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Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja ian-
kaikkisesta iankaikkiseen.

EÙloghtÕj Ð QeÕj ¹mîn, p£ntote: nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ 
e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

Amen. Ἀμήν.

Kunnia olkoon sinulle meidän Jumalamme, kunnia 
sinulle.

DÒxa soi, Ð QeÕj ¹mîn, dÒxa soi.

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, 
joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden läh-
de ja  elämänantaja,  tule ja  asu meissä ja  puhdista 
meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelasta, oi, 
Hyvä, meidän sielumme.

Basileà oÙr£nie, Par£klhte, tÕ Pneàma tÁj ¢lh-
qe…aj, Ð pantacoà parën kaˆ t¦ p£nta plhrîn, Ð 
qhsaurÕj tîn ¢gaqîn kaˆ zwÁj corhgÒj, ™lq� kaˆ 
sk»nwson ™n ¹m‹n, kaˆ kaq£rison ¹m©j ¢pÕ p£shj 
khl‹doj kaˆ sîson, 'Agaqš, t¦j yuc¦j ¹mîn.

Pyhä Jumala,  pyhä Väkevä,  pyhä Kuolematon,  ar-
mahda meitä. (3)

“Agioj Ð QeÒj,  ¤gioj 'IscurÒj,  ¤gioj 'Aq£natoj, 
™lšhson ¹m©j. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Her-
ra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna an-
teeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkou-
temme sinun nimesi tähden.

Panag…a Tri£j,  ™lšhson ¹m©j.  KÚrie,  ƒl£sqhti 
ta‹j ¡mart…aij ¹mîn,  Dšspota,  sugcèrhson t¦j 
¢nom…aj ¹m‹n. “Agie, ™p…skeyai kaˆ ‡asai t¦j ¢s-
qene…aj ¹mîn, ›neken toà ÑnÒmatÒj sou.

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon si-
nun  nimesi.  Tulkoon  sinun  valtakuntasi.  Tapaht-
ukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin tai-
vaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen lei-
pämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin 
mekin  annamme  anteeksi  velallisillemme.  Äläkä 
saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahas-
ta.

P£ter ¹mîn Ð ™n to‹j oÙrano‹j,  ¡giasq»tw tÕ 
Ônom£ sou.  'Elqštw ¹ basile…a sou.  Genhq»tw tÕ 
qšlhm£ sou,  æj ™n oÙranù,  kaˆ ™pˆ tÁj gÁj.  TÕn 
¥rton ¹mîn tÕn ™pioÚsion dÕj ¹m‹n s»meron.  Kaˆ 
¥fej ¹m‹n t¦ Ñfeil»mata ¹mîn, æj kaˆ ¹me‹j ¢f…
emen to‹j Ñfeilštaij ¹mîn.  Kaˆ m¾ e„senšgkVj 
¹m©j e„j peirasmÒn,  ¢ll¦ ràsai ¹m©j ¢pÕ toà 
ponhroà.

Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta,  
voima ja kunnia nyt  ja aina ja iankaikkisesta ian-
kaikkiseen.

“Oti soà ™stin ¹ basile…a kaˆ ¹ dÚnamij,  kaˆ ¹ 
dÒxa toà PatrÕj kaˆ toà Uƒoà kaˆ toà `Ag…ou 
PneÚmatoj, nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn 
a„ènwn.

Amen. 'Am»n.

Herra, armahda. (12) KÚrie, ™lšhson. (ib/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Tulkaa,  kumartakaamme  meidän  Kuningastamme 
Jumalaa.

Deàte proskun»swmen kaˆ prospšswmen tù basi-
le‹ ¹mîn Qeù.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuks-
en, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen.

Deàte prosk»swmen kaˆ prospšswmen Cristù tù 
basile‹ ¹mîn Qeù.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kris-
tuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen.

Deàte proskun»swmen kaˆ prospšswmen aÙtù, 
Cristù tù basile‹ ¹mîn Qeù.

