
Püha Jumala abga 

Palvekord viirusepuhangu puhul. 

Alguses ütle alandlikult ja vaga meelega: 

Meie pühade isade palvetel Issand Jeesus Kristus meie Jumal 
heida armu meie peale. Aamen. 

Seejärel: 

Heida armu meie peale, Jumal, oma suurest heldusest, meie 
palume Sind: kuule meid ja heida armu.  

Issand, heida armu. (3) 
Meie palume veel oma metropoliidi N. (või: oma piiskopi N.) 

ning kõigi oma vendade ja õdede eest Kristuses.  
Issand, heida armu. (3) 
Meie palume veel oma kodumaa ja tema rahva, võimude ja 

kaitseväe eest.  
Issand, heida armu. (3) 
Meie palume veel Jumala sulastele, kõigile õigeusklikele 

kristlastele ja kõigile meie haiguste ja hädade käes vaevlevatele 
vendadele ja õdedele armu, elu, rahu, tervist, pääsemist, armulikku 
külastamist, pattude andeksandmist ja mahakustutamist. 

Issand, heida armu. (3) 
Meie palume veel, et Jumal kuuleks meie patuste palvehäält ja 

heidaks armu meie peale.  
Issand, heida armu. (3) 

Palugem Issandat.    Issand, heida armu. 

Issand, meie Jumal, Sa kõigi maa otsade lootus ning tormidest 
räsitute Päästja ja sadam, kes Sa ei luba meid proovile panna 
rohkem, kui me suudame taluda, vaid koos katsumusega valmistad 
ka väljapääsu, nii et me suudame seda taluda – võta vastu meid, kes 
meeleparanduses Sinu halastuse ette maha langeme, sest meid on 
leidnud paljud hädad ja valud ning meie südant on haaranud piinav 
ängistus; ometi ära hülga meid lõplikult, Sa meie vanemate Jumal. 
Võta kuulda meie palvet ja päästa meid igast haigusest, nakkusest ja 
hädast, sest Sinu, elusa Jumala peale paneme meie oma lootuse. 
Aamen. 



Äralaskmissõnad 

Kes sa ülem oled kui keerubid ja palju aulisem kui seeravid, kes 
sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid; sind, tõelist 
Jumalasünnitajat austame meie. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule nüüd, ikka ja igavesti. 
Aamen.  

Issand, heida armu. (3) 

Issand, õnnista. 

Issand Jeesus Kristus, Elava Jumala Poeg, heida armu meie 
peale oma kõige puhtama ema palvetel; kalli ja elavakstegeva risti 
väel; pühade, auliste ja kõigistkiidetud apostlite; pühade, auliste ja 
hästivõidelnud märtrite; pühade imetegijate ja kasupüüdmata 
tervendajate: Kosma ja Damiani, Kiiri ja Johannese, Panteleimoni ja 
Hermolai; (püha(de), kelle mälestust me pühitseme) ning kõigi pühade 
palvetel ja päästa meid kui hea ja inimesearmastaja. Aamen. 

Ots, ja au olgu Jumalale. 


