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Aamupalvelus ensimmäisen viikon
torstaina

Kuninkaallinen aloitus . Esirippu suljettu.

Pappi pyhän pöydän edessä:
Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala,
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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. Herra, armahda (12 kertaa ).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

Pappi suitsuttaa pyhää savua koko
alttarissa ja kirkossa lukijan lukiessa
tarpeeksi hitaasti seuraavia psalmeja.

Psalmi 20:
Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä,
suojatkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi!
Lähettäköön Herra sinulle avun
pyhäköstä, vahvan tuen Siionista! Hän
muistakoon kaikki sinun ruokauhrisi,
ottakoon vastaan lihavat polttouhrisi!
Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja
antakoon toimillesi menestyksen! Me
saamme iloita sinun voitostasi ja nostaa
lippumme Jumalamme kunniaksi. Herra
täyttäköön kaikki sinun pyyntösi! Nyt minä
tiedän, että Herra auttaa voideltuaan,
vastaa hänelle pyhästä taivaastaan,
pelastaa hänet oikean kätensä voimalla.
Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset
hevosistaan, mutta me kutsumme avuksi
Herran, Jumalamme, nimeä. Nuo toiset
kompastuvat ja kaatuvat, mutta me
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pysymme pystyssä ja kestämme. Herra,
anna kuninkaalle voitto! Vastaa meille,
kun huudamme sinulta apua!

Psalmi 21:
Herra, sinun avustasi kuningas iloitsee,
kuinka hän riemuitseekaan sinun
voimastasi! Hänen hartaimman toiveensa
sinä täytit, et kieltänyt häneltä, mitä hän
pyysi. Sinä annoit hänelle onnen ja
siunauksen, painoit hänen päähänsä
kultaisen kruunun. Elämää hän sinulta
pyysi, sinä lahjoitit sen hänelle, pitkän iän,
ikuisen elämän. Suuri on hänen
kunniansa, kun sinä autat häntä, vallan ja
loiston sinä hänelle lahjoitit. Sinä suot
hänelle ilon ja riemun. Kun kuningas
luottaa Herraan, luottaa Korkeimman
uskollisuuteen, hän ei horju. Sinun oikea
kätesi tavoittaa kaikki vihollisesi, Herra,
sinä saat kiinni vastustajasi. Sinä panet
heidät kuin tuliseen pätsiin, kun he
joutuvat sinun eteesi, Herra. Sinä hävität
heidät vihassasi, ja tuli tuhoaa heidät.
Heidän lapsensa sinä hävität maan
päältä, heidän jälkeläisensä ihmisten
joukosta. He suunnittelevat pahaa, he
punovat juoniaan sinua vastaan, mutta
heidän aikeensa eivät onnistu. Sinä
jännität jousesi suoraan heitä kohti ja ajat
heidät pakoon. Nouse, Herra, osoita
voimasi! Laulaen ja soittaen me
ylistämme sinun suuria tekojasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä kuin taivaassa. Anna
meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt aina
ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.
Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa
Sinun perintöäsi. Anna seurakunnallesi
voitto vihollisista ja suojele ristillä Sinun
valtakuntaasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Oi Kristus Jumala, joka vapaasta
tahdostasi nousit ristille, anna laupeutesi
lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi.
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Vahvista sen hallitusta suomalla sille
rauhan ase, voiton lannistumaton merkki.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Laupias puoltaja, kaikkien ylistämä
Jumalansynnyttäjä, älä hylkää
rukouksiamme, vaan vahvista uskovaa
kansaasi suomalla sille voitto taivaallisella
avullasi, sillä sinä, oi ainoa siunattu, olet
synnyttänyt Jumalan.

Pappi lausuu ektenian koko ajan
suitsuttaen pyhän pöydän edessä:

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

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Pappi:
Vielä rukoilemme metropoliittamme
________puolesta.

Vielä rukoilemme koko seurakunnan ja
kaikkien kristittyjen puolesta.

Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä
rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja
pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme
nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen. Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi tehden suitsuttimella ristinmerkin
pyhän pöydän edessä:

Kunnia olkoon pyhälle, yksiolennolliselle,
eläväksitekevälle ja jakaantumattomalle
Kolminaisuudelle alati, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:
Aamen.

Esirippu avataan. Lukija lukee
heksapsalmit.

Lukija:
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa
( Kolmesti ).

Herra, avaa minun huuleni, niin suuni
julistaa sinun kunniaasi ( Kahdesti ).

Psalmi 3:
Herra, miten paljon minulla on ahdistajia!
Monet nousevat minua vastaan, monet
sanovat minusta: Ei Jumalakaan häntä auta.
Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja
kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn.
Minä huudan avukseni Herraa, ja hän
vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä
menen levolle ja nukahdan, sitten herään
taas aamuun. Koko yön Herra suojelee
minua. En pelkää, vaikka tuhatpäinen
joukko joka puolelta saartaisi minut. Tule
avukseni, Herra! Jumalani, pelasta minut!
Sinä lyöt vihollisiani vasten suuta, sinä

Pappi pää paljastettuna kuuntelee
heksapsalmeja aina neljänteen psalmiin
saakka, jolloin hän siirtyy pyhän portin eteen
ja lukee aamupalveluksen 12
aamurukousta.
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murskaat jumalattomien hampaat. Yksin
Herralta tulee apu, sinulta kansasi saa
siunauksen. Minä menen levolle ja
nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko
yön Herra suojelee minua.

Psalmi 38:
Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä
kiivaudessasi minua kurita! Sinun nuolesi
ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on
painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole
tervettä paikkaa, koska sinä olet minuun
vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät
jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy
yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi
kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät
ja löyhkäävät –se on mielettömyyteni syytä.
Olen painunut kumaraan, vääntynyt
vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta
synkkänä. Lanteeni ovat tulessa,
ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen
lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa
tuskasta. Herra, sinä tiedät mitä minä
kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun
korviisi. Sydämeni värisee, voimani
hupenevat, silmieni valo sammuu. Ystäväni
ja naapurini karttavat minua onnettomuuteni
tähden, omaiseni pysyvät loitolla. Minun
henkeäni uhataan ja minulle viritetään
ansoja. Vihamieheni suunnittelevat pahaa ja
syytävät uhkauksiaan. He punovat kavalia
juonia kaiken aikaa. Minä ole kuin kuuro –en
kuule mitään, olen kuin mykkä –en suutani
avaa. Minä en enää mitään ymmärrä, en voi
sanoa sanaakaan vastaan. Herra, sinun
apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani,
sinä vastaat minulle. Minä pyydän: älä anna
vihamiesteni iloita, älä anna heidän ilkkua,
kun jalkani horjuu! Minä olen luhistumisen
partaalla, tuskani ei hetkeksikään hellitä.
Minä tunnustan rikkomukseni, olen
murheellinen syntieni tähden. Mutta
vihamieheni ovat voimissaan, monet
vihaavat minua ilman syytä. He palkitsevat
hyvän pahalla, syyttävät minua, vaikka olen
tahtonut heille hyvää. Herra, älä hylkää
minua! Jumalani, älä ole niin kaukana!
Riennä auttamaan, Herra, minun
pelastajani! Herra, älä hylkää minua!
Jumalani, älä ole niin kaukana! Riennä
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auttamaan, Herra, minun pelastajani!

Psalmi 63:
Jumala, minun Jumalani, sinua minä
odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi
sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä.
Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun
voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä
on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät
sinua. Jumalani, minä kiitän sinua niin
kauan kuin elän, minä turvaan sinuun,
kohotan käteni sinun puoleesi. Sinä ravitset
minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä
ylistän sinua riemuitsevin huulin. Minä
ajattelen sinua levätessäni, sinä olet
mielessäni yön hetkinä: sinä olet tullut
avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi
suojassa. Koko voimallani minä tarraudun
sinuun, ja sinun oikea kätesi tukee minua.
Tuho kohtaa ne, jotka vaanivat henkeäni: he
joutuvat maan syvyyksiin. Heidät annetaan
miekan saaliiksi, heistä tulee sakaalien
ruokaa. Antakoon Jumala kuninkaalle paljon
iloa. Riemuitkoon jokainen, joka vannoo
Jumalan nimeen! Mutta valhettelijoiden suu
tukitaan. Minä ajattelen sinua levätessäni,
sinä olet mielessäni yön hetkinä: sinä olet
tullut avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi
suojassa. Koko voimallani minä tarraudun
sinuun, ja sinun oikea kätesi tukee minua.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 88:
Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä
huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun

1.rukous:

Me kiitämme Sinua, Herra, meidän Jumalamme, joka
olet herättänyt meidät vuoteistamme ja pannut
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puoleesi. Nouskoon minun rukoukseni sinun
kasvojesi eteen, kallista korvasi minun
huutoni puoleen! Paljon, ylen määrin olen
kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä.
Toistenkin mielestä olen valmis hautaan.
Minä olen kuin voimansa menettänyt soturi,
olen jäänyt yksin, kuin olisin jo kuollut. Minä
virun kuin kaatuneet haudoissaan –nuo,
joita sinä et enää muista, joita kätesi ei auta.
Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille,
pimeään, pohjattomaan kuiluun. Sinun
vihasi on raskaana ylläni, sinun aaltosi
vyöryvät pääni päällä. Sinä olet karkottanut
ystävät luotani, niin kammottavaksi olet
minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse
vapaaksi. Ahdingossani minä itken silmäni
kuiviin, kaiken päivää huudan sinua, Herra,
ja ojennan käsiäni sinua kohti. Ethän sinä
kuolleille tee ihmeitä, eivät varjot nouse
sinua ylistämään. Ei haudassa kerrota, että
sinä armahdat, ei kadotuksessa, että olet
uskollinen! Tunnetaanko pimeydessä
ihmeitäsi, puhutaanko hyvyydestäsi
unohduksen maassa? Mutta minä huudan
sinua, Herra, heti aamulla nousevat
rukoukseni eteesi. Herra, miksi olet hylännyt
minut, miksi kätket minulta kasvosi?
Nuoruudesta saakka on osani ollut kova ja
kuolema on uhannut elämääni. Näännyksiin
asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka
olet minulle pannut. Sinun vihasi on kulkenut
ylitseni, kauhut musertavat minut. Kaiken
päivää ne saartavat minua kuin vedet, ne
piirittävät minua joka puolelta. Kaikki
ystäväni sinä olet karkottanut, nyt on
seuranani vain pimeys. Herra, Jumalani,
pelastajani, päivällä minä huudan sinua
avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi.
Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen,
kallista korvasi minun huutoni puoleen!

