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Kunnia olkoon sinulle, Jumala. (3) DÒxa soi, Ð QeÕj. (g/) 

1. Basileios Suuren rukous α΄ Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ettet ole hylän-
nyt minua syntistä, vaan olet tehnyt minut otollisek-
si osallistumaan pyhiin salaisuuksiisi. Kiitän sinua, 
että  olet  tehnyt  minut,  kelvottoman,  kelvolliseksi 
vastaanottamaan puhtaat taivaalliset lahjasi.

EÙcaristî soi, KÚrie Ð QeÒj mou, Óti oÙk ¢pèsw 
me tÕn ¡martwlÒn, ¢ll¦ koinwnÒn me genšsqai tîn 
¡giasm£twn sou kathx…wsaj. EÙcaristî soi, Óti 
me tÕn ¢n£xion metalabe‹n tоn ¢cr£ntwn sou kaˆ 
™pouran…wn dwreоn kathx…wsaj.

Ihmisiä rakastava Herra, joka olet meidän tähtemme 
kuollut ja noussut ylös sekä lahjoittanut meille hy-
vyydeksi, sielun ja ruumiin pyhitykseksi nämä pelät-
tävät ja eläväksi tekevät salaisuudet, suo niiden tulla 
minulle sieluni  ja  ruumiini parannukseksi,  joka ai-
noan vastustajan karkottamiseksi, sydämeni silmien 
valistamiseksi, sieluni voimien rauhoittamiseksi, lu-
jaksi  uskoksi,  vilpittömäksi  rakkaudeksi,  viisauden 
täydentämiseksi, käskyjesi pitämiseksi, jumalallisen 
armosi  lisääntymiseksi  ja  valtakuntasi  saavuttami-
seksi.

'All£,  Dšspota fil£nqrwpe,  Ð  Øp�r  ¹mîn  ¢po-
qanèn te kaˆ ¢nast£j, kaˆ caris£menoj ¹m‹n t¦ 
frikt¦  taàta  kaˆ  zwopoi£  sou  must»ria,  ™p' 
eÙerges…v kaˆ ¡giasmù tîn yucîn kaˆ tîn swm-
£twn ¹mîn,  dÕj genšsqai taàta k¢moˆ e„j  ‡asin 
yucÁj  te  kaˆ  sèmatoj,  e„j  ¢potrop¾n  pantÕj 
™nant…ou, e„j fwtismÕn tîn Ñfqalmîn tÁj kard…aj 
mou, e„j e„r»nhn tîn yucikîn mou dun£mewn, e„j 
p…stin  ¢kata…scunton,  e„j  ¢g£phn  ¢nupÒkriton, 
e„j plhsmon¾n sof…aj, e„j peripo…hsin tîn ™nto-
lîn sou, e„j prosq»khn tÁj qe…aj sou c£ritoj, kaˆ 
tÁj sÁj basile…aj o„ke…wsin:

Suo, että minä niiden varjelemana eläisin pyhyydes-
säsi ja aina muistaisin armoasi, enkä koskaan eläisi 
itselleni, vaan sinulle, Herrallemme ja hyväntekijäl-
lemme, ja niin lähdettyäni iankaikkisen elämän toi-
vossa tästä elämästä pääsisin ikuiseen lepoon, jossa 
juhlavierasten  riemu on  lakkaamaton,  ja  kasvojesi 
sanomatonta  kauneutta  näkevien ihastus  on loppu-
maton, sillä sinä, Kristus, Jumalamme, olet sinua ra-
kastavien totinen toivo ja sanomaton ilo, ja sinulle 
ylistystä veisaavat kaikki luodut iankaikkisesti.

