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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 
¢lhqe…aj, Ð pantacoà parën kaˆ t¦ p£nta plh-
rîn,  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 yu-
c¦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 pahasta.

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.
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Psalmi 5 YalmÕj e/

Herra,  kuule  minua,  huomaa  huokaukseni.  Kunin-
kaani ja Jumalani, kuule, kun huudan sinulta apua. 
Sinua minä rukoilen. Herra, jo aamulla kuulet ääne-
ni,  aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja  odotan 
vastaustasi. Jumala, sinä et siedä vääryyttä. Pahat ei-
vät  saa  sinulta  suojaa,  rehentelijät  eivät  saa  astua 
eteesi. Sinä vihaat väärintekijöitä, valheenpuhujat si-
nä tuhoat, murhamiehet ja petturit sinä kiroat. Mutta 
minä saan tulla sinun temppeliisi  suuren hyvyytesi 
tähden. Minä saan kumartaa pyhäkköösi päin, osoit-
taa sinulle kunnioitusta. Herra, johdata minua tahtosi 
tietä,  tasoita  minulle  polku  vihamiesteni  nähden. 
Heidän  sanaansa  ei  voi  luottaa,  he  hautovat  tuhoa 
sydämessään. Heidän puheissaan väijyy avoin hauta, 
heidän kielensä on liukas ja pettävä. Langeta heille 
tuomiosi,  Jumala,  anna  heidän  aikeittensa  raueta. 
Karkota heidät luotasi, heidän rikoksensa ovat luke-
mattomat. Sinua vastaan he ovat nousseet. Iloitkoot 
kaikki,  jotka  sinuun turvaavat,  loppumaton olkoon 
heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat 
sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä, Herra, an-
nat siunauksesi vanhurskaalle, sinun hyvyytesi suo-
jaa häntä kuin kilpi. 

T¦ s»mat£ mou ™nètisai, KÚrie, sÚnej tÁj krau-
gÁj mou: prÒscej tÍ fwnÍ tÁj de»seèj mou, Ð ba-
sileÚj  mou kaˆ  Ð  QeÒj  mou.  Óti  prÕj  s�  pros-
eÚxomai, KÚrie: tÕ prwЏ e„sakoÚsV tÁj fwnÁj mou, 
tÕ prwЏ parast»soma… soi kaˆ ™pÒyei me, Óti oÙcˆ 
QeÕj qšlwn ¢nom…an sÝ e�: oÙ paroik»sei soi po-
nhreuÒmenoj, oÙd� diamenoàsi par£nomoi katšna-
nti tîn Ñfqalmîn sou. ™m…shsaj p£ntaj toÝj ™r-
gazomšnouj t¾n ¢nom…an: ¢pole‹j p£ntaj toÝj la-
loàntaj  tÕ  yeàdoj.  ¥ndra  aƒm£twn  kaˆ  dÒlion 
bdelÚssetai  KÚrioj.  ™gë  d�  ™n  tù  pl»qei  toà 
™lšouj sou e„seleÚsomai e„j tÕn o�kÒn sou, pros-
kun»sw prÕj naÕn ¤giÒn sou ™n fÒbJ sou. KÚrie, 
Ðd»ghsÒn me ™n tÍ dikaiosÚnV sou ›neka tîn ™c-
qrîn mou, kateÚqunon ™nèpiÒn sou t¾n ÐdÒn mou. 
Óti  oÙk  œstin  ™n  tù  stÒmati  aÙtîn  ¢l»qeia,  ¹ 
kard…a aÙtîn mata…a: t£foj ¢neJgmšnoj Ð l£rugx 
aÙtîn, ta‹j glèssaij aÙtîn ™dolioàsan. kr‹non 
aÙtoÚj,  Ð QeÒj,  ¢popes£twsan ¢pÕ tîn diabou-
liîn aÙtîn: kat¦ tÕ plÁqoj tîn ¢sebeiîn aÙtîn 
œxwson aÙtoÚj, Óti parep…kran£n se,  KÚrie.  kaˆ 
eÙfranqe…hsan  p£ntej  oƒ  ™lp…zontej  ™pˆ  sš:  e„j 
a„îna ¢galli£sontai, kaˆ kataskhnèseij ™n aÙ-
to‹j, kaˆ kauc»sontai ™n soˆ p£ntej oƒ ¢gapîntej 
tÕ Ônom£ sou. Óti sÝ eÙlog»seij d…kaion: KÚrie, 
æj ÓplJ eÙdok…aj ™stef£nwsaj ¹m©j.

Psalmi 90 YalmÕj pq/

Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. 
Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja 
maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta ai-
kaan sinä olet. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jäl-
leen ja  sanot:  ”Palatkaa tomuun,  Aadamin lapset.” 
Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen 
päivä, mailleen mennyt, kuin öinen vartiohetki. Me 
katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka 
hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi mutta 
illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. 

