
AAMUPALVELUS 


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

Lukija: Amen. Kunnia olkoon sinulle meidan Jumalamme, kunnia sinulle. 

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, Totuuden Henki, joka paikassa oleva ja kaikki 

tayttava, hyvyyden lahde ja elamanantaja, tule ja asu meissa ja puhdista meidat kai

kesta synnin pahuudesta seka pelasta, oi Hyva, meidan sielumme. 

Pyha Jumala, Pyha Vakeva, Pyha Kuolematon, armahda meita. (3) 

Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meita. Herra puhdista meidat synneistamme. 

Valtias anna anteeksi rikoksemme. Pyha, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi 

tahden. 

Herra armahda. (3) 

Kunnia olkoon IsaIle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. 

Isa meidan, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valta

kuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myos maan paalla niin kuin taivaassa. Anna meil

Ie tana paivana jokapaivainen Ieipamme. Ja anna meille' anteeksi velkamme, niin 

kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Alaka saata me ita kiusaukseen, vaan 

paasHi meidat pahasta. 

Pappi: Silla sinun, Isa, Poika ja Pyha Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja ai

na ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Lukija: Amen. 

Herra, armahda, (12) 
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Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. 

Tulkaa, kumartakaamme meidan Kuningastamme, 1umalaa. 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidan Kuninkaamme ja 1u

malamme, eteen. 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidan Kuninkaamme ja 

1umalamme, eteen. 

Psalmi 51 

1umala, ole minulle armollinen hyvyydessasi, pyyhi pois min un syntini ,suuren lau

peutesi Hihden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. 

Mina tiedan pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessani. 

Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, 

kun minua nuhtelet, ja syysta sina minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessani, syn

nin alaiseksi olen siinnyt aitini kohtuun. Mutta sina tahdot sisimpaani totuuden, il

moita siis minulle viisautesi. 

Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuul

la ilon ja riemun sana, elvyta mieii, jonka olet murtanut. Kaanna katseesi pois syn

neistani ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. 1umala, luo minuun puhdas sydan ja 

uudista minut, anna vahva henki. Ala karkota minua kasvojesi edesta, ala ota minulta 

pois pyhaa henkeasi. 

Anna minulle jalleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinlla seurata, niin ope

tan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun llioksesi. 111mala, pelastajani, paiista 

minllt verivelasta, niin mina riemuiten ylistan hyvyyttasi. Herra, avaa minun huuIeni, 

niin sHuni julistaa sinun kunniaasi. 
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los toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellyta, polttouhriakaan et huoli. Murtunut 

mieli on minun uhrini, sarkynytta sydanta et hylkaa, lumala. Osoita Siionille laupeu

tesi ja rakenria jalleen lerusalemin muurit. Silloin otat taas vastaan maarauhrit, ja alt

tarille tuodaan teurasharat. 

Pyhan Makarios Suuren rukous 

lumala, puhdista minut synneistani, silla en ole koskaan hyvaa tehnyt sinun edessasi. 

Paasta minut pahasta, ja tapahtukoon minussa sinun tahtosi, etta mina kurja tuomiota 

saamatta avaisin keivottoman suuni ylistamaan sinun pyhaa nimeasi, Isa, Poikaja Py

ha Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. 

Pyhan Basileios Suuren rukous 

Herra Kaikkivaltias, ruumiittomien voimien ja kaiken nakyvan luomakunnan lumala, 

sin a asut korkeudessa ja katsot noyrien puoleen, sina tutkit ihmisten sydamen ja si

simman ja tunnet tarkkaan heidan salaisuutensa. Sina ikuinen Valo, jolla ei ole alkua, 

jonka edessa ei ole muutosta eika valonja pimeyden vaihtelua. 

Sina itse, kuolematon Kuningas, ota vastaan rukouksemme, jotka me, sinun laupeute

si paljouteen turvaten, kannamme sinulle syntisilla huulillamme. Anna meille anteek

si rikkomuksemme, jotka olemme tehneet teoin, sanoin ja ajatuksin, tietaen ja tieta

matHimme. Puhdista meidat kaikesta ruumiin ja hengen epapuhtaudesta ja tee meidat 

Pyhiin Hengen temppeleiksi. 