Psalmi 103:
Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä
minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda,
mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa
anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki
sairauteni. Hän päästää minut kuoleman
otteesta ja seppelöi minut armolla ja
rakkaudella. Hän ravitsee minut aina

meidän kielellemme ylistyksen sanoja, että me
palvelisimme ja avuksihuutaisimme Sinun pyhää
nimeäsi. Me rukoilemme Sinun laupeuttasi, jota olet
aina elämässämme meille osoittanut. Tule nytkin
apuun niille, jotka Sinun pyhän kunniasi edessä
seisovat ja odottavat Sinulta suurta armoasi. Suo
heidän aina pelvossa ja rakkaudessa Sinua palvoa
sekä kiittää sanoin kuvaamatonta hyvyyttäsi. Sillä
Sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, on tuleva
kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

2. rukous:
Yöstä lähtien henkemme etsii Sinua, Jumalamme,
sillä Sinun käskysi ovat valkeus maan päällä. Anna
meille ymmärrystä täyttämään vanhurskautta ja
pyhyyttä Sinun pelvossasi, sillä Sinua, totisesti
olevaa Jumalaa, me ylistämme. Kallista korvasi
meidän puoleemme ja kuule meitä sekä muista, oi
Herra, nimeltä kaikkia tässä meidän kanssamme
rukoilevia ja pelasta heidät Sinun voimallasi. Siunaa
kansasi ja pyhitä perintösi. lahjoita rauha
maailmallesi, seurakunnille, papeille, kaikelle
esivallalle, ja koko kansallesi. Sillä siunattu ja ylistetty
on Sinun kunnioitettu ja jalo nimesi, Isä. Poika ja
pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

3.rukous:
Yöstä lähtien henkemme etsii Sinua, Jumalamme,
sillä Sinun käskysi ovat valkeus. Opeta meille, oi
Jumala, vanhurskautesi, lakisi ja käskysi. Valaise
ymmärryksemme silmät, ettemme synneissämme
nukkuisi kuolemaan. Poista Sydämestämme kaikki
pimeys. Anna meille vanhurskauden auringon
paistetta ja varjele pyhän Henkesi sinetillä
elämämme pahuuden juonilta. Johda askeleemme
rauhan tielle. Salli meidän ilolla kohdata aamu ja uusi
päivä kantaaksemme Sinulle aamurukouksemme.
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki, on voima ja
Sinun on hallitus, valta ja kunnia nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

4.rukous:
Valtias Jumala, Sinä pyhä ja käsittämätön! Sinä olet
sanonut: Loistakoon valkeus pimeydestä. Sinä soit
meille öisen levon ja herätit meidät ylistämään ja
rukoilemaan Sinun hyvyyttäsi. Ota nytkin
laupeudessasi vastaan voimiemme mukainen
palvomisemme ja kiitoksemme ja anna meille kaikki,
mitä me pelastustamme varten anomme. Tee meidät
valkeuden ja päivän lapsiksi, iankaikkisten
hyvyyksien perillisiksi. Muista, Herra, armosi
paljoudesta koko kansaasi, niitä, jotka tässä ovat ja
meidän kanssamme rukoilevat, kaikkia niin maalla
kuin merellä sekä valtakuntasi kaikissa paikoissa
olevia veljiämme ja sisariamme, jotka
ihmisrakkauttasi ja apuasi rukoilevat, ja anna kaikille
Sinun suuria armolahjojasi, että me kaikki
sielultamme ja ruumiiltamme Sinun varjeleminasi
uskalluksella ylistäisimme Sinun ihmeellistä ja
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hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin
kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot,
hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti
tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret
tekonsa. Anteeksiantava ja laupias on
Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen
armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei
hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut
meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin
kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin
taivas on korkea maan yllä, niin on Herran
armo suuri niille, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on
lännestä, niin kauas hän siirtää meidän
syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan,
niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja
tietää meidän alkumme, muistaa, että
olemme maan tomua. Ihmisen elinaika on
niin kuin ruohon: kuin kedon kukka hän
kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää
ole eikä hänen asuinsijansa häntä tunne.
Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se
on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä.
Polvesta polveen ulottuu hänen
uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät
hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä
ja elävät niiden mukaan. Herralla on
istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla
on kaikki maa. Ylistäkää Herraa, te hänen
enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka
hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä
täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot,
kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen
tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te
hänen luotunsa kaikkialla hänen
valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun
sieluni! Kaikkialla hänen valtakunnassaan.
Ylistä Herraa, minun sieluni!

Psalmi 143:
Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan
pyyntöni! Sinä uskollinen, sinä vanhurskas,
vastaa minulle! Älä vaadi  palvelijaasi
tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään
ole syytön. Vihamieheni vainoaa henkeäni,
hän polkee elämäni jalkoihinsa, hän suistaa
minut pimeyteen, kauan sitten kuolleitten
joukkoon. Voimani ovat lopussa, sydämeni

siunattua nimeäsi. Sillä Sinä olet armon, laupeuden
ja ihmisrakkauden Jumala, ja me kunniaa
edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, nyt
ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

5.rukous:
Sinä lukemattomien hyvyyksien ehtymätön lähde,
pyhä ihmeitä tekevä Isä, kaikkivoipa ja kaikkivaltias!
Me kaikki Sinua palvomme ja Sinua rukoilemme
huutaen armoasi ja laupeuttasi meille avuksi ja
puolustukseksi nöyryydessämme. Muista, Herra,
rukoilijoitasi, ota aamurukouksemme vastaan niin
kuin kasvojesi eteen kohoava suitsutussavu, älä
ainoatakaan meistä hylkää, vaan armossasi varjele
meitä kaikkia. Muista, Herra, niitä, jotka valvovat ja
veisaavat kiitosta Sinun ynnä Sinun ainokaisen
Poikasi ja meidän Jumalamme sekä pyhän Henkesi
kunniaksi. Ole heille auttaja ja puolustaja. Ota heidän
rukouksensa vastaan ylitaivaalliselle ja hengelliselle
alttarillesi. Sillä Sinä olet meidän Jumalamme, ja me
kunniaa edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja pyhä
Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

6.rukous:
Me kiitämme Sinua, Herra, meidän pelastuksemme
Jumala, siitä, että Sinä annat elämällemme kaiken
hyvän, ja niin me aina käännämme katseemme
Sinuun, sielujemme pelastajan ja hyväntekijän
puoleen. Sinä sallit meidän levätä kuluneen yön ja
herätit meidät vuoteistamme asettaen palvomaan
Sinun kunniallista nimeäsi. Me rukoilemme Sinua, oi
Herra: Anna meille armolahjoja ja voimaa, että me
tulisimme arvollisiksi veisaamaan ylistystä Sinulle
hengessämme ja lakkaamatta Sinua rukoilemaan
peljäten ja vavisten  valmistaen pelastustamme Sinun
Kristuksesi välityksen kautta. Muista, Herra, niitä,
jotka yön kuluessa Sinua avuksensa huutavat. Kuule
ja armahda heitä ja kukista heidän jalkainsa alle heitä
ahdistavat näkymättömät viholliset. Sillä Sinä olet
rauhan Kuningas ja meidän sielujemme Pelastaja, ja
me kunniaa edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja
pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

7.rukous:
Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
Isä! Sinä sallit meidän nousta vuoteistamme ja
kokosit meidät tähän rukoukseen. Anna meille armo
avata suumme ja ota vastaan voimiemme mukainen
kiitospalvelus. Opeta meille käskysi, sillä emme osaa
rukoilla oikein, ellet Sinä, Herra, ohjaa pyhällä
Hengelläsi. Me rukoilemme Sinua: Anna huojennus,
päästö ja anteeksianto synneillemme, jotka aina
tähän hetkeen asti olemme tehneet sanoin, teoin,
ajatuksin, tahtoen tai tahtomattamme. Sillä jos Sinä,
Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin
kestää? Mutta Sinun tykönäsi on lunastus, Sinä yksin
olet pyhä, Sinä olet voimallinen auttaja, elämämme
varjelija, ja Sinua me kiitosvirsin aina ylistämme.
Olkoon valtakuntasi voima kiitetty ja ylistetty, oi Isä,
Poika ja pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
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jähmettyy. Minä muistelen menneitä aikoja,
mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun
kättesi töitä. Minä kohotan käteni sinun
puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut
maa. Vastaa minulle, Herra! Vastaa pian,
kauan en enää jaksa!
Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin olen
haudan partaalla. Sinuun minä turvaan –
osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta! Sinun
puoleesi minä käännyn –opeta minulle tie,
jota kulkea! Herra, pelasta minut vihollisteni
käsistä! Sinun luonasi olen turvassa. Sinä
olet minun Jumalani –opeta minua
täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi
johdattakoon minua tasaista tietä. Nimesi
tähden, Herra, anna minun elää! Vapauta
minut ahdingosta,  sinä vanhurskas! Tuhoa
viholliseni, sinä uskollinen! Hävitä kaikki,
jotka vainoavat henkeäni –minä olen sinun
palvelijasi. Herra, sinä uskollinen, sinä
vanhurskas, vastaa minulle! Älä vaadi
palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei
yksikään ole syytön. Herra, sinä uskollinen,
sinä vanhurskas, vastaa minulle! Älä vaadi
palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei
yksikään ole syytön. Sinun hyvä henkesi
johdattakoon minua tasaista tietä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon
Sinulle Jumala!

Aamen.

8.rukous:
Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet karkottanut
meistä unen velttouden ja olet pyhällä kutsullasi
koonnut meidät yönkin ajalla ylentämään kätemme
rukoukseen ja tunnustamaan vanhurskautesi tuomiot.
Ota vastaan rukouksemme, anomuksemme,
ylistyksemme, öiset palveluksemme ja lahjoita meille,
oi Jumala, luja usko, horjumaton toivo ja vilpitön
rakkaus. Siunaa tulemisemme ja lähtemisemme,
toimemme ja tekomme, puheemme ja ajatuksemme
ja suo meidän kohdata alkava päivä sanomattoman
laupeutesi hyvyyttä kiitosvirsin ylistävinä ja kiittävinä.
Sillä siunattu on kaikkein pyhin nimesi ja ylistetty on
valtakuntasi, Isä, Poika ja pyhä Henki, nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

9.rukous:
Kirkasta, ihmisiä rakastava herra, meidän
sydämissämme Jumalan tuntemisen puhdas valkeus,
jonka Sinä meille annat, ja avaa meidän
ymmärryksemme silmät käsittämään evankeliumisi
saarnoja. Istuta meihin myös autuuttavain käskyjesi
pelko, että me hilliten kaikki lihalliset himomme
viettäisimme hengellistä elämää ajatellen ja tehden
kaikkea, mikä Sinulle kelpaa, sillä Sinä, Kristus
Jumala, olet sielujemme ja ruumiittemme valkeus, ja
me kunniaa edeskannamme Sinulle, iankaikkiselle
Isällesi ynnä kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja
eläväksitekevälle Hengellesi nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

10.rukous:
Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet lahjoittanut
ihmisille synninpäästön heidän katuessaan ja
osoittanut synnintunnon ja synnintunnustuksen
esikuvaksi profeetta Daavidin katumuksen syntien
anteeksi saamiseksi. Sinä itse, Herra, armahda
suuresta armostasi meitä, jotka olemme moniin ja
suuriin rikoksiin langenneet, ja suuresta
laupeudestasi pyyhi pois syntimme, sillä Sinua
vastaan, oi Herra, me olemme syntiä tehneet, Sinua,
joka tunnet ihmissydänten tuntemattomat salaisuudet
ja jolla on yksin valta antaa synnit anteeksi. Luo
meihin puhdas sydän, vahvista meitä voimallisella
Hengellä, anna meidän tuntea pelastuksen ilo. Älä
heitä meitä pois kasvojesi edestä, vaan hyvyydessäsi
ja ihmisrakkaudessasi suo meidän aina viimeiseen
hengenvetoon asti kantaa eteesi vanhurskauden
uhria ja lahjoja Sinun pyhillä alttareillasi. Sinun
ainokaisen Poikasi armon, laupeuden ja
ihmisrakkauden tähden, ja Hänen kanssaan Sinä
kiitetty olet ynnä kaikkein pyhimmän, hyvän ja
eläväksitekevän Henkesi kanssa nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

11.rukous:
Jumala, meidän Jumalamme! Sinä olet omasta
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tahdostasi pannut kokoon järjelliset ja henkiset
voimat. Sinua me rukoilemme ja Sinulta nöyrästi
anomme: Ota vastaan voimiemme mukainen ylistys
koko luomakuntasi ylistyksen kanssa, sillä Sinun
edessäsi notkistuvat kaikkien polvet, sekä niitten,
jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä
ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja Sinun
käsittämätöntä kunniaasi kiitosvirsin ylistävät kaikki,
joissa henki on, ja kaikki luotusi, sillä Sinä olet ainoa
totisesti oleva ja ylen armollinen Jumala. Sinua
ylistävät kaikki taivasten voimat, ja Sinulle, Isä, Poika
ja pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme nyt ja
aina ja iankaikkisesti. Aamen.

