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EHTOO- JA AAMUPALVELUS
JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ

SUURET PROKIMENIT

itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa

Tammikuun 6., elokuun 6. ja syyskuun 14. päivänä

(7. säv.)

Meidän Jumalamme on taivaassa ja maan päällä; mitä ikänä Hän
tahtoo, sen Hän tekee (Ps. 115: 3. LXX).

Liitelauselmat: Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku
vieraskielisestä kansasta, Silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen
(Ps. 114: 1-2).

Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin (Ps. 114: 3).

Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt
takaisin? (Ps. 114 :5)



Joulukuun 25. päivänä

(7. säv.)

Kuka on jumala, suuri niinkuin Sinä, Jumala? Sinä olet Jumala, joka
teet ihmeitä (Ps. 77: 14).

Liitelauselmat:
Sinä olet ilmoittanut voimasi kansojen seassa. Käsivarrellasi Sinä
lunastit kansasi

Minä sanoin: tämä on minun kärsimykseni, että Korkeimman oikea
käsi on muuttunut.

Minä muistelen Herran tekoja, minä muistelen Sinun entisiä
ihmetöitäsi
(Ps. 77: 14, 15, 11, 12).

Jos nämä juhlat ovat lauantaina, niin lauletaan lauantai-illan
prokimeni Herra on kuningas. Tässä olevat prokimenit lauletaan
siinä tapauksessa ehtoopalveluksessa juhlapäivän aattona.

Laskiaissunnuntaina

(8. säv.)

Älä peitä kasvojasi palvelijaltasi, sillä minä olen ahdistuksessa;
joudu vastaa minulle. Lähesty minun sieluani ja lunasta se.

Liitelauselmat:
Suojatkoon minua Sinun apusi, Jumala.

Nöyrät näkevät sen ja riemuitsevat.

Elpyköön teidän sydämenne, teidän, jotka etsitte Jumalaa (Ps. 69:
18 -19, 30, 33).



Suuren paaston 1. sunnuntaina

(8. säv.)

Sinä annat perinnön niille, jotka Sinun nimeäsi pelkäävät.

Liitelauselmat:
Maan ääristä minä Sinua huudan.

Suo minun turvautua Sinun siipiesi suojaan.

Niin minä veisaan iankaikkisesti Sinun nimesi kiitosta (Ps. 61: 6, 3,
5, 9).

Suuren paaston 2. sunnuntaina

samoin kuin laskiaissunnuntaina.

Suuren paaston 3. sunnuntaina

samoin kuin 1. sunnuntaina.

Suuren paaston 4. sunnuntaina

samoin kuin laskiaissunnuntaina.

Jos tämä sunnuntai on maaliskuun 24. päivänä, niin lauletaan
tavallinen sunnuntai-illan prokimeni.

Suurena torstaina ja perjantaina ei ole varsinaisia suuria
prokimeneja, mutta ehtoopalveluksen prokimenit lauletaan
seuraavassa järjestyksessä:



Suuri torstai

Oi Jeesus Kristus

Prokimeni, 1. säv.:
Päästä minut, Herra, pahoista ihmisistä, varjele minut väkivaltaisilta
miehiltä.

Liitelauselma:
Niiltä, jotka ajattelevat sydämessään pahaa (Ps. 140: 2 – 3).

I parimia

Prokimeni, 7. säv.:
Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka
nousevat minua vastaan.

Liitelauselma:
Pelasta minut pahantekijöistä (Ps. 59: 2 – 3).

II parimia

III parimia

Pieni ektenia. Pyhä Jumala jne.

Suuri perjantai

Oi Jeesus Kristus

Prokimeni, 4. säv.:
He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun
puvustani arpaa.

Liitelauselma:
Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? (Ps. 22: 19, 2)

I parimia

Prokimeni, 4 säv.:
Riitele, Herra, minun riitaveljiäni vastaan; sodi niitä vastaan, jotka
minua vastaan sotivat.



Liitelauselma:
Tempaa pieni kilpi, suuri kilpi ja nouse minun avukseni (Ps. 35: 1 –
2).

II parimia

III parimia

Prokimeni, 6. säv.:
Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin
kuiluihin.

Liitelauselma:
Herra, minun pelastukseni Jumala, päivin ja öin minä huudan Sinun
edessäsi (Ps. 88: 7, 2).

Epistola, evankeliumi jne.
---

Pääsiäispäivänä samoin kuin joulukuun 25. päivänä.

Pääsiäismaanantaina samoin kuin tammikuun 6. päivänä

Pääsiäistiistai

(8. säv.)

Minä korotan ääneni Jumalan puoleen ja huudan; minä korotan
ääneni Jumalan puoleen, että Hän minua kuulisi.

Liitelauselmat:
Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa.

Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli.

Jumala, Sinun tiesi on pyhä (Ps. 77: 2, 3, 14).



Pääsiäiskeskiviikkona

(7. säv.)

Jumala, ota korviisi minun rukoukseni, älä kätkeydy, kun minä
armoa anon.

Liitelauselmat:
Kuuntele minua ja vastaa minulle.

Sillä he vyöryttävät minun päälleni turmiota.

Minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut. Illoin, aamuin ja
keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja Hän kuulee minun ääneni
(Ps. 55: 2 – 4, 17- 18).

Pääsiäistorstaina

(7. säv.)

Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani, Herra,
minun kallioni, linnani ja pelastajani.

Liitelauselmat:
Minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen.

Ylistetty olkoon Herra! – niin minä huudan, ja vihollisistani minä
pelastun.

Hän kuuli minun ääneni temppelistänsä (Ps. 18: 2 – 4, 7).

Pääsiäisperjantaina samoin kuin suuren paaston 1. sunnuntaina.

Apostoli Tuomaan sunnuntaina samoin kuin joulukuun 25.
päivänä.

Helatorstaina samoin kuin tammikuun 6. päivänä.

Helluntaina samoin kuin joulukuun 25. päivänä.
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