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Kirja on kiitollisuuden osoitus Isälleni, jonka ansiosta 
Suomen Ortodoksisessa Kirkkokunnassa ja 
Venäjän Patriarkaatissa on naiskanttoreita. 

+  +  + 

Suomenkielisenä alkutekstinä minulla on ollut 
vuonna 1908 julkaistun papinkäsikirjan teksti, 

jota olen muokannut hieman nykyisempään 
muotoon. 

Tätä täydellistä tekstiaineistoa lyhennettäköön 
esim. vähemmän puhuttelevien tekstien osalta! 

Kaavassa on joitakin eroavaisuuksia 
slaavinkieliseen trebnikiin. 

+   +   + 

Helsingissä, Sokeana syntyneen sunnuntaina, 
Isäni kuolinpäivänä 

v.2000 
kanttori Helena Tchervinskij 

Вечная памят ь
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Pappisvainajan hautauksen kaava: 

Alkusiunaus: Kiitetty olkoon Jumalamme … 
Katisma 17, jakeita kolmessa kunniassa 
Kiitetty olet Sinä, Herra … 
Pieni ektenia 
Katismatropari: Saata, oi Vapahtaja … 5.säv. 
Antifoneja 6.stsäv. 

1.prokimeni, Epistola ja Evankeliumi 
rukous 
Katismaveisu 2.stsäv. 
Psalmi 23. 
Tropari 2.säv. 

2.prokimeni, Epistola ja Evankeliumi 
rukous 
Antifoneja 2.stsäv. 
Psalmi 24. 
Tropari 2.säv. 
Katismaveisu 5.stsäv. 

3.prokimeni, Epistola ja Evankeliumi 
rukous 
Antifoneja 3.stsäv. 
Psalmi 84. 
Tropari 6.säv. 
Katumustroparit 6.stsäv. 

4.prokimeni, Epistola ja Evankeliumi 
Autuuden lauseet tropareineen 

5.prokimeni, Epistola ja Evankeliumi 
Psalmi 51 
Suuren lauantain KANONI 

3.irmossin jälkeen katismaveisu 
6.irmossin jälkeen pieni ektenia 
Kontakki ja Iikossi 
iikosseja 24 kpl (Kontakki) 
79 irmossit tropareineen 

Pieni ektenia 
Eksapostilario 
Kiitospsalmi – luetaan, Kiitosstikiirat  lauletaan 
Suuri ylistysveisu – luetaan 

P.Johannes Damaskolaisen stikiirat 
Hyvästijättö – Jäähyväisveisuja



Pappisvainajan siunaustoimitus  5 

Hyvä on Herraa kiittää – Pyhä Jumala – Isä meidän 
Litania: Saata, oi Vapahtaja … 
Ektenia: Armahda meitä Jumala … 
Päästörukous 
Herran on maa ja kaikki mitä siinä on … 
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus … 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle … Siunaa. 
Eläviä ja kuolleita hallitseva … 
Anna, Herra, ikuinen rauha … 
Ollos iäti muistettu 

Hautajaissaatto kirkon ympäri – Andr. Kreetalaisen katumuskanoni 
Alttaripäädyssä vainajien ektenia 
Haudalla lyhennetty litania: 

Sinun lepoosi, oi Herra … 
Oi ainoa puhdas, viaton Neitsyt … 
Ektenia: Armahda meitä … 
Eläviä ja kuolleita … Ollos iäti
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Pappisvainajan pukeminen 

Kun pappi saa kutsun Herran luo, samana päivänä hänen luokseen 
tulee kolme pappia, mukanaan vainajan omat vaatteet, arkku,  väli 
neet vainajan pesua ja  voitelua varten, (valkeat) täydelliset papilliset 
jumalanpalveluspuvut, kuvevaate ym, jos oli saanut niiden kanto 
oikeuden, puinen papinristi, ehtoollispeite, puinen käsiristi ja evanke 
liumikirja. Lisäksi omat toimitusvaatteet. 
Papit aloittavat toimituksen alkurukouksilla. Sitten vainaja pestään, 
jonka jälkeen papit voitelevat vainajan siunatulla öljyllä kaatamalla 
öljyä rinnan päälle ja voitelemalla pumpulilla kasvot, kädet, rinnan ja 
jalat. 
Vainaja puetaan ensin hänen omiin vaatteisiin (muista kasteristi) ja 
sitten pukeutumisrukouksia lukien täydelliseen jumalanpalveluspu 
kuun. (Käytännöllistä on leikata vaatteet takaa auki, jolloin pukemi 
nen onnistuu helposti.) Vainaja nostetaan arkkuun. Kaulaan pan 
naan puinen papinristi. Kasvot peitetään ehtoollispeitteellä (ilmalla). 
Rinnan päälle asetetaan Pyhä Evankeliumi ja puinen käsiristi. 
Pukemisen jälkeen vainajan omaiset voivat olla läsnä panihida 
toimituksessa. 
Mahdollisimman pian vainaja siirretään kirkkoon. Arkun äärellä voi 
daan lukea evankeliumeja. Hautaus tulisi suorittaa kolmantena päi 
vänä. 

Edesmenneen pappisvainajan (papin, pappismunkin, arkkimandriitan 
tai piispan) ruumissaaton aikana soitetaan kirkonkelloja seuraavasti: 
Arkkua kirkkoon kannettaessa soitetaan kirkonkelloilla vuorosoittoa: 
soitetaan kaikkia kelloja vuorotellen pienimmästä suurimpaan, ja kun 
arkku on saatettu kirkon keskelle, soitetaan juhlasoitto. Samoin kun 
päästörukous on luettu, soitetaan juhlasoitto. Kirkkoa ympäri kierret 
täessä on vuorosoitto, ja kun arkku on laskettu hautaan, soitetaan 
juhlasoitto. 

Arkkua kirkkoon kannettaessa pappi on kirkon ovella vastassa ja 
kulkee suitsuttaen edellä kuoron laulaessa veisua ”Pyhä Jumala”. 

Hautaustoimituksen aikana arkku on auki, vainajan kasvot peitetty 
ilmalla ja arkun jalkopää kirkkovaatteella. Arkun ympärillä on kyntte 
liköt. Papistolle ja kansalle jaetaan kynttilät. Piispa suitsuttaa vaina 
jaa neljältä suunnalta, minkä jälkeen lausuu alkusiunauksen.
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Pappisvainajan siunaus 

Diakoni: Esipaimen, siunaa. 
Piispa: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja ian 

kaikkisesta iankaikkiseen. 

Kuoro: Amen. 
Jakeita 17. katismasta (Ps 119) kolmeen kunniaan jaettuna seuraa 
vasti: 

Nuotti: Autuaat ne joiden … 

Lukija: 
Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin Sinun 
käskyjäsi. (Halleluja – jokaiseen väliin) 
Minä olen muukalainen maan päällä; älä salaa minulta käskyjäsi. 
Minun sieluni itkee murheesta; vahvista minua sanasi jälkeen. 
Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada vir 
voitus teilläsi. 
Muista sana, jonka olet palvelijallesi puhunut, sillä Sinä olet antanut 
minulle toivon. (Halleluja.) 

Nuotti: Sinun kätesi ovat … 

Lukija: 
Herra, minä tiedän, että Sinun tuomiosi ovat vanhurskaat, ja uskolli 
suudessasi Sinä olet minut nöyryyttänyt. 
Sinun apuasi minun sieluni ikävöitsee, Sinun sanaasi minä panen 
toivoni. 
Iankaikkisesti pysyy Sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa. 
(Armahda palvelijaasi.) 

Nuotti: Käänny minun puoleeni … 

Lukija: 
Kuule minun ääneni armosi jälkeen; Herra, virvoita minua oikeutesi 
mukaan. 
Lähellä olet Sinä, Herra, ja kaikki Sinun käskysi ovat todet. 
Saakoon minun sieluni elää ja ylistää Sinua, ja Sinun oikeutesi mi 
nua auttakoon. (Halleluja.) 

Seuraavien troparien aikana toimitetaan suuri suitsutus (vainaja, alt 
tari, ikonostaasi, papisto ja koko kirkko). 

Nuotti: Kiitetty olet Sinä, Herra … 5.sävelmä:
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Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi./ 
Pyhien joukko löysi elämän lähteen ja paratiisin oven,/ jospa minäkin 
löytäisin katumuksen kautta sen tien./ Minä olen kadonnut lam 
mas,// kutsu minut jälleen tykösi, oi Vapahtaja, ja pelasta minut. 

Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi./ 
Oi pyhät marttyyrit,/ jotka olette Jumalan Karitsasta saarnanneet / 
ja niin kuin lampaat olette teurastetut / ja muuttaneet vanhenemat 
tomaan ikuiseen elämään,/ hartaasti rukoilkaa,// että Hän armos 
sansa meidät syntiveloistamme päästäisi. 

Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi./ 
Te, jotka olette vaeltaneet ahdasta vaivan tietä / ja ristin ottaneet 
elämänkuormaksenne ja minua uskolla seuranneet,/ tulkaa, nautti 
kaa siitä voittopalkinnosta, jonka minä olen teille valmistanut,// ja 
ottakaa vastaan taivaalliset voittoseppeleet. 

Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi./ 
Minä olen sanomattoman kunniasi kuva,/ vaikka kannankin synnin 
tekojeni haavoja./ Ole, oi Herra, laupias luodullesi / ja puhdista mi 
nut armollasi./ Anna minulle toivottu isänmaa // ja tee minut taas 
paratiisin asukkaaksi. 

Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi./ 
Sinä, joka muinoin olet minut olemattomuudesta luonut / ja jumalal 
lisen kuvasi kunniaan saattanut / ja käskyn rikkomisesta palautta 
nut maahan,/ josta minä otettu olin,/ jälleen korota minut muotosi 
mukaan // entiseen kauneuteen. 

Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi./ 
Anna, oi Jumala, lepo palvelijallesi / ja saata hänet paratiisiin,/ jossa 
pyhien joukot ja vanhurskaat / loistavat niin kuin tähdet./ Saata, oi 
Herra lepoon nukkunut palvelijasi // ottamatta lukuun mitään hänen 
synneistänsä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle./ Veisatkaamme 
hurskaasti ylistystä / yhden Jumalan kolminaiselle Valkeudelle ja 
huutakaamme:/ Pyhä olet Sinä, iankaikkinen Isä / ynnä kanssasi yh 
tä aluton Poika / ja jumalallinen Henki./ Valista meidät, jotka uskolla 
Sinua palvelemme,// ja ikuisesta tulesta meidät tempaa pois. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./ Iloitse, oi kunnioitettava,/ joka 
olet synnyttänyt lihaan tulleen Jumalan kaikille pelastukseksi./ Si 
nun kauttasi on ihmissuku saavuttanut autuuden./ Salli meidänkin 
Sinun kauttasi saavuttaa paratiisi,// oi puhdas, siunattu Jumalan 
synnyttäjä. 

Halleluja, halleluja, halleluja./ Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)
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Diakoni lausuu ektenian ja suitsuttaa vainajalle: 

Diakoni: Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa Herraa. 

