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Akatistoksen Lauantai

Aamupalvelus

Kuninkaallinen alku
Suuri ektenia

Jumala on Herra
Tropari 3 kertaa

Katisma 16.
Pieni ektenia

I osa Akatistosta: 1 - 4. kontakkiin, (alussa suuri suitsutus!)
Katisma 17.
Pieni ektenia

II osa Akatistosta: 4 - 7. kontakkiin, (alussa pieni suitsutus!)
Ps 51

Kanoni: irmossit 1 – 3.
Pieni ektenia

III osa Akatistosta: 7 - 10. kontakkiin, (alussa pieni suitsutus!)
Katismatropari

Kanoni: irmossit 4 – 6. (6. jälkeen Tetraodion?; sl Nelikanoni=  ! )
Pieni ektenia

IV osa Akatistosta: 10 - 13. kontakkiin, (alussa suuri suitsutus!)
+Akatistoksen 2 rukousta = slaavilainen traditio!

Kanoni: irmossit 7 – 8.
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi

9. irmossi
Pieni ektenia

Eksapostilario
Kiitospsalmi ja –stikiirat

Suuri ylistysveisu + juhlan tropari
Ekteniat ja palveluksen loppu tavanmukainen

I hetki

P.Joh.Krysostomoksen liturgia

Su antifonit
Jumalansynnyttäjän prokimeni, 2 epistolaa

Slaavilainen traditio tarjoaa kauniin käytännön, joka sopii kaikkiin juhliin ja
niiden jälkijuhlakauteen:

Siunattu… 2 kertaa, ja ”juhlan ylistys” = ”slavlénije”  !
Kuoro: Tropari, kunnia-nyt, Kontakki

Pappi: Akatistoksen rukoukset
Ylistysveisu

Siunattu… kolmas kerta ja palveluksen päätös
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Tämä jumalanpalveluskirja on tehty Tikkurilan

Kristuksen Taivaaseenastumisen Kirkon

jumalanpalveluselämää varten!

v

v

TEKSTIT ON JOHANNES SEPPÄLÄ KÄÄNTÄNYT VUONNA 1988.
NE ON MUOKATTU JA TULOSTETTU

ILOMANTSIN ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA V. 1993.
MINÄ SAIN NE TYTTÄRENI IRINAN KAUTTA

JOENSUUN ORTODOKSISEN SEMINAARIN KIRKOSTA SYKSYLLÄ 2002.

v

Kirjasen olen tehnyt sillä kokemuksella, mikä minulla on 11 vuoden aikana tekemieni yli 40
slaavinkielisen jumalanpalvelus-nuottikirjan kokoamisesta; Kaavat ja tekstit olen tarkistanut
slaavinkielisistä jumalanpalveluskirjoista. Tähän kirjaan olen liittänyt tekstit täydellisenä, niin
kuin saamani moniste oli! Tekstien laajuuden suhteen, esim. katismojen kohdalla, jotka olen
lyhentänyt,  olen ajatellut tavallisen seurakuntaelämän «jaksamista», kuten myös heksapsalmien
pari psalmia ja tetraodion~nelikanoni (?) jotka olen printtiä pienentämällä ohjannut jättämään
palveluksesta pois!

Slaavilaisen tradition lisäykset kaavaan ovat kokemukseni mukaan
sydämen nöyryyttä l (s.26.) ja uskoa lisääviä

sekä ylistystä opettavia (s.43)!

v

Helsingissä, Kolmannella Suuren Paaston viikolla v.2003.

Kanttori Helena Tchervinskij
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SUUREN PAASTON VIIDENNEN VIIKON LAUANTAI

AKATISTOKSEN LAUANTAI

AAMUPALVELUS

KUNINKAALLINEN ALKU:

Pappi: Alkusiunaus:

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

Lukija:  Amen. 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, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 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.

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

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

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

Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartakaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
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Psalmi 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 menestyksen! 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!

Psalmi 21

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. 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.

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

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä. ( 3 )

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

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 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.

Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia
nyt aina ja iankaikkisesti.
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Lukija:  Amen.

Troparit

Pelasta, Herra, Sinun kansasi ja siunaa Sinun perintösi, anna kirkollesi voitto
vihollisista ja suojele ristilläsi valtakuntaasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

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.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

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

Pappi: HARTAUDEN EKTENIA

Kuoro:  Amen. Herran nimeen siunaa, isä!

Pappi: aamupalveluksen alkusiunaus

Lukija: HEKSAPSALMIT

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä
tahto!(3)

Avaa, Herra, minun huuleni, niin minun suuni julistaa Sinun kiitostasi. (2)

Psalmi 3

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, minulta kansasi saa
siunauksen.
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Psalmi 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
tunnustan 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!

Psalmi 63

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.

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

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Psalmi 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.  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
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.

Psalmi 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 kukaan, 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!
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Psalmi 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.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amien.

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

SUURI EKTENIA

8.sävelmä:

JUMALA ON HERRA ja Hän ilmestyi meille./ Siunattu on Hän, joka tulee Herran
nimeen.

JUHLAN TROPARI, 8.sävelmä

Pitäen salaisesti mielessään saamansa tehtävän / Enkeli ilmestyi pyhässä
innossa puhtaalle Neitseelle Joosefin huoneessa lausuen:/ Hän, joka alas
tulemisessaan taivuttaa taivaat,/ sijoittuu olemustaan muuttamatta täydellisesti
Sinuun./ Nähden Hänet orjan muodon ottaneena helmassasi minä
hämmästyksellä huudan Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
(Kolmesti.)

Katisma 16 Tässä lyhennetty ”seurakunta versio”!
Katisma täydellisenä:  1. Kunnia: ps 110 – 112; 2. Kunnia: ps 113 – 115; 3. Kunnia: 116 – 118. )

1. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Psalmi 110. (jakeet:1-7.)

Herra  sanoo  minun herralleni:  "Istu  oikealle  puolelleni.  Minä  kukistan  vihollisesi,  panen
heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen.  Herra, Siionin valtias, ojentaa
sinulle hallitsijan sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli!  Nyt sinulla on
valta, kansasi seuraa sinua yhtenä miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä
synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta."   Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa
peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta."  Herra
on sinun oikealla puolellasi. Kun hän vihastuu, hän murskaa kuninkaat.  Hän tuomitsee
kansat: kaikkialla on ruumiita, joka puolella on katkottuja päitä.  Kuningas juo purosta
matkansa varrella. Voittoisana hän kohottaa päänsä.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./

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

(Pappi: Pieni ektenia)

2. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Psalmi 111. (jakeet:1-10.)

Koko sydämestäni minä ylistän Herraa oikeamielisten joukossa, seurakunnan keskellä.
Suuret ovat Herran teot! Joka niitä rakastaa, tutkii niitä. Mahtavat ja ihmeelliset ovat
hänen työnsä, iäti pysyy hänen vanhurskas valtansa,  iäti muistettavia ovat ihmeet, jotka
hän on tehnyt. Anteeksiantava ja laupias on Herra!  Hän ravitsee ne, jotka häntä pelkäävät,
hän muistaa liittonsa ikuisesti.  Hän on teoillaan osoittanut kansalleen voimansa, hän on
antanut sille omaksi toisten kansojen maat.  Kaikki, mitä hän tekee, on oikein, ja se pysyy,
hänen säädöksensä eivät muutu. Hän on vahvistanut ne ikuisiksi ajoiksi, ne ovat oikeat ja
lujat. Hän vapautti kansansa, hän sääti liittonsa ikuiseksi. Hän on pelottava, hän on pyhä!
Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran
ylistys ajasta aikaan!

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./

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

(Pappi: Pieni ektenia)
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3. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Psalmi 112. (jakeet:1-10.)

Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.  Hänen jälkeläisistään
tulee maan mahtavia, polvi polvelta saavat oikeamieliset siunauksen. Vauraus ja rikkaus
täyttää hänen kotinsa. Hänen vanhurskautensa pysyy.  Pimeydessäkin koittaa
oikeamieliselle valo. Vanhurskas on anteeksiantava ja laupias. Hyvin käy sen, joka on
armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii oikeuden mukaan. Oikeamielinen
ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.  Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan luottaa
vakain mielin Herraan.  Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo
voittajana ahdistajiinsa. Hän antaa avokätisesti köyhille, hän toimii aina vanhurskaasti ja
kulkee pystyssä päin.  Sen nähdessään jumalaton vimmastuu, kiristelee hampaitaan,
pakahtuu raivoonsa. Tyhjiin raukeavat jumalattomien toiveet!

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.

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

PIENI EKTENIA

Kuninkaanovet avataan, täysi valaistus. Papisto siirtyy keskelle kirkkoa olevan
Jumalansynnyttäjän ikonin eteen. Papistolle jaetaan palavat kynttilät. Suuri
suitsutus: ikonin ympäri, alttari, ikonostaasi, kirkon ympäri ja kansa.

I OSA AKATISTOKSESTA:

v Kuoro: 1. kontakki, 8. sävelmä: (suuri suitsutus – kuoro hitaasti, seuraa!)

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Pappi lukee ensimmäiset 3 iikossi- ja kontakkiparia:
1. iikossi

Ylienkeli lähetettiin taivaasta tuomaan ilosanomaa Jumalansynnyttäjälle ja
nähdessään Sinun, oi Herra, ruumiillistuvan, hän hämmästyi ja tervehti
Neitsyttä ruumiittomien olentojen äänellä:

1. Iloitse Sinä, jonka kautta ilo koittaa;/
2. iloitse, sillä Sinun kauttasi kirous poistuu./
3. Iloitse, langenneen Adamin pelastuksen kutsuja;/
4. iloitse, Eevan murheenkyyneleistä vapauttaja. ~
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1. Iloitse, korkeus, jonne ihmisajatus ei yllä;/
2. iloitse, syvyys, jota enkel-katsekaan ei tavoita./

3. Iloitse, sillä Sinä olet Kuninkaan istuin;/
4. iloitse, sillä Sinä kannat kaikkeuden kantajaa. ~

1. Iloitse, auringon nousun kointähti;/
2. iloitse, lihaksi tulleen Jumalan Äiti./
3. Iloitse Sinä, jonka kautta luomakunta uudistuu;/
4. iloitse Sinä, jonka kautta Luoja tulee lapsukaiseksi. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

2. kontakki
Tietäen itsensä puhtaaksi Pyhä Neitsyt sanoo pelotta Gabrielille: Sielulleni on
työlästä hyväksyä neitseellisen synnyttämisen outoa sanomaa, jonka tuot,
lausuen: Halleluja!

Kuoro:  Halleluja! (kuoro toistaa ”Halleluja” jokaisen kontakin jälkeen)

2. iikossi

Tahtoen käsittää käsittämättömän Neitsyt sanoi sanantuojalle: Kerro minulle,
kuinka voi neitsyt-äidistä syntyä poika? Enkeli vastasi hänelle pelvolla, lausuen:

1. Iloitse, Kolminaisuuden pyhän salaisen päätöksen toteuttaja;
2. iloitse, hiljaisuutta kaipaavien usko.
3. Iloitse Kristuksen ihmeitten alku;
4. iloitse, Hänen opetuksensa täyttymys. ~

1. Iloitse, Jumalan taivaasta kulkema porras;
2. iloitse, ihmiset taivaaseen saattava silta,
3. Iloitse, enkelten hämmästelevä ihme;
4. iloitse, pahojen henkien surema haavoittaja. ~

1. Iloitse, Valkeuden selittämättömästi synnyttänyt;
2. iloitse, salaisuutesi kaikilta kätkenyt.
3. Iloitse Sinä, joka ylität viisaiden tiedon;
4. iloitse Sinä, joka valistat uskovain mielen. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

3. kontakki

Korkeimman voima varjosi aviota tuntemattoman Neitsyen, joka on ihana pelto
kaikille, jotka tahtovat viljellä pelastustaan veisaten: Halleluja.!

