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EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK  



 
Õigeusu Kiriku pühad 

Paasapüha ja sellega seotud liikuvaid pühi peab autonoomne Eesti Kirik üheskoos Püha Kogumaapealse Õigeusu 
Kirikuga nn vana kalendri järgi; liikumatuid kirikupühi peetakse kooskõlas Emakiriku, Oikumeenilise Patriarhaadiga ja 
enamiku maailma Õigeusu Kirikutega reformeeritud juuliuse ehk nn uue kalendri järgi; nendes kogudustes, kus on 
pastoraalsetel kaalutlustel vajalik teatud liikumatute pühade tähistamine ka nn vana kalendri järgi, on see võimalik 
vastavalt kohaliku piiskopi õnnistusele ja juhistele. 

PAASA JA LIIKUVAD ISSANDA PÜHAD 2022 – 2031 
Aasta 

 

Tölneri ja 
variseri 
pühapäev 

Andeks-
andmise 
pühapäev 

Issanda 
Jeruusalemma 
minemine. 
Palmipuude püha 

Kristuse 
ülestõusmine. 
PÜHA PAASA 

Issanda 
taevasse-
minemine 

Viiekümnenda 
päeva püha. 
Kolmainupüha 

2022 13. veebruar 6. märts 17. aprill 24. aprill 2. juuni 12. juuni 

2023 5. veebruar 26. veebr 9. aprill 16. aprill 25. mai 4. juuni 

2024 25. veebruar 17. märts 28. aprill 5. mai 13. juuni 23. juuni 

2025 9. veebruar 2. märts 13. aprill 20. aprill 29. mai 8. juuni 

2026 1. veebruar 22. veebruar 5. aprill 12. aprill 21. mai 31. mai 

2027 21. veebruar 14. märts 25. aprill 2. mai 10. juuni 20. juuni 

2028 6. veebruar 27. veebruar 9. aprill 16. aprill 25. mai 4. juuni 

2029 28. jaanuar 18. veebruar 1. aprill 8. aprill 17. mai 27. mai  

2030 17. veebruar 10. märts 21. aprill 28. aprill 6. juuni 16. juuni 

2031 2. veebruar 23. veebruar 6. aprill 13. aprill 22. mai 1. juuni 

 PÜHA PAASA 2022 

24. aprill Pühapäev Kristuse surnuist ülestõusmine* 

 KAKSTEIST SUURT PÜHA 

Liikuvad Issanda pühad 

17. aprill Pühapäev Issanda Jeruusalemma minemine. Palmipuudepüha 
2. juuni  Neljapäev Issanda taevasseminemine 
12. juuni Pühapäev Viiekümnes päev (Nelipühi). Kolmainupüha 

Liikumatud Issanda ja Jumalasünnitaja pühad 

6. jaanuar Neljapäev Issanda ristimine. Jumalailmumine 
2. veebruar Kolmapäev Issanda vastuvõtmine 
25. märts Reede  Jumalasünnitaja rõõmukuulutamine 
6. august Laupäev Issandamuutmine 
15. august Esmaspäev Jumalasünnitaja uinumine 
8. september  Neljapäev Jumalasünnitaja sündimine 
14. september Kolmapäev Ristiülendamine 
21. november Esmaspäev Jumalasünnitaja templisseminemine 
25. detsember Pühapäev Kristuse sündimine 

 TEISED SUURED PÜHAD 

1. jaanuar Laupäev Kristuse ihulik ümberlõikamine 
24. juuni Reede  Eelkäija ja Ristija Johannese sündimine 
29. juuni Kolmapäev Ülemapostlite Peetruse ja Pauluse mälestus 
29. august Esmaspäev Eelkäija ja Ristija Johannese pea maharaiumine 
1. oktoober Laupäev Jumalasünnitaja kaitsmine 

Suure pühana tähistatakse alati ka kiriku nimepüha.  

                                                             
* Aastal 2022 peetakse ülestõusmispüha gregooriuse kalendri järgi 17. aprillil. 
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Eestimaa pühade kogu 
 1918-1919 tagakiusamise ajal kannatanud märtrid 

Tallinna piiskopmärter Platon (Kulbusch)     14.01 1919 
Tartu preestermärtrid Nikolai (Bežanitski) ja Mihhail (Bleive)   14.01 1919 

Rakvere preestermärter Sergei (Florinski)     26.12 1918 
Narva preestermärtrid Aleksander (Volkov) ja Dimitri (Tšistoserdov)  08.01 1919 
Saatse preestermärter Vassili (Solovski)     12.01 1919 
Ja tema kaaskannataja kirikuvanem Stefan (Grivonogov)   12.01 1919 
Valga preestermärter Joann (Pettai)     27.01 1919 

 1940-1941 tagakiusamise ajal kannatanud märtrid 
Kuressaare preestermärter Vassili (Ristkok)     06.01 1942 
Kraavi preestermärter Johannes (Kraav)      07.07 1941  
Tornimäe preestermärter Arteemi (Vapper)      07.08 1944 
Pärnu preestermärter Joann (Sergejev)     22.02 1943 
Seli-Tõstamaa preestermärter Nikolai (Leisman) ja tema abikaasa Marta 19.05 1943 
Tapa märter diakon Vassili (Astanin)     26.06 1941 
Narva märter diakon Peeter (Kozlov)     31.03 1942 
Tartu märter kooliõpetaja Joann (Lagovski)     03.07 1941 
Varstu märter kooliõpetaja Theodor (Petai)      20.04 1942  
Ja tema abikaasa Varstu märter Anna (Petai)     23.02 1948 

 1944-1953 tagakiusamise ajal kannatanud märtrid 

Tartu ja Petseri piiskopmärter Peeter (Pähkel)    20.08 1948 
Kuremäe vagamärter arhimandriit Aliipi (Ivlev)    29.01 1950 
Preestermärter Vladimir (Irodionov)     15.11 1945 
Preestermärter Leonid (Lavrov)      10.05 1954 
Ilmjärve preestermärter Johannes (Värk)     20.05 1952 
Preestermärter Serafim (Uljanov)      08.10 1955 
Tallinna märter kirikuteener Aleksander (Gadalin)    10.10 1951 
Märter kooliõpetaja Andres (Punšun)     20.06 1955 

 XV sajandi märtrid Liivimaal 

Tartu preestermärter Issidor ja tema 72 koguduseliiget    08.01 1472  
 Petseri vagad 

Meie vaga isa Petseri koobaste esimene askeet Mark     29.03 XV saj 
Meie vaga isa Petseri Joona       29.03 1480 
Ja tema abikaasa meie vaga ema Petseri Vassa    19.03 1473 
Petseri kloostriülem vagamärter Korniili      20.02 1570 
Ja tema kaaskannataja Muuromi vaga Vassian    20.02 1570 
Meie vaga isa Petseri Dorotei        1622  
Meie vaga isa Petseri Laasar Läbinägelik      1824 
Harkovi piiskopmärter Aleksander (Petseri kloostri eestseisja 1917-1918) 01.06 1940 
Meie vaga isa Petseri Siimeon (Želnin)     18.01 1960 

 Riia pühad ülemkarjased 
Meie püha isa Tšernigovi ülempiiskop Filaret (Riia piiskop 1841-1848)  22.08 1866 
Meie püha isa usutunnistaja Jaroslavi metropoliit Agafangel   16.10 1928 

(Riia ülempiiskop 1897-1910) 

 Eestiga seotud Petrogradi ja Kroonlinna pühakud 

Kroonlinna püha ja õiglane preester imetegija Johannes   20.12 1908 
Petrogradi piiskopmärter Venjamin, kes pühitses piiskopiks püha Platoni 13.08 1922 
Kroonlinna preestermärter Nikolai (Siimo)      18.04 1931 
Petrogradi eesti koguduse preestermärter Karp (Elb)     24.09 1937 

Teised Eestiga seotud pühakud 
Neeva õilisusuline suurvürst Aleksander, mungastamisel Aleksei  23.11 1263 
Meie vaga isa Pihkva Serapion, kes oli pärit Tartust     08.09 1480 
Meie vaga isa Mõla Onufri       12.06 1492 
Rostovi piiskopmärter Arseni (Maciejewicz), kes Tallinnas kannatas   28.02 1772 
Jõhvi ja Ugine’i õiglane preester Aleksei (Medvedkov)    20.07 1934 
Vagamärter Tamaara (Satsi), kes oli pärit Eestimaa kubermangust  01.05 1942 



4 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku suured pühad 
14. jaanuar Reede  Tallinna püha Platoni ja tema kaaskannatajate mälestus 
26. juuni Pühapäev Eestimaa pühade pühapäev (teine pärast Kolmainupüha) 
20. august Laupäev Tartu ja Petseri püha Peetri ja tema kaaskannatajate mälestus 
23. september Reede  Eesti Kiriku autonoomia väljakuulutamine 
27. detsember Teisipäev Kirikupea, kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanuse nimepäev 

Eesti Vabariigi pühad ja tähtpäevad 
Rahvuspüha   

  24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev (neljapäev) 
Riigipühad  

  1. jaanuar – uusaasta (laupäev) 
  15. aprill – suur reede (gregooriuse kalendri järgi) 
  17. aprill – ülestõusmispühade 1. püha (pühapäev, gregooriuse kalendri järgi) 
  1. mai – kevadpüha (pühapäev) 
  5. juuni – nelipühade 1. püha (neljapäev, gregooriuse kalendri järgi) 
  23. juuni – võidupüha (neljapäev) 
  24. juuni – jaanipäev (reede) 
  20. august – taasiseseisvumispäev (laupäev) 
  24. detsember – jõululaupäev (laupäev) 
  25. detsember – esimene jõulupüha (pühapäev) 
  26. detsember – teine jõulupüha (esmaspäev) 

Riiklikud tähtpäevad  

  6. jaanuar – kolmekuningapäev 
  2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev 
  14. märts – emakeelepäev 
  8. mai (maikuu teine pühapäev) – emadepäev 
  4. juuni – Eesti lipu päev 
  14. juuni – leinapäev 
  23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev 
  11. september (septembrikuu teine pühapäev) – vanavanemate päev 
  22. september – vastupanuvõitluse päev 
  1. oktoober – omavalitsuspäev  
  15. oktoober (oktoobrikuu kolmas laupäev) – hõimupäev 
   2. november – hingedepäev 
   13. november (novembrikuu teine pühapäev) – isadepäev 
   16. november – taassünni päev 

Eesti lipupäevad  

  3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev 
  2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev 
  24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev 
  14. märts – emakeelepäev 
  8. mai (maikuu teine pühapäev) – emadepäev 
  9. mai – Euroopa päev 
  4. juuni – Eesti lipu päev 
  14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna) 
  23. juuni – võidupüha 
  24. juuni – jaanipäev 
  20. august – taasiseseisvumispäev 
  1. september – teadmistepäev 
  15. oktoober (oktoobrikuu kolmas laupäev) – hõimupäev 
   13. november (novembrikuu teine pühapäev) – isadepäev 
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Paastude ja söömaaegade kalender 
 Paastud 

Jumalailmumise eelpäev   5. jaanuar   
Suur paast ja kannatusnädal  7. märts kuni 23. aprill  
Pühade apostlite paast   20. juuni kuni 28. juuni 
Jumalasünnitaja uinumise paast 1. august kuni 14. august 
Ristija Johannese pea maharaiumine 29. august 
Ristiülendamine   14. september 
Kristuse sündimise paast  15. november kuni 24. detsember 
Kõik kolmapäevad ja reeded, välja arvatud paastuvabad ajad   

Perioodid Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev 

Suur paast Kuiv toit 
Soe toit ilma 

õlita Kuiv toit 
Soe toit 

ilma õlita Kuiv toit 
Soe toit 

õliga, vein 
Soe toit õliga, 

vein 

Kevadine 
lihasöömine     Kala   Kala     

Pühade apostlite 
paast 

Soe toit ilma 
õlita Kala Kuiv toit Kala Kuiv toit Kala Kala 

Suvine lihasöömine     Kuiv toit   Kuiv toit     

Jumalasünnitaja 
uinumise paast  

1. kuni 14. august 
Kuiv toit Soe toit ilma 

õlita Kuiv toit Soe toit 
ilma õlita Kuiv toit Soe toit 

õliga, vein 
Soe toit õliga, 

vein 

Sügisene lihasöömine     Kuiv toit   Kuiv toit     

Kristuse sündimise paast 

15. november  
kuni 6. detsember 

Soe toit ilma 
õlita Kala Kuiv toit Kala Kuiv toit Kala Kala 

7. detsember  
kuni 19. detsember 

Soe toit ilma 
õlita 

Soe toit õliga, 
vein Kuiv toit Soe toit 

õliga, vein Kuiv toit Kala Kala 

20. kuni 24. 
detsember Kuiv toit Soe toit ilma 

õlita Kuiv toit Soe toit 
ilma õlita Kuiv toit Soe toit 

õliga, vein 
Soe toit õliga, 

vein 

Talvine lihasöömine     Kala   Kala     

 Paastuvabad ajad 

Päevad Kristuse sündimisest Jumalailmumise eelpäevani 25. detsember kuni 4. jaanuar 
Tölneri ja variseri nädal 13. veebruar kuni 19. veebruar 
Võinädal 28. veebruar kuni 6. märts (liha ei sööda, piimatooted ja munad lubatud) 
Paasanädal 24. aprill kuni 1. mai 
Kolmainupüha nädal 13. juuni kuni 19. juuni  

 Päevad, mil ei toimetata laulatust 

Kõik paastupäevade eelõhtud (teisipäev ja neljapäev, Eelkäija pea maharaiumise päeva 
eelpäev), pühapäevade eelõhtud (laupäev), kaheteistkümne suure püha ja kiriku nimepüha 
eelõhtud; suure paastu, apostlite paastu, Jumalasünnitaja uinumise paastu ja Kristuse 
sündimise paastu ajal; paastuvabadel aegadel 25. detsembrist kuni 5. jaanuarini, lihasöömise 
lõpu pühapäevast kuni võinädala lõpuni, paasanädalal; Eelkäija pea maharaiumise päeval ja 
ristiülendamise pühal. 

Uinunute mälestuspäevad 

26. veebruar Lihast loobumise nädala vanemate laupäev 
19. märts Suure paastu teise nädala vanemate laupäev 
26. märts Suure paastu kolmanda nädala vanemate laupäev 
2. aprill  Suure paastu neljanda nädala vanemate laupäev 
3. mai  Rõõmukuulutamine surnutele: paasa-aja teise nädala teisipäev 
11. juuni Kolmainupüha vanemate laupäev 
22. oktoober Dimitri vanemate laupäev (soovi korral ka vkj vanemate laupäev 5. november) 
2. november Hingedepäev 
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Päevastik 2022 

JAANUAR 
L 1. jaanuar 
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku ümberlõikamise püha.  
Ja meie püha isa Kapadookia Kaisarea ülempiiskopi Vassiili Suure (376) mälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (Issanda ihulik ümberlõikamine ja püha Vassiili Suure mälestus) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 8. viisil.  
Kaks ümberlõikamise stihhiirat 8. viisil, esimest korrates, ja kolm püha isa stihhiirat 4. viisil.  
«Au olgu…». Püha isa auks 8. viisil «Sa olid tarkuse ja kõigi jumalike asjade armastaja …».  
«Nüüd…». Samal viisil taas esimene stihhiira «Inimsoole tulnud Päästja …». 
Sissekäik. Päeva eellaul.  
Pühakirjalugemised: I. 1Ms 17:1-12.14. II. Õp 8:22-30. III. Õp 10:31 – 11:12. 

Litaanial stihhiirad püha isa auks 3. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Sinu suust…».  
«Nüüd…». Ümberlõikamise stihhiira 8. viisil «Inimsoole tulnud Päästja …». 

Salmstihhiirad püha isa auks 1. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Sa said taevast…». 
«Nüüd…». Ümberlõikamise stihhiira 8. viisil «Kõige armulisem Jumal…». 
 Äralaskmispealaulud 
Vassiili Suure pealaul 1. viisil «Kuninglik preester…». «Au olgu… Nüüd…». 
Ümberlõikamise pealaul 1. viisil «Jeesus, kes Sa oma alguseta Isa…». 

Kui on vigiilia, lauldakse püha Vassiili Suure pealaul «Kuninglik preester…» kaks korda ja 
ümberlõikamise pealaul «Jeesus, kes Sa oma alguseta Isa…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Ümberlõikamise austuslaul  

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * ja austame Sinu kõige 
puhtama ihu * seaduse järgi ümberlõikamist. 

Teie tava järgi ka ülemkarjase austuslaul  

Meie kiidame sind, * püha isa piiskop Vassiili, * ja austame sinu 
püha mälestust, * sest sina palud meie eest * Kristust, meie Jumalat. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». Eellaul 1. viisil «Mu suu räägib 
tarkust…». Hommikuevangeelium: Jh 10:1-9. (Teise tava järgi Jh 10:9-16.) Pärast 50. psalmi «Au 
olgu…». «Ülemkarjase palvete pärast…». «Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Sinu suust, vaga isa…». 
 Kaanon 
Ümberlõikamise kaanon 2. viisil koos irmosega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Ja Vassiili Suure kaanon, vahesalm „Püha isa piiskop Vassiili, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks Jumalailmumise kaanoni irmosed 2. viisil «Võitluses vägev Issand...». 
Pärast 3. laulu ümberlõikamise kondak 3. viisil «Kõikide Issand…». 
Samuti Vassiili Suure katesmalaul 8. viisil «Püha piiskop Vassiili…». «Au olgu… Nüüd…». 
Ümberlõikamise katesmalaul 4. viisil «Et Sina, Issand…». 
Pärast 6. laulu Vassiili Suure kondak 4. viisil «Taevaste asjade ilmutaja...» ja iikos. 
«Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu Vassiili Suure valguselaul. «Au olgu… Nüüd…». Ümberlõikamise auks. 
«Iga hingeline» 5. viisil. Kuue salmi juurde ümberlõikamise stihhiira 5. viisil kaks korda. 
Ja neli Vassiili Suure stihhiirat samal viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Sinu suust, õnnis isa…». 
«Nüüd…». Ümberlõikamise stihhiira 8. viisil «Inimsoole tulnud Päästja …». 
Suur austamislaul. Selle lõpus Vassiili Suure pealaul 1. viisil «Kuninglik preester…».  
«Au olgu… Nüüd…». Ümberlõikamise pealaul 1. viisil «Jeesus, kes Sa oma alguseta Isa…». 
 Tundide ajal ümberlõikamise pealaul «Jeesus, kes Sa oma alguseta Isa…». 
«Au olgu…». Vassiili Suure pealaul «Kuninglik preester…». 
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«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ümberlõikamise kondak «Kõikide Issand…», 
kolmandal ja üheksandal tunnil püha isa kondak «Taevaste asjade ilmutaja...». 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled …». 
(Teise tava järgi aga ümberlõikamise antifonid ja sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… 
Jumala Poeg, kes Sa ennast ihulikult ümber lõigata lasksid…».) 
Ümberlõikamise pealaul 1. viisil «Jeesus, kes Sa oma alguseta Isa…». 
Vassiili Suure pealaul 1. viisil «Kuninglik preester…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Vassiili Suure kondak 4. viisil «Taevaste asjade ilmutaja...».  
«Nüüd…». Ümberlõikamise kondak 3. viisil «Kõikide Issand…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Ümberlõikamise epistel Kl 2:8-12 ja evangeelium Lk 2:20-21.40-52, mis algab:  

«Ühel ajal läksid karjased tagasi, austades ja kiites Jumalat kõige selle eest…». 
Püha isa epistel Hb 7:26 – 8:2 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 
«On kohus…» asemel lauldakse «Iseäranis meie kõige pühama…» juurde aeglaselt ja kaunil 
viisil «Sinu üle, kes sa armu oled saanud…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast end kaheksandal 
päeval ihulikult ümber lõigata laskis…». 

P 2. jaanuar. PÜHAPÄEV ENNE JUMALAILMUMIST, 28. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Meie püha isa Rooma paavsti Silvesteri (335), meie vaga isa Saarovi imetegija Serafimi (1833) ja 
meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Kosma Jeruusalemlase (1081) mälestus.  
3. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi.    
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 3. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 3. viisil. Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 7. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 3. viisil «Eks pea me imeks panema…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 3. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Isa tahtmist mööda…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…».  
«Au olgu…». Saarovi vaga Serafimi pealaul 4. viisil «Sina, õnnis... » (vt liturgia). 
«Nüüd…». Jumalailmumise eelpüha pealaul 4. viisil «Valmistu, Seebulon…» (vt liturgia). 

Kui on vigiilia või leibade õnnistamine, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks 
korda ja eelpüha pealaul üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 3. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 3. viisil. Ülestõusmise eellaul 3. viisil «Ütelge paganate seas...». 
Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 3. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks Jumalailmumise kaanoni irmosed 2. viisil «Võitluses vägev Issand…». 
Pärast 3. laulu eelpüha kondak 4. viisil «Jordani voogude juurde jõudes...» (vt liturgia). 
Ja Saarovi vaga Serafimi kondak 2. viisil «Sina, vaga isa Serafim... » (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 3. viisil «Täna tõusid Sa hauast üles…» ja iikos.
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva VI eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 3. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil. 
«Au olgu…». VI evangeeliumi stihhiira 6. viisil «Sina, Kristus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
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 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…». 
«Au olgu…». Jumalailmumise eelpüha pealaul «Valmistu, Seebulon…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ülestõusmise kondak 3. viisil «Täna tõusid Sa 
hauast üles…», kolmandal ja üheksandal tunnil eelpüha kondak «Jordani voogude juurde 
jõudes...». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 3. viisil 

Hõisaku taeva kodakondsed, * olgu rõõmsad maapealsed; * sest 
Issand on oma käsivarrega väge üles näidanud.* Ta tallas surmaga 
surma maha * ja oli esmasündinu surnute seast. * Ta päästis meid 
ära põrguhauast * ja kinkis maailmale suurt armu. 

Jumalailmumise eelpüha pealaul 4. viisil 

Valmistu, Seebulon, rõõmusta, Naftali * ja sina, Jordani jõgi, võta 
rõõmsasti lainetades vastu Valitseja, * kes tuleb ennast ristida laskma. * 
Hõiska Aadam ühes esiemaga, * ärge peitke ennast nagu muiste 
paradiisis, * sest nähes teid alasti on Ta ilmunud, * et riietada teid 
algsesse rõivasse. * Kristus on ilmunud, * et kogu loodut uuendada. 

Saarovi vaga Serafimi pealaul 4. viisil 

Sina, õnnis, armastasid noorpõlvest peale Kristust * ja ihkasid 
tuliselt ainuüksi Teda teenida. * Sa püüdlesid kõrbes lakkamatus 
palves ja töös; * härda südamega omandasid sa Kristuse armastuse * 
ja said ilmusiks Jumalaema armsa ja valitud sulanena. * Me hüüame 
nüüd sulle: * Päästa meid oma palvetega, meie vaga isa Serafim!  

Kiriku nimepüha pealaul.  

Ülestõusmise kondak 3. viisil 

Täna tõusid Sa hauast üles, oh Helde, * ja tõid meid välja surma 
väravaist. * Täna hõiskab Aadam * ja rõõmustab Eeva, * ühes 
nendega kiidavad lakkamatult ka prohvetid ja peavanemad * Sinu 
jumaliku valitsuse võimust. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Saarovi vaga Serafimi kondak 2. viisil 

Sina, vaga isa Serafim, jätsid maha maailma ilu * ja kõik, mis 
selles on kõdunev, * asusid elama Saarovi kloostrisse * ja elades seal 
ingellikul viisil * olid sa paljudele pääsemise teeks. * Seetõttu austas 
sind ka Kristus * ja tegi sind rikkaks tervendamiste ja imede anniga.* 
Seepärast me hüüame sulle: * Ole rõõmus, Serafim, meie vaga isa. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
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Jumalailmumise eelpüha kondak 4. viisil 

Jordani voogude juurde jõudes * hüüab Issand täna Johannesele: * 
Ära pelga mind ristida, * sest ma olen tulnud esiloodud Aadamat 
päästma. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Jumalailmumise eelse pühapäeva epistel 2Tm 4:5-8 ja evangeelium Mk 1:1-8, mis algab:  

«Jeesuse Kristuse Jumala Poja evangeeliumi algus…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
E 3. jaanuar.  
Püha prohveti Malakia (umb 400 e.Kr) ja püha märtri Gordi (IV) mälestus. 
 Hb 3:5-11.17-19; Mk 12:13-17. 

T 4. jaanuar.  
Seitsmekümne püha apostli koondmälestus ja meie vaga isa Sitsiilia Kukumi kloostri ülema 
Teoktisti (800) mälestus. 
Apostlite epistel Rm 8:8-14 ja evangeelium Lk 10:1-15, mis algab:  

«Ühel ajal määras Issand veel seitsekümmend õpilast ja läkitas nad kahekaupa…». 

* K 5. jaanuar. JUMALAILMUMISE EELPÄEV. 
Pühade märtrite Teopempti ja Teona (303) ning meie vaga ema Aleksandria Sinklitika (umb 
350) mälestus. 
 Jumalailmumise kuninglike tundide palvekord 
  1. tunnil Js 35:1-10 Ap 13:25-33a  Mt 3:1-11 
  3. tunnil Js 1:16-20 Ap 19:1-8  Mk 1:1-8 
  6. tunnil Js 12:3-6 Rm 6:3-11  Mk 1:9-15 
  9. tunnil Js 49:8-15 Tt 2:11-14; 3:4-7  Mt 3:13-17 
 Õhtuteenistus peetakse koos Vassiili Suure liturgiaga. 
Algusõnnistus «Õnnistatud on Isa ja Poja ja Püha Vaimu kuningriik nüüd, ikka ja igavesti.» 
Sissekäik evangeeliumiga. Pühakirjalugemised:   
I. 1Ms 1:1-13  II. 2Ms 14:15-18.21-23.27-29 III. 2Ms 15:22-27; 16:1  
IV. Jos 3:7-8.15-17 V. 2Kn 2:6-14   VI. 2Kn 5:9-14   
VII. Js 1:16-20  VIII. 1Ms 32:1-10  IX. 2Ms 2:5-10   
X. Km 6:36-40  XI. 1Kn 18:30-39  XII. 2Kn 2:19-22  XIII. Js 49:8-15  
 Vassiili Suure jumalikul liturgial lauldakse «Püha Jumal…». 
Jumalailmumise eelpäeva epistel 1Kr 9:19-27 ja evangeelium Lk 3:1-18, mis algab: «Keiser 
Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal…». 
      «On kohus…» asemel lauldakse «Iseäranis meie kõige pühama…» juurde aeglaselt ja kaunil 
viisil «Sinu üle, kes sa armu oled saanud…». 
 Suurel veepühitsemisel lugemised: I. Js 35:1-10. II. Js 55:1-13. III. Js 12:3-6. 
 Epistel 1Kr 10:1-4. Evangeelium Mk 1:9-11. 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast end Jordani jões 
Johannesel ristida laskis…». 
N 6. jaanuar 
MEIE ISSANDA, JUMALA JA PÄÄSTJA JEESUSE KRISTUSE RISTIMINE. 
JUMALAILMUMINE. 
Sel päeval hukkus Irkutskis Kuressaare püha preestermärter Vassili (1942). 
Kogu teenistus jumalailmumise auks pühaderaamatu järgi. Vigiilia algab suure pärastõhtuteenistusega. 
 Suurel pärastõhtuteenistusel lauldakse «Jumal on meiega…». 
«Valgusta mu silmad…» asemel Jumalailmumise pealaul 1. viisil «Kui Sind Jordanis ristiti, oh 
Issand...». «Heida armu meie peale…» asemel kondak 4. viisil «Sa ilmusid…». 
Pärast austamislaulu «Au olgu Jumalale kõrges…» peetakse litaania. 

Litaanial stihhiirad 4. viisil. «Au olgu…». 8. viisil «Oh Issand, kui Sa…».  
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«Nüüd…». Samal viisil «Täna saab loodu valgustatud…». 
Salmstihhiirad 2. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Kui sigimatust emast…». 

Leibade õnnistamisel lauldakse Jumalailmumise pealaul 1. viisil «Kui Sind Jordanis ristiti, oh 
Issand...» kolm korda.  

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Jumalailmumise pealaul. «Au 
olgu…». Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul  

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * kes Sa end täna meie 
pärast Johannesel Jordani jões * ihulikult ristida lasksid. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». Eellaul 4. viisil «Meri nägi ja 
põgenes…». Hommikuevangeelium: Mk 1:9-11. Pärast 50. psalmi «Au olgu…». 2. viisil 
«Rõõmustagu täna kõik maailm, sest Kristus on Jordani jõel ilmunud.» «Nüüd…». Seesama. 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui Jumal Sõna inimsoole…». 
 Kaanon 
Kaks Jumalailmumise kaanonit irmostega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks Jumalailmumise kaanonite irmosed 2. viisil. 
Pärast 3. laulu ipakoi 5. viisil «Kui Sina, Kristus Jumal…».  
Pärast 6. laulu Jumalailmumise kondak 4. viisil «Sa ilmusid…» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu Jumalailmumise valguselaul «Päästja – arm ja tõde – ilmus…» kolm korda. 
«Iga hingeline» 1. viisil. Neli Jumalailmumise stihhiirat 1. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Sina, Päästja…». «Nüüd…». 2. viisil «Täna tuleb Kristus…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus Jumalailmumise pealaul. 
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul «Kui Sind Jordanis ristiti, oh Issand...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa Jumalailmumise kondak «Sa ilmusid…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial Jumalailmumise antifonid. Sissekäigusalm 
«Õnnistatud on see, kes tuleb Issanda nimel… Jumala Poeg, kes Sa ennast Jordanis Johannesel 
ristida lasksid…». Jumalailmumise pealaul 1. viisil «Kui Sind Jordanis ristiti, oh Issand...».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalailmumise kondak 4. viisil «Sa ilmusid…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Jumalailmumise epistel Tt 2:11-14; 3:4-7 ja evangeelium Mt 3:13-17, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus Galileast Jordani äärde Johannese juurde…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Jumalailmumise esimese kaanoni üheksanda laulu irmos 2. 
viisil ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Ükski keel ei mõista…». 
 Suurel veepühitsemisel paremiad: I. Js 35:1-10. II. Js 55:1-13. III. Js 12:3-6. 
 Epistel 1Kr 10:1-4. Evangeelium Mk 1:9-11. 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast end Jordani jões 
Johannesel ristida laskis…». 
* R 7. jaanuar (vkj 25. detsember, Kristuse sündimine). Jumalailmumise järelpüha.  
Eelkäija ja Ristija Johannese koondmälestus.  
Eelkäija epistel Ap 19:1-8 ja evangeelium Jh 1:29-34, mis algab: 

 «Ühel ajal näeb Johannes Jeesust enese juurde tulevat ja ütleb…». 

L 8. jaanuar. Laupäev pärast  Jumalai lmumist.  
Tartu püha preestermärtri Issidori ja tema 72 koguduseliikme (1472) mälestus. 
Ning meie vaga isa Hozevi Georgi (VII) ja meie vaga ema Domniika (umb 474) mälestus. 
Samuti meie pühade isade Konstantinoopoli patriarhide Attikose (425) ja Kyrose (712) mälestus. 
Samal päeval Narva pühade preestermärtrite Aleksandri ja Dimitri (1919) mälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (Jumalailmumine ja Tartu märtrite mälestus) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 2. viisil.  
Kolm Jumalailmumise stihhiirat 2. viisil ja kolm Tartu märtrite stihhiirat 8. viisil.  
«Au olgu…». 5. viisil «Rõõmusta, Jumala preester Issidor…».  
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«Nüüd…». Jumalailmumise auks 2. viisil «Kui Sa eksinud inimest päästa tahtsid…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15-24; 6:1-3. 

Litaanial Jumalailmumise stihhiira 4. viisil.  
«Au olgu…». Tartu märtrite auks «Tulge, märtrite armastajad…».  
«Nüüd…». Jumalailmumise auks 8. viisil «Issand, kui Sa tahtsid täita…». 

Salmstihhiirad 4. viisil. «Au olgu…». 4. viisil «Palavast armastusest Kristuse vastu…». 
«Nüüd…». Jumalailmumise auks samal viisil «See, kes katab ennast valgusega kui riidega…». 
 Äralaskmispealaulud 
Märtrite pealaul 1. viisil «Õndsad Issanda märtrid…». «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalailmumise pealaul 1. viisil «Kui Sind Jordanis ristiti, oh Issand...».  

Kui on vigiilia, lauldakse märtrite pealaul «Õndsad Issanda märtrid…» kaks korda ja 
Jumalailmumise pealaul üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul  

Meie kiidame sind, * püha preestermärter Issidor, * ja austame 
sinu aulisi kannatusi, * mida sa koos oma kogudusega Kristuse 
pärast talusid. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…».  
Eellaul 4. viisil «Õiged kisendavad ja Issand kuuleb neid…».  
Hommikuevangeelium: Mt 10:16-22. Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Märtrite palvete 
pärast…». «Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 2. viisil «Tulge, olgem rõõmsad…». 
 Kaanon 
Jumalailmumise esimene kaanon irmosega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Ja märtrite kaanon, vahesalm „Pühad märtrid, paluge Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks Jumalailmumise kaanoni irmosed 2. viisil «Võitluses vägev Issand...». 
Pärast 3. laulu Jumalailmumise kondak 4. viisil «Sa ilmusid…» ja iikos.  
Pärast 6. laulu märtrite kondak 4. viisil «Austagem lauludega Kristuse märtreid…» ja iikos.  
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu märtite valguselaul.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalailmumise valguselaul «Päästja – arm ja tõde – ilmus…». 
 Tundide ajal Jumalailmumise pealaul «Kui Sind Jordanis ristiti, oh Issand...». 
«Au olgu…». Märtrite pealaul «Õndsad Issanda märtrid…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil märtrite kondak «Austagem lauludega…», 
kolmandal ja üheksandal tunnil Jumalailmumise kondak «Sa ilmusid…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial Jumalailmumise antifonid.  
Sissekäigusalm «Õnnistatud on see, kes tuleb Issanda nimel… Jumala Poeg, kes Sa ennast 
Jordanis Johannesel ristida lasksid…». 
Jumalailmumise pealaul 1. viisil «Kui Sind Jordanis ristiti, oh Issand...».  
Märtrite pealaul 1. viisil «Õndsad Issanda märtrid…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Märtrite kondak 4. viisil «Austagem lauludega Kristuse märtreid…». 
«Nüüd…». Jumalailmumise kondak 4. viisil «Sa ilmusid…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Jumalailmumise järgse laupäeva epistel Ef 6:10-17 ja evangeelium Mt 4:1-11, mis algab: 

 «Ühel ajal viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata…». 
Märtrite epistel Hb 11:33-40 ja evangeelium Lk 21:12-19, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Pange tähele inimesi, sest nad pistavad oma käed…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Jumalailmumise esimese kaanoni üheksanda laulu irmos 2. 
viisil ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Ükski keel ei mõista…».  
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast end Jordani jões 
Johannesel ristida laskis…». 
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P 9. jaanuar. PÜHAPÄEV PÄRAST JUMALAILMUMIST, 29. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha märtri Polieukti (259) ja meie püha isa Sevastia piiskopi Peetri, Vassiili Suure venna (IV) 
mälestus. Sel päeval 2019 tunnistas Oikumeeniline Patriarhaat pühakuks 1944-1953 tagakiusa-
mise ajal kannatanud Eesti märtrid: Tartu ja Petseri piiskopmärtri Peetri, arhimandriit Aliipi, 
ülempreester Vladimiri, preestrid Leonidi, Johannese ja Serafimi, kirikuteener Aleksandri ja 
kooliõpetaja Andrese. Nende koondmälestust peetakse 20. augustil. 
4. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (Jumalailmumine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel  
«Issand, ma hüüan» 4. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil.  
Ja pühaderaamatust neli Jumalailmumise stihhiirat 2. viisil.  
«Au olgu…». Jumalailmumise auks 2. viisil «Sa kummardasid oma pea…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 4. viisil «Prohvet Taavet…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Kui on litaania, lauldakse Jumalailmumise püha litaaniastihhiirad. 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 4. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalailmumise auks 8. viisil «Kui sigimatust emast…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…». «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalailmumise pealaul 1. viisil «Kui Sind Jordanis ristiti, oh Issand...». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja Jumalailmumise 
pealaul üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 4. viisil. Ülestõusmise eellaul 4. viisil «Tõuse üles, Issand, aita meid...». 
Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 4. viisil irmosega.  
Jumalailmumise esimene kaanon pühaderaamatust, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks Jumalailmumise kaanoni irmosed 2. viisil «Võitluses vägev Issand...». 
Pärast 3. laulu Jumalailmumise kondak ja iikos. 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 4. viisil «Sina, mu Päästja ja Lunastaja…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva VII eksapostilari.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalailmumise valguslaul. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil. 
Ja pühaderaamatust neli Jumalailmumise stihhiirat 1. viisil. Kolmanda ja neljanda stihhiira 
juurde samad salmid, mis Jumalailmumise teenistuse salmstihhiirade juures. 
«Au olgu…». VII evangeeliumi stihhiira 7. viisil «Vaata, nüüd on pime puhteaeg…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…». 
«Au olgu…». Jumalailmumise pealaul «Kui Sind Jordani jões ristiti, oh Issand...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ülestõusmise kondak4. viisil «Sina, mu Päästja ja 
Lunastaja…», kolmandal ja üheksandal tunnil. Jumalailmumise kondak «Sa ilmusid…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 4. viisil 

Kui Issanda järel käijad naised * inglilt helget ülestõusmise 
sõnumit kuulsid * ja esivanematele osaks saanud hukkamõistmisest 
lahti said, * siis rääkisid nad kiideldes apostlitele: * surmalt on tema 
relvad riisutud, * sest Kristus Jumal, kes maailmale suurt armu 
kingib, * on üles tõusnud. 
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Jumalailmumise pealaul 1. viisil 

Kui Sind Jordanis ristiti, oh Issand, * siis ilmus Kolmainu 
kummardamine, * sest Isa hääl tunnistas Sind, * nimetades Sind oma 
armsaks Pojaks * ja Vaim tuvikese näol kinnitas tõeks selle 
tunnistuse. * Kristus Jumal, kes Sa oled ilmunud ja maailma 
valgustanud, * au olgu Sulle. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 4. viisil 

Sina, mu Päästja ja Lunastaja, * äratasid kui Jumal hauast, surma 
ahelatest, maast sündinud inimsoo * ja murdsid katki surmavalla 
väravad * ning tõusid kui Valitseja, * kolmandal päeval üles. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Püha märtri Polieukti kondak 4. viisil 

Kui Päästja Jordanis pea kummardas, * siis purustati lohemadude 
pead; * aga Polieukti maharaiutud pea * on petja häbisse saatnud. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Jumalailmumise kondak 4. viisil 

Täna ilmusid Sa maailmale * ja Sinu valgus, Issand, paistis meie 
peale, * kes, tõetundmises Sulle laulame: * Sa tulid ja ilmusid, * oh 
ligipääsmatu Valgus! 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Jumalailmumise järgse pühapäeva epistel Ef 4:7-13 ja evangeelium Mt 4:12-17, mis algab:  

«Ühel ajal, kui Jeesus oli kuulda saanud…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Jumalailmumise esimese kaanoni üheksanda laulu irmos 2. 
viisil ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Ükski keel ei mõista…». 
(Teise tava järgi aga lauldakse «On kohus…».) 
Lõppõnnistuse algus: «Surnuist üles tõusnud Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise 
pärast end Jordani jões Johannesel ristida laskis…». 

E 10. jaanuar.  
Meie pühade isade Nüssa piiskopi Grigoori (395) ja Suure Armeenia Melitene piiskopi 
Dometiani (601) mälestus. 
 Hb 3:5-11.17-19; Lk 20:27-44.  
Püha Grigoori epistel 1Kr 12:7-11 ja evangeelium Mt 4:25 – 5:12, mis algab:  

«Ühel ajal käisid Jeesusega kaasas…». 

T 11. jaanuar.  
Meie vaga isa Teodoosi Suure, ühiselulisele munklusele alusepanija (529) mälestus. 
 Hb 4:1-13; Lk 21:12-19. 
Vaga isa epistel 2Kr 4:6-15 ja evangeelium Mt 11:27-30, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Kõik on mu Isa andnud mulle…». 

* K 12. jaanuar. 
Püha märtri Tatjaana ja koos temaga Roomas kannatanute (226) ning meie püha isa Serbia 
ülempiiskopi Savva (1237) mälestus. Samal päeval Saatse püha preestermärtri Vassiili ja tema 
kaaskannataja Stefani (1919) mälestus.   Hb 5:11 – 6:8; Lk 21:5-7.10-11.20-24 
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N 13. jaanuar. Jumalailmumise järelpüha.  
Pühade märtrite Ermili ja Stratoniku (315) mälestus.   
 Hb 7:1-6; Lk 21:28-33. Reedesed: Hb 7:18-25; Lk 21:37 – 22:8. 

* R 14. jaanuar (vkj 1. jaanuar, Issanda ümberlõikamine). Jumalai lmumise püha lõpetus.  
Siinail ja Raithos tapetud vagade isade (IV-V) mälestus.  
Ja Iveeria (Gruusia) valgustaja apostlisarnase Nino (Niina, 335) mälestus. 
Sel päeval hukati Tartu Krediitkassa keldris Tallinna püha piiskopmärter Platon ning Tartu 
pühad preestermärtrid Nikolai ja Mihhail (1919). 
Teenistus pühaderaamatu (piiskopmärter Platon) järgi.  
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil.  
Püha Platoni auks kolm stihhiirat 4. viisil, neid korrates.  
«Au olgu…». 8. viisil «Sina, õnnis Platon…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale samal viisil «Armastusest inimeste vastu…».  
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15 – 6:3. 

Litaanial neli Eestimaa märtrite stihhiirat 1., 2., 3. ja 4. viisil. 
«Au olgu…». 8. viisil «Oh pühad Eesti uusmärtrid…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Abielutundmatu Neitsi…». 

Salmstihhiirad püha Platoni auks 5. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Sinu auline rinnaraha…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Püha Platoni pealaul 5. viisil «Auväärne isa Platon….».  
«Au olgu…». Teine pealaul 1. viisil: «Kiitkem lauldes ja austagem Platonit…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kui Kaabriel sulle kuulutas…». 

Kui on vigiilia, lauldakse pealaul 5. viisil «Auväärne isa Platon….» üks kord, pealaul «Kiitkem 
lauldes» üks kord ja «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 5. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * püha isa piiskopmärter Platon, * kes sa 
Kristust oma verega tunnistades, * lootusega Issanda peale 
piinamist kannatasid. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». Eellaul 7. viisil «Kallis on 
Issanda meelest...». Hommikuevangeelium Lk 6:17-23. Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Pühade 
märtrite palvete pärast…». «Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». Salm «Jumal, ole 
mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Siis, kui üle Eestimaa…». 
 Kaanon 
Eestimaa pühade kaanon 8. viisil irmosega, vahesalm „Püha Platon, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks Jumalailmumise kaanoni irmosed 2. viisil «Võitluses vägev Issand...». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 4. viisil «Aulised Eesti uusmärtrid…». «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Jumalast innustatud Mooses…». 
Pärast 6. laulu Eestimaa pühade kondak ja iikos 4. viisil.  
  Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu Eestimaa pühade eksapostilari «Kõigist kiidetud isa…». «Au olgu… Nüüd…». 
Samast Jumalasünnitajale «Oh Maria, Jumala Pruut ja Ema…». 
«Iga hingeline» 8. viisil. Neli Eestimaa pühade stihhiirat 8. viisil.  
«Au olgu…». 5. viisil «Sa hoidsid laitmatuna…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Meie, usklikud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus püha Platoni pealaul 5. viisil «Auväärne isa Platon….».  
 Tundide ajal püha Platoni pealaul 5. viisil «Auväärne isa Platon….».  
«Au olgu…». Teine pealaul 1. viisil: Kiitkem lauldes ja austagem Platonit…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa Eestimaa pühade kondak «Täna peab Eestimaa püha…». 
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 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Püha Platoni pealaul 5. viisil «Auväärne isa Platon….».  
Teine pealaul 1. viisil: «Kiitkem lauldes ja austagem Platonit…».  
Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu… Nüüd…». Eestimaa pühade kondak 4. viisil «Täna peab Eestimaa püha…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Märtrite epistel Hb 5:4-10 ja evangeelium Lk 10:22-24, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Kõik on mu Isa üle andnud mulle…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
L 15. jaanuar.  
Meie vagade isade Teeba Pauluse (341) ja Lehtonni Johannese (V) mälestus.  
Laupäeva epistel Ef 2:11-13.  Ja 12. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 13:18-29, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Mille sarnane on Jumala kuningriik…». 

P 16. jaanuar. KOLMEKÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha ja aulise apostli Peetruse kalliste ahelate kummardamine. 
5. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 5. viisil.  
Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil.  
Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 5. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 5. viisil «Ükskord näidati…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 5. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
 Jumalasünnitajale, samal viisil «Kõige aulisem Neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…». 
«Au olgu…». Apostel Peetruse pealaul 4. viisil «Roomast lahkumata...» (vt liturgia).  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 4. viisil «Oh Jumalasünnitaja…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 5. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 5. viisil. Ülestõusmise eellaul 5. viisil «Tõuse üles, Issand, mu Jumal...». 
Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 5. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks Issanda templis vastuvõtmise kaanoni irmosed 3. viisil «Mere sügavusest…». 
Pärast 3. laulu apostel Peetruse kondak 2. viisil «Kiitkem suurt Peetrust…» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 5. viisil «Sa läksid alla surmavalda…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva VIII eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 5. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. 
«Au olgu…». VIII evangeeliumi stihhiira 8. viisil «Maria kuumad nutupisarad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…». 
«Au olgu…». Apostel Peetruse pealaul 4. viisil «Roomast lahkumata...» (vt liturgia).  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 5. viisil «Sa läksid alla surmavalda…» 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
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Ülestõusmise pealaul 5. viisil 

Oh usklikud, * laulgem ja kummardagem Sõna, * kes on koos Isa 
ja Vaimuga algusetu, * ja sündis Neitsist meie pääsemiseks, * sest 
Tema arvas heaks minna ihuga ristile, * kannatada surma ja surnuid 
üles äratada * oma aulise ülestõusmise läbi. 

Püha apostli Peetruse pealaul 4. viisil 

Roomast lahkumata tulid sa meie juurde oma kalliste ahelate läbi, 
* mida sa kandsid, esimene apostlite seas. * Me palume neid usuga 
kummardades, * et sa oma eestpalvetega Jumala poole * kingiksid 
meile suurt armu. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 5. viisil 

Sa läksid alla surmavalda, mu Päästja Kristus * ja murdsid maha 
tema väravad, kui kõigevägevam; * Sa äratasid, kui Looja, ühes 
enesega surnud üles * ja murdsid katki surma astla; * Aadama 
vabastasid Sa needusest, inimesearmastaja; * seepärast hüüame meie 
kõik: * Päästa meid, Issand! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Püha apostli Peetruse kondak 2. viisil 

Kiitkem suurt Peetrust, * ülemat ja esimest apostlite seas, * 
jumaliku tõe õpilast, * ja suudelgem usuga tema ahelaid, * võttes 
vastu oma üleastumiste andestuse.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Issanda vastuvõtmise kondak 1. viisil 

Sina pühitsesid oma sündimise läbi neitsiliku üsa * ja õnnistasid, 
nagu kohus, Siimeoni käsi. * Ka nüüd oled Sa tulnud ja meid 
päästnud, Kristus Jumal. * Anna sõdade ajal rahu oma kogudusele * 
ja tugevust valitsejatele, keda Sa oled armastanud, * oh ainus 
inimesearmastaja. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Pühapäeva epistel Kl 3:4-11. Luuka 12. pühapäeva evangeelium Lk 17:12-19, mis algab:  

«Ühel ajal, kui Jeesus läks ühte külasse, tulid vastu kümme pidalitõbist…». 
Apostel Peetruse epistel Ap 12:1-11 ja evangeelium Jh 21:15-25, mis algab:  

«Ühel ajal ilmutas surnuist üles tõusnud Jeesus ennast oma õpilastele, ja ütleb Siimon 
Peetrusele…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
E 17. jaanuar.  
Meie vaga ja jumalakandja isa Antooni Suure (356) mälestus. 
 Hb 8:7-13; Mk 8:11-21. 
Vaga isa epistel Hb 13:17-21 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 
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T 18. jaanuar.  
Meie pühade isade Aleksandria ülempiiskoppide Atanaasi (373) ja Kirilli (444) mälestus. 
Samal päeval meie vaga isa Petseri Siimeoni uinumine (1960). 
 Hb 9:8-10.15-23; Mk 8:22-26. 
Pühade isade epistel Hb 13:17-21 ja evangeelium Mt 5:14-19, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Teie olete maailma valgus…». 

* K 19. jaanuar (vkj 6. jaanuar, Kristuse ristimine). 
Meie vaga isa Makaari Suure (391) ja meie püha isa Efesose ülempiiskopi Marki (1444) mälestus. 
 Hb 10:1-18; Mk 8:30-34. 

N 20. jaanuar.  
Meie vaga ja jumalakandja isa Eufiimi Suure (473) mälestus. 
 Hb 10:35-11:7; Mk 9:10-16. 
Vaga isa epistel 2Kr 2:6-15 ja ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 

* R 21. jaanuar.  
Meie vaga isa Maksim Usutunnistaja (662), püha märtri Neofiti (303-305) ja püha märterneitsi 
Agnese (umb 305) mälestus. Ja meie vaga isa Maksim Kreeklase uinumine (1556).  
 Hb 11:8.11-16; Mk 9:33-41. 
Usutunnistaja epistel Hb 11:33 – 12:2 ja evangeelium Lk 12:8-12, mis algab:  

«Issand ütles: igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees,…». 

L 22. jaanuar.  
Püha apostli Timoteose (97) ja püha vagamärtri Anastaasi Pärslase (628) mälestus. 
Laupäeva epistel Ef 5:1-8. Ja 13. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 14:1-11, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus hingamispäeval  ühe variseride ülema kotta leiba võtma…». 
Apostel Timoteose epistel 2Tm 1:3-9 ja evangeelium Lk 10:1-15, mis algab:  

«Ühel ajal määras Issand veel seitsekümmend õpilast ja läkitas nad kahekaupa…». 

P 23. jaanuar. KOLMEKÜMNE ESIMENE PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Anküra püha piiskopmärtri Klementi ja püha märtri Agafangeli (umb 312) mälestus. 
6. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 6. viisil.  
Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 3. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 6. viisil «Kes ei kiidaks õndsaks…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu…». Püha Klementi pealaul 4. viisil «Sind, igati pühitsetu...» (vt liturgia). 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 4. viisil «Oh Jumalasünnitaja…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 6. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 6. viisil. Ülestõusmise eellaul 6. viisil «Issand, ilmuta oma väge...». 
Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 6. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks Issanda templis vastuvõtmise kaanoni irmosed 3. viisil «Mere sügavusest…». 
Pärast 3. laulu püha Klementi kondak 2. viisil «Sa said Kristuse oksa...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 6. viisil «Eluandja Kristus Jumal…» ja iikos. 
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 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva IX eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 6. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil. 
«Au olgu…». IX evangeeliumi stihhiira 5. viisil «Nagu Sa aegade lõpul…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu…». Püha Klementi pealaul 4. viisil «Sind, igati pühitsetu...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 6. viisil «Eluandja Kristus Jumal…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 6. viisil 

Inglite väed ilmusid Su haua juures * ja valvurid minestasid 
hirmu pärast, * ning Maria seisis hauas, * otsides Sinu kõige 
puhtamat ihu. * Sa riisusid surmavalla tühjaks, * ilma et ta oleks 
Sulle kahju teinud. * Sa tulid Neitsile vastu elu kinkides; * surnuist 
üles tõusnud Issand, au olgu Sulle! 

Anküra püha piiskopmärtri Klementi pealaul 4. viisil 

Sind, igati pühitsetu, * kingiti usklikele kui vagaduse võrset ja 
usutunnistamise tüve, * ikka õitsvat kõige enam pühitsetud lille * ja 
Jumala antud vilja. * Palu Kristust Jumalat kui märtrite kaaskannataja 
ja ülemkarjastega samaaujärjeline, * et Ta meie hinged päästaks. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 6. viisil 

Eluandja Kristus Jumal * päästis oma elulooja käega * kõik surnud 
sest pimedast orust välja * ja andis inimsoole ülestõusmise; * sest 
Tema on Päästja, ülestõusmine ja elu * ja kõikide Jumal. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Anküra püha piiskopmärtri Klementi kondak 4. viisil 

Sa said Kristuse oksa kallihinnaliseks võrseks, * palju kannatanud 
kõigist kiidetud Klementi, * kes sa hüüdsid koos oma kaas-
võitlejatega: * Kristus, Sa oled märtrite helge rõõm! 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Issanda vastuvõtmise kondak 1. viisil 

Sina pühitsesid oma sündimise läbi neitsiliku üsa * ja õnnistasid, 
nagu kohus, Siimeoni käsi. * Ka nüüd oled Sa tulnud ja meid 
päästnud, Kristus Jumal. * Anna sõdade ajal rahu oma kogudusele * 
ja tugevust valitsejatele, keda Sa oled armastanud, * oh ainus 
inimesearmastaja. 
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  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Pühapäeva epistel 1Tm 1:15-17.  
Luuka 14. pühapäeva evangeelium Lk 18:35-43, mis algab: 

«Ühel ajal, kui Jeesus Jeeriko lähedale jõudis, istus üks pime kerjates tee ääres…». 
  Lauldakse «On kohus…».  

E 24. jaanuar.  
Meie vaga ema Ksenia roomlanna (umb 457) mälestus. 
Ja Peterburi õndsa Kristuse pärast meeletu Ksenia (1803) mälestus. 
 Hb 11:17-23.27-31; Mk 9:42 – 9:1.  
Õndsa ema epistel Gl 5:22 – 6:2 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 

T 25. jaanuar.  
Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Grigoori Jumalasõnaõpetaja (389) mälestus. 
 Hb 12:25-26; 13:22-25; Mk 10:2-12.  
Püha isa epistel 1Kr 12:7-11 ja evangeelium Jh 10:9-16, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Mina olen uks…». 

* K 26. jaanuar.  
Meie vaga isa Ksenofoni ja tema lähedaste (V-VI) mälestus. 
 Jk 1:1-18; Mk 10:11-16. 

N 27. jaanuar.  
Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu (407) säilmete toomine (438). 
Samal päeval Valga püha preestermärtri Joanni (1919) mälestus. 
 Jk 1:19-27; Mk 10:17-27. 
Püha isa epistel Hb 7:26 – 8:2 ja evangeelium Jh 10:9-16, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Mina olen uks…». 

* R 28. jaanuar.  
Meie vaga isa Efrem Süürlase (373-379) mälestus. 
Samuti meie vaga isa Niinive piiskopi Iisak Süürlase (VII) mälestus.  
 Jk 2:1-13; Mk 10:23-32. 

L 29. jaanuar.  
Püha piiskopmärtri Ignaati Jumalakandja säilmete toomine (107).  
Samuti meie vaga isa Pärsia targa Afrati (umb 345) mälestus.   
Laupäeva epistel Kl 1:3-6.  
Ja 14. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 16:10-15, mis algab:  

«Issand ütles: Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus…». 
Piiskopmärtri epistel Hb 4:14 – 5:6 ja evangeelium Mk 9:33-41, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus koos oma õpilastega Kapernauma...».  

P 30. jaanuar. SAKKEUSE PÜHAPÄEV, 32. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Meie pühade isade, kogu maailma suurte õpetajate ja ülemkarjaste Vassiili Suure, Grigoori 
Jumalasõnaõpetaja ja Johannes Kuldsuu koondmälestus. 
Ja püha piiskopmärtri Hippoliti, Rooma paavsti (III) mälestus. 
7. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (kogu maailma suured õpetajad) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 7. viisil.  
Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 7. viisil. 
Ja neli stihhiirat pühade isade auks 4. viisil.  
«Au olgu…». Stihhiira 6. viisil  «Ülistagem täna Vaimu salasuslikke pasunaid...».  
«Nüüd…».  Dogmaatik Jumalasünnitajale 7. viisil «Sina, puhas Jumalasünnitaja…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. 5Ms 1:8-11.15-17. II. 5Ms 10-14-21. III. Trk 3:1-9. 



21 

Litaanial stihhiirad 2. viisil «Tulge, ülistagem...» ja «Ülistagem ustavalt...». 
6. viisil «Oh püha ja kummardatav Kolmainus...». 
«Au olgu…». 6. viisil «Laulgem kokku tulles…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Laulgem kokku tulles…».  