Vielä rukoilemme lepoa äsken nukkuneen Jumalan palvelijan isä pas 
tori/rovasti (nimi) sielulle ja että Jumala antaisi hänelle anteeksi hä 
nen syntinsä, jotka hän on vapaasta tahdostaan tai tahtomattaankin 
tehnyt. 

Että Herra Jumala saattaisi hänen sielunsa sinne, missä vanhurskaat 
lepäävät. 

Anokaamme Kristukselta, kuolemattomalta Kuninkaalta ja Jumalal 
tamme, hänelle Jumalan armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien an 
teeksi antamista. 

Rukoilkaamme Herraa. 

Piispa: Henkien ja kaiken lihan Jumala, joka olet voittanut kuoleman, 
tehnyt voimattomaksi pahan hengen ja antanut maailmallesi elämän. 
– Sinä itse, Herra, anna äsken nukkuneen palvelijasi isä pasto 
ri/rovasti (nimi) sielulle lepo siinä valoisassa, viheriöivässä, rauhalli 
sessa paikassa, josta ovat paenneet kipu, suru ja huokaukset. Ollen 
hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, anna anteeksi hänelle kaikki hä 
nen syntinsä, jotka hän on tehnyt sanoin, teoin ja ajatuksin, sillä ei 
ole ihmistä, joka eläessään ei olisi syntiä tehnyt. Vain Sinä yksin olet 
synnitön, Sinun vanhurskautesi on vanhurskaus iankaikkisesti ja Si 
nun sanasi on totuus. 
Sinä, Kristus Jumalamme, olet äsken nukkuneen palvelijasi isä pas 
tori/rovasti (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle, ynnä ian 
kaikkiselle Isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksitekevälle 
Hengellesi me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti. 

Kuoro: Amen. 
Nuotti: Saata, oi Vapahtaja … 5.säv. 

Kunnia … nyt … Oi Kristus Jumala … 

Antifoneja, 6. (stikiira)sävelmä: nuotti: 

Minä nostan silmäni taivaaseen,/ Sinun tykösi, oi Sana,/ ole laupias 
minulle,// että minä eläisin Sinulle. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle./Armahda, oi Sana, 
meitä kelvottomia,// ja tee meidät kelvollisiksi astioiksesi. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./Pyhällä Hengellä on kaiken pelas 
tava vaikutus,/ jos Hän jotakin Hengellään koskettaa, katsoen hänet 
sen arvoiseksi,/ niin Hän kohta ottaa hänet pois maan päällä olevain
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joukosta,/ siivittää hänet ja antaa hänelle kasvun // sekä saattaa 
hänet korkeuteen asumaan. 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Prokimeni: Autuaallinen on se tie, jota sinä vaellat 

tänään, oi sielu,/ sillä sinulle on valmistettu lepo 
paikka. 

Liitelauselma: Sieluni, palaja lepoosi, sillä Herra tekee sinulle hyvin. 

Nuotti: Autuaallinen  on se tie… 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Pyhän apostoli Paavalin ensimmäisestä lähetyskir 

jeestä   tessalonikalaisille. 
Diakoni: Kuulkaamme. 

1.Epistola: 1. kirje Tessalonikalaisille 4: 1317. 

Veljet, tahdomme teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuole 
maan uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei 
ole toivoa. 
Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me us 
komme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukku 
neet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra 
on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti 
kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra las 
keutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pa 
suunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kris 
tukseen uskovina. 
Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten 
yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin 
saamme olla aina Herran kanssa. 

Piispa: Rauha olkoon sinulle. 
Lukija: Niin myös sinun hengellesi. 
Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Halleluja, halleluja, halleluja! 
Liitelauselma: Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
Liitelauselma: Hänen muistonsa pysyy polvesta polveen. 

nuotti: Halleluja! 

Diakoni: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme py 
hää evankeliumia. 

Piispa: Rauha olkoon teille kaikille. 

Nuotti: Niin myös sinun hengellesi. 

Piispa: Lukekaamme Johanneksen pyhää evankeliumia.
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Nuotti: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 

Diakoni: Kuulkaamme. 

1. Evankeliumi: Johannes 5: 2430. 

Herra sanoi luoksensa tulleille juutalaisille: Totisesti, totisesti: se, jo 
ka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut 
ikuisen elämän. 
Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elä 
mään. Totisesti, totisesti: tulee aika  ja se on jo nyt – jolloin kuolleet 
kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää, 
sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen. Isä 
on antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää 
ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, 
kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan – hyvää tehneet 
elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemuk 
seen. 
Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mu 
kaan mitä kuulen, ja tuomioni on oikea, sillä minä en pyri toteutta 
maan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. 

Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 
Diakoni: Rukoilkaamme Herraa. 
Kuoro. Herra armahda. 

Piispa: 
Valtias Herra, meidän Jumalamme, jolla ainoalla on kuolematto 
muus, joka asut valossa, mihin ei kukaan taida tulla, joka kuoletat ja 
teet jälleen eläväksi, joka saatat alas tuonelaan ja sieltä johdat ylös. 
Sinä olet viisaudessa ihmisen luonut ja taas palautat hänet jälleen 
maahan, vaatien häneltä hänen sielunsa velkaa. Sinua me rukoilem 
me: Ota vastaan palvelijasi sielu ja saata hänet lepoon Abrahamin, Ii 
sakin ja Jaakobin helmaan; anna hänelle vanhurskautesi seppele ja 
autuuteen tulevien osa valittujesi kunniassa, että hän saisi runsaan 
palkan Sinun pyhiesi asunnoissa kaikesta siitä työstä, jota hän oli 
tässä maailmassa Sinun nimeesi tehnyt, Sinun ainosyntyisen Poikasi, 
meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen armosta, laupeudesta ja 
ihmisrakkaudesta. 

Kuoro: Amen. 

Katismaveisu, 2. (stikiira)sävelmä: nuotti: 

Tänään minä eroan suvustani / ja Sinun, ainoan synnittömän, tur 
viin riennän;// saata minut lepoon vanhurskaiden majoissa valittuje 
si kanssa.
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Lukija: Psalmi 23. 

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten 
ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, 
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. 
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi 
mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suoje 
let minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä ka 
tat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet 
pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse 
vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi mi 
nut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran 
huoneessa päivieni loppuun asti. 

Tropari 2.sävelmä: nuotti: 

Me kaikki kiiruhtaen kuljemme samaa kotia kohti, / ja meidät kaikki 
kätketään hautakiven alle, / ja kohta itsekin tomuksi tulemme;/ ru 
koilkaamme Kristukselta lepoa edesmenneelle!/  Oi veljet, tällainen 
on elämämme juoksu,/ tätä on vaihtelu maanpäällä:/ olematon tulee 
olemiseen ja olemassa oleva katoaa! / Olemme kuin unohtuva uni, ai 
van kuin haihtuva tuulen henki,/ niin kuin ohitse lentänyt lintu tai 
kuin laiva, joka merellä ei jälkeä jätä./ Sen tähden huutakaamme 
kuolemattomalle Kuninkaalle:// Suo hänen saada Sinun loppumaton 
autuutesi, oi Herra. 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Prokimeni: Autuas on se,/ jonka Sinä olet valinnut ja 

ottanut tykösi, oi Herra. 
Liitelauselma: Sinulle, oi Jumala, on tuleva ylistys Siionissa. 

Nuotti: Autuas on se… 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä roomalaisille 
Diakoni: Kuulkaamme. 

2. Epistola: kirje Roomalaisille 5: 1221. 

Veljet, yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin 
mukana kuoleman. 
Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat teh 
neet syntiä. Olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta 
missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. Kuolema kuitenkin 
hallitsi Aadamista Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät 
Aadamin tavoin syyllistyneet rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä, 
joka oli tuleva.
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Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen 
rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon 
runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ai 
noan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. Tätä 
lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yh 
den ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan 
armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuo 
mio. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallit 
semaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saa 
vat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään 
ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. 
Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kado 
tustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan 
kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen 
tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee 
kaikista vanhurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus 
tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on 
armo tullut ylenpalttiseksi. 
Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallit 
seva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on 
lahjoittanut meille vanhurskauden. 

Piispa: Rauha olkoon sinulle. 
Lukija: Niin myös sinun hengellesi. 
Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Halleluja, halleluja, halleluja! 
Liitelauselma: Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
Liitelauselma: Hänen muistonsa pysyy polvesta polveen. 

nuotti: Halleluja! 

Diakoni: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme py 
hää evankeliumia. 

1.Pappi: Rauha olkoon teille kaikille. 

Nuotti: Niin myös.. 

1.Pappi: Lukekaamme Johanneksen pyhää evankeliumia. 

nuotti 

Diakoni: Kuulkaamme. 

2.Evankeliumi: Johannes 5: 1724. 

Herra sanoi luoksensa tulleille juutalaisille: ”Minun Isäni tekee työ 
tään taukoamatta, ja niin teen myös minä.”
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Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei 
ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa 
omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen. 
Jeesus vastasi juutalaisille näin: ”Totisesti, totisesti: ei Poika voi teh 
dä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän teke 
vän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja 
näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suu 
rempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää 
kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle 
tahtoo. Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuo 
miovallan Pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin kuin he 
kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita myös 
kään Isää, joka on hänet lähettänyt. 
Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lä 
hettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, 
vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. 

Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 
Diakoni: Rukoilkaamme Herraa. 
Kuoro: Herra, armahda. 

1.Pappi: 
Me kiitämme Sinua, Herra, meidän Jumalamme, sillä ainoastaan Si 
nun elämäsi on kuolematon, Sinun kunniasi käsittämätön ja ihmis 
rakkautesi sanoin selittämätön ja valtakuntasi muuttumaton. Sinä, 
Herra, et katso ihmisen muotoon, sillä Sinä olet kaikille ihmisille, 
määräajan kuluttua, valmistanut elämän yhteisen kohtalon. Sen täh 
den me rukoilemme Sinua, Herra: saata tämä ylösnousemisen ja ian 
kaikkisen elämän toivossa nukkunut palvelijasi ja meidän kanssapal 
velijamme isä pastori/rovasti (nimi) lepoon Abrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin helmaan. Ja niin kuin Sinä, oi Herra, olit asettanut hänet 
maan päällä seurakuntasi palvelijaksi, niin samoin tee hänet myös 
palvelijaksi taivaallisen alttarisi edessä. Ja niin kuin olit kaunistanut 
hänet hengellisellä arvolla ihmisten edessä, niin älä nytkään tuomitse 
häntä kadotukseen, vaan ota hänet vastaan enkelein kunniaan. Sinä 
Itse olit tehnyt hänen elämänsä maan päällä kunnialliseksi, tee myös 
hänen poislähtönsä tästä elämästä sisääntuloksi Sinun pyhiesi van 
hurskauteen ja lue hänen henkensä kaikkien niiden joukkoon, jotka 
ovat maailman alusta asti Sinua kelvollisesti palvelleet. 
Sillä Sinä, Kristus Jumalamme, olet äsken nukkuneen palvelijasi isä 
pastori/rovasti (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle sekä 
iankaikkiselle Isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi te 
kevälle Hengellesi me kunnioitusta edeskannamme nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. 