†na,  ™n tù ¡giasmù sou di' aÙtîn fulattÒmenoj, 
tÁj sÁj c£ritoj mnhmoneÚw diapantÒj, kaˆ mhkš-
ti  ™mautù zù, ¢ll¦ soˆ tù ¹metšrJ DespÒtV kaˆ 
eÙergštV. Kaˆ oÛtw toà tÍde b…ou ¢p£raj ™p' ™l-
p…di zwÁj a„wn…ou, e„j t¾n ¢Џdion katant»sw ¢n-
£pausin, œnqa Ð tîn ˜ortazÒntwn Ãcoj Ð ¢kat£-
paustoj, kaˆ ¹ ¢pšrantoj ¹don¾ tîn kaqorèntwn 
toà soà prosèpou tÕ k£lloj tÕ ¥rrhton. SÝ g¦r 
eЌ  tÕ  Ôntwj  ™fetÒn,  kaˆ  ¹  ¢nškfrastoj  eÙfro-
sÚnh tîn ¢gapèntwn se, Crist� Ð QeÕj ¹mîn, kaˆ 
s� Ømne‹ p©sa ¹ kt…sij e„j toÝj a„înaj. 'Am»n.

2. Basileios Suuren rukous β΄ Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Herra, Kristus, Jumala, iankaikkisten aikain Kunin-
gas ja kaikkien Luoja. Kiitän sinua kaikesta hyvästä, 
mitä olet minulle antanut, sekä osallisuudesta puh-
taimpiin ja eläväksi tekeviin salaisuuksiisi. Rukoilen 
sinua,  oi  hyvä ja  ihmisiä rakastava:  Varjele minua 
kattosi alla, siipiesi suojassa, ja anna minun puhtain 
omintunnoin  aina  viimeiseen  hengenvetooni  asti 
kelvollisesti osallistua pyhiin lahjoihisi syntieni an-
teeksi  saamiseksi  ja  iankaikkiseksi  elämäksi.  Sillä 
sinä olet elämän leipä, pyhityksen lähde, hyvyyden 
antaja, ja sinulle, sekä Pyhälle Hengelle me kunniaa 
kannamme, nyt  ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

Dšspota Crist� Ð QeÒj, basileà tîn a„ènwn, kaˆ 
dhmiourg� tîn ¡p£ntwn,  eÙcaristî soi ™pˆ p©-
sin, oŒj paršscou moi ¢gaqo‹j, kaˆ  ™pˆ tÍ meta-
l»yei tîn ¢cr£ntwn kaˆ zwopoiîn sou musthr…wn. 
Dšomai oân sou, ¢gaq� kaˆ fil£nqrwpe: fÚlaxÒn 
me ØpÕ t¾n skšphn sou, kaˆ ™n tÍ tîn pterÚgwn 
sou ski´: kaˆ dèrhsa… moi ™n kaqarù suneidÒti, 
mšcrij  ™sc£thj  mou  ¢napnoÁj,  ™pax…wj  metšcein 
tîn ¡giasm£twn sou, e„j ¥fesin ¡martiîn, kaˆ e„j 
zw¾n a„ènion. SÝ g¦r eЌ Ð ¥rtoj tÁj zwÁj, ¹ phg¾ 
toà ¡giasmoà, Ð dot¾r tîn ¢gaqîn: kaˆ soˆ t¾n 
dÒxan ¢napšmpomen,  sÝn tù Patrˆ kaˆ tù `Ag…J 
PneÚmati,  nàn kaˆ ¢eˆ  kaˆ  e„j  toÝj a„înaj tîn 
a„ènwn. 'Am»n.

3. Simeon Metafrastiksen rukous γ΄ Συμεών τοῦ Μεταφράστου

Minun Luojani, joka omasta tahdostasi olet antanut 
minulle ruoaksi ruumiisi, kelvottomia polttavan tu-
len, älä polta minua, vaan mene kaikkiin jäseniini, 
niveliini,  sisääni,  sydämeeni.  Polta  kaikki  syntieni 
ohdakkeet, puhdista sieluni, pyhitä mieleni.  