3. iikossi

Jumalan valitsema Neitsyt kiiruhti Elisabetin luo, jonka lapsi kuullessaan
Neitseen tervehdyksen hypähti ilosta äitinsä kohdusta ja niin lauloi
Jumalansynnyttäjälle:
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1. Iloitse, kuihtumattoman vesan kasvattanut viinipuu,
2. iloitse, puhtaan hedelmän tuottanut maa:
3. iloitse Sinä, jossa kasvaa ihmisrakkauden viljelijä,
4. iloitse Sinä, joka synnytät elämämme istuttajan. ~

1. Iloitse, laupeuden runsasta satoa kasvava pelto,
2. iloitse loppumatonta armoa tarjoava pöytä.
3. Iloitse, sillä Sinä kasvatat paratiisin kukkaniityn:
4. iloitse, sillä Sinä valmistat sieluillemme turvapaikan. ~

1. Iloitse, esirukouksen otollinen suitsutus,
2. iloitse koko maailman armahdus.
3. Iloitse, Jumalan hyvä tahto kuolevaista kohtaan;
4. iloitse, kuolevaisten uskallus Jumalan edessä. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

4. kontakki

Harkitsevainen Joosef epäilystensä myrskyssä hämmentyi, tietäessään Sinut
koskemattomaksi, ja luuli Sinua petetyksi. Mutta saadessaan tietää kaiken
olevan Pyhästä Hengestä hän lausui: Halleluja!

v Kuoro: 1. kontakki, 8. sävelmä:

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Papisto poistuu alttariin ja sulkee kuninkaanovet, valoja vähennetään.

Katisma 17. Tässä lyhennetty ”seurakunta versio”!
Katisma täydellisenä:1.Kunnia: ps 119:1–72; 2.Kunnia: jakeet 73–131; 3.Kunnia: jakeet 132–176.

1. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Psalmi 119. (jakeet :1-8.)

Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran lakia.
Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,
ne, jotka eivät tee vääryyttä vaan kulkevat hänen teitään. Sinä olet antanut säädöksesi
tarkoin noudatettaviksi. Kunpa kulkuni olisi vakaa, kunpa aina seuraisin sinun
määräyksiäsi!  Kun pidän käskysi silmieni edessä, en joudu häpeään.  Vilpittömin sydämin
minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.  Minä noudatan sinun
käskyjäsi -- älä koskaan minua hylkää!

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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Kuoro:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./

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

(Pappi: Pieni ektenia)

2. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Psalmi 119. (jakeet:9-18.)

Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.  Koko
sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.  Minä
talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan.  Kiitetty olet sinä, Herra!
Opeta minut tuntemaan määräyksesi. Minä julistan ihmisille kaikki sinun päätöksesi.
Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista.  Minä tutkistelen sinun
säädöksiäsi, pidän katseeni sinun poluillasi.  Sinun käskysi ovat iloni, sinun sanaasi minä
en unohda.  Pidä huolta minusta, palvelijastasi, niin saan elää ja noudattaa sinun sanaasi.
Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./

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

(Pappi: Pieni ektenia)

3. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Psalmi 119. (jakeet:19-32)

Minä olen muukalainen maan päällä. Älä salaa minulta käskyjäsi.  Minä riudun
kaipauksesta, alati minä odotan sinun päätöksiäsi.  Sinä pidät kurissa röyhkeät, nuo
kirotut, jotka kääntävät selkänsä sinun käskyillesi. Vapauta minut pilkasta ja
häväistyksestä, olenhan elänyt niin kuin liittosi vaatii.  Vehkeilkööt mahtimiehet minua
vastaan --  minä, palvelijasi, tutkin sinun määräyksiäsi.  Sinun liittosi on iloni, liittosi
säädökset ovat neuvonantajani.  Minä olen vaipunut maan tomuun. Virvoita minut, tee
sanasi mukaan!  Sinä kuulet minua, kun kerron, mitä teitä olen kulkenut. Opeta minut
tuntemaan määräyksesi!  Opasta minut säädöstesi tielle, minä tahdon tutkistella sinun
lakisi ihmeitä.  Olen levoton, huolet painavat minua. Nosta minut maasta, tee sanasi
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mukaan!  Pidä minut loitolla valheen teistä, opeta minulle lakisi, ole armollinen.  Minä
olen valinnut totuuden tien, sinun päätöksesi ovat aina silmieni edessä.  Sinun liitostasi,
Herra, minä pidän kiinni --  älä anna minun joutua häpeään!  Kevein askelin minä kuljen
sinun käskyjesi tietä, sinä huojennat mieleni.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.

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

PIENI EKTENIA

Kuninkaanovet avataan, täysi valaistus, papisto keskelle kirkkoa, tuohukset käteen ja pieni
suitsutus: ikonin ympäri, ikonostaasi ja kansa.

II OSA AKATISTOKSESTA:

v Kuoro: 1. kontakki, 8. sävelmä: (pieni suitsutus)

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Pappi lukee seuraavat 3 iikossi- ja kontakkiparia:

4. iikossi

Paimenet kuulivat enkelten laulaen ylistävän Kristuksen syntymää ja
kiiruhtaessaan ikään kuin paimenen luo he kohtasivat Hänet Maria-äidissä
laiduntaneena viattomana Karitsana ja veisasivat Marialle:

1. Iloitse, Karitsan ja Paimenen Äiti;
2. iloitse, järjellisten lampaiden tarha.
3. Iloitse, näkymättömäin vihollisten karkottaja;
4. iloitse, paratiisin porttien avaaja. ~

1. Iloitse, sillä kaikki taivaassa riemuitsee maan kanssa;
2. iloitse, sillä kaikki maan päällä oleva karkeloi taivaan kanssa.
3. Iloitse, apostolien vaikenematon suu;
4. iloitse, hyvin kilvoitelleitten voittamaton rohkeus. ~

1. Iloitse, uskon vahva perustus;
2. iloitse, armon kirkas tuntemus.
3. Iloitse Sinä, jonka kautta tuonela riisuttiin;
4. iloitse Sinä, jonka kautta meidät kunniaan puettiin. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

5. kontakki

Nähdessään Jumalan ohjaaman tähden tietäjät seurasivat sen valoa, ja se
lyhtynään he etsivät väkevää Ruhtinasta. Saavuttuaan Saavuttamattoman luo he
iloitsivat veisaten Hänelle: Halleluja!
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5. iikossi

Kaldealaiset näkivät Neitseen käsivarrella Hänet, joka kädellään on luonut
ihmisen. Vaikka Hän olikin ottanut orjan muodon, he ymmärsivät Hänet
Valtiaaksi ja riensivät lahjoin Häntä palvelemaan ja lausumaan Siunatulle:

1. Iloitse, laskeutumattoman tähden Äiti;
2. iloitse, salaisen päivän koitto.
3. Iloitse Sinä, joka olet sammuttanut petoksen pätsin;
4. iloitse Sinä, joka valaiset Kolminaisuuden pyhitetyt palvelijat. ~

1. Iloitse Sinä, joka kukistat julman hirmuvaltiaan;
2. iloitse Sinä, joka näytät meille ihmisiä rakastavan Herran,
Kristuksen
3. Iloitse Sinä, joka olet päästänyt epäjumalten palvonnasta;
4. iloitse Sinä, joka olet nostanut meidät synnin loasta. ~

1. Iloitse Sinä, joka lakkautit tulen kumartamisen;/
2. iloitse Sinä, joka hillitset himojen liekin./
3. Iloitse, uskovien puhtauteen ohjaaja;/
4. iloitse, kaikkien sukupolvien ilo. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

6. kontakki

Toteuttaen ennustukset Sinusta tietäjät palasivat Babyloniin ja Jumalan
hengessä saarnasivat Sinusta, Kristuksesta, kaikille, mutta jättivät
turhanpuhuja Herodeksen, joka ei ymmärtänyt veisata: Halleluja!

6. iikossi

Vapahtaja, loistaessasi Egyptissä totuuden valoa, Sinä karkotit valheen
pimeyden, sillä voimaasi kestämättä sen epäjumalat kukistuivat, ja niistä
vapautuneet huusivat Jumalansynnyttäjälle:

1. Iloitse, ihmisten oikeaan johdattaja;
2. iloitse, pahojen henkien kukistaja.
3. Iloitse Sinä, joka poljit maahan petoksen harhan;
4. iloitse, epäjumalten kavaluuden paljastaja. ~

1. Iloitse, meri, joka hukutit henkisen faaraon;
2. iloitse, kallio, joka juotit elämää janoavat.
3. Iloitse, pimeydessä olevia ohjaava tulipatsas;
4. iloitse, pilveä laajempi maailman suoja. ~

1. Iloitse, mannaa seurannut ruoka;
2. iloitse, pyhän ihanuuden palvelija.
3. Iloitse Sinä, luvattu maa;
4. iloitse Sinä, hunajan ja maidon virta. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
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7. kontakki

Simeonin valmistautuessa muuttamaan tästä petollisesta ajasta Sinut annettiin
lapsukaisena hänelle, mutta hän tunsi Sinussa täydellisen Jumalan. Sen tähden
hän hämmästyi sanomatonta viisauttasi veisaten: Halleluja!

v Kuoro: 1. kontakki, 8. sävelmä:

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Papisto poistuu alttariin ja sulkee kuninkaanovet, valoja vähennetään.

Lukija: Psalmi 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 tahtoasi. 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. 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.

KANONI, 4. sävelmä, Joosef Hymnikirjoittajan runo

1. veisu. IRMOSSI

”Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä,/ ja sanani tulvivat
kuninkaallisen Äidin kunniaksi./ Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten // ja
iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä.” (Kahdesti)

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Troparit:

Kun suuri arkkienkeli näki Sinut, Puhdas, Hengen sinetöimänä Kristuksen
elävänä kirjana, hän huudahti Sinulle: Iloitse, ilon astia, jonka kautta esiäidin
kirous puretaan!

Iloitse, Neitsyt, jumalan Morsian, Aadamin oikaisu, tuonelan kuoletus! Iloitse,
moitteeton, kaikkien Kuninkaan palatsi! Iloitse, Kaikkivaltiaan tulinen
valtaistuin!
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Iloitse Sinä ainoa, joka olet kasvattanut kuihtumattoman ruusun! Iloitse Sinä,
joka synnytit tuoksuvan omenan! Iloitse, ainoan Kuninkaan tuoksurasia! Iloitse,
aviota tuntematon, maailman pelastus!

Iloitse, puhtauden aarre, jonka avulla olemme nousseet lankeemuksestamme!
Iloitse, tuoksuva lilja, Valtiatar, joka levität hyvää hajua uskovaisille, Sinä
tuoksuva suitsutus, kallisarvoinen mirhavoide!

Katabasia

”Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä,/ ja sanani tulvivat
kuninkaallisen Äidin kunniaksi./ Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten // ja
iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä.”

3. veisu. IRMOSSI

”Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde,/ vahvista hengessä juhlaan
kokoontuneet veisaajasi / ja jumalallisessa kunniassasi // tee heidät kelvollisiksi
saamaan kunnian seppeleet.” (Kahdesti)

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Troparit:

Iloitse, Sinä joka selvästi kyntämättömänä maana kasvatit jumalallisen
tähkäpään, Sinä elämän leipää kantanut pöytä! Iloitse, elävän veden
tyhjentymätön lähde, Valtiatar!

Iloitse, hieho, joka synnytit uskovaisille viattoman vasikan! Iloitse, uuhi, joka
kannoit Jumalan Karitsan, sillä Hän ottaa pois koko maailman rikkomukset!
Iloitse, harras armahduksen anoja!

Iloitse, ainoa kirkas koitto, joka kannat Aurinkoa, Kristusta, Sinä valon asumus!
Iloitse, Sinä joka teit lopun pimeydestä ja tyystin hävitit synkeät pahat henget!

Iloitse, ainoa portti, jonka kautta yksin Sana on kulkenut, Valtiatar, joka
synnytyksesi kautta murskasit tuonelan salvat ja portit! Iloitse, pelastuvien
jumalallinen sisäänkäynti, Jumalan Morsian!

Katabasia

”Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde,/ vahvista hengessä juhlaan
kokoontuneet veisaajasi / ja jumalallisessa kunniassasi // tee heidät kelvollisiksi
saamaan kunnian seppeleet.”