Anna meidan vaeltaa sydan valveilla ja mieli raittiina koko taman elaman yo odotta

en ainokaisen Poikasi, meidan Herramme, lumalamme ja Vapahtajamme leesuksen 

Kristuksen suuren ja kirkkaan paivan koittoa, jolloin kaikkien Tuomari tulee kun

niassaan maan paalle antamaan kullekin hanen tekojensa mukaan, ettei han loytaisi 

meita langenneina nukkumasta, vaan heranneina ja valppaina hanen kaskyjensH tayt

tajina. Auta meita, etta valmistautuneina paasisimme h~inen kunniansa jumalalliseen 

haahuoneeseen, iloon, jossa juhlavierasten riemuaani on lakkaamaton ja sinun kasvo

jesi loputonta hyvyytta nakevien ihastus on sanoin kuvaamaton, silla sina olet todelli

ncn valo, joka valistat ja pyhiWt kaikkeuden, ja sinulle ylistysta vcisaavat kaikki luo

dut iankaikkisesta iankaikkiscen. Amen. 
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Puoliyoveisu Kaikkein pyhimmalle JumalansynnyUajalle 

YlisHin armoasi, Valtiatar. Rukoilen sinua: tiiyta armolla mieleni. Opeta minua vael

tamaan oikefn Kristuksen kaskyjen tieta. Karkota minusta suruttomuuden uni ja vah

vista minua, jotta jaksaisin valvoa ja veisata. Paasta minut, lumalan morsian, rukouk

sillasi syntiinlankeemuksen siteista. Suojele minua yolla seka paivalla ja paasta minut 

vihollisistani, jotka minua ahdistavat. Sina, joka himmentymattoman Valon synnytit, 

valaise sokaistunut sieluni. 

Oi ihmeellinen Herran maja. Tee minut lumalan Hengen huoneeksi. Sina, joka Pa

rantajan synnytit, paranna sieluni monivuotisista himoista. Ohjaa minua, eIaman 

myrskyn laineiden heittelemaa, synninkatumuksen P9luille. Paasta minut iankaikki

sesta tulesta, kiduttavasta madosta ja helvetista aHika salli pahojen henkien iloita mi

mista, moniin synteihin syyllisesta. 

Oi viattomin, uudista minut, joka olen kuluttanut itseni tunnottomissa rikoksissani. 

Paastii minut kaikesta vaivasta ja rukoile puolestani kaikkeuden Herraa. Tee minut 

otolliseksi saavuttamaan taivaan ilo pyhien joukossa. 

Pyhin ~eitsyt, kuule kelvottoman palvelijasi rukous. Sina puhtain, anna kyynelteni 

virrata ja puhdista sieluni synnin pahuudesta. Sydamestani valitan sinulle lakkaamat

tao Kiiruhda auttamaan minua, Valtiatar. Ota vastaan rukouspalvelukseni ja saata se 

laupiaan lumalan eteen. Sina enkeleita korkeampi, kohota minua, etten kiintyisi 

maalliseen. 

Kirkas taivaallinen suojelus, rakenna minussa Pyhan Hengen armoa. Sinun puoleesi, 

kaikkein viattomin, ylennan kateni ja kiitan sinua huulillani, jotka pahuus on tahran

nut. Paasta minut sieluani turmelevasta pahasta ja rukoile hartaasti puolestani Kris

tusta, joUe on kunnia ja noyra palvelus tuleva nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki

seen. Amen. 
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Rukous Suojelusenkelille 

Pyha Enkeli, joka valvot sieluparkaani ja vajavaista elamaani, aHi hylkaa minua, syn

tista, tlltlka Iuovu minusta himojeni hillitsemattomyyden tahden. Ala anna kavalan 

paholaisen saada valtaansa kuolevaista ruumistani aHika anna hanen hallita minua. 

Tartu heikkoon, alas vaipuneeseen kasivarteeni ja johdata minut pelastuksen tielle. 

Oi pyha Jumalan enkeli, kurjan sieluni ja ruumiini vartija ja suojelija, anna minulle 

anteeksi kaikki, milla olen pahoittanut sinua kaikkina elamani paivina ja milla olen 

syntiii tehnyt vUme yona. Varjele minua tanaan. Suojele minua kaikista pahan hengen 

hyokkayksista, etten milUian synnilla vihastuttaisi Jumalaa. Rukoile puolestani Her

raa, etta han vahvistaisi minua hanen pelossaan ja tekisi minut, palvelijansa, otolli

seksi laupeuteensa. Amen. 

Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintOasi. Anna kirkollesi voitto vihol

lisista ja suojele ristillasi valtakuntaasi. 

Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle. 

Oi Kristus Jumala, joka vapaasta tahdostasi nousit ristille , anna laupeutesi lahjoja 

nimeasi kantavalle kansallesi. Vahvista sen hallitusta suomalla sille avuksi rauhan 

ase, voiton lannistumaton merkki. 

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. 

Laupias Puoltaja, kaikkien ylistama Jumalansynnyttaja, ala hylkaa rukouksiamme, 

vaan vahvista uskovaa kansaasi suomalla sille voitto taivaallisella avullasi, silla sina, 

oi ainoa siunattu, olet synnyttanyt Jumalan. 

Pappi: 	 AAMUPALVELUSEKTENIA 

Pappi: 	 Kunnia olkoon pyhiille, yksiolennolliselle, etaviiksi tekeviiIle ja jakaantumat

tomalle Kolminaisuudelle alati, nyt ja aina Ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Kuoro: 	 Amen. 
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Heksapsalmit 

Lukija: 	 lumalan on kunnia korkeuksissa, maan paalla rauha ihmisilla, joita han rakastaa. (3) 

Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. (2) 

I 	 Herra, miten paljon minulla on ahdistajia. Monet nousevat minua vastaan, monet sa

nov at minusta: "Ei lumalakaan hanta auta." Sina, Herra, sina olet minun kilpeni ja 

kunniani, sina nostat minun paani pystyyn. Mina huudan avukseni Herraa, ja han vas

taa minulle pyha.lta vuoreltaan. Mina menen levolle ja nukahdan, sitten heraan taas 

aamuun. Koko yon Herra suojelee minua. En pelkaa, vaikka tuhatpainen joukko joka 

puolelta saartaisi minut. Tule avukseni, Herra. lumalani, pelasta minut. Sina lyot vi

hollisiani vasten suuta, sina murskaat jumalattomien hampaat. Yksin Herralta tulee 

apu, sinulta kansasi saa siunauksen. Mina menen levolle ja nukahdan, sitten heraan 

taas aamuun. Koko yon Herra suojelee minua. (Ps. 3) 

II 	 Herra, ala rankaise minua vihassasi, ala kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi 

ovat tunkeutuneet minuun, sinun katesi on painanut minut maahan. Ruumiissani ei 

ole tervetta paikkaa, koska sina olet minuun vihastunut. Pahojen tekojeni tiihden ei

vat jaseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma kay yli voimieni, se on raskas taakka, ras

kaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani miirkivat ja lOyhkaavat, se on mieletto

myyteni syytii. Olen painunut kumaraan, vaantynyt vaiirtiksi. Aamusta iltaan mina 

kuljen surusta synkkana. Lanteeni ovat tulessa, ruumiissani ei ole terveWi paikkaa. 

Olen lopussa, rikki lyoty, sydameni huutaa tuskasta. 

Herra, sina tiedat, mita mina kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Syda

meni viirisee, voimani hupenevat, silmieni vale sammuu. Ystavani ja naapurini kart

tavat minua onnettomuuteni tahden, omaiseni pysyviit loitolla. Minun henkeani uha

taan ja minulle viritetaan ansoja. Vihamieheni suunnittelevat pahaa ja syytavat uh

kauksiaan. He punovat kavalia juonia kaiken aikaa. Minii olen kuin kuuro, en kuule 

mitiian. Olen kuin mykka, en suutani avaa. Mina en enaa mitaan ymmlirra, en voi sa

noa sanaakaan vastaan. Herra, sinun apuasi mina odotan. Herra, minun lumalani, si

na vastaat minulle. Minli pyydan, ala anna vihamiesteni iloita, iila anna heidan ilkkua. 

kun jalkani horjuu. 
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Mina olen luhistumisen partaalla, tuskani ei hetkeksikaan hellita. Mina tunnustan 

rikkomukseni, olen murheellinen syntieni tahden. Mutta vihamieheni ovat voimis

saan, monet ~vihaavat minua Hman syytl:i.. He palkitsevat hyvan pahalla, syyttavat mi

nua, vaikka olen tahtonut heille hyvaa. Herra, i.Ha hylkaa minua. Jumalani, aIa ole 

niin kaukana. Rienna auttamaan, Herra, minun pelastajani. Herra, ala hylkaa minua. 