O`doÝj trof»n moi s£rka s¾n ˜kous…wj, Ð pàr Øp-
£rcwn, kaˆ  flšgwn ¢nax…ouj,  m¾ d¾ kataflšxVj 
me, m», plastourgš mou: m©llon d…elqe prÕj meîn 
mou sunqšseij, e„j p£ntaj ¡rmoÚj, e„j nefroÚj, e„j 
kard…an. Flšxon d' ¢k£nqaj tîn Ólwn mou ptais-
m£twn: yuc¾n k£qaron, ¡g…ason t¦j fršnaj:
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Vahvista niveleni ja luuni, viisi aistiani valista. Nau-
litse  minut  kokonaan sinun pelkoosi,  alati  suojele, 
pidätä ja varjele minua joka ainoasta sieluani hukut-
tavasta teosta ja sanasta. Puhdista, pese ja kaunista 
minut, tee minut hyväksi ja ymmärtäväksi, ja valista 
minua. Tee  minut  yksinomaan Henkesi  asunnoksi, 
äläkä  koskaan  salli  minun  tulla  synnin  asunnoksi. 
Suo, että kun osallistuessani pyhiin lahjoihisi tulen 
sinun huoneeksesi, minua, niin kuin tulta, pakenisi 
jokainen sielun pahantekijä, joka ainoa himo. Esiru-
koilijoikseni tuon eteesi kaikki pyhät: ruumiittomien 
joukkojen  päämiehet,  sinun  edelläkävijäsi,  viisaat 
apostolit, ja heidän kanssaan myös puhtaan neitseel-
lisen äitisi.

t¦j „gnÚaj st»rixon, Ñstšoij ¤ma: a„sq»sewn fè-
tison  ¡plÁn  pent£da:  Ólon me  tù sщ sugkaq»-
lwson fÒbJ. 'Aeˆ skšpe, froÚrei te kaˆ fÚlattš 
me  ™k  pantÕj  œrgou,  kaˆ  lÒgou  fucofqÒrou. 
“Agnize, kaˆ k£qare, kaˆ rÚqmizš me: k£llune, su-
nštize,  kaˆ  fètizš  me:  de‹xÒn  me  sÕn  sk»nwma 
PneÚmatoj mÒnou, kaˆ mikšti sk»nwma tÁj ¡mar-
t…aj: †n' æj sÕn oЌkon, e„sÒdJ koinwn…aj, æj pàr 
me  feÚgV  p©j  kakoàrgoj,  p©n  p£qoj.  Pršsbeij 
fšrw soi p£ntaj ¹giasmšnouj, t¦j taxiarc…aj te 
tîn ¢swm£twn,  tÕn prÒdromÒn sou,  toÝj sofoÝj 
¢postÒlouj,  prÕj  to‹j  dš,  s¾n  ¥cranton  ¡gn¾n 
mhtšra:

Ota,  laupias  Kristukseni,  heidän  rukouksensa  vas-
taan,  ja  tee  minut,  palvelijasi,  valkeuden lapseksi. 
Sillä sinä, oi Hyvä, olet sielujemme ainoa pyhitys ja 
valkeus, ja sinulle, Jumalalle ja Herralle, me kaikki 
kunniaa kannamme joka päivä.

ïn t¦j lit¦j, eÜsplagcne, dšxai Cristš mou, kaˆ 
fwtÕj pa‹da, tÕn sÕn œrgasai l£trin. SÝ g¦r Øp
£rceij  ¡giasmÒj,  kaˆ  mÒnoj  ¹mîn,  ¢gaqš,  tîn 
yucîn, kaˆ lamprÒthj, kaˆ soˆ prepÒntwj, æj Qeù 
kaˆ DespÒtV, dÒxan ¤pantej pšmpomen kaq' ¹mš-
ran.

4. rukous δ΄ εὐχὴ

Herra,  Jeesus  Kristus,  meidän Jumalamme,  tuotta-
koon sinun pyhä ruumiisi minulle iankaikkisen elä-
män, ja sinun kallis veresi syntien anteeksiannon, ja 
tulkoon tämä pyhä ehtoollinen minulle riemuksi, ter-
veydeksi ja iloksi. Suo, että myös pelättävässä toi-
sessa tulemisessasi minä, syntinen, puhtaimman äiti-
si,  ja  kaikkien pyhien esirukouksien tähden,  olisin 
kelvollinen seisomaan sinun kunniasi oikealla puo-
lella.