Kuoro: Amen. 

Antifoneja 6. sävelmä: nuotti:
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Jollei Herra olisi kanssamme / niin ei kukaan meistä voisi kestää vi 
hollisen hyökkäyksiä // sillä voittajat täältä ylös nostetaan. 

Kunnia olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle./Älköön sieluni jou 
tuko,/ ikään kuin pikkuinen lintunen, heidän hampaittensa saaliiksi. 
/ Voi, kuinka minä, näin synninhimoinen,// voin vihollisista vapaak 
si päästä! 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./Pyhän Hengen vaikutuksesta tulee 
kaikkiin herätys, / hyväntahtoisuus, ymmärrys, rauha ja siunaus; // 
sillä Hän on yhdenvertainen Isän ja Sanan kanssa. 

Lukija: Psalmi 24. 

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne 
jotka siinä asuvat. Hän on sen perustanut merien päälle, 
kiinnittänyt lujasti virtojen ylle. Kuka saa nousta Herran 
vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viat 
tomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa 
Herraan eikä vanno väärää valaa. Hänelle Herra suo siu 
nauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurs 
kaaksi. Tässä me olemme, kansa joka pyrkii luoksesi, jo 
ka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala! Kohotkaa korkeiksi, 
portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! Kirkkauden kuningas 
tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, vä 
kevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Ko 
hotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! 
Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kunin 
gas? Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot! 

Tropari, 2.säv. nuotti: 

Uskossa, toivossa ja rakkaudessa,/ sävyisyydessä, puhtaudessa ja 
papillisessa arvossa olet sinä kunnostautunut, iäti muistettava,/ sen 
tähden iankaikkinen Jumala, jota sinä olet palvellut,/ saattaa itse si 
nun henkesi siihen valoisaan ja ihanaan paikkaan, jossa vanhurskaat 
lepäävät,// ja Kristuksen tuomiolla sinä saat anteeksiantamuksen ja 
suuren laupeuden. 

Katismaveisu 5.säv: nuotti: 

Jumala, Sinä tiedät, että me olemme synnissä syntyneet,/ sen tähden 
me rukoilemme Sinua:/ Oi ainoa ihmisiä rakastava,/ Jumalansynnyt 
täjän esirukouksien tähden, saata lepoon tämä meidän keskuudes 
tamme edesmennyt,/ ja hyvyydestäsi älä ota lukuun hänen erehdyk 
siään, // jotka hän on kuolevaisena ihmisenä eläessään tehnyt. 

Diakoni: Se on viisautta.
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Lukija: Prokimeni: Autuas on se,/ jonka Sinä olet valinnut ja 
ottanut tykösi, oi Herra. 

Liitelauselma: Hänen muistonsa pysyy polvesta polveen. 

Nuotti: 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Pyhän apostoli Paavalin ensimmäisestä lähetyskir 

jeestä korinttilaisille. 
Diakoni: Kuulkaamme. 

3.Epistola: 1. kirje Korinttilaisille 15:111. 

Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julis 
tanut teille. 
Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te 
myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; 
muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille 
tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa: 
 Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, 
hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, 
niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 
kahdelletoista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesa 
dalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo 
nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kai 
kille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka 
olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoleista vähäisin enkä 
edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seura 
kuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen 
armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän 
työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, van Jumalan armo, joka 
on ollut voimani. 
Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette 
uskoneet. 

Piispa: Rauha olkoon sinulle. 
Lukija: Niin myös sinun hengellesi. 
Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Halleluja, halleluja, halleluja! 
Liitelauselma: Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
Liitelauselma: Hänen muistonsa pysyy polvesta polveen. 

nuotti: Halleluja! 

Diakoni: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme py 
hää evankeliumia. 

2.Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.
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Nuotti: Niin myös.. 

2.Pappi: Lukekaamme Johanneksen pyhää evankeliumia. 

Kuoro: nuotti 

Diakoni: Kuulkaamme. 

3. Evankeliumi: Johannes 6: 3539. 

Herra sanoi luoksensa tulleille juutalaisille: ”Minä olen elämän leipä. 
Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo 
minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Mutta te, niin kuin olen teil 
le sanonut, olette nähneet minut ettekä kuitenkaan usko. Kaikki ne, 
jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni 
tulee, minä en aja pois. Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään 
oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. 
Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän 
on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herä 
tän heidät kaikki. 

Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 
Diakoni: Rukoilkaamme Herraa. 
Kuoro: Herra, armahda. 

2.Pappi: 
Voimien Herra, ahdingossa olevien lohdutus, murheellisten tuki ja 
kaikkien alakuloisten auttaja! Laupiaasti lohduttaen paranna kaikista 
sydämen kivuista ne, jotka on vallannut murhe kuolonuneen nukku 
neen tähden ja anna iankaikkisen elämän toivossa äsken nukkuneelle 
palvelijallesi isä pastori/rovasti (nimi) lepo Abrahamin helmassa. 
Sillä Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, olet äsken nukkuneen palve 
lijasi isä pastori/rovasti (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle 
sekä iankaikkiselle Isälle ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi 
tekevälle Hengellesi me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja ian 
kaikkisesti. 

Kuoro: Amen. 

Antifoneja 6. sävelmä: nuotti: 

Herraan turvautuvat ovat vihollisille pelottavia,/ ja kaikille ihmeteltä 
vät,// sillä heidän katseensa on luotu korkeuteen. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle./Oi Vapahtaja!/ 
Vanhurskasten arpaosa ei ojenna käsiään vääryyteen,// koska he pi 
tävät Sinua auttajanaan.
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Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./Pyhän Hengen voima on kaikkien 
päällä:/ Häntä kumartavat ylhäiset sotajoukot // jatkuvasti kaikkien 
henkiolentojen kanssa. 

Lukija: Psalmi 84. 

Kuinka ihanat on ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot! 
Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi 
Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini 
kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän jumalan eteen. 
Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani! Sinun alt 
tarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen 
pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. Miten onnel 
lisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi! 
He ylistävät sinua alati. Onnellisia ne, jotka saavat voi 
mansa sinusta, ne jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun 
he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa vir 
voittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. Askel 
askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siio 
niin Jumalan eteen. Jumala, Herra Sebaot, kuule ru 
koukseni, älä ummista korviasi, Jaakobin Jumala! Ju 
mala, meidän kilpemme, katso voideltusi puoleen! Pa 
rempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää 
muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella 
kuin asun jumalattomien katon alla. Herra Jumala on 
aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. 
Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat nuhteet 
tomasti. Autuas se, joka turvaa sinuun, Herra Sebaot! 

Tropari, 6.säv. 

Rakkaat veljeni, älkää veisatessanne Herralle minua unohtako,/ vaan 
muistelkaa veljeyttäni / ja rukoilkaa Jumalaa, // että Hän saattaisi 
minut lepoon vanhurskasten joukkoon. 

Tropari 6.säv: nuotti: 

Kuolema äkkiarvaamatta saavutti minut / ja erotti minut tänään 
omaisistani./ Oi Kristus, kun Sinä otat minut nyt täältä pois,// niin 
saata minut lepoon virvoituksen paikkaan. 

Katumustroparit 6. stikiirasävelmä: nuotti: 

Armahda meitä, Herra, armahda meitä,/ sillä kun emme taida itse 
ämme millään puolustaa,/ niin tämän rukouksen Sinulle, Valtiaalle 
// me syntiset kohotamme: Armahda meitä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle./ Herra, armahda 
meitä,/ sillä Sinuun me turvaamme./ Älä kohdista ankaruuttasi mei
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hin / äläkä muista meidän rikoksiamme,/ vaan katso nyt laupiaana 
puoleemme / ja vapahda meidät vihollisistamme,/ sillä Sinä olet mei 
dän Jumalamme / ja me olemme Sinun kansasi./ Kaikki olemme Si 
nun kättesi tekoja // ja Sinun nimeäsi me avuksi huudamme. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./ Armon ovet avaa meille, siunattu 
Jumalansynnyttäjä,/ ettemme toivoessamme Sinuun hukkuisi,/ vaan 
pääsisimme Sinun kauttasi hädästä,// sillä Sinä olet kristikansan 
pelastus. 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Prokimeni:Hänen sielunsa/tulee hyvyydessä olemaan 
Liitelauselma: Sinua, Herra, minä huudan, älä ole minua kohtaan 

äänetön. 

nuotti 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Pyhän apostoli Paavalin ensimmäisestä lähetyskir 

jeestä korinttilaisille. 
Diakoni: Kuulkaamme. 

4.Epistola: 1. kirje Korinttilaisille 15: 2028. 

Veljet, Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jot 
ka ovat kuolleet. 
Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylös 
nousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aada 
mista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina 
tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jäl 
keen Kristuksen omat, kun hän tulee. Sitten seuraa kaiken päätös, 
kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kai 
ken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, 
kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Viholli 
sista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä ”Jumala on alistanut hä 
nen jalkojensa alle kaiken”. Kun sanotaan, että kaikki on alistettu 
hänelle, tämän ulkopuolelle jää tietysti Jumala, joka itse on kaiken 
alistanut Kristuksen valtaan. 
Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, 
alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin 
Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea. 

Piispa: Rauha olkoon sinulle. 
Lukija: Niin myös sinun hengellesi. 
Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Halleluja, halleluja, halleluja! 
Liitelauselma: Autuas on se, joka pelkää Herraa. 
Liitelauselma: Hänen siemenensä on oleva vahva maassa.
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nuotti: Halleluja! 

Diakoni: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme py 
hää evankeliumia. 

1.Pappi: Rauha olkoon teille kaikille. 

Kuoro: nuotti 

1.Pappi: Lukekaamme Johanneksen pyhää evankeliumia. 

Kuoro: nuotti 

Diakoni: Kuulkaamme. 

4. Evankeliumi: Johannes 6: 4044. 

Herra sanoi luoksensa tulleille juutalaisille: Minun Isäni tahtoo, että 
jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Vii 
meisenä päivänä minä herätän hänet.” 
Juutalaisissa herätti ärtymystä se, että Jeesus sanoi: ”Minä olen se 
leipä, joka on tullut alas taivaasta.” He sanoivat: ”Eikö tämä ole Jee 
sus, Joosefin poika? Me tiedämme hänen isänsä ja äitinsä. Kuinka 
hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta?” Jeesus sanoi tähän: ”Älkää 
nurisko! Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on 
lähettänyt, vedä häntä. 
Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. 

Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 

Kuoro ja lukija: Autuuden lauseet nuotti: 

Herra, muista meitä valtakunnassasi. 
Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakun 
ta. 
Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. 
Autuaita ovat sävyisät, sillä he saavat periä maan. 
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät 
ravitaan. 
Autuaita ovat laupiaat, sillä heidän osakseen tulee laupeus. 