PIENI EKTENIA

Kuninkaanovet avataan, täysi valaistus, papisto keskelle kirkkoa, tuohukset käteen ja pieni
suitsutus: ikonin ympäri, ikonostaasi ja kansa.
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III OSA AKATISTOKSESTA:

v Kuoro: 1. kontakki, 8. sävelmä: (pieni suitsutus)

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Pappi lukee seuraavat 3 iikossi- ja kontakkiparia:

7. iikossi

Ilmestyessään Luoja näytti meille, omille luoduilleen, kokonaan uuden,
siemenettä versoneen luomuksen. Hän varjeli Neitseen koskemattomana, jotta
me nähdessämme tämän ihmeen veisaten ylistäisimme Jumalansynnyttäjää:

1. Iloitse, katoamattomuuden kukka;
2. iloitse, itsehillinnän kruunu.
3. Iloitse Sinä, ylösnousemuksen esikuvana loistava;
4. iloitse Sinä, enkelten elämään opastava. ~

1. Iloitse, jalohedelmien puu, joka uskovia ravitsee;
2. iloitse, suloinen siimespuu, joka monia suojaa.
3. Iloitse Sinä, joka itsessäsi kannoit eksyneitten opastajan;
4. iloitse Sinä, joka synnytit vankien vapauttajan. ~

1. Iloitse, vanhurskaan Tuomarin lepytys;
2. iloitse, monien rikkomusten armahdus.
3. Iloitse, alastomia rohkaiseva puku;
4. iloitse kaikki pyyteet voittava rakkaus. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

8. kontakki

Nähtyämme oudon synnytyksen karttakaamme maailmaa ja suunnatkaamme
mielemme taivaaseen, sillä tämän tähden Jumala ilmestyi nöyränä ihmisenä
maan päälle, tahtoen saattaa korkeuteen ne, jotka Hänelle veisaavat: Halleluja!

8. iikossi

Kuvaamaton Sana oli täydellisesti alhaalla olevien keskellä silti ylhäällä olevia
jättämättä, sillä jumalallinen alas laskeutuminen ei ollut paikallista siirtymistä
vaan syntymistä Jumalan valitsemasta Neitseestä, joka kuuli:

1. Iloitse, äärettömän Jumalan sija;
2. iloitse, kunniakkaan salaisuuden ovi.
3. Iloitse, uskottomien epäilemä sanoma;
4. iloitse, uskovaisten varma kerskaus. ~

1. Iloitse Sinä, joka kannoit kerubi-istuimella olevaa;
2. iloitse, Sinä kerubien saattaman loistava asumus.
3. Iloitse Sinä, jossa vastakohdat yhtyvät;
4. iloitse Sinä, jossa neitsyys ja äitiys kohtaavat. ~
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1. Iloitse Sinä, jonka kautta lainrikkomus mitätöitiin;
2. iloitse Sinä, jonka kautta paratiisi avattiin.
3. Iloitse, Kristuksen valtakunnan avain;
4. iloitse, iankaikkisten hyvyyksien toivo. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

9. kontakki

Kaikki enkelvoimat hämmästyivät lihaksitulemisesi suurta tapahtumaa, sillä he
näkivät lähestymättömän Jumalan kaikille lähestyvänä ihmisenä, joka asui
meidän keskellämme ja jolle kaikki suurella äänellä veisaavat: Halleluja!

9. iikossi
Jumalansynnyttäjä, me näemme monisanaiset puheentaitajat kalojen lailla
mykkinä edessäsi, sillä he eivät osaa sanoa, miten saatoit neitseenä pysyen
synnyttää. Mutta me tätä salaisuutta ihmetellen huudamme uskossa:

1. Iloitse, Jumalan viisauden vastaanottaja;
2. iloitse, hänen kaitselmuksensa aarreaitta.
3. Iloitse Sinä, joka osoitit viisaat ymmärtämättömiksi;
4. iloitse Sinä, joka todistit sanantaitajat mielettömiksi. ~

1. Iloitse, sillä viekkaat väittelijät ovat typertyneet;
2. iloitse, sillä tarujen sepittäjät ovat menehtyneet.
3. Iloitse Sinä, joka hajotat ateenalaisten valheet;
4. iloitse Sinä, joka täytät kalastajain pyydykset. ~

1. Iloitse Sinä, joka vedät tietämättömyyden syvyydestä:
2. iloitse sinä, joka annat monille tiedon valkeuden.
3. Iloitse, pelastusta kaipaavien laiva;
4. iloitse, maailman alusten satama. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

10. kontakki

Kaiken Valtias tuli lupauksensa mukaan maailmaan tahtoen pelastaa sen; ja
kaiken kaitsijana kuitenkin ilmestyi meidän tähtemme ihmisenä kutsuen
samankaltaisella sitä, mikä on samankaltaista, ja Hän Jumalana kuulee, kun
veisaamme: Halleluja!

v Kuoro: 1. kontakki, 8. sävelmä:

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Papisto poistuu alttariin ja sulkee kuninkaanovet, valoja vähennetään.
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Lukija: KATISMATROPARI, 1.sävelmä

Ruumiittomien voimien sotapäällikkö saapui Nasaretin kaupunkiin tuomaan
Sinulle, oi Puhdas,/ ilosanoman aikakausien Kuninkaasta ja Herrasta./ Sen
tähden hän lausui Sinulle: ”Iloitse, siunattu Maria,/ Sinä käsittämätön ja sanoin
selittämätön ihme ja ihmisten pelastukseen kutsuja!”

Kunnia … nyt … sama uudelleen

KANONI jatkuu

4. veisu. IRMOSSI

”Jumalallinen Jeesus,/ joka jumaluuden istuimella kunniassa istuu,/ puhtaan
käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle
huutavat:// Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus.”

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Troparit:

Veisuäänin ja uskoen me huudamme Sinulle, oi veisuin ylistetty: Iloitse, Hengen
vahvistama rasvainen vuori! Iloitse, lampunjalka ja mannaa kantava astia, joka
sulostutat hurskaitten aistit!

Iloitse, maailman armahdus, puhdas Valtiatar! Iloitse, portaat, jotka armossa
kohottavat kaikki maan päältä! Iloitse silta, joka totisesti viet kuolemasta
elämään kaikki ylistystäsi veisaavat!

Iloitse, Sinä puhdas, taivaita korkeampi, joka vaivatta kannoit kohdussasi maan
perustuksen! Iloitse, kotilo, joka omista veristäsi annoit purppuravärin voimien
Kuninkaalle!

Iloitse, Valtiatar, sillä totisesti Sinä synnytit Lainantajan, joka pyyhkii ilmaiseksi
pois kaikkien rikokset, Sinä käsittämätön syvyys, sanomaton korkeus, aviota
tuntematon, jonka kautta meidät on jumaloitettu!

Veisuin me ylistämme Sinua, Neitsyt, joka punoit maailmalle
käsinpunomattoman seppeleen, ja huudamme Sinulle: Iloitse, Sinä kaikkien
varjelus ja ohjaus, vahvistus ja pyhä turva!

Katabasia

”Jumalallinen Jeesus,/ joka jumaluuden istuimella kunniassa istuu,/ puhtaan
käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle
huutavat:// Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus.”
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5. veisu. IRMOSSI

”Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi,/ sillä Sinä, aviota
tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan / ja synnytit
iankaikkisen Pojan // ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä
veisaavat.”

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Troparit:

Iloitse, viaton, joka synnytit elämän tien ja pelastit maailman synnin tulvasta!
Iloitse, Jumalan Morsian, josta on peljättävää kuulla ja puhua! Iloitse,
luomakunnan Valtiaan asumus!

Iloitse, puhdas, ihmisten väkevyys ja turva, kunnian pyhityksen sija, tuonelan
kuoletus, valon täyttämä häähuone! Iloitse, enkelten ilo! Iloitse, Sinua uskossa
rukoilevien apu!

Iloitse, Valtiatar, Sanan tuliset vaunut, elävä paratiisi, jonka keskellä on elämän
puu, Herra! Hänen suloisuutensa elävöittää ne, jotka turmelukseen jouduttuaan
syövät siitä uskoen.

Sinun voimasi vahvistamina me uskoen huudamme Sinulle: Iloitse, kaikkeuden
Kuninkaan kaupunki, josta selvästi kerrotaan kuuluja ja tärkeitä asioita! Iloitse,
louhimaton vuori ja mittaamaton syvyys!

Iloitse, puhdas, Sanan tilava asumus! Iloitse, jumalallisen helmen tuottanut
simpukka, ihmeellinen Jumalansynnyttäjä, joka sovitat Jumalan kanssa kaikki,
jotka Sinua autuaaksi ylistävät!

Katabasia

”Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi,/ sillä Sinä, aviota
tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan / ja synnytit
iankaikkisen Pojan // ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä
veisaavat.”

6. veisu. IRMOSSI

”Tulkaamme, Jumalassa viisaat,/ Jumalan Äidin jumalallista ja kunniakasta
juhlaa viettäen,/ paukuttakaamme riemuiten käsiä // ja hänestä syntynyttä
Jumalaa ylistäkäämme.”

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Troparit:

Iloitse, puhdas, Sinä Sanan saastaton häämaja, kaikkien jumaloitumisen aihe,
profeettain julistus! Iloitse, apostolien kaunistus!
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Sinusta kumpusi kaste, joka sammutti monijumalaisuuden hehkun. Sen
tähden me huudamme Sinulle: Iloitse, Neitsyt, Sinä kasteinen villa, jonka Gideon
näki ennalta.

Katso, me huudamme Sinulle: Iloitse! Tule suojaisaksi satamaksi meille, jotka
olemme merihädässä vihollisen ahdistusten ja kaikkien loukkauskivien ulapalla.

Sinä ilon aihe, ilahuta meidän ajatuksemme, että huutaisimme Sinulle: Iloitse,
tulessa kulumaton pensas, ja valoisa pilvi, joka aina varjoat uskovaisia!

NELIKANONI, 6 .sävelmä, Joosefin runo
6. veisu, Irmossi:

”Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn /
minä tyveneen satamaasi kiiruhtaen huudan Sinulle: oi ylen
armollinen Herra,/ johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.

Marttyyrien troparit: Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Taistellessaan ja pyöriessään valittujen kivien tavoin maassa marttyyrit
tuhosivat tyystin vihollisen koko rakennelman ja tulivat Jumalan
temppeleiksi.

Marttyyrit, te olette käyneet loppuun hyvän tien. Teiltä me pyydämme:
Vahvistakaa meidätkin rientämään hyvin loppuun paaston tien täydellisissä
hyveissä loistaen!

Vainajien tropari: Saata, Herra, lepoon nukkuneiden palvelijasi sielut.
Oi ylen hyvä, armorikas Valtias, tee jumalallisten marttyyriesi välityksen
kautta valtakunnastasi osallisiksi palvelijasi, jotka ovat muuttaneet maan
päältä Sinun tykösi.

Jumalansynnyttäjälle: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Sinä ainoa veisuin ylistetty Neitsytäiti, rukoile pyhää Sanaa, että Hän antaisi
Sinua uskoen ylistäville synnit anteeksi ja jumalallisia armolahjoja!

Toinen (nelikanoni),5. sävelmä,  Theodoros Stouditeksen runo
6.veisu, Irmossi

”Meripedosta Sinä vapautit profeetan, oi Herra, nosta minutkin ylös synnin
syvyydestä ja pelasta minut!”

Marttyyrien troparit:  Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Viettäessämme tänään marttyyrien muistoa kohottakaamme Herralle veisu
jumalallisesti iloiten.

Kun te, voittajat, uskon rohkaisemina ette pelänneet miekkaa ettekä tulta, te
hämmästytitte hirmuvaltiaita.

Kolminaisuudelle: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Veisuin minä ylistän Sinua, persooniltasi Kolminaisuutta, ja kumarran
Sinua, olemukseltasi ykseyttä, oi Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Jumalansynnyttäjälle: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Neitsyt, Sinä olet enkelten ja ihmisten ylistys, sillä Sinä synnytit Kristuksen,
meidän sielujemme Vapahtajan.
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Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.

Te Kristuksen, Jumalan kunniakkaat voittajat karkeloitte taivaassa
asuessanne, sillä kuoleman kautta te saitte elämän.

Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.

Kristus, Sinä hallitset kuolemaa ja elämää. Saata pyhiesi kanssa lepoon ne,
jotka uskossa ovat muuttaneet pois elämästä.

Irmossi/Katabasia

”Meripedosta Sinä vapautit profeetan, oi Herra, nosta minutkin ylös synnin
syvyydestä ja pelasta minut!”

PIENI EKTENIA

Kuninkaanovet avataan, täysi valaistus. Papisto siirtyy keskelle kirkkoa,  jaetaan
kynttilät.

 Suuri suitsutus: ikonin ympäri, alttari, ikonostaasi, kirkon ympäri ja kansa.