KÚrie, katafug¾ ™gen»qhj ¹m‹n ™n gene´ kaˆ gene
´: prÕ toà Ôrh genhqÁnai kaˆ plasqÁnai t¾n gÁn 
kaˆ t¾n o„koumšnhn, kaˆ ¢pÕ toà a„înoj kaˆ  ›wj 
toà a„înoj  sÝ e�.  m¾ ¢postršyVj ¥nqrwpon e„j 
tape…nwsin: kaˆ e�paj: ™pistršyate uƒoˆ tîn ¢n-
qrèpwn. Óti c…lia œth ™n Ñfqalmo‹j sou æj ¹mšra 
¹  ™cdšj,  ¼tij  diÁlqe,  kaˆ  fulak¾  ™n  nukt….  t¦ 
™xoudenèmata aÙtîn  œth  œsontai.  tÕ  prwЏ  æseˆ 
clÒh paršlqoi, tÕ prwЏ ¢nq»sai kaˆ paršlqoi, tÕ 
˜spšraj ¢popšsoi, sklhrunqe…h kaˆ xhranqe…h.

Sinun vihasi musertaa meidät, kiivautesi saa meidät 
järkkymään. Sinä otat syntimme silmiesi eteen, sa-
laisetkin synnit sinä paljastat katseellasi. Vihasi alla 
meidän  päivämme  vaipuvat,  vuotemme  haihtuvat 
kuin  henkäys.  Seitsemänkymmentä  on  vuosiemme 
määrä, tai kahdeksankymmentä, jos voimamme kes-
tää. Ja kaikki niiden meno on vain turhuutta ja vai-
vaa, ne kiitävät ohitse, ja me lennämme pois. Kuka 
tuntee vihasi koko ankaruuden? Kuka kylliksi pelkää 
sinun kiivauttasi? Opeta meille,  miten lyhyt  on ai-
kamme, että saisimme viisaan sydämen. Herra, kään-
ny jo  puoleemme.  Kuinka  kauan vielä  viivyt?  Ar-
mahda meitä, palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi 
joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. 
Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo yhtä mo-
nena vuotena kuin vaivamme kesti.  

Óti ™xel…pomen ™n tÍ ÑrgÍ sou kaˆ ™n tù qumù sou 
™tar£cqhmen.  œqou t¦j ¢nom…aj ¹mîn ™nant…on 
sou: a„ën ¹mîn e„j fwtismÕn toà prosèpou sou. 
Óti p©sai aƒ ¹mšrai ¹mîn ™xšlipon, kaˆ ™n tÍ ÑrgÍ 
sou ™xel…pomen: t¦ œth ¹mîn æseˆ ¢r£cnh ™melš-
twn.  aƒ  ¹mšrai  tîn  ™tîn  ¹mîn ™n  aÙto‹j  ˜bdo-
m»konta œth,  ™¦n d� ™n dunaste…aij,  Ñgdo»konta 
œth,  kaˆ  tÕ  ple‹on  aÙtîn  kÒpoj  kaˆ  pÒnoj:  Óti 
™pÁlqe prvÒthj ™f' ¹m©j, kaˆ paideuqhsÒmeqa. t…j 
ginèskei tÕ kr£toj tÁj ÑrgÁj sou kaˆ ¢pÕ toà fÒ-
bou sou tÕn qumÒn sou ™xariqm»sasqai; t¾n dexi
£n sou oÛtw gnèrisÒn moi kaˆ toÝj pepaideumš-
nouj tÍ kard…v ™n sof…v. ™p…streyon, KÚrie: œwj 
pÒte;  kaˆ  parakl»qhti  ™pˆ  to‹j  doÚloij  sou. 
™nepl»sqhmen tÕ prwЏ toà ™lšouj sou, KÚrie, kaˆ 
ºgallias£meqa kaˆ eÙfr£nqhmen ™n p£saij ta‹j 
¹mšraij ¹mîn: eÙfranqe…hmen ¢nq' ïn ¹merîn ™ta-
pe…nwsaj ¹m©j, ™tîn, ïn e‡domen kak£. 
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Anna palvelijoittesi  nähdä  suuret  tekosi,  anna  las-
temme nähdä kunniasi loisto. Herra, meidän Juma-
lamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, 
siunaa kättemme työt.

kaˆ ‡de ™pˆ toÝj doÚlouj sou kaˆ ™pˆ t¦ œrga sou 
kaˆ  Ðd»ghson  toÝj  uƒoÝj  aÙtîn,  kaˆ  œstw  ¹ 
lamprÒthj Kur…ou toà Qeoà ¹mîn ™f' ¹m©j, kaˆ t¦ 
œrga tîn ceirîn ¹mîn kateÚqunon ™f' ¹m©j kaˆ tÕ 
œrgon tîn ceirîn ¹mîn kateÚqunon.