Muinoin Aadam, maistettuaan puun  hedelmästä, tuli ajetuksi pois 
paratiisista, mutta ristiinnaulittu ryöväri, tunnustettuaan Sinut Ju 
malaksi, tuli paratiisin asukkaaksi. Niin myös mekin, pelastettuina 
kärsimyksilläsi, noudatamme ryövärin esimerkkiä ja uskolla huu 
damme Sinulle, oi Herra: muista myös meitä valtakunnassasi! 

Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
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Hän, joka minut on luonut, otti maasta tomun ja jumalallisella tah 
dollaan muodosti siitä ruumiin; Ja pyhän päätöksensä mukaan, pu 
haltaen eläväksi tekevällä hengähdyksellään, pani siihen sielun; Kun 
minä nyt jouduin synnin turmion valtaan, niin Sinä, oi ihmisiä rakas 
tava, äärettömästä laupeudesta kutsuit minut pois ruumiista;  Saata 
siis, oi Jumala, lepoon pyhiesi joukkoon tämä, jonka olet nyt luoksesi 
ottanut. 

Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät on kutsuttava Jumalan lap 
siksi. 

Kauhistuttava ja peljättävä on se salaisuus kaikille, kun sielu ja 
ruumis eroavat toisistaan; sillä valittaen sielu poistuu ja ruumis mul 
taan heitettynä haudataan. Sen tähden, tietäen viimeisen lähtömme, 
kiiruhtakaamme Vapahtajamme tykö ja kyynelsilmin huutakaamme: 
muista myös meitä valtakunnassasi! 

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän 
on taivasten valtakunta. 

”Miksi te, ihmiset, minua niin surkeasti itkette? Miksi turhaan niin 
vaikeroitte?”  näin puhuu vainaja kaikille; ”Sillä kuolemahan on kai 
kille lepo. Sen tähden kuulkaamme Jobin puhetta, joka sanoo: kuo 
lema on ihmiselle lepo!”  Saata, oi Jumala, lepoon pyhiesi joukkoon 
tämä, jonka olet luoksesi ottanut. 

Autuaita olette te, kun ihmiset solvaavat ja vainoavat teitä ja valhetel 
len puhuvat teistä pahaa minun tähteni. 

Viisas Paavali opettaessaan kaikkia selvästi ennusti oman kuoleman 
sa ja ennusti myös, että kuolleet nousevat katoamattomina ja me 
Jumalan käskystä muutumme; silloin soi hirmuinen pasuna ja herät 
tää unestaan kaikki maailman alusta nukkuneet. – Saata, oi Jumala, 
lepoon pyhiesi joukkoon tämä, jonka olet luoksesi ottanut. 

Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. 

Maaten kuolleena haudassaan, edesmennyt rauhoittavasti lausuu 
kaikille: ”Tulkaa luokseni te, maailman lapset, ja katsokaa ruumiin 
mustunutta kauneutta!” Opittuamme tuntemaan tästä poislähtömme 
kiiruhtakaamme Vapahtajan tykö kyynelsilmin huutaen hänelle:  
Saata, oi Jumala, lepoon pyhiesi joukkoon tämä, jonka olet luoksesi 
ottanut. 

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

Oi Valtiatar! Sinä olet yliluonnollisella tavalla iankaikkisen Jumalan 
siemenettömästi kohdussasi kantanut ja olet Hänet lihassa synnyttä
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nyt; Hänet, joka muuttumattomasti ja yhteen sekoittumattomasti on 
Jumala sekä ihminen; sen tähden me tunnustaen Sinut Jumalan 
synnyttäjäksi, aina uskolla huudamme Sinusta syntyneelle Jumalalle: 
muista myös meitä valtakunnassasi! 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Prokimeni: Autuas on se,/ jonka Sinä olet valinnut ja 

ottanut tykösi, oi Herra. 
Liitelauselma: Hänen sielunsa tulee hyvyydessä olemaan. 

nuotti 

Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä roomalaisille 
Diakoni: Kuulkaamme. 

5.Epistola:  kirje Roomalaisille 14: 69. 

Veljet, joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniak 
si, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka 
taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Juma 
laa. Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään 
varten. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuo 
lemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme 
Herralle. 
Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi 
niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. 

Piispa: Rauha olkoon sinulle. 
Lukija: Niin myös sinun hengellesi. 
Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: Halleluja, halleluja, halleluja! 
Liitelauselma: Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
Liitelauselma: Hänen sielunsa tulee hyvyydessä olemaan. 

nuotti: Halleluja! 

Diakoni: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme py 
hää evankeliumia. 

Piispa: Rauha olkoon teille kaikille. 

Nuotti: 

Piispa: Lukekaamme Johanneksen pyhää evankeliumia. 

Nuotti 

Diakoni: Kuulkaamme.
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5. Evankeliumi: Johannes 6: 4854. 

Herra sanoi luoksensa tulleille juutalaisille: Minä olen elämän leipä. 
Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. 
Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä 
olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä lei 
pää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Mi 
nä annan sen, että maailma saisi elää.” 
Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisil 
taan:  ”Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksem 
me?” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Po 
jan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. 
Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen 
elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. 

Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 

Lukija: Psalmi 51. 

Armahda minua, Jumala, Sinun suuresta armostasi, 
pyyhi pois minun syntini Sinun suuresta laupeudestasi. 
Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut syn 
nistäni. Sillä minä tunnen rikokseni, ja syntini on aina 
edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, 
tehnyt sitä, mikä on pahaa Sinun silmissäsi, niin että oi 
kea olet puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minut 
on synnissä siitetty ja äitini on minut synnissä synnyttä 
nyt. Katso, Sinä rakastit totuutta ja ilmoitit minulle tun 
temattoman, salaisen viisautesi. Puhdista minut isopilla, 
niin minä puhdistun, pese minut, niin minä lunta valke 
ammaksi tulen. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että 
ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi 
näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki pahat te 
koni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista si 
sässäni totuuden henki. Älä heitä minua pois kasvojesi 
edestä äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna mi 
nulle taas Sinun pelastuksesi ilo ja voimallisella hengellä 
vahvista minua. Minä opetan langenneille Sinun tiesi, ja 
syntiset tykösi palajavat. Päästä minut verenvioista, Ju 
mala, minun pelastukseni Jumala, niin kieleni riemuit 
see Sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa minun huule 
ni, niin suuni julistaa Sinun kiitostasi. Sillä et Sinä tahdo 
uhria, sen minä kyllä antaisin: polttouhri ei ole Sinulle 
mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; sär 
jettyä ja nöyrää sydäntä et Sinä, Jumala, hylkää. Osoita 
armossasi hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muu 
rit. Silloin Sinulle kelpaavat vanhurskauden uhrit, polt
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touhrit ja kokonaisuhrit; silloin uhrataan härkiä Sinun 
alttarillasi. 

Suuren lauantain kanoni (paitsi 3. ja 6.) 
1. irmossi: Hänet, joka muinoin … 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Sinun eteesi, oi hyväntekijä ja kaikkien Valtias Kristus, me 
palavia kyyneleitä vuodattaen lankeamme ja valittaen veisaamme 
suurella äänellä hautausvirttä: saata,  oi Laupias, uskovainen palveli 
jasi lepoon. 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Suo, oi Sana, että tämä ylösnousemisen toivossa kuollut tuli 
si autuaana seisomaan oikealla puolellasi valittujesi joukossa; me 
hartaasti rukoilemme ja ääneen kiitämme Sinua,oi ihmisiä rakastava. 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Suo, oi ihmisiä rakastava, tästä maailmasta pois muuttaneen 
valitun palvelijasi nauttia kirkasta riemua taivaan pyhässä valtakun 
nassasi ja laupeudestasi jätä lukuun ottamatta  hänen sielunsa lan 
keemukset. 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Tropari: Voi meitä! Elämän kunnia on kuin ruoho; se kukoistaa kyllä, 
mutta pian taas haihtuu! Missä on haudassa ihmisen arvo? Missä 
siellä on ihmisen muoto ja kauneus? – Armahda, oi Herra, laupeudes 
sasi palvelijaasi. 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tropari: Velvollisuuttamme noudattaen me kaikki rakkaudella vei 
saamme Sinulle, puhtain Neitsyt, Maria, Jumalan Äiti, sillä Sinä ali 
tuisesti valvot esirukouksissasi; Päästä meidät synneistämme sekä 
kuoleman tuomiosta vapaaksi. 

3. irmossi: Ei kukaan ole niin pyhä … (su 6.säv.kanonista) 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Oi Sana, ei löydy maailmassa ihmistä, joka ei olisi syntiä 
tehnyt; ota sen tähden vastaan rukous, joka meidän, alhaisten, kaut 
ta  kannetaan, sekä huojenna, oi Vapahtaja, ja anna kaikki palvelijasi 
lankeemukset anteeksi.
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Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Kuka rakastaakaan niin ihmisiä, kuin Sinä, armollinen Her 
ra?  Sinä suurella vallallasi annat anteeksi niin elossa oleville kuin 
kuolleille; pelasta rakkaudellasi tämäkin palvelijasi. 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Tropari: Oi Vapahtaja! Tee tämä uskossa pois muuttanut ylhäisen 
kutsumuksesi perilliseksi ja ota hänen viimeinen kyynelrukouksensa 
vastaan, oi ainoa Synnitön. 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tropari: Meidän totinen Valtiattaremme, pyhin Neitsyt, älä lakkaa ru 
koilemasta Jumalaa, jonka olet synnyttänyt, että Hän tekisi uskossa 
poismuuttaneen otolliseksi tulemaan hänen valtakuntaansa. 

Katismaveisu 6. stikiirasävelmällä: 

Totisesti on kaikki turhuutta,/ ja elämä on vain varjo ja unennäkö,/ 
ja turhaan hyörii jokainen maan lapsi,/ niin kuin Raamattukin sa 
noo:/ vaikka me koko maailman omaksemme voittaisimme,/ tulee 
meidän kuitenkin hautaan mennä,/ jossa kuninkaat ja kerjäläiset 
yhdenarvoisia ovat./ Oi Kristus Jumala, Sinä ihmisiä rakastava,// 
saata edesmennyt palvelijasi lepoon. 

4. irmossi: Habakuk, nähden edeltä … 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Koska edesmenneitä odottaa taipumaton tuomio sinä kau 
heana, uhattuna päivänä, niin rukoilkaamme hartaasti Kristukselta 
ylösnousemista uskossa. 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Oi Valtias, armollinen Vapahtaja Kristus, suo sinun palvelija 
si, jonka Sinä olet hänen kuolemansa edellä Itsellesi synninkatumuk 
sen tulella valoisaksi lampuksi sytyttänyt, astua kirkkaaseen hääma 
jaasi. 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Tropari: Kun Sinä, oi Kristus, saatat julkisuuteen kaikki salassa ole 
vat asiat ja paljastat meidän syntimme, niin armahda, oi hyvä Herra, 
silloin tätä, jonka olet tykösi ottanut, muistaen hänen tunnustustaan. 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Tropari: Pyhä Jumalansynnyttäjä, älä unohda meitä, jotka Sinulle 
hartaasti itkien huudamme: rukoile, oi Hyvä, että tämä uskollinen 
palvelijasi löytäisi pois muutettuaan lepopaikan. 

