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III HETKI 

Luetaan: 
Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän 
Jumalamme, armahda meitä. Aamen. 

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 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

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

Herra, armahda. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tul 
koon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maanpääl 
lä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen lei 
pämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annam 
me anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan 
päästä meidät pahasta. Aamen. 

Herra, armahda. (12x) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa. 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Ku 
ninkaamme ja Jumalamme eteen. 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän 
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.
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PSALMI 51: 

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun synti 
ni suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja 
anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syn 
tini on aina minun edessäni. 

Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoa 
si. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. 
Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini koh 
tuun. 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 murta 
nut. 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 pa 
laavat 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! Sil 
loin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

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

Herra armahda. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

PÄIVÄN, JUHLAN TAI MUISTELTAVAN PYHÄN TROPARI 

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Jumalansynnyttäjä, sinä olet tosi viinipuu, joka olet kantanut meille 
elämän hedelmän. Me rukoilemme sinua, oi Valtiatar, kanna apostoli 
en ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän puolestamme, et 
tä Herra armahtaisi sielumme.
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Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän 
apumme. Jumala on meidän pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelas 
taa kuolemasta. 

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

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

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

Herra, armahda. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tul 
koon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maanpääl 
lä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen lei 
pämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annam 
me anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan 
päästä meidät pahasta. Aamen. 

JUHLAN TAI PÄIVÄN KONTAKKI 

Herra armahda. (40 X) 

Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa sekä 
maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan. Sinä pitkämielinen, ylen 
armollinen, ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä armahdat 
ja kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevia lahjoja. Sinä itse, 
Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämämme käsky 
jesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituk 
semme, puhdista mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pa 
huudesta ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, että me hei 
dän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhteyden saa 
vuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä Sinä 
olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen. 

Herra armahda. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi | ja serafe 
ja verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | 
sinua totinen Jumalansynnyttäjä.
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Herra, siunaa. 

Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän 
Jumalamme, armahda meitä. Aamen. 

Herra Jumala, Isä kaikki valtias, Herra, ainokainen Poika Jeesus Kris 
tus, ja Pyhä Henki, yksi Jumaluus, yksi Voima, armahda minua syn 
tistä ja niiden vaiheiden kautta, jotka parhaiksi tiedät, pelasta minut, 
sinun kelvoton palvelijasi, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Aa 
men.
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HETKIPALVELUS 

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

Lauletaan: 
Aamen. 

(SUURI EKTENIA. JOS EKTENIAA EI LAUSUTA NIIN SUORAAN) 

(1. säv.) Kiitä, sieluni, Herraa, | ja kaikki, mitä minussa on hänen py 
hää nimeänsä. | Kiitä, sieluni, Herraa, äläkä unohda mitään, mitä 
hän on sinulle hyvää tehnyt. | Hän antaa kaikki sinun syntisi anteek 
si | ja parantaa kaikki sairautesi. | Hän lunastaa henkesi haudasta | 
ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. | Herra on laupias ja armah 
tavainen, | pitkämielinen ja armosta rikas. | Kiitä, sieluni, Herraa | ja 
kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. | Kiitä, sieluni, Her 
raa. 

(PIENI EKTENIA. JOS EKTENIA LAUSUTAAN, JÄÄ SEURAAVA KUNNIA… POIS. JOS 
EKTENIAA EI LAUSUTA NIIN) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

(1. säv.) Ylistä minun sieluni Herraa. | Minä ylistän Herraa kaiken 
ikäni, | veisaan kiitosta Jumalalleni, | niin kauan kuin elän. 

(JOS EKTENIAT LAUSUTTIIN, NIIN TÄSSÄ KUNNIA… NYT…) 

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Jumalan ainokainen kuolematon Poika ja Sana, | joka meidän pelas 
tuksemme tähden olet tahtonut lihaksi tulla | pyhästä Jumalansyn 
nyttäjästä, ainaisesta Neitseestä Mariasta | muuttumatta ihmiseksi 
tullut, | myös ristiin naulittu ja kuolemallasi kuoleman rikki polke 
nut, | yksi Pyhästä Kolminaisuudesta | ja Isän ja Pyhän Hengen 
kanssa kunnioitettava Kristus Jumala, pelasta meidät. 