Jumalani, ala ole niin kaukana. Rienna auttamaan, Herra, minun pelastajani. (Ps. 38) 

Jumala, minun Jumalani, sinua mina odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikavOi 

sinua ja uupuu autiomaassa ilman yetta. Pyhiikossa saan nahda sinut, kokea sinun 

voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin eHima on sinun arrnosi. Minun huuleni ylista

vat sinua. 

Jumalani, mina kiitiin sinua nUn kauan kuin elan, mina turvaan sinuun, kohotan kate

ni sinun puoleesi. Sina ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja mina ylistan sinua 

riemuitsevin huulin. Mina ajattelen sinua levatessani, sina olet mielessani yon hetki

nit Sina olet tullut avukseni, ja mina saan riemuita siipiesi suojassa. Koko voimallani 

mina tarraudun sinuun, ja sinun oikea katesi tukee minua. 

Tuho kohtaa ne, jotka vaanivat henkeani, he joutuvat maan syvyyksiin. Heidat anne

taan miekan saaliiksi, heista tulee sakaalien ruokaa. Antakoon Jumala kuninkaalle 

paljon iloa. Riemuitkoon jokainen, joka vannoo Jumalan nimeen. Mutta valehtelijoi

den suu tukitaan. Mina ajattelen sinua levatessani, sina olet mielessani yon hetkina. 

Sinli olet tu11ut avukseni, ja mina saan riemuita siipiesi suojassa. Koko voima11ani 

mina tarraudun sinuun, ja sinun oikea katesi tukee minua. (Ps. 63) 

Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. 

Ha11eluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle, lumala. (3) 

Herra, armahda. (3) 

Kunnia olkoon [sUlle ja Pojalle ja Pyhiille Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. 
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IV 	 Herra, Jumalani, pelastajani, paivalla mina huudan sinua avuksi, yolHikin kaannyn 

sinun puoleesi. Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, kallista korvasi minun 

huutoni puofeen. Paljon, ylen miHirin olen kiirsinyt, olen tuonelan kynnyksella. Tois

tenkin mielesta olen valmis hautaan. Mina olen kuin voimansa menetHinyt soturi. 

Olen jaanyt yksin, kuin olisin jo kuollut. Mina virun kuin kaatuneet haudoissaan, 

nuo, joita sina et entia muista, joita katesi ei auta. 

Sina olet syossyt minut syvyyksien perille, pimeaan, pohjattomaan kuiluun. Sinun 

vihasi on raskaana yllani, sinun aaltosi vyoryvat paani paalla. Sina olet karkottanut 

ystavat luotani, niin kammottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en ptiase va

paaksi. Ahdingossani mina itken silmani kuiviin, kaiken paivtia huudan sinua, Herra, 

ja ojennan kiisiiini sinua kohti. Ethiin sinti kuolleille tee ihmeitii, eivat varjot nouse 

sinua ylisWmaan. Ei haudassa kerrota, etta sina armahdat, ei kadotuksessa, etta sina 

olet uskollinen. Tunnetaanko pimeydessa ihmeitasi, puhutaanko hyvyyde'stasi unoh

duksen maassa? 

::Mutta mina huudan sinua, Herra, heti aamulla nousevat rukoukseni eteesi. Herra, 

miksi olet hylannyt minut, miksi katket minulta kasvosi? Nuoruudesta saakka on osa

ni ollut kova ja kuolema on uhannut eHimiiani. Naannyksiin asti olen kantanut hirve

aa kuormaa, jonka olet minulle pannut. Sinun vihasi on kulkenut ylitseni, kauhut mu

sertavat minut. Kaiken paivaii ne saartavat minua kuin vedet, ne piirittavat minua jo

ka puolelta. Kaikki ystiivani sina olet karkottanut, nyt on seuranani vain pimeys. Her

ra, lumalani, pelastajani, paiviillii minii huudan sinua avuksi, yolliikin kaannyn sinun 

puoleesi. Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, kallista korvasi minun huutoni 

puoleen. (Ps. 88) 

v 	 Ylistii Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitii minussa on, ylistii hiinen pyhaa nimeaan. 