–  2 (6) –



Kuudes hetki – ὥρα ἕκτη
Kiuruveden ortodoksinen seurakunta • Romanos Pyrrö 10.10.2007

Psalmi 54 YalmÕj ng/

Jumala, pelasta minut nimesi tähden, hanki minulle 
oikeus voimallasi. Jumala, kuule minun rukoukseni, 
kuuntele tarkoin, mitä minä sanon. Röyhkeät miehet 
kävivät  kimppuuni,  sortajat  tavoittelevat  henkeäni. 
He eivät välitä Jumalasta. Mutta Jumala on auttaja-
ni, Herra on minun tukeni. Kääntyköön vihollisteni 
pahuus heitä itseään vastaan. Herra, sinä olet uskol-
linen, vaienna heidät. Minä uhraan sinulle kiitoksek-
si, minä ylistän sinun nimeäsi, Herra, sillä se on hy-
vä. Sinä pelastat minut kaikesta hädästä, ja silmäni 
saavat nähdä vihollisteni tuhon. 

`O QeÒj, ™n tù ÑnÒmat… sou sîsÒn me kaˆ ™n tÍ dun
£mei sou kr‹nÒn me.  Ð QeÒj,  e„s£kouson tÁj pro-
seucÁj mou,  ™nètisai t¦ r»mata toà stÒmatÒj 
mou. Óti ¢llÒtrioi ™panšsthsan ™p' ™m� kaˆ kra-
taioˆ ™z»thsan t¾n yuc»n mou kaˆ oÙ prošqento 
tÕn QeÕn ™nèpion aÙtîn.  „doÝ g¦r Ð QeÕj bohqe‹ 
moi,  kaˆ Ð KÚrioj ¢ntil»ptwr tÁj yucÁj  mou. 
¢postršyei t¦ kak¦ to‹j ™cqro‹j mou: ™n tÍ ¢lh-
qe…v  sou  ™xolÒqreuson   aÙtoÚj.  ˜kous…wj  qÚsw 
soi,  ™xomolog»somai tù ÑnÒmat…  sou,  KÚrie,  Óti 
¢gaqÒn: Óti ™k p£shj ql…yewj ™rrÚsw me, kaˆ ™n 
to‹j ™cqro‹j mou ™pe‹den Ð ÑfqalmÒj mou.

Psalmi 55 YalmÕj nd/

Kuuntele rukoustani, Jumala, älä kätkeydy, kun pyy-
dän apua. Kuuntele minua ja vastaa minulle, ahdis-
tus  painaa  mieltäni.  Olen  suunniltani  pelosta,  kun 
vihollinen huutaa uhkauksia, kun jumalattomat ah-
distavat minua. He kaatavat päälleni onnettomuutta, 
syyttävät minua vihassaan. Sydän hakkaa rinnassani, 
kuoleman kauhut hyökkäävät kimppuuni. Pelko va-
visuttaa  sisintäni,  kauhu  saartaa  minut.  Jos  saisin 
kyyhkysen  siivet,  lähtisin  lentoon,  etsisin  lepopai-
kan.  Pakenisin  kauas,  majailisin  autiomaassa.  Kii-
ruhtaisin  turvapaikkaan,  suojaan  myrskytuulelta. 
Herra, saata heidät sekasortoon, sekoita heidän neu-
vonpitonsa.  Joka päivä minun täytyy katsella  kau-
pungissa riitaa ja väkivaltaa. Ne kiertävät kaupunkia 
yötä päivää, väijyvät sen muureilla. Vääryys ja tuho 
asuvat sen sisällä, turmelus sen keskellä, sorto ja pe-
tos vallitsevat sen toreilla.  

'Enètisai, Ð QeÒj, t¾n proseuc»n mou kaˆ m¾ Øpe-
r…dVj t¾n dšhs…n mou, prÒscej moi kaˆ e„s£kou-
sÒn mou. ™lup»qhn ™n tÍ ¢dolesc…v mou kaˆ ™tar
£cqhn ¢pÕ fwnÁj ™cqroà kaˆ ¢pÕ ql…yewj ¡mar-
twloà, Óti ™xšklinan ™p' ™m� ¢nom…an kaˆ ™n ÑrgÍ 
™nekÒtoun moi. ¹ kard…a mou ™tar£cqh ™n ™mo…, kaˆ 
deil…a qan£tou ™pšpesen ™p' ™mš: fÒboj kaˆ trÒmoj 
Ãlqen ™p' ™mš, kaˆ ™k£luyš me skÒtoj. kaˆ eЌpa: t…
j  sèsei  moi  ptšrugaj  æseˆ  perister©j  kaˆ  pe-
tasq»somai kaˆ katapaÚsw; „doÝ ™m£kruna fu-
gadeÚwn kaˆ mÝl…sqhn ™n tÍ ™r»mJ. prosedecÒmhn 
tÕn sózont£ me, ¢pÕ Ñligoyuc…aj kaˆ ¢pÕ kataig…
doj.  katapÒntison,  KÚrie,  kaˆ  katad…ele  t¦j 
glèssaj aÙtîn, Óti eЌdon ¢nom…an kaˆ ¢ntilog…an 
™n tÍ pÒlei. ¹mšraj kaˆ nuktÕj kuklèsei aÙt¾n 
™pˆ t¦ te…ch aÙtÁj, kaˆ ¢nom…a kaˆ kÒpoj ™n mšsJ 
aÙtÁj kaˆ ¢dik…a, kaˆ oÙk ™xšlipen ™k tîn pla-
teiîn aÙtÁj tÒkoj kaˆ dÒloj.

