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Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra,
Jeesus, Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.
Lukija:

Kunnia olkoon sinulle meidän Jumalamme, kunnia
sinulle.
Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu meissä ja
puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä
pelasta, oi, Hyvä, meidän sielumme.

sen. Me saamme iloita sinun voitostasi ja nostaa
lippumme Jumalamme kunniaksi. Herra täyttäköön
kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra
auttaa voideltuaan, vastaa hänelle pyhästä taivaastaan, pelastaa hänet oikean kätensä voimalla. Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan,
mutta me kutsumme avuksi Herran, Jumalamme,
nimeä. Nuo toiset kompastuvat ja kaatuvat, mutta
me pysymme pystyssä ja kestämme. Herra, anna
kuninkaalle voitto. Vastaa meille, kun huudamme
sinulta apua.
(Ps.21)

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä.
Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias,
anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme sinun nimesi tähden.
Herra armahda. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Herra, sinun avustasi kuningas iloitsee, kuinka hän
riemuitseekaan sinun voimastasi. Hänen hartaimman toiveensa sinä täytit, et kieltänyt häneltä, mitä
hän pyysi. Sinä annoit hänelle onnen ja siunauksen, painoit hänen päähänsä kultaisen kruunun.
Elämää hän sinulta pyysi, sinä lahjoitit sen hänelle,
pitkän iän, ikuisen elämän. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä autat häntä, vallan ja loiston sinä
hänelle lahjoitit. Sinä suot hänelle siunauksen, nyt
ja aina. Sinun läsnäolosi tuo hänelle ilon ja riemun. Kun kuningas luottaa Herraan, luottaa Korkeimman uskollisuuteen, hän ei horju. Sinun oikea
kätesi tavoittaa kaikki vihollisesi, Herra, sinä saat
kiinni vastustajasi. Sinä panet heidät kuin tuliseen
pätsiin, kun he joutuvat sinun eteesi, Herra. ☞

Herra, armahda. (12)

Sinä hävität heidät vihassasi, ja tuli tuhoaa heidät.
Heidän lapsensa sinä hävität maan päältä, heidän
jälkeläisensä ihmisten joukosta. He suunnittelevat
pahaa, he punovat juoniaan sinua vastaan, mutta
heidän aikeensa eivät onnistu. Sinä jännität jousesi
suoraan heitä kohti ja ajat heidät pakoon. Nouse,
Herra, osoita voimasi. Laulaen ja soittaen me ylistämme sinun suuria tekojasi. Pelasta, Herra, sinun
kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Anna kirkollesi
voitto vihollisista ja suojele ristilläsi valtakuntaasi.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme,
Jumalaa.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen.

Oi, Kristus, Jumala, joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, anna laupeutesi lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. Vahvista sen hallitusta suomalla
sille avuksi rauhan ase, voiton lannistumaton
merkki.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin
taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin
kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse
Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme,
eteen.

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

(Ps.20)

Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. Lähettäköön
Herra sinulle avun pyhäköstä, vahvan tuen Siionista. Hän muistakoon kaikki sinun ruokauhrisi, ottakoon vastaan lihavat polttouhrisi. Täyttäköön hän
hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyk-

Laupias puoltaja, kaikkien ylistämä Jumalansynnyttäjä, älä hylkää rukouksiamme, vaan vahvista
uskovaa kansaasi suomalla sille voitto taivaallisella avullasi, sillä sinä, oi ainoa siunattu, olet synnyttänyt Jumalan.
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Heksapsalmit
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. (3)
Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. (2)
I
Ps.3

nustan rikkomukseni, olen murheellinen syntieni
tähden. Mutta vihamieheni ovat voimissaan, monet
vihaavat minua ilman syytä. He palkitsevat hyvän
pahalla, syyttävät minua, vaikka olen tahtonut heille hyvää. Herra, älä hylkää minua. Jumalani, älä
ole niin kaukana. Riennä auttamaan, Herra, minun
pelastajani. Herra, älä hylkää minua. Jumalani, älä
ole niin kaukana. Riennä auttamaan, Herra, minun
pelastajani.
III
Ps.63