5.irmossi: Oi Kristus, Jesaja nähtyään … 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Oi Laupias, sijoita tämä, jonka Sinä olet uskovaisena ottanut 
tyköämme pois, valittujesi joukkoon ja paratiisin ihanuuteen, sillä Si 
nä, meidän Jumalamme, olet kaikkien syntisten ihmisten hyväksi 
asettanut Jumalan vaikuttaman katumuksen; ollen Valtias tee tämä 
kin otolliseksi tulemaan valtakuntaasi. 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Ollen Jumala, Sinä, oi ainoa ihmisiä rakastava, armahda val 
tiaalla voimallasi luotuasi, jonka Sinä, oi Herra, olet alistanut inhimil 
liselle laille; sen tähden, oi Vapahtaja, huojenna, anna tälle uskossa 
edesmenneelle anteeksi hänen syntinsä ja tee hänet otolliseksi tule 
maan valtakuntaasi. 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Tropari: Ei kukaan voi paeta peljättävän tuomioistuimen edestä; sillä 
kuninkaat ja vallanpitäjät astuvat yhdessä orjien kanssa esiin, ja 
Tuomarin peljättävä ääni ajaa syntiset ihmiset helvetin tuomioon;  Oi 
Kristus, päästä palvelijasi vapaaksi siitä! 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tropari: Sinusta, oi aviotatuntematon Neitsyt, on ihmisluontoon yli 
luonnollisesti syntynyt Lunastaja. Rukoile hartaasti Häntä, että Hän 
päästäisi meidät kaikki rangaistuksesta sekä kauheista, peljättävistä 
helvetin kärsimyksistä; Ja pelasta tämä, meiltä nyt uskossa pois 
muuttanut. 

6. irmossi: Nähdessäni tämän maailman merellä … (haut.kanonista) 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Kuolema ja hauta meitä odottavat sekä tuomio, joka kaikki 
pahuuden teot paljastaa; päästä nyt pois muuttanut palvelijasi siitä 
tuomiosta, oi ihmisiä rakastava. 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu.
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Tropari: Sinua, Kristus Vapahtajamme, me rukoilemme: avaa edes 
menneelle armosi ovi, että hän saisi kunniassa iloita ja tulla osalli 
seksi valtakuntasi riemusta. 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Tropari: Oi ihmisiä rakastava Vapahtaja! Päästä armollasi sinun pal 
velijasi, jonka olet uskovaisena nyt pois ottanut, vapaaksi hänen syn 
neistään, sillä ei yksikään ihminen voi teoillaan tulla vanhurskaaksi. 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tropari: Sinusta, Jumalansynnyttäjä, syntyi lihassa Luoja, joka kuo 
letti kuoleman ja poisti kirouksen sekä ollen hyvä ja ihmisiä rakasta 
va, pelastaa kaikki, jotka uskossa ovat kuolleet. 

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

Nuotti – 3 x ! 

Vielä rukoilemme lepoa äsken nukkuneen Jumalan palvelijan isä pas 
tori/rovasti (nimi) sielulle, ja että Jumala antaisi hänelle anteeksi hä 
nen syntinsä, jotka hän on vapaasta tahdostaan tai tahtomattaankin 
tehnyt. 

Että Herra Jumala saattaisi hänen sielunsa sinne, missä vanhurskaat 
lepäävät. 

Anokaamme Kristukselta, kuolemattomalta Kuninkaalta ja Jumalal 
tamme, hänelle Jumalan armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien an 
teeksi antamista. 

Rukoilkaamme Herraa. 

1.Pappi: Henkien ja kaiken lihan Jumala, joka olet voittanut kuole 
man, tehnyt voimattomaksi pahan hengen ja antanut maailmallesi 
elämän. – Sinä itse, Herra, anna äsken nukkuneen palvelijasi isä pas 
tori/rovasti (nimi) sielulle lepo siinä valoisassa, viheriöivässä, rauhal 
lisessa paikassa, josta ovat paenneet kipu, suru ja huokaukset. Ollen 
hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, anna anteeksi hänelle kaikki hä 
nen syntinsä, jotka hän on tehnyt sanoin, teoin ja ajatuksin, sillä ei 
ole ihmistä, joka eläessään ei olisi syntiä tehnyt. Vain Sinä yksin olet 
synnitön, Sinun vanhurskautesi on vanhurskaus iankaikkisesti ja Si 
nun sanasi on totuus. 
Sinä, Kristus Jumalamme, olet äsken nukkuneen palvelijasi isä pas 
tori/rovasti (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle, ynnä ian 
kaikkiselle Isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksitekevälle 
Hengellesi me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti.
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Kuoro: Kontakki ja Iikossi  nuotti! 
Diakoni suitsuttaa kontakin aikana vainajaa neljältä suunnalta ja so 
lealla! 

(Papisto  lukee  valittuja  iikosseja : ) 

2. Minä hengessäni hartaasti rukoilen, kuulkaa minua! Vaivalla minä 
valitan; teidän tähtenne olen tämän itkun tehnyt, jospa siitä tulisi jol 
lekin hyöty. Ja kun tätä veisaatte, niin muistakaa silloin minua, en 
tistä tuttavaanne, sillä monesti olemme yhdessä olleet ja olemme Ju 
malan temppelissä yhdessä veisanneet: Halleluja! 

3. Nouskaa kaikki ja kokoontukaa yhteen; istukaa ja kuulkaa sana: 
Veljet, peljättävä on se tuomioistuin, jonka eteen meidän kaikkien tu 
lee käydä: ei siinä ole orjaa eikä vapaata; ei pientä eikä suurta, vaan 
kaikki paljastettuina astumme sen eteen. Sen tähden on hyvä lak 
kaamatta veisata virttä: Halleluja! 

4. Me kaikki vuodatamme palavia kyyneleitä, kun näemme kuolleen 
makaavan edessämme. Lähestymme antamaan hänelle viimeistä ter 
vehdystämme sekä näin valitamme: katso, sinä olet jättänyt ne, jotka 
sinua rakastavat, etkä enää puhu kanssamme. Oi ystävämme, miksi 
et enää puhuttele meitä niin kuin ennen; vaan vaikenet sen sijaan et 
tä olisit kanssamme lausunut: Halleluja! 

5. Veljet, kuinka katkeria ovat kuolevaisten sanat, joita he lähties 
sään puhuvat; Minä veljistäni eroan, jätän kaikki ystäväni ja lähden 
täältä pois. Mihinkä menen, en tiedä, tai mikä minut kohtaa siellä, se 
on minulle tuntematonta; sillä ainoastaan Jumala sen tietää, joka on 
minut pois kutsunut. Mutta te pitäkää minua muistoissanne ja vei 
satkaa: Halleluja! 

6. Ihmettelen: mihin sielut nyt menevät? Minkälainen on heidän elä 
mänsä siellä? Minä haluaisin tietää sen salaisuuden, mutta ei ku 
kaan kykene sitä selittämään. Muistavatko he omaisiaan, niin kuin 
me heitä muistamme, vai ovatko unohtaneet meidät, jotka itkemme 
heitä ja veisaamme virttä: Halleluja! 

7. Ystävät, saattakaa kuolleitanne, vahvistakaa askeleenne ja ahke 
rasti kiiruhtakaa haudalle. Siellä miettien tarkoin tutkikaa: kaikki 
nuoruus on siellä kulunut, jokainen ikä on siellä lakastunut, siellä on 
vain tomu, tuhka ja madot! Siellä on täysi hiljaisuus, eikä ketään, jo 
ka lausuisi: Halleluja! 

8. Katso, me näemme nyt tässä makaavan omaisen, joka ei kuiten 
kaan enää meidän omanamme makaa! Katso, hänen kielensä on vai 
jennut, huulensa tauonneet puhumasta! Hyvästi, ystävät! Hyvästi, 
lapset! Jääkää Herran haltuun, veljet! Jääkää Herran haltuun tutta
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vat, sillä minä lähden minun tietäni kulkemaan, mutta pitäkää minua 
muistoissanne veisaten: Halleluja! 

9. Ei yksikään siellä olevista ole noussut ylös kertomaan meille, kuin 
ka siellä elävät veljet, jotka ovat ennen meitä Herran tykö tulleet? Sen 
tähden me yhä uudelleen kysymmekin: näkevätkö siellä olijat toisi 
aan? Voivatko he siellä nähdä veljiään? Voivatko veisata yhdessä virt 
tä: Halleluja! 

10. Me menemme pois ikuista tietä, astuen Jumalan eteen niin kuin 
tuomitut, luoden katseemme alas. Missä on silloin kauneus, missä 
rikkaus, missä on silloin tämän maailman kunnia? Ei mikään näistä 
meitä siellä auta, ainoastaan jos usein veisaamme virttä: Halleluja. 
Halleluja. Halleluja. 

11. Ihminen, miksi olet liian myöhään levoton? Yksi hetki vain, niin 
kaikki on ohitse! Ja helvetissä ei ole katumukselle sijaa! Ei ole siellä 
enää huojennusta; siellä on mato uupumaton, siellä on pimeä tanner 
ja aivan synkkää, johonka tuomituksi olen tuleva; sillä en ole usein 
huolehtinut veisata virttä: Halleluja! 

12. Ei mikään niin helposti unohdu kuin ihmisen eroaminen ihmises 
tä! Vaikka muistammekin jonkun aikaa, niin kohta kuitenkin unoh 
damme kuoleman kohtaamisen; ikään kuin kuollut ei  olisikaan kuol 
lut! Niin vanhemmatkin unohtavat kaikki lapsensa, jotka he olivat 
synnyttäneet ja pienestä pitäen kasvattaneet; ja olivat kyynelin saat 
taneet pois veisaten: Halleluja! 

13. Minä muistutan teitä veljeni, lapseni ja ystäväni, älkää unohtako 
minua, rukoillessanne Herraa. Minä hartaasti pyydän teitä, anon ja 
rukoilen: painakaa tämä muistiinne ja itkekää minua yöllä ja päivällä. 
Minä sanon teille, niin kuin Jobi ystävilleen: Istuutukaa vielä veisaa 
maan: Halleluja! 

14. Me lähdemme pois jättäen kaiken! Alastomina sekä surkean nä 
köisinä astumme esille; sillä kauneus lakastuu kuin ruoho ja me, ih 
miset, vain harhailemme! Alastomana olet sinä, viheliäinen, syntynyt, 
ja aivan alastomana sinun tulee sinnekin astua esille. Ihminen, älä 
eksy hekumalliseen elämään, vaan aina itkien huokaa: Halleluja! 

15. Jos sinä, ihminen, olet ihmistä armahtanut, niin Hän on armah 
tava sinua siellä: jos sinä olet jotakin orpoa säälinyt, niin Hän on 
päästävä sinut siellä hädästä; jos sinä olet eläessäsi alastoman puet 
tanut, niin on Hänkin sinut siellä puettava, veisaten: Halleluja. Halle 
luja. Halleluja. 

