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Ü h e s  p ü h a  J u m a l a g a  

PALVETEENISTUS UKRAINA RAHVA EEST 

PREESTER: Õnnistatud on meie Jumal alati, nüüd, ikka ja igavesti.  
KOOR: Aamen. 

PREESTER: Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.   
«Taevane kuningas» 6. viisil 

KOOR:  Taevane kuningas, * lohutaja, tõe Vaim, * kes Sa 
kõikjal oled * ja kõike täidad. * Sina hüvede allikas * ja 
eluandja. * Tule ja ela meie sees * ja puhasta meid kõigest 
roojusest * ja päästa, oh Hea, meie hinged.  

«Jumal on Issand» 6. viisil 
DIAKON:  

umal on Issand ja Tema on meile ilmunud, 
õnnistatud on see, kes tuleb Issanda nimel. 

Salm: Tänage Issandat, sest Tema on hea,  
sest Tema heldus kestab igavesti. 
KOOR:  

Jumal on Issand ja Tema on meile ilmunud, * õnnistatud on see, * 
kes tuleb Issanda nimel. 

DIAKON:  

Salm: Kõik paganad piirasid mu ümber,  
aga Issanda nimel lõin ma nad tagasi. 
KOOR:  

Jumal on Issand ja Tema on meile ilmunud, * õnnistatud on see, * 
kes tuleb Issanda nimel. 

DIAKON:  

Salm: Ma ei sure ära, vaid jään elama ja jutustan Issanda tegudest. 
KOOR:  

Jumal on Issand ja Tema on meile ilmunud, * õnnistatud on see, * 
kes tuleb Issanda nimel. 

DIAKON:  

Salm: Kivi, mille ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks; 
Issand on seda teinud ja see on ime meie silmis. 
KOOR:  

Jumal on Issand ja Tema on meile ilmunud, * õnnistatud on see, * 
kes tuleb Issanda nimel. 
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Pealaulud 6. viisil 

eida armu meie peale, Issand, heida armu meie peale, * sest 
meie, patused, ei mõista midagi eneste eest kosta, * vaid toome 

Sulle kui Valitsejale selle palve: * Heida armu meie peale! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

ssand, heida armu meie peale, sest Sinu peale me loodame. * Ära 
vihasta raskelt meie üle * ja ära tuleta meelde meie ülekohtu-

tegusid, * vaid vaata ka nüüd meie peale kui armuline * ja lunasta 
meid meie vaenlaste käest, * sest Sina oled meie Jumal * ja meie 
oleme Sinu rahvas, * kõik Sinu kätetöö, * ja hüüame appi Sinu nime. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Jumalasünnitajale 

va meile armu uks, õnnistatud Jumalasünnitaja, * et meie, kes 
sinu peale loodame, hukka ei saaks, * vaid pääseksime sinu 

läbi hädadest, * sest sina oled ristirahva pääsemine. 
«Iga hingeline» 

DIAKON: Iga hingeline kiitku Issandat. 

KOOR: Iga hingeline kiitku Issandat. 
DIAKON:  

Salm: Kiitke Jumalat Tema pühas paigas,  
kiitke Teda Tema vägevas laotuses. 

KOOR: Iga hingeline kiitku Issandat. 

DIAKON: Iga hingeline.     

KOOR: Kiitku Issandat. 

Evangeelium Jh 14:23-27 

DIAKON: Palugem Issandat Jumalat, et Ta teeks meid kõlblikuks 
püha evangeeliumit kuulma! 

KOOR:  

Issand, heida armu. Issand, heida armu. Issand, heida armu. 
DIAKON:  

Tarkus! Seiskem vaga meelega! Kuulgem püha evangeeliumit. 

PREESTER: Rahu olgu kõikidega.  

KOOR: Ja sinu vaimuga. 
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PREESTER: Lugemine Johannese pühast evangeeliumist. 

KOOR: Au Sulle, Issand, au Sulle. Aeglaselt.   

DIAKON: Pangem tähele.  

PREESTER loeb püha evangeeliumi: 

ssand ütles oma õpilastele: «Kui keegi armastab mind, 
küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me 

tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armas-
ta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, 
vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile 
rääkinud teie juures viibides. Aga Lohutaja, Püha Vaim, 
kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja 
tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. 
Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna 
teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu 
ega mingu araks.» 

KOOR: Au Sulle, Issand, au Sulle. Aeglaselt.  

Kolmekordne ekteenia 

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

KOOR:  

Issand, heida armu. Issand, heida armu. Issand, heida armu. 

Meie palume veel oma metropoliidi (või: oma piiskopi) N. ning 
kõigi oma vendade eest Kristuses. 

KOOR: Issand, heida armu. Kolm korda. 

Meie palume veel oma kodumaa ja tema rahva, võimude ja 
kaitseväe eest. 

KOOR: Issand, heida armu. Kolm korda. 

Meie palume veel kannatava Ukraina rahva eest ning rahu ja 
õigluse võidulepääsemise eest Ukrainas. 

KOOR: Issand, heida armu. Kolm korda. 

Meie palume veel, et armastuse ja rahu Jumal valgustaks ka 
sõja vallapäästjaid ning annaks neile tõelist meeleparandust. 
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KOOR: Issand, heida armu. Kolm korda. 

Meie palume veel, et Jumal hoiaks seda linna (või: valda, või: 
saart,) seda pühakoda (või: püha kloostrit) ning iga linna ja maad 
näljahäda, taudi, maavärisemise, veeuputuse, tulekahju, mõõgatera, 
võõrrahva pealetungimise ja kodusõja eest, et meie hea ja inimese-
armastaja Jumal oleks ikka armuline ja helde meie vastu, tõrjuks 
meist eemale iga ähvardava viha, päästaks meid ärateenitud ja 
õiglasest karistusest ning heidaks armu meie peale. 

KOOR: Issand, heida armu. 40 korda. 
PREESTER: 

uule meid, Jumal, meie Päästja, Sina kõigi maa otsade ja kaugel 
merel olijate lootus. Ole armuline, Valitseja, ole armuline meile 

patustele ja heida armu meie peale, sest Sina oled armuline ja 
inimesearmastaja Jumal, ja Sulle, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule 
anname meie au nüüd, ikka ja igavesti.          

KOOR: Aamen. 
Lõppõnnistus 

PREESTER: Au Sulle, Kristus Jumal, meie lootus, au Sulle. 

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

Issand heida armu. Issand heida armu. Issand heida armu. 

Õnnista. (Kui piiskop on kirikus: Valitseja, õnnista.) 

PREESTER: 

(Pühapäeviti: Surnuist üles tõusnud) Kristus, meie tõeline Jumal, 
heitku armu meie peale oma kõige puhtama Ema palvetel, kalli ja 
elakakstegeva risti väel; pühade, auliste ja kõigistkiidetud apostlite; 
Kiievi pühade apostlisarnaste suurvürstinna Olga ja suurvürsti 
Vladimiri, meie püha isa Kiievi esimese metropoliidi Mihhaili ning 
kõigi pühade palvetel ja päästku meid kui hea ja inimesearmastaja.   

KOOR: Aamen.  

K


