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Rukkoospuudâi ráhtus puáhtá kevttið heiviitmáin. Rukkoospuudâ puáhtá stivrið 
pappâ, eres servikoddepargee teikâ servikoddálâš. 

Vielgis lijnijn lovdum peevdi oolâ puáhtá pieijâð meiddei riistâ teikâ krusifiiksi já 
cokkiittið kinttâl. 

 

1. Salmâ 
Saalmâ saajeest puáhtá leðe eres muusik. 

2. Laiðiittâs 

Álgusivnádâs 
Álgusivnádâs puáhtá lávluð teikâ luuhâð. 

 

 

 

 
TEIKÂ 

 

 
Laiðiittâssäänih 
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3. Psalmâ 
Puáhtá kevttið rukkoospuudâ fáádá teikâ kirkkoive äigipuudâ miäldásijd teikâ 
eres psaalmâid. 

Psaalmâ saajeest puáhtá lávluð saalmâ. 

Psaalmâ puáhtá lávluð teikâ luuhâð. Ton aalgâst já loopâst puáhtá leðe antifoni. 

Psaalmân labdoo Uccâ kunnee. Ton saajeest puáhtá kevttið salmâveerstâ 60:8. 
Uccâ kunnee kuáððoo meddâl vástuääigi, 5. vástuääigi pasepeeivi rääjist. 

4. Ráámmátluuhâm 
Lohhoo ohtâ teikâ mottoom èuávvuvâš ráámmátteevstâin. Puáhtá kevttið 
meiddei ráámmátteevstâid kirkkoive äigipuudâ mield teikâ eres ráámmátteevs-
tâid. 

Lohhee almoot ráámmátpitá. 

5. Vástádâs 
Vástádâssân puáhtá leðe salmâ, psalmâ, laavlâ, èuojânâsmuusik 
teikâ joskis smietâdem. 

Eenâb ko oovtâ teevstâ luvâdijn ráámmátluuhâm já vástádâs 
pyehtiv leðe vuáruttuvâi. 

6.  Saahâ 

7.  Salmâ 
Saalmâ saajeest puáhtá leðe eres muusik. 

8. Ruhâdâspuddâ 

Vuárurukkoos 
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Sivnedem 
Kiävttojeh rukkoospuudâ fáádán lobdâseijee sivnedemsäänih teikâ 
sivnedemrukkoos. 

Rukkoos 
Kiävttoo rukkoospuudâ fáádán lobdâseijee rukkoos. Rukkoos puáhtá rähtið 
meiddei rijjâht. 

S Aamen. 

 Mii Eeèi 
Hiärá rukkoos ciälkkoo oovtâ jienân. 

S Mii Eeèi, kote lah oolmijn. 
Pasottum liävus tuu nommâ. 
Puáðus tuu väldikodde. 
©ados tuu táttu meid eennâm alne nuuvtko almeest. 
Adde mijjân onnáá peeivi mii jyehipiäiválii leeibi. 
Já adde mijjân mii suddoid addâgâs, 
nuuvtko mij–uv addâgâs adelep toid, 
kiäh láá mii vuástá rikkom. 
Já ele jooðeet mii kivsádâsân, 
mut peesti mii paast. 
Tastko tust lii väldikodde já vyeimi já kunnee nuvâhánnáá. 
Aamen. 
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9.  Salmâ 

10. Sivnádâs 

 

 
S Aamen. 

TEIKÂ 

P/O Hiärrá sivnedus tii já varjâlus tii. 
Hiärrá èuovvâdus muáðuidis tijjân 
já liävus tijjân ármulâ¹. 
Hiärrá jurgâlus muáðuidis tii piälán 
já adelus tijjân ráávhu. 
Eeji já + Alge já Pase Jiegâ noomân. 

S Aamen. 

11.  Loppâmuusik 
Loppâmuusik puáhtá leðe salmâ, laavlâ já/teikâ èuojânâsmuusik 

 