Herra, miten paljon minulla on ahdistajia. Monet
nousevat minua vastaan, monet sanovat minusta:
”Ei Jumalakaan häntä auta.” Sinä, Herra, sinä olet
minun kilpeni ja kunniani, sinä nostat minun pääni
pystyyn. Minä huudan avukseni Herraa, ja hän
vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun.
Koko yön Herra suojelee minua. En pelkää, vaikka
tuhatpäinen joukko joka puolelta saartaisi minut.
Tule avukseni, Herra. Jumalani, pelasta minut.
Sinä lyöt vihollisiani vasten suuta, sinä murskaat
jumalattomien hampaat. Yksin Herralta tulee apu,
sinulta kansasi saa siunauksen. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko
yön Herra suojelee minua.
II
Ps.38

Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet
minuun, sinun kätesi on painanut minut maahan.
Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet
minuun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät
jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan
kantaa. Minun haavani märkivät ja löyhkäävät, se
on mielettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulessa, ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa, rikki
lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Herra, sinä tiedät,
mitä minä kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun
korviisi. Sydämeni värisee, voimani hupenevat, silmieni valo sammuu. Ystäväni ja naapurini karttavat minua onnettomuuteni tähden, omaiseni pysyvät loitolla. Minun henkeäni uhataan ja minulle viritetään ansoja. Vihamieheni suunnittelevat pahaa
ja syytävät uhkauksiaan. He punovat kavalia juonia kaiken aikaa. Minä olen kuin kuuro, en kuule
mitään. Olen kuin mykkä, en suutani avaa. Minä
en enää mitään ymmärrä, en voi sanoa sanaakaan
vastaan. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra,
minun Jumalani, sinä vastaat minulle. Minä pyydän, älä anna vihamiesteni iloita, älä anna heidän
ilkkua, kun jalkani horjuu. Minä olen luhistumisen
partaalla, tuskani ei hetkeksikään hellitä. Minä tun-

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Pyhäkössä saan nähdä sinut,
kokea sinun voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin
elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua. Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin
elän, minä turvaan sinuun, kohotan käteni sinun
puoleesi. Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Minä
ajattelen sinua levätessäni, sinä olet mielessäni
yön hetkinä. Sinä olet tullut avukseni, ja minä saan
riemuita siipiesi suojassa. Koko voimallani minä
tarraudun sinuun, ja sinun oikea kätesi tukee minua. Tuho kohtaa ne, jotka vaanivat henkeäni, he
joutuvat maan syvyyksiin. Heidät annetaan miekan
saaliiksi, heistä tulee sakaalien ruokaa. Antakoon
Jumala kuninkaalle paljon iloa. Riemuitkoon jokainen, joka vannoo Jumalan nimeen. Mutta valehtelijoiden suu tukitaan. Minä ajattelen sinua levätessäni, sinä olet mielessäni yön hetkinä. Sinä olet
tullut avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi suojassa. Koko voimallani minä tarraudun sinuun, ja
sinun oikea kätesi tukee minua.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle, Jumala. (3)
Herra, armahda. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
IV
Ps.88

Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan
sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi.
Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, kallista korvasi minun huutoni puoleen. Paljon, ylen
määrin olen kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä.
Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä
olen kuin voimansa menettänyt soturi. Olen jäänyt
yksin, kuin olisin jo kuollut. 
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Minä virun kuin kaatuneet haudoissaan, nuo, joita
sinä et enää muista, joita kätesi ei auta. Sinä olet
syössyt minut syvyyksien perille, pimeään, pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on raskaana ylläni,
sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä. Sinä olet karkottanut ystävät luotani, niin kammottavaksi olet
minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse vapaaksi.
Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin, kaiken
päivää huudan sinua, Herra, ja ojennan käsiäni sinua kohti. Ethän sinä kuolleille tee ihmeitä, eivät
varjot nouse sinua ylistämään. Ei haudassa kerrota,
että sinä armahdat, ei kadotuksessa, että sinä olet
uskollinen. Tunnetaanko pimeydessä ihmeitäsi, puhutaanko hyvyydestäsi unohduksen maassa? ☞
Mutta minä huudan sinua, Herra, heti aamulla nousevat rukoukseni eteesi. Herra, miksi olet hylännyt
minut, miksi kätket minulta kasvosi? Nuoruudesta
saakka on osani ollut kova ja kuolema on uhannut
elämääni. Näännyksiin asti olen kantanut hirveää
kuormaa, jonka olet minulle pannut. Sinun vihasi
on kulkenut ylitseni, kauhut musertavat minut.
Kaiken päivää ne saartavat minua kuin vedet, ne
piirittävät minua joka puolelta. Kaikki ystäväni
sinä olet karkottanut, nyt on seuranani vain pimeys. Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä
huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi. Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen,
kallista korvasi minun huutoni puoleen.
V
Ps.103