16. Vaikea on se tie, jota kulkemaan lähden ja jota totisesti en ole 
koskaan kulkenut! Se maa on tuntematon, jossa kukaan ei minua 
mitenkään tunne! Hirmuista on nähdä niitä, jotka minua saattavat
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pois, ja vielä peljättävämpää on nähdä Hänet, joka on minut kutsu 
nut! Hän hallitsee elämää ja kuolemaa; Hän kutsuu meitä sinne sil 
loin, kun Hän tahtoo. Halleluja! 

17. Kun me maasta toiseen matkustamme, tarvitsemme jonkinlaisia 
oppaita; mutta mitäs teemme, kun lähdemme maahan, jota emme en 
sinkään tunne? Silloin sinä tarvitset useita oppaita: tarvitset useita 
rukouksia matkaasi, jotka voisivat pelastaa viheliäisen sielusi, kun 
nes saavut Kristuksen eteen ja lausut Hänelle: Halleluja! 

18. Ei siellä ole mitään huojennusta niille, jotka ovat olleet aistillisten 
himojen vallassa! Sillä peljättäviä ovat siellä syyttäjät, siellä kirjat 
myös avataan! Mihinkä sinä silloin katseesi käännät, ihminen, tai 
kuka sinua silloin auttaa siellä? – Se ehkä, jos lienet eläessäsi jotain 
hyvää tehnyt ja jos lienet köyhille laupeutta osoittanut, veisaten: Hal 
leluja! 

19. Kuoleman aikana nuoruus ja ruumiin kauneus surkastuvat; sil 
loin kieli kauheasti palaa, kurkku kuivuu ja tulehtuu, silmien kirk 
kaus sammuu, kasvojen kauneus peräti muuttuu, hartiain voima 
lannistuu ja muu kaikki vaikenee eikä ahkerasti veisaa: Halleluja! 

20. Vaijetkaa, vaijetkaa! Olkaa hiljaa makaavan luona ja katselkaa 
suurta salaisuutta; sillä peljättävä on hetki! Olkaa ääneti, että sielu 
poistuisi rauhassa, sillä se on kovaan kamppailuun joutunut ja suu 
rella pelolla rukoilee Jumalaa: Halleluja! 

21. Minä näin lapsen kuolevan ja olen ikäni häntä kaiholla itkenyt: 
hetken tultua hän suuren pelon valtaamana vapisten huusi: isä, auta 
minua! Äiti, pelasta minut! Mutta ei kukaan voinut häntä auttaa, ai 
noastaan surra nähdessään niin tapahtuvan ja itkien veisata haudal 
la virttä: Halleluja! 

22. Kuinka moni äkisti hääkammiostakin hautaan temmataan! Useat 
sitovat itsensä ikuiseen avioliittoon ja heti itkevät lohduttomina,  ei 
vätkä aviokammiosta astu ulos!  Niinpä vieretysten ovat häät ja hau 
ta, avioliitto ja sen purkautuminen, nauru ja itku, sekä veisu: Halle 
luja! 

23. Meitä lämmittää ainoastaan se tieto, että siellä on iankaikkinen 
valo, siellä on elämämme lähde, siellä ikuinen autuus, siellä paratiisi, 
jossa jokaisen vanhurskaan sielu riemuitsee. Yhdistykäämme nyt 
mekin kaikki Kristuksessa ja huutakaamme Jumalalle: Halleluja! 

iikossi Jumalansynnyttäjälle 
24. Kaikkein pyhin, aviotatuntematon Neitsyt, joka olet lähestymät 
tömän Valon synnyttänyt, Sinua hartaasti rukoilen, anon ja pyydän: 
oi Puhtain ja Pyhin, älä lakkaa rukoilemasta Herraa nukkuneen pal 
velijasi edestä, että hän siellä tuomiopäivänä löytäisi synneilleen an
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teeksiantamuksen, sillä Sinä, Valtiatar, voit aina rukoilla Poikaasi: 
Halleluja! 

(Kontakki: Saata, oi Kristus … ) 

7. irmossi: Oi sanomatonta ihmettä … 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Oi, Sinä armollinen Kristus, vapahda palvelijasi, jonka olet 
uskovaisena ottanut luoksesi, helvetin tulesta ja peljättävästä tuomi 
osta ja suo hänen veisata Sinulle: Lunastaja, Jumala, siunattu olet 
Sinä! 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Oi Jumala! Siellä sävyisten maassa  ja paratiisin ihanuudes 
sa, ihmeellisen kunnian olopaikassa suo uskossa nukkuneen palveli 
jasi veisata Sinulle: Lunastaja Jumala, kiitetty olet Sinä! 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Tropari: Veljet, ankara on tuomio ja kuvaamattomia ovat helvetin vai 
vat, sillä siellä syntisten sielut ovat ruumiineen liekeissä ja tuskis 
saan itkevät huutaen: Lunastaja Jumala, siunattu olet Sinä! 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tropari: Oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, suojele aina esiru 
kouksillasi niitä elossa olevia, jotka empimättä ylistävät Sinua Juma 
lan Äidiksi ja pelasta edesmenneet katkerista vaivoista, että he Sinun 
kanssasi huutaisivat Kristukselle: Lunastaja Jumala, siunattu olet 
Sinä! 

8. irmossi: Hämmästy vavisten taivas … 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Voi, veljeni! Mikä peljättävä hetki odottaa syntiä tekeviä! Voi, 
mikä kauhu heidät valtaa silloin: helvetin sammumaton tuli ottaa 
heidät omakseen ja tulee heitä iankaikkisesti vaivaamaan! Mutta, oi 
laupias Herra Kristus, vapahda tämä meiltä pois mennyt hirmuisesta 
uhkauksesta ja ota hänet pois helvetin vaivoista iankaikkisesti. 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Voi sitä vanhurskaitten riemua, joka tulee heillä olemaan sil 
loin, kun Tuomari tulee! Silloin on heille häähuone valmistettu sekä
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paratiisi ja Kristuksen koko valtakunta! Saata, oi Kristus, myös palve 
lijasi sinne iloitsemaan iankaikkisesti pyhiesi kanssa. 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Tropari: Oi Kristus! Kuka kestää tulemisesi peljättävän uhkauksen? – 
Silloinhan taivas kääritään kokoon niin kuin kirjakäärö, tähdet pu 
toavat alas, koko luomakunta pelosta horjuu ja valo pimenee; oi Sa 
na, armahda silloin tätä edesmennyttä. 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tropari: Poikasi, jonka Sinä, oi Puhdas, olet yliluonnollisesti lihaan 
pukenut, on elävien ja kuolleitten Tuomari. Hän tuomitsee koko maa 
ilman ja pelastaa vaivoista ne, jotka Hän tahtoo, ja eritoten ne, jotka 
rakkaudella palvelevat Häntä, sekä veisuillaan ylistävät Sinua kaikki 
na aikoina Jumalansynnyttäjäksi. 

9. irmossi: Älä itke minua, Äitini … 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Te uskossa kuolleet, älköön kukaan teistä itkekö, sillä Kris 
tus on meidän edestämme kärsinyt ristinvaivat ja hautauksen! Näin 
Hän on tehnyt  kuolemattomuuden lapsiksi kaikki ne, jotka Hänelle 
huutavat: Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa! 

Kuoro: Saata, Herra, lepoon nukkuneen palvelijasi sielu. 

Tropari: Kristukseen uskovat rukoilkaa hartaasti, että Hän saattaisi 
ylösnousemisen uskossa ja toivossa kuolleen veljemme pyhien asun 
toihin. Sillä ankara on siellä tuomio ja peljättävä on tutkimus, eikä 
kukaan voi siellä itse itseään auttaa; ainoastaan hyvät työt ja usko 
vaisten yhteiset rukoukset saattavat häntä puoltaa. Huutakaamme 
siis: Herra, älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa! 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Tropari: Saata, oi Hyvä, ikuiseen kunniaasi ja paratiisin ihanuuteen 
tämä meiltä nyt pois muuttanut, joka on oikeauskoisena ja katuvai 
sena uskolla tullut luoksesi sekä tee hänet valtakuntasi valituksi jä 
seneksi. 

Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tropari: Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, me uskovaiset har 
taasti ylistystä veisaamme! Sinä olet yliluonnollisella tavalla Elämän 
Äiti; Sinun kauttasi me, jotka ennen olimme kuolleet, olemme nyt tul
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leet kuolemattomiksi ja olemme löytäneet elämän. Katso, Sinulle me 
ylistystä veisaamme. 

Diakoni: Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa Herraa. 

Vielä rukoilemme lepoa äsken nukkuneen Jumalan palvelijan isä pas 
tori/rovasti (nimi) sielulle ja että Jumala antaisi hänelle anteeksi hä 
nen syntinsä, jotka hän on vapaasta tahdostaan tai tahtomattaankin 
tehnyt. 

Että Herra Jumala saattaisi hänen sielunsa sinne, missä vanhurskaat 
lepäävät. 

Anokaamme Kristukselta, kuolemattomalta Kuninkaalta ja Jumalal 
tamme, hänelle Jumalan armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien an 
teeksi antamista. 

Rukoilkaamme Herraa. 

2.Pappi: Henkien ja kaiken lihan Jumala, joka olet voittanut kuole 
man, tehnyt voimattomaksi pahan hengen ja antanut maailmallesi 
elämän. – Sinä itse, Herra, anna äsken nukkuneen palvelijasi isä pas 
tori/rovasti (nimi) sielulle lepo siinä valoisassa, viheriöivässä, rauhal 
lisessa paikassa, josta ovat paenneet kipu, suru ja huokaukset. Ollen 
hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, anna anteeksi hänelle kaikki hä 
nen syntinsä, jotka hän on tehnyt sanoin, teoin ja ajatuksin, sillä ei 
ole ihmistä, joka eläessään ei olisi syntiä tehnyt. Vain Sinä yksin olet 
synnitön, Sinun vanhurskautesi on vanhurskaus iankaikkisesti ja Si 
nun sanasi on totuus. 
Sinä, Kristus Jumalamme, olet äsken nukkuneen palvelijasi isä pas 
tori/rovasti (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle, ja iankaik 
kiselle Isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksitekevälle 
Hengellesi me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti. 

Kuoro: Amen. 

Lukija: Eksapostilario 

Nyt minä saavutin levon ja löysin suuren virvoituksen vaivoista, sillä 
minä läksin pois katoavaisuudesta ja siirryin elämään. Herra, kunnia 
olkoon Sinulle. 
Liitelauselma1: Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho, hän kukois 
taa niin kuin kukkanen kedolla. 
Liitelauselma2: Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole. 
Liitelauselma3: Herran totuus pysyy iankaikkisesti. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen.
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Nyt minä valitsin Jumalan Äidin, Neitseen, sillä Hänestä on syntynyt 
Kristus, kaikkien Lunastaja. Herra, kunnia olkoon Sinulle! 