IV OSA AKATISTOKSESTA:

v Kuoro: 1. kontakki, 8. sävelmä: (suuri suitsutus – kuoro, seuraa!)

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Pappi lukee seuraavat 3 iikossi- ja kontakkiparia:

10. iikossi

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä olet neitseitten ja kaikkien luoksesi kiiruhtavain
suojamuuri, sillä sellaiseksi teki Sinut, oi Puhdas, taivaan ja maan Luoja
asuessaan olemuksessasi ja opettaessaan meidät kaikki laulamaan Sinulle:

1. Iloitse, kunniakas neitsyyden pylväs;
2. iloitse, pelastuksen portti.
3. Iloitse, hengellisen uudelleenluomisen alku;
4. iloitse, jumalallisen hyvyyden jakaja. ~

1. Iloitse, sillä Sinä uudesti synnytit meidät synnissä syntyneet;
2. iloitse, sillä Sinä kirkastit mielettömien järjen.
3. Iloitse Sinä, joka kukistit sydämen turmelijan;
4. iloitse Sinä, joka synnytit puhtauden kylväjän. ~

1. Iloitse Sinä, koskemattomuuden avoin häähuone;
2. iloitse Sinä, joka yhdistät uskovat Herran kanssa.
3. Iloitse, neitseitten viisas kasvattaja;
4. iloitse, pyhien sielujen morsiusneito. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
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11. kontakki

Jokainen veisu jää vajavaiseksi pyrkiessään kuvaamaan laupeutesi koko
runsautta, oi pyhä Kuningas, sillä vaikka kantaisimme Sinulle yhtä monta laulua
kuin on hiekkajyviä, eivät ne olisi mitään sen rinnalla, mitä Sinä olet antanut
meille, jotka veisaamme: Halleluja!

11. iikossi

Me näemme pyhän Neitsyen valoisana lamppuna, joka ilmestyi pimeydessä
oleville, sillä ottaen vastaan aineettoman valon Hän ohjaa kaikki
jumalantuntemiseen ja valaisee mielen aamun valkeudella. Näin veisaten häntä
kunnioittakaamme:

1. Iloitse, hengellisen auringon säde;
2. iloitse, häviämättömän Valkeuden kajastus.
3. Iloitse, sielua kirkastava salama;
4. iloitse, viholliset lyövä ukkonen. ~

1. Iloitse, sillä Sinusta koittaa kirkkaana loistava Valkeus;
2. iloitse, sillä Sinusta virtaa vuolas joki.
3. Iloitse, kastemaljan esikuva;
4. iloitse, synnin saastan poistaja. ~

1. Iloitse, vesikulho, jossa omatunto puhdistetaan;
2. iloitse, malja, joka tarjoaa riemua.
3. Iloitse, Kristuksen hyvä tuoksu;
4. iloitse, salatun runsauden elämä. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

12. kontakki

Tahtoen suoda anteeksiannon muinaisista veloista kaikkien ihmisten velasta
Vapauttaja tuli itse armosta etääntyneiden luo, ja revittyään rikki velkakirjan
Hän kuulee kaikkien veisaavan: Halleluja!

12 iikossi

Ylistäessämme synnyttämääsi me kaikki veisuin kiitämme Sinua,
Jumalansynnyttäjää, elävää temppeliä, sillä asuttuaan Sinussa Herra, joka pitää
kaiken kädessään, pyhitti Sinut, teki kunniakkaaksi ja opetti kaikki veisaamaan
Sinulle:

1. Iloitse, Jumalan ja Sanan malja;
2. iloitse, pyhiä korkeampi pyhä.
3. Iloitse, Hengen kultaama arkki;
4. iloitse, elämän loppumaton aarre. ~

1. Iloitse, hurskaitten hallitsijain kallis kruunu;
2. iloitse, hurskaitten sielunpaimenten kunniallinen kerskaus.
3. Iloitse, Kirkon sortumaton torni;
4. iloitse, valtakunnan kukistumaton muuri. ~
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1. Iloitse, Sinä, jonka kautta kohennetaan voitonmerkki;
2. iloitse Sinä, jonka kauttavihamiehet kukistuvat.
3. Iloitse, ruumiini parannus;
4. iloitse, sieluni pelastus. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

13. kontakki

Oi suuresti ylistetty Äiti, kaikkia pyhiä pyhimmän Sanan synnyttäjä! Ota vastaan
nyt kantamamme ylistys ja päästä kaikista vaaroista ja tulevista vaivoista meidät,
jotka Sinun tähtesi veisaamme: Halleluja, halleluja, halleluja. (Kolmesti)

1. iikossi

Ylienkeli lähetettiin taivaasta tuomaan ilosanomaa Jumalansynnyttäjälle ja
nähdessään Sinun, oi Herra, ruumiillistuvan, hän hämmästyi ja tervehti
Neitsyttä ruumiittomien olentojen äänellä:

1. Iloitse Sinä, jonka kautta ilo koittaa;/
2. iloitse, sillä Sinun kauttasi kirous poistuu./
3. Iloitse, langenneen Adamin pelastuksen kutsuja;/
4. iloitse, Eevan murheenkyyneleistä vapauttaja. ~

1. Iloitse, korkeus, jonne ihmisajatus ei yllä;/
2. iloitse, syvyys, jota enkel-katsekaan ei tavoita./
3. Iloitse, sillä Sinä olet Kuninkaan istuin;/
4. iloitse, sillä Sinä kannat kaikkeuden kantajaa. ~

1. Iloitse, auringon nousun kointähti;/
2. iloitse, lihaksi tulleen Jumalan Äiti./
3. Iloitse Sinä, jonka kautta luomakunta uudistuu;/
4. iloitse Sinä, jonka kautta Luoja tulee lapsukaiseksi. *
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
Slaavilaisen tradition mukaan tässä kohtaa palvelusta luetaan akatistokseen
kuuluvat seuraavat rukoukset:

Pappi: Kantakaamme rukouksemme kaikkein pyhimmän
Valtiattaremme, Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen
Marian puoleen.

(polvistumme)

Kuoro: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
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1.Rukous

Oi kaikkein pyhin Valtiatar, puhtain Jumalansynnyttäjä Neitsyt, meidän
Herramme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen Äiti. Me lankeamme eteesi
ja rukoilemme Sinua, kuninkaallinen Äiti: Ota rukouksemme vastaan ja
kanna se kuningasten Kuninkaan ja kaikkien Herran, Sinun Poikasi ja
meidän Jumalamme eteen. Ano anteeksianto kaikille synneillemme. Auta
meitä tekemään parannus elämässämme. Ja lähtiessämme tästä elämästä
älä salli pahojen voimien pidättää meitä, vaan hartailla rukouksillasi avaa
meille Jumalan valtakunnan ovet, että, siellä, ylhäisessä Jerusalemissa,
nauttisimme paratiisin ravintoa, riemua ja kuvaamatonta kauneutta sekä
jumalallisen kolminaisuusvalon kirkkautta ja enkelilaulun ihanuutta. Tee
meidät kaiken tämän ilon ja kunnian perillisiksi kaikkien pyhien yhteydessä,
sillä kaikki voimallisen Kuninkaan Äitinä Sinulle on kaikki mahdollista.
Tässä ajassa ja erikoisesti tällä hetkellä kuule meitä kaikkein pyhin
Valtiatar, kun me edessäsi seisomme, ja ota vastaan rukousveisumme, jonka
Sinulle kannamme.

2.Rukous

Puhtahin korkein Valtiatar Jumalansynnyttäjä, jolle kaikki hyvä on
mahdollista! Ota vastaan meiltä, kelvottomilta palvelijoiltasi, tämä lahja, joka
yksin Sinulle kelpaa! Sinä sukupolvien joukosta olet valittu taivaan ja maan
luontokappaleita korkeammaksi: Sinun kauttasi Voimien Herra oli
kanssamme, Sinun kauttasi me opimme tuntemaan Jumalan Pojan ja
saamme osallistua Hänen pyhimmästä Ruumiista ja puhtaimmasta
Verestään. Sen tähden autuas olet Sinä sukupolvien joukossa. Älä lakkaa
rukoilemasta meidän, kelvottomain palvelijasi puolesta, että vapautuisimme
kaikista kiusauksista ja pahan hengen vaikutuksesta. Pyhien rukouksiesi
kautta salli meidän tuomitsemattomasti vaeltaa elämämme loppuun asti
niin, että pelastettuina Sinun puolustuksellasi ja avullasi kantaisimme
kaikesta ylistystä, kiitosta, kunnioitusta ja palvelusta kolmiyhteiselle
Jumalalle nyt, aina ja iankaikkisesti.

Kuoro: Amen.
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

v Kuoro: 1. kontakki, 8. sävelmä:

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Papisto poistuu alttariin ja sulkee kuninkaanovet, valoja vähennetään.

Minean synaksaari ja sitten tämä:

Samana päivänä, paaston viidennen viikon lauantaina, veisaamme ylen pyhän
valtiattaremme Jumalansynnyttäjän, ainaisen Neitseen Marian Akatiston.
Säkeitä
Unettomin veisuin Kaupunki ylistää kiitollisena taisteluissa valpasta Suojelijaa.
- synaksaari -
Puolestamme taistelevan ja voittamattoman Äitisi esirukousten tähden, ainoa
ihmisiä rakastava Kristus Jumala, päästä meidät meitä ympäröivistä
onnettomuuksista ja armahda meitä.
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KANONI jatkuu

7. veisu. IRMOSSI

”Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan,/ vaan miehuullisesti
torjuttuaan uhkaavan tulen iloiten veisaten:/ Kiitetty olet Sinä,// yli kaiken
ylistetty isiemme Herra ja Jumala!”

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Troparit:

Veisuin me ylistämme Sinua ja huudamme: Iloitse, hengellisen Auringon vaunut,
Sinä totinen viinitarha, sillä Sinä olet kasvattanut kypsän rypäleen, josta virtaa
viiniä, ja se ilahuttaa niiden sielut, jotka uskoen Sinua kunnioittavat.

Iloitse, Jumalan Morsian, joka olet kantanut kaikkien parannuksen, Sinä
salainen sauva, josta on puhjennut kuihtumaton kukka! Iloitse, Valtiatar, jonka
kautta olemme täyttyneet ilosta ja perineet elämän!

Valtiatar, ei kaunopuheinenkaan kieli pysty veisaamaan ylistystäsi, sillä Sinä
kohosit serafienkin yläpuolelle, kun kannoit Kristuksen, Kuninkaan. Rukoile,
että Hän pelastaisi kaikesta vahingosta meidät, jotka uskoen Sinua
kumarramme!

Maan ääret ylistävät Sinua autuaaksi ja halulla huutavat Sinulle: Iloitse, puhdas,
Sinä kirja, johon Isäni sormi kirjoitti Sanan! Rukoile, että Hän kirjoittaisi elämän
kirjaan palvelijasi, oi Jumalansynnyttäjä!

Me Sinun palvelijasi rukoilemme ja taivutamme sydämemme polvet: Oi puhdas,
taivuta korvasi ja pelasta meidät, jotka olemme ahdistuksiin vajonneet!
Jumalansynnyttäjä, varjele kaupunkisi vihollisten valloituksilta!

NELIIKANONIN 7.Irmossi, 6. sävelmä:

”Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin,/ mutta
kaldealaiset polttava Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan:/
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.”

Marttyyrien troparit: Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Oi armorikas, pyhien marttyyriesi valoakin kirkkaampi juhlajoukko asustaa
nyt Sinun laskemattomassa valkeudessasi. Kristus, anna heidän
rukoustensa tähden kaikille valistus ja syntien armahdus!

Herra, kuinka ihana onkaan pidättyväisyyden aika, jonka olet meille
antanut! Oi hyvä, armahda tänä aikana meidän sielujamme pyhien
kilvoittelijasi rukousten tähden, sillä he rakastivat ihania, puhtaita
kärsimyksiäsi!

Vainajien tropari: Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijasi sielut.
Valtias, saata elämän satamaan palvelijasi, jotka ovat käyneet halki elämän
tuskallisen aallokon, että he saisivat huutaa kaikkien valittujesi kanssa:
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
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Jumalansynnyttäjälle: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Ainainen Neitsyt, joka synnytit lain Antajan, rukoile, että Hän poistaisi
niiden rikokset, jotka tänä aikana halajavat hyvin harjoittaa jumalallista
paastoa!