TÕ Sîma sou tÕ ¤gion,  KÚrie 'Ihsoà Cristš,  Р 
QeÕj ¹mîn,  gšnoitÒ moi e„j zw¾n a„ènion,  kaˆ tÕ 
aŒma sou tÕ t…mion,  e„j ¥fesin ¡martiîn. Gšnoito 
dš moi ¹ eÙcarist…a aÛth e„j car£n,  Øge…an kaˆ 
eÙfrosÚnhn: kaˆ ™n tÍ fober´ kaˆ deutšrv ™leÚ-
sei sou ¢x…wsÒn me tÕn ¡martwlÕn stÁnai ™k 
dexiîn tÁj sÁj dÒxhj,  presbe…aij tÁj panacr£n-
tou sou mhtrÒj, kaˆ p£ntwn sou tîn ¡g…wn. 'Am»n.

5. rukous kaikkein pyhimmälle
Jumalansynnyttäjälle

ε΄ εὐχὴ ϵἰς τὴν
ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Kaikkein pyhin valtiatar, Jumalansynnyttäjä, pimen-
tyneen sieluni valkeus, toivoni, suojelukseni, turva-
ni, lohdutukseni, riemuni. Kiitän sinua, että olet suo-
nut  minun,  kelvottoman,  päästä  osalliseksi  Poikasi 
puhtaimmasta  ruumiista  ja  kalliista  verestä. Sinä 
synnytit totisen Valkeuden, valista sydämeni hengel-
liset silmät. Sinä kuolemattomuuden lähteen synny-
tit, tee eläväksi minut, syntieni kuolettama. Sinä olet 
armollisen Jumalan laupias äiti, armahda minua, ja 
anna sydämeeni hartautta ja synninkatumuksen mur-
hetta,  ajatuksiini  nöyryyttä,  ja  vapauta  kahlehditut 
ajatukseni avuksihuutoon. Tee minut otolliseksi tuo-
miota  päälleni  langettamatta  saamaan aina  viimei-
seen hengenvetooni  asti  puhtaimpien salaisuuksien 
pyhitystä sieluni ja ruumiini parannukseksi, ja anna 
minulle synninkatumuksen ja -tunnustuksen kyyne-
leitä, että veisaisin ylistystä sinulle kaikkina elinpäi-
vinäni,  sillä  sinä  olet  siunattu  ja  kunnioitettu  ian-
kaikkisesti. Amen.

Panag…a Dšspoina QeotÒke,  tÕ fîj tÁj ™skotis-
mšnhj mou yucÁj, ¹ ™lp…j, ¹ skšph, ¹ katafug», ¹ 
paramuq…a, tÕ ¢gall…am£ mou, eÙcaristî soi, Óti 
ºx…ws£j  me  tÕn  ¢n£xion  koinwnÕn  genšsqai  toà 
¢cr£ntou  sèmatoj  kaˆ  toà  tim…ou  a†matoj  toà 
U„oà sou. 'All' ¹ tekoàsa tÕ ¢lhqinÕn Fîj, fè-
tisÒn mou toÝj nohtoÝj ÑfqalmoÝj tÁj kard…aj: ¹ 
t¾n phg¾n tÁj ¢qanas…aj ku»sasa, zwopo…hsÒn me 
tÕn teqanatwmšnon tÍ ¡mart…v:  ¹ toà ™le»monoj 
Qeoà fileÚsplagcnoj m»thr, ™lšhsÒn me, kaˆ dÕj 
kat£nuxin  kaˆ  suntrib¾n ™n tÍ kard…a mou,  kaˆ 
tape…nwsin ™n to‹j diano»mas… mou, kaˆ ¢n£klh-
sin ™n ta‹j a„cmalws…aij tîn logismîn mou. Kaˆ 
¢x…wsÒn me, mšcri teleuta…aj mou ¢napnoÁj, ¢ka-
takr…twj  Øpodšcesqai  tîn  ¢cr£ntwn  musthr…wn 
tÕn  ¡giasmÒn,  e„j  ‡asin  yucÁj te  kaˆ  sèmatoj: 
kaˆ par£scou moi d£krua metano…aj kaˆ ™xomo-
log»sewj,  e„j  tÕ  Ømne‹n  kaˆ  dox£zein  se  p£saj 
t¦j ¹mšraj tÁj zwÁj mou. “Oti eÙloghmšnh kaˆ de-
doxasmšnh Øp£rceij e„j toÝj a„înaj. 'Am»n.
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Herra,  nyt  sinä  annat  palvelijasi  rauhassa  lähteä, 
niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet 
sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille val-
mistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirk-
kauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Nàn ¢polÚeij tÕn doàlÒn sou,  Dšspota,  kat¦ tÕ 
rÁm£ sou ™n e„r»nV: Óti e�don oƒ Ñfqalmo… mou tÕ 
swtºriÒn sou,  Ö ¹to…masaj kat¦ prÒswpon p£n-
twn  tîn  laîn:  fîj  e„j  ¢pok£luyin  ™qnîn,  kaˆ 
dÒxan laoà sou 'Isra»l.