Ylista Herraa, minun sieluni, iila unohda, mitii hyviiii han on sinulle tehnyt. Han antaa 

anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Han paiistiia minut kuoleman 

otteesta ja seppelOi minut armol1a ja rakkaudella. Han ravitsee minut aina hyvyydel

HHin, ja mina elvyn nuoreksi, niin kuin kotka. 
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Vanhurskaat ovat Herran teot, han tuo oikeuden sorretuille. Han osoitti tiensa Moo

sekselle ja naytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksiantava ja laupias on Herra. Han on 

karsivallinen ja hanen arrnonsa on suuri. Ei han iati meita syyta, ei han ikuisesti pida 

vihaa. Ei han maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme 

ansainneet. 

Silla niin kuin taivas on korkea maan ylIa, niin on Herran arrno suuri niilIe, jotka pel

kaavat ja rakastavat hanta. Niin kaukana kuin ita on liinnesta, niin kauas han siirtaa 

meidan syntimme. Niin kuin isa arrnahtaa lapsiaan, niin arrnahtaa Herra niita, jotka 

pelkaavat ja rakastavat hanta. Han tuntee meidat ja tietaa meidan alkumme, muistaa, 

etta olemme maan tomua. 

Ihinisen elinaika on niin kuin ruohon, kuin kedon kukka han kukoistaa. Ja kun tuuli 

kay yli, ei hanta enaa ole eika hanen asuinsijansa hanta tunne. Mutta Herran arrno 

pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niilIe, jotka pelkaavat ja rakastavat hanta. Polvesta 

polveen ulottuu hanen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvat hanen liitossaan, muis

tavat hanen kaskynsaja eliivat niiden mukaan. 

Herralla on istuimensa taivaissa, ja hanen valtansa alIa on kaikki maa. Ylistakaa Her

raa, te hanen enkelinsa, te voimalliset sankarit, jotka hanen sanansa kuulette ja hanen 

kaskynsa taytatte. Ylistakaa Herraa, te taivaan joukot, kaikki hanen palvelijansa, jot

ka hanen tahtonsa HiyHitte. YlisHikaa Herraa, te hanen luotunsa kaikkialla hanen val

takunnassaan. Ylista Herraa, minun sieluni. Kaikkialla hanen valtakunnassaan. Ylista 

Herraa, minun sieluni. CPs. 103) 

Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntOni. Sina uskollinen, sina vanhurskas, vas

taa minulle. Ala vaadi palvelijaasi tuomiolIe, silla sinun edessasi ei yksikaan ole syy

tOn. Vihamieheni vainoaa henkeani, han polkee elamani jalkoihinsa, han suistaa mi

nut pimeyteen, kauan sitten kuolleitten joukkoon. Voimani ovat lopussa, sydameni 

jahmettyy. Mina muistelen menneita aikoja, mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun 

kiittesi tOita. Mina kohotan kateni sinun puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut 

maa. 
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Vastaa minulle, Herra. Vastaa pian, kauan en enaa jaksa. Ala katke minulta kasvoja

si, muutoin olen haudan partaalla. Sinuun mina turvaan, osoita laupeutesi jo aamu

varhaisesta. Sinun puoleesi mina kaannyn, opeta minulle tie, jota kulkea. Herra, pe

lasta minut vihollisteni kasista. Sinun luonasi olen turvassa. Sina olet minun lumala

ni, opeta minua tayttamaan tahtosi. Sinun hyva henkesi johdattakoon minua tasaista 

tieta. 

Nimesi tahden, Herra, anna minun elaa. Vapauta minut ahdingosta, sina vanhurskas. 

Tuhoa viholliseni, sina uskollinen. Havita kaikki, jotka vainoavat henkeani, mina 

olen sinun palveUjasi. Herra, sina uskollinen, sina vanhurskas, vastaa minulle. Ala 

vaadi palvelijaasi tuomiolle, silla sinun edessasi ei y,ksikaan ole syyWn. Herra, sin a 

uskollinen, sina vanhurskas, vastaa minulle. Ala vaadi palvelijaasi tuomiolle, silla si

nuh edessasi ei yksikaan ole syyton. Sinun hyva henkesi johdattakoon minua tasaista 

tieta. (Ps. 143) 

Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. 

Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle, lumala. (3) 

Pappi: 	 SUURI EKTENIA 

Jumala on Herra ja Han i1mestyi meille. Siunattu on Han, joka tulee Herran 

nimeen. (4) 

Kuoro: 	 TROPARI (2) 

Kunnia olkoon Isalle ja PojaJle ja Pyhalle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 

Amen. 