Toinen 7. irmossi, 5. sävelmä:

”Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka näet syvyyteen ja istut kunnian
valtaistuimella, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu!”

Marttyyrien troparit: Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka osoitit urhoollisiksi Sinun tähtesi taistelleet
marttyyrit, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu!

Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka olet antanut voittajasi meille esirukoilijoiksi
edessäsi, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu!

Kolminaisuudelle: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka olet tunnettu yhdessä luonnossa, mutta
kolmessa persoonassa, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu!

Jumalansynnyttäjälle: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka olet luonnoltasi yksi ja osoitit synnyttäjäsi
puhtaaksi, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu!

Liitelauselma: Ihmeellinen on Herra Pyhille, jotka Hänen maassansa ovat.

Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka tukit petojen kidan ja sammutit tulen pyhiesi
kunniaksi, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu!

Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.

Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka olet siirtänyt kuolemasta äärettömään
elämään ne, jotka eläessään palvelivat Sinua uskollisesti.

Katabasia:

”Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka näet syvyyteen ja istut kunnian
valtaistuimella, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu!”

8. veisu. IRMOSSI

”Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys,/ silloin
tosin kuvauksellinen,/ mutta nyt todellinen,/ ja se kutsuu yhteen koko
maanpiirin, joka veisaa:/ Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.”

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
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Troparit:

Sinä, puhdas, otit kohtuusi Sanan, Sinä kannoit kaiken Kantajaa, maidolla Sinä
ravitsit Häntä, joka viittauksellaan ravitsee koko maailmaa ja jolle me
veisaamme: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa
Häntä kaikkina aikoina.

Mooses käsitti pensaasta Sinun synnytyksesi suuren salaisuuden. Tulen keskellä
palamatta seistessään nuorukaiset ennalta kuvasivat sitä selvästi, oi tahraton,
pyhä Neitsyt. Sen tähden me veisuin Sinua ylistämme kaikkina aikoina.

Sinun raskautesi on pukenut katoamattomuuden vaatteeseen meidät, jotka petos
muinoin oli riisunut alastomiksi, ja me, jotka istumme rikkomusten pimeydessä,
näimme valkeuden, oi Neitsyt, Sinä valkeuden asumus. Sen tähden me veisuin
Sinua ylistämme kaikkina aikoina.

Sinun kauttasi tulevat kuolleet eläviksi, sillä Sinä kannoit persoonallisen
Elämän. Ennen mykät tulevat sujuvasanaisiksi, pitaaliset puhdistuvat, sairaudet
karkotetaan ja ilman henkien joukot kukistuvat, oi Neitsyt, ihmisten pelastus!

Iloitse, siunattu, joka synnytit maailmalle pelastuksen, sillä niin on meidät
nostettu korkeuteen, Sinä puhdas, joka olet niiden suoja ja voima, muuri ja
linnoitus, jotka veisaavat: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

NELIIKANONIN 8.Irmossi
”Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat,/ teit hurskaille
nuorukaisille tulenliekin kasteen lähteeksi,/ ja vanhurskaan uhrin Sinä
vedellä palamaan sytytit./ Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina.”

Marttyyrien troparit: Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän
puolestamme.

Taivaalliset järjet ihmettelivät suuresti pyhien marttyyrien urotekoja.
Armollinen  Valtias, osoita meissäkin heidän rukoustensa tähden rikkaan
armosi ihmeellisyys!

Te, Herran ihailtavat taistelijat, poljitte jumalallisen kasteen avulla maahan
tulen. Päästäkää hartailla rukouksillanne Valtiaan edessä kadotuksen
tulesta meidätkin.

Vainajien tropari: Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijasi sielut.
Oi ylen hyvä Sana, suo voittoisien marttyyrien rukousten tähden elämä ja
pyhä kirkkaus taivaassa niille oikeauskoisille, jotka ovat muuttaneet pois
tyköämme!

Jumalansynnyttäjälle: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Oi armollinen, valista Synnyttäjäsi, pyhien marttyyriesi ja apostoliesi
rukousten tähden meidän sielumme, että iloitsevien sieluin
kunnioittaisimme Sinua iankaikkisesti!
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Toinen irmossi:

”Ihmiset, ylistäkää kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa,/ jonka edessä enkelit
pelvosta vapisevat,/ ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!”

Marttyyrien troparit: Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän
puolestamme.

Te marttyyrien pyhät kuorot, muistakaa meitä, jotka veisaamme kiitostanne
ja suuresti ylistämme Kristusta iankaikkisesti.

Miekoilla lävistettyinä marttyyrit iloitsivat, ja nyt veisuin kiittävät ja suuresti
ylistävät Kristusta kaikkina aikoina.

Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Kolminaisuudelle: Ihmeellisesti Kolminaisuus jakaantuu ja pysyy Jumalana
jakaantumatta. Jokainen liha ylistäköön Häntä veisuin iankaikkisesti.

Nyt aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjälle: Neitsyt synnytti pienokaisen, Jumala tuli hänestä
lihaksi: Koko luomakunta ylistäköön Häntä iankaikkisesti.

Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.

Saadessaan voitokseen perkeleen kukistumisen marttyyrit osoittautuivat
miehuullisuuden pylväiksi, ja nyt he ylistävät veisuin Kristusta
iankaikkisesti.

Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.

Herra, suo Aabrahamin ottaa helmoihinsa palvelijasi, jotka ovat muuttaneet
luoksesi uskossa ja toivossa!

Jos edellinen nelikanoni jää pois, niin lukija lukee seuraavan:

Lukija:  Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Kuoro: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja
korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.

Katabasi:

”Ihmiset, ylistäkää kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa,/ jonka edessä enkelit pelvosta
vapisevat,/ ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!”

tai juhlan:

”Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys,/ silloin
tosin kuvauksellinen,/ mutta nyt todellinen,/ ja se kutsuu yhteen koko
maanpiirin, joka veisaa:/ Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.”
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JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI:

1. Minun sieluni suuresti ylistää Herraa / ja minun henkeni riemuitsee
Jumalasta, Vapahtajastani.

Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi / ja
serafeja verrattomasti jalompi,/ Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan
synnyttäjä,// Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä!

2. Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen./ Katso, tästedes kaikki
sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.

Me ylistämme Sinua…
3. Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on Pyhä,/ ja
Hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka Häntä pelkäävät.

Me ylistämme Sinua…
4. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan;/ Hän on hajottanut ne, joilla oli
ylpeät ajatukset sydämessään.

Me ylistämme Sinua…
5. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset./ Nälkäiset
Hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat Hän on lähettänyt tyhjinä pois.

Me ylistämme Sinua…
6. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin,/ muistaaksensa laupeuttaan
Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin Hän on
meidän isillemme puhunut.

Me ylistämme Sinua…

9. veisu. IRMOSSI

”Jokainen maan päällä syntynyt Hengen valaisemana riemuitkoon / ja viettäkööt
juhlaa ruumiittomat henkiolennot / kunnioittaen Jumalan Äidin pyhää
riemujuhlaa ja huutakoot:// Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja
ainainen Neitsyt!”

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Troparit:

Neitsyt, Sinun kauttasi me uskovaiset olemme tulleet osallisiksi iankaikkisesta
ilosta. Päästä meidät kiusauksesta, barbaarien miehityksestä ja kaikesta muusta
vahingosta, joka monien rikkomustemme tähden meitä uhkaa, että huutaisimme
Sinulle: Iloitse!

Sinä olet osoittautunut valistukseksemme ja vahvistukseksemme. Sen tähden me
huudamme Sinulle: Iloitse, laskematon tähti, joka tuot maailmaan suuren
Auringon! Iloitse, puhdas, joka aukaisit suljetun Eedenin! Iloitse, tulipatsas, joka
johdatat ylhäiseen elämään ihmisluonnon!

Seiskäämme hurskaasti Jumalamme huoneessa ja huutakaamme: Iloitse,
maailman Valtiatar! Iloitse, Maria, meidän kaikkien Hallitsijattaremme! Iloitse,
Sinä ainoa viaton ja ihana naisten joukossa! Iloitse, astia, joka otit vastaan
Sinuun tyhjennetyn tyhjentymättömän mirhan!
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Iloitse, ainainen Neitsyt, kyyhky, joka synnytit Armollisen! Iloitse, kaikkien
pyhittäjien kerskaus ja taistelijain seppele! Iloitse, kaikkien vanhurskaitten
jumalallinen kaunistus ja meidän uskovaisten pelastus!

Jumala, sääli nyt perintöäsi äläkä ota huomioon mitään syntejämme, sillä sitä
Sinulta pyytää hän, joka maan päällä kantoi Sinut siemenettä, kun Sinä, Kristus,
suuressa armossasi halusit ottaa vieraan muodon.

NELIKANONIN 9.Irmossi

”Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa,/ sillä Häntä kohti eivät
enkeleinkään joukot rohkene katsettaan kohottaa,/ mutta Sinun kauttasi, oi
Puhtain,/ ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Jumalan Sana./ Hänelle
taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten / me Sinua, Neitsyt,
autuaaksi ylistämme.”

Marttyyrien troparie: Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Koittaessaan valon ja auringon lailla marttyyrit valistivat koko maan
jumalisuuden sätein ja ihmeitten valoin ja hävittivät monijumalaisuuden
pimeyden. Heidän rukoustensa tähden Jumala, armahda meitä!

Te, marttyyrien voittamaton sotajoukko, vahvistakaa meitä kaikkia, että
taistelisimme hyvin ja päättäisimme paaston kilvan, niin että me
toteutettuamme jumalallisen elämän tekoja tulisimme iloiten osallisiksi
elämästä.

Vainajien tropari: Saata, Herra, lepoon palvelijasi  sielut.
Herra, yltäköön hyvyytesi niihin, jotka ovat peljättävästä käskystäsi
muuttaneet joukostamme! Ympäröiköön heitä Sinun armosi ja ohjatkoon
heidät niihin asuntoihin, joita kasvojesi valkeus valaisee.

Jumalansynnyttäjälle: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Enkelin sanojen kautta Sinä, Jumalansynnyttäjä, kannoit sanomattomasti
Isän neuvon Enkelin. Ota vastaan palvelijasikin sanat, joita me kannamme
paaston aikana, ja vie ne suitsutuksen tavoin Jumalan eteen.

Toinen 9. irmossi

”Riemuitse, Jesaja,/ sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan
Immanuelin, Jumalihmisen./ Hänen nimensä  on Koitto,/ ja kunnioittaen
Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.”

Marttyyrien troparit: Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Ihmiset, viettäessämme tänään marttyyrien juhlaa karkeloikaamme ja
veisatkaamme Kristukselle, joka on kilvan asettanut ja antanut heille voiton
vihollisia vastaan. Häntä me veisuin ylistämme.

Raudoin raastettuina ja jäsenenne miekan silpomina te liityitte rakkaudessa
Kristukseen, oi kunniakkaat marttyyrit. Sen tähden te nyt iloitsette taivaissa
ja rukoilette kaikkien puolesta.

Kolminaisuudelle: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Veisuin ylistäen Sinua yhdessä olennossa, oi aluton Kolminaisuus, puhdas,
elämää hallitseva, jakamaton ykseys. Pelasta meidät, jotka veisaamme
ylistystäsi, oi syntymätön Isä, syntynyt Sana ja Poika, ja Pyhä Henki!
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Jumalansynnyttäjälle: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Ymmärryksen ylittävä on synnytyksesi, oi Jumalan Äiti, sillä miehettä
tapahtui Sinussa sikiäminen, neitseellisesti olit raskaana, ja Hän, joka
syntyi, on Jumala. Kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.

Liitelauselma: Ihmeellinen on Herra Pyhille, jotka Hänen maassansa ovat.

Ihmiset, seppelöikäämme veisuin marttyyrit, kaiken Hallitsijan ja Jumalan
urhea sotajoukko, sillä selvästi he voittivat pahojen henkien joukot. Veisuin
kunnioittaen heitä me Valtiasta suuresti ylistämme.

Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.

Kristus, kun nostat ylös kaikki luotusi tuomiolle, armahda uskollisia
palvelijoitasi, jotka nytkin olet ottanut tykösi, anna heille anteeksi heidän
elämänsä rikkomukset ja saata heidät lepoon pyhiesi kanssa iankaikkisesti!

Katabasia

”Riemuitse, Jesaja,/ sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin,
Jumalihmisen./ Hänen nimensä  on Koitto,/ ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä
autuaaksi ylistämme.”