Pyhä Jumala,  pyhä Väkevä,  pyhä Kuolematon,  ar-
mahda meitä. (3)

“Agioj Ð QeÒj,  ¤gioj 'IscurÒj,  ¤gioj 'Aq£natoj, 
™lšhson ¹m©j. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Her-
ra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna an-
teeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkou-
temme sinun nimesi tähden.

Panag…a Tri£j,  ™lšhson ¹m©j.  KÚrie,  ƒl£sqhti 
ta‹j ¡mart…aij ¹mîn,  Dšspota,  sugcèrhson t¦j 
¢nom…aj ¹m‹n. “Agie, ™p…skeyai kaˆ ‡asai t¦j ¢s-
qene…aj ¹mîn, ›neken toà ÑnÒmatÒj sou.

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon si-
nun  nimesi.  Tulkoon  sinun  valtakuntasi.  Tapaht-
ukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin tai-
vaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen lei-
pämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin 
mekin  annamme  anteeksi  velallisillemme.  Äläkä 
saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahas-
ta.

P£ter ¹mîn Ð ™n to‹j oÙrano‹j,  ¡giasq»tw tÕ 
Ônom£ sou.  'Elqštw ¹ basile…a sou.  Genhq»tw tÕ 
qšlhm£ sou,  æj ™n oÙranù,  kaˆ ™pˆ tÁj gÁj.  TÕn 
¥rton ¹mîn tÕn ™pioÚsion dÕj ¹m‹n s»meron.  Kaˆ 
¥fej ¹m‹n t¦ Ñfeil»mata ¹mîn, æj kaˆ ¹me‹j ¢f…-
emen to‹j Ñfeilštaij ¹mîn.  Kaˆ m¾ e„senšgkVj 
¹m©j e„j peirasmÒn,  ¢ll¦ ràsai ¹m©j ¢pÕ toà 
ponhroà.

Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta,  
voima ja kunnia nyt  ja aina ja iankaikkisesta ian-
kaikkiseen.

“Oti soà ™stin ¹ basile…a kaˆ ¹ dÚnamij,  kaˆ ¹ 
dÒxa toà PatrÕj kaˆ toà Uƒoà kaˆ toà `Ag…ou 
PneÚmatoj, nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn 
a„ènwn.

Amen. 'Am»n.

Tropari Τὸ ἀπολυτίκιον

Sinun kielesi lahjat, jotka tulen kirkkaudella loisti-
vat,  valistivat  koko maailman.  Eivät  ne  tuottaneet 
maailmalle sen ahnehtimaa rikkautta, vaan osoittivat 
meille nöyryyden korkeuden. Isä Johannes Krysos-
tomos, opettaen sanoillasi, rukoile Sanaa, Kristusta 
Jumalaa, että sielumme pelastuisivat.

'H toà stÒmatÒj sou kaq£per purÕj ™kl£myasa
c£rij, t¾n o„koumšnhn ™fètisen: ¢filargur…aj tù 
kТsmJ qhsauroÝj ™napšqeto: tÕ Ûyoj ¹m‹n tÁj 
tapeinofrosÚnhj Øpšdeixen. 'All¦ so‹j lÒgoij 

paideÚwn, p£ter 'Iw£nnh CrusÒstome, pršsbeue tù 
LÒgJ Cristù tù Qeù, swqÁnai t¦j yuc¦j ¹mîn.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. 