Jos  vihollinen  herjaisi  minua,  sen  kyllä  kestäisin. 
Jos vihamies nöyryyttäisi minua, minä voisin piilou-
tua. Mutta sinä olet kaltaiseni, ystäväni ja uskottuni. 
Ystävinä  vaelsimme  yhdessä  Jumalan  huoneeseen. 
Kuolema periköön heidät, menkööt he elävinä alas 
tuonelaan. Heidän asuinsijansa ovat pahuutta täyn-
nä. Minä huudan Jumalaa, ja hän pelastaa minut. Il-
loin, aamuin ja keskipäivällä minä huokaan ja vali-
tan, ja hän kuulee ääneni. Kun minua vastaan käy-
dään  sotaa  ja  monet  hyökkäävät  kimppuuni,  hän 
päästää minut rauhaan. Jumala kuulee minua ja nöy-
ryyttää  heidät,  hän,  joka  hamasta  ikuisuudesta  on 
hallinnut valtaistuimellaan. Viholliseni eivät muutu, 
eivät  kunnioita  Jumalaa.  Petturi  käy  ystäviensä 
kimppuun ja rikkoo liittonsa. Hänen puheensa ovat 
lipeviä kuin öljy,  mutta  hänellä  on paha mielessä. 
Hänen sanansa ovat liukkaita kuin voi mutta teräviä 
kuin paljastettu miekka. Jätä taakkasi Herran käteen, 
hän pitää sinusta huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan 
sortua. Murhamiehet ja petturit sinä, Jumala, syök-
set syvimpään kuoppaan, he eivät elä puoleenkaan 
ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun.