PIENI EKTENIA

Lukija: EKSAPOSTILARIO, 2.sävelmä:

Tänään ilmoitetaan iankaikkinen salaisuus:/ Jumalan Sana ja Jumala tulee
laupeudessaan Neitsyt Marian Pojaksi,/ ja Gabriel lausuu ilosanomaa./
Huutakaamme kaikki hänen kanssansa:// Iloitse, Herran Äiti!

Kuoro: KIITOSPSALMI  4.säv.

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa./ Ylistäkää Herraa taivaista,/ ylistäkää
Häntä korkeuksissa.// Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.
Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä,/ ylistäkää Häntä, kaikki Hänen
sotajoukkonsa,// Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.
Tämä on kaikkien Hänen hurskaittensa kunnia.

KIITOSSTIKIIRAT, 4.SÄV.

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää Häntä,
sillä Hänen herrautensa on suuri.

Arkkienkeli Gabrielille uskotaan kätketty salaisuus,/ enkeleillekin tuntematon
salaisuus!/ Nyt hän tulee Sinun tykösi, oi ainoa saastaton ja pyhä,/ Sinä ihana
kyyhky, meidän sukukuntamme uusi kutsu,/ ja huutaa Sinulle: Iloitse! //
Valmistaudu ottamaan sanan kautta kohtuusi Jumala ja Sana!

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää Häntä harpuilla ja
kanteleilla.
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Sama uudelleen.

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkeloilla, ylistäkää Häntä
kielisoittimilla ja huiluilla.

Jumalan palvelijattaren puhdas kohtu / on valmistettu valoisaksi palatsiksi
Sinulle, Valtias./ Tule, laskeudu siihen armahtaen luotuasi,/ jota vastaan
paholainen kateellisena taistelee ja pitää häntä vallassaan,/ ja joka on
menettänyt alkuperäisen kauneutensa,// mutta odottaa pelastavaa
laskeutumistasi.

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä
kumisevilla kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa!

Arkkienkeli Gabriel tulee selvästi Sinun tykösi, oi moitteeton,/ ja huutaa
Sinulle:/ Iloitse, kirouksen päästö ja langenneitten nosto!/ Iloitse, Sinä ainoa
Jumalan valitsema!/ Iloitse, Auringon elävä pilvi!// Ota vastaan Ruumiiton, joka
haluaa asua kohdussasi!

Kunnia … nyt… 4.säv.

Jumalansynnyttäjä kuuli sanoja, joita hän ei ymmärtänyt,/ sillä ylienkeli julisti
hänelle ilosanomaa./ Kuitenkin Neitsyt otti tervehdyksen uskoen vastaan ja
hänessä sikisit Sinä, iankaikkinen Jumala./ Sen tähden mekin iloiten
huudamme Sinulle:/ Neitseestä muuttumatta lihaksi tullut Jumala,// lahjoita
maailmalle rauha ja meidän sieluillemme suuri armosi.

Kuoro:  SUURI YLISTYSVEISU:

Kunnia Jumalalle korkeuksissa / ja maassa rauha / ja ihmisillä hyvä tahto! /
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
synnit otat pois,/ ota vastaan meidän rukouksemme!/ Sinä, joka Isän oikealla
puolella istut, armahda meitä,/ sillä Sinä olet ainoa pyhä,/ Sinä olet ainoa Herra,
Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Amen./

Joka päivä minä ylistän Sinua ja kiitän Sinun nimeäsi iäti ja iankaikkisesti./
Suo, Herra, että me tämän päivän syntiä tekemättä viettäisimme!/ Kiitetty olet
Sinä, meidän isäimme Jumala,/ sekä kiitetty ja ylistetty on Sinun nimesi
iankaikkisesti. Amen./

Olkoon Sinun laupeutesi, Herra, meidän päällämme, niin kuin me Sinuun
uskallamme./ Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minua käskyjäsi tuntemaan!(3)/
Herra, Sinä olet meidän turvamme suvusta sukuun!/ Minä sanoin: Herra,
armahda minua,/ paranna minun sieluni, sillä minä olen syntiä tehnyt Sinua
vastaan!/ Herra, Sinun puoleesi minä käännyn: Opeta minua Sinun tahtoasi
täyttämään,/ sillä Sinä olet minun Jumalani, sillä Sinussa on elämän lähde;/
Sinun valkeudessasi me valkeuden näemme.// Jatka laupeuttasi niille, jotka
Sinut tuntevat!
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Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä. ( 3 ) /

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Amen./ Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä.//
Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä.

Kuoro: JUHLAN TROPARI, 8. sävelmä

Pitäen salaisesti mielessään saamansa tehtävän / Enkeli ilmestyi pyhässä
innossa puhtaalle Neitseelle Joosefin huoneessa lausuen:/ Hän, joka alas
tulemisessaan taivuttaa taivaat,/ sijoittuu olemustaan muuttamatta täydellisesti
Sinuun./ Nähden Hänet orjan muodon ottaneena helmassasi minä
hämmästyksellä huudan Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

HARTAUDEN EKTENIA
ANOMUSEKTENIA

VIGILIAN LOPPU TAVANOMAISESTI
1-HETKI

PYHÄN JOHANNES KRYSOSTOMOKSEN
JUMALALLINEN LITURGIA

SUNNUNTAIN ANTIFONIT

Autuuden lauseiden troparit veisuista 3 ja 6.

Pienen saaton jälkeen Kuoro:

TULKAA KUMARTAKAAMME JA LANGETKAAMME KRISTUKSEN ETEEN./ PELASTA
JUMALANSYNNYTTÄJÄN RUKOUKSIEN TÄHDEN JUMALAN POIKA MEIDÄT, JOTKA SINULLE
VEISAAMME:/ HALLELUJA!

JUHLAN TROPARI, 8.sävelmä

Pitäen salaisesti mielessään saamansa tehtävän / Enkeli ilmestyi pyhässä
innossa puhtaalle Neitseelle Joosefin huoneessa lausuen:/ Hän, joka alas
tulemisessaan taivuttaa taivaat,/ sijoittuu olemustaan muuttamatta täydellisesti
Sinuun./ Nähden Hänet orjan muodon ottaneena helmassasi minä
hämmästyksellä huudan Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

Kunnia … nyt …

KONTAKKI, 8. sävelmä:

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,/ voitolliselle sotajoukkojen johtajalle,/ me, Sinun
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren./ Pelasta
meidät kaikista vaaroista,/ sillä Sinulla on valta voittamaton,/ että huutaisimme
Sinulle:// Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
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PROKIMENI, 3.sävelmä: Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi:

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa/ ja henkeni riemuitsee Jumalasta,
Vapahtajastani.

Liitelauselma: Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso,
tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.

EPISTOLAT : Hebr. 9: 24 – 28. JA Hebr. 9: 1 – 7. (N.M.)

HEBR. 9: 24 – 28.:

Veljet,

Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen
pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa
meidän puolestamme. Hänen tarkoituksenaan ei myöskään ole antaa uhriaan
toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkeinpyhimpään
verta, joka ei ole hänen omaansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä
kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut
tähän maailmaan vain kerran, nyt aikojen lopulla, hävittääkseen synnin
uhrillaan. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle.
Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, ja hän
ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka
häntä odottavat.

HEBR. 9: 1 – 7. (N.M.) :

Veljet,

Ensimmäisellä liitolla oli siis jumalanpalvelusta koskevat säädöksensä ja
pyhäkkö täällä maan päällä. Pyhäkkönä oli teltta, jonka etumaisessa huoneessa
oli lampunjalka, pöytä ja uhrileivät. Tätä osaa nimitettiin "pyhäksi". Toisen
verhon takana oli se teltan osa, josta käytettiin nimeä "kaikkeinpyhin". Siellä oli
kultainen suitsutusalttari ja liitonarkku, joka oli kauttaaltaan kullalla
päällystetty. Arkussa oli kultainen, mannaa sisältävä astia ja Aaronin sauva, joka
puhkesi lehteen, sekä liiton taulut. Arkun päällä olivat kerubit, kirkkauden
enkelit, jotka siivillään varjosivat syntien sovituspaikkaa. Kaikkea tätä ei nyt ole
tarpeen selittää yksityiskohtaisesti.
Näin siis on kaikki järjestetty. Teltan etuhuoneessa käyvät papit päivittäin
toimittaessaan jumalanpalvelusta. Mutta teltan toiseen huoneeseen menee
ainoastaan ylipappi, ja hänkin vain kerran vuodessa. Hänellä täytyy silloin olla
mukanaan verta; hän tuo sitä sovittaakseen sekä omat syntinsä että kansan
tahattomat synnit. Näin Pyhä Henki osoittaa, että kaikkeinpyhimpään ei avata
pääsyä niin kauan kuin teltan etumainen huone on vielä paikallaan. Tämä kaikki
kuvaa nykyistä aikaa: lahjoja ja uhreja kyllä tuodaan, mutta jumalanpalve-
lukseen osallistuvan omatunto ei niistä puhdistu, ne eivät tee häntä täydelliseksi.

HALLELUJA, 8.sävelmä

Nouse, Herra, leposijaasi, Sinä ja Sinun väkevyytesi arkki.
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Liitelauselma: Muista, Herra, Daavidin hyväksi kaikkia hänen vaivojansa.

EHTOOLLISLAUSELMA:

Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä.

Slaavilainen traditio tarjoaa kauniin käytännön,
joka sopii myös kaikkiin suuriin- ja pieniin juhliin (+pyhille)
ja niiden jälkijuhlakauteen:

Siunattu… 2 kertaa, ja ”juhlan ylistys” = ”slavlénije”  !

Kuoro:  juhlan tropari, kunnia-nyt, Kontakki

(molebenin rukouslauselmat: Vapahtajalle ja Jumalansynnyttäjälle)

Pappi: Kantakaamme rukouksemme kaikkein pyhimmän Valtiattaremme,
Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen Marian puoleen.

Kuoro:  Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!

Pappi: Akatistoksen rukoukse, sivu 26.
Pieni ylistysveisu: Totisesti on kohtuullista... (papin käsikirjan takaa!)

Siunattu… kolmas kerta ja palveluksen päätös
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KUUDESTOISTA  KATISMA

1. Kunnia
Psalmi 110

Kuninkaan kruunajaispsalmi
1 Daavidin psalmi.

Herra sanoo minun herralleni: "Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät
jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen. 2 Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan
sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli! 3 Nyt sinulla on valta, kansasi seuraa sinua
yhtenä miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta."
4 Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on
Melkisedekin pappeutta." 5 Herra on sinun oikealla puolellasi. Kun hän vihastuu, hän murskaa
kuninkaat. 6 Hän tuomitsee kansat: kaikkialla on ruumiita, joka puolella on katkottuja päitä. 7
Kuningas juo purosta matkansa varrella. Voittoisana hän kohottaa päänsä.

Psalmi 111
Herran teot pysyvät ikuisesti

1 Halleluja!  Koko sydämestäni minä ylistän Herraa oikeamielisten joukossa, seurakunnan keskellä.
2 Suuret ovat Herran teot! Joka niitä rakastaa, tutkii niitä. 3 Mahtavat ja ihmeelliset ovat hänen
työnsä, iäti pysyy hänen vanhurskas valtansa, 4 iäti muistettavia ovat ihmeet, jotka hän on tehnyt.
Anteeksiantava ja laupias on Herra! 5 Hän ravitsee ne, jotka häntä pelkäävät, hän muistaa liittonsa
ikuisesti. 6 Hän on teoillaan osoittanut kansalleen voimansa, hän on antanut sille omaksi toisten
kansojen maat. 7 Kaikki, mitä hän tekee, on oikein, ja se pysyy, hänen säädöksensä eivät muutu. 8
Hän on vahvistanut ne ikuisiksi ajoiksi, ne ovat oikeat ja lujat. 9 Hän vapautti kansansa, hän sääti
liittonsa ikuiseksi. Hän on pelottava, hän on pyhä! 10 Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka
hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!