12.rukous:
Me ylistämme, veisuilla kunnioitamme ja kiitämme
Sinua, isiemme Jumala, siitä, että olet karkoittanut
yön varjot ja sallinut meidän nähdä päivän valon.
Rukoilemme Sinun hyvyyttäsi. Puhdista meidät
synneistämme ja suuresta laupeudestasi ota vastaan
rukouksemme, sillä Sinuun, armolliseen ja
kaikkivoimalliseen Jumalaan, me turvaudumme. Salli,
että vanhurskautesi totinen aurinko loistaisi
sydämessämme, valaise järkemme ja varjele pahasta
kaikki tunteemme, että me, vaeltaen säädyllisesti niin
kuin päivällä Sinun käskyjesi tietä, saavuttaisimme
iankaikkisen elämän, sillä Sinussa on elämän lähde,
ja että me tulisimme nauttimaan iloa Sinun
lähestymättömässä valkeudessasi. Sillä Sinä olet
meidän Jumalamme, ja me kunniaa edeskannamme
Sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

Diakoni siirtyy Jumalanäidin ikonin eteen,
tekee papin kanssa kolme ristinmerkkiä
kumarruksineen ja kumartavat toisilleen.
Pappi poistuu alttariin, ja diakoni asettuu
Kristuksen ikonin eteen siihen saakka,
kunnes on aika aloittaa suuri ektenia.

Diakoni:
Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Rukoilkaamme Herralta rauhaa
korkeudesta ja sielujemme pelastusta.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle
rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille
kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.

Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän
huoneen ja täällä uskossa, hartaudessa
ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.

Rukoilkaamme Herraa metropoliittamme
____________, arvoisain pappien,
Kristuksessa diakonien, kaikkien
kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme
päämiehen ja koko esivallan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin,
kaikkien kaupunkien ja maakuntain ja
niiden uskovaisten asukkaiden puolesta.

Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja,
runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia
aikoja.

Rukoilkaamme merelläkulkijain.
matkustajain, sairaiden, kärsivien,
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sorrettujen ja uskonsa tähden vainottujen
sekä vankeudessa olevien puolesta, että
Herra pelastaisi heidät.

Rukoilkaamme Herraa, että Hän päästäisi
meidät kaikesta vaivasta, vihasta,
vaarasta ja hädästä.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkeinpyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi:
Sillä sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, on
tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja
palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Diakoni:
Halleluja, halleluja, halleluja.

Kuoro:
Halleluja, halleluja, halleluja. (viikon
sävelmäjakson mukaan)

Diakoni:
Yöstä lähtien henkeni etsii Sinua, Jumala,
sillä Sinun käskysi ovat valkeus maan
päällä.

Oppikaa vanhurskautta, te maan
asukkaat.

Kiivaus valtaa oppimattoman kansan.

Lisää, Herra, heille pahuutta, lisää
pahuutta maan kunniakkaille.

Diakoni poistuu alttariin.

Kuoro:

Kolminaisuuden troparit, 1. sävelmä:
Ruumiittomien voimien ilmestykset
ruumiillisissa muodoissa ovat saattaneet
meidät ajattelemaan henkisiä ja
aineettomia asioita. Laulaen taas virttä
pyhälle Kolminaisuudelle olemme me
kolmiyhteisen Jumalan kirkkauteen
tulleet. Sen tähden huutakaamme
kerubien tavoin: I pyhä, pyhä, pyhä olet
Sinä, Jumala! Pyhien apostoliesi ja pyhän
esipaimenen Nikolaoksen esirukouksien
tähden armahda meitä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle

Laulakaamme kaikkien taivaallisten
voimien kanssa suurella äänellä, samoin
kuin kerubit laulavat korkeuksissa,
ylistysvirttä pyhälle Kolminaisuudelle: I
pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, Jumala! I
Kaikkien pyhiesi rukouksien tähden
armahda meitä!

Nyt, aina ja iankaikkisesti Aamen.

Unesta herättyämme me heittäydymme
Sinun eteesi, oi Hyvä, ja veisaamme
Sinulle, oi Väkevä, enkelein virttä: I pyhä,
pyhä, pyhä olet Sinä, Jumala; I
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden
armahda meitä !

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

6. katisma ( psalmit  38, 39, 40;  41, 42,
43;  44, 45, 46):
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Psalmi 38:
Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä
kiivaudessasi minua kurita!
Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun,
sinun kätesi on painanut minut maahan.
Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa,
koska sinä olet minuun vihastunut.
Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni
saa rauhaa.
Syntieni kuorma käy yli voimieni, se on
raskas taakka, raskaampi kuin jaksan
kantaa.
Minun haavani märkivät ja löyhkäävät  -
se on mielettömyyteni syytä.
Olen painunut kumaraan, vääntynyt
vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen
surusta synkkänä.
Lanteeni ovat tulessa, ruumiissani ei ole
tervettä paikkaa.
Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni
huutaa tuskasta.
Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan,
huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi.
Sydämeni värisee, voimani hupenevat,
silmieni valo sammuu.
Ystäväni ja naapurini karttavat minua
onnettomuuteni tähden, omaiseni pysyvät
loitolla.
Minun henkeäni uhataan ja minulle
viritetään ansoja. Vihamieheni
suunnittelevat pahaa ja syytävät
uhkauksiaan. He punovat kavalia juonia
kaiken aikaa.
Minä olen kuin kuuro - en kuule mitään,
olen kuin mykkä - en suutani avaa.
Minä en enää mitään ymmärrä, en voi
sanoa sanaakaan vastaan.
Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra,
minun Jumalani, sinä vastaat minulle.
Minä pyydän: älä anna vihamiesteni iloita,
älä anna heidän ilkkua, kun jalkani horjuu!
Minä olen luhistumisen partaalla, tuskani
ei hetkeksikään hellitä.
Minä tunnustan rikkomukseni, olen
murheellinen syntieni tähden.
Mutta vihamieheni ovat voimissaan,
monet vihaavat minua ilman syytä.
He palkitsevat hyvän pahalla, syyttävät
minua, vaikka olen tahtonut heille hyvää.

Herra, älä hylkää minua! Jumalani, älä
ole niin kaukana!
Riennä auttamaan, Herra, minun
pelastajani!

Psalmi 39:
Minä ajattelin: "Olen varuillani, etten syyllisty
puheissani syntiin. Minä sinetöin suuni, pysyn
vaiti, kun jumalattomia on paikalla."
Niin minä pidin suuni kiinni, olin mykkänä, minä
vaikenin, mutta turhaan: tuskani vain yltyi.
Sydämeni oli kuin tulessa, huokaukseni olivat
kuumat kuin liekki. Minun täytyi avata suuni ja
puhua.
Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy,
että päivilleni on pantu määrä. Opeta minua
ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen!
Vain kourallisen päiviä sinä annoit minulle,
elämäni on sinun silmissäsi kuin ohikiitävä hetki.
Vain tuulenhenkäys ovat ihmiset, kaikki tyynni.
Ihminen tulee ja menee, katoaa kuin varjo.
Turhaan hän hyörii ja kokoaa omaisuutta, ei hän
tiedä, kenen käsiin se joutuu.
Herra, onko minulla vielä toivoa? Kaikki on sinun
varassasi.
Päästä minut kaikista synneistäni, älä anna minun
joutua houkkien häväistäväksi.
Minä olen nyt vaiti, en avaa suutani, sillä sinulta
tulee kaikki.
Ota vitsauksesi minun päältäni, en kestä enää
kätesi iskuja.
Kun sinä kuritat ja rankaiset ihmistä hänen
syntiensä vuoksi, sinä teet lopun hänen
kukoistuksestaan, niin kuin koi tuhoaa vaatteen.
Vain tuulenhenkäys ovat kaikki ihmiset!
Kuule rukoukseni, Herra, ota vastaan
avunhuutoni. Älä ole kuuro minun itkulleni! Minä
olen muukalainen, etsin sinulta turvaa, olen
koditon niin kuin olivat isänikin.
Käännä pois syyttävä katseesi, jotta saisin jälleen
iloita, ennen kuin menen pois eikä minua enää
ole.

Psalmi 40:
Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui
minun puoleeni ja kuuli huutoni.
Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta
liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan
pohjan askelteni alle.
Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun
Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuulevat monet,
tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan.
Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi
apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen,
jotka valhetta palvelevat.
Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole sinun
vertaisesi! Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä
ajattelet meidän parastamme. Minä haluan kertoa
teoistasi - niitä on enemmän kuin voin luetella.
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Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua,
polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä, mutta sinä
teit minulle kuulevat korvat.
Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan
on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä.
Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun
lakisi on minun sydämessäni."
Minä julistan sinun vanhurskauttasi temppeliin
kokoontuneelle kansalle, en lakkaa siitä
puhumasta. Herra, sinä tiedät sen!
Minä en ole pitänyt vanhurskauttasi omana
tietonani, olen puhunut sinun uskollisuudestasi ja
pelastusteoistasi. En ole salannut juhlakansalta,
kuinka hyvä ja uskollinen sinä olet ollut.
Herra, ethän ota minulta pois armoasi! Sinun
hyvyytesi ja uskollisuutesi varjelkoon minua aina.
Onnettomuudet saartavat minut, niitä on
lukematon määrä! Syntini ovat minut vanginneet,
vieneet silmieni valon, niitä on enemmän kuin
hiuksia päässäni, rohkeuteni on kadonnut.
Herra, ole armollinen, pelasta minut! Herra, riennä
avukseni!
Pilkka ja häpeä niille, jotka väijyvät henkeäni!
Perääntykööt lyötyinä kaikki, jotka tahtovat minulle
pahaa.
Kauhistukoot onnettomuuttaan ne, jotka ilkkuvat
minulle: "Siitä sait!"
Mutta ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoot ja
riemuitkoot sinusta. Ne, jotka panevat toivonsa
sinuun, saakoot aina sanoa: "Suuri on Herra!"
Minä olen köyhä ja avuton, mutta sinä, Herra,
pidät minusta huolen. Sinä olet apuni ja
pelastajani. Jumalani, älä viivy!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 41:
Hyvä on sen osa, joka pitää huolta
avuttomasta. Sitä ihmistä Herra auttaa
hädän päivänä.
Herra varjelee häntä, ja hän saa elää.
Kaikki ylistävät hänen onneaan. Herra ei
jätä häntä vihamiesten armoille.
Herra tukee häntä, kun hän on sairas, ja
nostaa hänet tautivuoteelta.
Minä sanon: Herra, armahda minua, tee
minut terveeksi! Minä olen tehnyt syntiä
sinua vastaan.
Viholliseni toivovat minulle pahaa: "Kunpa
hän pian kuolisi, kunpa hänen nimensäkin
unohtuisi!"
Jos joku tulee minua katsomaan, hän
puhuu tyhjänpäiväisiä. Hän tarkkailee
minua ilkein ajatuksin, lähtee pois ja
ryhtyy heti parjaamaan.
Vihamieheni punovat juonia minua
vastaan ja kuiskuttelevat keskenään:
"Häneen on iskenyt kalman koura, ei hän
siltä sijaltaan enää nouse!"
Vieläpä ystäväni, johon luotin ja joka söi
minun pöydässäni, kääntyy kopeasti
minua vastaan.
Ole sinä, Herra, minulle armollinen, nosta
minut jalkeille, niin minä annan heille,
mitä he ovat ansainneet.
Kun viholliseni eivät saa minusta voittoa,
minä tiedän, että sinä rakastat minua.
Sinä tuet minua, koska olen nuhteeton,
sinä annat minun aina olla lähelläsi.
Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen!