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 7. viisil.  
«Au olgu…». Pühade isade auks 2. viisil «Täna ülenduvad...». 
«Nüüd…».  Issanda vastuvõtmise stihhiira samal viisil «Täna tuuakse Kristus pühakotta…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…».  
«Au olgu…» Pühade isade pealaul 4. viisil «Teie, apostlite sarnased…» (vt liturgia). 
 «Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…».  

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 7. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame teid, * pühad isad ja kogu maailma suured 
õpetajad, * ja austame teie püha mälestust, * sest teie palute meie 
eest * Kristust, meie Jumalat. 
Seejärel ülestõusmistroparid 5. viisil «Õnnistatud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi.» 
Trepilaulud 7. viisil. Ülestõusmise eellaul 7. viisil «Tõuse üles, Issand...». 
Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 7. viisil irmosega.  
[Samuti pühade isade kaanon (2021 ei ole veel eesti keelde tõlgitud).] 
Katavassiateks Issanda templis vastuvõtmise kaanoni irmosed 3. viisil «Mere sügavusest…». 
Pärast 3. laulu pühade isade kondak 2. viisil «Need pühad ja jumalahäälsed kuulutajad…» (vt 
liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 7. viisil «Surmal ei ole enam võimu…»ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva X eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 7. viisil.  
Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 7. viisil. 
«Au olgu…». X evangeeliumi stihhiira 6. viisil «Pärast Sinu surmavallas käimist…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…». 
«Au olgu…». Kolme ülemkarjase pealaul 4. viisil «Teie, apostlite sarnased…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ülestõusmise kondak 7. viisil «Surmal ei ole enam 
võimu…», kolmandal ja üheksandal tunnil pühade isade kondak 2. viisil «Need pühad ja 
jumalahäälsed kuulutajad…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 7. viisil 

Sa kaotasid oma ristiga surma, * tegid röövlile paradiisi uksed 
lahti, * muutsid salvitoojate naiste nutu rõõmuks * ja käskisid neil 
apostlitele kuulutada, * et Sina oled surnuist üles tõusnud, * Kristus 
Jumal, * kes Sa maailmale suurt armu kingid. 



22 

Pühade isade pealaul 4. viisil 

Teie, apostlite sarnased * ja kogu maailma õpetajad, * paluge 
kõikide Valitsejat, * et Ta annaks rahu maailmale * ja meie hingedele 
suurt armu. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 7. viisil 

Surmal ei ole enam võimu inimeste üle, * sest Kristus läks alla 
ning murdis ja hävitas tema väe. * Surmavald on nüüd kinni seotud 
* ja prohvetid rõõmustelevad ühel meelel üteldes: * Päästja on 
tulnud pimeduses olijatele, * minge siis, usklikud, * ülestõusmisele! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Pühade isade kondak 2. viisil 

Need pühad ja jumalahäälsed kuulutajad, * suurkujud õpetajate 
seas, * võtsid Sina, Issand, oma hüvesid nautima ja puhkama, * sest 
Sa tunnistasid nende vaeva ja töövilja ülemaks kui ükski 
põletusohver, * oh Ainus, kes Sa austad oma pühasid. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Issanda vastuvõtmise kondak 1. viisil 

Sina pühitsesid oma sündimise läbi neitsiliku üsa * ja õnnistasid, 
nagu kohus, Siimeoni käsi. * Ka nüüd oled Sa tulnud ja meid 
päästnud, Kristus Jumal. * Anna sõdade ajal rahu oma kogudusele * 
ja tugevust valitsejatele, keda Sa oled armastanud, * oh ainus 
inimesearmastaja. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Pühapäeva epistel 1Tm 4:9-15.  
Luuka 15., Sakkeuse pühapäeva evangeelium Lk 19:1-10, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus Jeerikosse, ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi…». 
Kolme ülemkarjase epistel Hb 13:7-16 ja evangeelium Mt 5:14-19, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Teie olete maailma valgus…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
E 31. jaanuar. 
Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kiiri ja Johannese (311) mälestus. 
Ja meie püha isa Novgorodi piiskopi Nikita (1108) mälestus. 
 Jk 2:14-26; Mk 10:46-52. 
Kasupüüdmata tervendajate epistel 1Kr 12:27 – 13:8 ja evangeelium Mt 10:1.5-8, mis algab:  

«Ühel ajal kutsus Jeesus oma kaksteist õpilast enese juurde…». 
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VEEBRUAR 

T 1. veebruar. Vastuvõtmise eelpüha.   
Püha märtri Triifoni (250) ja meie vaga ema Iirimaa Brigita (525) mälestus.  
Samuti Kartaago püha märtri Perpetua ja tema kaaskannatajate (umb 203) mälestus. 
 Jk 3:1-10; Mk 11:11-23. Kolmapäevased: Jk 3:11-4:6; Mk 11:23-26.  
 Märtri epistel Rm 8:28-39 ja evangeelium Lk 10:19-21. 

* K 2. veebruar. 
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse vastuvõtmine (vanem tõlge: templisseviimine). 

Teenistus pühaderaamatu (vastuvõtmine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm vastuvõtmise stihhiirat 1. viisil, neid korrates. 
«Au olgu… Nüüd…». Vastuvõtmise auks 6. viisil «Saagu täna lahti tehtud taeva värav…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. 
Pühakirjalugemised: I. 2Ms 12:51 – 13:3.10-12.14-16; 22:29; 3Ms 12:1-4.6.8; 4Ms 8:15-17.  
II. Js 6:1-12. III. Js 19:1.3-5.12.16.19-21. 

Litaanial stihhiirad 1. ja 2. viisil. «Au olgu…». 5. viisil «Uurige pühakirja…». 
«Nüüd…». Samal viisil «Vana Päevadelt on liha poolest lapsuke…». 

Vastuvõtmise salmstihhiirad 7. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «See, keda keerubid kannavad…». 
 Äralaskmispealaul 1. viisil «Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi…». 

Kui on vigiilia, lauldakse vastuvõtmise pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Vastuvõtmise pealaul «Au olgu…». 
Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * ja austame Sinu kõige 
puhtamat Ema, * kes Sind täna seaduse järgi Issanda templisse viis. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…».  
Eellaul 4. viisil «Ma tuletan su nime meelde…». Hommikuevangeelium: Lk 2:25-32.  
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». «Nüüd…». Seesama. Salm 
«Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Saagu täna lahti tehtud taevavärav…». 
 Kaanon 
Vastuvõtmise kaanon pühaderaamatust vahesalmiga „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks vastuvõtmise kaanoni irmosed 3. viisil «Mere sügavusest…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 4. viisil «Vanal ajal nägi Mooses…».  
Pärast 6. laulu vastuvõtmise konda 1. viisil «Sina pühitsesid…» ja iikos. 
«Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu vastuvõtmise valguselaul «Kui vanake Vaimu juhatusel…» [kolm korda]. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Nelja salmi juurde vastuvõtmise stihhiirad 4. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu… Nüüd». Vastuvõtmise stihhiira 6. viisil «Kristus Jumal, kes Sa ennast täna…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul «Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi…» üks kord. 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Vastuvõtmise pealaul 1. viisil «Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa vastuvõtmise kondak «Sina pühitsesid…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Vastuvõtmise pealaul 1. viisil «Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi…».  
«Au olgu… Nüüd…». Vastuvõtmise kondak 1. viisil «Sina pühitsesid…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Vastuvõtmise epistel Hb 7:7-17 ja evangeelium Lk 2:22-40, mis algab:  

«Ühel ajal viisid vanemad Jeesuslapse üles Jeruusalemma…». 
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«On kohus…» asemel lauldakse vastuvõtmise kaanoni üheksanda laulu irmos 3. viisil ülistus-
lauluga «Jumalasünnitaja Neitsi… Vanas seaduses…».  
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast end õiglase 
Siimeoni käte peal kanda laskis…». 

N 3. veebruar. Vastuvõtmise järelpüha.  
Pühade ja õiglaste Jumala vastuvõtja Siimeoni ning naisprohveti Anna mälestus. 
Ja apostlisarnase Jaapani ülempiiskopi Nikolai (1912) mälestus. 
Samuti meie püha isa Hamburgi ülempiiskopi Ansgari (Oskari, 865) mälestus. 
 Jk 4:7 – 5:9; Mk 11:27-33. 
Õiglaste epistel Hb 9:11-14 ja evangeelium Lk 2:25-38, mis algab: 

«Ühel ajal oli Jeruusalemmas mees, Siimeon nimi…». 

* R 4. veebruar. Vastuvõtmise järelpüha.  
Meie vaga isa Issidori (umb 436-440) mälestus. Samuti meie vaga isa usutunnistaja Studioni 
kloostriülema Nikolai (868) ja Arvili püha piiskopmärtri Avraami (347) mälestus. 
 1Pt 1:1-2, 10-12; 2:6-10; Mk 12:1-12. 

L 5. veebruar. Vastuvõtmise järelpüha.  
Sitsiilia Kataania püha märtri Agata (251), meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Polieukti 
(970) ning püha märtri Teoduula ja tema kaaskannatajate (304) mälestus.   
Laupäeva epistel 1Ts 5:14-23. 
15. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 17:3-10, mis algab:  

«Issand ütles: Jälgige end. Kui su vend patustab, siis noomi teda…». 

P 6. veebruar. TALENTIDE PÜHAPÄEV, 33. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 

Vastuvõtmise järelpüha.  Meie püha isa Konstantinoopoli apostlisarnase patriarhi usu-
tunnistaja Footi Suure (891) ja Smürna vaga piiskopi Vukoli (umb 100), samuti meie vagade 
isade Varsonofi Suure ja Johannes Prohveti (VI) mälestus. 
8. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (vastuvõtmine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 8. viisil.  
Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
Ja pühaderaamatust nelja salmi juurde kolm vastuvõtmise stihhiirat 1. viisil, esimest korrates. 
«Au olgu…». Vastuvõtmise auks 6. viisil «Saagu täna lahti tehtud taeva värav…». 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 8. viisil «Armastusest inimeste vastu…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Kui on litaania, lauldakse Issanda templis vastuvõtmise püha litaaniastihhiirad. 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Vastuvõtmise stihhiira 8. viisil «See, keda keerubid kannavad…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid kõrgelt…» (vanemas tõlkes algus: «Sa tulid ülevalt…»). 
«Au olgu…». Püha Footi pealaul 4. viisil «Sina, Footi...» (vt liturgia). 
«Nüüd…». Vastuvõtmise pealaul 1. viisil «Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja vastuvõtmise 
pealaul «Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 8. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 8. viisil. Ülestõusmise eellaul 8. viisil «Issand on kuningas igavesti...». 
Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 8. viisil irmosega. 
Ja vastuvõtmise kaanon vahesalmiga „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“. 
Katavassiateks Issanda templis vastuvõtmise kaanoni irmosed 3. viisil «Mere sügavusest…». 
Pärast 3. laulu vastuvõtmise kondak 1. viisil «Sina pühitsesid…» ja iikos.  
Samuti püha Footi konda 8. viisil «Kroonitagu nüüd...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak ja iikos 8. viisil. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
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Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva XI eksapostilari. 
«Au olgu… Nüüd…». Vastuvõtmise valguselaul «Kui vanake Vaimu juhatusel…». 
«Iga hingeline» 8. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
Ja kolm vastuvõtmise stihhiirat pühaderaamatust 4. viisil, esimest korrates. Kolmanda ja 
neljanda stihhiira juurde samad salmid, mis vastuvõtmise teenistuse salmstihhiirade juures. 
«Au olgu…». Vastuvõtmise stihhiira 6. viisil «Kristus Jumal, kes Sa ennast täna…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
XI evangeeliumi stihhiira 8. viisil «Ilmudes pärast ülestõusmist…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid kõrgelt…».  
«Au olgu…». Vastuvõtmise pealaul 1. viisil «Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil vastuvõtmise kondak 1. viisil «Sina pühitsesid…», 
kolmandal ja üheksandal tunnil ülestõusmise kondak 8. viisil «Oh rohkearmuline…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 8. viisil 

Sa tulid kõrgelt, oh Helde, * ja lasksid ennast kolmeks päevaks 
maha matta, * et meid vaevadest vabastada. * Sa meie elu ja 
ülestõusmine, Issand, au olgu Sulle. 

Vastuvõtmise pealaul 1. viisil 

Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi, kes sa armu oled saanud, * 
sest sinust paistis Õigusepäike – Kristus, meie Jumal, * kes valgustab 
neid, kes pimeduses on. * Ole rõõmus ka sina, õiglane vanake, * 
võttes oma sülle meie hingede Päästja, * kes kingib meile 
ülestõusmise. 

Püha Footi pealaul 4. viisil 

Sina, Footi, olid eluviisilt apostlite sarnane * ja kogu maailma 
õpetaja. * Palu kõikide Valitsejat kinkida rahu maailmale * ja meie 
hingedele suurt armu. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 8. viisil 

Oh rohkearmuline, * Sa tõid surnud välja kui Sa hauast üles 
tõusid, * ja äratasid Aadama üles; * Eeva hõiskab Sinu surnuist 
ülestõusmise üle * ja maailma otsad peavad suurt rõõmupüha * Sinu 
surnuist ülestõusmise pärast. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Püha Footi kondak 8. viisil 

Kroonitagu nüüd ülistuslaulude lilledega * Koguduse kõige 
hiilgavam valgustaja, * õigeusklike kõige jumalikum juhataja, * 
Jumalast häälestatud Vaimu kannel, eksiõpetuste vägevaim vastane. 
* Hüüdkem ka meie temale: * Ole rõõmus, üliaustatud Footi.  
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Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Issanda vastuvõtmise kondak 1. viisil 

Sina pühitsesid oma sündimise läbi neitsiliku üsa * ja õnnistasid, 
nagu kohus, Siimeoni käsi. * Ka nüüd oled Sa tulnud ja meid 
päästnud, Kristus Jumal. * Anna sõdade ajal rahu oma kogudusele * 
ja tugevust valitsejatele, keda Sa oled armastanud, * oh ainus 
inimesearmastaja. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Pühapäeva epistel 2Kr 6:1-10. 
Matteuse 16., talentide pühapäeva evangeelium Mt 25:14-30, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Üks inimene, kes võõrale maale pidi minema…». 
Püha isa epistel Hb 7:26 – 8:2 ja evangeelium Jh 10:9-16, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Mina olen uks…». 
«On kohus…» asemel lauldakse vastuvõtmise kaanoni üheksanda laulu irmos 3. viisil ülistus-
lauluga «Jumalasünnitaja Neitsi… Vanas seaduses…». (Teise tava järgi aga «On kohus…».)  
Lõppõnnistuse algus: «Surnuist üles tõusnud Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise 
pärast end õiglase Siimeoni käte peal kanda laskis…». 

E 7. veebruar. Vastuvõtmise järelpüha.  
Meie püha isa Lampsaki vaga piiskopi Parteeni (IV) ja Kreeka vaga Luuka (946) mälestus. Samal 
päeval Kiievi püha piiskopmärtri Vladimiri (1918) mälestus. 
 1Pt 2:21 – 3:9; Mk 12:13-17. 

T 8. veebruar. Vastuvõtmise järelpüha.  
Püha suurmärtri Teodor Väeülema (319) ja püha prohveti Sakaria Sirbinägija (520 e.Kr) 
mälestus.  
Samuti meie püha isa Serbia ülempiiskopi Savva II uinumine (1271). 
 1Pt 3:10-22; Mk 12:18-27. 
Suurmärtri epistel Ef 2:4-10 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Seda ma käsin teid, et te üksteist armastaksite…». 

* K 9. veebruar. Vastuvõtmise püha lõpetus.  
Süüria Antiookia püha märtri Nikifori (umb 257) mälestus.   
 1Pt 4:1-11; Mk 12:28-37. 

N 10. veebruar.  
Magneesia püha piiskopmärtri Haralampi Imetegija ja tema kaaskannatajate (202), Novgorodi 
õilisusulise vürstinna Anna (XI) ning pühade märtrite Ennata, Valentina ja Paula (308) mälestus.  
 1Pt 4:12 – 5:5; Mk12:38-44. 
* R 11. veebruar.  
Sevastia püha piiskopmärtri Vlaasi (umb 316), pühakujude austamise taastanud Rooma vaga 
keisrinna Teodora (umb 867) ja Novgorodi õilisusulise vürsti Vsevolodi, Pihkva imetegija (1138) 
mälestus. Püha prohveti Sakariase, aulise Eelkäija isa säilmete leidmine.  
 2Pt 1:1-10; Mk 13:1-8. 

L 12. veebruar.  
Meie pühade isade Suure Antiookia ülempiiskopi Meleeti (381), Kiievi metropoliidi ja kogu 
Venemaa imetegija Aleksei(1378) ning Konstantinoopoli patriarhi Antooni II (901) mälestus.  
Laupäeva epistel 2Tm 2:11-19. 
16. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 18:2-8, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat…». 
Püha Aleksei epistel Hb 13:17-21 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 



27 

P 13. veebruar. TÖLNERI JA VARISERI PÜHAPÄEV. 
Meie vaga isa Martiniani ning vagade naiste Sooja ja Fotiina (V), meie vaga isa Siimeon 
Mürritulvaja, maailmas Serbia kuninga Stefani (1200), samuti pühade apostlite Akvila ja 
Priskilla (I) mälestus. 
1. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 1. viisil. Ja trioodi stihhiirad, esimest korrates, 1. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 8. viisil «Kõigeülalpidaja Issand…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale  1. viisil «Laulgem Neitsi Mariast…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 5. viisil «Mu silmad on rasked…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kõige aulisem Neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud  
Ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…» (vanemas tõlkes algus: „Ehk küll juudid“). 
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kui Kaabriel sulle kuulutas…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 1. viisil. Ülestõusmise eellaul 1. viisil «Nüüd tõusen ma üles, ütleb Issand...». 
Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…». «Nüüd…». «Juhata mind…». 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 1. viisil koos irmosega. 
Ja trioodi kaanon vahesalmiga „Halasta mu peale, Jumal, halasta mu peale.“ 
Katavassiateks trioodi kaanoni irmosed 6. viisil «Kui Iisraeli lapsed…». 
Pärast 3. laulu trioodi katesmalaulud 4. viisil. 
Pärast 6. laulu trioodi kondak 4. viisil. Teine trioodi kondak 3. viisil ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva I eksapostilari.  
«Au olgu…». Trioodi eksapostilari. «Põgenegem variseri halva hooplemise eest…». 
«Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale «Kõigist lauldud Jumalasünnitaja…». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil. 
Kaks trioodi stihhiirat 1. viisil ja kaks stihhiirat 3. viisil.  
«Au olgu…». 8. viisil «Variseri, kes oma tegudest kiideldes…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
I evangeeliumi stihhiira 1. viisil «Kui õpilased tõttasid mäele…». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa trioodi kondak «Põgenegem variseri hooplemise eest…».  
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 1. viisil 

Ehkki juudid hauakivi pitseriga kinni panid * ja sõjamehed Su 
kõige puhtamat ihu valvasid, * tõusid Sa, Päästja, kolmandal päeval 
üles, * kinkides maailmale elu. * Seepärast hüüdsid taevaväed Su 
poole, Eluandja: * au olgu Sinu ülestõusmisele, * au olgu Sinu 
kuningriigile, * au olgu Sinu armunõule, * Kristus, Sa ainus 
inimesearmastaja. 
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Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Trioodi kondak 4. viisil 

Põgenegem variseri hooplemise eest, * õppigem tölneri ägamistest 
alandlikkust * ja hüüdkem patukahetsuses: * maailma Päästja, * ole 
oma sulastele armuline. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Tölneri ja variseri pühapäeva epistel 2Tm 3:10-15 ja evangeelium Lk 18:10-14, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Kaks inimest läksid üles…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

Kogu järgneval  nädalal kõik to idud lubatud.  
E 14. veebruar.  
Meie vaga isa Auksenti (umb 470) ja püha apostlisarnase slaavlaste valgustaja Kirill Filosoofi 
(869) mälestus. 
 2Pt 1:20 – 2:9; Mk 13:9-13.  
Apostlisarmase epistel Hb 7.26 – 8:2 ja evangeelium evangeelium Mt 5:14-19, mis algab: 

«Issand ütles oma õpilastele: Teie olete maailma valgus…». 

T 15. veebruar (vkj 2. veebruar, Issanda vastuvõtmine). 
Püha apostli Onesimi (umb 109) mälestus.   2Pt 2:9-22; Mk 13:14-23. 

K 16. veebruar.  
Püha preestermärtri Pamfili ja tema kaaskannatajate (290) ning meie püha isa usutunnistaja 
Konstantinoopoli ülempiiskopi Flaviani (449) mälestus.  2Pt 3:1-18; Mk 13:24-31. 

N 17. veebruar. 
Püha suurmärtri Teodor Sõjamehe (306), apostlisarnase Mariamne, apostel Filippuse õe (I), 
õilisusuliste valitsejate Konstantinoopoli keisri Markiani ja keisrinna Pulheria (453) ning 
Moskva püha piiskopmärtri Hermogeni (1612) mälestus. 
 1Jh 1:8 – 2:6; Mk 13:31 – 14:2. 
Suurmärtri epistel 2Tm 2:1-10 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Seda ma käsin teid, et te üksteist armastaksite…». 

R 18. veebruar.  
Meie püha isa Rooma paavsti Leo (461) ja meie püha isa usutunnistaja Sinada piiskopi Agapiti 
(IV) mälestus.       1Jh 2:7-17; Mk 14:3-9.  

L 19. veebruar.  
Püha apostli Arhipi (I) mälestus.  
Laupäeva epistel 2Tm 3:1-9 ja evangeelium Lk 20:45 – 21:4, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Hoiduge kirjatundjatest…». 

P 20. veebruar. KADUNUD POJA PÜHAPÄEV. 
Meie vaga isa Sitsiilia Kataania piiskopi Leo (umb 780), Petseri kloostriülema vagamärtri 
Korniili ja tema kaaskannataja Muuromi vaga Vassiani (1570) ning meie püha isa Rooma paavsti 
Agatoni (682) mälestus.  
2. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel  
«Issand, ma hüüan» 2. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil. Ja 
trioodi stihhiirad «Mulle oli usaldatud…» ja «Mõistkem, vennad…», esimest korrates, 1. viisil. 
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 2. viisil «Oh missugustest hüvedest…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 2. viisil «Seaduse vari läks mööda…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
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Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 2. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 6. viisil «Isa kingitud varanduse…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale…».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Üle mõistuse…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Lauldakse polielei, millele lisatakse 136. psalm «Paabeli jõgede kaldal…». 
Seejärel ülestõusmistroparid 5. viisil «Õnnistatud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi.» 
Trepilaulud 2. viisil. Ülestõusmise eellaul 2. viisil «Issand, mu Jumal, tõuse üles oma tõotuse järgi...». 
Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…». «Nüüd…». «Juhata mind…». 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 2. viisil koos irmosega. 
Ja trioodi kaanon vahesalmiga „Halasta mu peale, Jumal, halasta mu peale.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu trioodi katesmalaulud 1. viisil. 
Pärast 6. laulu trioodi kondak 3. viisil «Meeletul viisil…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva II eksapostilari.  
Trioodi valguselaul «Armuandide rikka vara…». «Au olgu…». Teine valguselaul.  
«Nüüd…». Samast valguselaul Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 2. viisil. Viis ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil. 
Ja kolm trioodi stihhiirat 2., 4. ja 8. viisil. «Au olgu…». 8. viisil «Hea Isa, ma olen…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
II evangeeliumi stihhiira 2. viisil «Naised, kes koos Mariaga…». 
 Tundide ajal «Au olgu…». 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa trioodi kondak 3. viisil «Meeletul viisil…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 2. viisil 

Kui Sa alla läksid surmale, oh surematu Elu, * siis surmasid Sa 
põrguhaua oma jumaliku valgusega. * Ja kui Sa siis ka surnud maa 
alt üles äratasid, * hüüdsid kõik taevaväed: * Eluandja Kristus, meie 
Jumal, au olgu Sulle! 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Trioodi kondak 3. viisil 

Meeletul viisil lahkusin ma Sinu aust, mu Isa, * nurjatul viisil 
pillasin laiali varanduse, mille Sa mulle andsid; * seepärast hüüan 
ma Su poole kui kadunud poeg: * halastav Isa, ma olen Sinu ees 
pattu teinud, * võta mind, meeleparandajat, vastu, * ja pea mind kui 
ühte oma palgalistest. 
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  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Kadunud poja pühapäeva epistel 1Kr 6:12-20 ja evangeelium Lk 15:11-32, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Ühel inimesel oli kaks poega…».  
  Lauldakse «On kohus…». 

E 21. veebruar.  
Meie vaga isa «Sümbolite» kloostri Timoteose (795), meie püha isa Antiookia ülempiiskopi 
Eustaati (337) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Johannes III Skolastiku (577) 
mälestus. 
 1Jh 2:18 – 3:10; Mk 11:1-11. 

T 22. veebruar.  
Eugeni värava pühade märtrite (395-423) säilmete leidmine ja meie vagade isade Süüria erakute 
Talassi ja Varadati (V) mälestus. Sel päeval hukkus Pärnu preestermärter Joann (1943). 
Samal päeval aastal 2012 tunnistas Oikumeeniline Patriarhaat pühakuks 1940-1941 
tagakiusamise ajal kannatanud Eesti märtrid: ülempreester Vassili, preestrid Johannese, Joanni, 
Arteemi ja Nikolai, diakonid Vassili ja Peetri, preestriemand Marta ning ilmikud Joanni, 
Theodori ja tema abikaasa Anna. Nende koondmälestust peetakse 14. juunil. 
 1Jh 3:11-20; Mk 14:10-42. 

* K 23. veebruar.  
Smürna püha piiskopmärtri Polikarpi (167) ja meie vaga isa Konstantinoopoli «Uinumatute» 
kloostri asutaja Aleksandri (umb 430) mälestus. 
Sel päeval hukkus asumisel Varstu püha märter Anna (1948).  
 1Jh 3:21 – 4:6; Mk 14:43 – 15:1. 

N 24. veebruar. Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev. 
Püha prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea esimene (IV) ja teine (452) leidmine. 
 1Jh 4:20 – 5:21; Mk 15:1-15.  
Eelkäija epistel 2Kr 4:6-15 ja evangeelium Mt 11:2-15, mis algab:  

«Ühel ajal Johannes, kuuldes vangihoones Kristuse tegudest, saatis oma õpilased Temalt 
küsima…». 

* R 25. veebruar.  
Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Taraasi (806) mälestus.  
 2Jh 1:1-13; Mk 15:22-25.33-41.  

L 26. veebruar. Lihast loobumise nädala üldine vanemate laupäev.   
Kõigi uinunud õigeusklike – meie isade ja vendade, emade ja õdede mälestus. 
Meie püha isa Gaza ülempiiskopi Porfiiri (420) mälestus.    

Teenistus paastutrioodi järgi uinunute mälestuseks. Pärast õhtuteenistust ja liturgiat hingepalve. 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Pealaul uinunute eest «Ainus Looja, kes tarkuse sügavusega…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Pealaul uinunute eest 8. viisil «Ainus Looja, kes tarkuse sügavusega…». 
«Au olgu…». Kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 8. viisil «Sina oled meie müür ja varjupaik…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Lihast loobumise laupäeva epistel 1Kr 10:23-28 ja evangeelium Lk 21:8-9.25-27.33-36, mis algab:  

«Issand ütles: „Vaadake, et teid ei eksitataks…». 
Uinunute mälestuse epistel 1Ts 4:13-17 ja evangeelium Jh 5:24-30, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  
  Lauldakse «On kohus…».  
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P 27. veebruar. VIIMSE KOHTU, LIHAST LOOBUMISE PÜHAPÄEV. 
Meie vaga isa usutunnistaja Kümnelinna Prokoopi (umb 750) mälestus. 
3. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 3. viisil.  
Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil. Ja neli trioodi stihhiirat 6. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 8. viisil «Kui aujärjed üles pannakse…».  
Dogmaatik Jumalasünnitajale 3. viisil «Eks pea me imeks panema…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 7. viisil «Tundes Issanda käske…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Tõtates kõik varjule sinu kaitse alla…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 3. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 8. viisil «Oh häda sulle, mu vilets hing…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Abielutundmatu neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…». «Au olgu… Nüüd…».  
Jumalasünnitajale samal viisil «Me laulame kiites sulle, Jumalasünnitaja Neitsi…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 3. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Lauldakse polielei, millele lisatakse 136. psalm «Paabeli jõgede kaldal…». 
Seejärel ülestõusmistroparid 5. viisil «Õnnistatud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi.» 
Trepilaulud 3. viisil. Ülestõusmise eellaul 3. viisil «Ütelge paganate seas...». 
Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…».  
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…». «Nüüd…». «Juhata mind…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 3. viisil koos irmosega. Ja trioodi kaanon vahe-
salmiga „Halasta mu peale, Jumal, halasta mu peale.“ Katavassiateks trioodi kaanoni irmosed. 
Pärast 3. laulu trioodi katesmalaulud 6. viisil.  
Pärast 6. laulu trioodi kondak 1. viisil «Kui Sa, Jumal, auga maa peale tuled…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva III eksapostilari.  
Trioodi valguselaul «Mõeldes, Issand…». «Au olgu…». Teine valguselaul.  
«Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 3. viisil. Viis ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil. 
Ja kolm trioodi stihhiirat 6. viisil. «Au olgu…». 1. viisil «Puhastagem endid, vennad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
III evangeeliumi stihhiira 3. viisil «Kui Maria Magdaleena…». 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa trioodi kondak «Kui Sa, Jumal, auga maa peale tuled…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 3. viisil 

Hõisaku taeva kodakondsed, * olgu rõõmsad maapealsed; * sest 
Issand on oma käsivarrega väge üles näidanud.* Ta tallas surmaga 
surma maha * ja oli esmasündinu surnute seast. * Ta päästis meid 
ära põrguhauast * ja kinkis maailmale suurt armu. 
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Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Trioodi kondak 1. viisil 

Kui Sa, Jumal, auga maa peale tuled, * kui kõik värisevad, kui 
tulejõgi Su kohtujärje ees voolab, * raamatud lahti tehakse ja 
salateod avalikuks saavad, * päästa mind siis kustumatust tulest * ja 
luba mul seista Su paremal käel, * kõige õiglasem Kohtumõistja! 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Lihast loobumise pühapäeva epistel 1Kr 8:8 – 9:2 ja evangeelium Mt 25:31-46, mis algab:  

«Issand ütles: Kui Inimese Poeg tuleb…». 
  Lauldakse «On kohus…».  

Kogu järgneval  pi imast  loobumise nädalal  pi imatoidud ja  muna lubatud,  
sealhulgas ka kolmapäeval ja r eedel .  

E 28. veebruar.  
Meie vaga isa usutunnistaja Vassiili, Kümnelinna vaga Prokoopi askeesikaaslase (umb 750), vagade 
naiste Mariina ja Kiira (450) ning Rostovi püha piiskopmärtri Arseni (1772) mälestus, kes Tallinnas 
kannatas. Meie vaga isa Johannes Kassiani, Roomlase (435) mälestus. 
 3Jh 1:1-15; Lk 19:29-40; 22:7-39. 

MÄRTS 
T 1. märts.  
Samaaria püha vagamärtri Eudokia (umb 160) ja Nikaia püha märtri Antoniina (IV) mälestus. 
 Jd 1:1-10; Lk 22:39-42.45 – 23:1. 

K 2. märts.  
Kerüünia püha piiskopmärtri Teodooti (umb 326), meie vaga isa Egiptuse Skiita Agatoni (V) ja 
meie püha isa Tveri piiskopi Arseni (1409) mälestus.  
 Liturgiat ei peeta. 6. tunnil: Joel 2:12-26. Õhtuteenistusel: Joel 3:12-21. 

N 3. märts. 
Pühade märtrite Eutroopi, Kleoniki ja Vasiliski (umb 308) mälestus. 
Samuti Aleksandria vaga neitsi Piama (337) mälestus. 
 Jd 1:11-25; Lk 23:1-34.44-56.  

R 4. märts.  
Meie vaga isa Jordani Gerasimi (475), pühade märtrite Pauluse ja Juliania (273) ning Moskva 
õilisusulise vürsti Daniili (1303) mälestus. 
 Liturgiat ei peeta. 6. tunnil: Sk 8:7-17. Õhtuteenistusel: Sk 8:19-23.   

L 5. märts. P iimast loobum ise nädala laupäev.  
Kõigi askeesis hiilanud vagade ja jumalakandjate isade ja emade mälestus. 
Isauria püha vagamärtri Koononi (I) ja meie vaga isa Nitria kõrbe eraku Marki (V) mälestus.   
Teenistus paastutrioodi järgi askeesis hiilanute mälestuseks.  
 Tundide ajal «Au olgu…». Askeesis hiilanute pealaul «Meie vanemate Jumal…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
 Pärast Meie Isa askeesis hiilanute kondak «Sina, Issand, oled teinud ilmsiks…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Askeesis hiilanute pealaul 4. viisil «Meie vanemate Jumal…». 
«Au olgu…». Askeesis hiilanute kondak 8. viisil «Sina, Issand, oled teinud ilmsiks…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitaja kondak 8. viisil «Sulle, Sõjaülemale…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
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Piimast loobumise laupäeva epistel Rm 14:19-23; 16:25-27 ja evangeelium Mt 6:1-13, mis algab:  
«Issand ütles: Hoiduge, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees…». 

Vagade epistel Gl 5:22 – 6:2 ja evangeelium Mt 11:27-30, mis algab:  
«Issand ütles oma õpilastele: Kõik on mu Isa andnud mulle…». 

  Lauldakse «On kohus…».  

P 6. märts. ANDEKSANDMISE, PIIMAST LOOBUMISE PÜHAPÄEV.  
Aadama paradiisist väljaajamise mälestus. 
Amorea neljakümne kahe püha märtri: Konstantini, Aeti, Teofili, Teodori, Melisseni, Kallisti ja 
teiste (umb 845) mälestus. 
4. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil.  
Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil. Ja neli trioodi stihhiirat 6. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 6. viisil «Aadam istus paradiisi vastas…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 4. viisil «Prohvet Taavet…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...».  

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 6. viisil «Päike peitis oma valguse kiired…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Meie kiidame sind…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 4. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 6. viisil «Puu vilja söömise pärast…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…». 
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia,  lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Lauldakse polielei, millele lisatakse 136. psalm «Paabeli jõgede kaldal…». 
Seejärel ülestõusmistroparid 5. viisil «Õnnistatud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi.» 
Trepilaulud 4. viisil. Ülestõusmise eellaul 4. viisil «Tõuse üles, Issand, aita meid...». 
Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…». «Nüüd…». «Juhata mind…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 4. viisil koos irmosega. Ja trioodi kaanon vahe-
salmiga „Halasta mu peale, Jumal, halasta mu peale.“ Katavassiateks trioodi kaanoni irmosed. 
Pärast 3. laulu trioodi katesmalaulud 4. viisil.  
Pärast 6. laulu trioodi kondak 6. viisil «Sa tarkuse õpetaja…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva IV eksapostilari. 
«Au olgu…». Trioodi valguselaul. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Viis ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil. 
Ja kolm trioodi stihhiirat 5. ja 6. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Nüüd on kätte jõudnud õige aeg…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
IV evangeeliumi stihhiira 4. viisil «Oli varane hommik…». 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
 Pärast Meie Isa trioodi kondak 6. viisil «Sa tarkuse õpetaja…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
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Ülestõusmise pealaul 4. viisil 

Kui Issanda järel käijad naised * inglilt helget ülestõusmise 
sõnumit kuulsid * ja esivanematele osaks saanud hukkamõistmisest 
lahti said, * siis rääkisid nad kiideldes apostlitele: * surmalt on tema 
relvad riisutud, * sest Kristus Jumal, kes maailmale suurt armu 
kingib, * on üles tõusnud. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Trioodi kondak 6. viisil 

Sa tarkuse õpetaja, mõistuse andja, * mõistmatute kasvataja ja 
vaeste kaitsja, * kinnita ja tee targaks mu süda, oh Valitseja; * kingi 
Sina mulle sõna, oh Isa Sõna, * sest, vaata, ma ei keela oma huuli Su 
poole hüüdmast: * Armuline, halasta minu langenu peale! 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Piimast loobumise pühapäeva epistel Rm 13:11 – 14:4 ja evangeelium Mt 6:14-21, mis algab:  

«Issand ütles: Kui teie annate inimestele andeks…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

Esmaspäevast a lgab püha ja  suur  neljakümnepäevane paast.  

* E 7. märts. Kreeta Andrease suure kaanoni lugemine.  
Hersoni pühade piiskopmärtrite Vassiili, Efremi, Eugeni, Agatodori, Elpiidi, Kapitoni ja Eteeri 
(IV) mälestus.  
 6. tunnil: Js 1:1-20. Õhtuteenistusel: 1Ms 1:1-13; Õp 1:1-20. 

* T 8. märts. Kreeta Andrease suure kaanoni lugemine.  
Meie vaga isa usutunnistaja Nikomeedia piiskopi Teofilakti (842-845) mälestus. 
 6. tunnil: Js 1:19-31; 2:1-3. Õhtuteenistusel: 1Ms 1:14-23; Õp 1:20-33.  

* K 9. märts. Kreeta Andrease suure kaanoni lugemine.  
Neljakümne Sevastia järves kannatanud püha märtri (umb 320) mälestus. 
 6. tunnil: Js 2:3-11. Õhtuteenistusel: 1Ms 1:24-31; 2:1-3; Õp 2:1-22.  
  Ennepühitsetud andide liturgia.  

* N 10. märts. Kreeta Andrease  suure kaanoni lugemine.  
Korintose püha märtri Kodrati ja tema kaaskannatajate: Galina, Teodora ja teiste (258) ning meie 
vaga ema Aleksandria eraku Anastasia (567) mälestus. 
 6. tunnil: Js 2:11-21. Õhtuteenistusel: 1Ms 2:4-19; Õp 3:1-18.   

* R 11. märts.  
Meie püha isa Jeruusalemma patriarhi Sofrooni (644) ja meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi 
Eufiimi (1458) mälestus. 
 6. tunnil: Js 3:1-14. Õhtuteenistusel: 1Ms 2:20-35; 3:1-20; Õp 3:19-34.  
 Ennepühitsetud andide liturgia.  
Teenistus paastutrioodi järgi püha suurmärtri Teodor Sõjamehe imeteo mälestuseks. 
Liturgia lõpus palveteenistus suurmärtri auks ning koliva õnnistamine.  

* L 12. märts. Suure paastu es imese nädala laupäev.  
Püha suurmärtri Teodor Sõjamehe (306) imeteo mälestus. 
Meie püha isa Rooma paavsti Grigoori Kahekõneleja (604) ja meie vaga isa usutunnistaja 
Teofani (818) mälestus. Meie vaga isa Siimeoni, Uue Jumalasõnaõpetaja uinumine (enne 1030). 
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Teenistus paastutrioodi järgi püha suurmärtri Teodor Sõjamehe imeteo mälestuseks. 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Suurmärter Teodori pealaul «Oh mis suured on usu teod…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa suurmärter Teodori kondak «Kristuse usu võtsid sa kui kilbi…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Suurmärter Teodori pealaul 2. viisil «Oh mis suured on usu teod…».  
«Au olgu…». Suurmärter Teodori kondak 8. viisil «Kristuse usu võtsid sa kui kilbi…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitaja kondak 8. viisil «Sulle, Sõjaülemale…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 1. laupäeva epistel Hb 1:1-12 ja evangeelium Mk 2:23 – 3:5, mis algab:  

«Ühel ajal sündis, et Jeesus läks hingamispäeval läbi viljapõldude…».  
Suurmärtri epistel 2Tm 2:1-10 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab: 

«Issand ütles oma õpilastele: Seda ma käsin teid, et te üksteist armastaksite…». 
  Lauldakse «On kohus…».       

* P 13. märts. SUURE PAASTU ESIMENE, ÕIGEUSU PÜHAPÄEV. 
Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Nikifori (828) säilmete toomine (846). 
Samuti Pärsia püha märtri Kristiina (IV) mälestus. 
5. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 5. viisil.  
Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. Ja neli trioodi stihhiirat 6. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 2. viisil «Nüüd ilmus tõe arm …».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 5. viisil «Ükskord näidati Punases meres…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 2. viisil «Olge rõõmsad, pühad prohvetid …».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kõik mu lootuse…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 5. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 2. viisil «Astudes ülekohtust vagadusse …». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh seda uut imet …». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…». 
«Au olgu…». Õigeusu pühapäeva pealaul 2. viisil «Meie kummardame…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Üle mõistuse ja väga aulised…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja õigeusu pealaul 
«Meie kummardame…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 5. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 5. viisil. Ülestõusmise eellaul 5. viisil «Tõuse üles, Issand, mu Jumal...». 
Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…». «Nüüd…». «Juhata mind…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 5. viisil koos irmosega. Ja trioodi kaanon vahe-
salmiga „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ Katavassiateks trioodi kaanoni irmosed. 
Pärast 3. laulu trioodi katesmalaulud 1. viisil. 
Pärast 6. laulu õigeusu pühapäeva kondak 8. viisil «Isa kujutamatu Sõna…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva V eksapostilari. 
«Au olgu…». Trioodi eksapostilari. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline»5. viisil. Viis ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. 
Ja kolm trioodi stihhiirat 4. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Mooses võttis paastudes…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
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Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
V evangeeliumi stihhiira 5. viisil «Oh kui targasti…». 
 Tundide ajal 
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…». 
«Au olgu…». Õigeusu pühapäeva pealaul «Meie kummardame…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa õigeusu pühapäeva kondak «Isa kujutamatu Sõna…». 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 5. viisil 

Oh usklikud, * laulgem ja kummardagem Sõna, * kes on koos Isa 
ja Vaimuga algusetu, * ja sündis Neitsist meie pääsemiseks, * sest 
Tema arvas heaks minna ihuga ristile, * kannatada surma ja surnuid 
üles äratada * oma aulise ülestõusmise läbi. 

Õigeusu pühakujude pealaul 2. viisil 

Meie kummardame Sinu kõige puhtama kuju ees, hea Kristus 
Jumal, * paludes oma pattude andeksandmist, * sest omal tahtel 
läksid Sa ihulikult ristile, * et päästa enese loodu vaenlase orjusest. * 
Seepärast hüüame Sulle tänulikult: * Sa täidad kõiki rõõmuga, meie 
Päästja, * kes tulid maailma päästma.  

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Õigeusu pühakujude kondak 8. viisil 

Isa kujutamatu Sõna võttis kuju sinult, Jumalasünnitaja, * kui Ta 
inimeseks sai, * ja uuendas ennemuiste ära rikutud kuju, * teda oma 
jumaliku iluga ehtides. * Aga meie, päästest tunnistades, * 
kuulutame Teda teo ja sõna läbi. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 1. pühapäeva epistel Hb 11:24-26.32 – 12:2 ja evangeelium Jh 1:43-51, mis algab: 

«Ühel ajal tahtis Jeesus minna Galileasse…». 
«On kohus…» asemel lauldakse aeglaselt ja kaunil viisil «Sinu üle, kes sa armu oled saanud…». 

* E 14. märts.  
Meie vaga isa Nursia Benedikti (543) mälestus. 
 6. tunnil: Js 4:2-6; 5:1-7. Õhtuteenistusel: 1Ms 3:21-24; 4:1-7; Õp 3:34-35; 4:1-22. 

* T 15. märts.  
Püha märtri Agaapi ja tema kaaskannatajate (303) mälestus. 
 6. tunnil: Js 5:7-16. Õhtuteenistusel: 1Ms 4:8-15; Õp 5:1-15.  

* K 16. märts.  
Egiptuse püha märtri Savini (287) ja püha piiskopmärtri Aleksandri, Rooma paavsti (119) mälestus. 
 6. tunnil: Js 5:16-25. Õhtuteenistusel: 1Ms 4:16-26; Õp 5:15-23; 6:1-3. 
 Ennepühitsetud andide liturgia.   

* N 17. märts.  
Meie vaga isa Aleksei Jumalamehe (411), Iirimaa valgustaja püha piiskopi Patriku (umb 461) ja 
meie vaga ema Gertrudi (659) mälestus. 
 6. tunnil: Js 6:1-12. Õhtuteenistusel: 1Ms 5:1-24; Õp 6:3-20. 
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* R 18. märts.  
Meie püha isa Jeruusalemma ülempiiskopi Kirilli (386) mälestus. 
 6. tunnil: Js 7:1-14. Õhtuteenistusel: 1Ms 5:32; 6:1-8; Õp 6:20-35; 7:1. 
 Ennepühitsetud andide liturgia.   

* L 19. märts. Suure paastu 2.  nädala  vanemate laupäev,  uinunute mäles tus.   
Pühade märtrite Krisanti ja Daria (283) ning meie vaga ema Petseri Vassa (1473) mälestus. 
Teenistus paastutrioodi järgi uinunute mälestuseks. Pärast liturgiat peetakse hingepalve. 
 Tundide ajal  
Pealaul kõigi pühade auks 2. viisil «Apostlid, märtrid ja prohvetid…». 
«Au olgu…». Teine pealaul uinunute eest 2. viisil «Mõtle, armuline Issand…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Laupäeva pealaul kõigi pühade auks 2. viisil «Apostlid, märtrid ja prohvetid…». 
Teine pealaul uinunute eest 2. viisil «Mõtle, armuline Issand…». 
«Au olgu…». Kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 8. viisil «Sina oled meie müür ja varjupaik…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 2. nädala laupäeva epistel Hb 3:12-16 ja evangeelium Mk 1:35-44, mis algab: 

«Ühel ajal läks Jeesus tühja paika ja palvetas seal.…». 
Uinunute mälestuse epistel 1Ts 4:13-17 ja evangeelium Jh 5:24-30, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  
  Lauldakse «On kohus…». 

* P 20. märts. SUURE PAASTU TEINE PÜHAPÄEV. 
Meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Grigoori Palamase (umb 1360) mälestus.  
Püha Savva kloostris tapetud vagade isade (796), Samaaria naise märter Fotiina (venepäraselt 
Svetlana) ja tema kaaskannatajate: poegade Viktori ja Joosija ning märtrite Anatolia, Kiriakia ja 
teiste (umb 66) mälestus.  
Samuti pühade märterneitsite Aleksandra, Klaudia, Eufrasia, Matrona, Juliania, Eufiimia ja 
Teodosia (310) mälestus, kes Amise linnas kannatasid. 
6. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 6. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
Ja trioodi stihhiirad meie püha isa Grigoori Palamase auks, esimest korrates, 2. viisil. 
«Au olgu…». Püha Palamase auks 6. viisil «Sa vaga kolmekordselt õnnis ja püha isa…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 6. viisil «Kes ei kiidaks õndsaks…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...».  
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
«Au olgu…». Püha Palamase auks 8. viisil «Su keel on kärme õpetama…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Abielutundmatu neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu…». Grigoori Palamase pealaul 8. viisil «Sa õigeusu lamp...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Hea Issand, kes Sa meie pärast…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 6. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 6. viisil. Ülestõusmise eellaul  6. viisil «Issand, ilmuta oma väge...». 
Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…».  
«Nüüd…». «Juhata mind…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
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 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 6. viisil koos irmosega. Trioodi kaanon vahesalmiga 
„Halasta mu peale, Jumal, halasta mu peale.“ Jumalasünnitaja tropari ees salm „Kõige püham 
Jumalasünnitaja, päästa meid.“ 
Ja kaanon püha isa auks vahesalmiga „Püha isa piiskop Grigoori, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu trioodi kondak 4. viisil «Nüüd on käes…» ja katesmalaulud 4. viisil. 
Pärast 6. laulu Grigoori Palamase kondak 8. viisil «Meie kiidame sind…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva VI eksapostilari. 
«Au olgu…». Grigoori Palamase eksapostilari. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 6. viisil. Viis ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil. 
Ja kolm stihhiirat Grigoori Palamase auks 1. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 6. viisil «Neile, kes pattude pimeduses käivad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
VI evangeeliumi stihhiira 6. viisil «Sina, Kristus…». 
 Tundide ajal 
 Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu…». Grigoori Palamase pealaul 8. viisil «Sa õigeusu lamp...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil trioodi kondak «Nüüd on käes…»,  
kolmandal ja üheksandal tunnil Grigoori Palamase kondak «Meie kiidame sind…». 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 6. viisil 

Inglite väed ilmusid Su haua juures * ja valvurid minestasid 
hirmu pärast, * ning Maria seisis hauas, * otsides Sinu kõige 
puhtamat ihu. * Sa riisusid surmavalla tühjaks, * ilma et ta oleks 
Sulle kahju teinud. * Sa tulid Neitsile vastu elu kinkides; * surnuist 
üles tõusnud Issand, au olgu Sulle! 

Püha isa pealaul 8. viisil 

Sa õigeusu tuletorn, Koguduse tugisammas ja õpetaja, * munkade 
ehe, usuõpetuse seadjate võitmatu eestvõitleja, * Tessaloonika uhkus, 
armu kuulutaja, * imetegija Grigoori, * palu alati meie hingede 
päästmise pärast. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Püha isa kondak 8. viisil 

Me kiidame sind ühel meelel, jumalasõnaõpetaja Grigoori, * sa 
pühitsetud ja jumalik tarkuse orel, * ja jumalasõna kuulutav hele 
pasun. * Seistes nüüd kui mõistus ülima Mõistuse ees, * juhata ka 
meie mõistus Tema poole, isa, et me hüüaksime: * Ole rõõmus, armu 
kuulutaja! 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
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Trioodi kondak 4. viisil 

Nüüd on käes heategude aeg, * kohus on ukse ees, tõuskem siis 
paastudes, * toogem alanduse pisaraid ja andkem almusi, hüüdes: * 
Me oleme pattu teinud enam, kui on mereliiva, * aga andesta, 
kõikide Looja, * et me päriksime närtsimatud pärjad. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 2. pühapäeva epistel Hb 1:10 – 2:3 ja evangeelium Mk 2:1-12, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus Kapernauma, ja saadi kuulda…».  
Püha isa epistel Hb 7:26 – 8:2 ja evangeelium Jh 10:9-16, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Mina olen uks…».  
«On kohus…» asemel lauldakse aeglaselt ja kaunil viisil «Sinu üle, kes sa armu oled saanud…». 

* E 21. märts. Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse ametisseseadmine (1999).  
Meie vaga isa usutunnistaja Sitsiilia Kataania piiskopi Jaakobi (VIII-IX) ja meie püha isa 
Konstantinoopoli patriarhi Tooma (610) mälestus.  
Samuti meie püha isa Sitsiilia Kataania piiskopi Kirilli, apostel Peetruse õpilase (I-II) mälestus. 
 6. tunnil: Js 8:13-22; 9:1-7. Õhtuteenistusel: 1Ms 6:9-22; Õp 8:1-21. 

* T 22. märts.  
Anküra püha preestermärtri Vassiili (362-363) ja Rooma püha märtri Drosida (II) mälestus. 
 6. tunnil: Js 9:9-21; 10:1-4. Õhtuteenistusel: 1Ms 7:1-5; Õp 8:32-36; 9:1-11. 

* K 23. märts.  
Sitsiilia püha vagamärtri Nikoni ja tema 199 õpilase (251) ning Illüüria pühade märtrite Filiti, 
tema abikaasa Liidia ja nende laste (117-138) mälestus. 
 6. tunnil: Js 10:12-20. Õhtuteenistusel: 1Ms 7:6-9; Õp 9:12-18. 

* N 24. märts. Rõõmukuulutamise eelpüha.   
Meie vaga isa Seleukia piiskopi Artemoni (I-II) mälestus. 
6. tunnil: Js 11:10-16; 12:1-2. 
 Suurel õhtuteenistusel koos ennepühitsetud andide liturgiaga. 
«Issand, ma hüüan» 8. viisil. Kaheksa salmi juurde kolm trioodi stihhiirat.  
Ja pühaderaamatust kolm rõõmukuulutamise stihhiirat 6. viisil, esimest ja teist korrates.  
«Au olgu… Nüüd…». Samal viisil «Peaingel Kaabriel oli taevast saadetud…». 
Sissekäik. Trioodi eellaul ja pühakirjalugemised: 1Ms 7:11-24; 8:1-3; Õp 10:1-22. 
Ja rõõmukuulutamise lugemised I. 1Ms 28:10-17. II. Hs 43:27; 44:1-4. III. Õp 9:1-11. 

* R 25. märts.  
Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria rõõmukuulutamine. 
Teenistus pühaderaamatu järgi. Kalatoidud lubatud. Vigiilia algab suure pärastõhtuteenistusega. 
 Suurel pärastõhtuteenistusel lauldakse «Jumal on meiega…». 
«Valgusta mu silmad…» asemel rõõmukuulutamise pealaul 4. viisil «Täna on meie päästmise 
alustus…». «Heida armu meie peale…» asemel kondak 8. viisil «Sulle, Sõjaülemale…».  
Pärast austamislaulu «Au olgu Jumalale kõrges…» peetakse litaania. 

Litaanial stihhiirad 1. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 2. viisil «Täna Kaabriel kuulutab…». 
Salmstihhiirad 4. viisil. «Au olgu… Nüüd…». Samal viisil «Täna on armukuulutamise rõõm…». 

Leibade õnnistamisel lauldakse rõõmukuulutamise pealaul kolm korda.  
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil.  
Rõõmukuulutamise pealaul 4. viisil «Täna on meie päästmise alustus…».«Au olgu…». Pealaul 
teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie laulame sulle, Puhas, neid peaingli sõnu: * Ole rõõmus, kes 
sa armu oled saanud, * Issand on sinuga. 
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Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Rõõmukuulutamise eellaul 4. viisil «Kuulutage päev-päevalt rõõmusõnumit…». 
Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56.  
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». «Nüüd…». Seesama.  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 2. viisil «Täna Kaabriel kuulutab…». 
 Kaanon 
Rõõmukuulutamise kaanon irmosega, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“ 
Ingli troparite ees öeldakse „Ingel ütles.“ Jumalasünnitaja troparite ees: „Jumalasünnitaja ütles.“ 
Katavassiateks rõõmukuulutamise kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu rõõmukuulutamise katesmalaulud 8. viisil.  
Pärast 6. laulu rõõmukuulutamise kondak 8. viisil «Sulle, Sõjaülemale…» ja iikos. 
«Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu rõõmukuulutamise valguselaul «Inglite vägede ülem…». 
«Au olgu… Nüüd…». Teine valguselaul «Täna saab…». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Neli rõõmukuulutamise stihhiirat 1. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 2. viisil «Täna ilmus…».  
Argipäevane lõpetus, nagu juhatatud pühaderaamatus. 
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul «Täna on meie päästmise alustus…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
 Pärast Meie Isa rõõmukuulutamise kondak «Sulle, Sõjaülemale…». 
Trioodi paremia 6. tunnil: Js 13:2-13. 
 Johannes Kuldsuu jumalik liturgia  
Algab õhtuteenistusega, nagu juhatatud pühaderaamatus. Sissekäik evangeeliumiga.  
Trioodi lugemised 1Ms 8:4-21; Õp 10:31-32; 11:1-12.  
Ja rõõmukuulutamise lugemised 2Ms 3:1-8; Õp 8:22-30.  

(Teise tava järgi aga peetakse liturgia eraldi ja lauldakse rõõmukuulutamise antifonid. 
Sissekäigusalm «Kuulutage päev-päevalt… Jumala Poeg, kes Sa meie pärast lihaks said…». 
Pealaul 4. viisil «Täna on meie päästmise alustus…». «Au olgu… Nüüd…». Kondak 8. viisil 
«Sulle, Sõjaülemale…». Ja lauldakse «Püha Jumal…».) 

Rõõmukuulutamise epistel Hb 2:11-18 ja evangeelium Lk 1:24-38, mis algab:  
«Neil päevil sai Eliisabet, Sakaria naine, käima peale ja hoidis ennast varjul…». 

«On kohus…» asemel lauldakse rõõmukuulutamise kaanoni üheksanda laulu irmos 4. viisil 
ülistuslauluga «Me laulame sulle, Puhas… Nende käed, kes…». 