Psalmi 112
Oikeamieliselle koittaa valo

1 Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä. 2 Hänen jälkeläisistään
tulee maan mahtavia, polvi polvelta saavat oikeamieliset siunauksen. 3 Vauraus ja rikkaus täyttää
hänen kotinsa. Hänen vanhurskautensa pysyy. 4 Pimeydessäkin koittaa oikeamieliselle valo.
Vanhurskas on anteeksiantava ja laupias. 5 Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan
muille, sen, joka aina toimii oikeuden mukaan. 6 Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan
ikuisesti. 7 Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan luottaa vakain mielin Herraan. 8 Hän on vahva ja
rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo voittajana ahdistajiinsa. 9 Hän antaa avokätisesti köyhille,
hän toimii aina vanhurskaasti ja kulkee pystyssä päin. 10 Sen nähdessään jumalaton vimmastuu,
kiristelee hampaitaan, pakahtuu raivoonsa. Tyhjiin raukeavat jumalattomien toiveet!
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2. Kunnia

Psalmi 113
Herra on suuri ja armollinen

1 Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää, te Herran palvelijat! 2 Siunattu olkoon Herran nimi
nyt ja aina! 3 Idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka kaikukoon Herran nimen ylistys! 4 Herra  on
korkea, kaikkien kansojen valtias, yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa. 5 Onko ketään Herran,
meidän Jumalamme, vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa 6 mutta näkee alas maan
syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa ketään hänen vertaistaan! 7 Hän nostaa köyhän tomusta, hän
kohottaa kurjan loasta 8  ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon, kansansa ylimysten vierelle. 9 Hän
turvaa hedelmättömälle naiselle kodin, antaa hänelle lapsia ja äitiyden ilon. Halleluja!

Psalmi 114
Vapise, maa, Herran edessä!

1 Kun Israel lähti Egyptistä, kun Jaakobin suku jätti vieraan maan, 2 Herra teki Juudasta
pyhäkkönsä, Israelista oman valtakuntansa. 3 Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet kääntyivät
takaisin. 4 Vuoret hyppivät kuin karitsat, kukkulat kuin säikyt lampaat. 5 Mikä sinun on, meri?
Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan? 6 Vuoret, miksi hypitte kuin karitsat? Miksi,
kukkulat, säikytte kuin lampaat? 7 Vapise, maa, Herran edessä, Jaakobin Jumalan edessä! 8 Hän
muuttaa kallion kosteikoksi, avaa kivipaadesta vesilähteen.

Psalmi 115
Luota Herraan, Israel

1 Älä meille, Herra, älä meille anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle nimellesi, sinä hyvä ja
uskollinen! 2 Miksi saisivat vieraat kansat sanoa: "Missä on heidän jumalansa?" 3 Meidän
Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee. 4 Muiden kansojen jumalat ovat
hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä. 5 Niillä on suu, mutta ne eivät puhu, niillä on silmät, mutta ne
eivät näe. 6 Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule, niillä on nenä, mutta ne eivät haista. 7 Niillä on
kädet, mutta ne eivät kosketa, niillä on jalat, mutta ne eivät kävele, niiden kurkusta ei kuulu mitään
ääntä. 8 Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin turvaavat. 9 Sinä, Israel, luota
Herraan! Hän on sinun turvasi ja kilpesi. 10 Aaronin suku, luota Herraan! Hän on sinun turvasi ja
kilpesi. 11 Te, Herran palvelijat, luottakaa Herraan! Hän on teidän turvanne ja kilpenne. 12 Herra
muistaa meitä ja siunaa meitä, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua. 13 Herra siunaa
niitä, jotka häntä palvelevat, niin pieniä kuin suuria. 14 Lisätköön Herra kansaansa, teitä ja
lapsianne, polvesta polveen. 15 Siunatkoon teitä Herra, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan. 16
Taivas on Herran, maan hän on antanut ihmisille. 17 Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei yksikään, joka
on hiljaisuuteen laskeutunut. 18 Mutta me kiitämme Herraa nyt ja ikuisesti. Halleluja!
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3. Kunnia
Psalmi 116

Herra on avuttomien auttaja
1 Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni. 2 Kun huudan häntä
avuksi, hän kuuntelee. 3 Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni, tuonelan kauhut ahdistivat minua,
minut valtasi tuska ja murhe. 4 Silloin minä huusin Herran nimeä: "Herra! Pelasta minut!" 5 Herra
on oikeamielinen ja laupias, meidän Jumalamme on armollinen. 6 Herra on avuttomien suojelija.
Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. 7 Nyt olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen. 8 Hän
pelasti minut kuolemasta, hän säästi silmäni kyyneliltä, ei antanut jalkani astua harhaan. 9 Minä saan
vaeltaa Herran edessä elävien maassa. 10 Minä uskon, ja siksi puhun. Olin tuhon partaalla. 11 Hädän
hetkellä minä näin: ihmisiin ei ole luottamista. 12 Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on
hyväkseni tehnyt? 13 Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa, pelastajaani. 14 Minkä olen hänelle
luvannut, sen teen, teen sen hänen kansansa nähden. 15 Kallis on Herran silmissä hänen
uskollistensa henki. 16 Herra, kuule minua, palvelijaasi! Olen palvelijasi, sinun palvelijattaresi
poika. Sinä olet katkaissut kahleeni. 17 Herra, minä uhraan sinulle kiitosuhrin ja ylistän sinun
nimeäsi. 18 Minkä olen Herralle luvannut, sen teen, teen sen hänen kansansa nähden 9 Herran
temppelin esipihalla, sinun keskelläsi, Jerusalem. Halleluja!

Psalmi 117
Kaikki kansat, ylistäkää Herraa!

1 Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat! 2 Rajaton on hänen rakkautensa,
iäti hän on meille uskollinen. Halleluja!

Psalmi 118
Hoosianna! Herra, anna meille apusi!

1 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. 2 Julista, sinä Israelin kansa: iäti kestää
hänen armonsa. 3 Julista, sinä Aaronin suku: iäti kestää hänen armonsa. 4 Julistakaa, te Herran
palvelijat: iäti kestää hänen armonsa. 5 Ahdingossani minä huusin Herraa. Hän kuuli ja avasi tien. 6
Kun Herra on minun kanssani, en minä mitään pelkää. Mitä voisivat ihmiset silloin? 7 Kun Herra on
minun kanssani, hän tuo minulle avun, ja pelotta katson vihollisiani. 8 On parempi turvata Herraan
kuin luottaa ihmisten apuun. 9 On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien apuun. 10
Viholliset saartoivat minut, mutta Herran nimessä minä nujerran heidät! 11 He piirittivät ja
saartoivat minut, mutta Herran nimessä minä nujerran heidät! 12 He  piirittivät  minua  kuin
mehiläisparvi, mutta hetkessä he hävisivät kuin palavat ohdakkeet. Herran nimessä minä nujerran
heidät! 13 He syöksivät minut lähes tuhoon, mutta Herra tuli avukseni. 14 Herra on minun väkeni ja
voimani. Hän pelasti minut. 15 Kuulkaa, miten voitonhuuto kajahtaa, riemu raikuu pelastettujen
majoilta: Herran käsi on voimallinen! 16 Herran käsi on meidän yllämme. Herran käsi on
voimallinen! 17 Minä en kuole, vaan elän ja kerron Herran teoista. 18 Hän kyllä kuritti minua mutta
ei antanut kuoleman valtaan. 19 Avatkaa minulle vanhurskauden portit! Niistä käyn sisään
kiittämään Herraa. 20 Tämä on Herran portti, josta vanhurskaat saavat käydä. 21 Minä kiitän sinua
siitä, että kuulit minua ja pelastit minut. 22 Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. 23
Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. 24 Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja
riemuitkaa siitä! 25 Hoosianna! Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys! 26 Siunattu
olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan. 27 Herra on Jumala! Hän
antoi valonsa meille. Käykää kulkueena lehvät käsissä, ulottakaa piirinne alttarin sarviin. 28 Sinä
olet Jumalani, sinua minä kiitän, Jumala, sinua minä suuresti ylistän. 29 Kiittäkää Herraa! Hän on
hyvä, iäti kestää hänen armonsa!
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SEITSEMÄSTOISTA  KATISMA
1. Kunnia
Psalmi 119

Herran laki on iloni
1 Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran lakia. 2 Onnellisia ne,
jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan, 3 ne,  jotka  eivät  tee
vääryyttä vaan kulkevat hänen teitään. 4 Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettaviksi. 5
Kunpa kulkuni olisi vakaa, kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi! 6 Kun pidän käskysi silmieni
edessä, en joudu häpeään. 7 Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan
oikeamieliset päätöksesi. 8 Minä noudatan sinun käskyjäsi -- älä koskaan minua hylkää! 9 Miten
nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. 10 Koko sydämestäni minä
kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä. 11 Minä talletan kaikki ohjeesi
sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. 12 Kiitetty olet sinä, Herra! Opeta minut tuntemaan
määräyksesi. 13 Minä julistan ihmisille kaikki sinun päätöksesi. 14 Minä iloitsen sinun liittosi tiestä
niin kuin iloitaan rikkauksista. 15 Minä tutkistelen sinun säädöksiäsi, pidän katseeni sinun poluillasi.
16 Sinun käskysi ovat iloni, sinun sanaasi minä en unohda. 17 Pidä huolta minusta, palvelijastasi,
niin saan elää ja noudattaa sinun sanaasi. 18 Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine
ihmeineen. 19 Minä olen muukalainen maan päällä. Älä salaa minulta käskyjäsi. 20 Minä riudun
kaipauksesta, alati minä odotan sinun päätöksiäsi. 21 Sinä pidät kurissa röyhkeät, nuo kirotut, jotka
kääntävät selkänsä sinun käskyillesi. 22 Vapauta minut pilkasta ja häväistyksestä, olenhan elänyt
niin kuin liittosi vaatii. 23 Vehkeilkööt mahtimiehet minua vastaan --  minä, palvelijasi, tutkin sinun
määräyksiäsi. 24 Sinun liittosi on iloni, liittosi säädökset ovat neuvonantajani. 25 Minä olen
vaipunut maan tomuun. Virvoita minut, tee sanasi mukaan! 26 Sinä kuulet minua, kun kerron, mitä
teitä olen kulkenut. Opeta minut tuntemaan määräyksesi! 27 Opasta minut säädöstesi tielle, minä
tahdon tutkistella sinun lakisi ihmeitä. 28 Olen levoton, huolet painavat minua. Nosta minut maasta,
tee sanasi mukaan! 29 Pidä minut loitolla valheen teistä, opeta minulle lakisi, ole armollinen. 30
Minä olen valinnut totuuden tien, sinun päätöksesi ovat aina silmieni edessä. 31 Sinun liitostasi,
Herra, minä pidän kiinni --  älä anna minun joutua häpeään! 32 Kevein askelin minä kuljen sinun
käskyjesi tietä, sinä huojennat mieleni. 33 Herra, opeta minulle määräystesi tie, niin seuraan sitä
tinkimättä. 34 Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen. 35
Anna minun kulkea käskyjesi polkua, siitä minä saan ilon. 36 Taivuta sydämeni liittosi puoleen,
oman voiton pyynnistä ohjaa se pois. 37 Käännä katseeni kauas kaikesta turhasta, anna minun elää ja
kulkea sinun tietäsi. 38 Tee myös minulle se, minkä olet luvannut tehdä kaikille, jotka sinua
pelkäävät. 39 Päästä minut häpeästä, joka minua uhkaa. Sinun päätöksesi ovat hyvät. 40 Herra, minä
kaipaan sinun säädöksiäsi. Sinä olet oikeamielinen -- anna minun elää! 41 Herra, osoita minulle
uskollisuutesi, auta minua, tee lupauksesi mukaan! 42 Sinun sanaasi minä turvaan, sen avulla pystyn
vastaamaan pilkkaajille. 43 Älä jätä suutani totuuden sanaa vaille, minä panen toivoni sinun
päätöksiisi. 44 Minä noudatan aina sinun lakiasi, aina ja ikuisesti. 45 Sinun säädöstesi mukaan minä
tahdon elää, ja siksi voin kulkea kevein mielin. 46 Kuninkaittenkin edessä kerron arkailematta sinun
liitostasi. 47 Sinun käskyistäsi minä saan ilon, ne ovat minulle rakkaat. 48 Minä kohotan käteni
sinun puoleesi, minä tutkistelen sinun käskyjäsi. Ne ovat minulle rakkaat. 49 Muista lupausta, jonka
palvelijallesi annoit! Sinun sanasi antoi minulle toivon. 50 Sinun lupauksesi on kurjuudessa
lohtunani, se virvoittaa minut jälleen. 51 Röyhkeät ovat alati minua solvaamassa, mutta minä en
poikkea sinun laistasi. 52 Minä ajattelen ikiaikaisia päätöksiäsi, Herra, niistä minä saan lohdun. 53
Minä joudun suunniltani jumalattomien tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi. 54 Sinun käskysi ovat
riemulauluni, kun asun täällä muukalaisena. 55 Yölläkin minä muistan sinut, Herra, minä tahdon
alati noudattaa lakiasi. 56 Tämä on minun tehtäväni: elää sinun säädöstesi mukaan. 57 Herra on
minulle kaikki, muuta ei minulla ole, hänen sanojaan olen luvannut noudattaa. 58 Koko sydämestäni
minä pyydän suosiotasi: armahda minua, tee lupauksesi mukaan! 59 Minä tutkin vaellustani ja
käännän askeleeni sinun liittosi tielle. 60 Oikopäätä, viivyttelemättä minä aina täytän sinun käskysi.
61 Jumalattomien köydet kiertyvät ympärilleni, mutta minä en unohda sinun lakiasi. 62
Yösydännäkin nousen kiittämään sinua oikeudenmukaisista päätöksistäsi. 63 Olen kaikkien niiden
ystävä, jotka pelkäävät sinua ja noudattavat sinun säädöksiäsi. 64 Sinun hyvyytesi, Herra, täyttää
maan. Opeta minut tuntemaan käskysi! 65 Herra, hyvin sinä olet palvelijallesi tehnyt, olet tehnyt
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sanasi mukaan. 66 Anna minulle tietoa, anna oikeaa ymmärrystä, minä turvaan sinun käskyihisi. 67
Minä kuljin harhateitä, kunnes jouduin nöyrtymään. Nyt olen kuuliainen, elän ohjeittesi mukaan. 68
Herra, sinä olet hyvä, sinun tekosi ovat hyvät. Opeta minut tuntemaan määräyksesi! 69 Röyhkeät
mustaavat minua valheillaan, mutta minä seuraan kaikessa sinun säädöksiäsi. 70 Heidän sydämensä
on turta kuin ihramöykky, mutta minulle sinun lakisi antaa ilon. 71 Hyvä oli, että jouduin
nöyrtymään, näin minä opin sinun määräyksesi. 72 Laki, jonka olet antanut, on minulle kallis,
kalliimpi kuin kaikki hopea ja kulta.