Psalmi 42:
Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin
minä kaipaan sinua, Jumala.
Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa.
Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan
kasvojen eteen?
Kyyneleet ovat leipäni päivin ja öin, kun minulta
alati kysytään: "Missä on Jumalasi?"
Tuskassani minä muistelen, miten kuljin
temppeliin juhlasaatossa ilon ja kiitoksen
kaikuessa, juhlakansan suuressa joukossa.
Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin
levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.
Kun masennus valtaa mieleni, minä ajattelen
sinua täällä Jordanin lähteillä ja Hermonilla,
Misearinvuorella.
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Syvyys huutaa syvyydelle, kun sinun koskesi
pauhaavat - kaikki sinun tyrskysi ja aaltosi ovat
vyöryneet ylitseni.
Päivällä Herra antaa armonsa vallita, yöllä saan
laulaa hänen kiitostaan ja rukoilla elävää Jumalaa.
Minä sanon: Jumala, kallioni, miksi olet unohtanut
minut? Miksi minun täytyy kulkea surusta
synkkänä, kärsiä vihollisen sortoa?
Tuska viiltää minua luihin ja ytimiin, kun
vihamieheni herjaavat minua ja huutelevat kaiken
päivää: "Missä on Jumalasi?"
Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin
levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.

Psalmi 43:
Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani
jumalatonta kansaa vastaan. Pelasta minut
pahojen ja petollisten kynsistä!
Sinä, Jumala, olet ainoa turvani. Miksi olet
hylännyt minut? Miksi minun täytyy kulkea surusta
synkkänä, kärsiä vihollisen sortoa?
Lähetä valosi ja totuutesi! Ne johdattakoot minua,
ne viekööt minut pyhälle vuorellesi, sinun
asuntoihisi.
Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun
eteesi, Jumala, minun iloni! Siellä saan ylistää
sinua lyyraa soittaen, Jumala, minun Jumalani!
Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin
levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 44:
Jumala, me olemme omin korvin kuulleet,
isämme ovat meille kertoneet, minkä teon
sinä teit heidän päivinään, muinaisina
aikoina.
Omalla kädelläsi sinä kukistit vieraat
kansat ja istutit isämme tähän maahan,
sinä murskasit kansat ja päästit isämme
vapauteen.
He eivät vallanneet maata omalla
miekallaan, ei heidän oma voimansa
vienyt heitä voittoon, vaan sinun oikea
kätesi, sinun voimasi ja kirkkautesi, sillä
sinä rakastit heitä.
Sinä olet kuninkaani ja Jumalani, sinun
vallassasi on Jaakobin pelastus.
Sinun avullasi me lyömme viholliset,
sinun nimesi voimalla me poljemme
vastustajat maahan.
Minä en luota jouseeni, eikä miekka meitä
pelasta,
mutta sinä pelastat meidät ja saatat
vihamiehemme häpeään.
Jumala on meidän ylpeytemme, iäti me
kiitämme hänen nimeään.
Kuitenkin sinä olet hylännyt meidät ja
tuottanut meille tappion ja häpeän. Sinä
et lähtenyt liikkeelle meidän
sotajoukkomme mukana.
Sinä pakotit meidät perääntymään
vihollisen edestä, vihamiehet ryöstivät
meiltä kaiken.
Sinä jätit meidät alttiiksi kuin
teuraslampaat, sinä hajotit meidät
kansojen sekaan.
Sinä myit kansasi pilkkahinnalla, et
saanut voittoa kaupastasi.
Sinä jätit meidät naapureitten
häväistäviksi, ympärillä asuvien pilkan ja
ivan kohteeksi.
Meistä on tullut kansojen pilkkalaulu,
kaikki pudistavat päätään ja ilkkuvat
meitä.
Minä kärsin häväistystä joka päivä,
häpeän puna peittää kasvoni,
kun joudun kuulemaan, miten viholliset
kostonhimossaan herjaavat ja pilkkaavat
meitä.
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Kaikki tämä on meitä kohdannut, vaikka
emme ole unohtaneet sinua emmekä
rikkoneet liittoasi.
Sydämemme ei ole luopunut sinusta,
jalkamme ei ole poikennut sinun polultasi.
Silti sinä olet murskannut meidät, niin
kuin murskasit syvyyden hirviön. Sinä
peitit meidät pimeydellä.
Jos olisimme unohtaneet sinut,
Jumalamme, ja kohottaneet kätemme
vieraan jumalan puoleen,
sinä, Jumala, kyllä tietäisit sen, sillä sinä
tunnet sydämen salaisuudet.
Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken
aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina.
Herää, Herra! Miksi nukut? Nouse, älä
iäksi hylkää!
Miksi olet kääntänyt pois katseesi,
unohtanut hätämme ja ahdinkomme?
Voimani raukeaa, otsani painuu maan
tomuun.
Nouse auttamaan meitä, lunasta meidät
armosi tähden!

Psalmi 45:
Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä
lausun säkeeni kuninkaalle - olkoon kieleni kuin
taitavan kirjurin kynä.
Kuningas, olet kaunein ihmisten joukossa, sinun
huulesi puhuvat suloisia sanoja. Siunatkoon
Jumala sinua iäti!
Vyötä miekka kupeellesi, sankari, pukeudu
valtaan ja loistoon.
Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta,
aja köyhän asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia
tekoja.
Olkoot nuolesi terävät, kansat alistukoot valtaasi,
pettäköön vihollistesi rohkeus!
Sinun valtaistuimesi on niin kuin Jumalan, se
pysyy ikuisesti, sinun valtikkasi on oikeuden
valtikka.
Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen
tähden Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut
veljiesi joukosta ja voidellut sinut riemun öljyllä.
Vaatteesi tuoksuvat mirhalta, aaloelta ja kassialta.
Norsunluupalatseista kaikuu sinun iloksesi
kielisoitinten musiikki.
Hovisi kaunistuksena on kuninkaiden tyttäriä,
kuningatar seisoo oikealla puolellasi yllään Ofirin
kultaa.
Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda
kansasi, unohda isäsi suku.
Sytyttäköön kauneutesi kuninkaan! Hän on sinun
herrasi. Kumarru hänen eteensä,

sinä Tyroksen prinsessa. Maan rikkaat pyrkivät
lahjoillaan sinun suosioosi.
Kuninkaan tytär saapuu palatsiin kaikessa
loistossaan, hänen vaatteensa ovat kullalla
kirjotut.
Juhlapuvussa hänet viedään kuninkaan eteen.
Neidot, ystävättäret, seuraavat häntä.
Heitä viedään riemusaatossa, he astuvat
kuninkaan palatsiin.
Nouskoot sinun poikasi, kuningas, isiesi sijaan,
saat asettaa heidät ruhtinaiksi maahasi.
Minä säilytän nimesi polvesta polveen, ja sen
tähden kansat ylistävät sinua nyt ja aina.

Psalmi 46:
Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme
hädän hetkellä.
Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy,
vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin.
Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat
Jumalan suuruuden edessä.
Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan
kaupunkia, Korkeimman pyhiä asuinsijoja.
Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei
järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee.
Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa
järkkyy hänen äänestään.
Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala
on turvamme.
Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja, hänen
voimansa herättää pelkoa kaikkialla.
Koko maailmasta hän hävittää sodat, hän särkee
jousen ja taittaa keihään, hän tuhoaa kilvet
tulessa.
"Lakatkaa te huolehtimasta! Tietäkää, että minä
olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein
koko maailmassa."
Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala
on turvamme.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Oktoehoksen sävelmäjakson mukaisen
apostolien katismatroparit.

1.sävelmä:
Uskovaiset, kunnioittakaamme veisuin
Kristuksen hyvä-äänisiä pasuunoita,
viisaita apostoleja, ratsuja, jotka
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kuohuttivat jumalankieltämisen meren ja
veivät mukaansa ihmiset ikään kuin
syvyyksistä jumalallisen pelastuksen
satamaan Hengen armolla.

Liitelauselma:
Heidän äänensä käy yli kaiken maan, ja
heidän sanansa maailman ääriin.

Valkeudesta ajattomasti esiin loistanut
Valkeus ilmestyi ajassa maan päälle
oleville lihallisesti ja valisti maailman
teidän kauttanne, oi ylen autuaat
apostolit. Sen tähden me kaikki, jotka
teidän jumalalliset opetuksenne ovat
valistaneet, kunnioitamme pyhää
muistoanne!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Oi puhdas ainainen Neitsyt, kun olemme
saaneet sinut puolustajaksemme
Jumalan edessä, me kiiruhdamme
pyhään temppeliisi ja pyydämme sinulta
apua. Päästä siis meidät pahojen henkien
pahuudesta, ja tempaa meidät
peljättävästä tuomiosta, kun me sinua
autuaaksi ylistämme.

2.sävelmä:
Laupeudessaan köyhäksi tullut Jumala
lähetti teidät maailman rikastuttajiksi,
jotka saarnan yksinkertaisuudessa
näytitte taivaallisen rikkauden maan
äärille. Sen kautta saatuamme
rikkaudeksi jumalallisen uskon me
hartaasti veisuin ylistämme jumalallista
muistoanne, oi apostolit!

Liitelauselma:
Heidän äänensä käy yli kaiken maan, ja
heidän sanansa maailman ääriin.

Jumalalliset apostolit, jotka olivat Jumalan
Viisauden opetuslapsia ja silminnäkijöitä,
osoittivat kaunopuhujien viisaudettoman
viisauden halvaksi ja antoivat saarnan

yksinkertaisuudella pakanoille viisauden
oikeauskoisesti veisata ylistystä Luojalle,
ainoalle Herralle.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Oi Jumalansynnyttäjä, sinä olet
ahdistettujen auttaja ja hädässä olevien
suojelija. Sinä annat toivottomille toivon ja
poistat parantumattomien sairaudet. Sen
tähden rukoile meidän puolestamme
Herraa, oi veisuin ylistetty
Jumalansynnyttäjä.

3.sävelmä:
Tulkaa kaikki, ylistäkäämme jumalallisin
veisuin apostoleja, sillä hukuttaen
epäjumalain eksytyksen he veivät ihmiset
takaisin jumalalliseen valkeuteen ja
opettivat heidät uskomaan
Kolminaisuuteen. Sen tähden me tänään
hartaasti heitä kunnioitamme, ja
ylistämme Kristusta, meidän
Jumalaamme.

Liitelauselma:
Heidän äänensä käy yli kaiken maan, ja
heidän sanansa maailman ääriin.

Maineikkaat Jumalan näkijät, apostolit,
loistivat oikean uskon teoissa ja
sammuttivat vääräoppisuuden
eksytyksen.  Ja annettuaan maailmalle
jumalisuuden rikkauden he kaunistivat
kirkot loistaviksi, ja rukoilevat Kristusta
Jumalaa, että Hän antaisi uskovaisille
rauhan ja suuren armon.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Himojen mereen uppoamaisillani minä
turvaan armosi ulappaan, oi
Jumalansynnyttäjä, auta minua! Oi
puhdas, ojenna oikea kätesi palvelijallesi
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ja pelasta minut, niin kuin Poikasi kerran
pelasti Pietarin! Armahda sielua, joka on
joutunut monien rikkomusten merihätään!