TEOTOKION 

Herra, armahda. (3) 


Kunnia olkoon IsaUe ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle. 


Lukiju: 	 Nyl ja 'Jin<1 ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. 
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KATISMA 


Viikonsavelma 1-3-5-7 2-4-6-8 

Sunnuntai 2 3 

Maanantai 4 5 

Tiistai 7 8 

Keskiviikko 10 11 

Torstai 13 14 

Perjantai 19 20 

Lauantai 16 17 

Lukija: Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle. 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen 

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3) 

Herra, armahda. (3) 

Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle. 

Lukija: Nytja ainaja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. (KATISMA JATKUU) 

KUN KATISMA LOPPUU 

Lukija: 	 Kunnia olkoon Isiille ja Pojalle ja Pyhiille Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. 

Halleluja, halleluja, haUeluja. Kunnia olkoon sinulle, Jumala. (3) 

LOPETA JA SIIRRY KLIIROSSILLE 


Kanttori: KATISl\-1A TROPARIT (polyeleossa lukija lukee pienen ektenian jalkeen) 

NORt\1AALI AAMUPALVELUS JATKUU SIVULLA 13. 

POLYELEO SIVULLA 12. 
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Kuoro: 


Pappi: 


Kuoro: 


Pappi: 


Lukija: 


Kuoro: 


Pappi: 


Kuoro: 


POLYELEOPSALMI (valamolainen, ks. eri moniste) 

PIENI YLISTYSVEISU 

PIENI EKTENIA 

Monet himot minua I hamasta minun nuoruudestani ahdistavat, I mutta sina 

itse puolestani seiso I ja pelasta minut, minun Vapahtajani. I Te, jotka Siionia 

vihaatte, I teidat Herra saattaa hapeaan. I Niin kuin ruoho tulessa, I niin tekin 

kuihdutte. I Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle HengelIe, I nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. I Pyha Henki I tekee e13viJksi jokaisen sielun I ja puh

taudella hanet korottaa i ja Kolminaisuus hanet kirkastaa Pyhalla salaisuudel

la: (SV 303) 

PROKIMENI ja "Kaikki, joissa Henki on ... " 

EV ANKELIUMI 

PSALMIS1 

KUNNIA VlRSI (SV 54) ja STIKIIRA 

Pelasta, Jumala ... 

Herra, armahda. (12) 

AAMUPALVELUS JATKUU KANONILLA, SIlRRY SIVULLE 13. 
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t Psalmi 51 

Lukija: 	 Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessasi, pyyhi pois minun syntini suuren Iau

peutesi tlihden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. 

Mina tiedlin pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessani. 

Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, 

kun minua nuhtelet, ja syysta sina minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessani, syn

nin alaiseksi olen siinnyt aitini kohtuun. Mutta sina tahdot sisimpaani totuuden, it

moita siis minulle viisautesi. 

Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuul

la ilon ja riemun sana, eIvyta mie1i, jonka olet murtanut. Kaanna katseesi pois syn

neistani ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, Iuo minuun puhdas sydlin ja 

uudista minut, anna vahva henki. Ala karkota minua kasvojesi edesta, ala ota minulta 

pois pyhaa henkeasi. 

Anna minulle jalleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata, niin ope

tan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, paasta 

minut verivelasta, niin mina riemuiten ylistlin hyvyyttasi. Herra, avaa minun huuleni, 

niin suuni julistaa sinun kunniaasi. 

Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellyta, polttouhriakaan et huoli. Murtunut 

mie1i on minun uhrini, sarkynytta sydlinta et hylkaa, Jumala. Osoita Siionille laupeu

tesi ja rakenna jalleen Jerusalemin muurit. Silloin otat taas vastaan maarauhrit, ja alt

tarille tuodaan teurasharat. 

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

KANONI 

Pappi: 	 PIENI EKTENIA 
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Kanttori: 	 EKSAPOSTILARIO (Iuetaan) 

Kiitospsalmit 

Lukija: 	 Ylistlikaa Herraa, te, jotka olette taivaassa, ylistlikaa hantl:i korkeuksissa. Ylistlikaa 

hanta, te hanen enkelinsa, ylisUikaa hanta, kaikki taivaan joukot. 