Lukija: 
Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa! Ylistäkää Herraa taivaissa, 
ylistäkää Häntä korkeuksissa! Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. 
Ylistäkää Häntä kaikki hänen enkelinsä; ylistäkää Häntä kaikki Hä 
nen sotajoukkonsa! Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps 148) 

Kuoro: Kiitosstikiiroita  6.sävelmä: nuotti 

Oi Kristus!/ Lähtiessään täältä Sinun jumalallisten palveluksiesi toi 
mittaja / tuli nyt eläväksi tekevän sakramenttisi kautta osalliseksi 
jumalallisesta luonnosta / ja muutti luoksesi./ Ota hänen sielunsa 
käsiisi, niin kuin lintu,/ vie hänet pihoihisi ja enkeliesi juhlajoukkoi 
hin./ Oi Herra, suuren laupeutesi tähden, anna lepo hänelle,// jonka 
olet päätöksesi mukaan nyt luoksesi ottanut. 

Liitelauselma: Tämä on kaikkien Hänen hurskaittensa kunnia. 
Outoa on kuoleman salaisuus,/ sillä se kohtaa kaikkia odottamatto 
malla ajalla / ja raatelee voimallaan luontoa;/ se ottaa pois kunnioi 
tettuja vanhuksia ja luostareiden johtajia,/ kirjanoppineita, opettajia 
ja niitä, jotka turhanpäiväisiä ajattelevat;/ hävittää myös piispoja ja 
pappeja./ Mutta huutakaamme kyyneleitä vuodattaen:/ Herra, suu 
ren laupeutesi tähden, anna lepo hänelle,// jonka olet päätöksesi 
mukaan luoksesi ottanut! 

Liitelauselma: Kiittäkää Jumalaa Hänen pyhissään, kiittäkää Häntä 
Hänen voimansa väkevyydessä. 
Vaellettuaan hurskaudessa ja kaunistettuna / sinun pappisi Kristus, 
tämä kiitosuhrien toimittaja ja jumalallisten sakramenttien palvelija,/ 
on jumalallisen määräyksesi mukaan muuttanut tästä elämän häli 
nästä Sinun luoksesi./ Oi Vapahtaja, ota hänet pappina vastaan ja 
pelasta hänet./ Anna hänelle, suuren laupeutesi tähden, lepo van 
hurskasten kanssa,// koska olet hänet huostaasi ottanut. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen. 
Jumalansynnyttäjä, Neitsyt!/ Me tunnustamme Jumalaksi Hänet,/ 
joka on Sinusta lihaksi tullut.// Rukoile, että Hän pelastaisi meidän 
sielumme. 

Lukija: 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 kun 
niasi tähden! Herra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä, Kaikkivaltias! 
Herra, ainokainen Poika, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki! Herra, Juma 
la, Jumalan Karitsa, Isän Poika, joka otat pois maailman synnin, ar
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mahda meitä! Sinä, joka maailman synnit otat pois, ota vastaan mei 
dän rukouksemme! Sinä, joka Isän oikealla puolella istut, armahda 
meitä, sillä Sinä olet ainoa pyhä, Sinä olet ainoa Herra, Jeesus Kris 
tus, Isän Jumalan kunniaksi. Amen. 
Joka päivä minä ylistän Sinua ja kiitän Sinun nimeäsi iäti ja iankaik 
kisesti. 
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! 
Suo, Herra, että me tämän päivän syntiä tekemättä viettäisimme! 
Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala, sekä kiitetty ja ylistetty 
on Sinun nimesi iankaikkisesti. Amen. 
Olkoon Sinun laupeutesi, Herra, meidän päällämme, niin kuin me Si 
nuun uskallamme. Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minulle käskysi! 
Kiitetty olet Sinä, Valtias, tee minut Sinun käskyjäsi ymmärtäväksi. 
Kiitetty olet Sinä, Pyhä, valista minua Sinun käskyilläsi. 
Herra, Sinun laupeutesi pysyy iankaikkisesti. Älä kättesi töitä hylkää. 
Sinulle on tuleva kiitos, Sinulle ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia 
tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Johannes Damaskolaisen stikiiroja (8:lla eri sävelmällä)(ss3547) 

1.sävelmä: Mikä elämän nautinto…nuotti 
Liitelauselma: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 
Vapahtajani, teolla Sinä osoitit, että Sinä olet ylösnousemus./ Oi Sa 
na,  sanalla Sinä herätit kuolleista Lasaruksen./ Silloin teljet taittui 
vat ja helvetin portit horjahtivat./ Silloin osoitettiin, että ihmisen kuo 
lema on vain unta./ Mutta Sinä, ihmisiä rakastava,/ joka olet tullut 
luotuasi pelastamaan etkä tuomitsemaan;// saata lepoon tämä, jon 
ka olet Itsellesi valinnut. 
Kunnia … nyt 
Oi Jumalansynnyttäjä!/ Sinä olet osoittautunut kaikille lämpimäksi 
puolustajaksi./ Sinut on Jumala tehnyt kaikille suojelijaksi;/ sekä 
niille, jotka Sinuun turvautuvat, voimaksi./ Sinä olet auttaja hädäs 
sä; olet vangituille nopea lunastaja./ Sinut on Kristus pannut raako 
jen muukalaisten karkottajaksi ja meille suojelijaksi;/ kukistumatto 
maksi lunastusmuuriksi, heikkojen lannistumattomaksi voimaksi // 
sekä rauhan antajaksi meidän sieluillemme. 

2.sävelmä: nuotti 
Liitelauselma: Ahdistuksessani minä huudan Herraa, ja Hän vastaa 
minulle. 
Tulkaa kaikki ja katsokaa käsittämätöntä ihmettä:/ tämä, joka eilen 
vielä oli kanssamme, makaa nyt kuolleena./ Tulkaa, oppikaa tietä 
mään, että me itsekin jonkun ajan kuluttua kuolemme/ ja tulemme 
käärityiksi hautaliinoihin:/ Ne, jotka itseään hyvänhajuisilla voiteilla
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voitelevat, tulevat haisevina makaamaan;/ ja ne, jotka itseään kullalla 
koristelevat, jäävät kaikkea koreutta vaille/ ja kadottavat ihmisen 
muodon./ Sen tähden, rakkaat veljet, tultuamme tuntemaan elä 
mämme lyhyyden,/ rukoilkaamme edesmenneelle Kristukselta lepoa 
// ja sieluillemme suurta armoa. 

Liitelauselma: Herra, pelasta minun sieluni valheellisista huulista! 
Pelastaudu turhuudessa hyörivä elämä!/ Te, kaikki ystäväni, suku 
laiseni ja lapseni, etsikää pelastusta!/ Minä menen sille matkalle, jota 
en ole koskaan kulkenut./ Muistaen rakkauttani teitä kohtaan, saat 
takaa minua / ja laskekaa tämä tomuni hautaan,/ sekä kyynelin ru 
koilkaa Kristusta,/ joka on tuleva tuomitsemaan minun alhaista sie 
luani,// että Hän pelastaisi minut sammumattomasta tulesta. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen. 
Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, Neitsyt!/ Me vertaamme Sinua siihen 
salaperäisesti suljettuun porttiin,/ jonka kautta ei yksikään saanut 
kulkea./ Ota vastaan meidän rukouksemme ja kanna ne Poikasi ja 
Jumalasi eteen // että Hän Sinun kauttasi pelastaisi meidän sie 
lumme. 

3.sävelmä: 
Rakkaat veljeni,/ katsokaa, tässä minä makaan teidän kaikkien kes 
kellä vaienneena ja äänettömänä;/ suuni on toimeton, kieleni on vai 
ennut ja huuleni ovat liikkumattomia./ Käteni ovat sidotut ja jalkani 
yhteen käärityt;/ muotoni on muuttunut./ Silmäni sammuneet, niin 
etteivät ne itkeviä näe./ Korvani eivät kuule surevien vaikeroimista,/ 
sieraimeni eivät tunne suitsutuksen tuoksua./ Mutta totinen rakkaus 
ei koskaan kuole./ Sen tähden rukoilen kaikkia teitä, tuttavani ja 
rakkaani!/ Muistelkaa minua Herran edessä,/ että minä tuomiopäi 
vänä löytäisin armon // Hänen peljättävän tuomioistuimen edessä. 

Liitelauselma: Minä nostan silmäni vuoria kohti; mistä tulee minulle 
apu? 
nuotti 

Liitelauselma: Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja 
iankaikkisesti. 
Ihmiset, miksi me turhaan touhuamme!/ Nopea ja vaikeahan on elä 
mämme juoksu!/ Elämämme on kuin savu;/ höyryksi, tuhkaksi ja 
tomuksi me kohta tulemme / ja niin kuin kukkanen lakastumme./ 
Sen tähden huutakaamme kuolemattoman Kristuksen puoleen:/ Saa 
ta lepoon tämä, meiltä pois muuttanut,// sinne, missä on kaikkien 
riemuitsevien asunto. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen.
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Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, Neitsyt,/ olet suojasatama meille, jotka 
olemme elämän merellä myrskyn valtaan joutuneet,/ sen tähden ru 
koile Sinusta siemenettömästi syntynyttä / ja sanoin selittämättö 
mästi ihmiseksi tullutta Jumalaa,// että Hän pelastaisi meidän sie 
lumme. 

4.sävelmä: nuotti 
Liitelauselma: Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: ”Menkäämme Her 
ran huoneeseen.” 
Kuolema hyökkäsi päälleni kuin rosvo;/ se hyökkäsi hävittäjänä ja 
kukisti minut./ Hyökkäsi ja teki minut olemattomaksi;/ hyökkäsi ja 
minä, joka olen multaa makaan nyt olemattomana./ Totisesti me 
kuolevaiset olemme unen näköä – aavetta vain./ Mutta tulkaamme ja 
huutakaamme kuolemattoman Kuninkaan puoleen:/ Herra, suo mei 
dän luotamme pois menneen saada iankaikkinen hyvyytesi // ja an 
na hänelle lepo ikuisessa elämässä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen. 
Oi ainoa, puhdas, viaton Neitsyt,/ joka olet siemenettömästi Jumalan 
synnyttänyt,// rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

5.sävelmä: nuotti 
Liitelauselma: Meidän jalkamme saavat seisoa Sinun porteissasi, Je 
rusalem. 
Oi Kristus, Sinä olet sanonut:/ ”Joka uskoo Minuun, hän ei näe kuo 
lemaa;/ ja niin kuin Minä olen Valkeus Valkeudesta Valkeuteen,/ 
niin tekin minun kunniassani tulette kirkastetuiksi Minussa./ Sillä 
Minä, totinen Jumala, tulen pelastamaan niitä,/ jotka Minua totisella 
oikealla uskolla kunnioittavat ainoaksi Herraksi, Jumalaksi./ Jolla li 
hassa ja jumaluudessa on kaksi luontoa, mutta persoonaltani olen 
yksi”./  Oi ihmisiä rakastava, saata tämä uskollinen palvelijasi,/ joka 
Sinua oli näin tunnustanut, lepoon pyhien kanssa,// Sinun kasvojesi 
kirkkaudessa. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen. 
Oi Siunattu, Sinua me pyydämme Jumalan Äitinä:// rukoile, että me 
pelastuksen saisimme. 