4.sävelmä:
Oi kunniakkaat apostolit, teidän äänenne
on käynyt kaikkeen maahan ja osoittanut
hulluksi eksytyksen viisaudettoman
viisauden, nostanut ihmiset petoksen
syvyydestä ja näyttänyt kaikille
pelastuksen polun. Sen tähden me nyt
ansionne mukaisesti teitä autuaiksi
ylistämme!

Liitelauselma:
Heidän äänensä käy yli kaiken maan, ja
heidän sanansa maailman ääriin.

Sinä, Vapahtaja, osoitit opetuslapsesi
uskon saarnaajiksi maailmalle, ja heidän
kauttaan Sinä ohjaat kansat tuntemaan
Sinut, sillä sanojen säteillä he ovat
valistaneet kaikki kylväessään totisesti
jumalisuuden siementä. Heidän
rukouksiensa tähden pelasta meidän
sielumme!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Kuule, oi Valtiatar palvelijaasi, joka
huutaa tuskaisen sielunsa pohjasta, ja
anna minulle anteeksi monet pahat
tekoni, sillä sinä olet suojelijani öin ja
päivin! Jumalansynnyttäjä, pelasta minut
helvetin tulesta ja saata minut Poikasi ja
jumalan oikealle puolelle.

5.sävelmä:
Kunniakkaat, jumalalliset apostolit,
saatuanne rikkaudeksenne valistavan
kirkkauden suoraan Häneltä, joka näki
hyväksi lihassa elää ihmisten kanssa, te
hajotitte minun sieluni koko pimeyden.

Liitelauselma:
Heidän äänensä käy yli kaiken maan, ja
heidän sanansa maailman ääriin.

Jumalallinen jousi  ikään kuin nuolia
ampuen lähetti teidät, apostolit, kaikkeen
maailmaan murskaamaan Beliarin kaikki
nuolet ja parantamaan uskovaisten
haavat!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Ainoa siunattu, Jumalan armoittama,
puhdas, armoita siunauksilla ihmissuku ja
rukoile jumalallisten apostolien kanssa
Kristusta, että Hän armahtaisi meitä.

6.sävelmä:
Herra, Sinun apostoliesi muisto on
osoittanut ikään kuin Eedenin paratiisiksi,
sillä siitä riemuitsee koko luomakunta.
Sen tähden anna heidän pyyntöjensä
tähden meille rauha ja suuri armosi!

Liitelauselma:
Heidän äänensä käy yli kaiken maan, ja
heidän sanansa maailman ääriin.

Herra, Sinun kaksitoista apostoliasi
ilmestyivät maan päälle ikään kuin
kaksitoistavaloinen aurinko, sillä heidän
kauttansa Sinä kuihdutit eksytyksen
vahingon ja heidän kauttansa Sinä valistit
palvelijaisi sielut. Pelasta meidätkin
heidän kauttansa, oi laupias!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Pyhä, puhdas Valtiatar, meidän
Jumalamme Äiti, joka sanoin
selittämättömästi synnytit kaikkien
Luojan, rukoile pyhien apostolien kanssa
aina Hänen hyvyyttänsä, että Hän
päästäisi meidät himoista ja antaisi meille
syntien päästön.
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7.sävelmä:
Maailman valistajina te, Herran apostolit,
aina säteilitte uskovaisille sanaa ja
voimallisesti karkotitte eksytyksen usvan.
Sen tähden te Kolminaisuuden aina
kunnioitettavina saarnaajina valistatte
kansat kasteen kautta.

Liitelauselma:
Heidän äänensä käy yli kaiken maan, ja
heidän sanansa maailman ääriin.

Profeetat ennalta julistivat, apostolit
opettivat, marttyyrit tunnustivat ja mekin
uskomme, että Sinä olet Kristus, Jumalan
Poika, maailman Lunastaja!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Oi Neitsyt, armon silminnäkijät julistivat,
että sinä olet maan päällä ilmestynyt uusi
taivas, sillä sinun kohtuusi sijoittui
taivaallinen Jumala, joka teki luoksensa
ottamansa taivaalliseksi.

8.sävelmä:
Te, Kristuksen silminnäkijät,
osoittauduitte kirkkaiksi valaisimiksi, jotka
aina valistatte koko maan ja poistatte
monijumalaisuuden pimeyden
jumalallisen opetuksen valolla. Valistakaa
siis minutkin, joka pelotta vaellan
hekumain pimeydessä, jumalallisten
rukoustenne valkeudella, oi
jumalankantajat apostolit!

Liitelauselma:
Heidän äänensä käy yli kaiken maan, ja
heidän sanansa maailman ääriin.

Uskolla saatuanne Herran käskyt
sieluunsa rikastuttavaksi aarteeksi
apostolit osoittautuivat kaikkien
hyväntekijöiksi, jotka pyyhkivät pois
pahojen henkien köyhyyden ja jakavat
kaikille Jumalan rikkautta. Huutakaamme
kaikki heille ja rukoilkaamme: Tehkää

rikkaiksi meidätkin, jotka olemme köyhiä
hyvistä teoista.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Oi viaton Neitsyt, Jumalansynnyttäjä,
kiirehdi pelastamaan hartaalla
esirukouksellasi minun kurja sieluni, joka
ikään kuin ohjaamaton laiva elämän
kiusausten aallokon merihädässä ja
syntien liian suuren lastin painamana
uhkaa vajota tuonelan syvyyksiin, ja suo
minulle suotuisa satamasi, että uskolla
huutaisin sinulle: Rukoile Kristusta
Jumalaa, että Hän antaisi minulle
anteeksi rikkomukseni, sillä sinä olet
palvelijasi toivo!

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

7.katisma ( psalmit 47, 48, 49;  50, 51;
52, 53, 54,55):

Psalmi 47:
Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat,
kohottakaa riemuhuuto Jumalalle!
Herra on Korkein, pelätkää häntä! Hän on
suuri, koko maailman kuningas.
Hän alisti kansat valtaamme,
kansanheimot jalkojemme alle.
Hän valitsi meille hyvän maan. Se on
ylpeytemme, hänen rakkaan Jaakobinsa
ylpeys.
Jumala nousee valtaistuimelleen,
riemuhuudot kaikuvat, pasuunat soivat.
Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme,
ylistäkää ja laulakaa!
Hän on koko maailman kuningas.
Laulakaa hänelle psalmi.
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Jumala on kansojen kuningas, hän istuu
pyhällä istuimellaan.
1Kansojen ruhtinaat kokoontuvat yhdessä
Abrahamin jälkeläisten kanssa, sillä
Jumalan vallassa ovat maan mahtavat,
hän on kaikkein korkein.

Psalmi 48:
Suuri on Herra, ylistäkää häntä! Hän asuu
omassa kaupungissaan, pyhällä vuorellaan.
Se kohoaa korkealle, se on koko maan ilo. Siion
on kuin pohjoinen vuori, se on suuren kuninkaan
kaupunki.
Jumala asuu sen palatseissa, hän on sen vahva
turva.
Kuninkaat kokoontuivat yhteen ja hyökkäsivät
Siionia vastaan.
Mutta he hämmästyivät sitä minkä näkivät,
kauhistuivat ja ryntäsivät pakoon.
Pelko iski heihin, niin kuin tuska iskee
synnyttäjään,
niin kuin itätuuli, kun se murskaa Tarsisin-laivat.
Mistä ennen olimme kuulleet, sen omin silmin
näimme Herran Sebaotin, meidän Jumalamme,
kaupungissa: Jumala pitää sen lujana ikuisesti.
Jumala, me kerromme temppelissä sinun
armollisista teoistasi.
Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön sinun
nimesi, kaikukoon ylistyksesi! Sinun kätesi on
hyvyyttä täynnä.
Iloitkoon Siionin vuori, riemuitkoot Juudan
kaupungit, sillä sinun tuomiosi ovat oikeat.
Lähtekää, kulkekaa Siionin ympäri, laskekaa sen
tornit.
Katsokaa sen muureja, tutkikaa sen palatseja, niin
että voitte kertoa tuleville polville:
Suuri on Jumala! Hän on Jumalamme ajasta
aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan.

Psalmi 49:
Kuulkaa tämä, kaikki kansat, kuunnelkaa, maan
asukkaat,
niin alhaiset kuin ylhäiset, rikas ja köyhä yhtä
lailla!
Suuni puhuu tiedon sanoja, sydämeni pohtii
viisautta.
Minä tahdon tutkistella mietelauseita, ratkoa
arvoituksia lyyraa soittaen.
Miksi pelkäisin pahana päivänä, kun petturien
kavaluus saartaa minut?
He luottavat rikkauteensa, kerskailevat suurella
omaisuudellaan.
Mutta henkeään ihminen ei voi lunastaa, ei hän
voi käydä kauppaa Jumalan kanssa.
Elämän lunnaat ovat liian kalliit, ne jäävät iäksi
maksamatta.
Ei ihminen elä ikuisesti, ei hän vältä hautaa.

Viisaatkin kuolevat, se on nähty, yhtä lailla kuin
tyhmät ja typerät. Heidän omaisuutensa jää
muille.
Hauta on ikuisesti heidän kotinsa, heidän
asuntonsa ajasta aikaan, vaikka he eläessään
omistivat maat ja mannut.
Rikkainkaan ihminen ei ole ikuinen, eläinten
tavoin hän lakkaa olemasta.
Tämä on heidän tiensä, mielettömien tie, ja yhä
uudet ihmiset mieltyvät heidän puheisiinsa. Kuin
lammaslauma he vaipuvat tuonelaan, kuolema
paimentaa heitä siellä. Jo seuraavana päivänä
oikeamieliset kulkevat heidän ylitseen. Tuonela on
heidän asuinsijansa, se kuihduttaa heidät.
Mutta Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut
tuonelan otteesta.
Älä kadehdi, kun joku rikastuu, kun hän kartuttaa
talonsa omaisuutta.
Kuollessaan hän ei ota mukaansa mitään, hänen
omaisuutensa ei seuraa häntä hautaan.
Vaikka hän eläessään ihastelee osaansa ja toiset
kiittävät hänen menestystään,
hänen täytyy mennä isiensä luo, paikkaan, jossa
ei valoa nähdä.
Rikkainkaan ihminen ei ole ikuinen, eläinten
tavoin hän lakkaa olemasta.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 50:
Jumala, Herra Jumala, on puhunut ja
kutsunut koolle koko maanpiirin, idän
ääriltä kaukaiseen länteen saakka.
Siionista, täydellisen kauniista, Jumala
ilmestyy kirkkaudessaan.
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Meidän Jumalamme tulee, hän ei enää
vaikene. Tuhon tuli kulkee hänen
edellään, myrsky raivoaa hänen
ympärillään.
Hän kutsuu todistajikseen taivaan ja
maan, hän vaatii kansansa tilille.
"Kootkaa luokseni kaikki minun
palvelijani, jotka ovat uhrein tehneet
kanssani liiton."
Taivaat julistavat Jumalan vanhurskautta.
Hän on oikeuden Jumala. "Kuule,
kansani, mitä sinulle puhun, kuule, Israel,
mitä sinulta liitossani vaadin! Minä olen
Herra, sinun Jumalasi.
En nuhtele sinua uhriesi tähden, sillä
polttouhrisi ovat aina edessäni.
En vaadi härkää talostasi, en vuohia
tarhoistasi,
sillä minun ovat kaikki metsän eläimet,
kaikki eläimet tuhansilla vuorilla.
Minun ovat kaikki vuorten linnut ja
laaksojen moninaiset eläimet.
Jos minun olisi nälkä, en sanoisi sitä
sinulle, sillä minun on koko maanpiiri,
kaikki mitä on.
Söisinkö härkien lihaa, joisinko vuohien
verta?
Anna Jumalalle uhriksi kiitos, täytä
lupauksesi Korkeimmalle.
Huuda minua avuksi hädän päivänä!
Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat
minua."
Jumalattomalle Jumala sanoo: "Miten
sinä voit kertoa käskyistäni, kuinka
uskallat puhua minun liitostani,
sinä, joka et ota vastaan ojennusta vaan
heität käskyni selkäsi taakse?
Jos näet varkaan, otat hänet ystäväksi,
pidät yhtä avionrikkojien kanssa.
Sinä annat suusi puhua pahaa, kielesi
punoa petosta.
Sinä istut ja puhut pahaa veljestäsi,
panettelet oman äitisi poikaa.
Pysyisinkö hiljaa, kun sinä teet noin? Sinä
luulet, että minä olen sinun kaltaisesi.
Mutta minä panen sinut vastaamaan
teoistasi, asetan sinut tuomiolle.
Ymmärtäkää tämä, te jotka unohdatte
Jumalan! Muuten minä raatelen teidät,
eikä pelastajaa ole.

Joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua.
Joka pysyy oikealla tiellä, saa nähdä,
kuinka Jumala pelastaa."

Psalmi 51:
Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi
tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna
lankeemukseni anteeksi.
Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina
minun edessäni.
Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt
vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua
nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset.
Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen
siinnyt äitini kohtuun.
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 murtanut.
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 palaavat
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!
Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille
tuodaan teurashärät.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
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Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 52:
Miksi ylpeilet pahuudellasi, sankari?
Jumalan uskollisuus kestää päivästä
päivään.
Sinä punot turmiollisia juonia, kielesi on
kuin terävä veitsi, sinä petturi!
Sinä rakastat pahaa enemmän kuin
hyvää, valhetta enemmän kuin totuutta.
Sinä rakastat parjausta ja panettelua,
petoksen kieltä.
Sen tähden Jumala murskaa sinut, hän
tarttuu sinuun ja tempaa sinut teltastasi,
kiskoo juuresi irti elävien maasta.
Kun hurskaat tämän näkevät, pelko
valtaa heidät. Mutta pian he nauravat:
"Noin siinä kävi, kun hän ei ottanut
Jumalaa turvakseen! Hän luotti suureen
rikkauteensa, turvautui tuhoisiin
juoniinsa."
Mutta minä olen kuin viheriöivä oliivipuu
Jumalan pyhäkössä. Alati minä luotan
Jumalan armoon.
Herra, minä kiitän sinua ikuisesti siitä mitä
olet tehnyt. Minä luotan sinun nimeesi,
sillä sinä olet hyvä omiasi kohtaan.

Psalmi 53:
Mieletön se, joka ajattelee: "Ei Jumalaa ole."
Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat,
inhottavia heidän tekonsa. Kukaan heistä ei tee
hyvää.
Jumala katsoo taivaasta maan ihmisiin, hän tutkii,
onko kellään ymmärrystä, onko ketään, joka etsii
Jumalaa.
Kaikki he ovat hylänneet hänet, kelvottomia kaikki
tyynni! Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei
yhtäkään.
Eivätkö he mitään käsitä, nuo väärintekijät? He
syövät minun kansaani, syövät sitä kuin leipää.
He ovat unohtaneet Jumalan.
Vielä he joutuvat kauhun valtaan  -
ennennäkemättömän kauhun - sillä Jumala lyö

hajalle kansansa vainoojien luut. Jumala on heidät
hylännyt, ja häpeä on heidän osansa.
Kunpa Siionista jo tulisi apu Israelille! Kun Jumala
kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob
riemuitsee, Israel iloitsee.

Psalmi 54:
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 auttajani, Herra on minun tukeni.
Kääntyköön vihollisteni pahuus heitä itseään
vastaan. Herra, sinä olet uskollinen, vaienna
heidät!
Minä uhraan sinulle kiitokseksi, minä ylistän sinun
nimeäsi, Herra, sillä se on hyvä.
Sinä pelastat minut kaikesta hädästä, ja silmäni
saavat nähdä vihollisteni tuhon.

Psalmi 55:
Kuuntele rukoustani, Jumala, älä kätkeydy, kun
pyydän apua.
Kuuntele minua ja vastaa minulle, ahdistus painaa
mieltäni. Olen suunniltani pelosta,
kun vihollinen huutaa uhkauksia, kun
jumalattomat ahdistavat minua. He kaatavat
päälleni onnettomuutta, syyttävät minua
vihassaan.
Sydän hakkaa rinnassani, kuoleman kauhut
hyökkäävät kimppuuni.
Pelko vavisuttaa sisintäni, kauhu saartaa minut.
Jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon,
etsisin lepopaikan.
Pakenisin kauas, majailisin autiomaassa.
Kiiruhtaisin turvapaikkaan, suojaan
myrskytuulelta.
Herra, saata heidät sekasortoon, sekoita heidän
neuvonpitonsa. Joka päivä minun täytyy katsella
kaupungissa riitaa ja väkivaltaa.
Ne kiertävät kaupunkia yötä päivää, väijyvät sen
muureilla. Vääryys ja tuho asuvat sen sisällä,
turmelus sen keskellä, sorto ja petos vallitsevat
sen toreilla.
Jos vihollinen herjaisi minua, sen kyllä kestäisin.
Jos vihamies nöyryyttäisi minua, minä voisin
piiloutua.
Mutta sinä olet kaltaiseni, ystäväni ja uskottuni.
Ystävinä vaelsimme yhdessä Jumalan
huoneeseen.
Kuolema periköön heidät, menkööt he elävinä
alas tuonelaan! Heidän asuinsijansa ovat
pahuutta täynnä.
Minä huudan Jumalaa, ja hän pelastaa minut.
Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä huokaan ja
valitan, ja hän kuulee ääneni.
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Kun minua vastaan käydään sotaa ja monet
hyökkäävät kimppuuni, hän päästää minut
rauhaan.
Jumala kuulee minua ja nöyryyttää 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, syökset
syvimpään kuoppaan, he eivät elä puoleenkaan
ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Katismatroparit, 2.sävelmä:
Opetuslapsistasi teit Sinä, Jumalan Sana
heidän saarnansa kautta maailman
äärien valot. | Valaise meidänkin
sydämemme hyveitten valolla | ja
puhdista ne paastolla | sekä johdata
meidät, Sinun palvelijasi, katumuksen
kautta parannuksen tekoon, | jotta me
kunnioittaisimme Sinua, || ainoata hyvää,
oi Vapahtaja!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Sama uudelleen

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Jumalansynnyttäjä, | älä hylkää minua,
kun minä apuasi anon, | sillä sinuun minä
aina turvaan. || Armahda minua!

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

8. katisma ( Psalmit 56, 57, 58;  59, 60,
61;  62, 63, 64):

Psalmi 56:
Armahda minua, Jumala! Ihmiset väijyvät
minua, alati he ahdistavat ja sortavat
minua.
Viholliseni väijyvät minua kaiken päivää,
kaikki hyökkäävät armottomasti minua
vastaan.
Kun pelko minut valtaa, minä turvaudun
sinuun.
Sinun sanaasi, Jumala, minä ylistän,
sinuun minä luotan, en pelkää mitään.
Mitä voi minulle kukaan kuolevainen?
Kaiken aikaa he vääristelevät sanojani,
aina he hautovat pahaa.
He väijyvät ja vaanivat minua. He
seuraavat kintereilläni ja tavoittelevat
henkeäni.
Maksa heille heidän rikostensa mukaan!
Syökse kansat tuhoon vihassasi, Jumala.
Pakolaisuuteni päivät sinä merkitset
muistiin. Kokoa kyyneleeni leiliisi,
merkitse ne kirjaasi.
Kun pyydän sinua avukseni, viholliseni
pakenevat. Silloin minä tiedän, että
Jumala on puolellani.
Jumala, minä ylistän sanaasi, Herra, minä
ylistän sinun sanaasi.
Jumalaan minä luotan, en pelkää mitään.
Mitä voi minulle kukaan ihminen?
Olen antanut sinulle lupauksen, Jumala.
Minä täytän lupaukseni, uhraan sinulle
kiitosuhrin.
Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut
jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa
Jumalan edessä, siellä missä on elämä ja
valo.
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Psalmi 57:
Armahda minua, Jumala, armahda minua, sinuun
minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan,
kunnes myrsky on ohitse.
Minä huudan avukseni Jumalaa, Korkeinta, hän
vie asiani päätökseen.
Kun vainoojani herjaavat minua, hän lähettää
taivaasta avun ja pelastaa minut. Hän antaa
armonsa, hän on uskollinen!
Ympärilläni on leijonia, ne himoitsevat ihmislihaa.
Niiden hampaat ovat kuin keihäät ja nuolet, niiden
kieli kuin miekan terä.
Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten,
kirkkautesi yli kaiken maan!
He asettivat verkon tielleni lannistaakseen minut.
He kaivoivat kuopan eteeni mutta putosivat siihen
itse.
Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni.
Minä tahdon laulaa ja soittaa!
Herää, sydämeni, herää, harppu, helky, lyyra,
minä tahdon herättää aamuruskon!
Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä, minä
laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.
Sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun
uskollisuutesi ylös pilviin.
Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten,
kirkkautesi yli kaiken maan!

Psalmi 58:
Ovatko tuomionne oikeita, te vallanpitäjät,
tuomitsetteko te ihmisiä oikein?
Ette! Sydämenne halusta te teette maan päällä
vääryyttä, väkivallalle te raivaatte tietä.
Väärämieliset ovat harhateillä syntymästään
saakka, äitinsä kohdusta asti ovat valehtelijat
eksyksissä.
Heidän myrkkynsä on kuin käärmeen myrkky, he
tukkivat korvansa, ovat kuin kuuro kyy,
joka ei kuule käärmeenlumoojan ääntä, vaikka
tämä kuinka taitavasti lumoaisi.
Jumala, revi hampaat heidän suustaan, murskaa
noiden leijonien leukaluut, Herra!
Hajotkoot, haihtukoot he ilmaan kuin vesi. Herra
ampukoon nuolensa, niin että he sortuvat,
menehtyvät kuin etana, joka kuivuu, menehtyvät
kuin keskenmennyt sikiö, joka ei näe valoa.
Jo ennen kuin ohdakkeenne kasvavat
piikkiryteiköksi, myrsky tempaa ne kiukkuisesti
pois.
Vanhurskas saa iloita, sillä hän näkee koston
hetken, hän saa huuhtoa jalkansa jumalattomien
veressä.
Niin ihmiset sanovat: "Vanhurskas kyllä palkitaan.
On sittenkin olemassa Jumala, joka jakaa oikeutta
maan päällä."

