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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.
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.
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.
Herra, armahda. (12)
Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme,
Jumalaa.
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen.
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse
Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme,
eteen.
(Ps.104)

Ylistä Herraa, minun sieluni. Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet. Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia, valo ympäröi sinut
kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle. ☞

Sinä otat pilvet vaunuiksesi ja kuljet tuulten siivillä. Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet liekit
palvelijoiksesi. Sinä perustit maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan. Alkumeri
peitti maan kokonaan, ja vedet lepäsivät vuorten
yllä. Mutta sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat. Ne
virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalleen, niin
kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä,
eivätkä ne enää palaa peittämään maata. ☞
Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet, vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa. Ne juottavat
kaikki maan eläimet, villiaasikin saa sammuttaa janonsa. Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja visertävät lehvissä vesien partailla. Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, ja maa kantaa sinun töittesi
hedelmää. Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja
maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, että hän saisi leipänsä maasta. Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi,
öljyn hänen kasvojansa kaunistamaan ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi. Ravituiksi tulevat myös
Herran puut, Libanonin seetrit, jotka hän istutti,
joiden oksille linnut tekevät pesänsä, joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa. Vuorten rinteillä asuvat kauriit, ja tamaamit löytävät turvansa kallioista. ☞
Sinä panit kuun jakamaan aikaa, ja aurinko tietää
laskemisensa hetken. Sinä lähetät pimeyden, ja tulee yö, ja metsän eläimet hiipivät esiin. Nuoret leijonat karjuvat saalistaan, pyytävät ruokaansa Jumalalta. Kun aurinko nousee, ne piiloutuvat ja palaavat luoliinsa levolle. Mutta ihminen lähtee askartensa ääreen ja tekee työtään, kunnes on ilta.
Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten viisaasti
olet ne tehnyt. Koko maa on täynnä sinun luotujasi. Niin merikin, tuo suuri ja aava. Miten luvuton
lauma siinä vilisee, parvittain eläimiä, pieniä ja
suuria. Siellä kulkevat laivat, siellä on Leviatan,
merihirviö, jonka loit telmimään siellä. ☞
Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat
ruokaansa ajallaan. Sinä annat, ja jokainen saa
osansa, avaat kätesi, ja kaikki tulevat ravituiksi.
Kun käännyt pois, ne hätääntyvät. Kun otat niiltä
elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maan tomuun. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää,
näin uudistat maan kasvot. Olkoon Herran kunnia
ikuinen. Saakoon hän iloita kaikista teoistaan, hän,
jonka katseesta maa järisee, jonka kosketuksesta
vuoret savuavat. Herraa minä ylistän koko elämäni
ajan, laulan Jumalalle niin kauan kuin elän. Olkoot
mietteeni hänelle mieleen, että saan iloita Herrasta.
Hävitkööt synnintekijät maasta, tulkoon loppu jumalattomista. Ylistä Herraa, minun sieluni. ☞
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Aurinko tietää laskemisensa hetken. Sinä lähetät
pimeyden, ja tulee yö. Lukemattomat ovat tekosi,
Herra. Miten viisaasti olet ne tehnyt.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle, Jumala. (3)
KATISMA
ks. papin vigiliakäsikirja s. 229–231
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etten torju hänen kuritustaan, se on kuin öljyä pääni hiuksille. Yhä uudelleen minä kohotan rukoukseni jumalattomien pahuutta vastaan. Kun heidän
johtajansa syöstään jyrkänteeltä, silloin kaikki ymmärtävät, kuinka lempeää minun puheeni oli. Niin
kuin kynnetty ja kuokittu maa, niin ovat heidän
luunsa hajallaan tuonelan portilla. Herra, minun
silmäni katsovat sinuun, sinuun minä turvaan. Älä
jätä minua suojaa vaille. Varjele minua, että vältän
jumalattomien ansat, pahantekijöiden pyydykset.
Sotkeutukoot he itse verkkoihinsa, minun tieni kulkekoon niiden ohi.
(Ps.142)

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Minä korotan ääneni ja huudan avuksi Herraa.
Minä korotan ääneni ja etsin apua Herralta. Hänelle minä kannan huoleni, hänelle kerron, mikä minua painaa. Voimani ovat lopussa, mutta sinä näet
jokaisen askeleeni. Tielle, jota kuljen, on viritetty
ansa minua varten. Katso minua, niin näet, että
olen vailla puoltajaa. Minulla ei ole turvapaikkaa,
kukaan ei välitä siitä miten minun käy. Herra, sinua minä huudan avukseni. Minä sanon: sinä olet
turvani, minun perintöosani elävien maassa. Kuule, kuinka vaikeroin, en jaksa enää. Vapauta minut
vainoojieni käsistä. He ovat minua vahvempia.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)
Herra, armahda. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään sinun nimeäsi.