(PIENI EKTENIA)
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Herra, muista meitä | valtakunnassasi. | Autuaita ovat hengessään 
köyhät, | sillä heidän on taivasten valtakunta. | Autuaita ovat mur 
heelliset, | sillä he saavat lohdutuksen. | Autuaita ovat sävyisät, | sil 
lä he saavat periä maan. | Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat 
vanhurskautta, | sillä heidät ravitaan. | Autuaita ovat laupiaat, | sillä 
heidän osakseen tulee laupeus. | Autuaita ovat puhdassydämiset, | 
sillä he saavat nähdä Jumalan. | Autuaita ovat rauhan tekijät, | sillä 
heidät on kutsuttava Jumalan lapsiksi. | Autuaita ovat ne, joita van 
hurskauden tähden vainotaan, | sillä heidän on taivasten valtakunta. 
| Autuaita olette te, kun ihmiset solvaavat ja vainoavat teitä | ja val 
hetellen puhuvat teistä kaikenlaista pahaa Minun tähteni. | Iloitkaa ja 
riemuitkaa, | sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. 

PÄIVÄN TROPARI 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

TEMPPELIN TROPARI 

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

TROPARI JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE 

(4. säv) Me syntiset ja alhaiset | hartaasti rientäkäämme nyt Juma 
lansynnyttäjän luo | ja katuen syntejämme langetkaamme hänen 
eteensä | huutaen sydämemme pohjasta: | Auta, oi valtiatar, ja ar 
mahda meitä. | Älä viivytä. | Me muutoin hukumme syntiemme pal 
jouden tähden. | Älä palvelijoitasi palauta tyhjin käsin luotasi, | sillä 
sinusta me olemme saaneet itsellemme turvan. 

Luetaan ja lauletaan: 
PROKIMENI LIITELAUSELMINEEN 

Luetaan: 
EPISTOLA (KATSO KIRKKOKALENTERISTA) 

Luetaan ja lauletaan: 
HALLELUJA LAUSELMINEEN 

Lauletaan: 
Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 

Luetaan: 
EVANKELIUMI 

Lauletaan: 
Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.
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Luetaan: 

Herra, muista meitä kun tulet valtakuntaasi. Valtias, muista meitä 
kun tulet valtakuntaasi. Pyhä, muista meitä kun tulet valtakuntaasi. 

Taivaalliset kuorot sinulle ylistystä veisaavat ja julistavat: Pyhä, pyhä, 
pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa sinun kunniaasi. 

Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät pu 
nastu häpeästä. 

Taivaalliset kuorot sinulle ylistystä veisaavat ja julistavat: Pyhä, pyhä, 
pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa sinun kunniaasi. 

Enkelten ja arkkienkelten kuorot ja kaikki taivaan vallat sinulle ylis 
tystä veisaavat ja julistavat: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä 
on taivas ja maa sinun kunniaasi. 

Luetaan ja lauletaan: 
ESIRUKOUKSET ELÄVIEN PUOLESTA 

Muista, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, laupeuttasi ja ar 
moasi, jota olet osoittanut aikojen alusta ja jonka tähden olet myös 
tullut ihmiseksi ja tahtonut kärsiä ristiinnaulitsemisen ja kuoleman. 
Sinuun oikein uskovien pelastukseksi olet noussut kuolleista, astunut 
taivaaseen ja istunut Isän Jumalan oikealle puolelle ja kuulet niiden 
nöyrät anomukset, jotka koko sydämestään huutavat sinua avukseen. 
Kallista korvasi puoleeni ja kuule minun, kelvottoman palvelijasi, nöy 
rä rukous, jonka minä hengelliseksi suloiseksi tuoksuksi sinulle kai 
ken kansasi puolesta kannan. 

Herra armahda. (3 X) 

Ensimmäiseksi muista pyhää, yhteistä ja apostolista kirkkoasi, jonka 
olet pyhällä verelläsi ansainnut, ja vahvista, lujita, laajenna ja enennä 
sitä. Anna sille rauha ja varjele sitä iankaikkisesti, niin etteivät sitä 
tuonelan portit voittaisi. Hillitse kirkkokuntien riidat, hajota pakanal 
linen pimeys ja tee tyhjiksi Pyhän Henkesi voimalla harhauskoisten 
hyökkäykset. 