6.sävelmä: nuotti 
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka asut taivais 
sa. 
Oi Sana, Sinä olet kättesi tekoja kunnioittanut Kuvallasi,/ sillä Sinä 
olet aineelliseen muotoon piirtänyt henkiolemuksesi Kuvan,/ josta 
olet minutkin osalliseksi tehnyt,/ pannut minut maanpäällä luotujasi 
hallitsemaan minun omalla vallallani./ Saata nyt, oi Vapahtaja, Si 
nun palvelijasi lepoon elävien maahan // ja vanhurskaiden majoihin.
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen. 
Jumalansynnyttäjä, Neitsyt!/ Me olemme tunnustaneet Jumalaksi 
Sen,/ joka Sinusta lihaksi tuli;// rukoile, että Hän pelastaisi  meidän 
sielumme. 

7.sävelmä: nuotti 
Liitelauselma: Kuinka ihanat ovat Sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. 
Kuolema, joka on Aadamista meidän luontoomme siirtynyt,/ tekee 
mitättömäksi jokaisen surun;/ sillä nautittuamme kiellettyä ruokaa 
me tulimme katoavaisiksi./ Oppikaamme siis, että maasta luotuina 
maaksi ja tomuksi jälleen muutumme;/ niin kuin ennen olimme!/ 
Rukoilkaamme nyt ääneen itkien Luojaa,// että Hän antaisi  edes 
menneelle huojennuksen ja armon. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen. 
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinusta me uskovaiset olemme saaneet kukis 
tumattoman muurin ja toivon./ Sen tähden, oi Valtiatar, älä lakkaa 
rukoilemasta uskossa nukkuneiden palvelijasi edestä;/ että he saisi 
vat huojennuksen tuomiolla,/ kun Sinun Poikasi ja Jumala tulee 
tuomitsemaan:/ sillä Sinä tunnet luontomme, kuinka se on kaikkiin 
synteihin sotkeutunut;//  Näin me kaikki Sinua autuaaksi ylistäm 
me. 

8.sävelmä: nuotti 
Me, jotka olemme kantaneet itsessämme turmeltumatonta Kuvaa;/ 
jotka olemme Jumalan puhaltamisen kautta saaneet kuolemattoman 
sielun;/ kuinka me, niin kuin kirjoitettu on, olemme kuluvaisiksi tul 
leet?/ Kuinka me olemme Jumalan käskyt rikkoneet?/ Oi ihmettä!/ 
Kuinka me, hylättyämme Elämän ruoan,/ olemme syöneet sitä ruo 
kaa, joka on tuottanut katkeran kuoleman?/ Kuinka me petettyinä 
olemme jumalallisen Elämän kadottaneet?/ – Mutta huutakaamme 
Kristukselle:// tämä, jonka Sinä olet pois ottanut aseta Sinun ma 
joihisi asumaan. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen. 
Sinun suojeluksesi, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt,/ on hengellinen 
parantola,// sillä siihen turvautuen me sielumme taudeista vapaiksi 
pääsemme. 

Stikiiroja 8.sävelmä: 

Äärettömän suuri rangaistus on niille, jotka irstaasti elävät:/ ham 
masten kiristys ja lohduton itku,/ valoton synkkyys, ulkonainen pi 
meys,/ uupumaton mato, vaikuttamattomat kyyneleet ja hellittämä 
tön tuomio!/ Sen tähden ennen loppua huutakaamme lausuen:/ Val
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tias Kristus, saata lepoon valittujesi joukkoon // tämä, jonka olet It 
sellesi valinnut. 

Pasuna kajahtaa ja kuolleet ikään kuin unesta nousevat,/ haluten 
päästä taivaalliseen elämään;/ luottaen Sinuun – Herraan ja Luo 
jaansa./ Älä silloin tuomitse palvelijaasi,/ sillä Sinä, Kuolematon, tu 
lit kuolevaiseksi meidän tähtemme./ Sen tähden ennen loppua huu 
takaamme lausuen:/ Valtias Kristus, saata lepoon valittujesi jouk 
koon // tämä, jonka olet Itsellesi valinnut. 

Katso, kaikki alkuaineet, taivas ja maa muuttuvat,/ ja koko luoma 
kunta pukeutuu katoamattomuuteen./ Katoavaisuus häviää ja pime 
ys pakenee pois Sinun tulemisessasi./ Sillä Sinä olet taas tuleva 
kunniassa,/ niin kuin kirjoitettu on,/ maksamaan kullekin tekojensa 
mukaan./ Valtias Kristus, saata lepoon valittujesi joukkoon // tämä, 
jonka olet Itsellesi valinnut. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Tulkaa kaikki ja katsokaa tätä outoa, kamalaa, kaikille tunnettua nä 
kyä!/ Tätä nyt nähtävissä olevaa kuvaa, älkääkä ajallisia ajatelko!/ 
Tänään sielu ruumiistaan eroaa,/ muuttaen iankaikkiseen maail 
maan./ Se lähtee matkalle, jota ei koskaan ennen ole kulkenut./ 
Muotoon katsomattoman Tuomarin eteen,/ jonka edessä myös enke 
lien joukot seisovat./ Peljättävää on, veljeni, se tuomioistuin, jonka 
eteen me kaikki paljastettuina astumme:/ toiset – saadakseen seppe 
leen, toiset – häpeän!/ Huutakaamme sen tähden kuolemattomalle 
Kuninkaalle:/ oi ihmisiä rakastava Herra, kun tulet ihmisten salai 
suuksia tutkimaan,// armahda silloin tätä palvelijaasi, jonka olet ty 
kösi kutsunut. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinun Synnyttäjäsi esirukouksien tähden, oi Kristus,/ sekä Sinun 
Edelläkävijäsi, apostolien, profeettojen,/ esipaimenten, pyhittäjien ja 
vanhurskasten / sekä kaikkien pyhien ihmisten esirukousten täh 
den,// saata lepoon nukkunut palvelijasi. 

Papiston, omaisten ja seurakuntalaisten hyvästellessä edesmennyttä 
suutelemalla hänen rinnalleen asetettua evankeliumikirjaa, laule 
taan hyvästijättölauluja. (Hautauskirja ss 5363) 

1.Lukija: Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta Sinun ni 
mellesi Sinä, Korkein. Aamulla julistaa Sinun armoa 
si ja yön tullen Sinun totuuttasi. (Ps 92) 

L i t a n i a 
1.Lukija: Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, ar 

mahda meitä. (3) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja ian 
kaikkisesti. Amen.
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Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista mei 
dät 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 ian 
kaikkisesti. Amen. 
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tul 
koon 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 an 
namme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan 
päästä meidät pahasta. 

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

Kuoro: Amen. Saata, oi Vapahtaja … nuotti! 

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

Nuotti – 3 x ! 

Vielä rukoilemme lepoa äsken nukkuneen Jumalan palvelijan isä pas 
tori/rovasti (nimi) sielulle, ja että Jumala antaisi hänelle anteeksi hä 
nen syntinsä, jotka hän on vapaasta tahdostaan tai tahtomattaankin 
tehnyt. 

Että Herra Jumala saattaisi hänen sielunsa sinne, missä vanhurskaat 
lepäävät. 

Anokaamme Kristukselta, kuolemattomalta Kuninkaalta ja Jumalal 
tamme, hänelle Jumalan armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien an 
teeksi antamista. 

Rukoilkaamme Herraa. 

Piispa lukee päästörukouksen: 
Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, joka jumalalliset käskyn 
sä sitoa ja päästää syntiin langenneitten syntejä on antanut pyhille 
opetuslapsillensa j apostoleillensa, joilta taas me olemme saaneet val 
lan samoin tehdä, antakoon sinulle, hengellinen lapseni (nimi), an 
teeksi syntisi, jotka olet tässä elämässäsi vapaasta tahdostasi tai tah 
tomattakin tehnyt nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Piispa ripottaa multaa ristinmuotoisesti ja lausuu kolmesti: 
Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä 
asuvat.
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Piispa: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän 
toivomme, kunnia Sinulle. 

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. Herra, armahda (3).Esipaimen Siunaa! 

Piispa lausuu loppusiunauksen: 
Eläviä ja kuolleita hallitseva kuolleista ylösnoussut Kristus, totinen 
Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, pyhien kunniallisten ja korkeasti 
kiitettyjen apostolien, jumalankantajain pyhittäjäisiemme ja kaikkien 
pyhiensä esirukouksien tähden vieköön poismenneen palvelijansa isä 
pastori/rovasti (nimi) sielun vanhurskaitten asuntoihin, saattakoon 
hänet lepoon Abrahamin helmaan ja lukekoon vanhurskaiden jouk 
koon ja meitäkin armahtakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan. 

Diakoni: Anna, Herra, ikuinen rauha autuaalliseen kuolonuneen 
nukkuneelle palvelijallesi isä pastori/rovasti (nimi) ja suo hänelle ian 
kaikkinen muisto. 

Piispan suitsuttaessa lauletaan: 
Kuoro: Ollos iäti muistettu. nuotti! 

Seuraa seppelten lasku. (Voi tapahtua myös vasta haudalla.) 

Hautajaissaattoon kirkon ympäri lähdettäessä papit ovat puettuina 
epitrakiileihin ja kantavat arkkua. Lauletaan  katumuskanonia: 
Auttaja ja suojelija. 
Alttaripäädyssä luetaan vainajien ektenia. (Kirkon isännöitsijän tulee 
varata alttaripäätyyn laskualusta, jonka päälle arkku voidaan asettaa 
ektenian ajaksi!) 

Haudalla lyhennetty litania: 

Sinun lepoosi, oi Herra …nuotti 
Oi ainoa puhdas, viaton Neitsyt …nuotti 
Diakoni: Armahda meitä, Jumala … 

Pappi lausuu loppusiunauksen: 
Eläviä ja kuolleita hallitseva kuolleista ylösnoussut Kristus, toti 
nen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, pyhien kunniallisten ja 
korkeasti kiitettyjen apostolien, jumalankantajain pyhittä 
jäisiemme ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden vieköön 
poismenneen palvelijansa isä pastori/rovasti (nimi) sielun van 
hurskaitten asuntoihin, saattakoon hänet lepoon Abrahamin 
helmaan ja lukekoon vanhurskaiden joukkoon ja meitäkin ar 
mahtakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.
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Diakoni: Anna, Herra, ikuinen rauha autuaalliseen kuolonuneen 
nukkuneelle palvelijallesi isä pastori/rovasti (nimi) ja suo hänelle 
iankaikkinen muisto. 

Kuoro: Ollos iäti muistettu. nuotti! 

Seuraa seppelten lasku. 
Päätteeksi voidaan yhteisesti laulaa liturgian I antifoni: 

Kiitä, sieluni, Herraa. 
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