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Valtias Herra meidän Jumalamme, joka olet antanut ihmiselle oman kuvasi
kunnian ja rakentanut hänet järjellisestä sielusta ja hyvästä ruumiista, niin että
ruumis palvelisi järjellistä sielua, ja joka olet pannut hänen päänsä ylimmäksi
varustaen sen toisiaan tukevien aistien paljoudella ja olet peittänyt sen hiuksilla,
etteivät ilmojen vaihdokset sitä vahingoittaisi, ja tarkoituksenmukaisesti tehnyt
kaikki hänen jäsenensä, että hän niiden avulla Sinua, taitavinta rakentaa,
kiittäisi; Sinä, Valtias, joka valitun välikappaleesi apostoli Paavalin kautta olet
käskenyt meitä tekemään kaiken Sinun kunniaksesi, siunaa palvelijasi (nimi) ja
hänen kumminsa ja salli heidän alati tutkia lakiasi ja tehdä sitä, mikä on hyvän
tahtosi mukaista. Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala ja Sinulle,
Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Veisaajat: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaamme Herran edessä.

Pappi: Herra meidän Jumalamme, joka olet kastemaljan täyteyteen kautta
hyvyydestäsi pyhittänyt ne, jotka uskovat Sinuun, siunaa tämä pienokainen ja
laskeutukoon Sinun siunauksesi hänen päällensä. Niin kuin Sinä siunasit profeetta
Samuelin kautta kuningas Daavidin, niin siunaa nyt tämän palvelijasi (nimi) pää
minun kädelläni, vaikka olenkin syntinen, ja laskeudu häneen Pyhällä Hengelläsi,
että hän varttuen iässä vielä hamassa vanhuudessa kantaisi Sinulle kiitosta ja
näkisi Jerusalemin onnellisena kaikkina elinpäivinään. Sillä Sinulle, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, kuuluu kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvonta, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.



Pappi leikkaa kastetun hiuksia ristinmuotoon, lausuen:

Jumalan palvelijan (nimi) hiuksia leikataan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen. Amen.

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

Vielä rukoilemme hurskaitten, oikeauskoisten kristittyjen puolesta.

Vielä rukoilemme patriarkkamme ….. ( ja) arkkipiispamme ….. ( ja
metropoliittamme ….. ) puolesta.

Vielä rukoilemme armoa, elämää, rauhaa, terveyttä ja pelastusta palvelijoillesi,
nyt valistukseen tulleelle (nimi) ja kummille (nimi), sekä kaikille tähän pyhään
mysteerioon kokoontuneille.

Pappi: Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika
ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Amen.

Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, Jumala, meidän toivomme, kunnia Sinulle.

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

Pappi: Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, jumalankantajain
pyhittäjäisäimme ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden olkoon meille
armollinen ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.
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