* L 26. märts. Suure paastu 3.  nädala  vanemate laupäev,  uinunute mäles tus.   
Peaingel Kaabrieli koondmälestus. Sirmia püha piiskopmärtri Irinei (314) ning pühade märtrite 
Anna, Alla, Larissa ja nende kaaskannatajate (umb 475) mälestus. 
Teenistus paastutrioodi järgi uinunute mälestuseks. Pärast liturgiat peetakse hingepalve. 
 Tundide ajal pealaul kõigi pühade auks 2. viisil «Apostlid, märtrid ja prohvetid…». 
«Au olgu…». Teine pealaul uinunute eest 2. viisil «Mõtle, armuline Issand…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Laupäeva pealaul kõigi pühade auks 2. viisil «Apostlid, märtrid ja prohvetid…». 
Teine pealaul uinunute eest 2. viisil «Mõtle, armuline Issand…». 
«Au olgu…». Kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 8. viisil «Sina oled meie müür ja varjupaik…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 3. nädala laupäeva epistel Hb 10:32-38 ja evangeelium Mk 2:14-17, mis algab: 

«Ühel ajal nägi Jeesus mööda minnes Leevit, Alfeuse poega…». 
Uinunute mälestuse epistel 1Ts 4:13-17 ja evangeelium Jh 5:24-30, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  
  Lauldakse «On kohus…». 
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* P 27. märts. SUURE PAASTU KOLMAS, RISTIKUMMARDAMISE PÜHAPÄEV.  
Tessaloonika püha märtri Matrona (III-IV) ja meie vaga isa Johannes Läbinägeliku, Egiptuse 
kõrbeeraku (umb 395) mälestus. 
7. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel  
«Issand, ma hüüan» 7. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 7. viisil.  
Ja neli trioodi stihhiirat kalli risti auks 5. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 3. viisil «Kristus, meie Jumal…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 7. viisil «Sina, puhas Jumalasünnitaja…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...».  

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira. «Au olgu… Nüüd…».  
Trioodi stihhiira kalli risti auks 5. viisil «Kõik loodu oli hirmu täis…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 7. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Trioodi stihhiira 4. viisil «Sa andsid, Issand, tasasele Taavetile…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…». 
«Au olgu…». Ülestõusmise pealaul teist korda. 

Risti pealaul 1. viisil (vanemas tõlkes algus: «Lunasta, oh Issand…») 

Päästa, Issand, oma rahvas * ja õnnista oma pärisosa. * Anna võitu 
ristirahvale * vaenlaste üle * ja kaitse oma ristiga * oma Kogudust. 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kui Kaabriel sulle kuulutas…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja risti pealaul 
«Päästa, Issand, oma rahvas…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 7. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Suitsutamine ülestõusmistroparite «Õnnistatud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi. 
Inglite väehulgad…» ajal algab ja lõppeb altaris.  
Trepilaulud 7. viisil. Ülestõusmise eellaul 7. viisil «Tõuse üles, Issand...». 
Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.  
Evangeelium loetakse altaris ja seda ei tooda suudlemiseks välja. 
Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…». «Nüüd…». «Juhata mind…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 7. viisil koos irmosega. Ja trioodi kaanon 1. viisil, 
vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ 
Katavassiateks trioodi irmosed 1. viisil «Jumalast juhatatud Mooses…». 
Pärast 3. laulu ristikummardamise katesmalaulud 6. viisil. 
Pärast 6. laulu ristikummardamise kondak 7. viisil «Ei varja enam tulemõõk…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva VII eksapostilari. «Au olgu…». Risti 
eksapostilari «Kummardagem aulist Kristuse risti…». «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 7. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 7. viisil. 
Ja ristikummardamise stihhiirad, esimest korrates, 4. viisil.  
«Au olgu…». 8. viisil «Kõikide Issand õpetas tähendamissõna läbi …». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
 Kalli ja elavakstegeva risti väljatoomine 

KOOR laulab suure austamislaulu «Au olgu Jumalale kõrges». Selle laulmise ajal suitsutab 
täies teenistusrüüs preester kolm korda ümber aujärje käies aujärjele asetatud risti, tema eel 
käib diakon küünlaga. Suure austamislaulu lõpus «Püha Jumal…» aeglasel viisil. Preester võtab 
sel ajal risti ja toob selle põhjapoolsest uksest väljudes altarist välja. Tema ees käib diakon 
suitutiga ja küünlakandja. PREESTER ütleb ristiga ambonile jõudes: «Tarkus. Seiskem vaga 
meelega.» KOOR laulab kolm korda ja aeglaselt pealaulu 1. viisil «Päästa, Issand, oma rahvas…». 
Sel ajal viib preester risti keset kirikut seatud alusele ja suitsutab seda kolm korda ümberringi.   
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 Kalli ja elavakstegeva risti kummardamine 
VAIMULIKUD: Meie kummardame Sinu risti ette, Valitseja, ja austame Sinu püha ülestõusmist.  
KOOR kordab: «Meie kummardame…». Vaimulikud kummardavad maani. VAIMULIKUD teist 

korda: «Meie kummardame…». KOOR kordab: «Meie kummardame…». Vaimulikud kummar-
davad maani. VAIMULIKUD kolmandat korda: «Meie kummardame…». KOOR kordab: «Meie 
kummardame…». Vaimulikud kummardavad maani.  
Siis lauldakse ristikummardamise stihhiirad 2. viisil «Tulge, usklikud…», 8. viisil «Kõige loodu 
Valitsejat…». «Au olgu…». Samal viisil «See, kelle ligi…». «Nüüd…». 8. viisil «Täna on prohveti 
sõna tõeks saanud…». Kogu rahvas kummardab kallist ja elavakstegevat risti.  
Seejärel ekteeniad, peakummardamispalve ja tavapärane lõpetus. 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
VII evangeeliumi stihhiira 7. viisil «Vaata, nüüd on pime puhteaeg…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…». 
«Au olgu…». Risti pealaul «Päästa, Issand, oma rahvas…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa trioodi kondak «Ei varja enam tulemõõk…». 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 7. viisil 

Sa kaotasid oma ristiga surma, * tegid röövlile paradiisi uksed 
lahti, * muutsid salvitoojate naiste nutu rõõmuks * ja käskisid neil 
apostlitele kuulutada, * et Sina oled surnuist üles tõusnud, * Kristus 
Jumal, * kes Sa maailmale suurt armu kingid. 

Risti pealaul 1. viisil 

Päästa, Issand, oma rahvas * ja õnnista oma pärisosa. * Anna võitu 
ristirahvale * vaenlaste üle * ja kaitse oma ristiga * oma Kogudust. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Trioodi kondak 7. viisil 

Ei varja enam tulemõõk Eedeni väravaid, * sest ristipuu on ta 
imeliselt kustutanud * ja surma astel ning surmavalla võimus on 
murtud. * Sest Sina, mu Päästja, ilmusid, * hüüdes surmavallas 
olijatele: * Minge jälle paradiisi! 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse »Meie kummardame…». 
Suure paastu 3. pühapäeva epistel Hb 4:14 – 5:6 ja evangeelium Mk 8:34 – 9:1, mis algab:  

«Issand ütles: Kui keegi tahab käia minu järel…». 
«On kohus…» asemel lauldakse aeglaselt ja kaunil viisil «Sinu üle, kes sa armu oled saanud…». 
Lõppõnnistuse algus: «Surnuist üles tõusnud Kristus, meie tõeline Jumal, heitku armu meie 
peale oma kõige puhtama ema palvetel, kalli ja elavakstegeva risti väel…». 

* E 28. märts.  
Meie vaga isa Pelekete kloostriülema Hilarion Uue (umb 754) mälestus. 
Samuti meie vaga isa Oudova Hilarioni (1476) mälestus.  
 6. tunnil: Js 14:24-32. Õhtuteenistusel: 1Ms 8:21-22; 9:1-7; Õp 11:19-31; 12:1-6. 

* T 29. märts. 
Meie vagade isade Petseri Marki (XV) ja Joona (1480) mälestus. Samuti pühade märtrite piiskop 
Marki, diakon Kirilli ja teiste koos nendega keiser Juliani ajal kannatanute (umb 364) mälestus. 
 6. tunnil: Js 25:1-9. Õhtuteenistusel: 1Ms 9:8-17; Õp 12:8-22. 
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* K 30. märts.  
Meie vaga isa Siinai kloostriülema Taevaredeli raamatu kirjutaja Johannese (649) mälestus. 
Samuti Nikomeedia püha Euvula, suurmärter Panteleimoni ema (304) mälestus. 
 6. tunnil: Js 26:21 – 27:9. Õhtuteenistusel: 1Ms 9:18-10:1; Õp 12:23 – 13:9. 
 Ennepühitsetud andide liturgia. 
* N 31. märts.  
Gangra püha piiskopmärtri ja imetegija Ipaati (326) mälestus. 
Sel päeval hukkus Narva püha märter diakon Peeter (1942). 
  6. tunnil: Js 28:14-22. Õhtuteenistusel: 1Ms 10:32; 11:1-9; Õp 13:20-26; 14:1-6. 

APRILL 
* R 1. aprill.  
Meie vaga ema Egiptuse Maria (VI) mälestus. 
Ja meie vaga isa Suzdali imetegija Eufiimi (1404) mälestus. 
 6. tunnil: Js 29:13-23. Õhtuteenistusel: 1Ms 12:1-7; Õp 14:15-26.  
 Ennepühitsetud andide liturgia. 

* L 2. aprill. Suure paastu 4 .  nädala  vanemate lau päev,  uinunute mälestus.   
Meie vaga isa Tiit Imetegija (IX) mälestus. 
Teenistus paastutrioodi järgi uinunute mälestuseks. Pärast liturgiat peetakse hingepalve. 
 Tundide ajal laupäeva pealaul 2. viisil «Apostlid, märtrid ja prohvetid…». 
«Au olgu…». Teine pealaul uinunute eest 2. viisil «Mõtle, armuline Issand…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Laupäeva pealaul kõigi pühade auks 2. viisil «Apostlid, märtrid ja prohvetid…». 
Teine pealaul uinunute eest 2. viisil «Mõtle, armuline Issand…». 
«Au olgu…». Kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 8. viisil «Sina oled meie müür ja varjupaik…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 4. nädala laupäeva epistel Hb 6:9-12 ja evangeelium Mk 7:31-37, mis algab: 

«Ühel ajal, lahkudes Tüürose alalt, tuli Jeesus läbi Siidoni Galilea järve äärde, …». 
Uinunute mälestuse epistel 1Ts 4:13-17 ja evangeelium Jh 5:24-30, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  
  Lauldakse «On kohus…».  

* P 3. aprill. SUURE PAASTU NELJAS PÜHAPÄEV. 
Meie vaga isa Siinai kloostriülema Taevaredelikirjutaja Johannese (649) mälestus. 
Meie vaga isa usutunnistaja Medikioni kloostriülema Nikita (824) mälestus.  
Samuti Tüürose püha märtri Teodosia (307) mälestus.  
8. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 8. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
Ja trioodi stihhiirad vaga Johannese auks, esimest korrates, 8. viisil. 
«Au olgu…». Vaga Johannese auks 5. viisil «Issanda evangeeliumit kuulda võttes…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 8. viisil «Armastusest inimeste vastu…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...».  
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
«Au olgu…». Vaga Johannese auks 2. viisil «Austagem Johannest, inglit maa peal…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh seda uut imet…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid kõrgelt…» (vanemas tõlkes algus: «Sa tulid ülevalt…»). 
«Au olgu…». Vaga Johannese pealaul 1. viisil «Sa olid kõrbeasukas…». 
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«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kui Kaabriel sulle kuulutas…». 
Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 8. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 8. viisil. Ülestõusmise eellaul 8. viisil «Issand on kuningas igavesti...». 
Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…». «Nüüd…». «Juhata mind…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 8. viisil koos irmosega. Trioodi kaanon vahesalmiga 
„Halasta mu peale, Jumal, halasta mu peale.“ Vahesalm Jumalasünnitaja tropari ees „Kõige 
püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“ Ja vaga isa kaanon vahesalmiga „Vaga isa Johannes, 
palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu trioodi katesmalaul 5. viisil.  
«Au olgu…». Vaga Johannese auks 4. viisil. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
Pärast 6. laulu vaga Johannese kondak 4. viisil «Sinu pani Issand…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva VIII eksapostilari. 
«Au olgu…». Vaga Johannese eksapostilari. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 8. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 1. viisil «Tulge tööd tegema…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
VIII evangeeliumi stihhiira 8. viisil «Maria kuumad nutupisarad…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid kõrgelt…». 
«Au olgu…». Vaga Johannese pealaul «Sa olid kõrbeasukas…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa vaga Johannese kondak 4. viisil «Sinu pani Issand…». 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 8. viisil 

Sa tulid kõrgelt, oh Helde, * ja lasksid ennast kolmeks päevaks 
maha matta, * et meid vaevadest vabastada. * Sa meie elu ja 
ülestõusmine, Issand, au olgu Sulle. 

Vaga isa pealaul 1. viisil 

Sa olid kõrbeasukas ja ilmusid kui ingel ihus ja imetegija, * meie 
jumalakandja isa Johannes! * Paastu, valvamise ja palve läbi said sa 
taeva annid * ning arstid tõbiseid ja nende hingesid, kes usuga su 
juurde tõttavad. Au olgu sellele, kes sulle väe andis; * au olgu 
sellele, kes sind võidupärjaga ehtis; * au olgu sellele, kes sinu läbi 
kõigile tervenemist annab.  

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Vaga isa kondak 4. viisil 

Sinu pani Issand tõelise kasinuse kõrgusse * kui kinnistähe, mis 
kõikjale paistab, * meie õpetaja isa Johannes! 
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Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 8. viisil 

Sulle, Sõjaülemale, kes sa meie eest võitled, Jumalasünnitaja, * 
toome meie, sinu kogudus, hädadest päästetuna võidu- ja tänulaulu. 
* Aga sina, kellel on võitmatu võim, * vabasta meid kõigist ohtudest, 
et me hüüaksime sulle: * Ole rõõmus, abielutundmatu Pruut. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 4. pühapäeva epistel Hb 6:13-20 ja evangeelium Mk 9:17-31, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesuse juurde keegi inimene, kummardas Teda ja ütles: Õpetaja, ma tõin Sinu 
juurde oma poja…». 
Vaga isa epistel Ef 5:8-19 ja evangeelium Mt 4:25 – 5:12, mis algab:  

«Ühel ajal käisid Jeesusega kaasas…». 
«On kohus…» asemel lauldakse aeglaselt ja kaunil viisil «Sinu üle, kes sa armu oled saanud…». 

* E 4. aprill.  
Meie vagade isade laulukirjutaja Joosepi (883) ja Georgi (IX) mälestus.  
Samuti meie vaga isa Palestiina Zosima (VI) mälestus. 
 6. tunnil: Js 37:33-38; 38:1-6. Õhtuteenistusel: 1Ms 13:12-18; Õp 14:27-35; 15:1-4. 

* T 5. aprill.  
Pühade märtrite diakon Teoduli, lugeja Agatopodi ja nende kaaskannatajate (303) mälestus. 
Samuti meie vaga ema Tessaloonika Teodora (892) mälestus. 
 6. tunnil: Js 40:18-31. Õhtuteenistusel: 1Ms 15:1-15; Õp 15:7-19. 

* K 6. aprill.  
Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Eutiiki (582) mälestus. 
Samuti meie vaga ema Süüria Platonise (308) mälestus.  
 6. tunnil: Js 41:4-14. Õhtuteenistusel: 1Ms 17:1-9; Õp 15:20-33; 16:1-9. 
 Ennepühitsetud andide liturgia. 

* N 7. aprill (vkj 25. märts, rõõmukuulutamine). Suure kaanoni  nel japäev.  
Meie vaga isa usutunnistaja Georgi (pärast 820) mälestus. 
Samal päeval meie püha isa Moskva patriarhi Tihhoni uinumine (1925). 
 Hommikuteenistuse l  Kreeta Andrea se  suure  kaanoni  lugemine t ervikuna.  

6. tunnil: Js 42:5-16. Õhtuteenistusel: 1Ms 18:20-33; Õp 16:17-33; 17:1-17. 
 Ennepühitsetud andide liturgia. 

* R 8. aprill.  
Pühade apostlite Herodioni, Agavi, Rufi, Asinkriti, Flegoni ja Ermi (I) mälestus.  
Samuti meie püha isa Rooma paavsti Tselestini (432) mälestus. 
 6. tunnil: Js 45:11-17. Õhtuteenistusel: 1Ms 22:1-18; Õp 17:17-28; 18:1-5. 
 Ennepühitsetud andide liturgia. 

* L 9. aprill. Suure paastu 5.  nädala laupäev.  Akafist i  l saupäev.  
Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja akafisti teenistus.  
Kaisarea püha märtri Eupsiiki (362) ja Pärsia vagamärtri Vadimi (376) mälestus. 
Teenistus paastutrioodi järgi. Hommikuteenistusel akafist kõige pühama Jumalasünnitaja auks. 
 Tundide ajal  
«Au olgu…». Akafisti pealaul «Kui peaingel vaimus…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
 Pärast Meie Isa kondak «Sulle, Sõjaülemale…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Akafisti pealaul 8. viisil «Kui peaingel vaimus…».  
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«Au olgu… Nüüd…». Kondak 8. viisil «Sulle, Sõjaülemale…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 5. laupäeva epistel Hb 9:24-28 ja evangeelium Mk 8:27-31, mis algab:  

«Ühel ajal läksid Jeesus ja Tema õpilased Filippuse Kaisarea küladesse…». 
Jumalasünnitaja epistel Hb 9:1-7 ja evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

* P 10. aprill. SUURE PAASTU VIIES PÜHAPÄEV. Meie vaga ema Egiptuse Maria mälestus. 
Kartaago pühade märtrite Terenti, Maksimi, Afrikani, Aleksandri, Teodori ja nende kaas-
kannatajate (249-251) ning Konstantinoopoli püha piiskopmärtri Grigoori (1821) mälestus. 
1. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja paastutrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel  
«Issand, ma hüüan» 1. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
Ja trioodi stihhiirad vaga Maria auks, esimest korrates, 6. viisil. 
«Au olgu…». Vaga Maria auks 4. viisil «Sinu risti vägi, Kristus…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 1. viisil «Laulgem Neitsi Mariast…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...».  
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
«Au olgu…». Vaga Maria auks 2. viisil «Kasinuse mõõgaga…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh seda uut imet…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…» (vanemas tõlkes algus: „Ehk küll juudid“). 
«Au olgu…». Vaga Maria pealaul 8. viisil «Sinus, ema…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Hea Issand, kes Sa meie pärast…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 1. viisil. 1. viisil «Nüüd tõusen ma üles, ütleb Issand...». 
Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Tee mulle lahti…». «Nüüd…». «Juhata mind…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui ma vilets…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 1. viisil koos irmosega. Trioodi kaanon rikkast 
mehest ja Laatsarusest vahesalmiga „Halasta mu peale, Jumal, halasta mu peale.“ Vahesalm 
Jumalasünnitaja tropari ees „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“  
Ja kaanon vaga Maria auks vahesalmiga „Vaga ema Maria, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu vaga Maria katesmalaul. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
Pärast 6. laulu vaga Maria kondak 3. viisil «Sina, kes enne olid…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva IX eksapostilari. 
«Au olgu…». Vaga Maria eksapostilari. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 1. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 1. viisil «Jumalariik ei ole…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
IX evangeeliumi stihhiira 5. viisil «Nagu Sa aegade lõpul…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…».  
«Au olgu…». Vaga Maria pealaul 8. viisil «Sinus, ema…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa vaga Maria kondak 3. viisil «Sina, kes enne olid…». 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
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Ülestõusmise pealaul 1. viisil 

Ehkki juudid hauakivi pitseriga kinni panid * ja sõjamehed Su 
kõige puhtamat ihu valvasid, * tõusid Sa, Päästja, kolmandal päeval 
üles, * kinkides maailmale elu. * Seepärast hüüdsid taevaväed Su 
poole, Eluandja: * au olgu Sinu ülestõusmisele, * au olgu Sinu 
kuningriigile, * au olgu Sinu armunõule, * Kristus, Sa ainus 
inimesearmastaja. 

Egiptuse vaga Maria pealaul 8. viisil 

Sinus, ema, hoiti alal Jumala kuju järgi loodut, * sest võtnud risti 
järgnesid sa Kristusele * ja õpetasid tegudega ihu kui mööduvat 
tähelepanuta jätma, * kuid hinge kui surematu eest hoolt kandma. * 
Seepärast hõiskab ka su hing ühes inglitega, vaga Maria. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Egiptuse vaga Maria kondak 3. viisil 

Sina, kes enne olid täis kõiksugu kõlvatust, * said nüüd 
meeleparanduse läbi Kristuse pruudiks, * ihaldasid inglite eluviisi * 
ja tallasid risti väega kurjad vaimud maha. * Seepärast sai sinust, 
auline Maria, taevariigi pruut.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 8. viisil 

Sulle, Sõjaülemale, kes sa meie eest võitled, Jumalasünnitaja, * 
toome meie, sinu kogudus, hädadest päästetuna võidu- ja tänulaulu. 
* Aga sina, kellel on võitmatu võim, * vabasta meid kõigist ohtudest, 
et me hüüaksime sulle: * Ole rõõmus, abielutundmatu Pruut. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure paastu 5. pühapäeva epistel Hb 9:11-14 ja evangeelium Mk 10:32-45, mis algab:  

«Ühel ajal võttis Jeesus need kaksteistkümmend ja hakkas neile rääkima…». 
Vaga ema epistel Gl 3:23-29 ja evangeelium Lk 7:36-50, mis algab:  

«Ühel ajal palus keegi variseridest Jeesuse enda poole söömaajale…». 
«On kohus…» asemel lauldakse aeglaselt ja kaunil viisil «Sinu üle, kes sa armu oled saanud…». 

* E 11. aprill.  
Aasia Pergamoni püha piiskopmärtri Antipi (umb 68) mälestus. 
 6. tunnil: Js 48:17-22; 49:1-4. Õhtuteenistusel: 1Ms 27:1-41; Õp 19:16-25.  

* T 12. aprill. 
Meie vaga isa usutunnistaja Parioni piiskopi Vassiili (754), samuti meie vaga ema Konstanti-
noopoli Anfusa (811) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Sergei II (1019) mälestus.  
 6. tunnil: Js 49:6-10. Õhtuteenistusel: 1Ms 31:3-16; Õp 21:3-21. 

* K 13. aprill.  
Laodikea püha preestermärtri Artemoni (303) mälestus. 
 6. tunnil: Js 58:1-11. Õhtuteenistusel: 1Ms 43:26-31; 45:1-16; Õp 21:23-31; 22:1-4. 
 Ennepühitsetud andide liturgia.  
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* N 14. aprill.  
Meie püha isa usutunnistaja Rooma paavsti Martini (655) ja püha märtri Ardalioni (umb 305-
311) mälestus. 
 6. tunnil: Js 65:8-16. Õhtuteenistusel: 1Ms 46:1-7; Õp 23:15-35; 24:1-5.  

* R 15. aprill.  
Pühade apostlite Aristarhi, Puudi ja Trofimi (I) mälestus.  
Samuti Rooma pühade märtrite Vasilissa ja Anastasia (umb 68) mälestus. 

* L 16. aprill. Laatsaruse laupäev.  
Püha ja õiglase neli päeva surnud Laatsaruse (Laasari) ülesäratamine.  
Pühade märtrite Agape, Irene ja Hionia (304) mälestus. 
Kogu teenistus paastutrioodi järgi. Õli, vein ja kalamari lubatud. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaul 1. viisil «Et enne oma 
kannatamist...». «Au olgu…». Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. 
Pühapäevased ülestõusmistroparid 5. viisil «Õnnistatud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma 
seadmisi.  Inglite väehulgad…» 
Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Kaanonid 8. viisil. Kaanoneid on 6. lauluni kaks, sealtpeale lisandub neljalaululine kaanon. 
Vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ Katavassiad, nagu trioodis juhatatud. 
Pärast 3. laulu katesmalaul 4. viisil «Laatsaruse õed…». 
«Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Sina, kes Sa kui Looja kõike ette tead…». 
Pärast 6. laulu kondak 2. viisil «Kristus, kõikide rõõm…» ja iikos. 
«Kes sa ülem oled…» ei laulda. Pärast 9. laulu 1. viisil «Issand, meie Jumal on püha».  
Eksapostilari «Sinu sõna läbi, Jumala Sõna…». «Au olgu… Nüüd…». «Laatsaruse läbi…». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Kuus trioodi stihhiirat 1. ja 4. viisil. Ja kaks stihhiirat 8. viisil trioodis 
toodud salmidega. «Au olgu…». Trioodi stihhiira 2. viisil «Täna sündis suur…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul «Et enne oma kannatamist...». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul «Et enne oma kannatamist...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak «Kristus, kõikide rõõm…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Pealaul 1. viisil «Et enne oma kannatamist...». 
«Au olgu… Nüüd…». Kondak 2. viisil «Kristus, kõikide rõõm…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Laatsaruse laupäeva epistel Hb 12:28 – 13:8 ja evangeelium Jh 11:1-45, mis algab:  

«Ühel ajal oli keegi haige, Laatsarus Petaaniast…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Laatsaruse laupäeva esimese kaanoni üheksanda laulu irmos 8. 
viisil «Austagem, rahvad…».  

* P 17. aprill. ISSANDA JERUUSALEMMA MINEMINE. PALMIPUUDE PÜHA. 
Pärsia püha piiskopmärtri Siimeoni ja tema kaaskannatajate (344) ning meie püha isa Rooma 
paavsti Agapiti (536) mälestus.  
Ja meie püha isa Korintose ülempiiskopi Makaari Notarase uinumine (1805). 
Kogu teenistus paastutrioodi järgi. Kalatoidud lubatud. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 6. viisil.  
Kuue salmi juurde palmipuude püha stihhiirad 6. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu… Nüüd…». Samal viisil «Täna kogus meid kokku…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. 1Ms 49:1-2.8-12. II. Sf 3:14-19. III. Sk 9:9-15. 

Litaanial stihhiirad 1. ja 2. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 3. viisil: «Kuus päeva enne…». 
Salmstihhiirad 8. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Täna kogus meid kokku…». 



49 

 Äralaskmispealaulud  
Pealaul 1. viisil «Et enne oma kannatamist...».  «Au olgu…». Seesama pealaul teist korda.  
«Nüüd…». Teine pealaul 4. viisil «Ristimises saime meie ühes Sinuga...». 

Kui on vigiilia, lauldakse pealaul «Et enne oma kannatamist...» kaks korda ja «Ristimises saime 
meie ühes Sinuga...» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei. 

Austuslaul 

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * ja hüüame ka Sulle: * 
hoosianna kõrges, * õnnistatud on see, kes tuleb Issanda nimel. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Väikelaste ja imikute suust…». Hommikuevangeelium: Mt 21:1-11.15-17. 
Pärast evangeeliumi lugemist palmipuu- ja pajuokste õnnistamine. 
«Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» ei laulda, vaid kohe 50. psalm. 
«Au olgu…». «Täna läheb Kristus pühasse linna…». «Nüüd…». Seesama. 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». 6. viisil «Täna kogus meid kokku Püha Vaimu arm…». 
 Kaanon 
Trioodist palmipuude püha kaanon irmosega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks palmipuude püha kaanoni irmosed. 
Pärast 3. laulu ipakoi 6. viisil «Tänamatud juudid…».  
Pärast 6. laulu kondak 6. viisil «Kristus Jumal, kes Sa taevas aujärjel oled…» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» ei laulda. Pärast 9. laulu 4. viisil «Issand, meie Jumal on püha». 
«Iga hingeline» 4. viisil. Neli palmipuudepüha stihhiirat 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Kuus päeva enne paasapüha…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul 4. viisil «Ristimises saime meie ühes Sinuga...». 
 Tundide ajal pealaul 1. viisil «Et enne oma kannatamist...». 
«Au olgu…». Teine pealaul 4. viisil «Ristimises saime meie ühes Sinuga...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak «Kristus Jumal, kes Sa taevas aujärjel oled…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial palmipuude püha antifonid.  
Sissekäigusalm «Õnnistatud on see, kes tuleb… Jumala Poeg, kes Sa eeslisälu seljas istusid…». 
Pealaul 1. viisil «Et enne oma kannatamist...». 
«Au olgu…». Teine pealaul 4. viisil «Ristimises saime meie ühes Sinuga...». 
«Nüüd…». Kondak 6. viisil «Kristus Jumal, kes Sa taevas aujärjel oled…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Palmipuude püha epistel Fl 4:4-9 ja evangeelium Jh 12:1-18, mis algab:  

«Kuus päeva enne paasapüha tuli Jeesus Petaaniasse…». 
«On kohus…» asemel lauldakse «Iseäranis meie kõige pühama…» juurde palmipuude püha 
kaanoni üheksanda laulu irmos 4. viisil «Jumal on Issand…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast eeslisälu seljas 
istus…». 

PÜHA JA SUUR KANNATUSNÄDAL. 
Lõppõnnistuse algus palmipuude püha õhtul, suure nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval ja 
suure neljapäeva hommikul:  
«Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast omal tahtel kannatama tuleb…».  

* E 18. aprill. Suur esmaspäev. Õndsa Joosepi ja kuivanud viigipuu mälestus. 
Meie vaga isa Johannese, Kümnelinna vaga Grigoori õpilase (820-850) ning Nikomeedia püha 
märtri Viktori ja tema kaaskannatajate (303) mälestus.  
Samal päeval Kroonlinna püha preestermärtri Nikolai Siimo (1931) mälestus. 
Kogu teenistus paastutrioodi järgi. Hommikuevangeelium: Mt 21:18-43. 
 6. tunnil: Hs 1:1-20. Õhtuteenistusel: 2Ms 1:1-20; Ii 1:1-12; Mt 24:3-35. 
 Ennepühitsetud andide liturgia. 
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* T 19. aprill. Suur teisipäev. Tähendamissõna kümnest neitsist. 
Meie vaga isa Johannese, vanades koobastes elaja (VIII), Jeruusalemma püha piiskopmärtri 
Pafnuti (284-305) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Triifoni (933) mälestus. 
  Kogu teenistus paastutrioodi järgi. Hommikuevangeelium: Mt 22:15 – 23:39. 
 6. tunnil: Hs 1:21-28; 2:1.Õhtuteenistusel: 2Ms 2:5-10; Ii 1:13-22; Mt 24:36 – 26:2. 
 Ennepühitsetud andide liturgia. 

* K 20. aprill. Suur kolmapäev. Issandat salviga võidnud eksinud naise mälestus. 
Meie vaga isa Teodor Jõhvsärgikandja (IV-V) ja püha apostli Sakkeuse (I) mälestus. 
Sel päeval hukati Varstu püha märter Theodor (1942).  

 Kogu teenistus paastutrioodi järgi. Hommikuevangeelium: Jh 12:17-50. 
 6. tunnil: Hs 2:3-10; 3:1-3. Õhtuteenistusel: 2Ms 2:11-22; Ii 2:1-10; Mt 26:6-16. 
 Ennepühitsetud andide liturgia.   

* N 21. aprill. SUUR NELJAPÄEV. Püha õhtusöömaaja mälestus. 
Gangra Püha piiskopmärtri Januari ja tema kaaskannatajate (umb 305), meie vaga isa Siinai 
Anastaasi (695) ja meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Maksimiani (434) mälestus. 
Kogu teenistus paastutrioodi järgi. 
Hommikuevangeelium: Lk 22:1-39. 1. tunnil: Jr 11:18-23; 12:1-5.9-11.14-15. 
 Suur õhtuteenistus peetakse koos Vassiili Suure liturgiaga. 
Algusõnnistus «Õnnistatud on Isa ja Poja ja Püha Vaimu kuningriik nüüd, ikka ja igavesti.» 
 «Issand, ma hüüan» 2. viisil. Ja kuue salmi juurde stihhiirad 2. viisil, esimest korrates. 
«Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Tõesti, Juudas on nende mürkmadude soost…». 
Sissekäik evangeeliumiga. Palmipuudepüha eellaulud paastutrioodist. 
Pühakirjalugemised: I. 2Ms 19:10-19. II. Ii 38:1-23; 42:1-5. III. Js 50:4-11. 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial lauldakse «Püha Jumal…». 
Suure neljapäeva epistel 1Kr 11:23-32 ja evangeelium Mt 26:1 – 27:2 (uuema tava järgi loetakse 
Mt 26:1-20; Jh 13:3-17; Mt 26:21-39; Lk 22:43-44; Mt 26:40 – 27:2), mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Te teate, et ülehomme on paasapüha…».  
Keerubitelaulu asemel lauldakse «Võta mind täna vastu…». 
«On kohus…» asemel lauldakse aeglaselt ja kaunil viisil suure neljapäeva kaanoni üheksanda 
laulu irmos «Tulge, usklikud, tõstkem oma meeled kõrgesse…». 

Armulaualaulu ja «Saagu meie suu» asemel lauldakse «Võta mind täna vastu…». 
Lõppõnnistuse algus:  
«Kristus, meie tõeline Jumal, kes oma ülimast headusest alandlikkust kui parimat teed näitas, 
kui Ta meie pärast oma õpilaste jalgu pesi ja end kuni risti ja matmiseni alandas…».    

* R 22. aprill. SUUR REEDE. Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus. 
Meie vaga isa Anastasiopoli piiskopi Teodor Sükeonlase (613) mälestus. 
 Kogu teenistus paastutrioodi järgi.  
 Hommikuteenistusel kaksteist kannatusevangeeliumit: 
I. Jh 13:31 – 18:1  IV. Jh 18:28 – 19:16 VII. Mt 27:33-54 X. Mk 15:43-47 
II. Jh 18:1-28   V. Mt 27:3-32   VIII. Lk 23:32-49 XI. Jh 19:38-42 
III. Mt 26:57-75   VI. Mk 15:16-32  IX. Jh 19:25-37  XII. Mt 27:62-66 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes maailma päästmise pärast sülitamist, 
peksmist, kõrvakiile, ristivalu ja surma kannatas…». 
 Kuninglike tundide palvekord 
  1. tunnil    Sk 11:10-13    Gl 6:14-18  Mt 27:1-56 
  3. tunnil    Js 50:4-11    Rm 5:6-11  Mk 15:16-41 
  6. tunnil    Js 52:13-15; 53:1-12; 54:1  Hb 2:11-18 Lk 23:32-49 
  9. tunnil    Jr 11:18-23; 12:1-5.9-11.14-15  Hb 10:19-31  Jh 18:28 – 19:37 
 Õhtuteenistusel sissekäik evangeeliumiga.  
Paremiad: I. 2Ms 33:11-23. II. Ii 42:12-17. III. Js 52:13-15; 53:1-12; 54:1. Epistel 1Kr 1:18 – 2:2. 



51 

Evangeelium Mt 27:1-38; Lk 23:39-43; Mt 27:39-54; Jh 19:31-37; Mt 27:55-61, mis algab: «Ühel 
ajal varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et Ta 
tuleb surmata…». 
Lõppõnnistuse algus Suure reede õhtuteenistusel ja Issanda matmisteenistusel:  
«Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie, inimeste ja meie päästmise pärast võttis ihulikult vastu 
hirmsad kannatused, elavakstegeva ristisurma ja vabatahtelise matmise…». 

* L 23. aprill. PÜHA JA SUUR LAUPÄEV. 
Meie Issanda Jeesuse Kristuse matmise ja surmavalda minemise mälestus. 
Püha suurmärtri Georgi Võidukandja (Jüri, 303) mälestus. 
Samuti Rooma püha märterkeisrinna Aleksandra (303) mälestus. 
Kogu teenistus paastutrioodi järgi. 
Suure laupäeva pärast viiakse teenistuse püha Georgi auks üle paasanädala esmaspäevale. 
 Hommikuteenistusel pärast suurt austamislaulu prohvetikuulutus Hs 37:1-14.  
Epistel 1Kr 5:6-8 ja Gl 3:13-14. Evangeelium Mt 27:62-66. 
 Õhtuteenistus peetakse koos Vassiili Suure liturgiaga. 
Algusõnnistus «Õnnistatud on Isa ja Poja ja Püha Vaimu kuningriik nüüd, ikka ja igavesti.» 
Sissekäik evangeeliumiga. Pühakirjalugemised:  
I. 1Ms 1:1-13   VI. 2Ms 13:20-22; 14:1-32; 15:1-19  XI. Js 61:1-9 
II. Js 60:1-16    VII. Sf 3:8-15     XII. 2Kn 4:8-37 
III. 2Ms 12:1-11   VIII. 1Kn 17:8-23    XIII. Js 63:11-19; 64:1-5 
IV. Prohvet Joona raamat  IX. Js 61:10-11; 62:1-5    XIV. Jr 31:31-34 
V. Jos 5:10-15    X. 1Ms 22:1-18    XV. Tn 3:1-88 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial lauldakse «Püha Jumal…» asemel «Kõik, kes teie…». 
Suure laupäeva epistel Rm 6:3-11. «Halleluuja» asemel lauldakse «Jumal, tõuse üles» 7. viisil.  
Kui hakatakse laulma «Jumal, tõuse üles», võtavad preestrid, diakonid ja altariteenijad ära tumedad 
teenistusriided ja panevad selga valged. Samuti vahetatakse kirikus tumedad katted valgete vastu. 
Suure laupäeva evangeelium Mt 28:1-20, mis algab: «Kui hingamispäev oli möödas…». 
Keerubitelaulu asemel lauldakse «Olgu vait iga surelik liha…». 
«On kohus…» asemel lauldakse aeglaselt ja kaunil viisil suure laupäeva kaanoni üheksanda 
laulu irmos «Ära nuta minu pärast, ema…». 

P 24. aprill. KRISTUSE SURNUIST ÜLESTÕUSMINE. PÜHA PAASA. 
Püha märtri Savva Väeülema (272) ja meie vaga ema Eliisabet Imetegija (V) mälestus. 
Keskööteenistus paastutrioodi järgi; hommikuteenistus, tunnid ja jumalik liturgia õietrioodi järgi. 
Enne teenistuse algust on tavaks lugeda apostlite tegude raamatut. Siis keskööteenistus suure 
laupäeva kaanoniga ja ristikäik. (Uuema tava järgi loetakse kiriku ees evangeelium Mk 16:1-8.)  
 Hommikuteenistusel  
Algusõnnistuse järel paasa pealaul salmidega «Jumal tõusku üles…». 
«Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
 Paasatunnid. Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial algusõnnistuse järel paasa pealaul 
salmidega «Jumal tõusku üles…». Paasapüha antifonid. Sissekäigusalm  
«Õnnistage Jumalat kogudustes… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üles tõusnud…» kolm korda. 
Paasa ipakoi 4. viisil «Need, kes koos Mariaga…». 
«Au olgu… Nüüd…». Paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Paasa epistel Ap 1:1-8 ja evangeelium Jh 1:1-17, mis algab: «Alguses oli Sõna…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…». 
Lõppõnnistus Kristuse surnuist ülestõusmise helgel pühal ja kogu paasanädalal: «Kristus, meie 
tõeline Jumal, kes on surnuist üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas 
olid, elu kinkinud, heitku armu meie peale oma kõige puhtama ema ning kõigi pühade palvetel 
ja päästku meid kui hea ja inimesearmastaja.» 

Paasapühast alates hakkame lugema Johannese püha evangeeliumit. 
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Kogu järgneval  helgel  paasanädalal  kõik toidud lubatud.  

E 25. aprill. Paasanädala esmaspäev.  
Püha apostli ja evangelisti Markuse (63) mälestus. 
Samuti meie püha isa Konstantinoopili patriarhi Makedooni II (517) mälestus. 
Täna peetakse ka teenistus püha suurmärtri Georgi Võidukandja auks. 
Teenistus õietrioodi ja pühaderaamatu (suurmärter Georgi) järgi.  
 Paasa õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 2. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm ülestõusmise stihhiirat õietrioodist 2. viisil. 
Ja kolm stihhiirat suurmärtri auks 4. viisil.  
«Au olgu... Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 2. viisil «Seaduse vari läks mööda…». 
Sissekäik evangeeliumiga. Päeva eellaul. 
Pühakirjalugemised: I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15-24; 6:1-3. 
Paasapüha õhtuteenistuse evangeelium Jh 20:19-25. 
Ülestõusmise salmstihhiira 2. viisil «Sinu ülestõusmine, Päästja Kristus…». 
Ja paasastihhiirad 5. viisil salmidega «Jumal tõusku üles…». 
«Au olgu… Nüüd…». Paasa stihhiira 5. viisil «On ülestõusmise päev…». 
 Äralaskmispealaulud 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üls tõusnud…» kolm korda.  
«Au olgu…». Suurmärtri pealaul 4. viisil «Sina, Kristuse usu eest palju kannatanud Georgi…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 4. viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 
 Hommikuteenistusel 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üls tõusnud…» koos salmidega «Jumal tõusku üles…».. 
«Au olgu…». Suurmärtri pealaul 4. viisil «Sina, Kristuse usu eest palju kannatanud Georgi…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 4. viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 
Rahuekteenia. Lauldakse polielei.  

Austuslaul  

Meie kiidame sind, * püha märter Georgi, * ja austame sinu aulisi 
kannatusi, * mida sa Kristuse pärast talusid. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Õige haljendab kui palm…». Hommikuevangeelium: Lk 12:2-12. 
«Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» kolm korda. 
Paasakaanon 1. viisil. Ja suurmärtri kaanon 2. viisil, vahesalm „Püha suurmärter Georgi, palu 
Jumalat meie eest.“ Katavassiaks paasakaanoni irmosed. 1. viisil «Ülestõusmise päev…». 
Pärast 3. laulu paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…» ja iikos. 
Pärast 6. laulu suurmärtri kondak 4.  viisil «Jumal tegi sinust...» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» ei laulda. Pärast 9. laulu suurmärtri valguselaulud ja paasa eksapostilari. 
«Iga hingeline» 2. viisil. Kolm ülestõusmise stihhiirat õietrioodist 2. viisil. 
Ja kolm stihhiirat suurmärtri auks pühaderaamatust 2. viisil.  
Ja paasastihhiirad 5. viisil salmidega «Jumal tõusku üles…». 
«Au olgu…». Suurmärtri auks 2. viisil «Kevad on nüüd käes, pidagem pidu…». 
«Nüüd…». Paasa stihhiira 5. viisil «On ülestõusmise päev…». 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üls tõusnud…» kolm korda.  
«Au olgu…». Suurmärtri pealaul 4. viisil «Sina, Kristuse usu eest palju kannatanud Georgi…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 4. viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 
Ekteeniad ja lõpetus. 
 Paasatunnid. Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial algusõnnistuse järel paasa pealaul 
salmidega «Jumal tõusku üles…». Paasa antifonid. Sissekäigusalm 
«Õnnistage Jumalat kogudustes… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üles tõusnud…» kolm korda. 
Suurmärtri pealaul 4. viisil «Sina, Kristuse usu eest palju kannatanud Georgi…».  
«Au olgu…». Suurmärtri kondak 4.  viisil «Jumal tegi sinust...».  
«Nüüd…». Paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…». 
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«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Helge nädala esmaspäeva epistel Ap 1:12-17.21-26 ja evangeelium Jh 1:18-28, mis algab:  

«Jumalat ei ole keegi iial näinud, ainusündinud Poeg…». 
Suurmärtri epistel Ap 12:1-11 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Seda ma käsin teid, et te üksteist armastaksite…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…».  

T 26. aprill. Paasanädala te is ipäev.  
Amasia püha piiskopmärtri Vassiili ja õiglase neitsi Glafira (umb 322) mälestus. 
 Paasatunnid. Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial algusõnnistuse järel paasa pealaul 
salmidega «Jumal tõusku üles…». Paasa antifonid. Sissekäigusalm 
«Õnnistage Jumalat kogudustes… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üles tõusnud…» kolm korda. 
Paasa ipakoi 4. viisil «Need, kes koos Mariaga…». 
«Au olgu… Nüüd…». Paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Helge nädala teisipäeva epistel Ap 2:14-21 ja evangeelium Lk 24:12-35, mis algab:  

«Ühel ajal Peetrus tõusis ja jooksis hauakambri juurde…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…».  

K 27. aprill. Paasanädala kolmapäev.  
Jeruusalemma püha piiskopmärtri Siimeoni, Issanda sugulase mälestus.   
 Paasatunnid. Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial algusõnnistuse järel paasa pealaul 
salmidega «Jumal tõusku üles…». Paasa antifonid. Sissekäigusalm 
«Õnnistage Jumalat kogudustes… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üles tõusnud…» kolm korda. 
Paasa ipakoi 4. viisil «Need, kes koos Mariaga…». 
«Au olgu… Nüüd…». Paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Helge nädala kolmapäeva epistel Ap 2:22-36 ja evangeelium Jh 1:35-51, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Johannes taas seal koos kahe oma õpilasega…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…».   

N 28. aprill. Paasanäd ala nel japäev.  
Pühade apostlite Jaasoni ja Sosipatri mälestus.  
 Paasatunnid. Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial algusõnnistuse järel paasa pealaul 
salmidega «Jumal tõusku üles…». Paasa antifonid. Sissekäigusalm 
«Õnnistage Jumalat kogudustes… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üles tõusnud…» kolm korda. 
Paasa ipakoi 4. viisil «Need, kes koos Mariaga…». 
«Au olgu… Nüüd…». Paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Helge nädala neljapäeva epistel Ap 2:38-43 ja evangeelium Jh 3:1-15, mis algab:  

«Ühel ajal oli variseride hulgas keegi inimene nimega Nikodeemos…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…».       

R 29. aprill. Paasanädala reede.   

Kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja elavakstegev allikas. 
Küziki üheksa püha märtri (286-299) mälestus.  
 Paasatunnid. Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial algusõnnistuse järel paasa pealaul 
salmidega «Jumal tõusku üles…». Paasa antifonid. Sissekäigusalm  
«Õnnistage Jumalat kogudustes… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
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Paasa pealaul «Kristus on surnuist üles tõusnud…» kolm korda. 
Paasa ipakoi 4. viisil «Need, kes koos Mariaga…». 
«Au olgu…». (Elavakstegeva allika kondak 8. viisil «Oma kuivamatust armuallikast…».) 
«Nüüd…». Paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Helge nädala reede epistel Ap 3:1-8 ja Jumalasünnitaja pühade epistel Fl 2:5-11. 
Helge nädala reede evangeelium Jh 2:12-22, mis algab: 

«Ühel ajal läks Jeesus alla Kapernauma…». 
Ja Jumalasünnitaja pühade evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…». 

L 30. aprill. Esimese,  paasanädala laupäev.  
Püha apostli Jaakobuse, Sebedeuse poja (44) mälestus. 
Ja meie vaga isa Stavropoli piiskopi Ignaati Brjantšaninovi (1867) mälestus.  
Teenistus õietrioodi järgi. 
 Paasatunnid. Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial algusõnnistuse järel paasa pealaul 
salmidega «Jumal tõusku üles…». Paasa antifonid. Sissekäigusalm 
«Õnnistage Jumalat kogudustes… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
Paasa pealaul «Kristus on surnuist üles tõusnud…» kolm korda. 
Paasa ipakoi 4. viisil «Need, kes koos Mariaga…». 
«Au olgu… Nüüd…». Paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Helge nädala laupäeva epistel Ap 3:11-16 ja evangeelium Jh 3:22-33, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus oma õpilastega Juudamaale…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…».  

MAI 
P 1. mai. PAASA-AJA TEINE, APOSTEL TOOMA PÜHAPÄEV. ANTIPAASA. 
Püha prohveti Jeremija (VI e.Kr) ja Iveeria (Gruusia) õilisusulise kuninganna Tamari (Tamaara, 
1213) mälestus.  
Samal päeval vagamärter Tamaara (Satsi, 1942) mälestus, kes oli pärit Eestimaa kubermangust. 
Teenistus õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. 
«Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Kuue salmi juurde õietrioodist neli antipaasa stihhiirat 1. viisil ja kaks stihhiirat 2. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Trioodi stihhiira 6. viisil «Kui uksed lukus olid…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...».  

Litaanial trioodi stihhiirad 4. viisil «Oma jumaliku…» ja 8. viisil «Puuduta, Toomas…». 
«Au olgu… Nüüd…». Trioodi stihhiira 8. viisil «Kui uksed lukus olid…». 

Antipaasa salmstihhiirad 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Stihhiira 5. viisil «Suur ja kujuteldamatu…». 
 Äralaskmispealaul 7. viisil «Ehk küll haud…».  

Kui on vigiilia, lauldakse antipaasa pealaul «Ehk küll haud…»kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 7. viisil. Pealaul kolm korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * kes Sa meie pärast alla 
põrgu läksid * ja kõik ühes enesega üles äratasid. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Austa, Jeruusalemm, Issandat…». 
Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20. «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» kolm korda. 
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 Kaanon 
Antipaasa kaanon 1. viisil irmosega, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu pühale ülestõusmisele.“ 
Katavassiateks paasakaanoni irmosed 1. viisil «Ülestõusmise päev…». 
Pärast 3. laulu antipaasa ipakoi 6. viisil «Nõnda kui Sa…». 
Pärast 6. laulu antipaasa kondak 8. viisil «Toomas, kes armastas…» ja iikos. 
«Kes sa ülem oled…» ei laulda. 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Antipaasa eksapostilari 1. viisil «Oh Toomas…». 
«Au olgu… Nüüd…». Teine trioodi eksapostilari «Täna laotab kevade magusat lõhna välja...». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Kolm antipaasa stihhiirat, esimest korrates.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 6. viisil «Kaheksa päeva pärast oma surnuist ülestõusmist…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus antipaasa pealaul 7. viisil «Ehk küll haud…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
Evangeeliumi stihhiira 1. viisil «Kui õpilased tõttasid mäele…». 
 Tundide ajal  
«Au olgu…». Antipaasa pealaul 7. viisil «Ehk küll haud…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa antipaasa kondak «Toomas, kes armastas…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial  
Algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. Tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
Antipaasa pealaul 7. viisil «Ehk küll haud…». 
«Au olgu…». Antipaasa kondak 8. viisil «Toomas, kes armastas…». 
«Nüüd…». Paasa kondak 8. viisil «Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Paasa-aja 2., apostel Tooma pühapäeva epistel Ap 5:12-20 ja evangeelium Jh 20:19-31, mis algab: 

«Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…». 
Lõppõnnistuse algus antipaasa pühapäevast kuni paasapühade lõpetuseni:  
«Surnuist üles tõusnud Kristus, meie tõeline Jumal…». 

E 2. mai.  
Meie püha isa Aleksandria ülempiiskopi Atanaasi Suure (373) säilmete toomine. 
Samuti Bulgaaria õilisusulise tsaari Borissi, pühas ristimises Mihhaili (907) mälestus. 
Samal päeval Moskva õndsa Matrona (1952) mälestus. 
 Ap 3:19-26; Jh 2:1-11. 

T 3. mai. Rõõmukuulutamine surnutele:  Uinunute mälestus .  
Pühade märtrite Timoteose ja Maura (umb 286) mälestus. 
Ja meie vaga isa Kiievi koopakloostri asutaja Teodoosi uinumine (1074). 
 Ap 4:1-10; Jh 10:16-21. 

* K 4. mai.  
Tarsose püha märterneitsi Pelagia (umb 290) mälestus.    Ap 4:13-22; Jh 5:17-24.   

N 5. mai.  
Makedoonia püha suurmärtri Irene (Irina, I-II) mälestus.   Ap 4:23-31; Jh 5:24-30.  

* R 6. mai (vkj 23. aprill, suurmärter Georgi mälestus).  
Püha ja õiglase paljukannatanud Iiobi (umb 1500 e.Kr) mälestus. Ap 5:1-11; Jh 5:30 – 6:2.   

L 7. mai. Teise nädala  laupäev.  Apostel  Tooma püha lõpetus.  
Kalli ja elavakstegeva ristikuju ilmumine Jeruusalemmas (351). 
Samuti meie vaga isa Sori Niili uinumine (1508). 
Antipaasa nädala laupäeva epistel Ap 5:21-33 ja evangeelium Jh 6:14-27, mis algab: «Ühel ajal 
rahvas, näinud tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid: „Tema on tõesti see prohvet…“». 
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P 8. mai. PAASA-AJA KOLMAS, SALVITOOJATE NAISTE PÜHAPÄEV. 
Salvitoojate Maria Magdaleena, Susanna, Maria, Saloome, Johanna, Marta ja Maria, samuti 
õiglaste Joosepi ja Nikodeemuse mälestus.  
Püha apostli ja evangelisti Johannes Jumalasõnaõpetaja (II) ja meie vaga isa Arseeni Suure (449-
450) mälestus. 
2. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. 
«Issand, ma hüüan» 2. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil. 
Kolm trioodi stihhiirat salvitoojate auks 2. viisil. Ja neli apostel Johannese stihhiirat.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 6. viisil «Kui salvitoojad naised Su haua ligi jõudsid…». 
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 2. viisil «Seaduse vari läks mööda…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Litaanial stihhiirad salvitoojate auks 1. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Joosep küsis enesele Jeesuse ihu…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 

Ülestõusmise salmstihhiira 2. viisil «Sinu ülestõusmine, Päästja Kristus…». 
Ja paasastihhiirad 5. viisil salmidega «Jumal tõusku üles…». 
«Au olgu…». 5. viisil «Sind, kes Sa ennast valgusega kui kuuega katad…». 
«Nüüd…». Paasa stihhiira 5. viisil «On ülestõusmise päev…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale…».  
Õiglase Joosepi pealaul 2. viisil «Auväärt Joosep võttis...». 
«Au olgu…». Apostli pealaul 2. viisil «Kristuse, meie Jumala, armas apostel…». 
«Nüüd…». Salvitoojate pealaul 2. viisil «Ingel, kes ilmus salvitoojatele naistele…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus.  
Trepilaulud 2. viisil. Ülestõusmise eellaul 2. viisil «Issand, mu Jumal, tõuse üles oma tõotuse järgi...». 
Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12. (Teise tava järgi aga loetakse Mk 16:9-20.) 
«Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» kolm korda.  
 Kaanon 
[Paasakaanon koos troparitega Jumalasünnitaja auks.]  
Salvitoojate pühapäeva kaanon 2. viisil koos irmosega, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu pühale 
ülestõusmisele.“  
Katavassiateks paasakaanoni irmosed 1. viisil «Ülestõusmise päev…». 
Pärast 3. laulu apostli kondak 2. viisil «Sa abielutundmatu apostel…».  
Samuti salvitoojate katesmalaulud 2. viisil. 
Pärast 6. laulu salvitoojate kondak 2. viisil «Kristus Jumal, Sa kuivatasid…» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» ei laulda.  
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Paasa eksapostilari «Sa uinusid lihalikult magama kui surnu…».  
«Au olgu... Nüüd…». Salvitoojate eksapostilari 2. viisil «Kuulge, naised...». 
«Iga hingeline» 2. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil.  
«Au olgu…» evangeeliumi stihhiira 2. viisil «Naised, kes koos Mariaga…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale...». 
«Au olgu…». Apostli pealaul 2. viisil «Kristuse, meie Jumala, armas apostel…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa salvitoojate kondak «Kristus Jumal, Sa kuivatasid…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial  
Algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. Tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 



57 

Ülestõusmise pealaul 2. viisil 

Kui Sa alla läksid surmale, oh surematu Elu, * siis surmasid Sa 
põrguhaua oma jumaliku valgusega. * Ja kui Sa siis ka surnud maa 
alt üles äratasid, * hüüdsid kõik taevaväed: * Eluandja Kristus, meie 
Jumal, au olgu Sulle!  

Õiglase Joosepi pealaul 2. viisil 

Auväärt Joosep võttis Su kõige puhtama ihu puu pealt maha, * 
mähkis selle puhtasse linasse ühes kallite rohtudega * ja pani uude 
hauda. * Aga Sina, Issand, kes maailmale suurt armu annad, * tõusid 
kolmandal päeval üles. 

Salvitoojate pealaul 2. viisil 

Ingel, kes ilmus salvitoojatele naistele haua juures, ütles: * Salvid 
kõlbavad surelikele inimestele, * aga Kristuse ihu on kõdunematu. * 
Kuulutage: Issand, kes maailmale suurt armu annab, * on surnuist 
üles tõusnud. 

Apostel Johannese pealaul 2. viisil 

Kristuse, meie Jumala, armas apostel, * tõtta meie vääritut sugu 
lunastama. * See, kes lubas sul oma rinnale naalduda, * võtab su 
vastu, kui sa Tema ette langed. * Sa Jumala Sõna tundja, * palu Teda, 
et Ta hajutaks paganarahvaste visa vaimupimeduse * ning annaks 
meile rahu ja suurt armu. 

Kiriku nimepüha pealaul.  