Ylistlikaa hanta, aurinko ja kuu, ylistlikaa hanta, kirkkaat tiihdet. Ylistlikaa hanta, kor

keimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet. Ylistlikoot nama kaikki Herran ni

mea, silla Han on ne kaskyllaan luonut. Han pani ne paikoilleen ainiaaksi, han saati 

niille jarkkymatWmat lail. Ylistlikiiii Herraa, te, jotka pIette maan paiilla, ylistakaa sy

vyydet ja meren pedot. YlisUikaa, tuti ja rakeet, lumi ja usva. Ylista, myrskytuuli, ha~ 

neb kaskyliiisensa. Ylistlikaa, vuoret ja kukkulat, hedelmapuut ja setrit, villipedot ja 

karja, maan matelijat ja taivaan Hnnut. Ylistlikaa Herraa, kuninkaat ja kansat, .ruhti

naat ja kaikki maan mahtimiehet, nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret. 

Ylistlikoot nama kaikki H~rran nimea, silla hanen nimensa yksin on ylhainen, hanen 

mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan. Herra on antanut kansallensa uuden voiman .. 

Hanta ylistavat kaikki hanen palvelijansa, Israelin kansa, joka saa olIa liihella hlinUi.. 

(Ps. 148) 

Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistakaa hanta, te Herran omat. lloit

koon Israel Luojastaan, riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan. YlistakoOt tans

sien hanen nimeaan, soittakoot hanen kiitostaan rummuin ja harpuin. Herra rakastaa 

kansaansa, han auttaa heikkoja ja nostaa heidat kunniaan. Iloitkoot Herran palvelijat 

hanen kunniastaan, riemuitkoot silloinkin, kun on yolevon aika. Heilla on huulillaan 

lumalan ylistys, heilla on kadessaan kaksiterainen miekka. He kostavat viholliskdn

soille, kurittavat kansakuntia. He panevat kahleisiin niiden kuninkaat ja lyovat rautoi

hin mahtimiehet. 

~ 
He panevat tliytanWon tuomion, jonka Herra on laissaan saatanyt./Tama on Herran 

palvelijoiden kunniatehtav1L (Ps. 149) 
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Ylistakaa Jumalaa hanen pyhiikossaan, ylistakaa hanta taivaan mahtavissa holveissa. 

,Ylistakaa hanta, hanen vakevia tekojaan, ylistiikaa hanta, han on suuri. 


Ylistakaa hanta raikuvin torvin, ylistiikaa hanta harppua ja lyyraa soittaen. 


YlisUikaa hanta tanssien ja rumpua lyoden, ylistiikaa hanta luuttuaja huilua soittaen. 


Ylistiikaa banta symbaalien helinalla, ylistiikaa hanta riemukkain symbaalein. 


Kaikki te, joissa on eIaman henkays, ylistakl.H.i Herraa~ (Ps. 150) 

Ktmnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyballe Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian


kaikkiseen. Amen. 


Sinulle, Herra, meidan Jumalamme, kuuluu kunnia, ja sinulle, Isa, Poika ja Pyha 


Henki, me ylistysta kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. 


Kunnia olkoon sinulle, joka nay tit meille valkeuden. 


Suuri ylistysveisu 

Lukija: 	 Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan paalla rauha ihmisilUi, joita han rakastaa. Me 

kiitamme sinua, me ylistl.imme sinua, kumarramme sinua, kunnioitamme sinua, kii

tosta kannamme sinulle sinun suuren kunniasi tahden. 

Herra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isa kaikkivaltias. Herra, ainokainen Poika, Jee

sus Kristus ja Pyha Henki. Herra Jumala, Jumalan Karitsa, Isan poika, joka orat pois 

maailman synnin, armahda meita. 

Sina, joka maailman synnin otat pois, ota vastaan meidan mkouksemme. Sina, joka 

[sUn oikealla puolella 1stUt, armahda meita, Silla sina yksin olet pyha, sina olet ainoa 

Herra, Jeeslls Kristus, {sUn Jumalan kunniaksi. Amen . 
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Joka paiva mina sinua kiitan, mina ylisUin sinun nimeasi aina ja ikuisesti. Herra, sina 

olet meidan turvamme polvesta polveen. Mina sanon: Herra, armahda minua, tee mi

nut terveeksi. Minii olen tehnyt syntia sinua vastaan. Sinun luonasi olen turvassa. Si

na olet minun Jumalani, opeta minua tayttamiiiin tahtosi. Sinun luonasi on elamiin 

Hihde, sinun valostasi me saamme valon. Herra, suo armosi ja hyvyytesi niille, jotka 

tuntevat sinut. 

