
  
 
 

Seeiʹm årnn käunnai rääuh 
 

 
Oulu aaʹrhelpõõrt šeelljast lij joullseiʹmm.tõn rääjj ij vueiʹt väʹʒʒed  årsteǩâni, ǥu tõt vuõiʹǧǧest årstââtt 
ǩicstõõzz. Adveeʹnt poddân tuâjjpäikka pueʹttmen moojjšam juõʹǩǩ peeiʹv tõn muõrâst rajjum 
seiʹmmlaaddâlm, koʹst ooumažhääm da žeeʹvet liâ âlddsin luâđla šõõra. Leäm vuâmmšam, što tõn paʹldde 
årste määŋg uuʹlec rääjj- jååđi. Måttmešt peiʹvvpõõrt päärna puäʹtte pâi tõn väʹrdd moojjšed 
seiʹmmlaaddâlm.  

Tän čõõuč  čõõđtum ođđ veeʹrjteʹmes Ođđ testameeʹnt jåårǥlõs UT2020 âânn seeiʹmest õlmmõõzz “ žeeʹvti 
sueiʹn”.  Ođđ testameeʹnt kreikkaǩiõllsast alggteeʹkstest fatnē (φάτνῃ)  vuäitt miârkkšõõvvâd žeeʹvti 
põõrrâmkaarât leʹbe veiddsubun raajâlm, mäddtääll leʹbe pääiʹǩ, koʹst žeeʹvtid poorte leʹbe koozz tõid 
nåʹrre suõjju. Jåårǥlâʹttep- pa sääʹnn håʹt-i õlmmõõzzin seiʹmm leʹbe žeeʹvti sueiʹn, de joullevaŋǧeʹliumâst 
miârkktõs lij kuuitâǥ čiõlgg. Kõõččmõš lij sââʹjest, koozz Isõs, maaiʹlm Kaʹjjeei šiõʹtte tâʹlles šõddmes mâŋŋa.     

Tän jooul vueʹlnn ǩiõččam Aaʹrhelpõõrt šeelljast åårrai seiʹmmlaaddâlm tuõivvjes čõõʹlmin, kuuitâǥ 
luõiksteen. Davai pueʹtti eeʹjj leʹčči pueʹrben. Davai korona jååʹttem vuäǯǯče pueʹtǩǩeed da piâzzčim eʹpet 
tiõrvted ǩiõđâst ǩiʹtte. Kaiʹbbjep juʹn čuuʹt kueiʹmeen kõskkvuõđ, õõldâsvuõđ da kuõskkmõõžž. Čâđđmanan 
pâjjan adveeʹnt molldõs: hoosiann! Vuõi vieʹǩǩed, kaʹjjed!   

Ǩiõččâkap väimmam čõõʹlmin tõn seimma, koozz Isõs, maaiʹlm Kaʹjjeei šõõddi. ij ǥu leäkku õõmâs, što 
Vuâsppååʹd Päʹrnn alttii jieʹllmes tän maaiʹlmest  samai seämma nalla ǥu tõn leʹbe mon; uʹccen, 
peâuteʹmmen, ääʹppteʹmmen. Vuâsppåʹd šõõddi ooumžen čårrpäikka. Son leäi voops järrsi äärmast, mâʹt-a 
puk siõʹme šõddâmšiâtt.      

Isõs šõddmest tän maaiʹlmma Vuâsppåʹd puõʹđi konkreettlânji ââlda miʹjjid, jueʹjjeen oummu vueʹzz da 
jälstemkõskkvuõđid. Ooumžen šõddâm Vuâsppååʹd  Pärnna maaiʹlm da tõn oummi muõʹǩǩid jiâ ni tän jooul 
leäkku veeʹres. Son tobdd jieʹllmen da vueʹssem. Seeiʹm paaldâst miʹjjid še kåčča jåårǥled âʹlddoummi 
beälla. Seeiʹm paaldâst äʹvvne veiddsab kuâsttâlm kueiʹmeen õhttvuõʹtte, proʹsttjõʹsse da suåvtõʹsse.  

Šiõǥǥ naʹzvan, smeʹllkââttam tuu tän joullân jiânttõõvvâd seeiʹm paʹldde  ja ooccâd toʹben rääuh, koon tät 
veäʹlaš maaiʹlm ij vueiʹt uʹvdded. Seimma šõddâm Isõs låʹppii vuõrâsooumžen ravsmõõvvmen seuʹrrjeejeez 
nääiʹt: “Mon kuâđam tiʹjjid rääuh. Jiijjân rääuh mon ooudam tiʹjjid, jiõm nåkam mõõn maaiʹlm oudd. 
Leäkkad smeʹllak, jeäʹlled vuäjju tuõivvteʹmvuõʹtte.” (Joh.14:27)      

Blouslõvvum jooul Tuʹnne da âʹlddoummääd! 
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