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa,
minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja
parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja
minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka. Vanhurskaat
ovat Herran teot, hän tuo oikeuden sorretuille. Hän
osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret
tekonsa. Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän
on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän
iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän
maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut
niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin
kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää
meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan,
niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon, kuin kedon kukka hän kukoistaa. Ja kun tuuli käy yli, ei häntä

enää ole eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen
niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta
polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin,
jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen
käskynsä ja elävät niiden mukaan. Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla on kaikki
maa. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja
hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen
tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä
Herraa, minun sieluni. Kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni.
VI
Ps.143

Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni.
Sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle.
Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Vihamieheni vainoaa
henkeäni, hän polkee elämäni jalkoihinsa, hän
suistaa minut pimeyteen, kauan sitten kuolleitten
joukkoon. Voimani ovat lopussa, sydämeni jähmettyy. Minä muistelen menneitä aikoja, mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun kättesi töitä. Minä kohotan käteni sinun puoleesi, sieluni janoaa sinua
kuin kuivunut maa. Vastaa minulle, Herra. Vastaa
pian, kauan en enää jaksa. Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin olen haudan partaalla. Sinuun
minä turvaan, osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta. Sinun puoleesi minä käännyn, opeta minulle tie,
jota kulkea. Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä. Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani, opeta minua täyttämään tahtosi. Sinun
hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä. ☞
Nimesi tähden, Herra, anna minun elää. Vapauta
minut ahdingosta, sinä vanhurskas. Tuhoa viholliseni, sinä uskollinen. Hävitä kaikki, jotka vainoavat henkeäni, minä olen sinun palvelijasi. Herra,
sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle.
Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Herra, sinä uskollinen,
sinä vanhurskas, vastaa minulle. Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole
syytön. Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle, Jumala. (3)
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Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille.
Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen.
Kuoro:

PÄIVÄN TROPARI
ks. minea

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
TEOTOKION
ks. oktoekhos

KATISMAT
ks. papin vigiliakäsikirja s. 229–231
Kuoro: Herra, armahda. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin
minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi.
Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä,
polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on minun
uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita Siionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit. Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja
alttarille tuodaan teurashärät.

Lukija: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Säv.:

1–3–5–7

2–4–6–8

toasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä
sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni,
synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta
sinä tahdot sisimpääni totuuden, ilmoita siis minulle viisautesi. Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja
pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla
ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä
karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta
pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata,
niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat
sinun luoksesi. ☞

Su

2

3

Ma

4

5

Ti

7

8

Ke

10

11

To

13

14

Pe

19

20

KANONI

La

16

17

ks. oktoekhos

EKSAPOSTILARIO
ks. oktoekhos

Ensimmäinen katisman loputtua lukija lausuu:
Lukija (Ps.148):
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)
Herra, armahda. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Lukija: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Toinen ja kolmas katisma luetaan samalla tavalla kuin ensimmäinenkin.
Kolmannen katisman loputtua lukija lausuu:
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina
ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle, Jumala. (3)
KATISMATROPARIT
ks. oktoekhos / pentekostarion

Lukija: (Ps.51):

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun
syntini on aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tah-

Ylistäkää Herraa, te, jotka olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa. Ylistäkää häntä, te hänen
enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot.
Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä,
kirkkaat tähdet. Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet. Ylistäkööt
nämä kaikki Herran nimeä, sillä Hän on ne käskyllään luonut. Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi, hän
sääti niille järkkymättömät lait. Ylistäkää Herraa,
te, jotka olette maan päällä, ylistäkää syvyydet ja
meren pedot. Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva.
Ylistä, myrskytuuli, hänen käskyläisensä. Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja seetrit, villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut.
Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja
kaikki maan mahtimiehet, nuorukaiset ja neidot,
vanhat ja nuoret. Ylistäkööt nämä kaikki Herran
nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen, hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan. Herra on
antanut kansallensa uuden voiman. Häntä ylistävät
kaikki hänen palvelijansa, Israelin kansa, joka saa
olla lähellä häntä.
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(Ps.149)

Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat. Iloitkoon Israel Luojastaan, riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan. Ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot
hänen kiitostaan rummuin ja harpuin. Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät
kunniaan. Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan, riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika. Heillä on huulillaan Jumalan ylistys, heillä on
kädessään kaksiteräinen miekka. He kostavat viholliskansoille, kurittavat kansakuntia. He panevat
kahleisiin niiden kuninkaat ja lyövät rautoihin
mahtimiehet. He panevat täytäntöön tuomion, jonka Herra on laissaan säätänyt. Tämä on Herran palvelijoiden kunniatehtävä.
(Ps.150)

Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää
häntä taivaan mahtavissa holveissa. Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on
suuri. Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää
häntä harppua ja lyyraa soittaen. Ylistäkää häntä
tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua
ja huilua soittaen. Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein.
Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, kuuluu kunnia, ja sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Kunnia olkoon sinulle, joka näytit meille valkeuden.
Suuri ylistysveisu
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Me kiitämme sinua, me ylistämme sinua, kumarramme sinua, kunnioitamme sinua, kiitosta kannamme sinulle sinun
suuren kunniasi tähden. Herra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä kaikkivaltias. Herra, ainokainen
Poika, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Herra Jumala, Jumalan Karitsa, Isän Poika, joka otat pois
maailman synnin, armahda meitä. Sinä, joka maailman synnin otat pois, ota vastaan meidän rukouksemme. Sinä, joka Isän oikealla puolella istut, armahda meitä. Sillä sinä yksin olet pyhä, sinä olet
ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Amen. Joka päivä minä sinua kiitän, minä ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Herra, sinä olet
meidän turvamme polvesta polveen. Minä sanon:

”Herra, armahda minua, tee minut terveeksi.”
Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani, opeta
minua täyttämään tahtosi. Sinun luonasi on elämän
lähde, sinun valostasi me saamme valon. Herra,
suo armosi ja hyvyytesi niille, jotka tuntevat sinut.
Suo Herra, että me tämän päivän syntiä tekemättä
viettäisimme. Siunattu olet sinä, meidän isiemme
Jumala, sekä kiitetty ja ylistetty on sinun nimesi
iankaikkisesti. Amen. Herra, ole meille laupias,
kun me turvaudumme sinuun. Kiitetty olet sinä,
Herra, opeta minulle käskysi. Kiitetty olet sinä,
Valtias, tee minut sinun käskyjäsi ymmärtäväksi.
Kiitetty olet sinä, Pyhä, valista minua käskyilläsi.
Herra, sinun laupeutesi pysyy iankaikkisesti. Älä
kättesi töitä hylkää. Sinulle on tuleva kiitos, sinulle
ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia tuleva, Isä,
Poika ja Pyhä Henki nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Amen.
Kuoro:

VIRRELMÄSTIKIIRAT
ks. oktoekhos
Liitelauselmat:

Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme
iloita elämämme päivistä. Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo yhtä monena vuotena kuin
vaivamme kesti. Anna palvelijoittesi nähdä suuret
tekosi, anna lastemme nähdä kunniasi loisto.
q q q q q
Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille,
anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Kuoro:

JUMALANSYNNYTTÄJÄN STIKIIRA
ks. oktoekhos

Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun
nimellesi, Korkein. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi.
Lukija:

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä.
Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias,
anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme sinun nimesi tähden.
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Herra, armahda. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin
kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.
Kuoro:

PÄIVÄN TROPARI
ks. oktoekhos

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
TEOTOKION
ks. oktoekhos

Herra, siunaa.
Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra,
Jeesus, Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Lukija:

Kuoro: Amen.

Meidän isällemme pyhimmälle ekumeeniselle
patriarkalle Bartholomeokselle, │ ja korkeasti
pyhitetylle isällemme Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispalle Leolle, │ ja korkeasti pyhitetylle
isällemme Oulun metropoliitalle Panteleimonille, │ tämän pyhän temppelin veljille ja kaikille
seurakuntamme jäsenille sekä kaikille oikeauskoisille kristityille; ║ anna, Herra, pitkä ikä ja
varjele heitä.
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