
 
 
Hirmstõõvvmõõžžâst tuõivvu 
 
 
Ǥu sij leʹjje käiǥštõõvvâm täʹst, sij õõudâst čuõǯǯu kroota kueʹhtt åumma kumccõõđi čuõʹvves pihttsin. 

Neezzan suõrggne da ǩiõʹčče pâi maddu. Leša åumma sarnnu siʹjjid: ”Mõʹnt ooccveʹted jieʹli jaaʹmmji 

jooukâst? Ij son tääiʹb leäkku, son lij kaggõõttâm jääʹmmjest. (Luuk. 24:4–6.)  

Jättõõvvmõš da hirmstõõvvmõš liâ sääʹn, kook kovvee Isõõzz taaurõõžži vasttõõzzid suu ääuʹdstes eʹjjpeeiʹv 

tueʹlää. Sij jättõʹvve pâll’jeen, što leäi šõddâm ääuʹd riõʹvvjummuš. Sij hirmstõʹvve, ǥu jiâ vuäittam fiʹttjed, 

mii leäi šõddâm. Käiǥštõõvvmõš vaajtõõvi kuuitâǥ kuärǥcen rämman, ǥu pââjaskaggõõttâm Kristõs 

iʹlmmstõõvi siʹjjid, da sij vuåǯǯu mååusat ååsk, tueiv da jieʹllem. 

Strääžnaipiâtncen Isõõzz õlddâz leʹjje vuäjjam panntuõivvu da määŋgas seeʹst leʹjje čõʹǩǩääm. 

Mätt’tõspäärna lââʹnnõʹtte lokkuum uusi tuâkka uʹčteeʹles jääʹmmem mâŋŋa. Sij leʹjje põõl vueʹlnn da 

juʹrdde, što ij sij pueʹttiääiʹjes vueiʹt leeʹd Isõõzz kõrr jieʹllem pueʹrab.  

Eʹjjpeeiʹv eeʹđes poodd šõõddi kroota mii-ne, kååʹtt muåri mätt’tõspaaʹrni åålǥlaž da siiʹsǩe lookkid: kuâras 

ääuʹd hirmstõõvvmõõžž mâŋŋa sij vuåʒʒu teivvad Pââjaskaggõõttâm Šuur. Son, kååʹtt leäi taaurõõžžeez 

ååsktam åårram pââjaskaggõõttmõš da jieʹllem, čuäʹjti sääʹnes tuõttân da tiiudi låppõõzz. Čõʹǩǩeejin da 

põõlčõs mätt’tõõđjin šõʹdde smeʹllkõs pââjaskaggõõttmõõžž tuõđšteei.  

Åskkam iʹlla vueiʹnnem leʹbe teâđ vääʹrest. Jeäʹp ååsk Vuâsppååda, Kristõʹsse leʹbe Pââʹss Jiõʹǧǧe tõn diõtt, 

što leäʹp Vuâsppååʹd vuäinnam. Åskkam lij Vuâsppååʹd šõddeem, miʹjjid sǩiâŋkkân uvddum. Nääiʹt åskk lij 

meeʹst šõddi õõmâs aivv seämmanalla ǥu luâtt kåccai moodrõs naaʹlin seuʹŋŋes tääʹlv mâŋŋa ođđ jieʹllma.  

Eʹjjpeeiʹv ååreen tän eeʹjj kalenteeʹrest mõŋŋu ǩiđđtääʹlv, vuäǯǯap juʹn ååʹn jiijjân čõõʹlmin tuõđšted tän ođđ 

jieʹllem kåccjem luâđast. Oulu aaʹrhelkååʹdd saaujbeäʹlnn eʹjjpeeiʹv vieʹttjet juʹn kookkas õuddnam ǩiiđ 

tobdlmin. Aaʹrhelkååʹdd tââʹvbeäʹlnn täʹlvv âânn võl luâđ ǩiõđines. Luâtt kuuitâǥ tuõđast juõʹǩǩsââʹjest 

Eʹmmelstes. Ođđ jieʹllem luâđast lij mâte pelkkmõõžž da muštt’tõõzz ođđ jieʹllmest Kristõõzzâst. 

Eʹjjpeeiʹv rämmjuhll kuâras ääuʹd muõrrkarddsest lij låppõõzz teâuddjõs. Vuâsppååʹd låppõõzz jiâ tiuddu 

pâi Biblija lõõstin da histoorâst. Tõk tiuddne še täʹbbe, juõʹǩǩsââʹjest toʹben, koʹst oummu puäʹtte 

vuässliʹžžen pââjaskaggõõttmõõžž evaŋǧeʹliuumest. Låppõõzzâs meâldlânji Kristõs lij åʹrnn toʹben, koʹst 

kueʹhtt leʹbe kolmm liâ noorõõttâm suu nõõmsteez. Låppõõzzâs meâldlânji Kristõs lij peittum naaʹlin, leša 

tuõđeʹld åʹrnn pââʹss pričaazzâst. Še mij jieʹllem lookki čõõđ Kristõs tätt pueʹtted da suu ärmmes kåʹmard 

vuâlas mij rieʹǩǩid (virss 104). Tuõʹđi Kristõs lij pââjaskaggõõttâm! 
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