Ensimmäisen katisman loputtua lukija lausuu:
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT
ks. oktoekhos

Toinen ja kolmas katisma luetaan kuten ensimmäinenkin.

Liitelauselmat:

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)

Herra, minä huudan sinua, kuule minua.
│ Kuule minua, oi, Herra. │ Herra, minä huudan sinua, kuule minua. │Ota korviisi minun
ääneni, │ kun minä sinua huudan. ║ Kuule minua, oi, Herra.
Kuoro:

Nouskoon minun rukoukseni, │ niin kuin suitsutussavu sinun kasvojesi eteen, │ minun kätteni ylennys olkoon sinulle ehtoouhri. ║ Kuule
minua, oi, Herra.
Lukija (Ps.141):

Herra, aseta vartija suulleni, pane vartio huulteni
portille. Älä anna minun hairahtua pahaan, jumalattomien mielettömään elämään, veljeilemään pahantekijöiden kanssa, nauttimaan heidän herkkujaan. Oikein on, jos vanhurskas minua lyö. Auta,

Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun pidät minusta huolen.
q q q q q
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.
q q q q q
Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.
q q q q q
Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra,
kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
q q q q q
Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
q q q q q
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
q q q q q
Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa.
Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
q q q q q
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Kiittäkää Herraa, kaikki kansat. Ylistäkää häntä,
kansakunnat.
q q q q q
Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille
uskollinen.
q q q q q
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Kuoro:

DOGMISTIKIIRA
ks. oktoekhos

Ehtooveisu

Liitelauselma:

Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun suuni sanat.
qqqqq
Torstai-iltana (6.säv. VIG s.26):

Apu minulle tulee Herralta, ║ joka on tehnyt taivaan ja maan.
Liitelauselma:

Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu?
qqqqq
Perjantai-iltana (7.säv. VIG s.26):

Oi, Jeesus Kristus, sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen Isän, pyhän autuaan ihana
valkeus. Elettyämme auringon laskuun, nähtyämme illan koiton me veisaten ylistämme Jumalaa,
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Jumalan Poika, Elämänantaja. Kohtuullista on, että sinulle kaikkina
aikoina hartain äänin ylistystä veisataan. Sen tähden maailma sinua ylistää.
Lukija:

Jumala, sinä olet minun turvani, ║ sinun laupeutesi käy minun edelläni.
Liitelauselma:

Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka nousevat minua vastaan.
qqqqq
Lauantai-iltana (6.säv. VIG s.23):

Herra on kuningas, ║ hän on pukenut itsensä korkeudella.

Prokimeni
Sunnuntai-iltana (8.säv. VIG s.24):

Liitelauselmat:

Kiittäkää Herraa, ║ kaikki te Herran palvelijat.

Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan.

Liitelauselma

Jotka seisotte herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen esikartanoissa.
qqqqq
Maanantai-iltana (4.säv. VIG s.25):

Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju.
Pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen, Herra, hamaan aikojen loppuun.
Suo, Herra, että me tämän illan syntiä tekemättä viettäisimme. Siunattu olet sinä, meidän
isiemme Jumala, sekä kiitetty ja ylistetty on sinun
nimesi iankaikkisesti. Amen.
Lukija:

Herra kuulee, ║ kun minä häntä huudan.
Liitelauselma:

Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala.
qqqqq
Tiistai-iltana (1.säv. VIG s.25):

Sula hyvyys ja laupeus ║ seuraavat minua kaiken
elinaikani.
Liitelauselma:

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään.

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:

qqqqq

VIRRELMÄSTIKIIRAT
ks. oktoekhos

Keskiviikkoiltana (5.säv. VIG s.25):

Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, ║ aja minun asiani väkevyydelläsi.
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PÄIVÄN TROPARI

Liitelauselmat:

Sinun puoleesi, joka olet taivaissa, minä kohotan
katseeni. Niin kuin orjien silmät tarkkaavat isännän kättä, niin kuin orjattarien silmät tarkkaavat
emännän kättä, niin me odottaen katsomme Herraan, Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä.

ks. oktoekhos

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

q q q q q

Vahvista, Jumala, pyhää, oikeata uskoa sekä
oikeauskoisia kristittyjä iäti ja iankaikkisesti.
Lukija:

Armahda, Herra, armahda meitä. Jo kauan meitä
on väheksytty, kylliksi olemme jo kokeneet itsevarmojen ivaa ja ylimielisten pilkkaa.
q q q q q
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kuoro:

JUMALANSYNNYTTÄJÄN STIKIIRA
ks. oktoekhos

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, siunaa.
Kuoro:

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

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa
lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat
nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

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.

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.

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