Herra armahda. (3 X) 

Herra, katso laupiaasti synnyinmaamme puoleen. Täytä se kauttaal 
taan rauhalla ja totuudella. Valaise se uskon ja tiedon valolla. Siunaa 
isänmaamme kansalaisten kaikki hyvät aloitteet ja teot. 

Herra armahda. (3 X)
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Muista, Herra, maamme päämiestä, kaikkia päättäjiä ja koko esival 
taa. Anna Pyhän Henkesi kasvattaa heidän sydämeensä oikeutta, 
rauhaa ja hyvyyttä, että meidänkin kirkkokuntamme voisi edistyä ja 
viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa kristillisyydessä ja 
kunniallisuudessa. 

Herra armahda. (3 X) 

Armahda, Herra, meidän isiämme, pyhintä ekumeenista patriarkkaa 
______, korkeasti pyhitettyä arkkipiispaamme ______, metropoliitto 
jamme ______, ______, piispaamme ______, sekä kaikkia pyhän, yhtei 
sen ja apostolisen kirkon patriarkkoja, arkkipiispoja, metropoliittoja ja 
piispoja sekä kaikkia pappeja, diakoneja ja kirkonpalvelijoita, jotka 
olet asettanut paimentamaan hengellistä laumaasi. Pelasta heidät ja 
heidän esirukouksiensa tähden armahda minua syntistä ja pelasta 
minut. 

Herra armahda. (3 X) 

Armahda, Herra, rippiisääni. Pelasta hänet ja hänen pyhien esiru 
kouksiensa tähden anna anteeksi rikkomukseni. 

Herra armahda. (3 X) 

Armahda, Herra, vanhempiani, veljiäni ja sisariani, ystäviäni ja kaik 
kia läheisiä ihmisiä. Pelasta heidät ja anna heille sekä maallisia että 
taivaallisia lahjojasi. 

Herra armahda. (3 X) 

Armahda, Herra, suuresta armostasi pappismunkkeja, munkkeja ja 
nunnia ja kaikkia, jotka neitsyydessä, hurskaudessa ja kilvoituksessa 
luostareissa, erämaissa, luolissa, vuorilla, pylväillä, kammioihinsa 
sulkeutuneina, kalliorotkoissa, meren saarilla tai kaupunkien tungok 
sessa oikeauskoisesti elävät ja sinua hurskaasti palvelevat ja rukoile 
vat. Kevennä heidän taakkaansa, lohduta heitä, lähetä heille voimaa 
ja kestävyyttä kilvoitukseen ja heidän esirukouksiensa tähden anna 
anteeksi syntini. 

Herra armahda. (3 X) 

Armahda, Herra, vanhoja ja nuoria, orpoja, leskiä, kaikkia yksinäisiä, 
köyhiä, sairaita, kärsiviä ja murheellisia, kaikkia vaarassa, ahdingos 
sa ja vankeudessa olevia. Lähesty heitä armollasi, vahvista ja lohduta 
heitä, huojenna heidän tilaansa, päästä heidät vapaiksi ja pelasta hei 
dät. 

Herra armahda. (3 X)
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Armahda, Herra, hyväntekijöitämme; niitä, jotka ovat osoittaneet meil 
le laupeutta ja armeliaisuutta ja ovat ottaneet kodittomia suojaansa. 
Armahda niitä, jotka ovat pyytäneet meitä kelvottomia rukoilemaan 
puolestaan. Ole heille laupias, anna heille kaikki mitä he pelastuksek 
seen anovat ja iankaikkiset hyvyydet. 

Herra armahda. (3 X) 

Armahda, Herra, matkoilla olevia veljiämme ja sisariamme sekä kaik 
kia kristittyjä ja pelasta heidät. 

Herra armahda. (3 X) 

Armahda, Herra, niitä, jotka olen ajattelemattomuudessani syntiin 
johdattanut. Jumalallisella kaitselmuksellasi palauta heidät pelastuk 
sen tielle. 

Herra armahda. (3 X) 

Armahda, Herra, niitä, jotka minua vihaavat tai ovat minulle pahaa tai 
vääryyttä tehneet, ja pelasta heidät. 