Salvitoojate kondak 2. viisil 

Hüüdes salvitoojatele: Olge rõõmsad! * kuivatasid Sa oma 
ülestõusmise läbi esiema Eeva silmavee, Kristus Jumal, * oma 
apostlitel aga käskisid kuulutada, * et Päästja on hauast üles tõusnud. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Apostel Johannese kondak 2. viisil 

Sa abielutundmatu apostel, * kes jõuaks su suuri tegusid 
kirjeldada? * Sest sa oled imede läte ja tervenemise allikas * ning 
palud meie hingede eest * kui Jumala Sõna tundja ja Kristuse sõber. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Paasa kondak 8. viisil 

Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu, * siiski kaotasid Sa ära 
surmavalla võimu * ja tõusid üles kui võitja, Kristus Jumal, * hüüdes 
salvitoojatele naistele: «Olge rõõmsad!», * ja kinkides rahu oma 
apostlitele, * Sina, kes annad langenutele ülestõusmise. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
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Paasa-aja 3. pühapäeva epistel Ap 6:1-7 ja evangeelium Mk 15:43 – 16:8, mis algab:  
«Ühel ajal tuli Arimaatia Joosep…». 

Evangelist Johannese epistel 1Jh 1:1-7 ja evangeelium Jh 19:25-27; 21:24-25, mis algab: 
«Ühel ajal seisid Jeesuse risti juures…». 

«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…». 

E 9. mai.  
Püha prohveti Jesaja (VIII e.Kr) ja püha märtri Kristofori (umb 250) mälestus. Meie püha isa 
Lüükia Mürra ülempiiskopi ja imetegija Nikolai (umb 345) säilmete toomine Bari linna (1087). 
 Ap 6:8 – 7:5.47-60; Jh 4:46-54. 
Püha isa epistel Hb 13:17-21 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 

T 10. mai. 
Püha apostli Siimon Seloodi (I) ja meie vaga ema Kristuse pärast meeletu Issidora (IV) mälestus. 
 Ap 8:5-17; Jh 6:27-33. 

* K 11. mai.  
Konstantinoopoli kuningliku linna asutamine (330). Pühade apostlisarnaste slaavlaste valgusta-
jate Metoodi (885) ja Kirilli (869) ning püha preestermärtri Mooki (umb 295) mälestus. 
 Ap 8:18-25; Jh 6:35-39.  
Apostlisarnaste epistel Hb 7:26 – 8:2 ja evangeelium Mt 5:14-19, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Teie olete maailma valgus…». 

N 12. mai. 
Meie pühade isade Küprose Konstantia piiskopi Epifaani (403) ja Konstantinoopoli patriarhi 
Hermani (740) mälestus. 
 Ap 8:26-39; Jh 6:40-44. 

* R 13. mai. 
Püha märterneitsi Glikeria (umb 177) ja Rooma püha märtri Aleksandri (305) mälestus.   
 Ap 8:40 – 9:19; Jh 6:48-54. 

L 14. mai. Kolmanda nädala  laupäev.  S alvi toojate püha lõpetus.  
Hiose saare püha märtri Issidori (251) ja meie vaga isa Egiptuse Serapioni (V) mälestus.  

Paasa-aja 3. laupäeva epistel Ap 9:20-31 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab: 
«Issand ütles oma õpilastele: Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist…». 

P 15. mai. PAASA-AJA NELJAS, HALVATU PÜHAPÄEV. 
Meie vagade isade Pahhoomi Suure (348), Pihkva Eufrosini (1481) ja tema Tartust pärit õpilase 
Serapioni (1480) mälestus. 
3. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. 
«Issand, ma hüüan» 3. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil.  
Ja trioodi stihhiirad halvatu tervekstegemise auks, esimest korrates, 1. viisil.  
«Au olgu…». 5. viisil «Jeesus läks Jeruusalemma lammaste tiigi juurde…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 3. viisil «Eks pea me imeks panema…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 5. viisil «Lammaste tiigi juures…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kõige aulisem Neitsi…». 

Ülestõusmise salmstihhiira 3. viisil «Kristus, Sa tegid oma kannatamise ajal…».  
Ja paasastihhiirad 5. viisil salmidega «Jumal tõusku üles…». «Au olgu…». 8. viisil «Saalomoni 
sammaskäigus…». «Nüüd…». Paasastihhiira 5. viisil «On ülestõusmise päev…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…». «Au olgu…». «Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Me laulame kiites sulle, Jumalasünnitaja Neitsi…». 
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Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 3. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 3. viisil. Ülestõusmise eellaul 3. viisil «Ütelge paganate seas...». 
Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35. «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» kolm korda. 
 Kaanon 
[Paasakaanon koos troparitega Jumalasünnitaja auks.]  
Halvatu pühapäeva kaanon 3. viisil irmosega, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu pühale 
ülestõusmisele.“ Vahesalm peaingli tropari ees „Peaingel Miikael, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks paasakaanoni irmosed 1. viisil «Ülestõusmise päev…». 
Pärast 3. laulu halvatu pühapäeva katesmalaulud 3. viisil. 
Pärast 6. laulu halvatu pühapäeva kondak ja iikos 3. viisil.  
«Kes sa ülem oled…» ei laulda. Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Paasa eksapostilari «Sa uinusid lihalikult magama kui surnu…».  
«Au olgu… Nüüd…». Halvatu pühapäeva eksapostilari «Inimesearmastaja...». 
«Iga hingeline» 3. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil. 
«Au olgu…». Halvatu pühapäeva stihhiira 8. viisil «Issand, selle halvatud inimese…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
Evangeeliumi stihhiira 3. viisil «Kui Maria Magdaleena…». 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa halvatu kondak «Aita, Issand, oma jumaliku väega…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial  
Algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. Tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 3. viisil. 

Hõisaku taeva kodakondsed, * olgu rõõmsad maapealsed; * sest 
Issand on oma käsivarrega väge üles näidanud.* Ta tallas surmaga 
surma maha * ja oli esmasündinu surnute seast. * Ta päästis meid 
ära põrguhauast * ja kinkis maailmale suurt armu. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Halvatu kondak 3. viisil 

Mu hing, Issand, * on kõiksugu pattude ja nurjatute tegude tõttu 
hirmsasti halvatud; * aita mind oma jumaliku väega üles, nagu Sa 
ükskord halvatut üles aitasid, * et ma päästetult Su poole hüüaksin: 
* Armuline Kristus, au olgu Sinu väele! 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Paasa kondak 8. viisil 

Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu, * siiski kaotasid Sa ära 
surmavalla võimu * ja tõusid üles kui võitja, Kristus Jumal, * hüüdes 
salvitoojatele naistele: «Olge rõõmsad!», * ja kinkides rahu oma 
apostlitele, * Sina, kes annad langenutele ülestõusmise. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
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Paasa-aja 4., halvatu pühapäeva epistel Ap 9:32-42 ja evangeelium Jh 5:1-15, mis algab:  
«Ühel ajal läks Jeesus Jeruusalemma…».  

«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…».   

E 16. mai.  
Meie vaga isa Teodor Pühitsetu, vaga Pahhoomi õpilase (368) mälestus.  
Samuti Jeruusalemma püha piiskopmärtri Aleksandri (252) ja meie püha isa Konstantinoopoli 
patriarhi Nikolai Müstiku (925) mälestus. 
 Ap 10:1-16; Jh 6:56-69. 

T 17. mai. Halvatu tervekstegemise püha lõpetus.  
Püha apostli Androniku ja tema kaaskannatajate (I) mälestus. 
 Ap 10:21-33; Jh 7:1-13. 

* K 18. mai. Viiekümne päeva keskpüha. 
Anküra püha märtri Teodooti ja tema kaaslaste, märterneitsite Aleksandra, Tekusa, Klaudia, Faina, 
Eufrasia, Matrona ja Julia (303) ning pühade märtrite Peetri, Dionissi, Andrease, Pauluse ja neitsi 
Kristiina (249) mälestus. Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Stefani uinumine (893).  
Kogu teenistus õietrioodi järgi. 
 Õhtuteenistusel algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. 
«Issand, ma hüüan» 4. viisil ja kuue salmi juurde keskpüha stihhiirad, neid korrates. 
«Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Nüüd, kui Sinu ülestõusmise…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand, Sinu heldus…». 
Pühakirjalugemised: I. Miika 4:2-3.5; 6:2-5.8; 5:4. II. Js 55:1; 12:3-4; 55:2-3.6-13. III. Õp 9:1-11.  
Salmstihhiirad 1. ja 2. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 8. viisil. 
 Äralaskmispealaul  
8. viisil «Nüüd pühade keskajal…» (vanemas tõlkes algus «Kustuta mu hinge janu…»). 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 8. viisil.  
Keskpüha pealaul. «Au olgu…». Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. 
«Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» lauldakse üks kord. 
 Kaanon 
Viiekümne päeva keskpüha esimene kaanon 4. viisil koos irmosega, ja teine kaanon. 
Vahelauluks „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks teise kaanoni irmosed 8. viisil «Sa lasksid mere vee…». 
«Kes sa ülem oled…» ei laulda. 
 Tundide ajal  
«Au olgu…». Keskpüha pealaul «Nüüd pühade keskajal…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa Keskpüha kondak «Vana seaduse pühade keskajal…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial  
Algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. Tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
Keskpüha pealaul 8. viisil «Nüüd pühade keskajal…».  
«Au olgu… Nüüd…». Keskpüha kondak 4. viisil «Vana seaduse pühade keskajal…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Keskpüha epistel Ap 14:6-18 ja evangeelium Jh 7:14-30, mis algab:  

«Keset pühade aegu läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Keskpüha teise kaanoni üheksanda laulu irmos 8. viisil «Lapse 
emal on neitsipõlv möödas…».  

N 19. mai.  
Prussa püha piiskopmärtri Patriki ja tema kaaskannatajate (umb 100) mälestus. 
Samal päeval Seli-Tõstamaa püha preestermärtri Nikolai ja tema abikaasa Marta (1943) 
mälestus.  
 Ap 10:34-43; Jh 8:12-20. 
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R 20. mai.  
Püha märtri Talelei (284) mälestus. Meie püha isa Kiievi metropoliidi Aleksei (1378) säilmete 
leidmine (1431).  
Sel päeval hukkus asumisel Ilmjärve püha preestermärter Johannes (1952).  
 Ap 10:44 – 11:10; Jh 8:21-30. 

L 21. mai. Nel janda,  keskpüha nädala laupäev.  
Paasa-aja neljandal laupäeval peetakse Vene Kirikus Butovo polügoonil kannatanud uus-
märtrite (1937-1938) koondmälestust. 
Pühade apostlisarnaste suurte valitsejate keiser Konstantini (337) ja tema ema keisrinna Helena 
(327) mälestus. Jumalaema Vladimiri ikooni läbi sündinud ime (1521). 
Paasa-aja 4. laupäeva epistel Ap 12:1-11 ja evangeelium Jh 8:31-42, mis algab: 

«Issand ütles juutidele, kes Temasse uskusid: Kui te jääte minu sõnasse…».   
Apostlisarnaste epistel Ap 26:1-5.12-20 ja evangeelium Jh 10:1-9, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  

P 22. mai. PAASA-AJA VIIES, SAMAARIA NAISE PÜHAPÄEV. 
Samal Samaaria naise pühapäeval peetakse Oikumeenilises Patriarhaadis kõigi Konstanti-
noopoli pühade ülempiiskoppide ja patriarhide koondmälestust. 
Püha märtri Vasiliski (308) mälestus. (vkj 9. mai, püha Nikolai säilmete toomine). 
4. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. 
«Issand, ma hüüan» 4. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil. 
Ja trioodist kolm keskpüha stihhiirat 4. viisil.  
Samuti kolm stihhiirat Samaaria naise mälestuseks 1. viisil ja 2. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Jaakobi kaevu juures…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 4. viisil «Prohvet Taavet…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira. «Au olgu… Nüüd…».  
Trioodi stihhiira 3. viisil «Olgu nüüd väga rõõmsad taevas ja maa…». 

Ülestõusmise salmstihhiira pühapäeva oktoihist 4. viisil «Issand, risti peale minnes…».  
Ja paasastihhiirad 5. viisil salmidega «Jumal tõusku üles…».  
«Au olgu…». 8. viisil «Kui Sa lihas ilmusid…».  
«Nüüd…». Paasastihhiira 5. viisil «On ülestõusmise päev…». 
 Äralaskmispealaulud  
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…».  
«Au olgu… Nüüd…». Keskpüha pealaul 8. viisil «Nüüd pühade keskajal…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 4. viisil. Ülestõusmise eellaul 4. viisil «Tõuse üles, Issand, aita meid...». 
Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10. «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» kolm korda. 
 Kaanon 
[Paasakaanon koos troparitega Jumalasünnitaja auks ja keskpüha kaanon.] 
Samaaria naise pühapäeva kaanon 4. viisil irmosega, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu pühale 
ülestõusmisele.“ Vahesalm peaingli tropari ees „Peaingel Miikael, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks paasakaanoni irmosed 1. viisil «Ülestõusmise päev…». 
Pärast 3. laulu keskpüha kondak 4. viisil «Vana seaduse pühade keskajal…». 
Samuti Samaaria naise pühapäeva katesmalaul 4. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Keskpüha katesmalaul samal viisil. 
Pärast 6. laulu Samaaria naise pühapäeva kondak ja iikos 8. viisil.  
«Kes sa ülem oled…» ei laulda. 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Paasa eksapostilari «Sa uinusid…». 
«Au olgu…». Samaaria naise pühapäeva eksapostilari «Sa tulid Samaaria maale...».  
«Nüüd…». Keskpüha eksapostilari «Kui pühade keskpäev...». 
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«Iga hingeline» 4. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil.  
Ja kaks Samaaria naise pühapäeva stihhiirat, 3. viisil «Olgu väga rõõmsad…»  
ja 6. viisil «Nõnda ütleb Issand…» trioodi salmidega.  
«Au olgu…». 6. viisil «Elualgaja allikas…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
Evangeeliumi stihhiira 7. viisil «Vaata, nüüd on pime puhteaeg…». 
 Tundide ajal 
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…».  
«Au olgu…». Keskpüha pealaul «Nüüd pühade keskajal…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil trioodi kondak «Samaaria naine…», 
kolmandal ja üheksandal tunnil keskpüha kondak «Vana seaduse pühade keskajal…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial  
Algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. Tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 4. viisil 

Kui Issanda järel käijad naised * inglilt helget ülestõusmise 
sõnumit kuulsid * ja esivanematele osaks saanud hukkamõistmisest 
lahti said, * siis rääkisid nad kiideldes apostlitele: * surmalt on tema 
relvad riisutud, * sest Kristus Jumal, kes maailmale suurt armu 
kingib, * on üles tõusnud. 

Keskpüha pealaul 8. viisil 

Nüüd pühade keskajal jooda mu janust hinge vaga elu veega, * 
sest Sa hüüdsid kõigile, oh Päästja: * «Kel janu on, see tulgu minu 
juurde ja joogu!» * Sa elu allikas, Kristus Jumal, au olgu Sulle! 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Samaaria naise kondak 8. viisil 

Usus tuli Samaaria naine kaevule * ja nägi Sind, tarkuse vett. * 
Sellega rohkelt joodetuna * päris tema, ikkaaustatu, * igaveseks 
kõrgeima taevariigi.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Keskpüha kondak 4. viisil 

Vana seaduse pühade keskajal, * oh kõikide Looja ja Valitseja 
Kristus Jumal, * ütlesid Sa rahvale: * «Tulge ja ammutage 
surematuse vett!» * Seepärast me langeme Su ette ja hüüame usuga: 
* Anna ka meile oma armu, * sest Sina oled meie elu allikas. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Paasa-aja 5. pühapäeva epistel Ap 11:19-26.29-30 ja evangeelium Jh 4:5-42, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…».   
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E 23. mai.  
Meie vaga isa usutunnistaja Sünnada piiskopi Miikaeli (821) mälestus.   
 Ap 12:12-17; Jh 8:42-51. 

T 24. mai. 
Meie vagade isade Imemäe Sambniku Siimeoni (596) ja Lerinsi Vinkenti (450) mälestus. 
Samuti püha märtri Meleeti Väeülema ja tema kaaskannatajate (218) mälestus. 
 Ap 12:25 – 13:12; Jh 8:51-59. 

* K 25. mai. Vi iekümne päeva keskpüha lõpetus.  
Püha prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea kolmas (umb 850) leidmine. 
 Ap 13:13-24; Jh 6:5-14. 
Eelkäija epistel 2Kr 4:6-15 ja evangeelium Mt 11:2-15, mis algab: «Ühel ajal Johannes, kuuldes 
vangihoones Kristuse tegudest, saatis oma õpilased Temalt küsima…». 

N 26. mai.  
Püha apostli Karpi (I) mälestus.  Ap 14:20-27; Jh 9:39 – 10:9.   

* R 27. mai.  
Sardise püha piiskopmärtri Teraponti (III) ja meie vaga isa Evia usutunnistaja Joann Venelase 
(1730) mälestus.   Ap 15:5-34; Jh 10:17-28.     

L 28. mai. Vi ienda nädala laupäev, Samaar ia naise püha lõpetus.  
Meie vaga isa usutunnistaja Halkedoni piiskopi Nikita (IX) ja Tessaloonika püha märtri 
Helikoniida (244) mälestus.   
Paasa-aja 5. laupäeva epistel Ap 15:35-41 ja evangeelium Jh 10:27-38, mis algab: 

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Minu lambad kuulevad minu häält …».    

P 29. mai. PAASA-AJA KUUES, PIMEDA PÜHAPÄEV. 
Konstantinoopoli püha vagamärterneitsi Teodosia (730) ja Tüürose püha vagamärterneitsi 
Teodosia (307-308) mälestus.  
5. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. 
«Issand, ma hüüan» 5. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. 
Ja trioodi stihhiirad pimeda tervekstegemise auks, esimest korrates, 2. viisil.  
«Au olgu…». 5. viisil «Teed käies, oh Issand…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 5. viisil «Ükskord näidati Punases meres…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira.  
«Au olgu…». Trioodi stihhiira 4. viisil «Pime, kelle meelest…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Võta armulikult kuulda…». 

Ülestõusmise salmstihhiira pühapäeva oktoihist 5. viisil «Me ülistame lauluhäältega…».  
Ja paasastihhiirad 5. viisil salmidega «Jumal tõusku üles…». 
«Au olgu…». 8. viisil «Kristus Jumal, Sa vaimulik õigusepäike…». 
«Nüüd…». Paasastihhiira 5. viisil «On ülestõusmise päev…». 
 Äralaskmispealaulud  
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…». «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Ole rõõmus, Issanda läbikäimata uks…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 5. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 5. viisil. Ülestõusmise eellaul 5. viisil «Tõuse üles, Issand, mu Jumal...». 
Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18. «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» kolm korda. 
 Kaanon [Paasakaanon koos troparitega Jumalasünnitaja auks.] 
Pimeda kaanon 6. viisil irmosega, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu pühale ülestõusmisele.“ 
Katavassiateks taevaminemise irmosed 5. viisil «Laulgem Ärapäästjale Jumalale…». 
Pärast 3. laulu pimeda katesmalaul 8. viisil. 
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Pärast 6. laulu pimeda kondak 4. viisil «Mu vaimusilmad on pimedad…» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» ei laulda. Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Paasa eksapostilari «Sa uinusid lihalikult magama kui surnu…». 
«Au olgu…». Pimeda pühapäeva eksapostilari «Valgusta, oh Issand...».  
«Nüüd…». Teine eksapostilari pimeda mälestuseks «Teed käies...». 
«Iga hingeline» 5. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. 
Ja pimeda pühapäeva stihhiira trioodist 8. viisil «Oh Kristus Jumal…» trioodi salmiga. 
«Au olgu…». 8. viisil «Kes võib, oh Kristus…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
VIII evangeeliumi stihhiira 8. viisil «Maria kuumad nutupisarad…». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa pimeda kondak «Mu vaimusilmad on pimedad…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial  
Algusõnnistuse järel paasa pealaul kolm korda. Tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 5. viisil. 

Oh usklikud, * laulgem ja kummardagem Sõna, * kes on koos Isa 
ja Vaimuga algusetu, * ja sündis Neitsist meie pääsemiseks, * sest 
Tema arvas heaks minna ihuga ristile, * kannatada surma ja surnuid 
üles äratada * oma aulise ülestõusmise läbi. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Pimeda kondak 4. viisil 

Mu vaimusilmad on pimedad * ja ma tulen Sinu juurde, Kristus, * 
kui sündimisest saadik pime * ja hüüan meeleparandusega Su poole: 
* Sina oled pimeduses olijatele ülihelge valgus! 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Paasa kondak 8. viisil 

Ehk Sa küll alla hauda läksid, Surematu, * siiski kaotasid Sa ära 
surmavalla võimu * ja tõusid üles kui võitja, Kristus Jumal, * hüüdes 
salvitoojatele naistele: «Olge rõõmsad!», * ja kinkides rahu oma 
apostlitele, * Sina, kes annad langenutele ülestõusmise. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Paasa-aja 6., pimeda pühapäeva epistel Ap 16:16-34 ja evangeelium Jh 9:1-38, mis algab:  

«Ühel ajal nägi Jeesus edasi minnes ühte sündimisest saadik pimedat inimest…». 
«On kohus…» asemel lauldakse paasakaanoni üheksanda laulu irmos 1. viisil ülistuslauluga 
«Ingel hüüdis armusaanule… Saagu sa valgustatud…». 

E 30. mai.  
Meie vaga isa Dalmati Isaaki (383) ja püha Makriina, Vassiili Suure vanaema (IV)  mälestus. 
 Ap 17:1-15; Jh 11:47-57.   

T 31. mai. Halvatu  püha lõpetus.  
Püha märtri Ermi (II) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Eustaati (1025) mälestus. 
 Ap 17:19-28; Jh 12:19-36. 
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JUUNI 
* K 1. juuni. Paasapüha lõpetus.  
Püha märtri Justinus Filosoofi (166) mälestus.  
Samal päeval Harkovi püha piiskopmärtri Aleksandri (1940) mälestus, kes oli aastail 1917-1918 
Petseri kloostri eestseisja.    
 Ap 18:22-28; Jh 12:36-47.  

N 2. juuni. MEIE ISSANDA, JUMALA JA PÄÄSTJA JEESUSE KRISTUSE TAEVAMINEMINE. 
Meie püha isa usutunnistaja Konstantinoopoli patriarhi Nikifori (828) mälestus. 
Kogu teenistus õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 6. viisil.  
Kuue salmi juurde viis taevaminemise stihhiirat 6. viisil, esimest korrates. 
«Au olgu… Nüüd…». Samal viisil «Sa ei lahkunud Isa sülest…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Jumal, päästa mind…». 
Pühakirjalugemised: I. Js 2:2-3. II. Js 62:10-12; 63:1-3.7-9. III. Sk 14:4.8-11.  

Litaanial taevaminemise stihhiirad 1. ja 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 2. viisil «Algmisest kõikide eest varjule pandud…». 

Salmstihhiirad 2. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Jumal läks üles hõiskamisega…». 
 Äralaskmispealaul 4. viisil «Sa läksid au sees üles taeva...».  

Kui on vigiilia, lauldakse taevaminemise pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil. Taevaminemise pealaul 4. viisil «Sa 
läksid au sees üles taeva...». «Au olgu…». Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat 
korda.Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * ja austame Sinu 
jumalikku * kõige puhtama ihuga taevaminemist. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Jumal läks üles…». 
Hommikuevangeelium: Mk 16:9-20. «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» üks kord. 
 Kaanon 
Taevaminemispüha kaanonid irmostega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks irmosed «Kange keelega Mooses…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 8. viisil.  
Pärast 6. laulu taevaminemise kondak 6. viisil «Kui Sa meie pärast…» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu eksapostilari «Õpilaste nähes läksid Sa, oh Kristus...» kolm korda. 
«Iga hingeline» 1. viisil. Kolm taevaminemise stihhiirat 1. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu… Nüüd…». 2. viisil «Sa sündisid ja ilmusid…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus taevaminemise pealaul 4. viisil «Sa läksid au sees üles taeva...». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul 4. viisil «Sa läksid au sees üles taeva...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa taevaminemise kondak 6. viisil «Kui Sa meie pärast…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial taevaminemispüha antifonid. Sissekäigusalm  
«Jumal läks üles hõiskamisega… Jumala Poeg, kes Sa au sees meie juurest üles taeva läksid…». 
Taevaminemise pealaul 4. viisil «Sa läksid au sees üles taeva...». 
«Au olgu… Nüüd». Taevaminemise kondak 6. viisil «Kui Sa meie pärast…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Taevaminemise epistel Ap 1:1-12 ja evangeelium Lk 24:36-53, mis algab:  

«Ühel ajal seisis surnuist üles tõusnud Jeesus oma õpilaste keskel ja ütles neile…». 
«On kohus…» asemel lauldakse taevaminemise kaanoni 9. laulu irmos 5. viisil ülistuslauluga 
«Mu hing, ülista eluandjat Kristust… Sind, kes sa mõistuseülesel ja seletamatul viisil…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes au sees meie juurest üles taeva läks ja 
Jumal-Isa paremale käele istus…».               



66 

* R 3. juuni. 
Püha märtri Lukilliani ja tema kaaskannatajate: noorukite Klaudi, Ipaati, Pauli ja Dionissi ning 
märterneitsi Paula (270) mälestus.  
 Ap 19:1-8; Jh 14:1-11. 

L 4. juuni. Kuuenda nädala laupäev.  Laupäev pärast  taevaminemist .  
Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Mitrofani (314) mälestus. 
Ning pühade naiste Marta ja Maria, õiglase Laatsaruse õdede (I) mälestus. 
 Tundide ajal  
«Au olgu…». Taevaminemise pealaul «Sa läksid au sees üles taeva...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa taevaminemise kondak «Kui Sa meie pärast…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
(Teise tava järgi aga taevaminemispüha antifonid.)  Sissekäigusalm  
Taevaminemise pealaul 4. viisil «Sa läksid au sees üles taeva...». 
«Au olgu… Nüüd». Taevaminemise kondak 6. viisil «Kui Sa meie pärast…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
6. laupäeva epistel Ap 20:7-12 ja evangeelium Jh 14:10-21, mis algab: 

«Issand ütles oma õpilastele: Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest».  
 [Vagade isade epistel Gl 5:22 – 6:2 ja evangeelium Lk 6:17-23.] 
«On kohus…» asemel lauldakse taevaminemise kaanoni 9. laulu irmos 5. viisil ülistuslauluga 
«Mu hing, ülista eluandjat Kristust… Sind, kes sa mõistuseülesel ja seletamatul viisil…». 

P 5. juuni. ESIMESE, NIKAIA KOGUMAAPEALSE KIRIKUKOGU (325)  PÜHADE ISADE 
PÜHAPÄEV, PÄRAST TAEVAMINEMIST. 
Tüürose püha piiskopmärtri Dorotei (umb 362) mälestus.  
Samuti meie vaga isa Palestiina Dorotei (VI) mälestus. 
6. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel  
«Issand, ma hüüan» 6. viisil. Kolm ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
Ja trioodist kolm taevaminemise stihhiirat 6. viisil. Samuti neli stihhiirat kogumaapealse 
kirikukogu pühade isade auks 6. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Kiitkem täna Vaimu pasunaid…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 6. viisil «Kes ei kiidaks õndsaks…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.  

Litaanial taevaminemise stihhiira 1. viisil «Sa läksid üles taeva…». 
«Au olgu…». Pühade isade auks 3. viisil «Oh pühad Koguduse vanemad…». 
«Nüüd…». Taevaminemise stihhiira 6. viisil «Kui Sa, Issand, oma armunõu saladuse…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
«Au olgu…». Pühade isade auks 4. viisil «Austades õigeusu kirikukogusid…». 
«Nüüd…». Taevaminemise stihhiira samal viisil «Lõpetades algmisest…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu…». Pühade isade pealaul 8. viisil «Sa oled ülimalt austatud...» (vanemas tõlkes algus  
«Kiidetud oled Sina...»). 
«Nüüd…». Taevaminemise pealaul 4. viisil «Sa läksid au sees üles taeva...».  

Kui on vigiilia, lauldakse pühade isade pealaul «Sa oled ülimalt austatud...» kaks korda ja taeva-
minemise pealaul «Sa läksid au sees üles taeva...» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 6. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 6. viisil. Ülestõusmise eellaul 6. viisil «Issand, ilmuta oma väge...». 
Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14. «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» üks kord. 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 6. viisil koos irmosega. 
[Taevaminemise kaanon vahesalmiga „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.] 
Ja pühade isade kaanon trioodist vahesalmiga „Pühad isad, paluge Jumalat meie eest.“ 
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Katavassiateks irmosed «Kange keelega Mooses…». 
Pärast 3. laulu taevaminemise kondak 6. viisil «Kui Sa meie pärast…». 
Samuti katesmalaulud pühade isade auks 6. viisil «Teie, õndsad isad…».  
«Au olgu…». «Au sees hiilgav Nikaia linn…».  
«Nüüd…» Taevaminemise auks samal viisil «Kui Sa auga üles läksid…». 
Pärast 6. laulu kõigi pühade kondak ja iikos 8. viisil.  
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva X eksapostilari «Tibeeria merel…». 
«Au olgu…». Trioodi eksapostilati pühade isade auks «Jumalast juhatatud isade...».  
«Nüüd…». Taevaminemise eksapostilari «Õpilaste nähes läksid Sa, oh Kristus...». 
«Iga hingeline» 6. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
Ja pühade isade stihhiirad, esimest korrates, 6. viisil.  
Teise ja kolmanda stihhiira juurde pühade isade salmid. 
«Au olgu…». Pühade isade auks 8. viisil «Pühade isade koor…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
X evangeeliumi stihhiira 6. viisil «Pärast Sinu surmavallas käimist…». 
 Tundide ajal 
Esimese ja kuuenda tunni ajal ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...».  
«Au olgu…». Taevaminemise pealaul «Sa läksid au sees üles taeva...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa taevaminemise kondak «Kui Sa meie pärast…». 
Kolmanda ja üheksanda tunni ajal ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...».  
«Au olgu…». Pühade isade pealaul 8. viisil «Sa oled ülimalt austatud...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
 Pärast Meie Isa pühade isade kondak 6. viisil «Apostlite kuulutus…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 6. viisil 

Inglite väed ilmusid Su haua juures * ja valvurid minestasid 
hirmu pärast, * ning Maria seisis hauas, * otsides Sinu kõige 
puhtamat ihu. * Sa riisusid surmavalla tühjaks, * ilma et ta oleks 
Sulle kahju teinud. * Sa tulid Neitsile vastu elu kinkides; * surnuist 
üles tõusnud Issand, au olgu Sulle! 

Taevaminemise pealaul 4. viisil 

Sa läksid au sees üles taeva, Kristus, meie Jumal, * kui Sa oma 
Püha Vaimu tõotusega oma õpilasi olid rõõmustanud * ja Su 
õnnistus oli neid kinnitanud selles, * et Sina oled Jumala Poeg * ja 
maailma Lunastaja. 

Pealaul pühade isade auks 8. viisil 

Sa oled ülimalt austatud, Kristus, meie Jumal, * kes Sa seadsid 
meie isad valgustajateks maa peal * ja juhatad nende läbi meid kõiki 
tõelise usu juurde. * Rohkearmuline, au olgu Sulle! 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 
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Kondak pühade isade auks 8. viisil 

Apostlite kuulutus ja pühade isade õpetused * on Koguduses 
üheainsa usu kinnitanud, * ja kandes ülevalt antud jumalatundmi-
sest kootud tõe rüüd, * seletab ja austab ta õigesti usu suurt salasust. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Taevaminemise kondak 6. viisil 

Kui Sa meie pärast armunõu olid täitnud * ja maapealse taevasega 
ühendanud, * siis läksid Sa au sees üles, Kristus, meie Jumal, * 
lahkumata siit, vaid jäädes lahutamatult kõikjale; * ja Sa hüüad neile, 
kes Sind armastavad: * Mina olen teiega ja ükski ei saa teie vastu. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
7. paasajärgse pühapäeva epistel Ap 20:16-18.28-36. Ja evangeelium Jh 17:1-13, mis algab:  

«Ühel ajal tõstis Jeesus oma silmad taeva poole ja ütles…». 
«On kohus…» asemel lauldakse taevaminemise kaanoni 9. laulu irmos 5. viisil ülistuslauluga 
«Mu hing, ülista eluandjat Kristust… Sind, kes sa mõistuseülesel ja seletamatul viisil…». 
(Teise tava järgi aga lauldakse «On kohus…».) 
Lõppõnnistuse algus: «Surnuist üles tõusnud Kristus, meie tõeline Jumal, kes au sees meie 
juurest üles taeva läks ja Jumal-Isa paremale käele istus…». 

E 6. juuni.  
Meie vagade isade Egiptuse imetegija Vissarioni (466) ja Dalmati kloostri Ilarion Uue (845) 
mälestus. Samuti Salerno pühade vagamärtrite Susanna, Tekla ja Arhelaja (293) mälestus. 
 Ap 21:8-14; Jh 14:27 – 15:7. 

T 7. juuni. 
Anküra püha piiskopmärtri Teodooti (303) mälestus.   Ap 21:26-32; Jh 16:2-13. 

* K 8. juuni.  
Püha suurmärtri Teodor Väeülema (319) säilmete toomine.   

 Ap 23:1-11; Jh 16:15-23. 
Suurmärtri epistel 2Tm 2:1-10 ja evangeelium Mt 10:16-22, mis algab:  

«Issand ütles: Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele…». 
N 9. juuni.  
Meie püha isa Aleksandria ülempiiskopi Kirilli (444) uinumine. Ja meie vaga isa Valgjärve 
kloostriülema Kirilli (1427) mälestus.  
Samuti Pärsia pühade vagamärtrite Tekla, Mariamne, Marta, Maria ja Enmatha (346) mälestus. 
 Ap 25:13-19; Jh 16:23-33. 

* R 10. juuni. Taev aminemispüha lõpetus.  
Prussa püha piiskopmärtri Timoteose (umb 361-363) mälestus.     
 Tundide ajal «Au olgu…». Taevaminemise pealaul «Sa läksid au sees üles taeva...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa taevaminemise kondak «Kui Sa meie pärast…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
(Teise tava järgi aga taevaminemispüha antifonid.)  Sissekäigusalm  
«Jumal läks üles hõiskamisega… Jumala Poeg, kes Sa au sees meie juurest üles taeva läksid…». 
Taevaminemise pealaul 4. viisil «Sa läksid au sees üles taeva...». 
«Au olgu… Nüüd». Taevaminemise kondak 6. viisil «Kui Sa meie pärast…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Epistel Ap 27:1-44 ja evangeelium Jh 17:18-26., mis algab: «Ühel ajal tõstis Jeesus oma silmad 
taeva poole ja ütles: Nii nagu Sina läkitasid minu maailma…». 
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«On kohus…» asemel lauldakse taevaminemise kaanoni 9. laulu irmos 5. viisil ülistuslauluga 
«Mu hing, ülista eluandjat Kristust… Sind, kes sa mõistuseülesel ja seletamatul viisil…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes au sees meie juurest üles taeva läks ja 
Jumal-Isa paremale käele istus…». 

L 11. juuni. Kolmainupüha vanemate laupäev.  Uinunute mälestus.  
Pühade apostlite Bartolomeuse ja Barnaba (I) mälestus. Peaingli Kaabrieli imeteo mälestus. 
Laulu «On kohus» ilmutamine. Samal päeval meie püha isa usutunnistaja Krimmi ülempiiskopi 
ja tervendaja Luuka (1961) mälestus. 
Tema Pühaduse Bartolomeuse, Konstantinoopoli, Uue Rooma peapiiskopi ja Oikumeenilise patriarhi, 
autonoomse Eesti Kiriku Emakiriku, Oikumeenilise Patriarhaadi ülemkarjase nimepäev. 
 Teenistus õietrioodi järgi uinunute mälestuseks. Pärast õhtuteenistust ja liturgiat peetakse hingepalve. 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Pealaul uinunute eest «Ainus Looja, kes tarkuse sügavusega…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Pealaul uinunute eest 8. viisil «Ainus Looja, kes tarkuse sügavusega…». 
«Au olgu…». Kondak uinunute eest 8. viisil «Lase puhata, Kristus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 8. viisil «Sina oled meie müür ja varjupaik…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Laupäeva epistel Ap 28:1-31 ja evangeelium Jh 21:15-25, mis algab: «Ühel ajal ilmutas surnuist 
üles tõusnud Jeesus ennast oma õpilastele, ja ütleb Siimon Peetrusele…». 
Uinunute mälestuse epistel 1Ts 4:13-17 ja evangeelium Jh 5:24-30, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  
[Apostlite epistel Ap 11:19-26.29-30 ja evangeelium Lk 10:16-21.] 
  Lauldakse «On kohus…». 

P 12. juuni. VIIEKÜMNES PÄEV (NELIPÜHI). KOLMAINUPÜHA. 
Meie vagade isade Onufri Suure (IV) ja Athose püha mäe Peetri (734) mälestus. 
Samuti meie vaga isa Mõla Onufri (1492) mälestus. 
Kogu teenistus õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil. Kümne salmi juurde kolm 
stihhiirat 1. viisil, esimest korrates, ja viis stihhiirat 2. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Tulge, inimesed…».  
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. 4Ms 11:16-17.24-29. II. Jl 2:23 – 3:5. III. Hs 36:24-28. 

Litaanial viiekümnenda päeva püha stihhiirad 2. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Kui Sa, oh Issand…». 

Salmstihhiirad 6. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Inimeste keeled…». 
 Äralaskmispealaul 8. viisil «Sa oled austatud…». 

Kui on vigiilia või leibade õnnistamine, lauldakse viiekümnenda päeva püha pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 8. viisil. Pealaul 8. Viisil «Sa oled austatud...». 
«Au olgu…». Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * ja austame Sinu kõige 
pühamat Vaimu, * kelle Sa Isa juurest oma jumalikele õpilastele 
saatsid. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». Eellaul 4. viisil «Sinu hea Vaim…». 
Hommikuevangeelium: Jh 20:19-23. «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…» ei laulda. 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Apostlite palvete pärast…». «Nüüd…». «Jumalasünnitaja 
palvete pärast…».Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Taevane kuningas…». 
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 Kaanon 
Viiekümnenda päeva püha kaanonid irmostega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks viiekümnenda päeva püha kaanonite irmosed. 
Pärast 3. laulu katesmalaul 8. viisil. Pärast 6. laulu kondak 8. viisil «Kui Kõigekõrgem…» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» ei laulda (ühe tava järgi lauldakse 9. laulu irmose ja troparite eel 
ülistuslaul). Pärast 9. laulu viiekümnenda päeva püha eksapostilarid. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Kolm viiekümnenda päeva püha stihhiirat 4. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Taevane kuningas…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus viiekümnenda päeva pealaul 8. viisil «Sa oled austatud...». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Viiekümnenda päeva pealaul «Sa oled austatud...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa viiekümnenda päeva kondak «Kui Kõigekõrgem…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial viiekümnenda päeva püha antifonid.  
Sissekäigusalm «Ülenda end, Issand, oma väes… Hea Lohutaja…».  
Viiekümnenda päeva pealaul 8. viisil «Sa oled austatud...».  
«Au olgu… Nüüd…». Viiekümnenda päeva kondak 8. viisil «Kui Kõigekõrgem…». 
 «Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Viiekümnenda päeva püha epistel Ap 2:1-11 ja evangeelium Jh 7:35-52; 8:12, mis algab:  

«Püha viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis ning ütles…». 
«On kohus…» asemel lauldakse viiekümnenda päeva teise kaanoni üheksanda laulu irmos 4. 
viisil «Ole rõõmus, Kuninga emand…» (ühe tava järgi ülistuslauluga «Apostlid imestelesid…»). 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes oma pühade õpilaste ja apostlite peale 
tulekeelte näol Püha Vaimu saatis…». 
 Suur õhtuteenistus põlvili loetavate palvetega. 
Selle teenistuse kord on kirjas õietrioodis ja talitusraamatus. On tavaks pidada seda kohe liturgia järel. 
Lõppõnnistus õhtuteenistusel: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes alandas end oma Isa jumalikust 
sülest, tuli taevast maa peale, võttis enesele kogu meie inimloomuse ja tegi selle jumalikuks, 
läks pärast seda jälle taeva ja istus Jumal-Isa paremale käele ning läkitas oma pühadele 
õpilastele ja apostlitele jumaliku, püha, üheolemusliku, sama vägeva, aulise ja igavese Vaimu ja 
valgustas selle läbi neid ja nende läbi kogu maailma, heitku armu meie peale oma kõige 
puhtama, laitmatu ja püha ema, pühade, auliste ja kõigistkiidetud jumalasõnakuulutajate ja 
Pühast Vaimust täidetud apostlite ning kõigi pühade palvetel ja päästku meid kui hea ja 
inimesearmastaja. 

Kogu järgneval  nädalal kõik to idud lubatud.  

E 13. juuni. PÜHA VAIMU PÄEV. Kõigepühama, elavakstegeva ja kõigeväelise Vaimu 
püha, kes on üks Kolmainu Jumalast, üheauline ja üheolemuslik Isa ja Pojaga. 
Püha märtri Akiliina (293) ja meie püha isa Küprose Nikosia piiskopi Trifilli (umb 370) 
mälestus. Samuti meie vaga ema Divejevo Aleksandra (1789) mälestus. 
  Tundide ajal «Au olgu…». Viiekümnenda päeva pealaul «Sa oled austatud...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
 Pärast Meie Isa viiekümnenda päeva kondak «Kui Kõigekõrgem…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial viiekümnenda päeva püha antifonid.  
Sissekäigusalm «Ülenda end, Issand, oma väes… Hea Lohutaja…». 
Viiekümnenda päeva pealaul 8. viisil «Sa oled austatud...». 
«Au olgu… Nüüd…». Viiekümnenda päeva kondak 8. viisil «Kui Kõigekõrgem…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Kolmainupüha järgse esmaspäeva epistel Ef 5:9-19. 
Püha Vaimu päeva evangeelium Mt 18:10-20, mis algab: «Issand ütles: Vaadake ette…». 
«On kohus…» asemel lauldakse viiekümnenda päeva teise kaanoni üheksanda laulu irmos 4. 
viisil ülistuslauluga «Apostlid imestelesid… Ole rõõmus, Kuninga emand…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes oma pühade õpilaste ja apostlite peale 
tulekeelte näol Püha Vaimu saatis…». 

Püha Vaimu päevast alates hakkame lugema Matteuse püha evangeeliumit. 



71 

T 14. juuni. Leinapäev. 
Püha prohveti Eliisa (IX e.Kr) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Metoodi (846) mälestus.  
Samal päeval 1940-1941 tagakiusamise ajal kannatanud Eesti pühade märtrite: ülempreester 
Vassili, preestrite Johannese, Joanni, Arteemi ja Nikolai, diakonite Vassili ja Peetri, preestri-
emand Marta ning ilmikute Joanni, Theodori ja tema abikaasa Anna koondmälestus. 
 Tundide ajal viiekümnenda päeva pealaul 8. viisil «Sa oled austatud...».  
«Au olgu…». Pealaul uusmärtrite auks 8. viisil: «Kiitkem ühel häälel…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil Eesti märtrite kondak  «Teie käisite kannatava Kristuse 
jälgedes…», kolmandal ja üheksandal tunnil viiekümnenda päeva kondak «Kui Kõigekõrgem…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial viiekümnenda päeva püha antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Viiekümnenda päeva pealaul 8. viisil «Sa oled austatud...».  
Pealaul uusmärtrite auks 8. viisil: «Kiitkem ühel häälel…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Eesti märtrite kondak 4. viisil «Teie käisite kannatava Kristuse jälgedes…». 
«Nüüd…». Viiekümnenda päeva kondak 8. viisil «Kui Kõigekõrgem…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Märtrite epistel Rm 8:28-39 ja evangeelium Mt 10:16-22, mis algab:  

«Issand ütles: Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele…». 
«On kohus…» asemel lauldakse viiekümnenda päeva teise kaanoni üheksanda laulu irmos 4. 
viisil ülistuslauluga «Apostlid imestelesid… Ole rõõmus, Kuninga emand…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes oma pühade õpilaste ja apostlite peale 
tulekeelte näol Püha Vaimu saatis…». 

K 15. juuni.  
Püha prohveti Aamose (VIII e.Kr) ja meie püha isa Hippo õndsa piiskopi Augustini (430) 
mälestus. Samuti meie vaga isa Stridoni Hieronimi (420) mälestus.  
 Rm 1:1-7.13-17; Mt 4:25; 5:1-13 (teisipäevased). Rm 1:18-27; Mt 5:20-26.  
N 16. juuni.  
Amathundi püha piiskopi ja imetegija Tihhoni (425) mälestus. Rm 1:28 – 2:9; Mt 5:27-32. 

R 17. juuni.  
Pühade märtrite Manueli, Sabeli ja Ismaeli (362) mälestus. Rm 2:14-29; Mt 5:33-41. 

L 18. juuni. Laupäev pär ast Ko lmainupüha.  Viiekümnenda päeva püha lõpetus.  
Pühade märtrite Leonti, Ipaati ja Teoduli (70-79) mälestus.  
 Tundide ajal «Au olgu…». Viiekümnenda päeva pealaul «Sa oled austatud...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa viiekümnenda päeva kondak «Kui Kõigekõrgem…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial viiekümnenda päeva püha antifonid.  
Sissekäigusalm «Ülenda end, Issand, oma väes… Hea Lohutaja…». 
Pealaul 8. viisil «Sa oled austatud...». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu… Nüüd…». Kondak 8. viisil «Kui Kõigekõrgem…». 
 «Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Kolmainupühajärgse laupäeva epistel Rm 1:7-12 ja evangeelium Mt 5:42-48, mis algab:  

«Issand ütles: Anna sellele, kes sinult palub…». 
«On kohus…» asemel lauldakse viiekümnenda päeva teise kaanoni üheksanda laulu irmos 4. 
viisil ülistuslauluga «Apostlid imestelesid… Ole rõõmus, Kuninga emand…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes oma pühade õpilaste ja apostlite peale 
tulekeelte näol Püha Vaimu saatis…».  

P 19. juuni. KÕIGI PÜHADE PÜHAPÄEV, ESIMENE PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha apostli Juuda (umb 80) mälestus. Samuti meie vaga isa Paissi Suure (V) mälestus. 
8. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja õietrioodi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 8. viisil.  
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Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
Ja neli trioodi stihhiirat kõigi pühade auks 6. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Oh märtrite jumalik koor…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 8. viisil «Armastusest inimeste vastu…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15-24; 6:1-3. 

Litaanial stihhiirad 1. viisil. «Au olgu…». 5. viisil «Tulgem kokku, usklikud…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kõige aulisem Neitsi…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Tulge, usklikud, heitkem täna laulukooridesse…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid kõrgelt…» (vanemas tõlkes algus: «Sa tulid ülevalt…»). 
«Au olgu…». Kõigi pühade pealaul 4. viisil «Su Kogudus, oh Kristus Jumal…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja kõigi pühade pealaul 
«Su Kogudus, oh Kristus Jumal…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 8. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 8. viisil. Ülestõusmise eellaul 8. viisil «Issand on kuningas igavesti...». 
Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 8. viisil koos irmosega. 
Ja kõigi pühade kaanon trioodist vahesalmiga „Kõik pühad, paluge Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu katesmalaulud kõigi pühade auks 8. viisil «Nüüd pühitseme meie…».  
«Au olgu… Nüüd…» Jumalasünnitajale samal viisil «Laulgem kiites…». 
Pärast 6. laulu kõigi pühade kondak ja iikos 8. viisil.  
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva I eksapostilari. 
«Au olgu…». Trioodi valguselaul kõigi pühade auks. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 8. viisil. Viis ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
Ja kolm pühade stihhiirat trioodist 4. viisil. Teise ja kolmanda ja stihhiira juurde trioodi salmid. 
«Au olgu…». I evangeeliumi stihhiira 1. viisil «Kui õpilased tõttasid mäele…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid kõrgelt…».  
«Au olgu…». Kõigi pühade pealaul «Su Kogudus, oh Kristus Jumal…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kõigi pühade kondak «Kogu maailm toob Sulle…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 8. viisil 

Sa tulid kõrgelt, oh Helde, * ja lasksid ennast kolmeks päevaks 
maha matta, * et meid vaevadest vabastada. * Sa meie elu ja 
ülestõusmine, Issand, au olgu Sulle. 

Pealaul kõigi pühade auks 4. viisil 

Ehituna kogu maailma märtrite verega * nagu purpuri ja kalli 
linase riidega * hüüab Su Kogudus nende kaudu Sulle, Kristus 
Jumal: * Saada maha oma heldust oma rahvale, * anna rahu oma 
kogudusele * ja suurt armu meie hingedele. 
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Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Kondak kõigi pühade auks 8. viisil 

Maailm toob Sulle, Issand, kõige Külvajale * jumalakandjad 
märtrid kui uudsevilja ohvrianniks. * Hoia nende palvetel oma 
Kogudust, oma elupaika, sügavas rahus * Jumalasünnitaja läbi, oh 
rohkearmuline. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Kõigi pühade epistel Hb 11:33 – 12:2. 
Matteuse 1. pühapäeva evangeelium Mt 10:32-33.37-38; 19:27-30; mis algab: 

«Issand ütles oma õpilastele: Igaüht nüüd, kes mind tunnistab…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

Järgnevast esmaspäevast  algab ülemapostli te  paast.  
* E 20. juuni.  
Patara püha piiskopmärtri Metoodi (312) mälestus.  
Samuti meie vaga isa Konstantinoopoli patriarhi Kallisti (1363) ja Tessaloonika püha Nikolai 
Kavasilase (1392) mälestus. 
 Rm 2:28-3:18; Mt 6:31-34, 7:9-11. 

* T 21. juuni. Suvine pööripäev. 
Tarsose püha märtri Juliani (umb 284-305) mälestus.  Rm 4:4-12; Mt 7:15-21. 

* K 22. juuni.  
Samosata püha piiskopmärtri Euseevi (380) mälestus.  Rm 4:13-25; Mt 7:21-23.  

* N 23. juuni.  
Püha märtri Agrippiina (253-259) mälestus. 
Kõige pühama Jumalasünnitaja Vladimiri ikooni läbi sündinud ime (1480). 
Vladimiri õilisusulise vürsti Svjatoslavi, pühas ristimises Gavriili (1253) mälestus. 
 Rm 5:10-16; Mt 8:23-27. Reedesed: Rm 5:17 – 6:2; Mt 9:14-17.  

* R 24. juuni.  
Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimine. 
Teenistus pühaderaamatu (Eelkäija sündimine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil.  
Kaheksa salmi juurde seitse stihhiirat Eelkäija sündimise auks 4. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu…». 6. viisil «Täna valmistab valguse küünlajalg…».  
«Nüüd…». Samal viisil «Eliisabet oli lapseootel…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. 1Ms 17:15-17.19; 18:11-14; 21:1-2.4-8. 
II. Km 13:2-8.13-14.17-18.21. III. Js 40:1-3.9; 41:17-18; 45:8; 48:20-21; 54:1. 

Litaanial stihhiirad 1. viisil. «Au olgu…». 5. viisil «Täna rõõmustab Eliisabet…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Meie, usklikud, kiidame sind õndsaks…». 

Salmstihhiirad 2. viisil. «Au olgu…». 8. viisil «Täna täitub prohvet Jesaja kuulutus…». 
«Nüüd…». Samal viisil «Vaata, kuidas Eliisabet…». 
 Äralaskmispealaulud 
Pealaul 4. viisil «Prohvet ja Kristuse tulemise Eelkäija...».  
«Au olgu…» Pealaul teist korda.  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse Eelkäija pealaul «Prohvet ja Kristuse tulemise Eelkäija...» kaks korda ja 
«Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  
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Austuslaul 

Meie kiidame sind, * Päästja Eelkäija Johannes, * ja austame su 
kõige aulisemat sündimist * sigimatust emast. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Ja sind, lapsuke...».  
Hommikuevangeelium: Lk 1:24-25.57-68.76.80, mis algab:  

«Neil päevil sai Eliisabet, Sakaria naine, käima peale, ja hoidis ennast varjul…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…Oma Eelkäija palvete pärast…».  
«Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». Salm «Jumal, ole mulle armuline…».  
Stihhiira 2. viisil «See, kes sai pühitsetud…». 
 Kaanon 
Eelkäija kaanon 4. viisil irmosega, vahesalm „Püha Eelkäija, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu viiekümnenda päeva kondak 8. viisil «Kui Kõigekõrgem…». 
Samuti Eelkäija katesmalaul 8. viisil «Sakaria hääl…». «Au olgu…».  
Teine laul 4. viisil «Nagu ere päike…». «Nüüd…». Jumalasünnitajale «Sina, puhas…». 
Pärast 6. laulu Eelkäija kondak 3. viisil «See, kes enne oli sigimatu…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu Eelkäija valguselaul «Täna päästab Eelkäija rõõmutoov sündimine…».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale «Prohvetid kuulutasid ette…». 
«Iga hingeline» 8. viisil. Neli Eelkäija sündimise stihhiirat 8. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Täna sünnib maa peal…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Jumalasünnitaja, sina oled tõeline viinapuu…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus Eelkäija pealaul 4. viisil «Prohvet ja Kristuse tulemise Eelkäija...».  
[«Au olgu... Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…».] 
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul 4. viisil «Prohvet ja Kristuse tulemise Eelkäija...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa Eelkäija sündimise kondak 3. viisil «See, kes enne oli sigimatu…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Eelkäija pealaul 4. viisil «Prohvet ja Kristuse tulemise Eelkäija...». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Eelkäija sündimise kondak 3. viisil «See, kes enne oli sigimatu…». 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Eelkäija epistel Rm 13:12 – 14:4 ja evangeelium Lk 1:5-25.57-68.76.80, mis algab:  

«Juuda kuninga Heroodese ajal…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, heitku armu meie peale oma kõige puhtama 
ema; aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese…». 

* L 25. juuni. Teise nädala laupäev.  
Püha vagamärtri Fevroonia (umb 304) mälestus.   
2. nädala laupäeva epistel Rm 3:19-26 ja evangeelium Mt 7:1-8, mis algab: 

«Issand ütles: Ärge mõistke kohut…».  
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* P 26. juuni. EESTIMAA PÜHADE PÜHAPÄEV, TEINE PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Meie vaga isa Tessaloonika Taaveti (VI) mälestus. Kõige pühama Jumalasünnitaja Tihvini ikoon 
(1383). Sel päeval hukati Tapa püha märter diakon Vassili (1941). 
1. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (Eestimaa pühad) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 1. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil. 
Ja pühaderaamatust kolm stihhiirat Eestimaa pühade auks 4. viisil. 
«Au olgu…». 8. viisil «Austagem täna, kõik usklikud Eestimaal…». 
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 1. viisil «Laulgem Neitsi Mariast…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
«Au olgu…». 8. viisil «Oh pühad Eesti uusmärtrid…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Abielutundmatu Neitsi, kelles Jumal…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…» (vanemas tõlkes algus: „Ehk küll juudid“). 
«Au olgu…». Eestimaa pühade pealaul 4. viisil «Tulge, usklikud…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja...». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 1. viisil. Ülestõusmise eellaul 1. viisil «Nüüd tõusen ma üles, ütleb Issand...». 
Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 1. viisil koos irmosega. Ja Eestimaa pühade kaanon 
pühaderaamatust 8. viisil vahesalmiga „Eestimaa pühad, paluge Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 4. viisil «Aulised Eesti uusmärtrid…». «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Jumalast innustatud Mooses…». 
Pärast 6. laulu Eestimaa pühade kondak ja iikos 4. viisil.  
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva II eksapostilari. 
«Au olgu…». Eestimaa pühade eksapostilari. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 1. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil. 
Ja neli Eestimaa pühade stihhiirat pühaderaamatust 8. viisil. Kolmanda ja neljanda stihhiira 
juurde samad salmid, mis Eestimaa pühade teenistuse salmstihhiirade juures. 
«Au olgu…». II evangeeliumi stihhiira 2. viisil «Naised, kes koos Mariaga…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…». 
«Au olgu…». Eestimaa pühade pealaul «Tulge, usklikud...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa Eestimaa pühade kondak «Täna peab Eestimaa püha…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 1. viisil 

Ehkki juudid hauakivi pitseriga kinni panid * ja sõjamehed Su 
kõige puhtamat ihu valvasid, * tõusid Sa, Päästja, kolmandal päeval 
üles, * kinkides maailmale elu. * Seepärast hüüdsid taevaväed Su 
poole, Eluandja: * au olgu Sinu ülestõusmisele, * au olgu Sinu 
kuningriigile, * au olgu Sinu armunõule, * Kristus, Sa ainus inimese-
armastaja. 
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Eestimaa pühade pealaul 4. viisil 

Tulge, usklikud, * laulgem taevase Jeruusalemma elanikele, * kes on 
pärit meie kodumaalt, * kes säravad seal igast seisusest * ja iga heateo 
poolest Jumalale meelepärast olles. * Eestimaa kõige õndsamad 
eestkostjad, * paluge Jumalat, et Ta säästaks meie maad oma raevust, * 
raviks tema haavad * ja lohutaks oma usklikku rahvast.  