Óti e„ ™cqrÕj çne…disš me, Øp»negka ¥n, kaˆ e„ Ð 
misîn ™p' ™m� ™megalorrhmÒnhsen, ™krÚbhn ¨n ¢p' 
aÙtoà. sÝ dš, ¥nqrwpe „sÒyuce, ¹gemèn mou kaˆ 
gnwstš mou, Öj ™pˆ tÕ aÙtÕ ™glÚkan£j moi ™dšs-
mata, ™n tù o‡kJ toà Qeoà ™poreÚqhn ™n Ðmono…v. 
™lqštw d¾ q£natoj ™p' aÙtoÚj, kaˆ katab»twsan 
e„j  ¯dou zîntej:  Óti  ponhr…a ™n  ta‹j paroik…aij 
aÙtîn ™n mšsJ aÙtîn. ™gë prÕj tÕn QeÕn ™kšk-
raxa, kaˆ Р KÚrioj e„s»kousš mou. ˜spšraj kaˆ 
prwЏ  kaˆ  meshmbr…aj  dihg»somai  kaˆ  ¢paggelî, 
kaˆ e„sakoÚsetai tÁj fwnÁj mou. lutrèsetai ™n 
e„r»nV t¾n yuc»n mou ¢pÕ tîn ™ggizÒntwn moi, Óti 
™n pollo‹j Ãsan sÝn ™mo….  e„sakoÚsetai Ð QeÕj 
kaˆ tapeinèsei aÙtoÝj Ð Øp£rcwn prÕ tîn a„è-
nwn.  oÙ  g£r  ™stin  aÙto‹j  ¢nt£llagma,  Óti  oÙk 
™fob»qhsan tÕn QeÒn. ™xšteine t¾n ce‹ra aÙtoà ™n 
tù ¢podidÒnai:  ™beb»lwsan t¾n diaq»khn aÙtoà. 
diemer…sqhsan  ¢pÕ  ÑrgÁj  toà  prosèpou  aÚtoà, 
kaˆ  ½ggisan  aƒ  kard…ai  aÙtîn:  ¹palÚnqhsan  oƒ 
lÒgoi aÙtoà Øp�r œlaion, kaˆ aÙto… e„si bol…dej. 
™p…rriyon ™pˆ KÚrion t¾n mšrimn£n sou, kaˆ aÙ-
tÒj se diaqršyei: oÙ dèsei e„j tÕn a„îna s£lon tù 
dika…J. sÝ dš, Ð QeÒj, kat£xeij aÙtoÝj e„j fršar 
diafqor©j: ¥ndrej aƒm£twn kaˆ doliÒthtoj oÙ m¾ 
¹miseÚswsi  t¦j  ¹mšraj  aÙtîn,  ™gë  dš,  KÚrie, 
™lpiî ™pˆ sš.
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Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaik-
kivaltiaan  varjossa,  sanoo näin:  ”Sinä,  Herra,  olet 
linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä tur-
vaan.” Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pa-
han sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja si-
nä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa 
on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja etkä 
päivällä lentävää nuolta,  et  ruttoa, joka liikkuu pi-
meässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaik-
ka  viereltäsi  kaatuisi  tuhat  miestä  ja  ympäriltäsi 
kymmenentuhatta,  sinä  säästyt.  Saat  omin  silmin 
nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun tur-
vanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suo-
jassa. Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei 
uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn 
varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat si-
nua  käsillään,  ettet  loukkaa  jalkaasi  kiveen.  Sinä 
poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan ja-
lopeuran ja lohikäärmeen. Herra sanoo: ”Minä pe-
lastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnus-
taa  minun nimeäni,  siksi  suojelen  häntä.  Kun hän 
huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tuke-
naan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kun-
niaan.  Minä  annan  hänelle  kyllälti  elinpäiviä,  hän 
saa nähdä, että minä autan häntä.”

`O katoikîn ™n bohqe…v toà `Uy…stou,  ™n skšpV 
toà Qeoà toà oÙranoà aÙlisq»setai. ™re‹ tù Kur…
J: ¢ntil»ptwr mou eЌ kaˆ katafug» mou, Ð QeÒj 
mou, kaˆ ™lpiî ™p' aÙtÒn, Óti aÙtÕj rÚseta… se ™k 
pag…doj qhreutîn kaˆ ¢pÕ lÒgou taracèdouj. ™n 
to‹j  metafršnoij  aÙtoà ™piski£sei  soi,  kaˆ  ØpÕ 
t¦j ptšrugaj aÙtoà ™lpie‹j: ÓplJ kuklиsei se ¹ 
¢l»qeia aÙtoà. oÙ fobhq»sV ¢pÕ fÒbou nukteri-
noà, ¢pÕ bšlouj petomšnou ¹mšraj, ¢pÕ pr£gmatoj 
™n skÒtei diaporeuomšnou, ¢pÕ sumptèmatoj kaˆ 
daimon…ou meshmbrinoà.  pese‹tai  ™k toà kl…touj 
sou cili¦j kaˆ muri¦j ™k dexiîn sou, prÕj s� d� 
oÙk ™ggie‹: pl¾n to‹j Ñfqalmo‹j sou katano»seij 
kaˆ ¢ntapÒdosin ¡martwlîn Ôyei. Óti sÚ, KÚrie, ¹ 
™lp…j mou: tÕn “Uyiston œqou katafug»n sou. oÙ 
proseleÚsetai prÕj s� kak£, kaˆ m£stix oÙk ™g-
gie‹ ™n tù skhnèmat… sou. Óti to‹j ¢ggšloij aÙtoà 
™ntele‹tai perˆ soà toà diaful£xai se ™n p£saij 
ta‹j Ðdo‹j sou: ™pˆ ceirîn ¢roàs… se, m»pote pro-
skÒyVj prÕj l…qon tÕn pÒda sou: ™pˆ ¢sp…da kaˆ 
basil…skon ™pib»sV kaˆ katapat»seij lšonta kaˆ 
dr£konta. Óti ™p' ™m� ½lpise, kaˆ rÚsomai aÙtÒn: 
skep£sw aÙtÒn, Óti œgnw tÕ Ônom£ mou. kekr£xe-
tai prÒj me, kaˆ ™pakoÚsomai aÙtoà, met' aÙtoà 
e„mi  ™n  ql…yei:  ™xeloàmai  aÙtÒn,  kaˆ  dox£sw 
aÙtÒn. makrÒthta ¹merîn ™mpl»sw aÙtÕn kaˆ de…
xw aÙtù tÕ swt»riÒn mou.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinul-
le, Jumala. (3)