Herra armahda. (3 X) 

Valaise, Herra, tuntemisesi valolla oikeasta uskosta luopuneet ja tur 
miollisten harhaoppien sokaisemat ja yhdistä heidät jälleen pyhään, 
katoliseen ja apostoliseen kirkkoosi.
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Lauletaan: 
Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään,| 
taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.| 
Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan 
Poikaan,| 
joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,| 
valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta,| 
syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta 
kaikki on saanut syntynsä,| 
joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas tai 
vaista,| 
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi,| 
ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi 
ja haudattiin,| 
nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,| 
astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella| 
ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka 
valtakunnalla ei ole loppua.| 
Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee 
Isästä,| 
jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja jo 
ka on puhunut profeettojen kautta.| 
Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon.| 
Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,| 
odotan kuolleiden ylösnousemusta|| 
ja tulevan maailman elämää. Aamen. 

Luetaan: 
Jumala, vapahda, pelasta ja päästä minut synneistäni, jotka olen tah 
toen sekä tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämät 
täni, päivällä sekä yöllä, ymmärrykselläni sekä ajatuksellani. Anna 
minulle kaikki anteeksi hyvyydessäsi ja ihmisrakkaudessasi. 

Lauletaan: 
Isä meidän, | joka olet taivaissa. | Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. | 
Tulkoon Sinun valtakuntasi. | Tapahtukoon Sinun tahtosi myös 
maanpäällä niin kuin taivaassa. | Anna meille tänä päivänä jokapäi 
väinen leipämme. | Ja anna meille anteeksi velkamme, | niin kuin 
mekin annamme anteeksi velallisillemme. | Äläkä saata meitä kiusa 
ukseen, | vaan päästä meidät pahasta. Aamen. 

Lauletaan tai luetaan: 
(PYHÄN KONTAKKI) (Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.) 

JUHLAN KONTAKKI (ELLEI OLE JUHLAA NIIN)
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(7. säv) Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella, | ja opetuslapsesi 
näkivät sinun kunniasi kykyjensä mukaan, | että nähdessään sinut 
sitten ristiinnaulittuna | ymmärtäisivät sinun kärsivän vapaasta tah 
dostasi ja saarnaisivat maailmalle | että sinä olet totisesti Isän kirk 
kauden säteily. 

VIIKONPÄIVÄN KONTAKKI (SÄV.) 

VUODENPÄIVÄN KONTAKKI (KATSO MINEASTA) 

Luetaan ja lauletaan: 
ESIRUKOUKSET EDESMENNEITTEN PUOLESTA. 

Muista, Herra, tästä elämästä pois muuttaneita ortodoksisia hallitsi 
joita, hurskaita patriarkkoja, korkeasti pyhitettyjä arkkipiispoja, met 
ropoliittoja ja piispoja, niitä, jotka ovat pappeina, kirkonpalvelijoina tai 
luostariveljinä tai sisarina sinua palvelleet, ja saata heidät lepoon py 
hien ihmisten kanssa iankaikkisiin asuntoihisi. 

Herra armahda. (3 X) [vainajien] 
Muista, Herra, edesmenneiden palvelijaisi sieluja, esivanhempiani, 
vanhempiani ja kaikkia sukulaisiani sekä läheisiäni. 

Herra armahda. (3 X) [vainajien] 

Saata, Herra, taivaalliseen lepoon palvelijasi (edesmenneiden nimet). 
Anna heille anteeksi kaikki heidän syntinsä, jotka he ovat vapaasta 
tahdostaan tai tahtomattaan tehneet ja ota heidät valtakuntaasi. Suo 
heidän päästä osallisiksi iankaikkisista lahjoistasi ja anna heidän 
nauttia loppumattoman autuaan elämän iloa. 

Herra armahda. (3 X) [vainajien] 

Muista, Herra, kaikkia niitä, jotka ovat uhranneet henkensä uskon ja 
isänmaansa edestä, ja anna heille anteeksi heidän syntinsä, jotka he 
ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan tehneet. Vanhurskaan 
tuomiosi päivänä palkitse heidät katoamattomalla seppeleellä. 