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Eestimaa pühade kondak 4 viisil 

Täna peab Eestimaa püha * piiskop Platoni ja temaga koos ka 
teiste * vagade ning vägevate uusmärtrite auks * ja austab 
nende läbi * inimesearmastajat Kristust. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
2. pühapäeva epistel Rm 2:10-16.  
Matteuse 2. pühapäeva evangeelium Mt 4:18-23, mis algab: 

«Ühel ajal nägi Jeesus Galilea järve randa pidi kõndides kaht venda…». 
  Lauldakse «On kohus…».  

* E 27. juuni.  
Meie vaga isa Sampson Külalislahke (530) ja õiglase salvitooja naise Johanna (I) mälestus. 
 Rm 7:1-13; Mt 9:36 – 10:8.  

* T 28. juuni.  
Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kiiri ja Johannese (311) säilmete toomine 
(412).  
Ning meie vagade isade Valamo imetegijate Sergei ja Hermani (X) mälestus.  
 Rm 7:14 – 8:2; Mt 10:9-15. Kolmapäevased: Rm 8:2-13; Mt 10:16-22. 
Tervendajate epistel 1Kr 12:27 – 13:8 ja evangeelium Mt 10:1.5-8, mis algab:  

«Ühel ajal kutsus Jeesus oma kaksteist õpilast enese juurde…». 

* K 29. juuni. 
Pühade, auliste ja kõigistkiidetud ülemapostlite Peetruse (67) ja Pauluse (66) mälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (ülemapostlite mälestus) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 2. viisil.  
Kuue salmi juurde ülemapostlite stihhiirad 2. viisil, neid korrates.  
«Au olgu…». 4. viisil «Kolmekordse küsimisega…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 4. viisil «Prohvet Taavet…». 
Sissekäik. Päeva eellaul.  
Pühakirjalugemised: I. 1Pt 1:3-9. II. 1Pt 1:13-19. III. 1Pt 2:11-24. 

Litaanial stihhiirad 2. viisil.  
«Au olgu…». 5. viisil «Kõigist austatud apostlid…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Me kiidame sind õndsaks…». 

Salmstihhiirad 1. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Täna on rõõmupüha…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülemapostlite pealaul 4. viisil «Teie, kõige ülemad apostlite seast…».  
«Au olgu…» Pealaul teist korda. 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse ülemapostlite pealaul «Teie, kõige ülemad apostlite seast…» kaks korda 
ja «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» üks kord. 
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 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame teid, * Kristuse ülemapostlid, * kes kogu maailma 
oma õpetusega valgustasite * ja kõik maa otsad Kristuse juurde 
juhatasite. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 8. viisil «Nende hääl käis kogu maa läbi…».  
Hommikuevangeelium: Jh 21:15-25, mis algab:  

«Ühel ajal ilmutas surnuist üles tõusnud Jeesus ennast oma õpilastele, ja ütleb Siimon 
Peetrusele…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Apostlite palvete pärast…».  
«Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Austagem kiituselauludega…». 
 Kaanon 
Apostel Peetruse kaanon irmosega, vahesalm „Püha apostel Peetrus, palu Jumalat meie eest.“ 
Jumalasünnitaja tropari vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“ 
Ja apostel Pauluse kaanon, vahesalm „Püha apostel Paulus, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu ipakoi 8. viisil «Millises vanglas…».  
Pärast 6. laulu ülemapostlite kondak 2. viisil «Sina, Issand, võtsid siit ilmast…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu valguselaul «Kiitkem kõik lauludega pühasid ülemapostleid…».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale «Suurt ja ennekuulmatut saladust…». 
«Iga hingeline» 4. viisil. Neli ülemapostlite stihhiirat 4. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Nüüd on Kristuse Kogudusele…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Jumalasünnitaja, sina oled tõeline viinapuu…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul 4. viisil «Teie, kõige ülemad apostlite seast…». 
[«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…».] 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Ülemapostlite pealaul 4. viisil «Teie, kõige ülemad apostlite seast…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülemapostlite kondak «Sina, Issand, võtsid siit ilmast…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Ülemapostlite pealaul 4. viisil «Teie, kõige ülemad apostlite seast…».  
Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Ülemapostlite kondak 2. viisil «Sina, Issand, võtsid siit ilmast…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitaja kondak 6. viisil »Sa kristlaste kindel eestseisja...» (vt Eelkäija 
sündimise püha liturgia).  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Apostlite mälestuspäeva epistel 2Kr 11:21 – 12:9.  
Ja evangeelium Mt 16:13-19, mis algab:  

«Ühel ajal Jeesus, tulles Filippuse Kaisarea aladele, küsis oma õpilastelt ja ütles…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
N 30. juuni.  
Kaheteistkümne püha ja aulise apostli: Peetruse, Andrease, Johannese, Sebedeuse poja 
Jaakobuse, Filippuse, Bartolomeuse, Tooma, Matteuse, Alfeuse poja Jaakobuse, Juudas 
Taddeuse, Siimona ja Mattia koondmälestus. 
 Rm 8:22-27; Mt 10:23-31.   
Apostlite epistel 1Kr 4:9-16 ja evangeelium Mk 3:13-19, mis algab:  

«Ühel ajal läks Jeesus üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda Ta ise tahtis…». 
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JUULI 
* R 1. juuli. 
Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kosma ja Damiani (284) mälestus. 
Samuti Serbia õilisusulise kuninganna Angeliina (XVI) mälestus. 
Samal päeval kõige pühama Jumalasünnitaja ikooni «Allika juures» tagasitoomine Pühtitsa 
kloostrisse (1946). 
 Rm 9:6-19; Mt 10:32-36; 11:1. 
Tervendajate epistel 1Kr 12:27–13:8 ja evangeelium Mt 10:1.5-8, mis algab:  

«Ühel ajal kutsus Jeesus oma kaksteist õpilast enese juurde…». 

L 2. juuli. Kolmanda nädala laupäev.  
Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise rüü toomine Konstantinoopoli Vlaherna 
kirikusse (V). Ja meie püha isa Jeruusalemma patriarhi Juvenaali (458) mälestus. 
3. nädala laupäeva epistel Rm 3:28 – 4:3 ja evangeelium Mt 7:24 – 8:4, mis algab: 

«Issand ütles: Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb…». 
Jumalasünnitaja pühade epistel Hb 9:1-7 ja evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 

P 3. juuli. KOLMAS PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha märtri Jakinti (108) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Anatoli (458) mälestus. 
Sel päeval hukati Tartu püha märter kooliõpetaja Joann Lagovski (1941). 
2. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel  
«Issand, ma hüüan» 2. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil.  
Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 6. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 2. viisil «Seaduse vari läks mööda…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 2. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh seda uut imet…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale…».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Üle mõistuse ja väga aulised…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 2. viisil. Ülestõusmise eellaul 2. viisil «Issand, mu Jumal, tõuse üles oma tõotuse järgi...». 
Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 2. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu märter Jakinti kondak 6. viisil «Sinu märter. oh Kristus…» (vt liturgia).  
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak kondak 2. viisil «Kõige vägevam Päästja…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva III eksapostilari.  
«Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale 
«Iga hingeline» 2. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil. 
«Au olgu…». III evangeeliumi stihhiira 3. viisil «Kui Maria Magdaleena…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal  
«Au olgu…». Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 2. viisil «Kõige vägevam Päästja…», 
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 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 2. viisil 

Kui Sa alla läksid surmale, oh surematu Elu, * siis surmasid Sa 
põrguhaua oma jumaliku valgusega. * Ja kui Sa siis ka surnud maa 
alt üles äratasid, * hüüdsid kõik taevaväed: * Eluandja Kristus, meie 
Jumal, au olgu Sulle! 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 2. viisil 

Kõige vägevam Päästja, Sa tõusid hauast üles * ja surmavald 
ehmatas seda imeasja nähes * ning surnud tõusid üles; * aga loodu 
on seda nähes väga rõõmus ühes Sinuga, * ka Aadam hõiskab * ja 
maailm laulab alati Sinust, mu Päästjast. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Märter Jakinti kondak 6. viisil 

Sinu märter, oh Kristus, * istutas Sinu usu nagu elupuu oma hinge 
keskele * ja sai ülemaks kui Eedeni aed, * hävitades vaimus julgelt mao 
pettuse puu * ja sai kroonitud Sinu auga, Rohkearmuline. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
3. pühapäeva epistel Rm 5:1-10 ja Matteuse 3. pühapäeva evangeelium Mt 6:22-33, mis algab: 

«Issand ütles: Silm on ihu lamp…». 
  Lauldakse «On kohus…».  
E 4. juuli.  
Meie püha isa Kreeta ülempiiskopi Andrease (740) mälestus.   

 Rm 9:18-33; Mt 11:2-15. 
Püha isa epistel Hb 7:26 – 8:2 ja evangeelium Mt 7:12-21, mis algab: 

«Issand ütles: Kõike, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid…». 

T 5. juuli.  
Meie vaga ja jumalakandja isa Athose püha mäe Atanaasi (1000) mälestus. 
Ja meie vaga isa Radoneži imetegija Sergei (1392) säilmete avamine (1422). 
 Rm 10:11-11:2; Mt 11:16-20. 

* K 6. juuli. 
Meie vaga isa Sisoi Suure (429) mälestus.   Rm 11:2-12; Mt 11:20-26.   

N 7. juuli (vkj 24. juuni, Ristija Johannese sündimine). 
Oikumeenilise Patriarhaadi poolt Eesti Kirikule autonoomia tomose andmine (1923). 
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Meie vaga isa Maleonimäe Tooma (X) mälestus. Ja meie vaga isa Akaaki mälestus, kellest 
jutustatakse Taevaredeli raamatus (VI). Ja Nikomeedia püha suurmärtri Kiriake (282) mälestus.  
Sel päeval hukati Kraavi püha preestermärter Johannes (1941).  
 Rm 11:13-24; Mt 11:27-30. 

* R 8. juuli. 
Püha suurmärtri Prokoopi (290) mälestus.  
Kõige pühama Jumalasünnitaja ikooni ilmumine Kaasani linnas (1579).   
 Rm 11:25-36; Mt 12:1-8. 
Suurmärtri epistel 2Tm 2:1-10 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab: 

«Issand ütles oma õpilastele: Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist…». 

L 9. juuli. Nel janda nädala laupäev.  
Taormina püha piiskopmärtri Pankraati (I) mälestus.   

4. nädala laupäeva epistel Rm 6:11-17 ja evangeelium Mt 8:14-23, mis algab: 
« Ühel ajal Jeesus, tulnud Peetruse majja, nägi tema ämma lamavat palavikus…».   

P 10. juuli. NELJAS PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Petseri vagade isade Marki (XV) ja Joona (1480), vaga ema Vassa (1473), vagamärtrite Korniili 
(1570) ja Vassiani (1570), samuti vagade isade Dorotei (1622) ja Laasari (1824) koondmälestus. 
Armeenia Nikopoli neljakümne viie püha märtri (umb 319) ja meie vaga isa Kiievi 
koopakloostri Antooni (1073) mälestus.   
3. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (Petseri vagad) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 3. viisil.  
Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil.  
Samuti nelja salmi juurde kolm stihhiirat Petseri vagade auks, esimest korrates, 1. viisil. 
«Au olgu…». 6. viisil «Käies maa peal kitsast rada…». 
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 3. viisil «Eks pea me imeks panema…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. Trk 3:1-9. II. Trk 5:15-24; 6:1-3. III. Trk 4:7-15. 

Litaanial Petseri vagade auks üks stihhiira 3. viisil ja kaks stihhiirat 5. viisil. 
«Au olgu…». 5. viisil «Kõik usklikud rõõmustavad…». 
Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Me kiidame sind õndsaks…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 3. viisil. 
«Au olgu…». Petseri vagade auks 1. viisil «Pihkvamaa rõõm…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Vaata, Jesaja ettekuulutus on täitunud…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…».  
«Au olgu…». Petseri vagade pealaul 6. viisil «Austagem täna Petseri pühade kogu...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Sina, kes Sa kutsusid…».  

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 3. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 3. viisil. Ülestõusmise eellaul 3. viisil «Ütelge paganate seas...». 
Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 3. viisil irmosega.  
Ja vagade kaanon vahesalmiga „Petseri vagad, paluge Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu vagade kondak 2. viisil «Sulle, Jumalasünnitajale…» ja iikos.  
Vagade katesmalaul 4. viisil «Vagad isad…».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale «Hea Ema-neitsi…». 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 3. viisil «Täna tõusid Sa hauast üles…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva IV eksapostilari. 
Vagadele «Kõik Petseri pühad…». «Nüüd…». Pühapäeva oktoihist Jumalasünnitajale 
«Iga hingeline» 3. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil. 
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Ja neli vagade stihhiirat 8. viisil, kolmanda ja neljanda stihhiira juurde salmid vagade 
teenistusest. «Au olgu…». Samal viisil «Te saite Püha Kolmainu hiilgusega valgustatud…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
IV evangeeliumi stihhiira 4. viisil «Oli varane hommik…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…».  
«Au olgu…». Petseri vagade pealaul 6. viisil «Austagem täna Petseri pühade kogu...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil vagade kondak 2. viisil «Sulle, 
Jumalasünnitajale…», kolmandal ja üheksandal tunnil ülestõusmise kondak 3. viisil «Täna 
tõusid Sa hauast üles…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 3. viisil 

Hõisaku taeva kodakondsed, * olgu rõõmsad maapealsed; * sest 
Issand on oma käsivarrega väge üles näidanud.* Ta tallas surmaga 
surma maha * ja oli esmasündinu surnute seast. * Ta päästis meid 
ära põrguhauast * ja kinkis maailmale suurt armu. 

Petseri vagade pealaul 6. viisil 

Austagem täna Petseri pühade kogu, * kes asutasid metsa-
sügavuses imelise kloostri, * õitsesid otsekui paradiisi lilled vooruse 
õites * ja näitasid inimestele jumalasarnasuse õiget teed, * sest 
nemad paluvad Issandat * anda maailmale rahu ja suurt armu.  

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Ülestõusmise kondak 3. viisil 

Täna tõusid Sa hauast üles, oh Helde, * ja tõid meid välja surma 
väravaist. * Täna hõiskab Aadam * ja rõõmustab Eeva, * ühes 
nendega kiidavad lakkamatult ka prohvetid ja peavanemad * Sinu 
jumaliku valitsuse võimust. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Petseri vagade kondak 2. viisil 

Sulle, Jumalasünnitajale ja puhtale Neitsile, * kes sa kõigi inimeste 
eest Jumalat palud, * toob Petseri klooster täna anniks oma pühad. * 
Aga kes suudaks kirjeldada sinu andide rikkust? * Sina oled ka meie 
isad paradiisi juhtinud.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
4. pühapäeva epistel Rm 6:18-23 ja Matteuse 4. pühapäeva evangeelium Mt 8:5-13, mis algab:  

«Ühel ajal, kui Jeesus tuli Kapernauma…». 
Vagade epistel Gl 5:22 – 6:2 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 
  Lauldakse «On kohus…».   
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E 11. juuli.  
Püha ja kõigistkiidetud suurmärtri Eufiimia (304) ime mälestus neljandal, Halkedoni kogumaa-
pealsel kirikukogul (451), mille läbi õigeusku kinnitati.  
Ja Kiievi apostlisarnase suurvürstinna Olga, pühas ristimises Helena uinumine (969). 
 Rm 12:4-5.15-21; Mt 12:9-13. 
Suurmärtri epistel 2Kr 6:1-10 ja evangeelium Lk 7:36-50, mis algab:  

«Ühel ajal palus keegi variseridest Jeesuse enda poole söömaajale…». 

T 12. juuli (vkj 29. juuni, ülemapostlite mälestus). 
Pühade märtrite Prokli ja Hilaari (II) ning meie vaga isa Maleonimäe Miikaeli (962) mälestus. 
 Rm 14:9-18; Mt 12:14-16.22-30. 

* K 13. juuli. 
Peaingli Kaabrieli mälestus. Ja meie vaga isa Savva kloostri Stefani (794) mälestus. 
 Rm 15:7-16; Mt 12:38-45. 
Taevavägede epistel Hb 2:2-10 ja evangeelium Lk 10:16-21, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Kes teid kuulda võtab…». 

N 14. juuli.  
Püha apostli Akila (I) ja meie vaga isa Athose püha mäe Nikodimi (1809) mälestus.  
 Rm 15:17-29; Mt 12:46-13:3.  

* R 15. juuli. 
Pühade märtrite Kiiriki ja Julitta (umb 305) ning Kiievi apostlisarnase suurvürsti Vladimiri, 
pühas ristimises Vassiili (1015) mälestus.  
 Rm 16:1-16; Mt 14:3-9.    

L 16. juuli. Viienda nädala laupäev.  
Püha piiskopmärtri Atinogeni ja tema kümne õpilase (umb 311) ning Kartaago püha 
märterneitsi Julia (440) mälestus.   

5. nädala laupäeva epistel Rm 8:14-21 ja evangeelium Mt 9:9-13, mis algab: 
«Ühel ajal nägi Jeesus edasi minnes meest, Matteus nimi…».      

P 17. juuli. NELJANDA, HALKEDONI KOGUMAAPEALSE KIRIKUKOGU (451) PÜHADE 
ISADE PÜHAPÄEV, VIIES PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha suurmärtri Mariina (Margareeta) mälestus (IV).   

4. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (pühad isad) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil.  
Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil.  
Ja neli stihhiirat pühade isade auks pühaderaamatust 6. viisil.  
«Au olgu…». Pühade isade auks 6. viisil «Kiitkem täna Vaimu pasunaid…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 4. viisil «Prohvet Taavet…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.  
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 4. viisil.  
«Au olgu…». Pühade isade auks 3. viisil «Oh pühad Koguduse vanemad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Isa tahtmist mööda…». 
 Äralaskmispealaulud:  
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…». 
«Au olgu…». Pühade isade pealaul 8. viisil «Sa oled ülimalt austatud...» (vanemas tõlkes algus  
«Kiidetud oled Sina...»). 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Hea Issand, kes Sa meie pärast...». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja pühade isade pealaul 
«Sa oled ülimalt austatud...» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 4. viisil. Ülestõusmise eellaul 4. viisil «Tõuse üles, Issand, aita meid...». 
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Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 4. viisil irmosega.  
[Samuti pühade isade kaanon (2021 ei ole veel eesti keelde tõlgitud).] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu ülestõusmise kondak 4. viisil «Sina, mu Päästja ja Lunastaja…» ja iikos. 
Samuti pühade isade katesmalaul 6. viisil «Teie, õndsad isad...» 
 «Au olgu... Nüüd...» Jumalasünnitajale «Võta kiirelt kuulda...». 
Pärast 6. laulu pühade isade kondak 8. viisil «Apostlite kuulutus…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva V eksapostilari.  
«Au olgu…». Pühade isade auks «Pühitsedes täna…».  
«Nüüd…». Pühapäeva oktoihist Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil. 
Ja isade stihhiirad pühaderaamatust, esimest korrates, 6. viisil.  
«Au olgu…». Pühade isade auks 8. viisil «Pühade isade koor…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
V evangeeliumi stihhiira 5. viisil «Oh kui targasti…». 
 Tundide ajal 
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…».  
«Au olgu…». Pühade isade pealaul 8. viisil «Sa oled ülimalt austatud...»  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil pühade isade kondak 8. viisil «Apostlite 
kuulutus…», kolmandal ja üheksandal tunnil ülestõusmise kondak 4. viisil «Sina, mu Päästja ja 
Lunastaja…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 4. viisil 

Kui Issanda järel käijad naised * inglilt helget ülestõusmise 
sõnumit kuulsid * ja esivanematele osaks saanud hukkamõistmisest 
lahti said, * siis rääkisid nad kiideldes apostlitele: * surmalt on tema 
relvad riisutud, * sest Kristus Jumal, kes maailmale suurt armu 
kingib, * on üles tõusnud. 

Pühade isade pealaul 8. viisil 

Sa oled ülimalt austatud, Kristus, meie Jumal, * kes Sa seadsid 
meie isad valgustajateks maa peal * ja juhatad nende läbi meid kõiki 
tõelise usu juurde. * Rohkearmuline, au olgu Sulle! 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Ülestõusmise kondak 4. viisil 

Sina, mu Päästja ja Lunastaja, * äratasid kui Jumal hauast, surma 
ahelatest, maast sündinud inimsoo * ja murdsid katki surmavalla 
väravad * ning tõusid kui Valitseja, * kolmandal päeval üles. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
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Pühade isade kondak 8. viisil 

Apostlite kuulutus ja pühade isade õpetused * on Koguduses 
üheainsa usu kinnitanud, * ja kandes ülevalt antud jumala-
tundmisest kootud tõe rüüd, * seletab ja austab ta õigesti usu suurt 
salasust. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Pühade isade epistel Tt 3:8-15 ja evangeelium Mt 5:14-19, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Teie olete maailma valgus…». 
5. pühapäeva epistel Rm 10:1-10. Matteuse 5. pühapäeva evangeelium Mt 8:28 – 9:1, mis algab:  

«Ühel ajal, kui Jeesus jõudis vastaskaldale gadaralaste maale…». 
  Lauldakse «On kohus…».  

E 18. juuli. 
Püha märtri Emiliani (363) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Stefan II (928) mälestus.  
 Rm 16:17-24; Mt 13:10-23. 

T 19. juuli.  
Meie vaga ema Makriina, Vassiili Suure õe (380), ja meie vaga isa Diuse (umb 430) mälestus. 
Samuti meie vaga isa Saarovi Serafimi (1833) säilmete avamine (1903). 
 1Kr 1:1-9; Mt 13:24-30.  Kolmapäevased: 1Kr 2:9 – 3:8; Mt 13:31-36. 

* K 20. juuli. 
Püha ja aulise prohveti Eelija (IX e.Kr) mälestus. 
Samal päeval Jõhvi ja Ugine’i õiglase preestri Aleksei (Medvedkov, 1934) mälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (prohvet Eelija mälestus) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm prohveti stihhiirat 1. viisil ja kolm stihhiirat 2. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Tulge, õigeusklike kogu…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 6. viisil «Kes ei kiidaks õndsaks…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. 
Pühakirjalugemised: I. 1Kn 17:1-23. II. 1Kn 18:1.17-46; 19:1-16. III. 1Kn 19:19-21; 2Kn 2:1.6-14. 

Litaanial stihhiirad 4. viisil. 
«Au olgu…». 6. viisil «Oh seda kuninga õelat korraldust…». 
Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Jumalasünnitaja, sina oled tõeline viinapuu…». 

Salmstihhiirad 8. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Prohvet ja Kristuse kuulutaja…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Prohvet Eelija pealaul 4. viisil «See ingel ihus…». «Au olgu…». Pealaul teist korda.  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse prohveti pealaul «See ingel ihus…» kaks korda ja «Jumalasünnitaja 
Neitsi, rõõmusta…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * Jumala prohvet Eelija, * ja austame sinu 
kõige aulisemat tulevankril * tuulepöörises taevaminemist. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Sina oled preester igavesti…». Hommikuevangeelium: Lk 4:22-30, mis algab:  

«Ühel ajal pani rahvas imeks armu sõnu, mis Jeesuse suust välja tulid, ja nad ütlesid…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…Prohvet Eelija palvete pärast…».  
«Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». Salm «Jumal, ole mulle armuline…».  
Stihhiira 4. viisil «Sind võeti tulevankril pilvedesse…». 
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 Kaanon 
Prohveti kaanon 2. viisil irmosega, vahesalm „Püha prohvet Eelija, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu prohveti katesmalaul 8. viisil «Auline Eelija...».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Meie, iga põlve rahvas...»..  
Pärast 6. laulu prohvet Eelija kondak 2. viisil «Prohvet ja Jumala suurte tegude…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Valguselaul «Jumalikus valguses…». «Au olgu… Nüüd…». «Sina, Jumalasünnitaja Neitsi…». 
«Iga hingeline» 8. viisil. Nelja salmi juurde prohveti stihhiirad 8. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu…». 8. viisil «Austagem, usklikud…». «Nüüd…». Samal viisil «Oh valitsejanna…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul 4. viisil «See ingel ihus…».  
[«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…».] 
 Tundide ajal «Au olgu…». Prohvet Eelija pealaul 4. viisil «See ingel ihus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa prohvet Eelija kondak «Prohvet ja Jumala suurte tegude…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid. 
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Prohvet Eelija pealaul 4. viisil «See ingel ihus…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Prohvet Eelija kondak 2. viisil «Prohvet ja Jumala suurte tegude…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitaja kondak 6. viisil «Sa kristlaste kindel eestseisja...». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Prohvet Eelija epistel Jk 5:10-20 ja evangeelium Lk 4:22-30, mis algab:  

«Ühel ajal pani rahvas imeks armu sõnu, mis Jeesuse suust välja tulid, ja nad ütlesid…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
N 21. juuli.  
Püha prohveti Hesekieli (VI e.Kr) ning meie vagade isade Siimeoni, Kristuse pärast meeletu, ja 
tema askeesikaaslase Johannese (umb 590) mälestus.  1Kr 3:18-23; Mt 13:36-43. 

* R 22. juuli. 
Püha salvitooja apostlisarnase Maria Magdaleena (I) mälestus. 
 1Kr 4:5-8; Mt 13:44-54. 
Salvitooja epistel 1Kr 9:2-12 ja evangeelium Lk 8:1-3, mis algab:  

«Ühel ajal rändas Jeesus linnast linna ja külast külla…». 

L 23. juuli. Kuuenda nädala laupäev.  
Pühade märtrite Trofimi ja Teofili ning nende kaaskannatajate (284-305) ja Ravenna püha 
piiskopmärtri Apollinari (75) mälestus.  
6. nädala laupäeva epistel Rm 9:1-5 ja evangeelium Mt 9:18-26, mis algab: 

«Ühel ajal tuli Jeesuse keegi ülem, kummardas Teda ja ütles…».  

P 24. juuli. KUUES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Tüürose püha suurmärtri Kristiina (umb 300) mälestus. Ning õilisusuliste kannatajate vürstide 
Borissi ja Glebi, pühas ristimises Romani ja Davidi (1015) mälestus.  
5. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 5. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 5. viisil. Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks samal viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 5. viisil «Ükskord näidati…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 5. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kõige aulisem Neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud  
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…».  
«Au olgu…». Suurmärtri pealaul 4. viisil «Jeesus, Su talleke Kristiina...» (vt liturgia).  
«Nüüd». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
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 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 5. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 5. viisil. Ülestõusmise eellaul 5. viisil «Tõuse üles, Issand, mu Jumal...». 
Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 5. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu suurmärtri kondak 4. viisil «Sa ilmusid kui särav tuvi…» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 5. viisil «Sa läksid alla surmavalda…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva VI eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 5. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. 
«Au olgu…». VI evangeeliumi stihhiira 6. viisil «Sina, Kristus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…».  
«Au olgu…». Suurmärtri pealaul 4. viisil «Jeesus, Su talleke Kristiina...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 5. viisil «Sa läksid alla surmavalda…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 5. viisil 

Oh usklikud, * laulgem ja kummardagem Sõna, * kes on koos Isa 
ja Vaimuga algusetu, * ja sündis Neitsist meie pääsemiseks, * sest 
Tema arvas heaks minna ihuga ristile, * kannatada surma ja surnuid 
üles äratada * oma aulise ülestõusmise läbi. 

Suurmärtri pealaul 4. viisil 

Jeesus, Su talleke Kristiina hüüab suure häälega: * «Sind, mu 
Peigmees, ihaldan ma, * ja Sind otsides kannatan; * ma lasen ennast 
Sinuga ühes risti lüüa ja Su ristimises matta; * ma kannatan Sinu 
pärast, et Sinuga ühes valitseda * ja suren Sinu pärast, et Sinus elada. * 
Võta mind vastu kui laitmatut ohvrit, * kes on ihaga ennast Sulle 
ohverdanud.» * Päästa meie hinged tema palvete pärast kui armuline. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 5. viisil 

Sa läksid alla surmavalda, mu Päästja Kristus * ja murdsid maha 
tema väravad, kui kõigevägevam; * Sa äratasid, kui Looja, ühes 
enesega surnud üles * ja murdsid katki surma astla; * Aadama 
vabastasid Sa needusest, inimesearmastaja; * seepärast hüüame meie 
kõik: * Päästa meid, Issand! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  



87 

Suurmärtri kondak 4. viisil 

Sa ilmusid kui särav tuvi kuldsete tiibadega * ja lendasid taeva 
kõrgusse, auline Kristiina. * Seepärast me peame sinu kallist 
mälestust, * kummardades usuga sinu säilmete laeka ees, * millest 
voolab kõigile välja tõesti jumalik ravi * nii hingele kui ihule. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
6. pühapäeva epistel Rm 12:6-14 ja Matteuse 4. pühapäeva evangeelium Mt 9:1-8, mis algab: 

«Ühel ajal astus Jeesus paati…».  
Suurmärtri epistel 2Kr 6:1-10 ja evangeelium Lk 7:36-50, mis algab:  

«Ühel ajal palus keegi variseridest Jeesuse enda poole söömaajale…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
E 25. juuli. 
Püha ja õiglase Anna, kõige pühama Jumalasünnitaja ema uinumine. 
Ja vagade naiste diakon Olimpiada (409) ja Eupraksia (413) mälestus. 
Tallinna püha piiskopmärtri Platoni sünnipäev (1869 Pootsi, vkj 13. juuli). 
 1Kr 5:9-6:11; Mt 13:54-58. 

T 26. juuli.  
Püha vagamärterneitsi Paraskeeva (138-161) ning püha preestermärtri Hermolai ja tema kaas-
kannatajate (umb 305) mälestus. 
 1Kr 6:20-7:12; Mt 14:1-13. 
Vagamärterneitsi epistel Gl 3:23-29 ja evangeelium Mk 5:24-34, mis algab: 

«Ühel ajal käis suur rahvahulk Jeesusega kaasas ning tungles Tema ümber…».  

* K 27. juuli. 
Püha suurmärtri ja tervendaja Panteleimoni (305) mälestus.  
Samuti meie vaga ema kloostriülema Antisa (Anfusa, VIII) mälestus. 
 1Kr 7:12-24; Mt 14:35-15:11. 
Suurmärtri epistel 2Tm 2:1-10 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab: 

«Issand ütles oma õpilastele: Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist…». 

N 28. juuli. 
Pühade apostlite ja diakonite Prohhori, Nikanori, Tiimoni ja Parmena (I) mälestus. 
Kõige pühama Jumalasünnitaja ikooni «Teejuhataja» toomine Smolenski linna (XII algus). 
 1Kr 7:24-35; Mt 15:12-21. 

* R 29. juuli. 
Püha märtri Kalliniki (III-IV), Rooma püha märterneitsi Serafiima (I), Norra õilisusulise kuninga 
Olavi (1030) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Konstantin III (1063) mälestus.  
 1Kr 7:35-8:7; Mt 15:29-31.  
L 30. juuli. Sei tsmenda nädala laupäev.  
Pühade apostlite Siila, Kriskenti ja koos nendega apostliametit pidanute (I) mälestus. 
7. nädala laupäeva epistel Rm 12:1-3 ja evangeelium Mt 10:37 – 11:1, mis algab: 

«Issand ütles: Kes isa või ema armastab enam kui mind…».  
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P 31. juuli. SEITSMES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
R istipuu väl jatoomise eelpüha.  Kapadookia püha ja õiglase Eudokimi (IX) mälestus.  
Samuti Kapadookia Kaisarea püha märtri Julitta (304) mälestus. 
 6. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 6. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil. 
 Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 3. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 6. viisil «Kes ei kiidaks õndsaks…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu…». Püha Eudokimi pealaul 4. viisil «Tema, kes kutsus…» (vt liturgia).  
«Nüüd…». Risti pealaul 1. viisil «Päästa, Issand, oma rahvas...».  

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 6. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 6. viisil. Ülestõusmise eellaul 6. viisil «Issand, ilmuta oma väge...». 
Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 6. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu püha Eudokimi kondak 2. viisil «Kõrgeimat ihaldades...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 6. viisil «Eluandja Kristus Jumal…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva VII eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 6. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil. 
«Au olgu…». VII evangeeliumi stihhiira 7. viisil «Vaata, nüüd on pime puhteaeg…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal 
Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...».  
«Au olgu…». Püha Eudokimi pealaul 4. viisil «Tema, kes kutsus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 6. viisil «Eluandja Kristus Jumal…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 6. viisil 

Inglite väed ilmusid Su haua juures * ja valvurid minestasid 
hirmu pärast, * ning Maria seisis hauas, * otsides Sinu kõige 
puhtamat ihu. * Sa riisusid surmavalla tühjaks, * ilma et ta oleks 
Sulle kahju teinud. * Sa tulid Neitsile vastu elu kinkides; * surnuist 
üles tõusnud Issand, au olgu Sulle! 

Risti pealaul 1. viisil (vanemas tõlkes algus: «Lunasta, oh Issand…») 

Päästa, Issand, oma rahvas * ja õnnista oma pärisosa. * Anna võitu 
ristirahvale * vaenlaste üle * ja kaitse oma ristiga * oma Kogudust. 
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Püha Eudokimi pealaul 4. viisil 

Tema, kes kutsus sind maa pealt taevastesse eluasemetesse, * 
hoiab sinu ihu ka surma järel tervena, püha Eudokim; * sest sina, 
õnnis, elasid karskuses ja puhtas elus * oma liha roojastamata. * 
Seepärast palu julgusega Kristust Jumalat * meie päästmise pärast.  

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 6. viisil 

Eluandja Kristus Jumal * päästis oma elulooja käega * kõik surnud 
sest pimedast orust välja * ja andis inimsoole ülestõusmise; * sest 
Tema on Päästja, ülestõusmine ja elu * ja kõikide Jumal. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Püha Eudokimi kondak 2. viisil 

Kõrgeimat ihaldades ja end taevasega ühendades * tegid sa oma 
hinge otsekui tulevankriks, mis tõstab jumalike vooruste kõrgusse, * 
oh kõige õndsam Eudokim; * elades maa peal nagu ilmihuta ingel * 
olid sa meelepärane kõikide Loojale.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Issandamuutmise kondak 7. viisil 

Mäe peal muutsid Sa ennast, * ja Su õpilased nägid oma jõudu 
mööda Sinu au, Kristus Jumal, * nii et nad mõistaksid Sind 
ristilöödult nähes, * et Sa omal tahtel kannatad, * ja kuulutaksid 
maailmale, et Sina oled tõesti Isa paistus. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
7. pühapäeva epistel Rm 15:1-7. Ja Matteuse 7. pühapäeva evangeelium Mt 9:27-35, mis algab:  

«Ühel ajal käisid Jeesuse järel kaks pimedat…». 
 [Vagamärterneitsi epistel Gl 3:23-29 ja evangeelium Mk 5:24-34.] 
  Lauldakse «On kohus…». 

Järgnevast esmaspäevast algab Jumalasünnitaja uinumise paast.  

AUGUST 
* E 1. august. 
Kalli ja elavakstegeva ristipuu väljatoomine (1164). Seitsme püha Makabei märtri, nende ema 
Saloome ja nende õpetaja Eleasari (166 e.Kr) mälestus.  
 1Kr 9:13-18; Mt 16:1-6  
Risti epistel 1Kr 1:18-24 ja evangeelium Jh 19:6-11.13-20.25-28.30-35, mis algab:  

«Ühel ajal pidasid ülempreestrid ja rahva vanemad nõu Jeesuse surmamiseks. Nad läksid 
Pilatuse juurde ja ütlesid: „Löö risti!“» 
Märtrite epistel Hb 11:33 – 12:2 ja evangeelium Mt 10:32-36; 11:1, mis algab: 

«Issand ütles oma õpilastele: Igaüht nüüd, kes mind tunnistab…». 

* T 2. august (vkj 20. juuli, prohvet Eelija mälestus). 
Püha esimärtri ja ülemdiakoni Stefani (I) säilmete toomine (umb 428). 
Samuti Kristuse pärast meeletu Moskva õndsa Vassiili (1557) mälestus. 
  1Kr 10:5-12; Mt 16:6-12. 
Esimärtri epistel Ap 6:8-15; 7:1-5.47-60 ja evangeelium Mt 10:32-36; 11:1, mis algab: 

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Oli keegi majaisand…». 
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* K 3. august. 
Meie vagade isade Isaaki, Dalmati ja Fausti (IV-V) mälestus. 
Samuti meie vaga isa Novgorodi imetegija Antooni Roomlase (1147) mälestus. 
 1Kr 10:12-22; Mt 16:20-24. 

* N 4. august.  
Seitsme Efesose püha noormehe: Maksimiliani, Jamlihhi, Martiniani, Joanni, Dionissi, Eksa-
kustodiani (Konstantini) ja Antonini (umb 250, 408-450) mälestus.  
 1Kr 10:28 – 11:7; Mt 16:24-28. 
* R 5. august. Issand amuutmise eelpüha.  
Püha märtri Eusigni (362) ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Eufiimi (917) mälestus. 
Samuti pühade piiskopmärtrite, Rooma paavstide Anteri (238) ja Fabiani (250) mälestus. 
 1Kr 11:8-22; Mt 17:10-18. Laupäevased: Rm 13:1-10; Mt 12:30-37. 

* L 6. august. Kaheksanda nädala laupäev.  

MEIE ISSANDA, JUMALA JA PÄÄSTJA JEESUSE KRISTUSE MUUTMINE. 
Teenistus pühaderaamatu (Issandamuutmine) järgi. Kalatoidud lubatud. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil. 
Kuue salmi juurde neli Issandamuutmise stihhiirat 4. viisil, esimest ja teist korrates. 
«Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Oh Kristus Jumal…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. 
Pühakirjalugemised: I. 2Ms 24:12-18. II. 2Ms 33:11-23; 34:4-6.8. III. 1Kn 19:3-9.11-13.15-16.  

Litaanial stihhiirad 2. viisil. «Au olgu…». 5. viisil «Tulge, lähme Issanda mäele…». 
«Nüüd…». Samal viisil «Jumalanägija Mooses ja Eelija…». 

Salmstihhiirad 1. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Oma valitud õpilastele…». 
 Äralaskmispealaul 7. viisil «Sa muutsid ennast mäe peal...». 

Kui on vigiilia, lauldakse Issandamuutmise pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 7. viisil. Issandamuutmise pealaul.  
«Au olgu…». Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * ja austame Sinu kõige 
puhtama ihu * kõige aulisemat muutmist. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Taabor ja Ermon…». Hommikuevangeelium: Lk 9:28-36. Pärast 50. psalmi «Au 
olgu…». «Täna on kõik rõõmuga täidetud, sest Kristust muudeti oma õpilaste ees.» «Nüüd…». 
Seesama. Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 5. viisil «Kui Sina, Päästja, näitasid…». 
 Kaanon 
Kaks Issandamuutmise kaanonit irmostega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 4. viisil «Sa muutsid ennast, Jeesus…».  
Pärast 6. laulu kondak 7. viisil «Mäe peal muutsid Sa ennast…» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu Issandamuutmise valguselaul kolm korda. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Nelja salmi juurde kolm Issandamuutmise stihhiirat 4. viisil, esimest 
korrates. «Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Kristus võttis kõrge mäe peale…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul 7. viisil «Sa muutsid ennast mäe peal...».  
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul «Sa muutsid ennast mäe peal...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak «Mäe peal muutsid Sa ennast…». 
 Johannes Kuldsuu liturgial Issandamuutmise antifonid. Sissekäigusalm  
«Issand, läkita oma valgus… Jumala Poeg, kes Sa ennast Taabori mäel muutsid…». 
Pealaul 7. viisil «Sa muutsid ennast mäe peal...».  
«Au olgu… Nüüd…». Kondak 7. viisil «Mäe peal muutsid Sa ennast…». 



91 

 Lauldakse «Püha Jumal…». 
Issandamuutmise epistel 2Pt 1:10-19 ja evangeelium Mt 17:1-9, mis algab:  

«Ühel ajal võttis Jeesus enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese, tema venna…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Issandamuutmise kaanoni üheksanda laulu irmos 4. viisil 
ülistuslauluga «Mu hing, ülista Issandat… Sa jäid, Jumalasünnitaja…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes end Taabori mäel oma õpilaste ja 
apostlite ees suure auga muutis…». 

* P 7. august. KAHEKSAS PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Issandamuutmise järelpüha.  Pärsia püha vagamärtri Domeeti (363) mälestus. 
Sel päeval hukkus Irkutskis Tornimäe püha preestermärter Arteemi (1944).   
7. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (Issandamuutmine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 7. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 7. viisil. 
Ja pühaderaamatust neli Issandamuutmise stihhiirat 4. viisil. 
«Au olgu…». Issandamuutmise auks 6. viisil «Oh Kristus Jumal…». 
«Au olgu… Nüüd». Dogmaatik Jumalasünnitajale 7. viisil «Sina, puhas Jumalasünnitaja…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Kui on litaania, lauldakse Issandamuutmise püha litaaniastihhiirad. 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 7. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Issandamuutmise stihhiira 6. viisil «Oma valitud õpilastele…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…». «Au olgu… Nüüd…». 
«Au olgu… Nüüd…». Issandamuutmise pealaul 7. viisil «Sa muutsid ennast mäe peal...». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja Issandamuutmise 
pealaul üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 7. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 7. viisil. Ülestõusmise eellaul 7. viisil «Tõuse üles, Issand...». 
Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 7. viisil irmosega.  
Ja Issandamuutmise kaanon vahesalmiga „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks Issandamuutmise kaanoni irmosed 4. viisil «Kui Iisraeli rahvas…». 
Pärast 3. laulu Issandamuutmise kondak 7. viisil «Mäe peal muutsid Sa ennast…» ja iikos. 
Samuti vagamärter Domeeti kondak 6. viisil «Põlanud täielikult ära...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak ja iikos 7. viisil. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva VIII eksapostilari.  
«Au olgu… Nüüd…». Issandamuutmise valguselaul. 
«Iga hingeline» 7. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 7. viisil. ning kolm 
Issandamuutmise stihhiirat 4. viisil ja üks stihhiira 8. viisil. Kolmanda ja neljanda stihhiira 
juurde samad salmid, mis Issandamuutmise õhtuteenistuse salmstihhiirade juures.  
«Au olgu…». VIII evangeeliumi stihhiira 8. viisil «Maria kuumad nutupisarad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…».  
«Au olgu…». Issandamuutmise pealaul 7. viisil «Sa muutsid ennast mäe peal...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kolmandal tunnil ülestõusmise kondak 7. viisil «Surmal ei ole enam 
võimu…», kolmandal ja üheksandal tunnil Issandamuutmise kondak 7. viisil «Mäe peal 
muutsid Sa ennast…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
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Ülestõusmise pealaul 7. viisil 

Sa kaotasid oma ristiga surma, * tegid röövlile paradiisi uksed 
lahti, * muutsid salvitoojate naiste nutu rõõmuks * ja käskisid neil 
apostlitele kuulutada, * et Sina oled surnuist üles tõusnud, * Kristus 
Jumal, * kes Sa maailmale suurt armu kingid. 

Issandamuutmise pealaul 7. viisil 

Sa muutsid ennast mäe peal, Kristus Jumal, * ja näitasid oma 
õpilastele oma au, niipalju kui nad näha suutsid. * Paistku ka meile, 
patustele, Sinu igavene valgus, * Jumalasünnitaja palvete pärast, * 
oh Valguseandja, au olgu Sulle. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 7. viisil 

Surmal ei ole enam võimu inimeste üle, * sest Kristus läks alla 
ning murdis ja hävitas tema väe. * Surmavald on nüüd kinni seotud 
* ja prohvetid rõõmustelevad ühel meelel üteldes: * Päästja on 
tulnud pimeduses olijatele, * minge siis, usklikud, * ülestõusmisele! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Vagamärter Domeeti kondak 6. viisil 

Põlanud täielikult ära kaduvad asjad * ja arutlused, mis viivad 
sügavusse, * said sa munkade suureks juhatajaks, vagamärter 
Domeeti, * ning ei kartnud kuninga raevu, * kes ei tahtnud austada 
Kristust, tõelist Jumalat. * Seepärast uinusid sa lauldes laulu: * Jumal 
on minuga ja mitte keegi ei saa mu vastu. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Issandamuutmise kondak 7. viisil 

Mäe peal muutsid Sa ennast, * ja Su õpilased nägid oma jõudu 
mööda Sinu au, Kristus Jumal, * nii et nad mõistaksid Sind 
ristilöödult nähes, * et Sa omal tahtel kannatad, * ja kuulutaksid 
maailmale, et Sina oled tõesti Isa paistus. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
8. pühapäeva epistel 1Kr 1:10-18.  
Ja Matteuse 8. pühapäeva evangeelium Mt 14:14-22, mis algab: 

«Ühel ajal nägi Jeesus suurt rahvahulka, ja Ta meel läks haledaks…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Issandamuutmise kaanoni üheksanda laulu irmos 4. viisil 
ülistuslauluga «Mu hing, ülista Issandat… Sa jäid, Jumalasünnitaja…». 
Lõppõnnistuse algus: «Surnuist üles tõusnud Kristus, meie tõeline Jumal, kes end Taabori mäel 
oma õpilaste ja apostlite ees suure auga muutis…». 

* E 8. august. I ssandamuutmise järelpüha.  
Küziki püha piiskopi usutunnistaja Emiliani (820) mälestus. Ja meie vaga isa Siinai Grigoori 
(XIV) mälestus. 
 1Kr 11:31-12:6; Mt 18:1-11. 
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* T 9. august. I ssandamuutmise  järelpüha.  
Püha ja aulise apostli Mattia (umb 63) mälestus. 
Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Konstantini uinumine (677). 
 1Kr 12:12-26; Mt 18:18-22; 19:1-2.13-15.  
Apostel Mattiase epistel Ap 1:12-17.21-26 ja evangeelium Lk 9:1-6, mis algab:  

«Ühel ajal, kutsunud kokku oma kaksteist õpilast, andis Jeesus neile väe ja meelevalla…». 

* K 10. august. Issandamuutmise järelpüha.  
Püha märtri ülemdiakoni Laurenti (258) mälestus.   

 1Kr 13:4-14:5; Mt 20:1-16. 

* N 11. august. Issandamuutmise järelpüha.   
Sitsiilia Kataania püha märtri ülemdiakoni Eupli (304) ja meie püha isa Konstantinoopoli vaga 
patriarhi Niifoni (1508) mälestus. Samuti pühade märtrite neitsi Susanna, Rooma paavst Gaiuse 
ja nende kaaskannatajate (295) mälestus.   
 1Kr 14:6-19; Mt 20:17-28. 

* R 12. august. Issandamuutmise järelpüha.  
Pühade märtrite Footi ja Anikiti (305-306) mälestus.  
 1Kr 14:26-40; Mt 21:12-14.17-20.  

* L 13. august. Üheksanda nädala laupäev.  Issandamuutmise püha lõpetus.  
Meie vaga isa Maksim Usutunnistaja uinumise (662) ja säilmete toomise mälestus. 
Ja meie püha isa Voroneži piiskopi Tihhoni, Zadonski imetegija uinumine (1783). 
Samal päeval Petrogradi püha piiskopmärtri Venjamini, kes pühitses piiskopiks püha Platoni, ja 
tema kaaskannatajate (1922) mälestus. 
9. nädala laupäeva epistel Rm 14:6-9 ja evangeelium Mt 15:32-39, mis algab: 

«Ühel ajal kutsus Jeesus oma õpilased enese juurde ja ütles: Mul on rahvast hale…». 

* P 14. august. ÜHEKSAS PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Jumalasünnitaja uinumise eelpüha.  Püha prohveti Miika (VIII e.Kr) mälestus.  
Ja meie vaga isa Kiievi koopakloostri asutaja Teodoosi (1074) säilmete toomine (1091). 
8. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 8. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 8. viisil. Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 8. viisil «Armastusest inimeste vastu…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 8. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Abielutundmatu neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid ülevalt…».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale uinumise eelpüha pealaul 4. viisil «Hüpake ootuses 
üles, rahvad…» (vt liturgia).. 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 8. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 8. viisil. Ülestõusmise eellaul 8. viisil «Issand on kuningas igavesti...». 
Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 8. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks uinumise kaanoni irmosed 1. viisil «Sinu püha ja auline mälestus…». 
Pärast 3. laulu Jumalasünnitaja uinumise eelpüha kondak 4. viisil «Täna sinu aulisel 
mälestuspäeval...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 8. viisil «Oh rohkearmuline…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
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Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva IX eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 8. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil. 
«Au olgu…». IX evangeeliumi stihhiira 5. viisil «Nagu Sa aegade lõpul…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid ülevalt…».  
«Au olgu…». Uinumise eelpüha pealaul 4. viisil «Hüpake ootuses üles, rahvad…» 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 8. viisil «Oh rohkearmuline…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 8. viisil 

Sa tulid kõrgelt, oh Helde, * ja lasksid ennast kolmeks päevaks 
maha matta, * et meid vaevadest vabastada. * Sa meie elu ja 
ülestõusmine, Issand, au olgu Sulle. 

Uinumise eelpüha pealaul 4. viisil 

Hüpake ootuses üles, rahvad, * plaksutage ustavalt käsi * ja 
kogunege armastusega, * olles täna rõõmsad * ja hõisates kõik helge 
rõõmuga, * sest Jumala ema, keda me ikka lauludega austame kui 
Jumalasünnitajat, * saab auga maa pealt taevasse minema.  

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Ülestõusmise kondak 8. viisil 

Oh rohkearmuline, * Sa tõid surnud välja kui Sa hauast üles 
tõusid, * ja äratasid Aadama üles; * Eeva hõiskab Sinu surnuist 
ülestõusmise üle * ja maailma otsad peavad suurt rõõmupüha * Sinu 
surnuist ülestõusmise pärast. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Uinumise eelpüha kondak 4. viisil 

Täna sinu aulisel mälestuspäeval rõõmust hüpates * hüüab 
maailm sulle, Jumala sünnitaja, saladusliku rõõmuga: * Ole rõõmus, 
Neitsi, sa kristlaste kiitlemine. 
9. pühapäeva epistel 1Kr 3:9-17. Matteuse 9. pühapäeva evangeelium Mt 14:22-34, mis algab: 

«Ühel ajal käskis Jeesus oma õpilasi paati astuda ja sõita vastaskaldale Tema eele…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
E 15. august.  
Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria uinumine. 
Teenistus pühaderaamatu (Jumalasünnitaja uinumine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm uinumise stihhiirat 1. viisil, neid korrates.  
«Au olgu… Nüüd…». Samal viisil « Jumala käsu järele…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. 1Ms 28:10-17. II. Hs 43:27; 44:1-4. III. Õp 9:1-11. 
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Litaanial stihhiirad 1., 2. ja 3. viisil.  
«Au olgu…». 5. viisil «Tulge kokku…». «Nüüd…». Samal viisil «Laulge, rahvas…». 

Salmstihhiirad 4. viisil. «Au olgu… Nüüd…». Samal viisil «Oh Jumalasünnitaja Neitsi…». 
 Äralaskmispealaul  
1. viisil «Sünnitades hoidsid...» (vanemas tõlkes algus «Oh Jumalasünnitaja...»). 

Kui on vigiilia, lauldakse Jumalasünnitaja uinumise pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil.  Uinumise pealaul. «Au olgu…». 
Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * Kristuse, meie Jumala laitmatu Ema, * ja 
austame sinu kõige aulisemat uinumist. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Ma tuletan su nime meelde…». Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56. 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». «Nüüd…». Seesama. 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kui su kõige puhtamat ihu…». 
 Kaanon 
Kaks uinumise kaanonit irmostega, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“ 
Katavassiateks Jumalasünnitaja uinumise kaanonite irmosed 1. ja 4. viisil. 
Pärast 3. laulu ipakoi 8. viisil «Meie, kõik rahvapõlved…». 
Pärast 6. laulu kondak 2. viisil «Palvetes uinumatu…» (vanemas tõlkes algus «Haud ja surm…») 
ja iikos. «Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu valguselaul «Apostlid, tulge maailma otsadest…» kolm korda. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Nelja salmi juurde kolm Jumalasünnitaja uinumise stihhiirat 4. viisil, 
esimest korrates. «Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Pilved tuule õhku mööda…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul 1. viisil «Oh Jumalasünnitaja...». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul «Sünnitades hidsid...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak «Palvetes uinumatu…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, Jumalasünnitaja palvetel…».  
(Teise tava järgi uinumise püha antifonid, sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala 
Poeg, kes Sa pühades imeline oled…».) 

Pealaul 1. viisil 

Sünnitades hoidsid sa neitsipõlve alles * ja uinudes ei jätnud sa 
maailma maha, Jumalasünnitaja. * Elu Ema olles läksid sa elu sisse * 
ja oma palvete läbi * päästad sa surmast meie hinged. 

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

Kondak 2. viisil 

Palvetes uinumatu Jumalasünnitaja üle, * kelle eestkostes on 
vankumatu lootus, * ei saanud võimust haud ja surm, * sest tema 
kui Elu Ema viis elu sisse see, * kes oli asunud tema ikkaneitsilikku 
emaihusse. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Jumalasünnitaja pühade epistel Fl 2:5-11 ja evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Jumalasünnitaja uinumise esimese kaanoni üheksanda laulu 
irmos 1. viisil ülistuslauluga «Inglid imestelesid… Maailma loodud seadused…». 
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T 16. august. Jumalasünnitaja uinumise järelpüha.  

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse kätetatehtud pühakuju toomine Edessast 
Konstantinoopolisse (944). Ja püha märtri Diomidi (umb 298) mälestus. 
 1Kr 15:12-19; Mt 21:18-22 (esmaspäevaded). 1Kr 15:29-38; Mt 21:23-27. 
Pühakuju epistel Kl 1:12-18 ja evangeelium Lk 9:51-56; 10:22-24, mis algab: 

«Ühel ajal, kui Jeesuse ülesvõtmise päevad olid lähenemas, pööras Ta julgesti oma palge 
Jeruusalemma poole minema...». 

* K 17. august. Jumalasünnitaja u inumise järelpüha.  
Püha preestermärtri Miironi (250) mälestus.   1Kr 16:4-12; Mt 21:28-32. 

N 18. august. Jumalasünnitaja uinumise järelpüha.  
Pühade märtrite Floori ja Lauri (II) ning meie pühade isade Konstantinoopoli patriarhide 
Johannese V (674) ja Georgi (686) mälestus.  2Kr 1:1-7; Mt 21:43-46. 

* R 19. august (vkj 6. august, Issandamuutmine). Jumalasünnitaja  u inumise järelpüha.  
Püha märtri Andreas Väeülema ja tema kaaskannatajate (284-305) mälestus. 
 2Kr 1:12-20; Mt 22:23-33. Rm 15:30-33; Mt 17:24-18:4 (laupäevased). 

L 20. august. Kümnenda nädala laupäev.  Taasiseseisvumispäev. 
Jumalasünnitaja uinumise jär elpüha.  Püha prohveti Saamueli (XI e.Kr) mälestus. 
Samal päeval 1944-1953 tagakiusamise ajal kannatanud Eesti pühade märtrite: Tartu ja 
Petseri piiskopmärtri Peetri ning tema kaaskannatajate, arhimandriit Aliipi, ülempreester 
Vladimiri, preestrite Leonidi, Johannese ja Serafimi, kirikuteener Aleksandri ja kooliõpetaja 
Andrese koondmälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (uinumise järelpüha ja Eesti uusimad märtrid) järgi.  
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm uinumise stihhiirat 1. viisil. Ja kolm stihhiirat märtrite auks 8. viisil. 
«Au olgu…». 6. viisil «Oh pühad Eesti uusmärtrid…».  
«Nüüd…». Uinumise stihhiira samal viisil «Tulge, pühitsegem…».  
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15 – 6:3. 

Litaanial uinumise litaaniastihhiira 5. viisil «Tulge kokku…». 
«Au olgu…». 5. viisil «Ole rõõmus, Eestimaa uusmärtrite hulk…».  
«Nüüd…». Uinumise litaaniastihhiira samal viisil «Laulge, rahvas…». 

Uinumise salmstihhiirad 2. viisil (vaata 15. augusti väikesel õhtuteenistusel).  
«Au olgu…». 2. viisil «Uute märtrite hulk…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kõige puhtam Maria…». 
  Äralaskmispealaulud 
Piiskopmärtri pealaul 4. viisil «Sa olid apostlite ameti pärija...».  
«Au olgu…». Teine pealaul uusmärtrite auks 8. viisil: «Kiitkem ühel häälel…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitaja uinumise pealaul 1. viisil «Sünnitades hoidsid...» (vanemas tõlkes 
algus «Oh Jumalasünnitaja...»). 