'AllhloÚ�a,  ¢llhloÚ�a,  ¢llhloÚ�a.  DÒxa soi,  Ð 
QeÕj. (g/)

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)

( tropari ) ( ¢polupt…kion )

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati.

TROPARI APOLUPTIKION

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Kaˆ nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 
'Am»n.

Koska meillä itsellämme monien syntiemme tähden 
ei ole rohkeutta, niin rukoile sinä, oi, Jumalansyn-
nyttäjä, Neitsyt, meidän puolestamme sinusta synty-
nyttä, sillä Herra kuulee suosiollisesti äidin rukous-
ta. 

“Oti oЩk œcomen  parrhs…an  di¦ t¦ poll¦ ¹mîn 
¡mart»mata,  sÝ  tÕn  ™k  soà  gennhqšnta  dusè-
phson, QeotÒke Parqšne. poll¦ g¦r „scÚei dšh-
sij mhtrÕj prÕj eÙmšneian DespÒtou.

Oi,  puhtain,  älä  hylkää  syntisten  rukouksia,  sillä 
hän, joka meidän edestämme on tahtonut kärsiä, on 
laupias ja pelastaa meidät.

M¾ par…dVj ¡martwlîn ƒkes…aj, ¹ p£nsemnoj, Óti 
™le»mwn ™stˆ, kaˆ sуzein dun£menoj Ð kaˆ paqe‹n 
Øp�r ¹mîn katadex£menoj.

( evankeliumi ) ( tÕ eÙaggšlion )
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Herra, armahda meitä, riennä avuksemme, sillä mei-
dät on painettu maahan. Auta meitä, Jumala, pelasta-
jamme, nimesi ja kunniasi tähden. Pelasta meidät ja 
anna syntimme anteeksi oman nimesi tähden.

TacÝ prokatalabštwsan ¹m©j oƒ o„ktirmo… sou, 
KÚrie, Óti ˜ptwceÚsamen sfÒdra: bo»qhson ¹m‹n, Ð 
QeÒj,  Ð swt¾r ¹mîn,  œneken tÁj dÒxhj toà ÑnÒ-
matÒj sou. KÚrie, ∙Úsai ¹m©j, kaˆ ƒl£sqhti ta‹j 
¡mart…aij ¹mîn œneken toà ÑnomatÒj sou.

Pyhä Jumala,  pyhä Väkevä,  pyhä Kuolematon,  ar-
mahda meitä. (3)

“Agioj Ð QeÒj,  ¤gioj 'IscurÒj,  ¤gioj 'Aq£natoj, 
™lšhson ¹m©j. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Her-
ra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna an-
teeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkou-
temme sinun nimesi tähden.

Panag…a Tri£j,  ™lšhson ¹m©j.  KÚrie,  ƒl£sqhti 
ta‹j ¡mart…aij ¹mîn,  Dšspota,  sugcèrhson t¦j 
¢nom…aj ¹m‹n. “Agie, ™p…skeyai kaˆ ‡asai t¦j ¢s-
qene…aj ¹mîn, ›neken toà ÑnÒmatÒj sou.

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon si-
nun  nimesi.  Tulkoon  sinun  valtakuntasi.  Tapahtu-
koon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin tai-
vaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen lei-
pämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin 
mekin  annamme  anteeksi  velallisillemme.  Äläkä 
saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahas-
ta.

P£ter ¹mîn Ð ™n to‹j oÙrano‹j,  ¡giasq»tw tÕ 
Ônom£ sou.  'Elqštw ¹ basile…a sou.  Genhq»tw tÕ 
qšlhm£ sou,  æj ™n oÙranù,  kaˆ ™pˆ tÁj gÁj.  TÕn 
¥rton ¹mîn tÕn ™pioÚsion dÕj ¹m‹n s»meron.  Kaˆ 
¥fej ¹m‹n t¦ Ñfeil»mata ¹mîn, æj kaˆ ¹me‹j ¢f…
emen to‹j Ñfeilštaij ¹mîn.  Kaˆ m¾ e„senšgkVj 
¹m©j e„j peirasmÒn,  ¢ll¦ ràsai ¹m©j ¢pÕ toà 
ponhroà.

Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta,  
voima ja kunnia nyt  ja aina ja iankaikkisesta ian-
kaikkiseen.

“Oti soà ™stin ¹ basile…a kaˆ ¹ dÚnamij,  kaˆ ¹ 
dÒxa toà PatrÕj kaˆ toà Uƒoà kaˆ toà `Ag…ou 
PneÚmatoj, nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn 
a„ènwn.

Amen. 'Am»n.

KONTAKKI KONTAKION

Herra, armahda. (40) KÚrie, ™lšhson. (m/)

Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki 
taivaassa sekä maan päällä kumarretaan ja kunnioi-
tetaan.  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 käskyjesi tielle. Pyhitä 
sielumme,  puhdista  ruumiimme,  ojenna  aivoituk-
semme, puhdista mielemme ja päästä meidät kaikes-
ta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi mei-
dät pyhillä enkeleilläsi, että me heidän joukkojensa 
varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhteyden saa-
vuttaisimme  ja  lähestymättömän  kunniasi  käsittäi-
simme, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Amen.

`O ™n pantˆ kairù kaˆ p£sV érv ™n oÙranù kaˆ 
™pˆ gÁj proskunoÚmenoj kaˆ doxazÒmenoj CristÕj 
Ð  QeÕj,  Ð  makrÒqumoj,  Ð  polušleoj,  Ð  polušs-
plagcnoj, Ð toÝj dika…ouj ¢gapîn kaˆ toÝj ¡mar-
twloÝj ™leîn, Ð p£ntaj kalîn prÕj swthr…an di¦ 
tÁj  ™paggel…aj  tîn  mellÒntwn  ¢gaqîn:  aÙtÒj. 
KÚrie, prÒsdexai kaˆ ¹mîn ™n tÍ érv taÚtV t¦j 
™nteÚxeij  kaˆ  ‡qunon  t¾n  zw¾n  ¹mîn  prÕj  t¦j 
™ntol£j sou. T¦j yuc¦j ¹mîn ¡g…ason, t¦ sèma-
ta ¤gnison, toÝj logismoÝj diÒrqwson, t¦j ™nno…aj 
k£qaron  kaˆ  ∙àsai  ¹m©j  ¢pÕ  p£shj  ql…yewj, 
kakîn kaˆ СdÚnhj. Te…cison ¹m©j ¡g…oij sou ¢g-
gšloij, †na tÍ parembolÍ aÙtîn frouroÚmenoi kaˆ 
ÐdhgoÚmenoi katant»swmen e„j t¾n ˜nÒthta tÁj p…
stewj kaˆ  e„j  t¾n ™p…gnwsin  tÁj  ¢pros…tou sou 
dÒxhj: Óti eÙloghtÕj eЌ e„j toÝj a„înaj tîn a„è-
nwn. 'Am»n.

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.
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Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitet-
tavampi  ja  serafeja  verrattomasti  jalompi.  Sinua, 
puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen Ju-
malansynnyttäjä.

T¾n timiwtšran tîn ceroubeˆm kaˆ ™ndoxotšran 
¢sugkr…twj tîn serafe…m,  t¾n ¢diafqÒrwj QeÕn 
LÒgon tekoàsan,  t¾n Ôntwj QeotÒkon,  s� mega- 
lÚnomen.

Herran nimeen siunaa, isä. 'En ÑnÒmati Kur…ou, eÙlÒghson p£ter.

Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kir-
kasta kasvosi meille ja armahda meitä.

`O QeÕj,  o„kteirÁsai ¹m©j,  kaˆ eÙlogÁsai ¹m©j, 
™pif£nai tÕ prÒswpon aÙtoà ™f' ¹m©j,  kaˆ ™leÁ-
sai ¹m©j.

Amen. 'Am»n.