Herra armahda. (3 X) [vainajien] 

Muista, Herra, niitä, jotka ovat sinuun oikein uskoneet ja ovat äkkiä 
kuolleet saamatta kuolemansa edellä viimeistä lohdutusta pyhästä 
sakramentistasi. Samoin muista, Herra, niitä, joilla ei ole esirukoilijoi 
ta. Armahda heitä ja anna heille heidän syntinsä anteeksi. Saata, oi 
Jumala, heidät lepoon silloin, kun tulet tutkimaan ihmisiä ja annat 
koetella heidän uskonsa tulessa. 

Herra armahda. (3 X) [vainajien]
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Muista, Herra, kaikkia ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän toivos 
sa nukkuneita isiämme, veljiämme ja sisariamme, täällä ja kaikkialla 
muualla lepääviä kristittyjä ja saata heidät pyhien joukkoon, missä 
kasvojesi kirkkaus loistaa, sekä hyvyydessäsi ja ihmisrakkaudessasi 
armahda meitäkin. 

Herra armahda. (3 X) [vainajien] 

Lauletaan: 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Saata oi Kristus, | sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon, 
| missä ei ole kipua, ei surua | eikä huokauksia, | vaan on loppuma 
ton elämä. 

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

(6. säv) Kristittyjen varma puolustaja, | ainainen sovittaja Luojan 
edessä! | Älä hylkää syntisten rukousääniä, | vaan ennätä hyvyydes 
säsi apuun meille, | kun me uskollisesti huudamme sinulle: | Kiiruh 
da kuulemaan rukouksemme, | täytä pian anomuksemme, oi Juma 
lansynnyttäjä, | joka aina puolustat niitä, | jotka sinua kunnioittavat. 

LAUANTAINA EDELLISEN SIJAAN 

(8. säv) Luonnon esikoisina luomakunnan Istuttajalle | maailma tuo 
sinulle, oi Herra, uhriksi jumalankantajat marttyyrit. | Heidän ja Ju 
malansynnyttäjän esirukouksien tähden | varjele syvässä rauhassa 
kirkkoasi, oi ylen armollinen. 

Luetaan: 
Herra armahda. (12 X) 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, yksiolennollinen Voima, jakamaton val 
takunta, kaiken hyvän Alkusyy, ole armollinen minulle, syntiselle, 
vahvista sydämeni ja tee se ymmärtäväiseksi ja karkota minusta kaik 
ki epäpyhä. Valaise mieleni, jotta alati ylistäisin sinua ja lausuisin: 
Ainoa on pyhä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. 
Aamen.
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Lauletaan: 
Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Minä kiitän Herraa joka aika, | hänen ylistyksensä on alati minun 
suussani. | Herra on minun sieluni kerskaus, | nöyrät sen kuulevat 
ja iloitsevat. | Ylistäkää minun kanssani Herraa, | kiittäkäämme yh 
dessä Hänen nimeänsä.| 
Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, | hän vapahti minut kaikis 
ta peljästyksistäni. | Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, | hei 
dän kasvonsa eivät häpeästä punastu. | Tässä on kurja joka huusi, | 
Ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa.| 
Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, | ja pe 
lastaa heidät. | Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. | Au 
tuas se mies, joka häneen turvaa. | 
Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, | sillä häntä pelkääväisiltä ei mi 
tään puutu. | Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, | 
mutta Herra etsiviltä ei mitään hyvää puutu. | Tulkaa lapset, kuulkaa 
minua: | Herran pelkoon minä teidät opetan. | Kuka oletkin, joka elää 
tahdot ja rakastat elämän päiviä nauttiaksesi onnea: | Varjele kielesi 
pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta, | vältä pahaa ja tee hyvää, | 
etsi rauhaa ja pyri siihen. | 
Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita | ja hänen korvansa heidän 
huutoansa. | Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, | hävittääk 
sensä maasta heidän muistonsa. | Vanhurskaat huutavat ja Herra 
kuulee | ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa.| 
Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, | ja hän pelastaa ne 
joilla on murtunut mieli. | Monta on vanhurskaalla kärsimystä, | 
mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. | Hän varjelee kaikki hä 
nen luunsa, | ei yksikään niistä murru. | Pahuus tappaa jumalatto 
man, | ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syynalaisiksi. | 
Herra lunastaa palvelijainsa sielut, || eikä yksikään, joka häneen tur 
vaa, tule syynalaiseksi. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Herra, armahda. (3 X) Herra, siunaa. 

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

Lauletaan: 
Aamen. 

Herra armahda. (3 X)