Kui on vigiilia, lauldakse piiskopmärtri pealaul «Sa olid apostlite ameti pärija…» üks kord, 
uusmärtrite auks 8. viisil «Kiitkem ühel häälel…» üks kord ja uinumise pealaul 1. viisil 
«Sünnitades hoidsid...» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame teid, * pühad Eesti uusmärtrid, * kes te Kristust 
oma verega tunnistades * lootusega Issanda peale piinamist 
kannatasite. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 7. viisil «Kallis on Issanda meelest...». Hommikuevangeelium Lk 6:17-23.  
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Pühade märtrite palvete pärast…».  
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«Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». Salm «Jumal, ole mulle armuline…».  
Stihhiira 6. viisil «Siis, kui üle Eestimaa…». 
 Kaanon 
Uinumise teine kaanon 4 viisil irmosega, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa 
meid“. Ja Eesti märtrite kaanon 8. viisil kahe tropariga (märtrite auks vahesalmiga „Pühad 
märtrid, paluge Jumalat meie eest“,  «Au olgu… Nüüd…» Jumalasünnitajale). 
Katavassiateks uinumise kaanoni irmosed 1. viisil «Sinu püha ja auline mälestus…». 
Pärast 3. laulu Jumalasünnitaja uinumise kondak 2. viisil «Palvetes uinumatu…» ja iikos. 
Pärast 6. laulu Eesti märtrite kondak 4. viisil «Teie käisite kannatava Kristuse jälgedes…» ja sinaksar.  
  Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu Eestimaa pühade eksapostilari «Kõigist kiidetud isa…». «Au olgu… Nüüd…». 
Samast Jumalasünnitajale «Oh Maria, Jumala Pruut ja Ema…». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Kuue salmi juurde kolm uinumise stihhiirat 1. viisil ja kolm stihhiirat 
märtrite auks 8. viisil (samad, mis õhtuteenistusel). 
«Au olgu…». 5. viisil «Ole rõõmus, Eestimaa uusmärtrite hulk…».  
«Nüüd…». Uinumise stihhiira samal viisil «Laulge, rahvas…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus piiskopmärtri pealaul 4. viisil «Sa olid apostlite ameti pärija...».  
 Tundide ajal 
Esimese ja kuuenda tunni ajal uinumise pealaul 1. viisil «Sünnitades hoidsid...» 
«Au olgu…». Piiskopmärtri pealaul 4. viisil «Sa olid apostlite ameti pärija...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa uinumise kondak 2. viisil «Palvetes uinumatu…». 
Kolmanda ja üheksanda tunni ajal uinumise pealaul 1. viisil «Sünnitades hoidsid...» 
«Au olgu…». Pealaul uusmärtrite auks 8. viisil: «Kiitkem ühel häälel…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa Eesti märtrite kondak 4. viisil «Teie käisite kannatava Kristuse jälgedes…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 

Jumalasünnitaja uinumise pealaul 1. viisil 

Sünnitades hoidsid sa neitsipõlve alles * ja uinudes ei jätnud sa 
maailma maha, Jumalasünnitaja. * Elu Ema olles läksid sa elu sisse * 
ja oma palvete läbi * päästad sa surmast meie hinged. 

Piiskopmärter Peetri pealaul 4. viisil 

Sa olid apostlite ameti pärija * ning jagasid nende eluviisi, * sa 
leidsid oma tegemistega tee jumaliku kaemuseni, * jumalikust 
Vaimust juhatatu. * Seepärast kannatasid sa tõe sõna hoides * usu 
pärast kuni vere valamiseni. * Piiskopmärter Peeter, * palu Kristust 
Jumalat * meie hingede päästmise pärast.. 

Teine pealaul Eestimaa märtrite auks 8. viisil 

Kiitkem ühel häälel meie uute pühade märtrite aulist hulka, * kes 
kandsid oma ihul haavu, * mida kurja kavalusest kuratlikele 
tegudele kihutatud inimesed olid löönud. * Seepärast jäi neile võit 
surnuist ülestõusnud Kristuses * kõige häbituse ja jõhkruse, 
vihkamise ja lahkmeele üle. * Uhkuse ja kindla usuga pöördume 
nende poole ja palume, * et nad kostaksid meie eest Jumalariigis. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 
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Eestimaa märtrite kondak 4. viisil 

Teie käisite kannatava Kristuse jälgedes, * seepärast sai teie 
ülekohtune ja hirmus surm selles ilmas ülendatud * kordumatuks 
igaveseks eluks taevariigis. * Et te tunnistasite Võitjat Kristust, 
sammute nüüd Issanda väes * ning tunnete rõõmu Tema ainsa 
õigluse viljast. * Teie näitasite meile, et tõeline võit tuleb usust * ja 
jääte alati meie Kiriku väsimatuteks ehitajateks. * Paluge siis 
lakkamatult Jumalat, et Ta hoiaks meie Eestimaad iga häbiväärt asja 
eest * ja päästaks teda kõigest patust.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja uinumise kondak 2. viisil 

Palvetes uinumatu Jumalasünnitaja üle, * kelle eestkostes on 
vankumatu lootus, * ei saanud võimust haud ja surm, * sest tema 
kui Elu Ema viis elu sisse see, * kes oli asunud tema ikkaneitsilikku 
emaihusse. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Märtrite epistel Rm 8:28-39 ja evangeelium Mt 10:16-22, mis algab:  

«Issand ütles: Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Jumalasünnitaja uinumise esimese kaanoni üheksanda laulu 
irmos 1. viisil ülistuslauluga «Inglid imestelesid… Maailma loodud seadused…».  
(Teise tava järgi aga lauldakse «On kohus…».)  

P 21. august. KÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Jumalasünnitaja uinumise järelpüha.  Püha apostli Taddeuse (I) ja püha märtri Vassa 
(305-311) mälestus.  
1. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (Jumalasünnitaja uinumine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel  
«Issand, ma hüüan» 1. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
Ja pühaderaamatust kolm stihhiirat uinumise auks, esimest korrates, 1. viisil. 
«Au olgu…». Uinumise auks 1. viisil «Jumala käsu järele…». 
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 1. viisil «Laulgem Neitsi Mariast…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Kui on litaania, lauldakse Jumalasünnitaja uinumise püha litaaniastihhiirad. 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
«Au olgu…». «Nüüd…». Uinumise auks 4. viisil «Oh Jumalasünnitaja Neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…».  
«Au olgu… ». Apostel Taddeuse pealaul 4. viisil «Püha apostel Taddeus...» (vt liturgia). 
«Nüüd…». Jumalasünnitaja uinumise pealaul 1. viisil «Sünnitades hoidsid...». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja ja uinumise pealaul 
1. viisil «Sünnitades hoidsid...» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 1. viisil. Ülestõusmise eellaul 1. viisil «Nüüd tõusen ma üles, ütleb Issand...». 
Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 1. viisil koos irmosega.  
Ja uinumise kaanonid vahesalmiga „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“  
Katavassiateks uinumise esimese kaanoni irmosed 1. viisil «Sinu püha ja auline mälestus…». 
Pärast 3. laulu Jumalasünnitaja uinumise kondak 2. viisil «Palvetes uinumatu…» ja iikos. 
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Samuti apostel Taddeuse kondak 4. viisil «Sa kuulud kogudusele...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 1. viisil «Kui Jumal tõusid Sa au sees…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva X eksapostilari. 
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitaja uinumise valguselaul. 
«Iga hingeline» 1. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
Ja kolm uinumise stihhiirat 4. viisil ja üks stihhiira 6. viisil. Kolmanda ja neljanda stihhiira 
juurde samad salmid, mis uinumise teenistuse salmstihhiirade juures. 
«Au olgu…». X evangeeliumi stihhiira 6. viisil «Pärast Sinu surmavallas käimist…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…». 
«Au olgu…». Jumalasünnitaja uinumise pealaul 1. viisil «Sünnitades hoidsid...» 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
 Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ülestõusmise kondak 1. viisil «Kui Jumal tõusid Sa 
au sees…», kolmandal ja üheksandal tunnil uinumise kondak «Palvetes uinumatu...» 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 1. viisil 

Ehkki juudid hauakivi pitseriga kinni panid * ja sõjamehed Su kõige 
puhtamat ihu valvasid, * tõusid Sa, Päästja, kolmandal päeval üles, * 
kinkides maailmale elu. * Seepärast hüüdsid taevaväed Su poole, 
Eluandja: * au olgu Sinu ülestõusmisele, * au olgu Sinu kuningriigile, * 
au olgu Sinu armunõule, * Kristus, Sa ainus inimesearmastaja. 

Jumalasünnitaja uinumise pealaul 1. viisil 

Sünnitades hoidsid sa neitsipõlve alles * ja uinudes ei jätnud sa 
maailma maha, Jumalasünnitaja. * Elu Ema olles läksid sa elu sisse * 
ja oma palvete läbi * päästad sa surmast meie hinged. 

Apostlel Taddeuse pealaul 3. viisil 

Püha apostel Taddeus, palu armulist Jumalat, * et Ta meie 
hingedele * pattude andeksandmist kingiks. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 1. viisil 

Kui Jumal tõusid Sa au sees hauast * ja äratasid koos enesega 
maailma üles. * Inimsugu laulab Sinust kui Jumalast; * surm on ära 
kadunud, * ka Aadam hõiskab, Valitseja, * ja Eeva, nüüd ahelatest 
vabastatud, rõõmustab ja hüüab: * Sina, Kristus, oled see, kes kõigile 
surnuist ülestõusmist annab. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Apostel Taddeuse kondak 4. viisil 

Sa kuulud Kogudusele kui kõige heledam täht, apostel Taddeus, * 
ja sinu imedest alati valgustatuna hüüab ta sulle: * päästa need, kes 
usuga sinu mälestust austavad. 
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Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja uinumise kondak 2. viisil 

Palvetes uinumatu Jumalasünnitaja üle, * kelle eestkostes on 
vankumatu lootus, * ei saanud võimust haud ja surm, * sest tema 
kui Elu Ema viis elu sisse see, * kes oli asunud tema ikkaneitsilikku 
emaihusse. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
10. pühapäeva epistel 1Kr 4:9-16.  
Ja Matteuse 10. pühapäeva evangeelium Mt 17:14-23, mis algab: 

«Ühel ajal astus Jeesuse juurde keegi inimene, heitis Tema ette põlvili ja ütles…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Jumalasünnitaja uinumise esimese kaanoni üheksanda laulu 
irmos 1. viisil ülistuslauluga «Inglid imestelesid… Maailma loodud seadused…».  
(Teise tava järgi aga lauldakse «On kohus…».)   

E 22. august. Jumalasünnitaja uinumise järelpüha.  

Püha märtri Agatoniku ja tema kaaskannatajate (305-311) mälestus. Samal päeval meie püha isa 
Tšernigovi ülempiiskopi Filareti (Gumilevski, Riia piiskop aastail 1841-1848) uinumine (1866).  
 2Kr 2:4-15; Mt 23:13-22. 

T 23. august. Kõige pühama Jumalasünnitaja uinumise püha lõpetus.  
Püha märtri Luppi (306), meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Kalliniki (705) ja Lyoni püha 
piiskopmärtri Irinei (202) mälestus. 2Kr 2:14-3:3; Mt 23:23-28. 

* K 24. august. 
Püha piiskopmärtri Eutiiki, apostel Johannese õpilase (I) ja apostlisarnase Etoolia Kosma (1779) 
mälestus.    2Kr 3:4-11; Mt 23:29-39.  

N 25. august.  
Püha apostli Tiituse, Kreeta piiskopi (I) mälestus ja püha apostli Bartolomeuse (I) säilmete 
toomine (VI). Samuti meie pühade isade Konstantinoopoli patriarhide Johannes II 
Kapadooklase (520), Epifaani (535), Miinase (552) ja Gennadios II Sholariose (1473) mälestus.  
 2Kr 4:1-6; Mt 24:13-28. 
Apostel Tiituse epistel Tt 1:1-4; 2:15 – 3:3.12-13.15 ja evangeelium Mt 5:14-19, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Teie olete maailma valgus…». 

* R 26. august. 
Pühade märtrite Adriani ja Natalia (305-311) mälestus.  
Kõige pühama Jumalasünnitaja Vladimiri ikooni vastuvõtmine (1395).    

 2Kr 4:13-18; Mt 24:27-33,42-51. 
Jumalasünnitaja epistel Hb 9:1-7 ja evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 

L 27. august. Üheteistkümnenda nädala laupäev.  
Meie vaga isa Piimen Suure (umb 450) ja püha Monika, õndsa Augustini ema (387) mälestus. 
 11. nädala laupäeva epistel 1Kr 1:3-9 ja evangeelium Mt 19:3-12, mis algab: «Ühel ajal astusid 
Jeesuse juurde variserid, kes küsisid Teda kiusates: Kas tohib oma naist…». 
Vaga isa epistel Gl 5:22 – 6:2 ja evangeelium Mt 4:25 – 5:13, mis algab:  

«Ühel ajal käisid Jeesusega kaasas…». 

P 28. august. ÜHETEISTKÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
(Vkj 15. august, Jumalasünnitaja uinumine.)  
Meie vaga isa Mooses Moorlase (umb 400) mälestus ja meie püha isa Hippo õndsa piiskopi 
Augustini uinumine (430). Samal päeval meie vaga isa Josif Hesühasti uinumine (1959). 
2. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
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 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 2. viisil.  
Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil.  
Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 6. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 2. viisil «Seaduse vari läks mööda…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 2. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Oh seda uut imet…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale…».  
«Au olgu…». Vaga Mooses Moorlase pealaul 1. viisil «Sa olid kõrbeasukas...» (vt liturgia).  
Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kui Kaabriel sulle kuulutas…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud pühapäeva oktoihist 2. viisil. 
Ülestõusmise eellaul 2. viisil «Issand, mu Jumal, tõuse üles oma tõotuse järgi...». 
Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 2. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 
Pärast 3. laulu vaga Mooses Moorlase kondak 4. viisil «Võitnud mustad jõud...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 2. viisil «Kõige vägevam Päästja…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva XI eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 2. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil. 
«Au olgu…». XI evangeeliumi stihhiira 8. viisil «Ilmudes pärast ülestõusmist…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale...». 
«Au olgu…». Vaga Mooses Moorlase pealaul 1. viisil «Sa olid kõrbeasukas...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 2. viisil «Kõige vägevam Päästja…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 2. viisil 

Kui Sa alla läksid surmale, oh surematu Elu, * siis surmasid Sa 
põrguhaua oma jumaliku valgusega. * Ja kui Sa siis ka surnud maa 
alt üles äratasid, * hüüdsid kõik taevaväed: * Eluandja Kristus, meie 
Jumal, au olgu Sulle! 

Vaga Mooses Moorlase pealaul 1. viisil 

Sa olid kõrbeasukas ja ilmusid kui ingel ihus ja imetegija, * meie 
jumalakandja isa Mooses! * Paastu, valvamise ja palve läbi said sa 
taeva annid * ning arstid tõbiseid ja nende hingesid, kes usuga su 
juurde tõttavad. Au olgu sellele, kes sulle väe andis; * au olgu 
sellele, kes sind võidupärjaga ehtis; * au olgu sellele, kes sinu läbi 
kõigile tervenemist annab.  

Kiriku nimepüha pealaul.  
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Ülestõusmise kondak 2. viisil 

Kõige vägevam Päästja, Sa tõusid hauast üles * ja surmavald 
ehmatas seda imeasja nähes * ning surnud tõusid üles; * aga loodu 
on seda nähes väga rõõmus ühes Sinuga, * ka Aadam hõiskab * ja 
maailm laulab alati Sinust, mu Päästjast. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Vaga Mooses Moorlase kondak 4. viisil 

Võitnud mustad jõud * ja sülitanud kurivaimudele näkku * särad 
sa mõtteliselt nagu hele päike, * juhatades meie hingi oma elu 
valguse ja õpetusega. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalaema sündimise kondak 4. viisil 

Joakim ja Anna vabanesid lastetuse häbist * ning Aadam ja Eeva 
surma kaduvusest * Sinu pühal sündimisel, oh rikkumatu. * Seda 
pühitseb ka Sinu rahvas, patuvangist lunastatud, * ja hüüab Sulle 
tervitades: * Sigimatust saab ema Jumalasünnitajale * ja meie elu 
imetajale. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
11. pühapäeva epistel 1Kr 9:2-12. Matteuse 11. pühapäeva evangeelium Mt 18:23-35, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Taevariik on kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega 
arvet teha…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

* E 29. august.  
Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea maharaiumine. 
Püha ja paast. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 6. viisil.  
Kuue salmi juurde neli Eelkäija pea maharaiumise stihhiirat 6. viisil, esimest ja teist korrates. 
«Au olgu…». Samal viisil «Kui häbematu Heroodes…». 
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 6. viisil «Kes ei kiidaks õndsaks…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. Js 40:1-3.9; 41:17-18; 45:8; 48:20-21; 54:1. 
II. Ml 3:1-3.5-7.12.18.17; 4:4-6. III. Trk 4:7.16-17.19-20; 5:1-7. 

Litaanial stihhiirad 1. viisil. «Au olgu…». 5. viisil «Heroodes võttis nõuks…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Sind kiidame meie õndsaks…». 

Salmstihhiirad 2. viisil. «Au olgu…». 8. viisil «Oh Päästja Eelkäija…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh abielutundmatu Neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Eelkäija pealaul 2. viisil «Õiglase mälestust…». «Au olgu…». Pealaul teist korda. 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Üle mõistuse ja väga aulised…». 

Kui on vigiilia, lauldakse Eelkäija pealaul «Õiglase mälestust…» kaks korda ja  «Jumalasünnitaja 
Neitsi, rõõmusta…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei. 

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * Päästja Eelkäija Johannes, * ja austame su 
kalli pea maharaiumise mälestust. 
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Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 7. viisil «Kallis on Issanda meelest…». Hommikuevangeelium: Mt 14:1-13. Pärast 50. 
psalmi «Au olgu…». «Eelkäija palvete pärast…». «Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete 
pärast…». Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kõige kurjema kuradi…». 
 Kaanon 
Eelkäija pea maharaiumise kaanon, vahesalm „Püha Eelkäija, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 8. viisil. «Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale. 
Pärast 6. laulu kondak 5. viisil «Eelkäija ausa pea maha raiumine…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu valguselaul. «Au olgu…». Teine valguselaul. «Nüüd…». Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 8. viisil. Nelja salmi juurde kolm Eelkäija stihhiirat 8. viisil, esimest korrates. 
«Au olgu…». 6. viisil «Jälle möllab Heroodia…». «Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil. 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise pealaul 2. viisil «Õiglase mälestust…».  
[«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Üle mõistuse ja väga aulised…».] 
 Tundide ajal «Au olgu…». Eelkäija pealaul 2. viisil «Õiglase mälestust…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
 Pärast Meie Isa kondak «Eelkäija ausa pea maha raiumine…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Eelkäija pealaul 2. viisil «Õiglase mälestust…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Eelkäija kondak 5. viisil «Eelkäija ausa pea maha raiumine…». 
«Nüüd…». Jumalaema sündimise kondak 4. viisil «Joakim ja Anna...». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Eelkäija epistel Ap 13:25-32.ja evangeelium Mk 6:14-30, mis algab:  

«Ühel ajal sai kuningas Heroodes kuulda…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

T 30. august. Eelkäi ja pea maharaiumise püha lõpetus.  
Meie pühade isade Konstantinoopoli ülempiiskoppide Aleksandri (340), Johannese (595) ja 
Pauli (784) mälestus. Ja meie vaga isa Süvari imetegija Aleksandri uinumine (1533). Samuti 
Neeva õilisusulise suurvürsti Aleksandri (1263) säilmete viimine Sankt-Peterburgi (1724). 
  2Kr 5:10-15; Mk 1:9-15 (esmaspäevased). 2Kr 5:15-21; Mk 1:16-22. 

* K 31. august. 
Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise vöö Konstantinoopoli Vlaherna kirikusse 
toomine (395-408). Kartaago püha piiskopmärtri Kipriani (258) mälestus. 
 2Kr 6:11-16; Mk 1:23-28; 2Kr 7:1-10; Mk 1:29-35 (neljapäevased). 
Jumalasünnitaja epistel Hb 9:1-7 ja evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 

SEPTEMBER 
N 1. september. Jumala loodu kaitsmise päev.  

Indikti ehk kirikuaasta algus.  
Meie vaga isa Siimeon Sambniku (459) ja tema ema Kapadookia püha Marta (umb 428) 
mälestus. Kõige pühama Jumalasünnitaja ime Miasinis (864). Pärsia püha märtri diakon Aifali 
(380) mälestus. Ning pühade märtrite neljakümne neitsi ja nende õpetaja diakon Ammoni (IV) 
mälestus. Ning pühade märtrite, lihaste vendade Kallisti, Evodi ja Ermogeni (309) mälestus. Ja 
õiglase Joosua, Nuni poja (XVI e.Kr) mälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (indikt ehk kirikuaasta algus) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm indikti stihhiirat, neid korrates, 1. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Indikti stihhiira 6. viisil «Oh algmata Sõna ja Poeg…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. 
Pühakirjalugemised: I. Js 61:1-9. II. 3Ms 26:3-12.14-17.19-20.22.33.40-41. III. Trk 4:7-15. 
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Indikti salmstihhiirad 1. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 5. viisil «Sa igavene Kuningas…». 
 Äralaskmispealaulud 
Indikti pealaul 2. viisil «Kõikide Looja...». 
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale 1. viisil «Ole rõõmus, oh Jumalasünnitaja Neitsi…». 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
 Kaanon 
Indikti kaanon 1. viisil koos irmosega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 
Pärast 3. laulu indikti katesmalaul 8. viisil «Sina saadad viljarikkad ajad…». 
Pärast 6. laulu indikti kondak 2. viisil «Kuningas Kristus…». 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu indikti valguselaul «Oh jumalate Jumal ja Issand…». 
«Au olgu… Nüüd…». Teine indikti valguselaul «Kõige Looja ja Valitseja...». 
«Iga hingeline» 3. viisil. Nelja salmi juurde kolm indikti stihhiirat, esimest korrates, 3. ja 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Oh Sõna, Jeesus Kristus…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus indikti pealaul 2. viisil «Kõikide Looja...». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Indikti pealaul 2. viisil «Kõikide Looja...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa indikti kondak «Kuningas Kristus…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Indikti pealaul 2. viisil «Kõikide Looja...». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu… Nüüd…». Indikti kondak 2. viisil «Kuningas Kristus…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Indikti epistel 1Tm 2:1-7 ja evangeelium Lk 4:16-22, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus Naatsaretti, kus Ta oli üles kasvanud…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
* R 2. september. 
Püha märtri Mamanti (275) ja meie vaga isa Konstantinoopoli patriarhi Johannes Paastuja (595) 
mälestus. Samuti meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Paulus III (694) mälestus.     
  2Kr 7:10-16; Mk 2:18-22. Märtri epistel Rm 8:28-39 ja evangeelium Jh 15:1-7. 

L 3. september. Kaheteistkümnenda nädala laupäev.  
Nikomeedia püha piiskopmärtri Antimi (302) ja meie vaga isa Teoktisti, Eufiimi Suurega koos 
paastuja mälestus (467).  Samuti Kenkrea püha diakonissi Fiiva (Foibe, I) mälestus. 
12. nädala laupäeva epistel 1Kr 1:26-29 ja evangeelium Mt 20:29-34, mis algab:  

«Ühel ajal Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk…». 

P 4. september. KAHETEISTKÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Suure Antiookia püha piiskopmärtri Vavila (251) ja püha prohveti Jumalanägija Moosese (1531 
e.Kr) mälestus.    
3. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 3. viisil.  
Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil.  
Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 7. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 3. viisil «Eks pea me imeks panema…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 3. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Isa tahtmist mööda…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…».  
«Au olgu…». Prohvet Moosese pealaul 4. viisil «Sa läksid üles...» (vt liturgia).  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
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 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 3. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 3. viisil. Ülestõusmise eellaul 3. viisil «Ütelge paganate seas...» 
Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 3. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 
Pärast 3. laulu prohvet Moosese kondak 2. viisil «Täna hõiskab...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 3. viisil «Täna tõusid Sa hauast üles…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva I eksapostilari.  
«Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 3. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil. 
«Au olgu…». I evangeeliumi stihhiira 1. viisil «Kui õpilased tõttasid mäele…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed...». 
«Au olgu…». Prohvet Moosese pealaul 4. viisil «Sa läksid üles...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 3. viisil «Täna tõusid Sa hauast üles…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 3. viisil 

Hõisaku taeva kodakondsed, * olgu rõõmsad maapealsed; * sest 
Issand on oma käsivarrega väge üles näidanud.* Ta tallas surmaga 
surma maha * ja oli esmasündinu surnute seast. * Ta päästis meid 
ära põrguhauast * ja kinkis maailmale suurt armu. 

Prohvet Moosese pealaul 4. viisil 

Sa läksid üles heategude kõrgusse, prohvet Mooses: * ja said 
seepärast vääriliseks näha Jumala au; * võtnud vastu armuküllase 
seaduse käsutahvlid * ja kandes eneses armu ülestähendust, * olid sa 
prohvetite auline kiitus * ja jumalakartuse suur salasus.  

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 3. viisil 

Täna tõusid Sa hauast üles, oh Helde, * ja tõid meid välja surma 
väravaist. * Täna hõiskab Aadam * ja rõõmustab Eeva, * ühes 
nendega kiidavad lakkamatult ka prohvetid ja peavanemad * Sinu 
jumaliku valitsuse võimust. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Prohvet Moosese kondak 2. viisil 

Täna hõiskab rõõmuga prohvetite seisus ühes Moosese ja 
Aaroniga, * sest nende prohvetikuulutus on meie juures lõpuni täide 
läinud. * Täna särab kõigile rist, kelle läbi Sa meid päästsid, Kristus 
Jumal. * Nende palvete pärast heida armu meie peale. 
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Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalaema sündimise kondak 4. viisil 

Joakim ja Anna vabanesid lastetuse häbist * ning Aadam ja Eeva 
surma kaduvusest * Sinu pühal sündimisel, oh rikkumatu. * Seda 
pühitseb ka Sinu rahvas, patuvangist lunastatud, * ja hüüab Sulle 
tervitades: * Sigimatust saab ema Jumalasünnitajale * ja meie elu 
imetajale. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
12. pühapäeva epistel 1Kr 15:1-11. 
Matteuse 12. pühapäeva evangeelium Mt 19:16-26, mis algab: 

«Ühel ajal astus Jeesuse juurde keegi noormees ja ütles: Hea õpetaja, mis head…». 
  Lauldakse «On kohus…».   

E 5. september.  
Püha prohveti Sakariase ja õiglase Eliisabeti, Eelkäija ja Ristija Johannese vanemate (I) mälestus. 
 2Kr 8:7-15; Mk 3:6-12. 
Prohveti epistel Hb 6:13-20 ja evangeelium Mt 23:29-39, mis algab:  

« Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Häda teile…». 

T 6. september.  
Taevavägede ülema peaingli Miikaeli imeteo mälestus Kolossas ehk Hones (IV). 
 2Kr 8:16-9:5; Mk 3:13-19.  
Taevavägede epistel Hb 2:2-10 ja evangeelium Lk 10:16-21, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Kes teid kuulda võtab…». 

* K 7. september. Jumalasünnitaja sündimise eelpüha.  
Püha märtri Soosoni (288), meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Johannese (1186), meie vaga 
ema laulukirjutaja Kassia (IX) ja meie vaga isa Optina Makaari (1860) mälestus. 
 2Kr 9:12-10:7; Mk 3:20-27; 2Kr 10:7-18; Mk 3:28-35 (neljapäevased). 

N 8. september.  
Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria sündimine. 
Samuti meie vaga isa Pihkva Serapioni uinumine (1480).   
Teenistus pühaderaamatu (Jumalasünnitaja sündimine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 6. viisil. Kuus Jumalasünnitaja sündimise stihhiirat 6. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Taas esimene stihhiira 6. viisil «Jumal, kes istub keerubitel…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. 1Ms 28:10-17. II. Hs 43:27; 44:1-4. III. Õp 9:1-11. 

Litaanial stihhiirad 1. ja 2. viisil. «Au olgu… Nüüd…».  
8. viisil «Puhugem sel suurel pühal vaimulikku pasunat…». 

Salmstihhiirad 4. viisil. «Au olgu… Nüüd…» 8. viisil «Tulge, kõik usklikud…». 
 Äralaskmispealaul 4. viisil «Sinu sündimine…».  

Kui on vigiilia, lauldakse sündimise pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaul 4. viisil «Sinu sündimine…». 
«Au olgu…». Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * kõige püham Neitsi, * ja austame sinu pühi 
vanemaid * ja laulame kiites su kõige aulisemast sündimisest.  
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Ma tuletan su nime meelde…». Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56. 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». «Nüüd…». Seesama. 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Täna on Issanda päev…». 
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 Kaanon 
Kaks sündimise kaanonit irmostega, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“ 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 

Pärast 3. laulu ipakoi 2. viisil 

Prohvet nimetas püha Neitsit läbikäimata ukseks, * meie ainsa 
Jumala poolt hoituks, * kellest läks läbi Issand, * kellest tuli välja 
Kõrgeim, * ja jättis ta endiselt kinnipitseerituks, * lunastades 
kaduvusest meie hinged.  
Pärast 6. laulu kondak 4. viisil «Joakim ja Anna» (vanemas tõlkes algus «Sinu püha sündimise 
läbi…») ja iikos. «Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu sündimise valguselaul «Täna sünnib sigimatust Annast õieke…». 
«Au olgu… Nüüd…». Teine valguselaul «Aadam, saa uueks…». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Nelja salmi juurde sündimise stihhiirad 1. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Täna on Issanda päev…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul 4. viisil «Sinu sündimine…» üks kord. 
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul 4. viisil «Sinu sündimine…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak 4. viisil «Joakim ja Anna...». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, Jumalasünnitaja palvetel…».  
(Teise tava järgi sündimise püha antifonid, sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala 
Poeg, kes Sa pühades imeline oled…».) 

Pealaul 4. viisil 

Sinu sündimine, Jumalasünnitaja Neitsi, * kuulutas kogu maa-
ilmale rõõmu, * sest sinust tõusis Õigusepäike, Kristus meie Jumal, * 
kes tühistas needuse ja andis õnnistuse, * kaotas surma ja kinkis 
meile igavese elu. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kondak 4. viisil 

Joakim ja Anna vabanesid lastetuse häbist * ning Aadam ja Eeva 
surma kaduvusest * Sinu pühal sündimisel, oh rikkumatu. * Seda 
pühitseb ka Sinu rahvas, patuvangist lunastatud, * ja hüüab Sulle 
tervitades: * Sigimatust saab ema Jumalasünnitajale * ja meie elu 
imetajale. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Jumalasünnitaja epistel Fl 2:5-11 ja evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Jumalasünnitaja sündimise teise kaanoni üheksanda laulu 
irmos 8. viisil ülistuslauluga «Mu hing, austa… Lapse emal on neitsipõlv möödas…». 

* R 9. september. Jumalasünnita ja sündimise järelpüha.  
Pühade ja õiglaste Jumala esivanemate Joakimi ja Anna, ning püha märtri Severiani (320) mälestus.  
 2Kr 11:5-21; Mk 4:1-9. 

L 10. september. Laupäev enne ristiülendamist. Jumalaema sündimise järelpüha.  
Pühade märtrite Minodora, Mitrodora ja Nimfodora (305-311) mälestus. 
Ristiülendamise eelse laupäeva epistel 1Kr 2:6-9 ja evangeelium Mt 10:37 – 11:1, mis algab: 

«Issand ütles: Kes isa või ema armastab enam kui mind…». 
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P 11. september. PÜHAPÄEV ENNE RISTIÜLENDAMIST, 13. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
(Vkj 29. august, Eelkäija pea maharaiumine).  
Jumalaema sündimise järelpüha.Meie vaga ema Aleksandria Teodora (472) mälestus. 
Ning meie vagade isade Valamo imetegijate Sergei ja Hermani säilmete toomine.  
4. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (Jumalaema sündimine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 4. viisil. Ja kuus Jumalaema sündimise stihhiirat pühaderaamatust 6. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 4. viisil «Prohvet Taavet…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Kui on litaania, lauldakse Jumalaema sündimise püha litaaniastihhiirad. 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…» Jumalaema sündimise auks 8. viisil «Tulge, kõik usklikud…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…». 
«Au olgu…». Aleksandria vaga Teodora pealaul 8. viisil «Sinus, ema, hoiti alal...» (vt liturgia).  
»Nüüd…». Jumalaema sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine…».  

Kui on vigiilia või leibade õnnistamine, lauldakse Jumalaema sündimise pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 4. viisil. Ülestõusmise eellaul 4. viisil «Tõuse üles, Issand, aita meid...». 
Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 4. viisil irmosega.  
Ja Jumalaema sündimise kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“ 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 
Pärast 3. laulu Jumalaema sündimise kondak 4. viisil «Joakim ja Anna...» ja iikos. 
Samuti Aleksandria vaga Teodora kondak 2. viisil «Kurnates oma ihu...» (vt liturgia).  
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 4. viisil «Sina, mu Päästja ja Lunastaja…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva II eksapostilari.  
«Au olgu…». Jumalaema sündimise valguselaul «Täna sünnib sigimatust Annast õieke…». 
«Nüüd…». Teine sündimise valguselaul «Aadam, saa uueks…». 
«Iga hingeline» 4. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil. Ja nelja salmi 
juurde kolm Jumalaema sündimise stihhiirat 1. viisil ja üks 6. viisil «Täna on Issanda päev…». 
Kolmanda ja neljanda stihhiira juurde samad salmid, mis Jumalaema sündimise õhtuteenistuse 
salmstihhiirade juures. 
«Au olgu…». II evangeeliumi stihhiira 2. viisil «Naised, kes koos Mariaga…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed...».  
«Au olgu…». Jumalaema sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ülestõusmise kondak 4. viisil «Sina, mu Päästja ja 
Lunastaja…», kolmandal ja üheksandal tunnil sündimise kondak «Joakim ja Anna…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 4. viisil 

Kui Issanda järel käijad naised * inglilt helget ülestõusmise 
sõnumit kuulsid * ja esivanematele osaks saanud hukkamõistmisest 
lahti said, * siis rääkisid nad kiideldes apostlitele: * surmalt on tema 
relvad riisutud, * sest Kristus Jumal, kes maailmale suurt armu 
kingib, * on üles tõusnud. 
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Jumalaema sündimise pealaul 4. viisil 

Sinu sündimine, Jumalasünnitaja Neitsi, * kuulutas kogu maa-
ilmale rõõmu, * sest sinust tõusis Õigusepäike, Kristus meie Jumal, * 
kes tühistas needuse ja andis õnnistuse, * kaotas surma ja kinkis 
meile igavese elu. 

Aleksandria vaga Teodora pealaul 8. viisil 

Sinus, ema, hoiti alal Jumala kuju järgi loodut, * sest võtnud risti 
järgnesid sa Kristusele * ja õpetasid tegudega ihu kui mööduvat 
tähelepanuta jätma, * kuid hinge kui surematu eest hoolt kandma. * 
Seepärast hõiskab ka su hing ühes inglitega, vaga Teodora. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 4. viisil 

Sina, mu Päästja ja Lunastaja, * äratasid kui Jumal hauast, surma 
ahelatest, maast sündinud inimsoo * ja murdsid katki surmavalla 
väravad * ning tõusid kui Valitseja, * kolmandal päeval üles. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Aleksandria vaga Teodora kondak 2. viisil 

Kurnates oma ihu paastumisega, * anusid sa koguöiste 
palumistega Loojat oma tegude pärast, * et saada täielik andestus, * 
mille sa ka tõepoolest leidsid, * näidates meeleparanduse teed. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalaema sündimise kondak 4. viisil. 

Joakim ja Anna vabanesid lastetuse häbist * ning Aadam ja Eeva 
surma kaduvusest * Sinu pühal sündimisel, oh rikkumatu. * Seda 
pühitseb ka Sinu rahvas, patuvangist lunastatud, * ja hüüab Sulle 
tervitades: * Sigimatust saab ema Jumalasünnitajale * ja meie elu 
imetajale. 
 Lauldakse «Püha Jumal…». 
Ristiülendamise eelse pühapäeva epistel Gl 6:11-18 ja evangeelium Jh 3:13-17, mis algab:  

«Issand ütles: Keegi ei ole läinud üles taevasse…». 
13. pühapäeva epistel 1Kr 16:13-24. Matteuse 13. pühapäeva evangeelium Mt 21:33-42, mis algab: 

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Oli inimene, majaisand…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Jumalasünnitaja sündimise teise kaanoni üheksanda laulu 
irmos 8. viisil ülistuslauluga «Mu hing, austa… Lapse emal on neitsipõlv möödas…». 
(Teise tava järgi aga lauldakse «On kohus…».) 

E 12. september. Kõige pühama Jumalasünnita ja sündimise püha lõpetus.  

Püha piiskopmärtri Autonomi (313) mälestus. 
 2Kr 12:10-19; Mk 4:10-23. 

T 13. september. Rist iü lendamise eelpüha.  
Kristuse ülestõusmise kiriku pühitsemine Jeruusalemmas (335).  
Püha märtri Korniili Sajapealiku (I) mälestus.  
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 2Kr 12:20-13:2; Mk 4:24-34. Kolmapäevased: 2Kr 13:3-13; Mk 4:35-41. 
Kiriku pühitsemise epistel Hb 3:1-4 ja evangeelium Mt 16:13-18, mis algab:  
«Ühel ajal, kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele…». 

* K 14. september.  
ÜLEMAAILMNE KALLI JA ELAVAKSTEGEVA RISTI ÜLENDAMINE.  
Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu uinumine (407). 
Kogu teenistus pühaderaamatu (ristiülendamine) järgi. Püha ja paast.  
Ristiülendamise pärast viiakse teenistuse püha Kuldsuu auks üle 13. novembrile. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 6. viisil. 
Kuue salmi juurde kolm kalli risti stihhiirat 6. viisil, neid korrates. 
«Au olgu… Nüüd…». 2. viisil «Tulge, kõik rahvad…». Sissekäik. Päeva eellaul.  
Pühakirjalugemised: I. 2Ms 15:22-27; 16:1. II. Õp 3:11-18. III. Js 60:11-16. 

Litaanial stihhiirad 1., 2. ja 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 4. viisil «Mooses tähendas ette…». 

Salmstihhiirad 5. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Meie, patused, kummardame täna…». 
 Äralaskmispealaul 

Risti pealaul 1. viisil (vanemas tõlkes algus: «Lunasta, oh Issand…») 

Päästa, Issand, oma rahvas * ja õnnista oma pärisosa. * Anna võitu 
ristirahvale * vaenlaste üle * ja kaitse oma ristiga * oma Kogudust. 

Kui on vigiilia või leibade õnnistamine, lauldakse kalli risti pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Risti pealaul 1. viisil «Päästa, Issand, 
oma rahvas…». «Au olgu…». Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. 
Lauldakse polielei. Suitustamine algab ja lõppeb altaris.  

Austuslaul 

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * ja austame Su püha risti, 
* millega Sa meid vaenlase orjusest päästsid.  
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Kõik maa otsad…». Hommikuevangeelium: Jh 12:28-36.  
Evangeelium loetakse altaris ja seda ei tooda suudlemiseks välja. 
Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Sina oled mu võimas vari, kolmeosaline Kristuse rist; pühitse 
mind oma väega, et ma sind usu ja kirega kummardaksin ja austaksin.» «Nüüd…». Seesama.  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kristuse rist…». 
 Kaanon 
Ristiülendamise kaanon 8. viisil irmosega, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile.“ 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 4. viisil «Oh kõige aulisem ja eluandja rist…».  
Pärast 6. laulu risti kondak 4. viisil «Ülendatud ristil...» vanemas tõöles algus («Kristus, meie 
Jumal…») ja iikos. «Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu risti valguselaul «Rist on kogu maailma kaitsja…». «Au olgu… Nüüd…». 
Teine valguselaul «Täna saab rist üles tõstetud…». 
«Iga hingeline» 8. viisil. Nelja salmi juurde kolm kalli risti stihhiirat, esimest korrates, 8. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Täna tuuakse Issanda rist välja…». 
 Kalli ja elavakstegeva risti väljatoomine 

KOOR laulab suure austamislaulu «Au olgu Jumalale kõrges». Selle laulmise ajal suitsutab 
täies teenistusrüüs preester kolm korda ümber aujärje käies aujärjele asetatud risti, tema eel 
käib diakon küünlaga. Suure austamislaulu lõpus «Püha Jumal…» aeglasel viisil. Preester võtab 
sel ajal risti ja toob selle põhjapoolsest uksest väljudes altarist välja. Tema ees käib diakon 
suitutiga ja küünlakandja. PREESTER ütleb ristiga ambonile jõudes: «Tarkus. Seiskem vaga 
meelega.» Viib risti keset kirikut seatud alusele ja suitsutab seda kolm korda ümberringi.  

KOOR laulab sel ajal kolm korda pikkamisi pealaulu. 
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Risti pealaul 1. viisil 

Päästa, Issand, oma rahvas * ja õnnista oma pärisosa. * Anna võitu 
ristirahvale * vaenlaste üle * ja kaitse oma ristiga * oma Kogudust. 
 Kalli ja elavakstegeva risti ülendamine 

Kui eestseisja soovib, toimetatakse nüüd risti ülendamise talitus.  
Esimene ülendamine 

Eestseisja (piiskop või koguduse esipreester) seistes näoga ida poole, võtab risti kätte.  

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

KOOR: Issand heida armu. Sada korda.  

Kõigepealt laulab koor valju häälega ja aeglaselt esimesed kolm korda «Issand heida armu», 
eestseisja õnnistab ristiga kolm korda ja kummardab siis aeglaselt. Sel ajal laulab koor 47 korda 
«Issand heida armu,» algul valjemalt, siis risti langetamisel vaiksemalt. Kui koor on laulnud 
kokku 50 korda «Issand heida armu,» on eestseisja pea maast ligi vaksa jagu kõrgemal. Risti 
hoiab ta aga põikpuust, nii et rist jääb kogu aeg püstiasendisse. Siis ajab eestseisja end sama 
aeglaselt sirgu. Sel ajal laulab koor 47 korda «Issand heida armu,» algul tasemini, siis risti 
ülendamisel valjemini. Kui eestseisja juba sirgelt seisab, laulab koor valju häälega ja aeglaselt 
viimased kolm korda «Issand heida armu.» Sel ajal õnnistab eestseisja taas ristiga kolm korda.  

Teine ülendamine 
Eestseisja pöördub läänekaarde.  

DIAKON: Meie palume veel armu, elu, rahu, tervist ja pääsemist oma 
metropoliidile (või: oma piiskopile) N.-le ning kõigile oma vendadele 
Kristuses. Ütelgem kõik. 

KOOR: Issand heida armu. Sada korda. Rist i  ülend amine eeltoodud korra järgi.  

Kolmas ülendamine 
Eestseisja pöördub lõunakaarde. 

DIAKON: Meie palume veel oma kodumaa ja tema rahva, võimude ja 
kaitseväe eest, et võiksime elada vaikset ja tasast elu täies jumala-
kartuses ja austuses. Ütelgem kõik! 

KOOR: Issand heida armu. Sada korda. Rist i  ülend amine eeltoodud korra järgi .  

Neljas ülendamine 
Eestseisja pöördub põhjakaarde.  

DIAKON: Meie palume veel iga kristlase hinge eest, kes on ahastuses 
ja vaevas ning vajab Jumala armu ja abi. Ütelgem kõik! 

KOOR: Issand heida armu. Sada korda. Rist i  ülend amine eeltoodud korra järgi .  

Viies ülendamine 
Eestseisja pöördub taas idakaarde.  

DIAKON: Meie palume veel tervist, pääsemist ja pattude andeks-
andmist selles pühakojas (või: pühas kloostris) teenivatele ja 
teeninud vaimulikele, ning kõigile meie vendadele ja õdedele. 
Ütelgem kõik! 

KOOR: Issand heida armu. Sada korda. Rist i  ülend amine eeltoodud korra järgi.  

Viienda ülendamise lõppedes KOOR: 
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Au olgu Isale ja Pojale ja Püha Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kondak 4. viisil 

Ülendatud ristil Sinu omal tahtel, Kristus, meie Jumal, * kingi 
armutegusid oma uuele Kogudusele, * keda hüütakse Sinu nime 
järgi. * Lase ristirahval rõõmutseda Sinu tugevuse üle, * andes talle 
alati võidu ründajate üle; * olgu Sinu Rist talle võitluses toeks, * 
rahurelvaks ja langematuks võidutähiseks. 
 Kalli ja elavakstegeva risti kummardamine 

VAIMULIKUD: Meie kummardame Sinu risti ette, Valitseja, ja austame 
Sinu püha ülestõusmist.  

KOOR kordab: «Meie kummardame…». Vaimulikud kummardavad maani.  
VAIMULIKUD teist korda: «Meie kummardame…». KOOR kordab: «Meie kummardame…». 

Vaimulikud kummardavad maani.  
VAIMULIKUD kolmandat korda: «Meie kummardame…». KOOR kordab: «Meie 

kummardame…». Vaimulikud kummardavad maani.  
Siis lauldakse ristikummardamise stihhiira 2. viisil «Tulge, usklikud…», ning teised stihhiirad 6. 
ja 8. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Täna saab olemuselt ligipääsmatu ligipääsetavaks…». 
Kogu rahvas kummardab kallist ja elavakstegevat risti.  
Seejärel ekteeniad (kui toimus risti ülendamine, siis ekteeniat «Heida armu meie peale…» ei pea 
ütlema), peakummardamispalve ja tavapärane lõpetus. 
 Tundide ajal «Au olgu…». Risti pealaul «Päästa, Issand, oma rahvas…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa risti kondak «Ülendatud ristil…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial ristiülendamise püha antifonid. Sissekäigusalm 
«Ülendage Issandat, meie Jumalat… Jumala Poeg, kes Sa ennast ihulikult risti lüüa lasksid…». 
Risti pealaul 1. viisil «Päästa, Issand, oma rahvas…». 
«Au olgu… Nüüd…». Risti kondak 4. viisil «Ülendatud ristil…». 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Meie kummardame…». 
Ristiülendamise epistel 1Kr 1:18-24 ja evangeelium Jh 19:6-11. 13-20. 25-28. 30-35, mis algab: 

«Ühel ajal pidasid ülempreestrid ja rahva vanemad nõu Jeesuse surmamiseks. Nad läksid 
Pilatuse juurde ja ütlesid: „Löö risti!“» 
«On kohus…» asemel lauldakse ristiülendamise esimese kaanoni üheksanda laulu irmos 8. 
viisil ühes ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Oh Jumalasünnitaja…». 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, heitku armu meie peale oma kõige puhtama 
ema palvetel, kalli ja elavakstegeva risti väel…». 

N 15. september.  
Püha suurmärtri Nikita (umb 372) ja meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Siimeoni (1429) 
mälestus. Sel päeval aastal 2000 tunnistas Oikumeeniline Patriarhaat pühakuks Tallinna 
piiskopmärtri Platoni ning tema kaasjannatajad Tartu preestermärtrid Nikolai ja Mihhaili. 
 Gl 1:1-10, 20-2:5; Mk 5:1-20.  
Suurmärtri epistel 2Tm 2:1-10 ja evangeelium Mt 10:16-22, mis algab:  

«Issand ütles: Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele…». 

* R 16. september. Rist iü lendamise järelpüha.  
Püha ja kõigistkiidetud suurmärtri Eufiimia (304), püha märtri Melitina (II), jmeie vaga isa 
Kiievi metropoliidi Kipriani (1406) ning Tšehhi püha märtri vürstinna Ludmilla (920) mälestus. 
 Gl 2:6-10; Mk 5:22-24.35 – 6:1. 
Suurmärtri epistel 2Kr 6:1-10 ja evangeelium Lk 7:36-50, mis algab:  

«Ühel ajal palus keegi variseridest Jeesuse enda poole söömaajale…». 
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L 17. september. Laupäev pärast  ris tiülendamist.  
Püha märtri Sofia (Tarkus) ja tema tütarde: märter-neitsite Usu, Lootuse ja Armastuse (umb 137; 
venepäraselt Veera, Nadežda, Ljubov) mälestus.  
Ristiülendamise järgse laupäeva epistel 1Kr 1:26-29 ja evangeelium Jh 8:21-30, mis algab: 

« Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Mina lähen ära ja te otsite mind…». 

P 18. september. PÜHAPÄEV PÄRAST RISTIÜLENDAMIST, 14. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Meie vaga isa Gortüna piiskopi ja imetegija Eumeeni (VII) mälestus. 
Samuti püha märtri Ariadne (II) mälestus. 
5. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (ristiülendamine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 5. viisil.  
Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil.  
Ja kolm ristiülendamise stihhiirat pühaderaamatust 6. viisil. 
«Au olgu…». Ristiülendamise auks 2. viisil «Tulge, kõik rahvas…». 
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 5. viisil «Ükskord näidati Punases meres…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 

Kui on litaania, lauldakse ristiülendamise püha litaaniastihhiirad. 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 5. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…».  
Ristiülendamise stihhiira 8. viisil «Meie, patused, kummardame täna…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…».  
«Au olgu… Nüüd…». Risti pealaul 1. viisil «Päästa, Issand, oma rahvas…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja risti pealaul 1. viisil 
«Päästa, Issand, oma rahvas…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 5. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 5. viisil. Ülestõusmise eellaul 5. viisil «Tõuse üles, Issand, mu Jumal...». 
Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 5. viisil irmosega.  
Ja ristiülendamise kaanon pühaderaamatust vahesalmiga „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile.“ 
Katavassiateks ristiülendamise kaanoni irmosed 8. viisil «Mooses tegi ristimärgi…». 
Pärast 3. laulu risti kondak 4. viisil «Ülendatud ristil…» ja iikos. 
Samuti vaga Eumeeni kondak 2. viisil «Valgustatud jumaliku valgusega...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 5. viisil «Sa läksid alla surmavalda…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva III eksapostilari.  
«Au olgu… Nüüd…». Risti valguselaul «Rist on kogu maailma kaitsja...». 
«Iga hingeline» 5. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. 
Ja pühaderaamatust kolm risti stihhiirat 8. viisil ja üks stihhiira 6. viisil. Kolmanda ja neljanda 
stihhiira juurde samad salmid, mis ristiülendamise õhtuteenistuse salmstihhiirade juures. 
«Au olgu…». III evangeeliumi stihhiira 3. viisil «Kui Maria Magdaleena…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…». 
«Au olgu…». Risti pealaul 1. viisil «Päästa, Issand, oma rahvas…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ülestõusmise konda 5. viisil «Sa läksid alla 
surmavalda…», kolmandal ja üheksandal tunnil risti kondak 4. viisil «Ülendatud ristil…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 
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Ülestõusmise pealaul 5. viisil 

Oh usklikud, * laulgem ja kummardagem Sõna, * kes on koos Isa 
ja Vaimuga algusetu, * ja sündis Neitsist meie pääsemiseks, * sest 
Tema arvas heaks minna ihuga ristile, * kannatada surma ja surnuid 
üles äratada * oma aulise ülestõusmise läbi. 

Risti pealaul 1. viisil 

Päästa, Issand, oma rahvas * ja õnnista oma pärisosa. * Anna võitu 
ristirahvale * vaenlaste üle * ja kaitse oma ristiga * oma Kogudust. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 5. viisil 

Sa läksid alla surmavalda, mu Päästja Kristus * ja murdsid maha 
tema väravad, kui kõigevägevam; * Sa äratasid, kui Looja, ühes 
enesega surnud üles * ja murdsid katki surma astla; * Aadama 
vabastasid Sa needusest, inimesearmastaja; * seepärast hüüame meie 
kõik: * Päästa meid, Issand! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Püha Vaimule. 
Vaga Eumeeni kondak 2. viisil 

Valgustatud jumaliku valgusega, õndsaim isa, * valgustad sa 
meid, kes ülistame armastusega * su kallist, püha ja aulist uinumist. 
* Palu, püha ülempreester Eumeeni, * lakkamatult meie kõigi eest.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Risti kondak 4. viisil 

Ülendatud ristil Sinu omal tahtel, Kristus, meie Jumal, * kingi 
armutegusid oma uuele Kogudusele, * keda hüütakse Sinu nime 
järgi. * Lase ristirahval rõõmutseda Sinu tugevuse üle, * andes talle 
alati võidu ründajate üle; * olgu Sinu Rist talle võitluses toeks, * 
rahurelvaks ja langematuks võidutähiseks.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Ristiülendamise järgse pühapäeva epistel Gl 2:16-20. Ja evangeelium Mk 8:34 – 9:1, mis algab: 

«Issand ütles: Kui keegi tahab käia minu järel…». 
 14. pühapäeva epistel 2Kr 1:21 – 2:4 ja Matteuse 14. pühapäeva evangeelium Mt 22:1-14, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Taevariik on kuninga sarnane…».  
«On kohus…» asemel lauldakse ristiülendamise esimese kaanoni üheksanda laulu irmos 8. 
viisil ühes ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Oh Jumalasünnitaja…». 
(Teise tava järgi aga lauldakse «On kohus…».) 
Lõppõnnistuse algus: «Surnuist üles tõusnud Kristus, meie tõeline Jumal, heitku armu meie 
peale oma kõige puhtama ema palvetel, kalli ja elavakstegeva risti väel…». 
Alates esmaspäevast pärast ristiülendamisjärgset pühapäeva hakkame lugema Luuka püha evangeeliumit. 

E 19. september. Rist iü lendamise järelpüha.  
Pühade märtrite Trofimi, Savvati ja Dorimedonti (276) mälestus.  
 Gl 2:11-16; Lk 3:19-22. 
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T 20. september. Rist iü lendamise järe lpüha.  
Püha suurmärtri Eustaati ja tema kaaskannatajate (umb 118) ning vaga ja õilisusulise Brjanski 
vürsti Olegi (1285) mälestus. Gl 2:21 – 3:7; Lk 3:23 – 4:1. 

* K 21. september (vkj 8. september, Jumalaema sündimine).  
Kalli ja elavakstegava risti ülendamise püha lõpetus.Magneesia püha apostli Kodrati 
(umb 130) mälestus. Meie püha isa Rostovi metropoliidi Dimitri (1709) säilmete avamine (1752). 
Samal päeval meie vaga isa Katounakia Daniili uinumine (1929). 
 Gl 3:15-22; Lk 3:23-4:1. 

N 22. september. Sügisene pööripäev. 
Sinope püha piiskopmärtri Fooka (117) ja püha prohveti Joona (VIII e.Kr) mälestus. 
 Gl 3:23 – 4:5; Lk 4:1-15. 

* R 23. september. 
Eelkäija ja Ristija Johannese eostamine. Samuti püha märterneitsi Iraida (Raissa, 308) mälestus. 
Eest i  Kir ikule Emakir iku,  Oikumeenil ise Patr iarhaadi poolt  antud autonoomia 
väl jakuulutamine (1923).  
 Gl 4:8-21; Lk 4:16-22.  
Eelkäija epistel Gl 4:22-31 ja evangeelium Lk 1:5-25, mis algab:  

«Juuda kuninga Heroodese päevil…». 

L 24. september. Viieteistkümnenda nädala laupäev.  
Püha apostlisarnase esimärtri Tekla (I) mälestus. Samal päeval meie vaga isa Athose püha mäe 
Siluani (1938) ja Petrogradi eesti koguduse püha preestermärtri Karpi (1937) mälestus.  
15. nädala laupäeva epistel 1Kr 4:17 – 5:5.  
1. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 4:31-36, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus alla Kapernauma, Galilea linna, ja õpetas rahvast hingamispäeviti…». 
Esimärtri epistel 2Tm 3:10-15 ja evangeelium Mt 25:1-13, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Taevariik on kümne neitsi sarnane…». 