Suo Herra, etta me tiiman paiviin synWi tekematta viettaisimme. Siunattu olet sina, 

meidan isiemme Jumala, seka kiitetty ja ylistetty on sinun nimesi iankaikkisesti. 

Amen. Herra, ole meille laupias, kun me turvaudumme sinuun. Kiitetty olet sina, 

Herra, opeta minulle kaskysi. Kiitetty olet sina, Vattias, tee minut sinun kaskyjasi 

ymmartavaksi. Kiitetty olet sina, Pyha, valista rninua kaskyillasi. 

Herra, sinun laupeutesi pysyy iankaikkisesti. Ala kattesi Wita hylkaii. Sinulle on tule

va kiitos, sinulle ylistysveisut. Sinulle on myos kunnia tuleva, Isa, Poika ja Pyha 

Henki nytja ainaja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. 

JOS LITURGIA TOIMITETAAN, AAMUPALVELUS pAATTYY TAHAN. 

Pappi: ANOMUSEKTENIA 

Kuoro: VIRRELl\IASTIKIIRA T 

Lukija: Ravitse meita armollasi joka aamu, niin voimme Hoita eHimamme paivista. Niin kuin 

annoit murheen, anna meille ilo yhtti monena vuotena kuin vaivamme kesti. Anna 

palvelijoittesi nahdti suuret tekosi, anna lastemme n~ihda kunniasi loisto. 

Hena, meidan lumalamme, ole lempea meille. anna Willemme mencstys. siunaa kat

tcmme tyot. 
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Lukija: Hyva on kiittaa Herraa, laulaa ylistysta sinun nimellesi, Korkein. Hyva on aamulla 

kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. 

pyha Jumala, Pyha Vakeva, Pyha Kuolematon, armahda meita. (3) 

Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. Kaikkein pyhin Koiminai suus , armahda meita. Herra, puhdista 

meidat synneistamme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyha, tule ja paranna heik

koutemme Sinun nimesi tahden. 

Herra, annahda. (3) 

Kunnia oikoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian

kaikkiseen. Amen. 

Isa meidan, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valta

kuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myos maan paalla niin kuin taivaassa. Anna meil

Ie tana paivana jokapaivainen Ieipamme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin 

kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Alaka saata meita kiusaukseen, vaan 

paasta meidat pahasta. 

Pappi: SiIla sinun, Isa, Poika ja Pyha Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja ai

na ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Kuoro: Amen. 

PAIVAN JA JUMALANSYNNYTTAJAN TROPARIT 

Pappi: EVANKELIUMI 

HARTAUDENEKTENIA 


Se on viisautta. 
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Kuoro: Siunaa. 

Pappi: Kiitetty olkoon aina oleva Kristus, meidan Jumalamme, alati, nyt ja aina ja ian

kaikkisesta iankaikkiseen. 

Kuoro: Amen. Vahvista, Jumala, pyhaa oikeata uskoa, oikeauskoisia kristittyja II seka 

tata pyhaa luostaria iati ja iankaikkisesti. 

Pappi: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttaja, pelasta meidat. 

Kuoro: Me ylistamme sinua, joka olet kerubeja kunnioitet~avampi ja serafeja verratto

masti jalompi II Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan Synnyttaja, sinua, totinen Juma

lansynnyttaja. 

Pappi: Kunnia olkoon sinulle, Kristus, meidan Jumalamme, meidan toivomme, kunnia 

sinulle. 

Kuoro: Kunnia olkoon Isalle ja Pojalle ja Pyhalle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 

Amen. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. Siunaa. 

Pappi: LOPPUSIUNAUS 

Kuoro: Meidan isallemme pyhimmalle ekumeeniselle patriarkalle Bartholomeokselle, I 

ja korkeasti pyhitetylle isallemme Karjalan ja koko Suomen arkkipiispalle Leol

Ie, I ja korkea-arvoiselle isallemme arkkimandriitta Sergeille ja taman pyhan 

luostarin veljestolle, I seka kaikille oikeauskoisille kristityille; II anna, Herra, 

pitka ika ja varjele heita. 
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