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IX hetki

Pappi epitrakiliin puettuna astuu pyhän oven eteen ja
kumarrettuaan kolmesti lausuu:

Kiitetty olkoon Jumalamme, alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Lukija: Amen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia
Sinulle.

Taivaallinen Kuningas …

Pyhä Jumala …

Isä meidän …

Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja
kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija: Amen.

Herra, armahda. (12).

Kunnia … nyt …

Tulkaa, kumartakaamme …



Kumarrettuansa kolmesti pappi poistuu alttariin. IX hetken lopussa
lukijan sanoessa ”Herran nimeen siunaa, isä” pappi lausuu:

Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä. Valista kasvosi meille
ja armahda meitä.

Hetken loppurukousta luettaessa pappi aukaisee esiripun, pukeutuu
feloniin ja menee pyhän oven eteen, jossa hän loppusiunausta
lausumatta aloittaa ehtoopalveluksen:

Ehtoopalvelus

Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Lukija: Amen.

Tulkaa, kumartakaamme …

Kiitä Herraa, minun sieluni …… (Ps. 104).

Pappi seisoen pyhän oven edessä lukee salaisesti
ehtoorukoukset:

1. rukous

Herra, Sinä armollinen ja laupias, pitkämielinen ja ylen sääliväinen!
Ota huomaasi anomuksemme, kuule rukouksemme ääni ja tee
merkki meille, meidän hyväksemme. Ohjaa meitä Sinun
totuudessasi. Ilahduta meidän sydämemme, että pelkäisimme
Sinun pyhää nimeäsi. Sillä Sinä olet suuri ja teet ihmeitä, Sinä
ainoa olet Jumala. Ei ole Sinun vertaistasi, Herra, jumalien
joukossa. Sinä olet voimallinen laupeudessasi ja hyvä voimassasi
auttaaksesi, lohduttaaksesi ja pelastaaksesi kaikkia, jotka panevat
toivonsa Sinun pyhään nimeesi. Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä
Henki, on tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina
ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.



2. rukous

Herra, älä rankaise meitä vihassasi, älä kiivastuksessasi meitä
kurita, vaan tee meille, meidän sielujemme parantaja ja auttaja,
armosi mukaan. Ohjaa meidät Sinun tahtosi mukaiseen satamaan.
Valaise sielujemme silmät Sinun totuutesi tuntemisessa. Tee
armostasi meille tämän päivän ja koko elämämmekin loppuaika
rauhalliseksi ja synnittömäksi pyhän Jumalansynnyttäjän ja kaikkien
pyhien ihmisten esirukouksien tähden. Sillä sinun, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, on voima ja Sinun on hallitus, valta ja kunnia nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

3. rukous

Herra, meidän Jumalamme, muista meitä, syntisiä ja kelvottomia
palvelijoitasi, kun me Sinun pyhää nimeäsi avuksemme huudamme,
äläkä anna meidän odottaessamme Sinun armoasi joutua häpeään.
Täytä, oi Herra, kaikki anomuksemme, jotka tuottavat meille
pelastusta, ja suo meidän rakastaa sekä peljätä Sinua koko
sydämestämme ja täyttää kaikessa Sinun tahtoasi. Sillä Sinä olet
hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me kunniaa edes kannamme
Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Amen.

4. rukous

Sinua, Jumala, pyhät taivasten voimat vaikenematta kiitosvirsillä
ylistävät, ja Sinulle he lakkaamatta kiitosta kantavat. Täytä
meidänkin suumme Sinun kiittämisestäsi, että myös se Sinun pyhän
nimesi majesteettisuutta julistaisi. Anna meille osallisuus ja perintö
kaikkien niiden joukossa, jotka pelkäävät Sinua totuudessa ja
pitävät Sinun käskysi, pyhän Jumalansynnyttäjän ja kaikkien Sinun
pyhiesi esirukousten tähden. Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä henki,
on tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.



5. rukous

Herra, Herra! Sinä puhtaalla kädelläsi pidät kaikki yllä. Sinä olet
pitkämielinen meille kaikille ja anna meille pahat tekomme anteeksi.
Muista laupeuttasi ja armoasi. Lähesty meitä hyvyydessäsi ja suo
meidän tämänkin päivän loppuaika välttää kaikkia pahan hengen
pauloja ja varjele elämämme pahuuden juonilta kaikkein pyhimmän
Henkesi armon kautta. Sinun ainokaisen Poikasi armon ja
ihmisrakkauden tähden, ja Hänen kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä
kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kanssa nyt
ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

6. rukous

Suuri ja ihmeellinen Jumala! Sinä sanomattomalla hyvyydelläsi ja
auliilla huolenpidollasi hallitset kaikkea. Sinä olet lahjoittanut meille
maallisia hyvyyksiä ja meille antamillasi lahjoilla olet vahvistanut
meitä uskossa luvattuun valtakuntaasi. Sinä olet suonut meidän
tämänkin kuluneen päivänosan välttää kaikkea pahaa. Auta meitä
myös sen loppuosa päättämään nuhteettomasti Sinun pyhän
kunniasi edessä ja kiitosvirsillä ylistämään Sinua, ainoaa hyvää ja
ihmisiä rakastavaa Jumalaamme. Sillä Sinä olet meidän
Jumalamme, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edes
kannamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