P 25. september. VIIETEISTKÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Meie vaga ema Aleksandria Eufrosiina (V) mälestus.  
Ja meie vaga isa Radoneži kloostriülema ja imetegija Sergei uinumine (1392). 
6. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 6. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 6. viisil. Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 3. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 6. viisil «Kes ei kiidaks õndsaks…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu…» Aleksandria vaga Eufrosiina pealaul 8. viisil «Sinus, ema, hoiti alal...» (vt liturgia). 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Hea Issand, kes Sa meie pärast…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 6. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 6. viisil. Ülestõusmise eellaul 6. viisil «Issand, ilmuta oma väge...». 
Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 6. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu Aleksandria vaga Eufrosiina kondak 2. viisil «Ihates saada...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 6. viisil «Eluandja Kristus Jumal…» ja iikos. 
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 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva IV eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 6. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil. 
«Au olgu…». IV evangeeliumi stihhiira 4. viisil «Oli varane hommik…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu…». Aleksandria vaga Eufrosiina pealaul 8. viisil «Sinus, ema, hoiti alal...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 6. viisil «Eluandja Kristus Jumal…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 6. viisil 

Inglite väed ilmusid Su haua juures * ja valvurid minestasid 
hirmu pärast, * ning Maria seisis hauas, * otsides Sinu kõige 
puhtamat ihu. * Sa riisusid surmavalla tühjaks, * ilma et ta oleks 
Sulle kahju teinud. * Sa tulid Neitsile vastu elu kinkides; * surnuist 
üles tõusnud Issand, au olgu Sulle! 

Aleksandria vaga Eufrosiina pealaul 8. viisil. 

Sinus, ema, hoiti alal Jumala kuju järgi loodut, * sest võtnud risti 
järgnesid sa Kristusele * ja õpetasid tegudega ihu kui mööduvat 
tähelepanuta jätma, * kuid hinge kui surematu eest hoolt kandma. * 
Seepärast hõiskab ka su hing ühes inglitega, vaga Eufrosiina. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 6. viisil 

Eluandja Kristus Jumal * päästis oma elulooja käega * kõik surnud 
sest pimedast orust välja * ja andis inimsoole ülestõusmise; * sest 
Tema on Päästja, ülestõusmine ja elu * ja kõikide Jumal. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Püha Vaimule. 
Aleksandria vaga Eufrosiina kondak 2. viisil 

Ihates saada kõrgeimat elu * loobusid sa kiivalt siin all olevast 
naudingust * ning asusid meeste sekka otsekui mees, oh kõige 
nägusam, * sest Kristuse, oma Peigmehe pärast, * põlgasid sa ära 
ajaliku elu kihlatu. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
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    Lauldakse «Püha Jumal…». 
15. pühapäeva epistel 2Kr 4:6-15. Luuka 1. pühapäeva evangeelium Lk 5:1-11, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus Genneesareti järve ääres…». 
  Lauldakse «On kohus…».  

E 26. september.  
Püha ja aulise apostli ja evangelisti Johannes Jumalasõnaõpetaja uinumine (II algus). 
Samuti meie vaga isa Kalaabria Niili uinumine (1005). 
Teenistus pühaderaamatu (apostel Johannes) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Kuue salmi juurde apostli stihhiirad 1. viisil, neid korrates.  
«Au olgu…». 2. viisil «Kiitkem, inimsugu…».  
«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 2. viisil «Seaduse vari läks mööda…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. 1Jh 3:21 – 4:6. II. 1Jh 4:11-16.III. 1Jh 4:19 – 5:5. 

Litaanial stihhiirad 1. viisil. «Au olgu…» 4. viisil «Issanda õhtusöömaajal...».   
Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Ühes Isa ja Vaimuga austatav Poeg…». 

Salmstihhiirad 4. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Kristuse apostel…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud  
Apostli pealaul 2. viisil «Kristuse, meie Jumala, armas apostel…».  
«Au olgu…». Pealaul teist korda. 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Üle mõistuse ja väga aulised…». 

Kui on vigiilia, lauldakse apostli pealaul «Kristuse, meie Jumala, armas apostel…» kaks korda ja 
«Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…»  üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus.  Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * Kristuse apostel ja evangelist Johannes, * ja 
austame sinu häda ja vaeva kannatamist * Kristuse rõõmusõnumi 
kuulutamisel. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 8. viisil «Nende hääl käis kõik maa läbi…». Hommikuevangeelium: Jh 21:15-25. 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Apostli palvete pärast…». «Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete 
pärast…». Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 2. viisil «Abielutundmatu…». 
 Kaanon 
Apostli kaanon 2. viisil irmosega, vahesalm „Püha apostel ja evangelist Johannes, palu Jumalat 
meie eest.“ 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu apostli katesmalaul 8. viisil «Sa nõjatusid...».  
«Au olgu… Nüüd...» Jumalasünniajale samal viisil «Kõikide valitsejanna...». 
Pärast 6. laulu apostli kondak 2. viisil «Sa abielutundmatu apostel…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu apostli valguselaul «Kõuepojaks hüütud apostel Johannes…». 
«Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale «Kui sa seisid, kõige puhtam…». 
«Iga hingeline» 8. viisil. Neli apostli stihhiirat 8. viisil.  
«Au olgu…». 8. viisil «Rõõmusõnumi kuulutaja Johannes…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh valitsejanna…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus apostli pealaul 2. viisil «Kristuse, meie Jumala, armas apostel…».  
[«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Üle mõistuse ja väga aulised…».] 
 Tundide ajal  
«Au olgu…». Apostli pealaul «Kristuse, meie Jumala, armas apostel…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa apostli kondak «Sa abielutundmatu apostel…». 
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 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Apostli pealaul 2. viisil «Kristuse, meie Jumala, armas apostel…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Apostli kondak 2. viisil «Sa abielutundmatu apostel…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitaja kondak 6. viisil «Sa kristlaste kindel eestseisja...». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Apostli mälestuspäeva epistel 1Jh 4:12-19 ja evangeelium Jh 19:25-27; 21:24-25, mis algab:  

«Ühel ajal seisid Jeesuse risti juures…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

T 27. september (vkj 14. september, ristiülendamine). 
Püha märtri Kallistrati ja tema kaaskannatajate (304) ja Rooma püha märtri Epiharia (III) mälestus. 
 Gl 4:28 – 5:10; Lk 4:37-44 (esmaspäevased). Gl 5:11-21; Lk 5:12-16. 

* K 28. september. 
Meie vaga isa usutunnistaja Haritoni (umb 350) ja püha prohveti Baaruki (VI e.Kr) mälestus. 
Samuti Tšehhi õilisusulise vürsti Vjatšeslavi (938) mälestus.  
 Gl 6:2-10; Lk 5:33-39. 
Vaga isa epistel 2Kr 4:6-15 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 

N 29. september. 
Meie vaga isa erak Kiriaki mälestus (556).  Ef 1:1-9; Lk 6:12-19. 

* R 30. september. 
Suure Armeenia valgustaja püha piiskopmärtri Grigoori (umb 335) mälestus. Samuti meie püha 
isa Kiievi esimese metropoliidi ja kogu Venemaa imetegija Mihhaili (992) mälestus. 
 Ef 1:7-17; Lk 6:17-23. 
Piiskopmärtri epistel 1Kr 16:13-24 ja evangeelium Mt 24:42-47, mis algab:  

«Issand ütles: Valvake…». 

OKTOOBER 
L 1. oktoober. Kuueteistkümnenda nädala laupäev.  
Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine. 
Püha apostli Anania (I) ja meie vaga isa Kauniltlaulja Romani (umb 556) mälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (Jumalasünnitaja kaitsmine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil. Kuue salmi juurde kaitsmise 
stihhiirad 1. viisil ja 4. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Ühes meiega rõõmustavad…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. 1Ms 28:10-17. II. Hs 43:27; 44:1-4. III. Õp 9:1-11. 

Litaanial stihhiirad 3., 4. ja 2. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 2. viisil «Puhastades meele…». 
Salmstihhiirad 2., 5. ja 7. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 2. viisil «Jumala Kogudus…». 
 Äralaskmispealaul 4. viisil «Sinu ilmumise läbi kaitstud…». 

Kui on vigiilia, lauldakse Jumalasünnitaja kaitsmise pealaul kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil.  
Kaitsmise pealaul 4. viisil «Sinu ilmumise läbi kaitstud…». «Au olgu…». Pealaul teist korda.  
«Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * kõige püham Neitsi, * ja austame sinu püha 
kaitsmist, * sest sina ilmusid õhus pühale Andreasele, * meie eest 
Kristust paludes. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Ma tuletan su nime meelde…». Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56.  
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». «Nüüd…». Seesama.  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 8. viisil «Ühes meiega rõõmustavad…». 
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 Kaanon 
Kaitsmise kaanon irmosega 4. viisil, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, kaitse meid.“ 
Katavassiateks sellesama kaanoni irmosed «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 5. viisil «Tuline ja võitmatu eestseisja…». 
Pärast 6. laulu kaitsmise kondak 3. viisil «Täna seisab Neitsi kirikus…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu kaitsmise valguselaul «Kõige püham emand Neitsi Jumalasünnitaja…». 
«Iga hingeline» 8. viisil. Nelja salmi juurde kaitsmise stihhiirad 8. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Imeväärt Andreas nägi…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus kaitsmise pealaul 4. viisil «Sinu ilmumise läbi kaitstud…». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Kaitsmise pealaul «Sinu ilmumise läbi kaitstud…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kaitsmise kondak «Täna seisab Neitsi kirikus…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, Jumalasünnitaja palvetel…».  
(Teise tava järgi aga kaitsmise antifonid ja sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala 
Poeg, kes Sa pühades imeline oled…».)  
Kaitsmise pealaul 4. viisil «Sinu ilmumise läbi kaitstud…». 
«Au olgu… Nüüd…». Kaitsmise kondak 3. viisil «Täna seisab Neitsi kirikus…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Jumalasünnitaja pühade epistel Hb 9:1-7 ja evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

P 2. oktoober. KUUETEISTKÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Pühade märtrite piiskop Kipriani ja neitsi Justiina (304) ning Kristuse pärast meeletu õndsa 
Andrease (936) mälestus.   
 7. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 7. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 7. viisil. Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 2. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 7. viisil «Sina, puhas Jumalasünnitaja…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 7. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
 Jumalasünnitajale, samal viisil «Sinu armu varju alla tõtates…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…». «Au olgu…».  
Piiskopmärter Kipriani pealaul 4. viisil «Sa olid apostlite ameti pärija...» (vt liturgia). 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 7. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 7. viisil. Ülestõusmise eellaul 7. viisil «Tõuse üles, Issand...». 
Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 7. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu piiskopmärter Kipriani kondak 1. viisil «Pöördudes nõiakunsti juurest...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 7. viisil «Surmal ei ole enam võimu…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva V eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 7. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 7. viisil. 
«Au olgu…». V evangeeliumi stihhiira 5. viisil «Oh kui targasti…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
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Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…».  
«Au olgu…». Piiskopmärter Kipriani pealaul 4. viisil «Sa olid apostlite ameti pärija...» 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 7. viisil «Surmal ei ole enam võimu…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 7. viisil 

Sa kaotasid oma ristiga surma, * tegid röövlile paradiisi uksed 
lahti, * muutsid salvitoojate naiste nutu rõõmuks * ja käskisid neil 
apostlitele kuulutada, * et Sina oled surnuist üles tõusnud, * Kristus 
Jumal, * kes Sa maailmale suurt armu kingid. 

Piiskopmärter Kipriani pealaul 4. viisil 

Sa olid apostlite ameti pärija * ning jagasid nende eluviisi, * sa 
leidsid oma tegemistega tee jumaliku kaemuseni, * jumalikust 
Vaimust juhatatu. * Seepärast kannatasid sa tõe sõna hoides * usu 
pärast kuni vere valamiseni. * Piiskopmärter Kiprian, * palu Kristust 
Jumalat * meie hingede päästmise pärast.. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 7. viisil 

Surmal ei ole enam võimu inimeste üle, * sest Kristus läks alla 
ning murdis ja hävitas tema väe. * Surmavald on nüüd kinni seotud 
* ja prohvetid rõõmustelevad ühel meelel üteldes: * Päästja on 
tulnud pimeduses olijatele, * minge siis, usklikud, * ülestõusmisele! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Piiskopmärter Kipriani kondak 1. viisil 

Pöördudes nõiakunsti juurest jumaliku tunnetuse poole, * ilmusid 
sina, vagameelne Kiprian, koos Justiinaga maailmale * kui kõige 
targem arst, kes kingib sinu austajatele tervendamist. * Palu koos 
temaga inimesearmastajat Valitsejat, * et Ta päästaks meie hinged.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
16. pühapäeva epistel 2Kr 6:1-10. Luuka 2. pühapäeva evangeelium Lk 6:31-36, mis algab:  

«Issand ütles: Nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
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E 3. oktoober. 
Ateena püha piiskopmärtri Areopaagi Dionissi (96) mälestus.  
 Ef 1:22-2:3; Lk 6:24-30. 
 Piiskopmärtri epistel Ap 17:16-34 ja evangeelium Mt 13:44-54, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane…».  

T 4. oktoober.  
Meie püha isa Ateena piiskopi Hierotei (I) ja püha märtri Veronika (305) mälestus.   
 Ef 2:19 – 3:7; Lk 6:37-45. 

* K 5. oktoober. 
Püha märtri Haritiina (304) ja Aleksandria püha piiskopmärtri Dionissi (265) mälestus. 
 Ef 3:8-21; Lk 6:46 – 7:1. 

N 6. oktoober.  
Püha apostli Tooma (I) mälestus. 
 Ef 4:14-19; Lk 7:17-30.  
Apostli epistel 1Kr 4:9-16 ja evangeelium Jh 20:19-31, mis algab:  

«Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu õpilased olid 
kogunenud, olid uksed lukus kartuse pärast juutide ees…». 

* R 7. oktoober. 
Pühade märtrite Sergei ja Vakhi (290-303) mälestus. 
 Ef 4:17-25; Lk 7:31-35. 
Märtrite epistel Hb 11:33 – 12:2 ja evangeelium Lk 21:12-19, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Nad panevad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga…». 
L 8. oktoober. Sei tsmeteistkümnenda nädala laupäev.  
Meie vagade emade Antiookia Pelagia (457) ja Egiptuse Taissia (IV) mälestus.  

17. nädala laupäeva epistel 1Kr 14:20-25.   
3. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 5:27-32, mis algab:  

«Ühel ajal läks Jeesus välja ja nägi tölnerit, nimega Leevi …». 
P 9. oktoober. SEITSMETEISTKÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha apostli Jaakobuse, Alfeuse poja (I) ning meie vaga isa Androniku ja tema vaga abikaasa 
Atanasia (V), samuti püha ja õiglase esiisa Aabrahami ja tema vennapoja Loti (2000 e.Kr) mälestus. 
8. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 8. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 8. viisil. Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 8. viisil «Armastusest inimeste vastu…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 8. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Abielutundmatu neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid ülevalt…».  
«Au olgu…». Apostli pealaul 3. viisil « Püha apostel Jaakobus...» (vt liturgia). 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Me laulame kiites sulle, Jumalasünnitaja Neitsi…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 8. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 8. viisil. Ülestõusmise eellaul 8. viisil «Issand on kuningas igavesti...». 
Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 8. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ 
 Ning Jumalasünnitaja kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu apostli kondak 2. viisil «Kiitkem kõik õndsaks jumalakuulutajat...» (vt liturgia). 
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Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 8. viisil «Oh rohkearmuline…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva VI eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 8. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil. 
«Au olgu…». VI evangeeliumi stihhiira 6. viisil «Sina, Kristus…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal üestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid ülevalt…».  
«Au olgu…». Apostli pealaul 3. viisil « Püha apostel Jaakobus...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 8. viisil «Oh rohkearmuline…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 8. viisil 

Sa tulid kõrgelt, oh Helde, * ja lasksid ennast kolmeks päevaks 
maha matta, * et meid vaevadest vabastada. * Sa meie elu ja 
ülestõusmine, Issand, au olgu Sulle. 

Apostli pealaul 3. viisil 

Püha apostel Jaakobus, * palu armulist Jumalat, * et Ta meie 
hingedele * pattude andeksandmist kingiks. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 8. viisil 

Oh rohkearmuline, * Sa tõid surnud välja kui Sa hauast üles 
tõusid, * ja äratasid Aadama üles; * Eeva hõiskab Sinu surnuist 
ülestõusmise üle * ja maailma otsad peavad suurt rõõmupüha * Sinu 
surnuist ülestõusmise pärast. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Apostli kondak 2. viisil 

Kiitkem kõik õndsaks jumalakuulutajat Jaakobust, * kes asutas 
vagade hingedesse kindlalt tarkuse õpetused, * sest seistes au Isanda 
aujärje ees * rõõmustab ta ühes inglitega, * paludes lakkamatult 
meie kõigi eest. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
17. pühapäeva epistel 2Kr 6:16 – 7:1. Luuka 3. pühapäeva evangeelium Lk 7:11-16, mis algab: 

«Ühel ajal läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks…». 
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Apostli epistel 1Kr 4:9-16 ja evangeelium Lk 10:16-21, mis algab:  
«Issand ütles oma õpilastele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind…». 

  Lauldakse «On kohus…». 

E 10. oktoober.  
Pühade märtrite Eulampi ja Eulampia (296) ning meie vaga isa Optina Amvrosi (1891) 
mälestus. Sel päeval hukkus Tallinna püha märter kirikuteenija Aleksander (1951). 
 Ef 4:25-32; Lk 7:36-50. 

T 11. oktoober. 
Püha apostli diakon Filippuse (I), meie vaga isa kaanonite kirjutaja Nikaia piiskopi Teofan 
Usutunnistaja (umb 850) ja Tarsose püha suurmärtri Sinaiida (I) mälestus.  
Samuti meie pühade isade Konstantinoopoli patriarhide Nektariose (397), Tarsose Arsakiose 
(405), Sisinniose (427) ja Filoteos Kokkinose (1379) mälestus.  
Ja meie vaga isa Optina Leo (1841) mälestus. 
 Ef 5:20-26; Lk 8:1-3.  

* K 12. oktoober. 
Pühade märtrite Proobi, Tarahhi ja Androniku (304), meie vaga isa kaanonite kirjutaja Maiuma 
piiskopi Kosma (umb 787) ja meie vaga isa Siimeoni, Uue Jumalasõnaõpetaja (1030) mälestus. 
Samal päeval Riia püha piiskopmärtri Joanni (1934) mälestus. 
 Ef 5:25-33; Lk 8:22-25.                  

N 13. oktoober.  
Pühade märtrite Karpi, Papili, Agatodori ja Agatonike (umb 251) mälestus.       
 Ef 5:33-6:9;  Lk 9:7-11. 

* R 14. oktoober (vkj 1. oktoober, Jumalasünnitaja kaitsmine). 
Pühade märtrite Nasaari, Gervaasi, Protaasi ja Kelsi (54-68) mälestus. 
 Ef 6:18-24; Lk 9:12-18. 

L 15. oktoober. Kaheksateistkümnenda nädala  laupäev.  
Meie vaga isa Eufiimi Uue (889) ja Antiookia püha preestermärtri Lukiani (312) mälestus. 
18. nädala laupäeva epistel 1Kr 15:39-45.  
4. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 6:1-10, mis algab:  

«Ühel ajal, kui Jeesus juhtus hingamispäeval minema läbi viljapõldude…». 

P 16. oktoober. SEITSMENDA, NIKAIA KOGUMAAPEALSE KIRIKUKOGU (787) PÜHADE 
ISADE PÜHAPÄEV, 18. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha märtri Longin Sajapealiku (I) mälestus, kes Issanda risti juures seisis.  
Samal päeval meie püha isa usutunnistaja Jaroslavi metropoliidi Agafangeli (Riia ülempiiskop 
aastail 1897-1910) uinumine (1928).  
1. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (7. kirikukogu pühade isade mälestus) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil. 
Ja pühaderaamatust pühade isade stihhiirad, esimest korrates, 6. viisil.  
«Au olgu…». Pühade isade auks 6. viisil «Kiitkem täna Vaimu pasunaid…». 
Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks samal viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 1. viisil «Laulgem Neitsi Mariast…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised:  I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21. 

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira..  
«Au olgu…». Pühade isade auks 3. viisil «Oh pühad Koguduse vanemad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale «Jumalasünnitaja, sa kõigi kannatajate eestseisja…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 1. viisil.  
«Au olgu…». Pühade isade auks 4. viisil «Austade õigeusu kirikukogusid…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Võta armulikult kuulda…». 
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 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehk küll juudid…». 
«Au olgu…». Pühade isade pealaul 8. viisil «Sa oled ülimalt austatud...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Hea Issand, kes Sa meie pärast…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja pühade isade pealaul 
« Sa oled ülimalt austatud...» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 1. viisil. Ülestõusmise eellaul 1. viisil «Nüüd tõusen ma üles, ütleb Issand...». 
Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 1. viisil irmosega.  
[Samuti seitsmenda kirikukogu pühade isade kaanon (2021 ei ole veel eesti keelde tõlgitud).] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu pühade isade katesmalaul 6. viisil «Teie, õndsad isad…». 
«Au olgu... Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Võta kiirelt kuulda...». 
Pärast 6. laulu pühade isade kondak 6. viisil «Nähes Poega, kes paistis Isast…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva VII eksapostilari.  
«Au olgu…». Isade auks «Oh taevase arukusega isad…».  
«Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale «Oh kõikhea Issand,,,». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil. Ja pühade 
isade stihhiirad, esimest korrates, 6. viisil. Teise ja kolmanda ja stihhiira juurde isade salmid.  
«Au olgu…». Pühade isade auks 8. viisil «Pühade isade koor…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…». 
VII evangeeliumi stihhiira 7. viisil «Vaata, nüüd on pime puhteaeg…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehk küll juudid….».  
«Au olgu…». Pühade isade pealaul 8. viisil «Sa oled ülimalt austatud...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa pühade isade kondak 6. viisil «Nähes Poega, kes paistis Isast…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 1. viisil 

Ehkki juudid hauakivi pitseriga kinni panid * ja sõjamehed Su kõige 
puhtamat ihu valvasid, * tõusid Sa, Päästja, kolmandal päeval üles, * 
kinkides maailmale elu. * Seepärast hüüdsid taevaväed Su poole, 
Eluandja: * au olgu Sinu ülestõusmisele, * au olgu Sinu kuningriigile, * 
au olgu Sinu armunõule, * Kristus, Sa ainus inimesearmastaja. 

Pühade isade pealaul 8. viisil 

Sa oled ülimalt austatud, Kristus, meie Jumal, * kes Sa seadsid 
meie isad valgustajateks maa peal * ja juhatad nende läbi meid kõiki 
tõelise usu juurde. * Rohkearmuline, au olgu Sulle! 

Teine pealaul seitsmenda kirikukogu pühade isade auks 4. viisil 

Isad valgustasid rahvaste meelt seitsmekiirelise Vaimu jumaliku 
säraga, * tulles maailma otsadest kokku Nikaia linna seitsmendale 
kirikukogule, * ja kinnitades jumalakartusega * kõige pühamate 
ikoonide austamist. * Nende mälestust me pühitseme rõõmuga. 
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Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Pühade isade kondak 6. viisil 

Nähes Poega, kes paistis Isast ütlematul viisil * ja olles 
kaheloomuline, sündis naisest, * ärgem keeldugem Tema kujutist 
joonistamast, * vaid kujutagem seda jumalakartusega * ja pidagem 
au sees usuga. * Seepärast annab Kogudus tõelist usku hoides * 
suud inimeseks saanud Kristuse pühakujule. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Pühade isade epistel Tt 3:8-15. Luuka 4., isade pühapäeva evangeelium Lk 8:5-15, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Üks külvaja läks välja oma seemet külvama…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
E 17. oktoober.  
Püha prohveti Hoosea (820 e. Kr.) ja Kreeta püha vagamärtri Andrease (767) mälestus. 
 Fl 1:1-7; Lk 9:18-22. 

T 18. oktoober. Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Aleksandri (Paulus) surmapäev (1953). 
Püha apostli ja evangelisti Luuka (I) mälestus. 
 Fl 1:8-14; Lk 9:23-27. 
Apostel Luuka epistel Kl 4:5-9.14.18 ja evangeelium Lk 10:16-21, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind…». 

* K 19. oktoober.  
Püha prohveti Joeli (800 e.Kr) ja püha märtri Uari (umb 307) mälestus. 
 Fl 1:12-20; Lk 9:44-50. 

N 20. oktoober.  
Püha suurmärtri Arteemi (362) mälestus.    
 Fl 1:20-27; Lk 9:49-56. 
Suurmärtri epistel 2Tm 2:1-10 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Seda ma käsin teid, et te üksteist armastaksite…». 

* R 21. oktoober. 
Meie vaga isa Hilarion Suure (371-372) mälestus.  
Samuti Kölni püha märterneitsi Ursula ja tema kaaskannatajate (383) mälestus.   
 Fl 1:27 – 2:4; Lk 10:1-15.  
Vaga isa epistel 2Kr 9:6-11 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 

L 22. oktoober. 19.  nädala,  Dimitr i vanemate laupäev,  uinunute mälestus.  
Püha apostlisarnase Hierapoli piiskopi ja imetegija Averki (umb 167) ning Efesose seitsme püha 
noormehe (umb 250; 408-450) mälestus.  
Kõige pühama Jumalasünnitaja Kaasani ikooni läbi sündinud ime (1612). 
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Tema Pühaduse  Barto lomeuse Oikumeeni l iseks  pat r iarh iks  val imine (1991) .  
19. nädala laupäeva epistel 1Kr 15:58 – 16:3. 
 5. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 7:1b-10, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus Kapernauma. Aga ühe väeülema teener…». 
Uinunute mälestuse epistel 1Ts 4:13-17 ja evangeelium Jh 5:24-30, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  

P 23. oktoober. ÜHEKSATEISTKÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha apostli Jumala venna Jaakobuse (umb 63) mälestus. 
Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Ignaati uinumine (877). 

2. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 2. viisil.  
Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil.  
Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 6. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 2. viisil «Seaduse vari läks mööda…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 2. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Oh seda uut imet…». 
 Äralaskmispealaulud:  
Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale…».  
«Au olgu…». Apostel Jaakobuse pealaul 4. viisil «Õiglane Jaakobus...» (vt liturgia). 
Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel   
«Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 2. viisil. Ülestõusmise eellaul 2. viisil «Issand, mu Jumal, tõuse üles oma tõotuse järgi...». 
Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 2. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu apostel Jaakobuse kondak 4. viisil «Isa ainusündinud Poeg...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 2. viisil «Kõige vägevam Päästja…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva VIII eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 2. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil.  
«Au olgu…». VIII evangeeliumi stihhiira 8. viisil «Maria kuumad nutupisarad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale...». 
«Au olgu…». Apostlite pealaul 3. viisil «Pühad apostlid…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 2. viisil «Kõige vägevam Päästja…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 2. viisil 

Kui Sa alla läksid surmale, oh surematu Elu, * siis surmasid Sa 
põrguhaua oma jumaliku valgusega. * Ja kui Sa siis ka surnud maa 
alt üles äratasid, * hüüdsid kõik taevaväed: * Eluandja Kristus, meie 
Jumal, au olgu Sulle! 
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Apostel Jaakobuse pealaul 4. viisil 

Õiglane Jaakobus, * sa võtsid vastu evangeeliumi kui Issanda 
õpilane; * sul on märtri kõikumatu kindlus, * Jumala venna julgus 
Jumala ees * ja piiskopi meelevald eestpalveid teha: * Palu Kristust 
Jumalat * meie hingede päästmise pärast.. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 2. viisil 

Kõige vägevam Päästja, Sa tõusid hauast üles * ja surmavald 
ehmatas seda imeasja nähes * ning surnud tõusid üles; * aga loodu 
on seda nähes väga rõõmus ühes Sinuga, * ka Aadam hõiskab * ja 
maailm laulab alati Sinust, mu Päästjast. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Apostel Jaakobuse kondak 4. viisil 

Isa ainusündinud Poeg, Jumal ja Sõna, * kes viimseil päevil meie 
juurde tuli, * seadis sind, jumalik Jaakobus, * Jeruusalemma 
esimeseks karjaseks ja õpetajaks * ning ustavaks salasuste talitajaks; 
* seepärast austame meie kõik sind, oh apostel. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
19. pühapäeva epistel 2Kr 11:31 – 12:9. Luuka 6. pühapäeva evangeelium Lk 8:26-39, mis algab: 

«Ühel ajal tuli Jeesus gerasalaste maale, mis on Galilea vastaskaldal…». 
Apostel Jaakobuse epistel Gl 1:11-19 ja evangeelium Mt 13:54-58, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus oma kodukohta ja õpetas rahvast nende sünagoogis…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
E 24. oktoober.  
Püha märtri Areta ja tema kaaskannatajate (523) mälestus. 
Kõige pühama Jumalasünnitaja ikoon «Kõigi kurbade rõõm» (1688).  
 Fl 2:12-16; Lk 10:22-24. 

T 25. oktoober. 
Pühade märtrite Markiani ja Martiiri (umb 355) mälestus. Samuti Joppe püha ja õiglase Tabiita 
Armulise (I) mälestus, kelle apostel Peetrus surnuist üles äratas.  Fl 2:17-23; Lk 11:1-10. 

* K 26. oktoober. 
Püha suurmärtri Dimitri Mürritulvaja (umb 306) mälestus. 
Konstantinoopolis toimunud suure ja kohutava maavärina (740) mälestus. 
 Fl 2:24-30; Lk 11:9-13. 
Suurmärtri epistel 2Tm 2:1-10 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Seda ma käsin teid, et te üksteist armastaksite…». 
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N 27. oktoober.  
Püha märtri Nestori (umb 306) mälestus. Samuti meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi 
Kiriakose (606) ja püha märtri Kapitoliina (304) mälestus. 
 Fl 3:1-8; Lk 11:14-23. 

* R 28. oktoober. 
Pühade märtrite Terenti ja Neonilla ja nende laste (249-250), meie vaga isa kaanonite kirjutaja 
Savva kloostri Stefani (IX) ja püha suurmärtri Paraskeeva (III) mälestus. 
Meie pühade isa Konstantinoopoli patriarhide Arseeni (1273) ja Atanaasi (1310) mälestus. 
Samuti püha apostlisarnase suure valgustaja Moraavia vürsti Rostislavi (870) mälestus. 
Ja meie püha isa Rostovi metropoliidi Dimitri (1709) mälestus. 
 Fl 3:8-19; Lk 11:23-26. 
Püha Paraskeeva epistel 2Kr 6:1-10 ja evangeelium Lk 7:36-50, mis algab:  

«Ühel ajal palus keegi variseridest Jeesuse enda poole söömaajale…». 

L 29. oktoober. Kahekümnenda nädala laupäev.  
Rooma püha vagamärtri Anastasia (III) ning vaga eraku Abraami ja tema sugulase vaga Maria 
(umb 360) mälestus. 
20. nädala laupäeva epistel 2Kr 1:8-11.  
6. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 8:16-21, mis algab:  

«Issand ütles: Ükski, kes on süüdanud lambi…». 

P 30. oktoober. KAHEKÜMNES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Pühade märtrite Sinoovi ja tema õde Sinoovia (285) ning meie püha isa Konstantinoopoli 
patriarhi Josifi (1283) mälestus. 
3. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 3. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 3. viisil. Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 7. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 3. viisil «Eks pea me imeks panema…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 3. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Isa tahtmist mööda…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed…». «Au olgu… Nüüd…».  
Jumalasünnitajale samal viisil «Me laulame kiites sulle, Jumalasünnitaja Neitsi…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 3. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 3. viisil. Ülestõusmise eellaul 3. viisil «Ütelge paganate seas...» 
Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 3. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu märtrite kondak 8. viisil «Austagem Jumalast sisendatud lauludega...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 3. viisil «Täna tõusid Sa hauast üles…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva IX eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 3. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 3. viisil. 
«Au olgu…». IX evangeeliumi stihhiira 5. viisil «Nagu Sa aegade lõpul…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Ülestõusmise pealaul 3. viisil «Hõisaku taeva kodakondsed...».  
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«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 3. viisil «Täna tõusid Sa hauast üles…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 3. viisil 

Hõisaku taeva kodakondsed, * olgu rõõmsad maapealsed; * sest 
Issand on oma käsivarrega väge üles näidanud.* Ta tallas surmaga 
surma maha * ja oli esmasündinu surnute seast. * Ta päästis meid 
ära põrguhauast * ja kinkis maailmale suurt armu. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 3. viisil 

Täna tõusid Sa hauast üles, oh Helde, * ja tõid meid välja surma 
väravaist. * Täna hõiskab Aadam * ja rõõmustab Eeva, * ühes 
nendega kiidavad lakkamatult ka prohvetid ja peavanemad * Sinu 
jumaliku valitsuse võimust. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Pühade märtrite kondak 8. viisil 

Austagem Jumalast sisendatud lauludega * kohaselt Sinoovit ühes 
targa Sinooviaga, * tõe tunnistajaid ja vagaduse kuulutajaid, * sest 
nad elasid koos ja lahkusid elust koos, * ning on märtrikannatuste 
läbi saanud kadumatud kroonid. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
20. pühapäeva epistel Gl 1:1-19. Luuka 5. pühapäeva evangeelium Lk 16:19-31, mis algab: 

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Oli üks rikas inimene…». 
  Lauldakse «On kohus…».   

E 31. oktoober. 
Pühade apostlite Stahhi, Apelli, Ampli, Urbani, Narkissi ja Aristovuli (I) ning püha märtri 
Epimahhi (umb 250) mälestus.  
 Fl 4:10-23; Lk 11:29-33. 

NOVEMBER 
T 1. november. 
Aasia pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kosma ja Damiani (III) mälestus. 
Ning nende ema püha Teodotia (III) mälestus. 
 Kl 1:1-2.7-11; Lk 11:34-41. 
Tervendajate epistel 1Kr 12:27 – 13:8 ja evangeelium Mt 10:1.5-8, mis algab:  

«Ühel ajal kutsus Jeesus oma kaksteist õpilast enese juurde…». 
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* K 2. november. Hingedepäev. 
Püha märtri Akindini ja tema kaaskannatajate (umb 341-345) mälestus. 
 Kl 1:18-23; Lk 11:42-46. 
Uinunute mälestuse epistel 1Ts 4:13-17 ja evangeelium Jh 5:24-30, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  

N 3. november.  
Pühade märtrite piiskop Akepsima, preester Joosepi ja diakon Aitali (IV) mälestus. Püha suur-
märter Georgi Võidukandja kiriku pühitsemine Lüddas (IV), kuhu viidi ka tema pühad säilmed. 
 Kl 1:24-29; Lk 11:47 – 12:1. 
Suurmärtri epistel Ap 12:1-11 ja evangeelium Jh 15:17 – 16:2, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Seda ma käsin teid, et te üksteist armastaksite…». 

* R 4. november. 
Meie vaga isa Joanniki Suure (846) ja Mürra püha piiskopmärtri Nikandri (I) mälestus. 
 Kl 2:1-7; Lk 12:2-12. 

L 5. november. (vkj Dimitri vanemate laupäev, Midrosk). 21.  nädala laupäev.  
Pühade märtrite Galaktioni ja Epistimia (III) mälestus.  
Ja meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Joona uinumine (1470).  
21. nädala laupäeva epistel 2Kr 3:12-18.  
7. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 9:1-6, mis algab:  

«Ühel ajal, kutsunud kokku oma kaksteist õpilast, andis Jeesus neile väe ja meelevalla…». 
Uinunute mälestuse epistel 1Ts 4:13-17 ja evangeelium Jh 5:24-30, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile…».  

P 6. november. KAHEKÜMNE ESIMENE PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA.  
Meie püha isa usutunnistaja Konstantinoopoli ülempiiskopi Pauluse (350) ja meie vaga isa 
Hutõni Varlaami (1192) mälestus.    
4. viis. Teenistus pühapäeva oktoihijärgi.  
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil.  
Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil.  
Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 8. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 4. viisil «Prohvet Taavet…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Võta armulikult kuulda…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…». 
«Au olgu…». Konstantinoopoli püha Pauluse pealaul 3. viisil «Sinu tunnistus...» (vt liturgia). 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil«Meie laulame kiites…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 4. viisil. Ülestõusmise eellaul 4. viisil «Tõuse üles, Issand, aita meid...». 
Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 8. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks akafisti laupäeva kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu püha Pauluse kondak 2. viisil «Sa särasid maa peal…» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 4. viisil «Sina, mu Päästja ja Lunastaja…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva X eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 4. viisil. 
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«Au olgu…». X evangeeliumi stihhiira 6. viisil «Pärast Sinu surmavallas käimist…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal 
Ülestõusmise pealaul 4. viisil «Kui Issanda järel käijad naised…».  
«Au olgu…». Konstantinoopoli püha Pauluse pealaul 3. viisil «Sinu tunnistus...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 4. viisil «Sina, mu Päästja ja Lunastaja…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 4. viisil 

Kui Issanda järel käijad naised * inglilt helget ülestõusmise 
sõnumit kuulsid * ja esivanematele osaks saanud hukkamõistmisest 
lahti said, * siis rääkisid nad kiideldes apostlitele: * surmalt on tema 
relvad riisutud, * sest Kristus Jumal, kes maailmale suurt armu 
kingib, * on üles tõusnud. 

Konstantinoopoli püha Pauluse pealaul 3. viisil 

Sinu tunnistus jumalikust usust * on näidanud sind, innukat 
ülemkarjast, * Koguduses teise Paulusena; * Aabel hüüab koos 
sinuga Issanda poole, * nagu ka Sakaria õiglane veri. * Vaga isa, palu 
Kristust Jumalat * kinkida meile suurt armu. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 4. viisil 

Sina, mu Päästja ja Lunastaja, * äratasid kui Jumal hauast, surma 
ahelatest, maast sündinud inimsoo * ja murdsid katki surmavalla 
väravad * ning tõusid kui Valitseja, * kolmandal päeval üles. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Konstantinoopoli püha Pauluse kondak 2. viisil 

Sa särasid maa peal otsekui hiilgav taevane täht * ja valgustad 
nüüd kogumaapealset Kogudust, * kelle eest sa oma elu ära andes 
kannatasid. * Nõnda nagu Sakaria ja Aabeli veri * kisendab ka sinu 
veri selgesti Issanda poole.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja kondak 6. viisil 

Sa kristlaste kindel eestseisja * ja kõikumatu vahendaja Looja 
ees, * ära põlga patuste palve hääli, * vaid tõtta oma headuses 
appi meile, * kes usuga su poole hüüame: * rutta eest kostma ja 
kiirusta abistama, * Sa nende igavene eestseisja, kes Sind 
austavad, * oh Jumalasünnitaja.  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
21. pühapäeva epistel Gl 2:16-20. Luuka 7. pühapäeva evangeelium Lk 8:41-56, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeeuse juurde keegi mees, nimega Jairus…».  
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Konstantinoopoli püha Pauluse epistel Hb 8:3-6 ja evangeelium Lk 12:8-12, mis algab: 
«Issand ütles oma õpilastele: Igaüht, kes mind võtab tunnistada inimeste ees…». 

  Lauldakse «On kohus…». 

E 7. november.  
Püha märtri Hieroni ja koos temaga Melitines kannatanute (III) ning meie vaga isa Galesioni 
mäe Laasari (1053) mälestus.  
 Kl 2:13-20; Lk 12:13-15.22-31. Teisipäevased: Kl 2:20 – 3:3; Lk 12:42-48. 

T 8. november (vkj 26. oktoober, suurmärter Dimitri mälestus).  
Taevavägede ülemate peainglite Miikaeli ja Kaabrieli, peainglite Raafaeli, Urieli, Selafieli, 
Jegudieli, Barahhieli, Jeremieli ja kõigi auliste ilmihuta taevavägede koondmälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (taevavägede koondmälestus) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 4. viisil. Kuue salmi juurde taevavägede stihhiirad 4. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Olge rõõmsad koos meiega…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitaja templisseminemise stihhiira samal viisil. 
Sissekäik. Päeva eellaul.  
Pühakirjalugemised: I. Jos 5:13-15. II. Km 6:2.7.11-24. III. Js 14:7-20. 

Litaanial stihhiirad 1. ja 2. viisil.  
«Au olgu…». 4. viisil «Tulistel huultel…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitaja templisseminemise stihhiira samal viisil «Täna viiakse…». 

Salmstihhiirad 1. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 8. viisil. «Oh taevavägede ülem…». 
 Äralaskmispealaulud  
Taevavägede pealaul 4. viisil «Oh taevavägede ülemad…». «Au olgu…». Pealaul teist korda.  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…».  

Kui on vigiilia, lauldakse pealaul «Oh taevavägede ülemad…» kaks korda ja «Jumalasünnitaja 
Neitsi, rõõmusta…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame teid, * peainglid ja inglid, * ja kõik taevaväed, 
keerubid ja seeravid, * kes teie Issandat kiites laulate. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Ta teeb oma inglid vaimudeks…». Hommikuevangeelium: Mt 13:24-30.36-43. 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Oma peainglite ja inglite palvete pärast…».  
«Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…».  
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Kristus, Sinu inglid…». 
 Kaanon 
Taevavägede kaanon 8. viisil, vahesalm „Pühad inglid, paluge Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks Jumalaema templisseminemise kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 8. viisil «Igatsedes maa peal...». 
Pärast 6. laulu taevavägede kondak 2. viisil «Teie, Jumala peainglid…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu valguselaul «Sina, auline…». 
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale «sina, kõige puhtam…». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Nelja salmi juurde taevavägede stihhiirad 1. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu…». 5. viisil «Oh kiituseväärt peaingel Miikael…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Meie, usklikud…».  
Suur austamislaul. Selle lõpus taevavägede pealaul 4. viisil «Oh taevavägede ülemad…». 
[«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…».]  
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Taevavägede pealaul 4. viisil «Oh taevavägede ülemad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
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 Pärast Meie Isa taevavägede kondak «Teie, Jumala peainglid…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Taevavägede pealaul 4. viisil «Oh taevavägede ülemad…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Taevavägede kondak 2. viisil «Teie, Jumala peainglid…». 
«Nüüd…». Templisseminemise kondak 4. viisil (vanemas tõlkes algus: «Täna viiakse…»): 

Jumalasünnitaja templisseminemise kondak 4. viisil 

Päästja kõige puhtam tempel, * kallis pulmakamber ja neitsi, * 
Jumala au püha laegas * tuuakse täna Issanda kotta, * tuues enesega 
kaasa armuanni, mis on jumalikus Vaimus. * Teda kiidavad lauldes 
Jumala inglid, * tema on taevalik telk. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Taevavägede epistel Hb 2:2-10 ja evangeelium Lk 10:16-21, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Kes teid kuulda võtab…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

* K 9. november. 
Meie püha isa Egina piiskopi ja imetegija Nektaari (1920), pühade märtrite Onisifori ja Porfiiri 
(umb 284-305) ning meie vagade ema Matrona (umb 492) mälestus. 
Samuti meie vaga ema Parose Teoktista (881) mälestus.    
 Kl 3:17-4.1; Lk 12:48-59. 
Püha isa epistel Ef 5:9-19 ja evangeelium Jh 10:9-16, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Mina olen uks…». 

N 10. november.  
Pühade apostlite Erasti, Olimpi, Rodioni ja koos nendega apostliametit pidanute (I) mälestus. 
 Kl 4:2-9; Lk 13:1-9. 

* R 11. november. 
Pühade märtrite Miinase ja Vikenti (304), Viktori ja Stefaniida (II), meie vaga isa usutunnistaja 
Studioni Teodori (826) ning meie püha isa Toursi piiskopi Martini (397) mälestus. 
 Kl 4:10-18; Lk 13:31-35. 
L 12. november. Kahekümne teise nädala laupäev.  
Meie püha isa Aleksandria ülempiiskopi Johannes Armulise (umb 620) ja meie vaga isa Niil 
Paastuja (V) mälestus. Samuti meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Leo (1143) mälestus.  
22. nädala laupäeva epistel 2Kr 5:1-10.  
8. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 9:37-43, mis algab:  

«Ühel ajal, kui Jeesus mäelt alla laskus, tuli Talle vastu suur rahvahulk…». 
Püha Johannes Armulise epistel Hb 4:14 – 5:6 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…».  

P 13. november. KAHEKÜMNE TEINE PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu (407) mälestus. 
Samuti püha Anthousa (IV), Johannes Kuldsuu ema mälestus. 
5. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (püha Kuldsuu) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 5. viisil.  
Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. 
Ja Kuldsuu stihhiirad 4. viisil, esimest korrates.  
«Au olgu…». 6. viisil «Vaga ja õnnis, kõige püham isa…».  
Dogmaatik Jumalasünnitajale 5. viisil «Ükskord näidati Punases meres…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. Õp 10:7.6; 3:13-16; 8:6.34.35.4.12.14.17.5-9; 1:23; 15:4. 
 II. Õp 10:31 – 11:12. III. Trk 4:7-15. 
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Litaanial stihhiirad 1. ja 2. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Linnade kuningannale…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Sina, puhas Jumalasünnitaja…». 

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 5. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Sina, kuldkõneline Kuldsuu…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud  
Ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…».  
«Au olgu…». Kuldsuu pealaul 8. viisil «Sinu suust on paistnud arm…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Hea Issand, kes Sa meie pärast…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja püha Kuldsuu 
pealaul « Sinu suust on paistnud arm…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 5. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Lauldakse polielei. 

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * püha isa piiskop Johannes Kuldsuu, * ja 
austame sinu püha mälestust, * sest sina palud meie eest * Kristust, 
meie Jumalat.  
Siis ülestõusmistroparid 5. viisil «Õnnistatud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi…». 
Trepilaulud 5. viisil. Ülestõusmise eellaul 5. viisil «Tõuse üles, Issand, mu Jumal...». 
Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 5. viisil irmosega.  
Ja Kuldsuu kaanon 2. viisil, vahesalm „Püha isa piiskop Johannes, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks Jumalaema templisseminemise kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu Kuldsuu kondak 6. viisil «Sina said taevast jumalikku armu…» ja iikos. 
Samuti Kuldsuu katesmalaul 8. viisil «Kui Jumala nägija…». 
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale «Värise ja ohka, mu hing…». 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 5. viisil «Sa läksid alla surmavalda…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva XI eksapostilari.  
Kuldsuu valguselaul «Sinu kullasäraliste kõnede läbi…».  
«Au olgu…». Teine valguselaul «Ülistagem kõik ülitarka Johannest…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale «Laitmatu Neitsi…». 
«Iga hingeline» 5. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 5. viisil. 
Ja neli Kuldsuu stihhiirat 4. viisil. 
«Au olgu…». XI evangeeliumi stihhiira 8. viisil «Ilmudes pärast ülestõusmist…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 5. viisil «Oh usklikud…».  
«Au olgu…». Kuldsuu pealaul 8. viisil «Sinu suust on paistnud arm…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ülestõusmise kondak 5. viisil «Sa läksid alla 
surmavalda…», kolmandal ja üheksandal tunnil Kuldsuu kondak 6. viisil «Sina said taevast 
jumalikku armu…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 5. viisil 

Oh usklikud, * laulgem ja kummardagem Sõna, * kes on koos Isa 
ja Vaimuga algusetu, * ja sündis Neitsist meie pääsemiseks, * sest 
Tema arvas heaks minna ihuga ristile, * kannatada surma ja surnuid 
üles äratada * oma aulise ülestõusmise läbi. 
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Püha Kuldsuu pealaul 8. viisil 

Sinu suust on paistnud arm otsekui tulekeel * ja valgustanud 
kogu maailma, *ta on andnud maailmale paremaid varandusi kui 
kuld ja hõbe * ja näidanud meile alandliku meele suurust. * Aga 
sina, isa Johannes Kuldsuu, * kes sa meid oma sõnade läbi õpetad, * 
palu Sõna, Kristust Jumalat * meie hingede päästmise pärast.. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 5. viisil 

Sa läksid alla surmavalda, mu Päästja Kristus * ja murdsid maha 
tema väravad, kui kõigevägevam; * Sa äratasid, kui Looja, ühes 
enesega surnud üles * ja murdsid katki surma astla; * Aadama 
vabastasid Sa needusest, inimesearmastaja; * seepärast hüüame meie 
kõik: * Päästa meid, Issand! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Püha Vaimule. 
Püha Kuldsuu  kondak 6. viisil 

Sina said taevast jumalikku armu * ja õpetad oma suuga kõiki 
ainsat Jumalat Kolmainsuses kummardama. * Oh kõige õndsam 
vaga Johannes Kuldsuu, * me kiidame sind nõnda kui kohus on, * 
sest sina oled õpetaja, * kes meile jumalikke asju ilmutab. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Jumalasünnitaja templisseminemise kondak 4. viisil 

Päästja kõige puhtam tempel, * kallis pulmakamber ja neitsi, * 
Jumala au püha laegas * tuuakse täna Issanda kotta, * tuues enesega 
kaasa armuanni, mis on jumalikus Vaimus. * Teda kiidavad lauldes 
Jumala inglid, * tema on taevalik telk. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
22. pühapäeva epistel Gl 6:11-18. Luuka 8. pühapäeva evangeelium Lk 10:25-37, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesuse juurde keegi seadusetundja Teda kiusama ja küsis…».  
 Püha isa epistel Hb 7:26 – 8:2 ja evangeelium Jh 10:9-16, mis algab:  

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Mina olen uks…». 
  Lauldakse «On kohus…». 
E 14. november. 
Püha apostli Filippuse (I) mälestus. 
Meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Grigoori Palamase uinumine (1357).  
 1Ts 1:1-5; Lk 14:12-15. 
Apostlite mälestuspäeva epistel 1Kr 4:9-16. Apostel Filippuse evangeelium Jh 1:43-51, mis algab:  

«Ühel ajal tahtis Jeesus minna Galileasse…». 

* T 15. november. Kristuse sündimise paastu a lgus.  
Pühade märtrite ja usutunnistajate Guuri, Samona (299-306) ja Avivi (322) mälestus. 
Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Toomas II uinumine (669). 
Ja meie vaga isa Paissi Velitškovski (1794) mälestus. 
 1Ts 1:6-10; Lk 14:25-35. 



136 

* K 16. november. 
Püha apostli ja evangelisti Matteuse (I) mälestus. 
 1Ts 2:1-8; Lk 15:1-10. 
Apostlite mälestuspäeva epistel 1Kr 4:9-16. Apostel Matteuse evangeelium Mt 9:9-13, mis algab:  

«Ühel ajal nägi Jeesus edasi minnes meest, Matteus nimi…».  

* N 17. november.  
Meie püha isa Uus-Kaisarea piiskopi ja imetegija Grigoori (umb 265) mälestus. 
Ning meie pühade isade Konstantinoopoli patriarhide Gennadi (471) ja Maksim III (1482) 
mälestus. Samuti meie vaga ema Whitby Hilda (680) mälestus. 
 1Ts 2:9-14; Lk 16:1-9. 
Püha Grigoori epistel 1Kr 12:7-11 ja evangeelium Mt 10:1.5-8, mis algab:  

«Ühel ajal kutsus Jeesus oma kaksteist õpilast enese juurde…». 

* R 18. november. 
Pühade märtrite Platoni ja Romani (umb 302-306) mälestus.   
 1Ts 2:14-19; Lk 16:15-18; 17:1-4. 

* L 19. november. Kahekümne kol manda nädala laupäev.  
Püha prohveti Obadja (IX e.Kr) ning püha märtri Varlaami (umb 304), meie vaga isa Porfiiri 
Kafsokaliivlase (1991) ja meie püha isa Moskva metropoliidi Filareti (1867) mälestus. 
23. nädala laupäeva epistel 2Kr 8:1-5. 
9. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 9:57-62, mis algab:  

«Ühel ajal, kui Jeesus oli teel, ütles Talle keegi: „Ma tahan sulle järgneda…». 

* P 20. november. KAHEKÜMNE KOLMAS PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Jumalasünnitaja templisseminemise eelpüha. Meie vaga isa Kümnelinna Grigoori (816) ja 
meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Prokli (446-447) mälestus. 
6. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 6. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil. 
 Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 3. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 6. viisil «Kes ei kiidaks õndsaks…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 6. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Mu Looja ja Lunastaja…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...». 
«Au olgu… » Püha Prokli pealaul 4. viisil «Su tõene eluviis...» (vt liturgia). 
«Nüüd…».  Templisseminemise eelpüha pealaul 4. viisil «Nüüd on Anna…» (vt liturgia).  

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 6. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 6. viisil. Ülestõusmise eellaul 6. viisil «Issand, ilmuta oma väge...». 
Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 6. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks Jumalaema templisseminemise kaanoni irmosed 4. viisil «Ma teen oma suu lahti…». 
Pärast 3. laulu Jumalaema templisseminemise eelpüha kondak 4. viisil «Täna on kogu maailm 
saanud täis rõõmu…» ja püha Prokli kondak 4. viisil «Täna pühitseb...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 6. viisil «Eluandja Kristus Jumal…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva I eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 6. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 6. viisil. 
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«Au olgu…». I evangeeliumi stihhiira 1. viisil «Kui õpilased tõttasid mäele…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal 
Ülestõusmise pealaul 6. viisil «Inglite väed...».  
«Au olgu…». Templisseminemise eelpüha pealaul 4. viisil «Nüüd on Anna…» 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil ülestõusmise kondak 6. viisil «Eluandja Kristus 
Jumal…», kolmandal ja üheksandal tunnil Jumalaema templisseminemise eelpüha kondak 4. 
viisil «Täna on kogu maailm saanud täis rõõmu…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 6. viisil 

Inglite väed ilmusid Su haua juures * ja valvurid minestasid 
hirmu pärast, * ning Maria seisis hauas, * otsides Sinu kõige 
puhtamat ihu. * Sa riisusid surmavalla tühjaks, * ilma et ta oleks 
Sulle kahju teinud. * Sa tulid Neitsile vastu elu kinkides; * surnuist 
üles tõusnud Issand, au olgu Sulle! 

Eelpüha pealaul 4. viisil 

Nüüd on Anna kõiki rõõmuga kihlamas, * näidates ette ainsa 
Ikkaneitsi kui kurbust vaigistava vilja, * ning tuues ta täna 
rõõmustades * oma tõotust täites Issanda templisse * kui Jumal-Sõna 
tõelise templi ja puhta ema. 

Püha Prokli pealaul 4. viisil 

Su tõene eluviis * tegi sinust su karjale usu mõõdupuu, * 
vagaduse kehastuse * ja kasinuse õpetaja. * Seepärast pälvisid sa 
alandlikkuses suuruse * ja vaesuses rikkuse. * Püha isa piiskop 
Proklos, * palu Kristust Jumalat, * et Ta päästaks meie hinged. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 6. viisil 

Eluandja Kristus Jumal * päästis oma elulooja käega * kõik surnud 
sest pimedast orust välja * ja andis inimsoole ülestõusmise; * sest 
Tema on Päästja, ülestõusmine ja elu * ja kõikide Jumal. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Püha Vaimule. 
Püha Prokli kondak 4. viisil 

Täna pühitseb kõige aulisem kõigist linnadest * tõesti nii nagu 
kohus sinu austatud uinumist, * isade isa, tark Proklos. 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Eelpüha kondak 4. viisil 

Täna on kogu maailm saanud täis rõõmu * Jumalasünnitaja 
heaendelisel tähtpäeval, hüüdes: * Tema on taevalik telk. 
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  Lauldakse «Püha Jumal…». 
23. pühapäeva epistel Ef 2:4-10. Luuka 9. pühapäeva evangeelium Lk 12:16-21, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Ühe rikka mehe põllumaa…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

* E 21. november. 
Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria templisseminemine. 
Teenistus pühaderaamatu (templisseminemine) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 1. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm templisseminemise stihhiirat 1. viisil ja kolm stihhiirat 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 8. viisil «Oh Jumala pruut…». Sissekäik. Päeva eellaul. 
Pühakirjalugemised: I. 2Ms 40:1-5.9-10.16.34-35. II. 1Kn 7:51; 8:1.3-7.9-11. III. Hs 43:27; 44:1-4. 

Litaanial stihhiira 1 viisil «Olgu täna rõõmus taevas üleval…»  ja kaks stihhiirat 4. viisil. 
«Au olgu… Nüüd…». 5. viisil «Täna on rõõmu päev…». 

Salmstihhiirad 5. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 6. viisil «Tulge täna kokku, usklikud…». 
 Äralaskmispealaul 4. viisil «Täna on jõudnud kätte…». 