2. Kunnia
73 Sinun kätesi ovat minut muovanneet. Anna myös ymmärrystä, että opin käskysi! 74 Sinun
palvelijasi iloitsevat, kun näkevät minut, sillä minä panen toivoni sinun sanaasi. 75 Minä tiedän,
Herra, että sinun päätöksesi ovat oikeat --  oikein oli, että panit minut nöyrtymään. 76 Anna armosi
lohdukseni, niin kuin olet palvelijallesi luvannut. 77 Ole minulle laupias, silloin jaksan elää. Sinun
lakisi antaa minulle ilon. 78 Joutukoot häpeään röyhkeät -- syyttä he vainoavat minua! Minä
tutkistelen sinun säädöksiäsi. 79 Tulkoot luokseni ne, jotka palvelevat sinua ja tietävät, mitä sinun
liittosi vaatii. 80 Kunpa noudattaisin vakaasti sinun määräyksiäsi! Silloin en joudu häpeään. 81
Minun sydämeni ikävöi apuasi, sinun lupaukseesi minä panen toivoni. 82 Minun silmäni ikävöivät
sinun sanaasi, minä kysyn: "Milloin rohkaiset minua?" 83 Vaikka olen kuin savun käpristämä leili,
en unohda sinun käskyjäsi. 84 Kuinka kauan annat palvelijasi odottaa? Milloin langetat tuomion
vainoojilleni? 85 Röyhkeät kaivavat tielleni kuoppia, nuo, jotka eivät piittaa sinun laistasi. 86 Sinun
käskysi ovat oikeat. Auta minua! He vainoavat minua syyttä. 87 He ovat miltei tuhonneet minut,
mutta minä en hylkää sinun säädöksiäsi. 88 Anna minun elää, sinä uskollinen, niin olen kuuliainen
sinun liitollesi. 89 Herra, sinun sanasi on ikuinen. Sen luja perusta on taivaassa. 90 Polvesta polveen
pysyy totuutesi. Sinä panit paikoilleen maan, ja se pysyy. 91 Sinun päätöstesi varassa on yhä kaikki,
koko luomakunta palvelee sinua. 92 Ellei lakisi olisi ollut minun ilonani, olisin menehtynyt
kurjuuteen. 93 Milloinkaan en unohda sinun säädöksiäsi, ne antavat minulle elämän. 94 Minä kuulun
sinulle. Pelasta minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää. 95 Jumalattomat väijyvät minua
tuhotakseen minut, mutta minä tutkin sinun liittosi säädöksiä. 96 Kaikelle tulee loppu, sen olen
nähnyt, mutta sinun käskysi ovat ikuisesti voimassa. 97 Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken
päivää minä sitä tutkin. 98 Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani
viisaammaksi. 99 Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä. 100
Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi. 101 Pahan poluille en
jalallani astu, minä tahdon totella sinun sanaasi. 102 Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään, sillä
sinulta minä olen oppini saanut. 103 Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi! Ne maistuvat hunajaa
makeammilta. 104 Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia
valheen teitä! 105 Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. 106
Olen vannonut valan, ja valani pidän: minä noudatan sinun vanhurskaita päätöksiäsi. 107 Herra,
paljon olen joutunut kärsimään. Anna minun elää -- tee sanasi mukaan! 108 Olkoon lupaukseni
sinulle mieluisa uhri, Herra. Opeta minut tuntemaan päätöksesi! 109 Kaiken aikaa henkeni on
uhattuna, mutta minä en unohda sinun lakiasi. 110 Jumalattomat ovat virittäneet minulle ansoja,
mutta minä en eksy sinun säädöstesi tieltä. 111 Sinun liittosi on ikuinen perintöni, siitä minun
sydämeni iloitsee. 112 Olen taivuttanut mieleni täyttämään käskysi, aina ja tinkimättä. 113 Mieltään
muuttelevia minä vihaan, mutta sinun lakiasi rakastan. 114 Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun
sanaasi minä panen toivoni. 115 Kaikotkaa, pahantekijät! Minä tottelen Jumalani käskyjä. 116 Ole
tukenani lupauksesi mukaan, niin saan elää. Älä vie toivoani. 117 Taluta minua, pelasta minut, niin
pidän määräyksesi aina mielessäni. 118 Sinä hylkäät ne, jotka hylkäävät sinun  määräyksesi --
turhaan he punovat juoniaan. 119 Kuin kuonan sinä heität pois jumalattomat, siksi sinun liittosi on
minulle rakas. 120 Koko ruumiini värisee kauhistavan mahtisi edessä, pelko täyttää minut, kun
ajattelen sinun tuomioitasi. 121 Minä elän niin kuin oikeus ja vanhurskaus vaatii --  älä jätä minua
sortajieni armoille! 122 Toimi parhaakseni, ole puoltajani, älä anna röyhkeitten sortaa palvelijaasi!
123 Minä ikävöin sinua, pelastajaani, kaipaan oikeutta, jonka olet luvannut. 124 Osoita palvelijallesi
hyvyytesi ja armosi, opeta minut tuntemaan määräyksesi. 125 Anna ymmärrystä, opeta liittosi
käskyt, olenhan minä sinun palvelijasi. 126 Herra, on aika toimia! Sinun lakiasi on rikottu! 127 Minä
rakastan sinun käskyjäsi, ne ovat minulle kalliimmat kuin puhtain kulta. 128 Siksi elän tarkoin
säädöstesi mukaan ja vihaan kaikkia valheen teitä. 129 Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä
tahdon uskollisesti pysyä siinä. 130 Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä
ymmärrystä. 131 Minä huohotan suu auki, minä janoan sinun käskyjäsi.
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3. Kunnia
132 Katso puoleeni, anna armosi --  se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas. 133 Tee kulkuni
vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua. 134 Vapauta minut sortajistani, että
voisin noudattaa säädöksiäsi. 135 Kirkasta kasvosi palvelijallesi. Opeta minut tuntemaan käskysi!
136 Minun silmäni ovat tulvillaan kyyneliä, koska lakiasi ei noudateta. 137 Herra,  sinä  olet
oikeamielinen, oikeat ovat sinun päätöksesi. 138 Oikeudenmukaiseksi olet säätänyt liittosi, se liitto
pysyy. 139 Minä olen pakahtua raivosta, kun ahdistajani eivät piittaa sinun sanastasi. 140 Sinun
sanasi on taattu ja koeteltu, ja palvelijasi rakastaa sitä. 141 Minä olen vähäinen ja halveksittu, mutta
sinun säädöksiäsi en unohda. 142 Sinun oikeamielisyytesi on ikuinen, sinun lakisi on totuus. 143
Minä olen joutunut ahdinkoon ja hätään, mutta sinun käskyistäsi saan ilon. 144 Sinun liittosi on iäti
oikea. Auta minua ymmärtämään sitä, niin voin elää. 145 Koko sydämestäni minä pyydän, Herra:
Vastaa minulle! Minä taivun määräyksiisi. 146 Minä pyydän sinua: Pelasta minut! Minä teen, mitä
sinun liittosi vaatii. 147 Jo ennen aamun koittoa huudan apuasi, sinun sanaasi minä panen toivoni.
148 Yön tultua olen yhä valveilla ja tutkistelen sinun sanaasi. 149 Kuule  ääneni,  Herra,  sinä
uskollinen! Sinä olet oikeudenmukainen -- anna minun elää! 150 Ilkeät  vainoojat  ovat  jo  lähellä  --
he ovat kaukana sinun laistasi. 151 Sinä, Herra, olet lähelläni. Sinun käskyissäsi on totuus. 152 Jo
kauan olen tiennyt, millainen liittosi on: sinä olet säätänyt sen ikiajoiksi. 153 Katso kurjuuteeni ja
pelasta minut! Minä en ole unohtanut lakiasi. 154 Aja asiaani, vapauta minut syytteistä --  tee
lupauksesi mukaan, anna minun elää! 155 Jumalattomat ovat kaukana pelastuksesta, koska he eivät
piittaa sinun määräyksistäsi. 156 Herra, monet ovat sinun armotekosi. Sinä olet oikeudenmukainen --
anna minun elää! 157 Paljon on minulla vainoojia ja ahdistajia, mutta minä en luovu sinun liitostasi.
158 Minä voin pahoin, kun näen luopioita, jotka eivät noudata sinun sanaasi. 159 Herra, katso: minä
rakastan sinun säädöksiäsi! Sinä olet uskollinen -- anna minun elää! 160 Totuus on sinun sanasi
perusta, oikeat ja ikuiset ovat sinun päätöksesi. 161 Minä, viaton, olen mahtimiesten vainoama,
mutta muuta en kumarra kuin sinun sanaasi. 162 Minä riemuitsen sinun sanoistasi niin kuin
riemuitaan suuresta saaliista. 163 Valhetta minä vihaan ja kammoksun, sinun lakiasi minä rakastan.
164 Seitsemästi päivässä minä sinua ylistän vanhurskaista päätöksistäsi. 165 Ne, jotka rakastavat
sinun lakiasi, elävät rauhassa, mikään ei horjuta heitä. 166 Herra, minä luotan siihen, että sinä
pelastat minut. Minä teen sinun käskyjesi mukaan. 167 Minä pysyn uskollisesti sinun liitossasi, se on
minulle ylen rakas. 168 Minä noudatan sinun liittosi säädöksiä -- missä kuljenkin, olen sinun
edessäsi. 169 Nouskoon huutoni sinun eteesi, Herra! Anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan!
170 Tulkoon minun avunpyyntöni sinun eteesi --  pelasta minut, tee lupauksesi mukaan! 171
Kummutkoon ylistys huuliltani: sinä opetat minulle määräyksesi. 172 Laulakoon suuni sinun
lupauksistasi, sillä käskysi ovat hyvät ja oikeat. 173 Olkoon sinun kätesi minun apuni, olenhan
valinnut sinun säädöksesi. 174 Herra, sitä minä toivon, että pelastat minut. Sinun lakisi antaa minulle
ilon. 175 Anna minun elää ja ylistää sinua, sinun päätöksesi olkoot minun tukenani. 176 Minä olen
kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun käskyjäsi minä en unohda.
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