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 59:
Pelasta minut vihollisteni käsistä,
Jumalani, suojele minua, kun he
hyökkäävät kimppuuni.
Päästä minut pahantekijöiden kynsistä,
pelasta minut murhamiehiltä.
He vaanivat henkeäni, väkivahvat väijyvät
minua, vaikka en ole rikkonut enkä ole
tehnyt väärin, Herra.
Olen viaton, mutta he syöksyvät miehissä
kimppuuni. Katso puoleeni, tule apuun!
Sinä olet Herra Jumala Sebaot, Israelin
Jumala. Herää, vedä tilille väärien
jumalien palvelijat, älä armahda
pahantekijöitä!
He tulevat joka ilta, haukkuvat kuin koirat
ja kiertelevät kaupungissa.
Kuola valuu heidän suustaan, heidän
sanansa ovat miekkoja. He uskovat, että
kukaan ei kuule.
Mutta sinä, Herra, naurat heille, pidät
pilkkanasi väärien jumalien palvelijoita.
Jumala, minun voimani, sinua minä
odotan, sillä sinä olet turvani.
Uskollinen Jumalani, sinä kuljet edelläni
ja annat minun nähdä, mikä on vihollisteni
kohtalo.
Älä tyystin surmaa heitä, ettei kansani
unohtaisi sinua. Herra, meidän kilpemme,
aja heidät hajalle, lyö heidät maahan.
Joka sanalla, jonka he puhuvat, he
tekevät syntiä. Johtakoon heidän
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ylpeytensä heidät ansaan, he ovat
syytäneet kirouksia ja valheita.
Tehköön vihasi heistä lopun. Hävitä
heidät! He saavat nähdä, että Jumala on
Jaakobin hallitsija, valtias maan ääriin
saakka.
He tulevat joka ilta, haukkuvat kuin koirat
ja kiertelevät kaupungissa,
etsivät ruokaa, ja jos eivät saa kyllikseen,
ulvovat läpi yön.
Mutta minä laulan sinun voimastasi ja
ylistän sinun uskollisuuttasi joka aamu,
sillä sinä olet turvani, pakopaikka hädän
päivänä.
Jumala, minun voimani, sinulle minä
laulan, sillä sinä olet turvani, uskollinen
Jumalani.

Psalmi 60:
Jumala, sinä hylkäsit meidät, löit meidät maahan,
sinä vihastuit meihin. Auta meidät jälleen
jaloillemme.
Sinä järisytit maata ja annoit sen revetä. Korjaa
sen murtumat, muuten se sortuu.
Sinä olet antanut kansasi kokea kovia, olet
juottanut meille viiniä, joka sai meidät
hoipertelemaan.
Mutta palvelijoillesi sinä nostat merkkiviirin, sinun
viirisi luo he kokoontuvat, pois nuolien ulottuvilta.
Auta meitä väkevällä kädelläsi, pelasta ne, joita
rakastat. Vastaa meille!
Jumala on puhunut pyhäkössään: "Riemuiten
minä annan teille Sikemin, jaan teille
Sukkotinlaakson.
Minun on Gilead, minun on Manasse, Efraim on
kypärä päässäni, Juuda on valtikkani.
Moab on pesuvatini, Edomiin minä heitän kenkäni.
Filisteaa vastaan minä kohotan sotahuudon!"
Kuka vie minut linnoitettuun kaupunkiin? Kuka
opastaa minut Edomiin?
Sinä, Jumala, olet hylännyt meidät etkä kulje
sotajoukkomme mukana.
Auta meitä, me olemme hädässä! Turha on
ihmisten apu.
Jumalan voimalla me teemme suuria tekoja, hän
polkee maahan vihollisemme.

Psalmi 61:
Kuule huutoni, Jumala, kuuntele rukoustani!
Maan ääristä minä huudan sinua, kun sydämeni
nääntyy. Sinä viet minut turvaan, kalliolle, jolle itse
en jaksaisi nousta.
Sinä olet ollut turvani, vahva linnoitus vihollista
vastaan.
Minä tahdon aina asua sinun luonasi, minä etsin
sinun siipiesi suojaa.

Sinä, Jumala, olet kuullut lupaukseni, olet antanut
minullekin perintöosan, jonka sinun palvelijasi
saavat.
Anna kuninkaalle elinvuosia, hän hallitkoon
sukupolvesta toiseen.
Pysyköön hänen valtaistuimensa sinun edessäsi
iäti! Sinun armosi ja uskollisuutesi varjelkoon
häntä.
Silloin minä laulan sinun nimesi kunniaa ikuisesti
ja täytän lupaukseni päivästä päivään.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 62:
Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän
antaa minulle avun.
Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
Kuinka kauan te jatkatte syyttelyänne,
hyökkäätte kaikki kimppuuni? Minä olen
kuin kaatuva seinä tai luhistuva muuri.
He juonittelevat syöstäkseen minut
maahan, he rakastavat valhetta. Suullaan
he siunaavat, mutta sisimmässään he
kiroavat.
Hiljene, sieluni, Jumalan edessä! Hän
antaa minulle toivon.
Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
Jumalassa on pelastukseni ja kunniani.
Hän on luja kallio, hänessä on turvani.
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Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen
eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa!
Jumala on turvamme.
Ihmisiin ei ole luottamista, he ovat vain
tuulenhenkäys. Vaakakupissa he eivät
paljon paina, kaikki he ovat tyhjää ilmaa.
Älkää luottako väkivaltaan, älkää
rakentako ryöstösaaliin varaan. Vaikka
omaisuutenne karttuu, älkää kiinnittäkö
siihen sydäntänne.
Jumala on sanonut kerran, kahdesti olen
tämän kuullut: Jumalan on valta.
Sinun, Herra, on uskollisuus. Sinä maksat
ihmiselle hänen tekojensa mukaan.

Psalmi 63:
Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan.
Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja
uupuu autiomaassa ilman vettä.
Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun
voimasi ja kirkkautesi.
Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun
huuleni ylistävät sinua.
Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän,
minä turvaan sinuun, kohotan käteni sinun
puoleesi.
Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja
minä ylistän sinua riemuitsevin huulin.
Minä ajattelen sinua levätessäni, sinä olet
mielessäni yön hetkinä:
sinä olet tullut avukseni, ja minä saan riemuita
siipiesi suojassa.
Koko voimallani minä tarraudun sinuun, ja sinun
oikea kätesi tukee minua.
Tuho kohtaa ne, jotka vaanivat henkeäni: he
joutuvat maan syvyyksiin.
Heidät annetaan miekan saaliiksi, heistä tulee
sakaalien ruokaa.
Antakoon Jumala kuninkaalle paljon iloa.
Riemuitkoon jokainen, joka vannoo Jumalan
nimeen! Mutta valehtelijoiden suu tukitaan.

Psalmi 64:
Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. Kun vihollinen
uhkaa, varjele minua.
Kätke minut pahantekijöiden kiihkolta,
väärintekijöiden juonilta.
He teroittavat kielensä kuin miekan, jännittävät
nuolekseen myrkyllisen sanan,
ja äkkiä he piilopaikastaan ampuvat viatonta,
ampuvat, eivät pelkää.
He kannustavat toinen toistaan pahaan, he
yllyttävät virittämään ansoja, he sanovat: "Ei sitä
kukaan näe."
He hautovat pahaa ja sanovat: "Nyt panemme
toimeksi!" Tutkimaton on ihmisen sisin ja sydän.

Jumala ampuu heihin nuolensa, ja äkkiä he ovat
täynnä haavoja.
He kompastuvat omiin puheisiinsa. Jokainen, joka
heidät näkee, pudistaa päätään.
Kaikki ihmiset ovat peloissaan. He kertovat, mitä
Jumala on tehnyt, ja ottavat opikseen Jumalan
teoista.
Iloitkoon vanhurskas Herrasta ja luottakoon
häneen! Oikeamieliset riemuitkoot!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Katismatroparit, 5.sävelmä:
Me hartaasti anomme teitä, | kaksitoista
apostolia, | rukoilkaa, että me rauhallisesti
suorittaisimme loppuun
itsemmekieltämisen kilvoituksen, | -
tämän parhaimman, taivaallisen hyveen, |
ja kokoaisimme pelastuksen hedelmät, |
sillä totisesti teiltä saavat maan päällä
asuvat voimaa, || ja teihin sielumme
turvautuu

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle

Sama uudelleen

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen

Kaikkien ylistämä Jumalansynnyttäjä, |
kerubeja pyhempi, taivaita korkeampi! |
Sinä olet meille, syntisille, pelastukseksi, |
kun me sinua totuudessa tunnustamme, |
ja sinussa me löydämme
kiusauksissamme puolustajan. | Sen
tähden älä herkeä rukoilemasta
puolestamme, || - sinä sielujemme tuki ja
turva!
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Lukija:

Psalmi 51:
Jumala, ole minulle armollinen
hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini
suuren laupeutesi tähden. Pese minut
puhtaaksi rikoksestani ja anna
lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän
pahat tekoni, minun syntini on aina minun
edessäni. Sinua, sinua vastaan olen
rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun
tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet,
ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen
olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen
siinnyt äitini kohtuun. 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 murtanut. 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 palaavat 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! Silloin otat taas
vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan
teurashärät.

Diakoni:
Pelasta, Jumala, Sinun kansasi ja siunaa
Sinun perintöäsi, lähesty maailmaasi
armolla ja laupeudella, korota
oikeauskoisten kristittyjen sarvi
vuodattaen meidän päällemme runsaat
armolahjasi puhtaimman Valtiattaremme,
Jumalansynnyttäjän, ainaisen Neitseen

Marian esirukouksien tähden, kunniallisen
ja eläväksitekevän ristisi voimalla,
kunniallisten taivaallisten, ruumiittomien
voimien puollon tähden ja niiden
rukouksien tähden, joita Sinulle kantavat
kunniallinen ja jalo profeetta, edelläkävijä
ja kastaja Johannes, pyhät kunnialliset ja
korkeasti kiitetyt apostolit, pyhien
joukkoon luetut isämme, suuret
esipaimenet, koko maailman opettajat
Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja
Johannes Krysostomos, pyhät isämme
Lyykian Myrran arkkipiispa Nikolaos
Ihmeidentekijä, Eufimi Novgorodilainen ja
Tihon Sadonskilainen, pyhä jalo
suurmarttyyri Georgios Voittaja ja muut
pyhät voitolliset marttyyrit,
jumalankantajat pyhittäjäisämme
ihmeidentekijät Sergei ja Herman
Valamolaiset, Arseni Konevitsalainen,
Aleksanteri Syväriläinen, Trifon
Petsamolainen ja Serafim Sarovilainen,
pyhä (jonka muistolle temppeli on vihitty,
ja se, jonka muistoa vietetään), pyhät
vanhurskaat Herran esivanhemmat
Joakim ja Anna ynnä kaikki muut pyhät
ihmiset,  -me rukoilemme Sinua, ylen
armollinen Herra, kuule meitä syntisiä,
kun me rukoilemme Sinua, ja armahda
meitä.

Kuoro:
Herra, armahda. ( 12 kertaa )

Pappi:
Sinun ainokaisen Poikasi armon,
laupeuden ja ihmisrakkauden tähden, ja
Hänen kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä
kaikkein pyhimmän, hyvän ja
eläväksitekevän Henkesi kanssa nyt ja
aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Minean kanoni, ja nämä triodionit
kohdallansa. Luemme myös Vanhan
testamentin 4. veisun:
Herra Joosefin triodion.
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4. veisu. 2.säv. Irmossi
"Herra, sinä et tullut meidän
tykömme lähettiläänä etkä
enkelinä, I vaan itse ilmestyit
meille Neitseestä lihaksi tulleena
Jumalana I ja pelastit koko minun
ihmisluontoni. I Sen tähden minä
huudan Sinulle: I Kunnia olkoon
sinun voimallesi."