Psalmi 101 YalmÕj r/

Minä laulan oikeudesta ja uskollisuudesta, laulan si-
nun ylistystäsi, Herra. Minä tahdon vaeltaa viisaasti, 
noudattaa  totuuden  tietä.  Tulethan  tuekseni.  Minä 
tahdon toimia vilpittömästi  kaikessa, mikä valtaani 
kuuluu. En ryhdy mihinkään mikä on pahasta lähtöi-
sin. Minä vihaan juonittelua, pysyn loitolla siitä. Ol-
koon vilppi minusta kaukana, pahuudesta en tahdo 
tietää.  Sen,  joka  toista  panettelee,  minä  vaiennan. 
Kopeaa  katsetta  ja  ylpeää  sydäntä  minä  en  siedä. 
Kenet miehistä näen luotettavaksi, sen otan lähelle-
ni. Ken vaeltaa totuuden tietä, se saa olla palvelijani. 
Minun luonani ei ole sijaa sille,  joka toista pettää. 
Ken puhuu valheita, se pysyköön poissa silmistäni. 
Joka aamu minä käyn oikeutta, minä hävitän maasta-
ni  lainrikkojat.  Minä  hävitän  väärintekijät  Herran 
kaupungista. 

”Eleoj kaˆ kr…sin °soma… soi,  KÚrie: falî kaˆ 
sun»sw ™n Ðdù ¢mèmJ: pÒte ¼xeij prÒj me;  die-
poreuÒmhn ™n ¢kak…v kard…aj mou ™n mšsJ toà 
o‡kou mou. oЩ proeqšmhn prÕ Ñfqalmîn mou pr©g-
ma  par£nomon,  poioàntaj  parab£seij  ™m…shsa: 
oÙk ™koll»qh moi kard…a skamb». ™kkl…nontoj ¢p' 
™moà  toà  ponhroà  oÙk  ™g…nwskon.  tÕn  katala-
loànta  l£qrv  tÕn  plhs…on  aÙtoà,  toàton  ™xed…
wkon: Øperhf£nJ Ñfqalmù kaˆ ¢pl»stJ kard…v, 
toÚtJ  oÙ  sun»sqion.  oƒ  Ñfqalmo…  mou  ™pˆ  toÝj 
pistoÝj  tÁj  gÁj  toà  sugkaqÁsqai  aÙtoàj  met' 
™moà:  poreuÒmenoj  ™n  Ðdù  ¢mèmJ,  oátÒj  moi 
™leitoÚrgei. oÙ katókei ™n mšsJ tÁj o„k…aj mou 
poiîn Øperhfan…an, lalîn ¥dika oÙ kateÚqunen 
™nèpion tîn Ñfqalmîn mou. e„j t¦j prw…aj ¢p-
škteinon  p£ntaj  toÝj  ¡martwloÝj  tÁj  gÁj  toà 
™xoloqreàsai ™k pÒlewj Kur…ou p£ntaj toÝj ™r-
gazomšnouj t¾n ¢nom…an.

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.

Miksi nimittäisimme sinua, oi, armoitettu? Taivaak-
si, sillä sinusta on koittanut vanhurskauden Aurinko, 
paratiisiksi,  sillä  sinä  olet  kasvattanut  kuolematto-
man Elämän. Neitseeksi, sillä sinä pysyit koskemat-
tomana ainaisesti. Puhtaaksi äidiksi, sillä sinä kan-
noit  pyhässä  sylissäsi  Poikaa,  joka  on  kaikkeuden 
Jumala. Rukoile, että hän pelastaisi meidän sielum-
me.

T… s� kalšswmen,  ï kecaritwmšnh;  OÙranÒn,  Óti 
¢nšteilaj tÕn “Hlion tÁj dikaiosÚnhj.  Par£dei-
son,  Óti ™bl£sthsaj tÕ ¥nqoj tÁj ¢fqars…aj. 
Parqšnon, Óti œmeinaj ¥fqoroj. ¡gn¾n mhtšra, Óti 
œscej  sa‹j  ¡g…aij  ¢gk£laij  uƒÒn,  tÕn  p£ntwn 
QeÒn. AÙtÕn ƒkšteue, swqÁnai t¦j yuc¦j ¹mîn.

( evankeliumi ) ( tÕ eÙaggšlion )

Tee  kulkuni  vakaaksi  ohjeillasi,  älä  anna  minkään 
vääryyden vallita minua. Vapauta minut sortajistani, 
että  voisin  noudattaa  säädöksiäsi.  Kirkasta  kasvosi 
palvelijallesi. Opeta minut tuntemaan käskysi. Siksi 
minun suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää ihanuutta-
si.