7. rukous

Suuri ja korkein Jumala Sinä yksin olet kuolematon ja asut
lähestymättömässä valkeudessa. Sinä olet viisaudellasi koko
luomakunnan luonut, olet erottanut valkeuden pimeydestä, olet
pannut auringon päivää hallitsemaan sekä kuun ja tähden
hallitsemaan yötä. Sinä olet katsonut meidät syntiset arvollisiksi
tälläkin hetkellä tulemaan kasvojesi eteen ylistämään Sinua ja
toimittamaan Sinulle tätä ehtookiitosta. Sinä itse, ihmisiä rakastava
Herra, ohjaa meidän rukoustamme, niin että se olisi otollinen niin
kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi edessä, ja ota se vastaan niin
kuin suloinen tuoksu. Suo meille rauha tänä iltana ja tulevana yönä.



Pue meidät valkeuden sota-asuun, pelasta meidät yön kauhuista
sekä pimeässä hiipivästä pahuudesta ja suo, että uni, jonka olet
lahjoittanut meille heikoille levoksi, olisi vapaa kaikista pahan
hengen herättämistä mielikuvista. Valtias, hyvyyden antaja, suo,
että me yölläkin vuoteessamme muistelisimme nöyrin mielin
kaikkein pyhintä nimeäsi ja Sinun käskyjesi tutkistelemisen
valaisemina hengen ilolla heräisimme unestamme ylistämään
hyvyyttäsi ja kantamaan rukouksia ja anomisia Sinun hyvyydellesi
meidän ja koko kansasi syntien edestä. Lähesty armollasi kansaasi
pyhän Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. Sillä Sinä olet
armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, me kunniaa edes kannamme nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Suuri ektenia

Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme
pelastusta.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan
seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän huoneen ja täällä uskossa,
hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa patriarkkamme ……, arkkipiispamme ……,
(piispamme ……,) arvoisain pappien, Kristuksessa diakonien,
kaikkien kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.



Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan
puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin (kylän, pyhän luostarin),
kaikkien (kylien) kaupunkien ja maakuntain ja niiden uskovaisten
asukkaitten puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja, runsaita maan hedelmiä ja
rauhallisia aikoja.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme merellä kulkijain, matkustajain, sairaiden, kärsivien
ja vangittujen puolesta, että Herra pelastaisi heidät.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta,
vihasta, vaarasta ja hädästä.

Veisaajat: Herra, armahda.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun
armollasi.

Veisaajat: Herra, armahda.

Muisteltuamme kaikkein pyhitä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä
kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko
elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.



Veisaajat: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on tuleva kaikkinainen
ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Katisma ja sen jälkeen pieni ektenia.

Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Veisaajat: Herra, armahda.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun
armollasi.

Veisaajat: Herra, armahda.

Muisteltuamme kaikkein pyhitä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä
kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko
elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Veisaajat: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on voima ja Sinun on
hallitus, valta ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Herra, minä huudan Sinua …… (Ps. 141).

Avuksihuutostikiirat

Saatto toimitetaan arkipäivinä harvoin, ks. ohjeet.



Oi Jeesus Kristus …

luetaan, mutta jos saatto toimitetaan, niin lauletaan.

Päivän prokimeni

Sunnuntai-iltana, 8. säv.:

Kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat (Ps. 134: 1).

Liitelauselma:
Jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen
esikartanoissa (Ps. 134: 1, LXX).

Maanantai-iltana, 4. säv.:

Herra kuulee, kun minä Häntä huudan (Ps. 4: 4).

Liitelauselma:
Vastaa minulle, kun minä huudan, Sinä minun vanhurskauteni
Jumala (Ps. 4: 2).

Tiistai-iltana, 1. säv.:

Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani (Ps. 23:
6).

Liitelauselma:
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille
niityille Hän vie minut lepäämään (Ps. 23: 1-2).

Keskiviikko-iltana, 5. säv.:

Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, aja minun asiani
väkevyydelläsi (Ps. 54: 3).



Liitelauselma:
Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun suuni sanat (Ps.
54: 4).

Torstai-iltana, 6. säv.:

Apu minulta tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan (Ps. 121:
2).

Perjantai-iltana, 7 säv.:
Jumala, Sinä olet minun turvani, Sinun laupeutesi käy minun
edelläni (Ps. 59 10-11, LXX).

Liitelauselma:
Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka
nousevat minua vastaan (Ps. 59: 2).

Lauantai-iltana, 6. säv.:
Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella (Ps. 93: 1).

Liitelauselmat:

Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan (Ps. 93: 1).
Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju (Ps. 93: 1).
Pyhyys on Sinun huoneellesi arvollinen, Herra, hamaan aikojen
loppuun (Ps. 93: 5).

Vainajain muistopäivinä prokimenin sijaan:

Halleluja, halleluja, halleluja (8. säv.).