Basileios Suuren rukous EÙc¾ toà Meg£lou Basile…ou

Jumala, voimien Herra ja kaiken luomakunnan Luo-
ja,  joka vertaamattoman armosi laupeudesta lähetit 
taivaasta ainokaisen Poikasi, meidän Herramme Jee-
suksen,  Kristuksen,  pelastamaan ihmiskunnan.  Hä-
nen kalliin  ristinsä  voimalla  revit  rikki  syntiemme 
velkakirjan. Ristin voimalla Kristus sai riemullisen 
voiton  pimeyden  hallituksista  ja  valloista.  Ihmisiä 
rakastava  Herra,  ota  meidän  kiitos-  ja  anomusru-
kouksemme vastaan ja pelasta meidät syntiset  kai-
kista  hukuttavista  ja  pimeistä  lankeemuksista  sekä 
kaikista  näkyvistä  ja  näkymättömistä  vihollisista, 
jotka yrittävät vahingoittaa meitä. Naulitse lihaam-
me  sinun  kunnioittamisesi  äläkä  salli  sydämemme 
taipua viekkaisiin  puheisiin  äläkä pahoihin ajatuk-
siin. Haavoita rakkaudellasi meidän sielumme, että 
me  valkeutesi  ohjaamina,  silmämme aina  luotuina 
sinuun,  saavuttamattomaan,  iankaikkiseen  Valoon 
kantaisimme lakkaamatonta  ylistystä  ja  kiitosta  si-
nulle,  aluttomalle  Isälle,  ainokaiselle  Pojallesi  ja 
kaikkein pyhimmälle,  hyvälle  ja  eläväksi  tekevälle 
Hengellesi nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen.

Qeš kaˆ KÚrie tîn dun£mewn kaˆ p£shj kt…sewj 
Dhmiourgš,  Ð di¦ spl£gcna ¢neik£stou ™lšouj 
sou tÕn monogenÁ sou UƒÒn, tÕn KÚrion ¹mîn 'Ih-
soàn CristÒn,  katapšmyaj ™pˆ swthr…v  toà gš-
nouj ¹mîn kaˆ di¦ toà tim…ou aÙtoà stauroà tÕ 
ceirÒgrafon  tîn  ¡martiîn  ¹mîn  diarr»xaj  kaˆ 
qriambeÚsaj ™n aÙtù t¦j ¢rc¦j kaˆ ™xous…aj toà 
skÒtouj: aÙtÕj, Dšspota  fil£nqrwpe,  prÒsdexai 
kaˆ  ¹mîn  tîn  ¡martwlîn  t¦j  eÙcaristhr…ouj 
taÚtaj kaˆ ƒkethr…ouj ™nteÚxeij, kaˆ ∙Úsai ¹m©j 
¢pÕ  pantÕj  Ñleqr…ou  kaˆ  skoteinoà  paraptè-
matoj kaˆ p£ntwn tîn kakîsai ¹m©j  zhtoÚntwn 
Ðratîn kaˆ  ¢or£twn ™cqrîn.  Kaq»lwson ™k toà 
fÒbou sou t¦j s£rkaj ¹mîn kaˆ m¾ ™kkl…nVj t¦j 
kard…aj ¹mîn e„j lÒgouj À e„j  logismoÝj ponhr…-
aj, ¢ll¦  tщ pÒqJ sou trîson ¹mîn t¦j yuc£j: 
†na  prÕj s� diapantÕj  ¢ten…zontej  kaˆ  tщ par¦ 
soà fwtˆ ÐdhgoÚmenoi, s� tÕ ¢prÒsiton kaˆ ¢Џdion 
katopteÚontej fîj, ¢kat£paustÒn soi t¾n ™xomo-
lÒghsin kaˆ eÙcarist…an ¢napšmpwmen,  tù ¢n£r-
cJ Patr… sÝn  tù monogene‹ sou  Uƒù kaˆ  tù pa-
nag…J kaˆ ¢gaqù kaˆ zwopoiù sou PneÚmati,  nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Kunnia olkoon sinulle, Kristus, meidän Jumalamme,  
meidän toivomme, kunnia sinulle.

DÒxa soi, Ð QeÒj, ¹ ™lpˆj ¹mîn, KÚrie, dÒxa soi.

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

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)

Herran nimeen siunaa, isä. 'En ÑnÒmati Kur…ou, eÙlÒghson p£ter.

Pyhien isiemme esirukouksien tähden,  Herra,  Jee-
sus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Di' eÙcîn tîn ¡g…wn patšrwn ¹mîn,  KÚrie 'Ihsoà 
Crist� Ð QeÕj ¹mîn, ™lšhson ¹m©j.

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)
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