T¦ diab»mat£ mou kateÚqunon kat¦ tÕ lÒgiÒn 
sou,  kaˆ m¾ katakurieus£tw mou p©sa ¢nom…a. 
LÚtrwsa… me ¢pÕ sukofant…aj ¢nqrèpwn, kaˆ fu-
l£xw  t¦j  ™ntol£j  sou.  TÕ  prÒswpÒn  sou  ™p…-
fanon  ™pˆ  tÕn  doàlÒn sou,  kaˆ  d…daxÒn  me  t¦ 
dikaièmat£ sou. Plhrwq»tw tÕ stÒma mou a„nš-
seèj  sou,  KÚrie,  Ópwj  Ømn»sw  t¾n  dÒxan  sou, 
Ólhn t¾n ¹mšran t¾n megalopršpei£n sou.
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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 pahasta.

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 
¢ggšloij,  †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„ènwn. '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.

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitetta-
vampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua, puh-
das Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen Juma-
lansynnyttäjä.

T¾n timiwtšran tîn ceroubeˆm kaˆ ™ndoxotšran 
¢sugkr…twj tîn serafe…m,  t¾n ¢diafqÒrwj QeÕn 
LÒgon tekoàsan,  t¾n Ôntwj QeotÒkon,  s� mega- 
lÚnomen.
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Herran nimeen siunaa, isä. 'En ÑnÒmati Kur…ou, eÙlÒghson p£ter.

Kristus, totinen Valkeus, joka valistat ja pyhität jo-
kaisen  maailmaan  tulevan  ihmisen.  Kuvastukoon  
meissä sinun kasvojesi valkeus, että me siinä lähes-
tymättömän  valkeuden  näkisimme.  Ojenna  meidän 
askelemme  sinun  käskyjesi  täyttämiseen  puhtaim-
man äitisi ja kaikkien pyhiesi esirukouksien tähden.

Cristš.  tÕ fîj tÕ ¢lhqinÒn,  tÕ fwt…zon kaˆ ¡gi-
£zon p£nta ¥nqrwpon  ™rcÒmenon e„j tÕn kÒsmon, 
shmeiwq»tw ™f' ¹m©j tÕ fîj toà prosèpou sou, 
†na  ™n  aÙtù  Ñyèmeqv  fîj  tÕ  ¢prÒsiton,  kaˆ 
kateÚqunon  t¦  diab»mata  ¹mîn  prÕj  ™rgas…an 
tîn  ™ntolîn  sou,  presbe…aij  tÁj  panacr£ntou 
sou mhtrÒj, kaˆ p£ntwn sou tîn ¡g…wn.

Amen. 'Am»n.

Kontakki (8.säv.) Kont£kion (Ãcoj pl. d/)

Sinulle,  oi  Jumalansynnyttäjä,  │ voitolliselle  sota-
joukkojen johtajalle, │ me sinun palvelijasi vaarois-
ta päästyämme,  │ kiitokseksi veisaamme voittovir-
ren.  │ Pelasta meidät kaikista vaaroista,  │ sillä si-
nulla on valta voittamaton,  │ että huutaisimme si-
nulle: ║ Iloitse, morsian, aviota tuntematon.

T¾ Øperm£cw strathgî t¦ nikht»ria,  æj  lut-
rwqe‹sa tîn deinîn, eÙcarist»ria, ¢nagr£fw soˆ 
¹ pÒlij sou, QeotÒke, ¢ll' ðj œcousa tХ kr£toj 
¢prosm£chton,  ™k panto…wn m� kindÚnwn ™leuqš-
rwson †na kr£zw soi, ca‹re, nÚmfh ¢nÚmfeute.

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.

(Kuolleista  ylösnoussut)  Kristus,  totinen  Jumalam-
me, puhtaimman äitinsä, jumalankantajain pyhittä-
jäisäimme ja  kaikkien  pyhiensä  esirukouksien  täh-
den, armahtakoon meitä, ja pelastakoon hyvyydes-
sään ja ihmisrakkaudessaan.

(`O ¢nast¦j ™k nekrîn,) CristÕj Ð ¢lhqinÒj QeÕj 
¹mîn, ta‹j presbe…aij tÁj panacr£ntou kaˆ pa-
namèmou  ¡g…aj  aÙtoà  mhtrÒj:  tîn  Ðs…wn  kaˆ 
qeofÒrwn matšrwn ¹mîn, kaˆ p£ntwn tîn ¡g…wn,  
™le»sai kaˆ sèsai ¹m©j, æj ¢gaqÕj kaˆ fil£n-
qrwpoj kaˆ ™le»mwn QeÒj.

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