Kontakki Τὸ κοντάκιον

Taivaasta  olet  sinä  saanut  jumalallisen  armon,  ja 
opetat kaikkia kumartamaan Kolminaisuudessa ole-
vaa  yhtä  Jumalaa,  Johannes  Krysostomos,  pyhä, 
ylen autuas.  Syystä  kiitämme sinua,  sillä  sinä  olet 
opettaja, joka jumalallisia salaisuuksia ilmoitat.

'Ek tîn oÙranîn ™dšxw t¾n qe…an c£rin,  kaˆ di¦ 
tîn sîn ceilšwn p£ntaj did£skeij, proskune‹n ™n 
Tri£di tÕn ›na QeÒn, 'Iw£nnh CrusÒstome, pamma-
k£riste, Ósie. 'Epax…wj eÙfhmoàmšn se: Øp£rceij 
g¦r kaqhght»j, æj t¦ qe‹a safîn.
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Basileios Suuren tropari Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου Βασιλείου

Sinun  äänesi  on  kulkenut  yli  maailman,  joka  otti 
vastaan sinun sanasi. Ja sanoillasi olet sinä Jumalal-
le otollisia uskon totuuksia opettanut, kaiken olevai-
sen luonnon selittänyt, ja ihmisten tavat kaunistanut. 
Sinä,  kuninkaallinen  pappi,  oi,  pyhä  isä,  rukoile 
Kristukselta Jumalalta pelastusta sieluillemme.

E„j p©san t¾n gÁn ™xÁlqen Ð fqÒggoj sou, æj de-
xamšnhn tÕn lÒgon sou, di' oá qeoprepîj ™dogm£-
tisaj: t¾n fÚsin tîn Ôntwn ™tr£nwsaj, t¦ tîn ¢n-
qrèpwn ½qh kateskÒmhsaj, bas…leion ƒer£teuma, 
p£ter Ósie, CristÕn tÕn QeÕn ƒkšteue, dwr»sas-
qai ¹m‹n tÕ mšga œleoj.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. 

Basileios Suuren kontakki Τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου Βασιλείου

Sinä osoittauduit kirkon horjumattomaksi pylvääksi 
antaen kaikille ihmisille sääntöjesi vahvistaman riis-
tämättömän rikkauden, oi, pyhittäjä, taivaallinen Ba-
sileios.

Wfqhj b£sij ¥seistoj tÍ 'Ekklhs…v, nšmwn p©sin 
¥sulon, t¾n kuriÒthta broto‹j, ™pisfrag…zwn so‹j 
dÒgmasin, oÙranof£ntor Bas…leie Ósie.

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Kaˆ nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 
'Am»n.

Kristittyjen  varma  puolustaja,  ainainen  sovittaja 
Luojan  edessä.  Älä  hylkää  syntisten  rukousääniä, 
vaan ennätä hyvyydessäsi apuun meille, kun me us-
kollisesti  huudamme  sinulle:  Kiiruhda  kuulemaan 
rukouksemme, täytä pian anomuksemme, oi, Juma-
lansynnyttäjä, joka aina puolustat niitä, jotka sinua 
kunnioittavat.

*  OÙranÕj polÚfwtoj ¹ ™kklhs…a,  ¢nede…cqh 
¤pantaj  fwtagwgoàsa  toÝj  pistoÚj,  ™n  ú  ˜s-
tîtej kraug£zomen. Toàton tÕn o�kon steršwson, 
KÚrie. 

Herra, armahda. (12) KÚrie, ™lšhson. (ib/)

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitet-
tavampi  ja  serafeja  verrattomasti  jalompi,  sinua, 
puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen Ju-
malansynnyttäjä.

T¾n timiwtšran tîn ceroubeˆm kaˆ ™ndoxotšran 
¢sugkr…twj tîn serafe…m,  t¾n ¢diafqÒrwj QeÕn 
LÒgon tekoàsan,  t¾n Ôntwj QeotÒkon,  s� mega-
lÚnomen.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)

Siunaa. EÙlÒghson.

Pyhien isiemme esirukouksien tähden,  Herra,  Jee-
sus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Di' eÙcîn tîn ¡g…wn patšrwn ¹mîn,  KÚrie 'Ihsoà 
Crist� Ð QeÕj ¹mîn, ™lšhson ¹m©j. 'Am»n.

Amen. 'Am»n.

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)
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