Kui on vigiilia või leibade õnnistamine, lauldakse pealaul «Täna on jõudnud kätte…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil.  
Templisseminemise pealaul «Täna on jõudnud kätte…». «Au olgu…». Pealaul teist korda. 
«Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * kõige puhtam Neitsi, * sa Jumalast valitud 
tütarlaps, * ja austame sinu minemist Issanda templisse. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Kuule, tütar, ja vaata…». Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56.  
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». 2. viisil «Täna läheb templisse elav suure Kuninga tempel, 
ennast Jumalale elupaigaks valmistama; rahvas, olge rõõmsad.» «Nüüd…». Seesama. 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 4. viisil «Täna viiakse Issanda kotta…». 
 Kaanon 
Kaks templisseminemise kaanonit, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“  
Tänasest ja kuni Kristuse sündimise püha lõpetuseni lauldakse suure austamislauluga hommiku-
teenistustel katavassiateks Kristuse sündimise kaanoni irmosed 1. viisil «Kristus sünnib, kiitke…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 4. viisil «Ütle, Taavet…».  
«Au olgu… Nüüd…». Samal viisil «Ausasti rõõmuga…». 
Pärast 6. laulu kondak 4. viisil «Päästja kõige puhtam tempel…» ja iikos. 
 «Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu templisseminemise valguselaul «Kiitkem õigel viisil...». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Neli templisseminemise stihhiirat 1. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». 2. viisil «Täna viiakse templisse…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus pealaul 4. viisil «Täna on jõudnud kätte…». 
 Tundide ajal «Au olgu…». Pealaul 4. viisil «Täna on jõudnud kätte…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa kondak 4. viisil «Päästja kõige puhtam tempel…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, Jumalasünnitaja palvetel…».  
(Teise tava järgi aga templisseminemise antifonid ja sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… 
Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…».) Pealaul 4. viisil «Täna on jõudnud kätte…». 
«Au olgu… Nüüd…». Kondak 4. viisil «Päästja kõige puhtam tempel…». 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Jumalasünnitaja pühade epistel Hb 9:1-7 ja evangeelium Lk 10:38-42; 11:27-28, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeesus sisse ühte külla…». 
«On kohus…» asemel lauldakse templisseminemise esimese kaanoni 9. laulu irmos 4. viisil 
ülistuslauluga «Inglid imestelesid… Nende käed, kes on salasusse pühendamata…». 



139 

* T 22. november. Jumalasünnita ja templi sseminemise järelpüha.  
Püha apostli Fiilemoni ja tema kaaskannatajate (I), Rooma püha märtri Tsetsilia ja tema 
kaaskannatajate (230), ning meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Ksantopuli Kallisti (1397) 
mälestus.  1Ts 2:20 – 3.8; Lk 17:20-25 (esmaspäevased). 1Ts 3:9-13;  Lk 17:26-37. 

* K 23. november. Jumalasünnitaja templisseminemise järe lpüha.  
Meie pühade isade Ikoonia piiskopi Amfilooki (394) ja Akragandi piiskopi Grigoori (VI-VII) 
mälestus. Neeva õilisusulise suurvürsti Aleksandri, mungastamisel Aleksei uinumine (1263). 
Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Dionissi (1492) mälestus. 
Samuti meie püha isa Voroneži piiskopi Mitrofani (1703) mälestus. 
 1Ts 4:1-12; Lk 18:15-17.26-30. 
Õilisusulise epistel Gl 5:22 – 6:2 ja evangeelium Mt 11:27-30, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Kõik on mu Isa andnud mulle…». 

* N 24. november. Jumalasünnitaja templisseminemise järelpüha.  
Püha ja aulise suurmärtri Katariina (Ekaterina, 305 või 311) mälestus. 
Ja püha suurmärtri Merkuuri (III) mälestus. 
 1Ts 5:1-8; Lk 18:31-34. 
Püha Katariina epistel Ef 6:10-17 ja evangeelium Lk 21:12-19, mis algab: 

«Issand ütles oma õpilastele: Pange tähele inimesi, sest nad pistavad oma käed…». 

* R 25. november. Jumalasünnitaja templisseminemise  püha lõpetus.  
Pühade piiskopmärtrite Rooma paavsti Klementi (101) ja Aleksandria ülempiiskopi Peetri (311) 
mälestus.  1Ts 5:9-13.24-28; Lk 19:12-28. 

* L 26. november. Kahekümne nel janda nädala laupäev.  
Meie vaga isa Aliipi Sambniku (640) mälestus. Püha suurmärtri Georgi Võidukandja kiriku 
pühitsemine Kiievis Kuldväravate juures (1051-1054). 
Meie püha isa Irkutski piiskopi Innokenti uinumine (1731). 
Tänasest ja kuni 24. detsembrini lauldakse liturgial pärast sissekäiku viimase kondakina Kristuse 
sündimise eelpüha kondak 3. viisil «Täna tuleb Neitsi…».   
24. nädala laupäeva epistel 2Kr 11:1-6. 
10. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 10:19-21, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Vaata, ma olen andnud teile meelevalla…».  

* P 27. november. KAHEKÜMNE NELJAS PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Püha suurmärtri Jaakob Pärslase (421) ja meie vaga isa Aleksandria Pallaadi (VI-VII) mälestus. 
Kõige pühama Jumalasünnitaja imetegu Suures Novgorodis (1170, ikoon «Imetäht»). 
7. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 7. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 7. viisil.  Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 2. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 7. viisil «Sina, puhas Jumalasünnitaja…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 7. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
 Jumalasünnitajale, samal viisil «Sinu armu varju alla tõtates…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Kõigist kiidetud Neitsi…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 7. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 7. viisil. Ülestõusmise eellaul 7. viisil «Tõuse üles, Issand...». 
Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 7. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
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Katavassiateks Kristuse sündimise kaanoni irmosed 1. viisil «Kristus sünnib…». 
Pärast 3. laulu suurmärter Jaakob Pärslase kondak 2. viisil «Su hea abikaasa...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak 7. viisil «Surmal ei ole enam võimu…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva II eksapostilari.  
«Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 7. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 7. viisil. 
«Au olgu…». II evangeeliumi stihhiira 2. viisil «Naised, kes koos Mariaga…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Ülestõusmise pealaul 7. viisil «Sa kaotasid oma ristiga surma…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 7. viisil «Surmal ei ole enam võimu…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 7. viisil 

Sa kaotasid oma ristiga surma, * tegid röövlile paradiisi uksed 
lahti, * muutsid salvitoojate naiste nutu rõõmuks * ja käskisid neil 
apostlitele kuulutada, * et Sina oled surnuist üles tõusnud, * Kristus 
Jumal, * kes Sa maailmale suurt armu kingid. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 7. viisil 

Surmal ei ole enam võimu inimeste üle, * sest Kristus läks alla 
ning murdis ja hävitas tema väe. * Surmavald on nüüd kinni seotud 
* ja prohvetid rõõmustelevad ühel meelel üteldes: * Päästja on 
tulnud pimeduses olijatele, * minge siis, usklikud, * ülestõusmisele! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Suurmärter Jaakobi kondak 2. viisil 

Su hea abikaasa veenis sind, kannatliku meelega Jaakob, * ning 
kartes pigem viimset kohut * sülitasid sa pärslaste korralduse ja 
kartuse peale, * ja said auliseks märtriks, * kelle keha lõigati otsekui 
viinapuud.  

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kristuse sündimise eelpüha kondak 3. viisil 

Täna tuleb Neitsi koopas imeviisil ilmale tooma * aegade-eelset 
Sõna; * tantsi, maailm, seda kuuldes; * austa ühes inglite ja karjastega 
Teda, kes oma tahtel ilmub, * väikest lapsukest, aegade-eelset Jumalat. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
24. pühapäeva epistel Ef 2:14-22.  
Luuka 13. pühapäeva evangeelium Lk 18:18-27, mis algab:  

«Ühel ajal astus Jeeuse juurde keegi inimene Teda kiusama ja küsis: Hea õpetaja…».  
  Lauldakse «On kohus…».  
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* E 28. november.  
Püha vagamärtri Stefan Uue (767) ning püha märtri Irinarhi ja koos temaga kannatanud seitsme 
püha naise (303) mälestus. 
 2Ts 1:1-10; Lk 19:37-44. 
 Vagamärtri epistel 2Tm 1:8-18 ja evangeelium Mt 10:23-31, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: kui teid kiusatakse taga ühes linnas…». 

* T 29. november.  
Pühade märtrite Paramoni (250) ja Filumeni (umb 274) mälestus. 
 2Ts 1:10-2:2; Lk 19:45-48. Kolmapäevased: 2Ts 2:1-12; Lk 20:1-8. 

* K 30. november. 
Püha ja aulise apostli Andreas Esmakutsutu (62) mälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (apostel Andreas) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm apostli stihhiirat 4. viisil, neid korrates.  
«Au olgu…». 4. viisil «Jätnud kalapüügi…».  
«Nüüd…». Kristuse sündimise eelpüha stihhiira samal viisil «Löö ringtantsu, Jesaja…». 
Sissekäik. Päeva eellaul. Pühakirjalugemised: I. 1Pt 1:1 – 2:6. II. 1Pt 2:21 – 3:9. III. 1Pt 4:1-11. 

Litaanial stihhiirad 1. ja 8. viisil. «Au olgu…». 8. viisil «Kiitkem usu kuulutajat…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Võta vastu oma sulaste palved…». 

Salmstihhiirad 5. viisil. «Au olgu…». 3. viisil «Austagem lauludega apostel Andreast…».  
«Nüüd…». Kristuse sündimise eelpüha stihhiira samal viisil «Ütle meile, Joosep…». 
 Äralaskmispealaulud 
Apostli pealaul 4. viisil «Andreas, sa esmakutsutu…». «Au olgu…». Pealaul teist korda.  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse apostli pealaul «Andreas, sa esmakutsutu apostlite seas…» kaks korda ja 
«Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel  
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * Kristuse apostel Andreas, * ja austame sinu 
häda ja vaeva kannatamist * Kristuse rõõmusõnumi kuulutamisel. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 8. viisil «Nende hääl käis kõik maa läbi…». Hommikuevangeelium: Mt 4:18-23. 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Esmakutsutud apostli palvete pärast…». 
«Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 1. viisil «Issand, Sinu esmakutsutud…». 
 Kaanon 
Apostli kaanon, vahesalm „Püha apostel Andreas, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks Kristuse sündimise kaanoni irmosed 1. viisil «Kristus sünnib…». 
Pärast 3. laulu katesmalaul 8. viisil «Meie austame…». «Au olgu…». Teine «Õnnis Andreas…». 
«Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale «Ole rõõmus, sa Jumala tuleleegi sarnane aujärg…». 
Pärast 6. laulu apostli kondak 2. viisil «Kiitkem jumalakuulutujat…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu apostli valguselaul «Alguseta Sõna leidis ja kutsus sinu…». 
«Au olgu…». Teine valguselaul «Austagem ja ülistagem…». 
«Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale «Palu, laitmatu Neitsi…». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Nelja salmi juurde apostli stihhiirad 1. viisil.  
«Au olgu…». 8. viisil «Ülistagem Andreast, usu kuulutajat…».  
«Nüüd…». Kristuse sündimise eelpüha stihhiira samal viisil «Petlemm, võta vastu…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus apostli pealaul 4. viisil «Andreas, sa esmakutsutu…». 
[«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…».]  
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 Tundide ajal 
«Au olgu…». Apostli pealaul 4. viisil «Andreas, sa esmakutsutu…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa apostli kondak 2. viisil «Kiitkem jumalakuulutujat…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial  
Tipika antifonid. (Teise tava järgi aga apostli mälestuspäeva antifonid.)  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Apostli pealaul 4. viisil «Andreas, sa esmakutsutu…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Apostli kondak 2. viisil «Kiitkem jumalakuulutujat…». 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kristuse sündimise eelpüha kondak 3. viisil 

Täna tuleb Neitsi koopas imeviisil ilmale tooma * aegade-eelset 
Sõna; * tantsi, maailm, seda kuuldes; * austa ühes inglite ja karjastega 
Teda, kes oma tahtel ilmub, * väikest lapsukest, aegade-eelset Jumalat. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Apostlite mälestuspäeva epistel 1Kr 4:9-16. Apostel Andrease evangeelium Jh 1:35-51, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Johannes taas seal koos kahe oma õpilasega…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

DETSEMBER 
* N 1. detsember.  
Püha prohveti Nahumi (VII e.Kr) ja õiglase Filaret Armulise (792) mälestus. 
 2Ts 2:13-3:5; Lk 20:9-18. 
Õiglase epistel Kl 3:12-16 ja evangeelium Lk 6:31-36, mis algab:  

«Issand ütles: Nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid…». 

* R 2. detsember.  
Püha prohveti Habakuki (VII-VI e.Kr) ja meie vaga isa Johannes Vaikija (558) mälestus. 
 2Ts 3:6-18; Lk 20:19-26. 

* L 3. detsember. Kahekümne vi ienda nädala laupäev.  
Püha prohveti Sefanja (635-605 e.Kr) mälestus. 

25. nädala laupäeva epistel Gl 1:3-10.  
11. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 12:32-40, mis algab: 

«Issand ütles: Ära karda, sa pisike karjake…». 

* P 4. detsember. KAHEKÜMNE VIIES PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
(Vkj 21. november, Jumalasünnitaja templisseminemine).  
Püha suurmärtri Varvaara (umb 306) ja meie vaga isa Damaskuse Johannese (776) mälestus. 
Ja meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Gennadi (1505) mälestus. 
8. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 8. viisil. Seitse ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 8. viisil. Samast kolm stihhiirat Jumalasünnitaja auks 4. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 8. viisil «Armastusest inimeste vastu…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 8. viisil. «Au olgu… Nüüd…». 
Jumalasünnitajale samal viisil «Abielutundmatu Neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid ülevalt…».  
«Au olgu…». Suurmärtri pealaul 4. viisil «Austagem püha Varvaarat…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kolm korda. 
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 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 8. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 8. viisil. Ülestõusmise eellaul 8. viisil «Issand on kuningas igavesti...». 
Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 8. viisil irmosega. [Samast risti ja ülestõusmise 
kaanon, vahesalm „Au olgu, Issand, Sinu kallile ristile ja ülestõusmisele.“ Ning Jumalasünnitaja 
kaanon, vahesalm „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid.“] 
Katavassiateks Kristuse sündimise kaanoni irmosed 1. viisil «Kristus sünnib…». 
Pärast 3. laulu suurmärtri kondak 4. viisil «Järgides Kolmainsuses...» (vt liturgia). 
Pärast 6. laulu ülestõusmise kondak ja iikos 8. viisil. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha».  
Pühapäeva III eksapostilari. «Au olgu… Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 8. viisil. Kaheksa ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 8. viisil. 
«Au olgu…». III evangeeliumi stihhiira 3. viisil «Kui Maria Magdaleena…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
 Tundide ajal  
Ülestõusmise pealaul 8. viisil «Sa tulid ülevalt…».  
«Au olgu…». Suurmärtri pealaul 4. viisil «Austagem püha Varvaarat…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa ülestõusmise kondak 8. viisil «Oh rohkearmuline…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 8. viisil 

Sa tulid kõrgelt, oh Helde, * ja lasksid ennast kolmeks päevaks 
maha matta, * et meid vaevadest vabastada. * Sa meie elu ja 
ülestõusmine, Issand, au olgu Sulle. 

Suurmärtri pealaul 4. viisil 

Austagem püha Varvaarat, * sest tema, kõigist austatu, purustas 
vaenlase võrgud * ja pääses neist risti abil ja toel nagu lind. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Ülestõusmise kondak 8. viisil 

Oh rohkearmuline, * Sa tõid surnud välja kui Sa hauast üles 
tõusid, * ja äratasid Aadama üles; * Eeva hõiskab Sinu surnuist 
ülestõusmise üle * ja maailma otsad peavad suurt rõõmupüha * Sinu 
surnuist ülestõusmise pärast. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Suurmärtri kondak 4. viisil 

Järgides Kolmainsuses vagalt ülistatud Jumalale * jätsid sa maha 
ebajumalakojad, austatud ja võidukas märter. * Keset võistlusvälja 
võideldes ei kartnud sa hirmuvalitsejate ähvardusi, * mehise 
meelega auline Varvaara, * vaid laulsid ikka valju häälega: * «Ma 
austan Kolmainust, ühtainust Jumalust.» 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
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Kristuse sündimise eelpüha kondak 3. viisil 

Täna tuleb Neitsi koopas imeviisil ilmale tooma * aegade-eelset 
Sõna; * tantsi, maailm, seda kuuldes; * austa ühes inglite ja karjastega 
Teda, kes oma tahtel ilmub, * väikest lapsukest, aegade-eelset Jumalat. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
25. pühapäeva epistel Ef 4:1-6. 
Luuka 10. pühapäeva evangeelium Lk 13:10-17, mis algab:  

 «Ühel ajal oli Jeesus õpetamas ühes sünagoogis…».  
Suurmärtri epistel Gl 3:23-29 ja evangeelium Mk 5:24-34, mis algab:  

«Ühel ajal järgnes Jeesusele suur rahvahulk ja tungles Tema ümber…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

* E 5. detsember.  
Meie vaga ja jumalakandja isa Savva Pühitsetu (532) mälestus. 
 1Tm 1:1-7; Lk 20:27-44. Teisipäevased: 1Tm 1:8-14; Lk 21:12-19. 
Vaga isa epistel Gl 5:22 – 6:2 ja evangeelium Mt 11:27-30, mis algab:  

«Issand ütles oma õpilastele: Kõik on mu Isa andnud mulle…». 

* T 6. detsember. 
Meie püha isa Lüükia Mürra ülempiiskopi ja imetegija Nikolai (umb 345) mälestus. 
Teenistus pühaderaamatu (püha Nikolai mälestus) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 2. viisil.  
Kuue salmi juurde püha isa stihhiirad 2. viisil, esimest ja teist korrates..  
«Au olgu…». 6. viisil «Ülistagem, pühapidamise armastajad…».  
«Nüüd…». Kristuse sündimise eelpüha stihhiira samal viisil «Koobas, ehi ennast...».  
Sissekäik. Päeva eellaul.  
Pühakirjalugemised: I. Õp 10:7.6; 3:13-16; 8:6.34.35.4.12.14.17.5-9; 1:23; 15:4.  
II. Õp 10:31 – 11:12. III. Trk 4:7-15. 

Litaanial stihhiirad 8. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Hästi, sa hea ja ustav sulane…». 
«Nüüd…». Kristuse sündimise eelpüha stihhiira samal viisil «Pidutse, Siion…». 

Salmstihhiirad 5. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Jumalamees ja ustav sulane…».  
«Nüüd…». Kristuse sündimise eelpüha stihhiira samal viisil «Abielutundmatu Neitsi…». 
 Äralaskmispealaulud 
Püha isa pealaul 4. viisil «Su tõsised eluviisid…». «Au olgu…». Pealaul teist korda. 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…». 

Kui on vigiilia, lauldakse püha isa pealaul «Su tõsised eluviisid…» kaks korda ja «Jumalasünnitaja 
Neitsi, rõõmusta…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel 
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame sind, * püha isa piiskop Nikolai, * ja austame sinu 
püha mälestust, * sest sina palud meie eest * Kristust, meie Jumalat. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 7. viisil «Kallis on Issanda meelest…». Hommikuevangeelium: Jh 10:9-16. 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Ülemkarjase palvete pärast…». 
«Nüüd…». «Jumalasünnitaja palvete pärast…». 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Hästi, sa hea ja ustav sulane…». 
 Kaanon 
Püha isa kaanon 2. viisil, vahesalm „Püha Nikolai, palu Jumalat meie eest.“ 
Katavassiateks Kristuse sündimise kaanoni irmosed 1. viisil «Kristus sünnib…». 
 Pärast 3. laulu katesmalaul 8. viisil. 
Pärast 6. laulu püha isa kondak 3. viisil «Sa olid, püha…» ja iikos. 
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 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu püha isa valguselaul «Issand austas sind».  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Neitsi…». 
«Iga hingeline» 1. viisil. Nelja salmi juurde püha isa stihhiirad 1. viisil.  
«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale «Meie oleme ära tundnud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise püha isa pealaul 4. viisil «Su tõsised eluviisid…». 
[«Au olgu… Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Oh Jumalasünnitaja, see saladus…».]  
 Tundide ajal «Au olgu…». Püha isa pealaul 4. viisil «Su tõsised eluviisid…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa püha Nikolai kondak «Sa olid, püha…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 
Püha isa pealaul 4. viisil «Su tõsised eluviisid…». Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Püha Nikolai kondak 3. viisil «Sa olid, püha…». 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kristuse sündimise eelpüha kondak 3. viisil 

Täna tuleb Neitsi koopas imeviisil ilmale tooma * aegade-eelset 
Sõna; * tantsi, maailm, seda kuuldes; * austa ühes inglite ja karjastega 
Teda, kes oma tahtel ilmub, * väikest lapsukest, aegade-eelset Jumalat. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Püha isa epistel Hb 13:17-21 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

* K 7. detsember (vkj 24. november, suurmärter Ekaterina mälestus).  
Meie püha isa Milano piiskopi Ambrosi (397) mälestus. 
 1Tm 1:18-20, 2:8-15; Lk 21:5-7.10-11.20-24. 

* N 8. detsember.  
Meie vaga isa Pataapi (VII) mälestus.    
 1Tm 3.1-13; Lk 21:28-33. 

* R 9. detsember.  
Püha ja õiglase Anna mälestus; sel päeval eostus temas kõige püham Jumalasünnitaja. 
Samuti püha prohveti Anna (Hanna), prohvet Saamueli ema (XI e.Kr) mälestus. 
 1Tm 4:4-8.16; Lk 21:37 – 22:8. 
Õiglase Anna epistel Gl 4:22-31 ja evangeelium Lk 8:16-21, mis algab:  

«Issand ütles: Ükski, kes on süüdanud lambi…». 

* L 10. detsember. Kahekümne kuuenda nädala laupäev.  
Pühade märtrite Miinase, Ermogeni ja Eugrafi (umb 313) mälestus.        
26. nädala laupäeva epistel Gl 3:8-12. 
14. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 16:10-15, mis algab:  

«Issand ütles: Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus…». 

* P 11. detsember. PÜHADE ESIVANEMATE PÜHAPÄEV, 26. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Meie vaga isa Taaniel Sambniku (490) mälestus.  
Samal päeval Petrogradi piiskopmärtri Serafimi (1937) mälestus. 
1. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (pühad esivanemad) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel 
«Issand, ma hüüan» 1. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil. 
Ja pühaderaamatust neli stihhiirat pühade esivanemate auks 8. viisil. 
«Au olgu…» 6. viisil «Kiitkem täna, usklikud…». 
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«Nüüd…». Dogmaatik Jumalasünnitajale 1. viisil «Laulgem Neitsi Mariast…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...».  
Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 1. viisil. 
«Au olgu…». Pühade esivanemate auks 3. viisil «Tulge, pühapidamise armastajad…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale samal viisil «Isa tahtmist mööda…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehkki juudid…». «Au olgu… Nüüd…».  
Esivanemate pealaul 2. viisil «Usu kaudu tegid Sa esivanemad õigeks…» (vt liturgia).  

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja esivanemate pealaul 
« Usu kaudu tegid Sa esivanemad õigeks……» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 1. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 1. viisil. Ülestõusmise eellaul 1. viisil «Nüüd tõusen ma üles, ütleb Issand...». 
Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 1. viisil irmosega. 
Ja pühade esivanemate kaanon vahesalmiga „Jumala pühad, paluge meie eest.“ 
Katavassiateks Kristuse sündimise kaanoni irmosed 1. viisil «Kristus sünnib…». 
Pärast 3. laulu ipakoi 1. viisil «Noormeestele sai tuli kasteks…» ja katesmalaul 1. viisil. 
Pärast 6. laulu esivanemate kondak 2. viisil «Teie, kolmekordselt õndsad…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva IV eksapostilari. 
«Au olgu…». Esivanemate valguselaul. «Nüüd…». Samast Jumalasünnitajale. 
«Iga hingeline» 1. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 1. viisil. 
Ja pühaderaamatust neli prohvetite stihhiirat 5. viisil. 
«Au olgu…». Prohvetite auks 8. viisil «Kõik seaduse raamatud…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Täna tuli pääste maailmale…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel «Au olgu… Nüüd…».  
IV evangeeliumi stihhiira 4. viisil «Oli varane hommik…». 
 Tundide ajal ülestõusmise pealaul 1. viisil «Ehk küll juudid….».  
«Au olgu…». Esivanemate pealaul 2. viisil «Usu kaudu tegid Sa esivanemad õigeks…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esivanemate kondak «Teie, kolmekordselt õndsad, ei kummardanud…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 1. viisil 

Ehkki juudid hauakivi pitseriga kinni panid * ja sõjamehed Su kõige 
puhtamat ihu valvasid, * tõusid Sa, Päästja, kolmandal päeval üles, * 
kinkides maailmale elu. * Seepärast hüüdsid taevaväed Su poole, 
Eluandja: * au olgu Sinu ülestõusmisele, * au olgu Sinu kuningriigile, * 
au olgu Sinu armunõule, * Kristus, Sa ainus inimesearmastaja. 

Esivanemate pealaul 2. viisil 

Usu kaudu tegid Sa esivanemad õigeks * ja kihlasid nende läbi 
endale Koguduse paganarahvaste seast. * Pühad kiitlevad au sees, * 
sest nende seemnest kasvas kuulsusrikas vili, * kes seemneta 
sünnitas Sinu. * Nende palvetel, Kristus Jumal, päästa meie hinged. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
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Esivanemate kondak 2. viisil 

Teie, kolmekordselt õndsad, * ei kummardanud kätega tehtud 
kuju, * vaid kujutamatust jumalusest nagu soomusrüüga kaitstult * 
ehiti teid auga tuleproovis. * Väljakannatamatus lõõsas seistes 
hüüdsite te Jumala poole: * Rutta, helde, ja kiirusta kui armuline 
meile appi, * sest sinu võimuses on teha kõike, mida tahad! 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kristuse sündimise eelpüha kondak 3. viisil 

Täna tuleb Neitsi koopas imeviisil ilmale tooma * aegade-eelset 
Sõna; * tantsi, maailm, seda kuuldes; * austa ühes inglite ja karjastega 
Teda, kes oma tahtel ilmub, * väikest lapsukest, aegade-eelset Jumalat. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Pühade esivanemate pühapäeva epistel Kl 3:4-11 ja evangeelium Lk 14:16-24, mis algab: 

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Üks inimene tegi suure õhtusöömaaja…». 
  Lauldakse «On kohus…». 

* E 12. detsember.  
Meie püha isa Trimithundi piiskopi ja imetegija Spiridoni (umb 348) mälestus. 
 1Tm 5:1-10; Mk 8:11-21. 
Püha isa epistel Hb 13:17-21 ja evangeelium Lk 6:17-23, mis algab:  

«Ühel ajal seisis Jeesus lagedas paigas…». 

* T 13. detsember.  
Pühade märtrite Eustraati, Auksenti, Eugeni, Mardaari ja Oresti (284-305) mälestus. 
Samuti Sürakuusa püha märterneitsi Luutsia (304) mälestus.  
Meie vaga isa Alaska imetegija Hermani uinumine (1837). 
 1Tm 5:11-21; Mk 8:22-26. 

* K 14. detsember.  
Pühade märtrite Tirsi, Leuki ja Kalliniki (251) ning Fiilemoni, Apollooni, Ariani ja nende 
kaaskannatajate (286) mälestus.   
 1Tm 5:22-6:11; Mk 8:30-34. 

* N 15. detsember.  
Püha piiskopmärtri Eleuteeri (II) ja meie vaga isa Latrose mäe Pauluse (955) mälestus. 
Samuti meie vaga isa Petsamo Triifoni (1583) mälestus. 
 1Tm 6:17-21; Mk 9:10-16. 

* R 16. detsember.  
Püha prohveti Haggai (500 e.Kr) mälestus.  
Samuti Rooma püha märtri Marini (280) ja Konstantinoopoli õilisusulise kuninganna Teofano 
(883) mälestus. Meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Nikolai II uinumine (991).  
 2Tm 1:1.2.8-18; Mk 9:33-41. 

* L 17. detsember. Kahekümne sei tsmenda nädala laupäev.  
Püha prohveti Taanieli ja kolme püha noormehe: Anania, Asaria ja Miisaeli (600 e.Kr) mälestus. 
27. nädala laupäeva epistel Gl 5:22 – 6:2. 
13. Luuka nädala laupäeva evangeelium Lk 14:1-11, mis algab:  

«Ühel ajal tuli Jeesus hingamispäeval  ühe variseride ülema kotta leiba võtma…». 
Pühade epistel Hb 11:33 – 12:2 ja evangeelium Lk 11:47 – 12:1, mis algab: 

«Issand ütles Tema juurde tulnud juutidele: Häda teile…».  
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* P 18. detsember. PÜHAPÄEV ENNE KRISTUSE SÜNDIMIST, 27. PÄRAST KOLMAINUPÜHA. 
Kõigi aegade algusest saadik Jumalale meelepärast olnud pühade, alates Aadamast kuni 
Joosepini elanud prohvetite mälestus. 
Püha märtri Sevastiani ja tema kaaskannatajate (umb 287-304) mälestus. 
2. viis. Teenistus pühapäeva oktoihi ja pühaderaamatu (pühapäev enne Kristuse sündimist)  järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 2. viisil. Kuus ülestõusmise stihhiirat 
pühapäeva oktoihist 2. viisil. Ja kolm Kristuse sündimise eelpüha stihhiirat 6. viisil.  
Samuti kolm pühade prohvetite stihhiirat 6. viisil. «Au olgu…». 6. viisil «Kui armas Taaniel…».  
«Nüüd…». Kristuse sündimise eelpüha stihhiira samal viisil «Ehi end, koobas…». 
Sissekäik. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». 
Pühakirjalugemised: I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21. 

Litaanial kiriku nimepüha stihhiira. «Au olgu…». 1. viisil «Kuulsaid prohveteid…».  
«Nüüd…» Eelpüha stihhiira samal viisil «Ehi end, Petlemm…».  

Ülestõusmise salmstihhiirad pühapäeva oktoihist 2. viisil.  
«Au olgu…». Pühade prohvetite auks 2. viisil «Olge rõõmsad, aulised prohvetid…».  
«Nüüd…». Eelpüha stihhiira samal viisil «Vaata, meie pääsemise aeg on lähedal…». 
 Äralaskmispealaulud 
Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale…». «Au olgu… Nüüd…».  
Pühade prohvetite pealaul 2. viisil «Suur on see, mida usk korda saadab…» (vt liturgia). 

Kui on vigiilia, lauldakse «Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta…» kaks korda ja pühade prohvetite 
pealaul «Suur on see, mida usk korda saadab…» üks kord. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 2. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. 
Trepilaulud 2. viisil. Ülestõusmise eellaul 2. viisil «Issand, mu Jumal, tõuse üles oma tõotuse järgi...». 
Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35. Lauldakse «Kristuse surnuist ülestõusmist nähes…». 
 Kaanon 
Ülestõusmise kaanon pühapäeva oktoihist 2. viisil irmosega. 
Ja pühade prohvetite kaanon 6. viisil, vahesalm „Jumala pühad, paluge meie eest.“ 
Katavassiateks Kristuse sündimise kaanoni irmosed 1. viisil «Kristus sünnib…». 
Pärast 3. laulu ipakoi 8. viisil «Ingel tegi kunagi ahju kastesadajaks…». 
Pärast 6. laulu esivanemate kondak 2. viisil «Teie, kolmekordselt õndsad…» ja iikos. 
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu «Issand, meie Jumal on püha». Pühapäeva V eksapostilari. 
«Au olgu… Nüüd…». Kristuse sündimise eelpüha valguselaul «Ole rõõmus, Petlemm…». 
«Iga hingeline» 2. viisil. Neli ülestõusmise stihhiirat pühapäeva oktoihist 2. viisil. 
Ja pühaderaamatust neli prohvetite stihhiirat 5. viisil, esimest korrates. 
«Au olgu…». Prohvetite auks 8. viisil «Kõik seaduse raamatud…».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale 2. viisil «Kõige enam õnnistatud…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus ülestõusmise tropar «Issand, hauast üles tõustes…». 
Pärast lõpetust ja «Hoia, Issand…» esimese tunni eel  
«Au olgu… Nüüd…». V evangeeliumi stihhiira 5. viisil «Oh kui targasti…». 
 Tundide ajal 
Ülestõusmise pealaul 2. viisil «Kui Sa alla läksid surmale...». 
«Au olgu…». Pühade prohvetite pealaul 2. viisil «Suur on see, mida usk korda saadab…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esivanemate kondak «Teie, kolmekordselt õndsad…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa surnuist üles tõusnud oled…». 

Ülestõusmise pealaul 2. viisil 

Kui Sa alla läksid surmale, oh surematu Elu, * siis surmasid Sa 
põrguhaua oma jumaliku valgusega. * Ja kui Sa siis ka surnud maa 
alt üles äratasid, * hüüdsid kõik taevaväed: * Eluandja Kristus, meie 
Jumal, au olgu Sulle! 
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Pühade prohvetite pealaul 2. viisil. 

Suur on see, mida usk korda saadab! * Kolm püha noormeest 
hõiskasid kesk voogavat tuld nagu hingamisveel * ja prohvet 
Taaniel karjatas lõukoeri nagu lambaid. * Nende palvetel, Kristus 
Jumal, päästa meie hinged. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  

Esivanemate kondak 2. viisil 

Teie, kolmekordselt õndsad, * ei kummardanud kätega tehtud 
kuju, * vaid kujutamatust jumalusest nagu soomusrüüga kaitstult * 
ehiti teid auga tuleproovis. * Väljakannatamatus lõõsas seistes 
hüüdsite te Jumala poole: * Rutta, helde, ja kiirusta kui armuline 
meile appi, * sest sinu võimuses on teha kõike, mida tahad! 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kristuse sündimise eelpüha kondak 3. viisil 

Täna tuleb Neitsi koopas imeviisil ilmale tooma * aegade-eelset 
Sõna; * tantsi, maailm, seda kuuldes; * austa ühes inglite ja karjastega 
Teda, kes oma tahtel ilmub, * väikest lapsukest, aegade-eelset Jumalat. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Kristuse sündimise eelse pühapäeva epistel Hb 11:9-10.17-23.32-40 ja evangeelium Mt 1:1-25, mis 
algab:  

«Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu…». 
  Lauldakse «On kohus…».  

* E 19. detsember.  
Tarsose püha märtri Bonifaati (290) mälestus. 
Samuti Rooma õiglase Aglaia (IV) ja meie vaga isa Etioopia piiskopi Gregenti (552) mälestus.  
 2Tm 2:20-26; Mk 9:42 – 10:1. 

* T 20. detsember.  
Püha piiskopmärtri Ignaati Jumalakandja (107) mälestus. 
Ning Kroonlinna püha ja õiglase preestri imetegija Johannese (1908) mälestus.  
 2Tm 3:16 – 4:4; Mk 10:2-12. 
Piiskopmärtri epistel Hb 4:14 – 5:6 ja evangeelium Mk 9:33-41, mis algab:  

«Ühel ajal käks Jeesus koos oma õpilastega Kapernauma…». 

* K 21. detsember. Talvine pööripäev. 
Nikomeedia püha märtri Juliana (304) mälestus. 
Ning meie püha isa Kiievi metropoliidi ja kogu Venemaa imetegija Peetri (1326) mälestus. 
 2Tm 4:9-22; Mk 10:11-16. 

* N 22. detsember.  
Püha suurmärtri vaeste ja vangide lohutaja Anastasia (umb 304) mälestus. 
Samuti pühade märtrite Krisogoni ja Teodota (304) mälestus.  
 Tt 1:5 – 2:1;  Mk 10:17-27. 
Suurmärtri epistel Gl 3:23-29 ja evangeelium Lk 7:36-50, mis algab:  

«Ühel ajal palus keegi variseridest Jeesuse enda poole söömaajale…». 
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* R 23. detsember.  
Kreeta kümne püha märtri (III) mälestus. Ja meie vaga isa Uus-Kaisarea ülempiiskopi Pauli (IV) 
mälestus, kes oli üks Nikaia esimese kirikukogu 318 püha isa hulgast.   
Kristuse suure kiriku, Hagia Sophia pühitsemine Konstantinoopolis (537). 

Liturgiat ei peeta. 

 Kristuse sündimise kuninglike tundide palvekord 
  1. tunnil Mi 5:2-4   Hb 1:1-12  Mt 1:18-25 
  3. tunnil  Brk 3:36-38; 4:1-4 Gl 3:23-29 Lk 2:1-20 
  6. tunnil Js 7:10-16; 8:1-4.8-10  Hb 1:10 – 2:3  Mt 2:1-12 
  9. tunnil Js 9:6-7    Hb 2:11-18  Mt 2:13-23  

* L 24. detsember. KRISTUSE SÜNDIMISE EELPÄEV. 
Püha vagamärtri Eugenia (umb 262) mälestus. 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Eelpüha pealaul 4. viisil «Sea end valmis, Petlemm…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa eelpüha kondak «Täna tuleb Neitsi…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial tipika antifonid.  
Sissekäigusalm «Tulge, kummardagem… Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled…». 

Eelpüha pealaul 4. viisil 

Sea end valmis, Petlemm – Eeden on kõigile lahti tehtud! * Kaunista 
end, Efrata – Elupuu on koopas Neitsist õide puhkenud. * Sest tema 
lapsekoda on mõtteline paradiis, * kust võrsus jumalik võsu, * mille 
viljast süües saame osa elust * ega sure nagu Aadam. * Kristus sünnib 
ilmale, * et tõsta taas üles oma kuju järgi loodu. 

Kiriku nimepüha pealaul.  
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 

Eelpüha kondak 3. viisil 

Täna tuleb Neitsi koopas imeviisil ilmale tooma * aegade-eelset 
Sõna; * tantsi, maailm, seda kuuldes; * austa ühes inglite ja karjastega 
Teda, kes oma tahtel ilmub, * väikest lapsukest, aegade-eelset Jumalat. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Kristuse sündimise eelse laupäeva epistel Gl 3:8-12 ja evangeelium Lk 13:18-29, mis algab:  

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Mille sarnane on Jumala kuningriik…». 
  Lauldakse «On kohus…».  

P 25. detsember.  
MEIE ISSANDA, JUMALA JA PÄÄSTJA JEESUSE KRISTUSE SÜNDIMINE. 
Kogu teenistus pühaderaamatu järgi. Vigiilia algab suure pärastõhtuteenistusega. 
 Suur õhtuteenistus peetakse seitsmendal tunnil eraldi ilma Vassiili Suure liturgiata. 
Algusõnnistus «Õnnistatud on meie Jumal alati, nüüd, ikka ja igavesti.» 
«Õnnis on inimene» kogu katesma. 
«Issand, ma hüüan» 2. viisil. Ja Kristuse sündimise stihhiirad. 
«Au olgu... Nüüd...». Samal viisil «Kui Augustus sai ainuvalitsejaks...». 
Sissekäik evangeeliumiga. Päeva eellaul «Issand on kuningaks saanud...». Pühakirjalugemised:  
I. 1Ms 1:1-13.   II. 4Ms 24:2-3.5-9.17-18.  III. Mi 4:6-7; 5:2-4.  
IV. Js 11:1-10.  V. Brk 3:36-38; 4:1-4.  VI. Tn 2:31-36.44-45.  
VII. Js 9:6-7.  VIII. Js 7:10-16; 8:1-4.8-10. 
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«Püha Jumal…» ei laulda, vaid pärast provetikuulutuste lugemist väike ekteenia. 
Eellaul 1. viisil «Issand ütles mulle: Sina oled mu Poeg...».  
Epistel Gl 3:15-22 , mis algab: «Vennad, ma toon inimliku näite..».. 
Halleluuja 5. viisil «Issand ütles mu Issandale...».  
Evangeelium Mt 13:31-36a, mis algab:  

«Issand ütles selle tähendamissõna: Taevariik on sinempiivaksese sarnane…». 
Siis ekteenia «Ütelgem kõik…». Samuti «Issand, aita…». Palumisekteenia «Toogem oma 
õhtupalved…» ja peakummardamispalve. Siis ütleb diakon «Tarkus.» Koor: «Õnnista.» Preester 
«Õnnistatud on tõeliselt olev, Kristus meie Jumal…» ja lõpetus korra järgi. 
Lõppõnnistuse algus: «Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast koopas sündis ja 
sõimes puhkas…».  
Siis lauldakse Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...».  
«Au olgu… Nüüd...». Kristuse sündimise kondak 3. viisil «Täna sünnitab Neitsi…». 
 Suurel pärastõhtuteenistusel lauldakse «Jumal on meiega…». 
«Valgusta mu silmad…» asemel  

Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...». 
«Heida armu meie peale…» asemel  

Kristuse sündimise kondak 3. viisil «Täna sünnitab Neitsi…». 
Pärast austamislaulu «Au olgu Jumalale kõrges…» peetakse litaania. 

Litaanial stihhiirad 1. viisil.  
«Au olgu…». 5. viisil «Targad, need hommikumaa kuningad…».  
«Nüüd…». 6. viisil «Täna hõiskavad taevas kõik inglid…». 

Salmstihhiirad 2. ja 3. viisil. «Au olgu…». 4. viisil «Ole rõõmus, Jeruusalemm…».  
«Nüüd…». Samal viisil «Sa asusid koopasse…». 

Leibade õnnistamisel lauldakse Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, 
meie Jumal...» kolm korda. 

 Hommikuteenistusel «Jumal on Issand» 4. viisil.  
Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...». «Au olgu…». 
Pealaul teist korda. «Nüüd…». Pealaul kolmandat korda. Lauldakse polielei.  

Austuslaul 

Meie kiidame Sind, * eluandja Kristus, * kes Sa täna meie pärast 
abielutundmatust ja kõige puhtamast Neitsist Mariast * ihulikult 
sündisid. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Enne aotähte sünnitasin ma Sind oma sisemusest…». 
Hommikuevangeelium: Mt 1:18-25, mis algab: «Jeesuse Kristuse sündimisega oli nõnda…». 
Pärast 50. psalmi «Au olgu…». «Täna on kõik rõõmuga täidetud, sest Kristus on Neitsist 
sündinud.» «Nüüd…». Seesama. 
Salm «Jumal, ole mulle armuline…». Stihhiira 6. viisil «Au olgu Jumalale kõrges…». 
 Kaanon 
Kaks Kristuse sündimise kaanonit irmostega, vahesalm „Au Sulle, meie Jumal, au Sulle.“ 
Katavassiateks Kristuse sündimise kaanonite irmosed. 
Pärast 3. laulu ipakoi 8. viisil «Taevas tõi Sulle, sõimes olijale Lapsukesele…».  
Pärast 6. laulu Kristuse sündimise kondak 3. viisil «Täna sünnitab Neitsi…» ja iikos.  
«Kes sa ülem oled…» asemel lauldakse kaanoni 9. laulu eel ülistuslaulud. 
Pärast 9. laulu valguselaul «Meie Päästja, Päevatõusmine kõrgest…» kolm korda. 
«Iga hingeline» 4. viisil. Neli Kristuse sündimise stihhiirat 4. viisil.  
«Au olgu…». 6. viisil «Kui tuli kätte aeg…».  
«Nüüd…». 2. viisil «Täna sünnib Kristus Neitsist Petlemmas…». 
Suur austamislaul. Selle lõpus Kristuse sündimise pealaul. 
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
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Pärast Meie Isa Kristuse sündimise kondak «Täna sünnitab Neitsi…». 
 Vassiili Suure jumalikul liturgial Kristuse sündimise antifonid.  
Sissekäigusalm «Enne aotähte… Jumala Poeg, kes Sa Neitsist sündisid…». 

Kristuse sündimise pealaul 4. viisil  

Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal, * valgustas maailma 
tõetundmise valgusega, * sest temas õppisid tähtede teenijad * ühe 
tähe läbi * Sind, Õigusepäikest, kummardama * ja Sind, kõrgelt 
Päevatõusmist, tundma. * Issand, au olgu Sulle! 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kristuse sündimise kondak 3. viisil 

Täna sünnitab Neitsi selle, kes on kõrgem kõigest loodust * ja 
maa toob koopa sellele, kelle ligi ei või pääseda. * Inglid ülistavad 
lauldes koos karjastega, * targad aga reisivad koos tähega, * sest 
meie pärast on sündinud väike lapsuke, aegade-eelne Jumal. 
«Püha Jumal…» asemel lauldakse «Kõik, kes teie…». 
Kristuse sündimise epistel Gl 4:4-7.  
Ja evangeelium Mt 2:1-12, mis algab:  

«Kui Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas…».  
«On kohus…» asemel lauldakse Kristuse sündimise teise kaanoni 9. laulu irmos 1. viisil 
ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Meil oleks küll kergem…». 
Lõppõnnistuse algus:  
«Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast koopas sündis ja sõimes puhkas…». 

E 26. detsember. KÕIGE PÜHAMA JUMALASÜNNITAJA KOONDMÄLESTUS. 
Pühade ja õiglaste Joosep Kihlatu, kuninga Taaveti ja Jumala venna Jaakobuse mälestus. 
Sel päeval hukati Rakveres püha preestermärter Sergei (1918). 
 Tundide ajal 
Kristuse sündimise pealaul «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...».  
«Au olgu…». Pühade pealaul 2. viisil «Kuuluta, Joosep...». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil pühade kondak «Täna saab jumalik Taavet...», 
kolmandal ja üheksandal tunnil Jumalasünnitaja kondak «See, kes enne aotähte…». 
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial Kristuse sündimise antifonid.  
Sissekäigusalm «Enne aotähte… Jumala Poeg, kes Sa Neitsist sündisid…». 

Kristuse sündimise pealaul 4. viisil  

Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal, * valgustas maailma 
tõetundmise valgusega, * sest temas õppisid tähtede teenijad * ühe 
tähe läbi * Sind, Õigusepäikest, kummardama * ja Sind, kõrgelt 
Päevatõusmist, tundma. * Issand, au olgu Sulle! 

Pühade pealaul 2. viisil. 

Kuuluta, Joosep, * Jumala esiisa Taavetile rõõmusõnumit imedest. 
* Sa nägid Neitsit käima peal olevat * ja saanud ingli kaudu ilmutuse, 
* austasid sa koos karjastega * ja kummardasid koos tähetarkadega. * 
Palu Kristust Jumalat * meie hingede päästmise pärast. 
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Jumalasünnitaja koondmälestuse kondak 6. viisil 

See, kes enne aotähte Isast ilma emata sündis, * sai maa peal täna 
sinust ilma isata lihasse. * Seepärast kuulutab täht tarkadele 
rõõmusõnumit, * inglid aga koos karjastega * laulavad ülistades sinu 
puhtast sünnitamisest, oh Armuleidnu. 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.  
Pühade kondak 3. viisil 

Täna saab jumalik Taavet rõõmuga täidetud * ja Joosep kiidab 
koos Jaakobiga Jumalat, * sest nad on rõõmsad kroonide üle, * mis 
nad kui Kristuse sugulased on saanud, * ja laulavad kiitust sellele, * 
kes sõnulseletamatul viisil on maa peal sündinud, * ning hüüavad: * 
Oh Helde, päästa need, kes Sind austavad! 

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. 
Kristuse sündimise kondak 3. viisil 

Täna sünnitab Neitsi selle, kes on kõrgem kõigest loodust * ja 
maa toob koopa sellele, kelle ligi ei või pääseda. * Inglid ülistavad 
lauldes koos karjastega, * targad aga reisivad koos tähega, * sest 
meie pärast on sündinud väike lapsuke, aegade-eelne Jumal. 
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Kristuse sündimise püha teise päeva epistel Hb 2:11-18.  
Ja evangeelium Mt 2:13-23, mis algab: 

«Kui tähetargad olid tagasi läinud, vaata, siis ilmus Issanda ingel…».  
«On kohus…» asemel lauldakse Kristuse sündimise teise kaanoni 9. laulu irmos 1. viisil 
ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Meil oleks küll kergem…». 
Lõppõnnistuse algus:  
«Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast koopas sündis ja sõimes puhkas…». 

T 27. detsember. Kristuse sündimise järelpüha.  
Püha esimärtri ja ülemdiakoni Stefani (umb 34) mälestus. 
Ja meie vaga isa usutunnistaja Teodor Märgistatu (840) ning meie püha isa Konstantinoopoli 
patriarhi Teodori (687) mälestus. 
Kõrgest ipühitsetud Stefanuse, Tall inna ja kogu Eest i  metropoli id i ,  autonoomse 
Eest i  Apostl ik-Õigeusu Kiriku ülemkarjase nimepäev.  
Teenistus pühaderaamatu (püha esimäerer Stefan) järgi. 
 Suurel õhtuteenistusel «Issand, ma hüüan» 4. viisil.  
Kuue salmi juurde kolm esimärtri stihhiirat 4. viisil ja kolm stihiirat 2. viisil.  
«Au olgu…». 2. viisil «Kõikide Kuningale ja Valitsejale…».  
«Nüüd…». Kristuse sündimise stihhiira 2. viisil «Täna on sündinud suur ja üliauline ime...».  
Sissekäik. Päeva eellaul.  
Pühakirjalugemised: I. Ap 6:1 – 7:10.  II. Ap 7:11-35. III. Ap 7:35-60.  

Litaanial esimärtri stihhiirad 1. viisil.  
«Au olgu…». Esimärtri auks 4. viisil.  
«Nüüd…». Kristuse sündimise stihiira. 

Kristuse sündimise salmstihhiirad 1. viisil.  
«Au olgu…». Esimärtri auks 6. viisil «Sa olid esimene märtrite ja diakonite seas…».  
«Nüüd…». Kristuse sündimise stihhiira samal viisil «Kõik inglid hõiskavad taevas…». 
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 Äralaskmispealaulud 
Esimärtri pealaul 4. viisil «Sina, Kristuse esimene märter…».  
«Au olgu…». Pealaul teist korda. 
«Nüüd…». Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...». 
 Hommikuteenistusel 
«Jumal on Issand» 4. viisil. Pealaulud nagu õhtuteenistuse lõpus. Lauldakse polielei.  

Austuslaul  

Meie kiidame sind, * püha esimärter Stefan, * ja austame sinu 
aulisi kannatusi, * mida sa Kristuse pärast talusid. 
Trepilaulud, 1. antifon 4. viisil «Mu noorest põlvest saadik…». 
Eellaul 4. viisil «Õige haljendab kui palm…».  
Hommikuevangeelium: Mk 12:1-12. 
Kristuse sündimise esimene kaanon 1. viisil koos irmosega.  
Ja suurmärtri kaanon 2. viisil, vahesalm „Püha esimärter Stefan, palu Jumalat meie eest.“  
Katavassiateks Kristuse sündimise kaanoni irmosed 1. viisil «Kristus sünnib…». 
Pärast 3. laulu Kristuse sündimise kondak 3. viisil «Täna sünnitab Neitsi…» ja iikos. 
Pärast 6. laulu esimärtri kondak 3. viisil «Eile tuli Valitseja…» ja iikos.  
 Lauldakse Jumalasünnitaja kiituselaul vahelauluga «Kes sa ülem oled…». 
Pärast 9. laulu esimärtri valguselaul.  «Au olgu… Nüüd...». 
Kristuse sündimise valguselaul «Meie Päästja, Päevatõusmine kõrgest…». 
«Iga hingeline» 6. viisil. Kolm Kristuse sündimise stihhiirat 6. viisil.  
Ja kolm stihhiirat esimärtri auks 2. viisil.  
«Au olgu…». Esimärtri auks 5. viisil. 
«Nüüd…». Kristuse sündimise stihhiira samal viisil. 
Suur austamislaul.  
Selle lõpus esimärtri pealaul 4. viisil «Sina, Kristuse esimene märter…».  
«Au olgu… Nüüd…».  
Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...». 
 Tundide ajal  
Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...». 
«Au olgu…». Esimärtri pealaul 4. viisil «Sina, Kristuse esimene märter…». 
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa esimesel ja kuuendal tunnil esimärtri kondak 3. viisil «Eile tuli Valitseja…», 
kolmandal ja üheksandal tunnil Kristuse sündimise kondak 3. viisil «Täna sünnitab Neitsi…».  
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial Kristuse sündimise antifonid.  
Sissekäigusalm «Enne aotähte… Jumala Poeg, kes Sa Neitsist sündisid…». 
Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...». 
Esimärtri pealaul 4. viisil «Sina, Kristuse esimene märter…». 
Kiriku nimepüha pealaul. 
«Au olgu…». Esimärtri kondak 3. viisil «Eile tuli Valitseja…». 
«Nüüd…». Kristuse sündimise kondak 3. viisil «Täna sünnitab Neitsi…».  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Esimärtri epistel Ap 6:8-15; 7:1-5.47-60.  
Ja evangeelium Mt 10:32-36; 11:1, mis algab: 

«Issand rääkis selle tähendamissõna: Oli keegi majaisand…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Kristuse sündimise teise kaanoni 9. laulu irmos 1. viisil 
ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Meil oleks küll kergem…». 
Lõppõnnistuse algus:  
«Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast koopas sündis ja sõimes puhkas…». 

K 28. detsember. Kristuse sünd imise järelpüha.  
Nikomeedias põletatud kahekümne tuhande püha märtri (302) mälestus. 
 Hb 5:11 – 6:8; Mk 11:23-26. 
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N 29. detsember. Kristuse sündimise järelpüha.  
Petlemma pühade lapsukeste-märtrite (I) mälestus, kelle Heroodes laskis Kristuse pärast ära 
tappa.  
Ja meie vaga isa «Uinumatute» kloostri ülema Markelli (485) mälestus. 
 Hb 7:1-6; Mk 11:23-26. 
Lapsukeste-märtrite epistel 2Kr 5:15-21 ja evangeelium Mt 2:13-23, mis algab: 

«Kui tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus Issanda ingel…». 

R 30. detsember. Kristuse sünd imise  järelpüha.  
Tessaloonika püha vagamärtri Aniisia (285-305) mälestus.   
 Hb 7:18-25; Mk 12:1-12. 

L 31. detsember. Kristuse sündimise püha lõpetus. Laupäev enne Jumalailmumist.  
Meie vaga ema Melania Roomlanna (439) mälestus.   
 Tundide ajal 
«Au olgu…». Kristuse sündimise pealaul «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...».  
«Nüüd…». Jumalasünnitajale tundideraamatust.  
Pärast Meie Isa Kristuse sündimise kondak 3. viisil «Täna sünnitab Neitsi…».  
 Johannes Kuldsuu jumalikul liturgial Kristuse sündimise antifonid.  
Sissekäigusalm «Enne aotähte… Jumala Poeg, kes Sa Neitsist sündisid…». 
Kristuse sündimise pealaul 4. viisil «Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal...». 
«Au olgu... Nüüd…». Kristuse sündimise kondak 3. viisil «Täna sünnitab Neitsi…».  
  Lauldakse «Püha Jumal…». 
Kristuse sündimise järgse laupäeva epistel 1Tm 6:11-16 ja evangeelium Mt 12:15-21, mis algab: 

«Ühel ajal järgnes Jeesusele palju rahvast, ja Tema tegi nad kõik terveks…». 
Jumalailmumise eelse laupäeva epistel 1Tm 3:14 – 4:5 ja evangeelium Mt 3:1-11, mis algab: 

«Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes…». 
«On kohus…» asemel lauldakse Kristuse sündimise teise kaanoni 9. laulu irmos 1. viisil 
ülistuslauluga «Mu hing, ülista… Meil oleks küll kergem…». 
Lõppõnnistuse algus:  
«Kristus, meie tõeline Jumal, kes meie päästmise pärast koopas sündis ja sõimes puhkas…». 



   Kirikuaasta 2022. Suured pühad ja paastud 

 Jaanuar     Veebruar 
P E T K N R L   P E T K N R L 
      1     1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 29 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28      
30 31               

 Märts     Aprill 
P E T K N R L   P E T K N R L 

  1 2 3 4 5        1 2 

6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 

 Mai     Juuni 
P E T K N R L   P E T K N R L 

1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31       26 27 28 29 30   

 Juuli     August 
P E T K N R L   P E T K N R L 
31     1 2    1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31    

 September     Oktoober 
P E T K N R L   P E T K N R L 
    1 2 3   30 31     1 
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29 

 November     Detsember 
P E T K N R L   P E T K N R L 

  1 2 3 4 5       1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10 
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24 
27 28 29 30      25 26 27 28 29 30 31 

01.01 Issanda ümberlõikamine 24.04 PÜHA PAASA  29.08 Eelkäija pea maharaiumine 

06.01 Jumalailmumine   02.06 Issanda taevaminemine  08.09 Jumalaema sündimine 

14.01 Püha Platoni mälestus  12.06 Viiekümnenda päeva püha 14.09 Ristiülendamine 
02.02 Issanda vastuvõtmine  24.06 Eelkäija sündimine  01.10 Jumalaema kaitsmine  
06.03 Andeksandmise pühapäev 29.06 Ülemapostlite mälestus  21.11 Jumalaema templisseminemine 

25.03 Rõõmukuulutamine  06.08 Issandamuutmine  25.12 Kristuse sündimine 

17.04 Palmipuude püha  15.08 Jumalaema uinumine  27.12 Eesti kirikupea nimepäev 

 Paastupäevad  Uinunute mälestuspäevad 

 