Liitelauselmat:

Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra!
Hänen muistonsa pysyy polvesta polveen.

Parimiat juhlapäivien aattona, suuressa paastossa arkipäivinäkin.



Hartauden ektenia, vain juhlapäivien aattona.

Suo, Herra, että me tämän illan …

Anomusektenia

Kantakaamme iltarukouksemme Herralle.

Veisaajat: Herra, armahda.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, sinun
armollasi.

Veisaajat: Herra, armahda.

Anokaamme Herralta, että koko tämä ilta olisi meille täydellinen,
pyhä, rauhallinen ja synnitön.

Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme Herralta rauhan enkeliä, uskollista johdattajaa.
sielujemme ja ruumiittemme suojelijaa.

Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksiemme sovitusta ja
anteeksi antamista.

Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme Herralta hyvyyttä ja menestystä sieluillemme ja rauhaa
maailmalle.

Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme Herralta, että Hän sallisi meidän viettää elämämme
jäljellä olevan ajan rauhassa ja synninkatumuksessa.



Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista,
rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän
tuomioistuimen edessä.

Veisaajat: Anna, Herra.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä
kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko
elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Veisaajat: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: Sillä Sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me
kunniaa edes kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Virrelmästikiirat

Herra, nyt Sinä annat palvelijasi …
Pyhä Jumala …
Isä meidän …

Troparit (1
---
1) Arkipäivinä suuressa paastossa troparin jälkeen luetaan:
Herra, armahda. (40).
Kunnia … nyt …
Me ylistämme Sinua …
Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi: Kiitetty olkoon aina oleva Kristus, meidän Jumalamme, alati,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.



Lukija: Amen. Taivaallinen Kuningas, ohjaa maamme hallitusta …

Pappi lukee Efraim Syyrialaisen rukouksen:

Herra, elämäni Valtias! Estä minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Kumarrus maahan

Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun puhtauden, nöyryyden,
kärsivällisyyden ja rakkauden henki.

Kumarrus maahan

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten
veljeäni tuomitsisi, sillä siunattu olet Sinä iankaikkisesta
iankaikkiseen. Amen.

Kumarrus maahan

Pappi lausuu hiljaa samalla kumartaen, mutta ei maahan asti:

Jumala, puhdista minua syntistä. (12).

Sitten pappi lausuu jälleen Efraim Syyrialaisen rukouksen ja
kumartaa maahan yhden kerran rukouksen päätteeksi. (2

---
2) Ehtoopalveluksessa maanantaita vasten luetaan
Efraim Syyrialaisen rukous ilman toistoa ja sen jälkeen
pappi lausuu:

Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme,
meidän toivomme, kunnia Sinulle jne.
---



Lukija:

Pyhä Jumala …
Isä meidän …

Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta …

Lukija: Amen. Herra, armahda. (12).

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, yksiolennollinen Voima …

Veisaajat: Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. (3).

Lukija: Kunnia … nyt …

Minä kiitän Herraa joka aika … (Ps. 34).

Pappi (diakoni): Se on viisautta.

Veisaajat: Totisesti on kohtuullista …

Pappi: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Veisaajat: Me ylistämme Sinua … jne.
---

Hartauden ektenia

Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme
Sinua, kuule ja armahda.

Veisaajat: Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Vielä rukoilemme patriarkkamme ……, (ja) arkkipiispamme ……, (ja
piispamme ……) puolesta

Veisaajat: Herra, armahda. (3).



Vielä rukoilemme valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan
puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Vielä rukoilemme autuaiden ja aina muistettavien tämän pyhän
huoneen (luostarin) rakentajien ja kaikkien täällä ja kaikkialla
lepäävien nukkuneiden oikeauskoisten kristittyjen puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Vielä rukoilemme tämän pyhän seurakunnan kirkonpalvelijoille ja
toimihenkilöille sekä kaikille kristiveljillemme ja –sisarillemme
armoa, elämää, rauhaa, terveyttä, pelastusta, Jumalan huolenpitoa,
syntien sovitusta ja anteeksi antamista.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Luostarissa: Vielä rukoilemme tämän pyhän luostarin johtajalle,
igumeni ….. ja koko veljestölle sekä kaikille kristiveljillemme ja -
sisarillemme armoa …

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Vielä rukoilemme tämän pyhän ja korkea-arvoisen temppelin
lahjaintuojain ja kaunistajain, täällä työtätekevien, veisaavien ja
rukoilevan kirkkokansan puolesta, joka hartaasti odottaa Sinulta
suurta ja runsasta armoa.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Pappi: Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja
Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme nyt
ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Pappi: Se on viisautta.



Veisaajat: Siunaa.

Pappi: Kiitetty olkoon aina oleva Kristus, meidän Jumalamme, alati,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen. Vahvista, Jumala …

Pappi: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Veisaajat: Me ylistämme Sinua …

Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän
toivomme, kunnia Sinulle.

Veisaajat: Kunnia … nyt … Herra, armahda. (3). Siunaa.

Loppusiunaus, ks. liitteet.

Veisaajat: Anna, Herra, pitkä ikä …

Esirippu suljetaan.
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