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Kirkastu, sieluni, itsensä kieltämisen
tuottamalla valolla, pakene synnin
pimitystä, jotta sinulle koittaisi
Jumalallisen Hengen voimalla
anteeksiannon valo.

Saatuaan himojen syötillä minut
onkeensa kavala vihollinen otti minut
vangikseen, mutta te, apostolit., jotka
olette sananne nuottaan vetäneet
maailman, päästäkää minut irti tästä
onnettomuudesta.

Kunniakkaat apostolit! Te olette tulleet
kunnian Auringon säteilyksi ja karkotatte
pois eksytyksen synkän pimeyden.
Valistakaa myöskin minut, joka olen
kaiken pahuuden pimittämä.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Ahdistuksissani minä yöt päivät huudan
Sinulle, ja Sinä pelastat minut: minä
voitan himoni. sinä, oi Neitsyt, olet minun
apuni ja Sinä voimallasi, ikään kuin
jollakin suojusmuurilla turvaat minut.

Toinen. herra Theodoroksen triodion
5.säv. Irmossi:
"Herra, sinun taloudenhoitosi teot
hämmästyttivät profeetta

Habakukin, sillä Sinä lähdit
kansaasi pelastamaan, Sinä tulit
pelastamaan voideltujasi!"

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Apostolit, te olette vanhurskauden
Auringon ylen kirkkaita säteitä. Valaiskaa
maallinen maailma ja karkottakaa
petoksen synkeys!

Apostolit, maan päällä teidät tunnetaan
Hengen soittamaksi Vapahtajan lyyraksi,
te soitte ihanaa sanomaanne ja
käännytätte maailman Jumalan tykö.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Kunnioittakaamme Kolminaisuutta
yhdessä olemuksessa ja veisuin
ylistäkäämme Herraa Jumalaa,
syntymätöntä Isää, syntynyttä Poikaa ja
elävää Henkeä.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Herra,  Sinä  sikisit  Neitseen  kohdussa  ja
hän synnytti Sinut, Emmanuelin, sillä Sinä
tulit kansasi pelastukseksi, pelastamaan
voideltujasi, oi ihmisiä rakastava.

Katabasi:
"Herra, Sinun taloudenhoitosi
teot hämmästyttivät profeetta
Habakukin, sillä Sinä lähdit
kansaasi pelastamaan, Sinä tulit
pelastamaan voideltujasi!"

8. veisu. Irmossi:
"Kolme hurskasta nuorukaista I
ei totellut hirmuvaltiaan käskyä. I
Heitettyinä sen takia pätsiin I he
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kuitenkin tunnustivat  Jumalan ja
lauloivat: I| Herran teot kiittäkää
Herraa!"

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Paastotkaamme kaikista himoista raviten
tunteitamme paastolla sekä nauttien
hartaan mielenliikutuksen lämmittävää
juomaa, veisatkaamme: Herran teot,
kiittäkää Herraa!

Rukoilkaa, apostolit, että minä, moniin
synteihin ja  tuomioon vikapää, tulisin
seisomaan vanhurskaitten kanssa
oikealla puolella, silloin kun te tulette
Kristuksen kanssa ihmisiä tuomitsemaan.

Puhdistettuamme itsemme paastolla
kohotkaamme jumalisten hyveiden
vaunuihin ja lennähtäkäämme
ajatuksillamme yläilmojen korkeuksiin
veisaten: Herran teot, kiittäkää Herraa!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Sinä synnyttäessäsi Jumaluuden tulen
Sinä, Neitsyt, säilyit palamatta, mutta oi
ainoa ilon tuottaja, polta niiden sielujen
himot, jotka uskoen huutavat Sinulle
enkelin sanoin!

Toinen irmossi:
”Hurskaat nuorukaisesi, oi
Kristus, | veisasivat pätsissä
kiitosvirttä: || Herran teot,
kiittäkää Herraa!!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Veisuin ylistäen Hengen pasuunoita,
Kristuksen opetuslapsia, huutakaamme:
Herran teot, kiittäkää Herraa!

Veisuin me ylistämme maailman
esirukoilijoita ja eksytyksen karkottajia,
Kristuksen opetuslapsia, ja huudamme:
Herran teot, kiittäkää Herraa!

Liitelauselma:
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja
Pyhää Henkeä.

Kiitosvirsin ylistäen pyhää Kolminaisuutta,
Isää, Poikaa ja Henkeä, veisatkaamme:
Herran teot, kiittäkää Herraa!

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Me, ihmiset, kiitosvirsin ylistämme sanoin
selittämätöntä  Synnyttämääsi ja hurskain
mielin huudamme, oi Puhdas: Herran
teot, kiittäkää Herraa!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia sinulle!

Apostolit, rukoilkaa puolestamme, että me
rauhassa täyttäisimme nämä
puhdistavaiset päivät meidän
huutaessamme: Herran teot, kiittäkää
Herraa!

Me kiitämme ja ylistämme ja
kumarramme Herraa, veisaten .ja
korkeasti kunnioittaen Häntä
iankaikkisesti.

Katabasi
"Hurskaat nuorukaisesi, oi
Kristus, I veisasivat pätsissä
kiitosvirttä: I Herran teot,
kiittäkää Herraa!"
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Diakoni suitsuttaen Jumalansynnyttäjän
ikonin edessä:
Jumalansynnyttäjää, Valkeuden Äitiä,
veisuilla kunnioittaen ylistäkäämme.

Kuoro:
Minun sieluni suuresti ylistää Herraa | ja
minun henkeni riemuitsee Jumalasta,
Vapahtajastani. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa
alhaisuuteen. | Katso, tästedes kaikki
sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria,
ja Hänen nimensä on pyhä, | ja Hänen
laupeutensa pysyy polvesta polveen
niille, jotka Häntä pelkäävät.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Hän on osoittanut voimansa
käsivarrellaan; | Hän on hajottanut ne,
joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta
ja korottanut alhaiset. | Nälkäiset Hän on
täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat Hän on
lähettänyt tyhjinä pois. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Hän on ottanut huomaansa palvelijansa
Israelin, | muistaaksensa laupeuttaan

Aabrahamia ja hänen siementänsä
kohtaan iankaikkisesti, niin kuin Hän on
meidän isillemme puhunut. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |

9. veisu. Irmossi:
Kaikkein pyhin Neitsyt! | Sinä olet
sijoittanut kohtuusi
sijoittumattoman Jumalan | ja
olet maailmalle ilon synnyttänyt.
|| Sinua me kiitosvirsillä
ylistämme.”

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia sinulle!

Heitettynä himojen pohjattomaan mereen
minä turvaudun ehtymättömään armoosi.
Pelasta minut, elämäni laivan Ohjaaja!

Sinä laupeuden lähde, anna nyt minulle
katumuksen tuska ja huokaukset, jotta
minä itkisin paheitteni pohjattomia
syvyyksiä.

Opetuslastesi arvokkaitten rukouksien
tähden suo minun, oi Jeesus, kumartaa
jumalallisille kärsimyksillesi ja
kunnialliselle ylösnousemisellesi!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Sinä nuhteeton, joka Jumalan sinussa
asumisen kautta teit taivaalliseksi
maallisen savisekoituksemme, pelasta
kaikki meidät vaaroista!

Toinen irmossi:
"Me ylistämme, oi Kristus, I
puhdasta nuhteettominta Äitiäsi,
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I sillä hän on lihassa
yliluonnollisesti synnyttänyt
Sinut, I joka olet lunastanut
meidät kaikesta eksytyksestä ja
turmeluksesta."

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia sinulle!

Profeetallisesti Vapahtajan lähteistä
ammentaneet apostolit juottavat elämän
oppeja janoaville aina kuolemattomuuden
vettä.

Taivasten Kuninkaan ruhtinaiksi
osoittautuneina te, apostolit, taivutitte
koko maailman kunnioittamaan,
kumartamaan ja ylistämään yksin Häntä
Jumalana.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Kolminaisuus, jakaantumaton,
kaikkitoimiva, kaikkivoipa Ykseys, Isä,
Poika ja Pyhä Henki! Sinä olet Herra,
minun Jumalani, minun Valoni Sinua
kiitosvirsillä ylistäen minä kumarran.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Sinua, puhdas neitseellinen Äiti, me,
sukukuntien sukukunnat, autuaaksi
ylistämme, sillä Sinä olet sanoin
selittämättömästi tullut maailman
sovittajan, Vapahtajan ja Luojan,
synnyttäjäksi.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia sinulle!

Apostolit, pelastakaa ne, jotka teitä
kiitosvirsillä ylistävät, suokaa meidän
nöyrtynein sydämin käydä läpi kaikki
nämä valoa tuottavan paaston päivät.

Katabasi:
"Me ylistämme, oi Kristus, I
puhdasta nuhteettominta Äitiäsi,
I sillä hän on lihassa
yliluonnollisesti synnyttänyt
Sinut, I joka olet lunastanut
meidät kaikesta eksytyksestä ja
turmeluksesta."

Katabasin jälkeen laulamme vielä:
Totisesti on kohtuullista ylistää
autuaaksi sinua,
Jumalansynnyttäjä, aina autuas
ja viaton ja meidän Jumalamme
Äiti. Me ylistämme sinua, joka
olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan
synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Diakoni:
Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa
Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala,
sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä,
puhtainta, siunatuinta,       kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.
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Pappi:
Sillä Sinua ylistävät kaikki taivasten
voimat, ja Sinulle, Isä, Poika ja pyhä
Henki me kunniaa edeskannamme nyt ja
aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Eksapostilario, 1. sävelmä:
Herra, Sinä, joka annat koittaa valon,
puhdista Sinun apostoliesi ja pyhän
esipaimenen Nikolaoksen esirukouksien
takia sieluni kaikista synneistä ja pelasta
minut!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Herra, Sinä, joka annat koittaa valon,
puhdista Sinun pyhiesi esirukouksien
takia sieluni kaikista synneistä ja pelasta
minut!

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Herra, joka annat koittaa valon, puhdista
Jumalansynnyttäjän esirukouksien takia
sieluni kaikista synneistä ja pelasta minut!

Kiitospsalmi:
Lukija:
Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa.
Ylistäkää Herraa taivaista, Ylistäkää
Häntä korkeuksissa. Ylistäkää Häntä
kaikki Hänen enkelinsä, ylistäkää Häntä,
kaikki Hänen sotajoukkonsa, Sinulle,
Jumala sopii ylistystä veisata.

Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää
häntä, kaikki kirkkaat tähdet.
Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te
vedet taivasten päällä.
Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän
käski, ja ne tulivat luoduiksi.
Ja hän asetti ne olemaan aina ja
iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta
ne eivät poikkea.
Ylistäkää Herraa maasta, te merieläimet
ja kaikki syvyydet,

tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä
myrskytuuli, joka panet hänen käskynsä
toimeen,
te vuoret ja kaikki kukkulat, te
hedelmäpuut ja kaikki setrit,
te pedot ja kaikki karja, te matelijat ja
siivekkäät linnut,
te maan kuninkaat ja kaikki kansakunnat,
te ruhtinaat ja kaikki maan tuomarit,
te nuorukaiset ynnä neitsyet, te vanhat
yhdessä nuorten kanssa.
Ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen
nimensä yksin on korkea, hänen
valtasuuruutensa ulottuu yli maan ja
taivaan.
Hän on korottanut sarven kansallensa,
että häntä ylistäisivät kaikki hänen
hurskaansa, Israelin lapset, kansa, joka
on häntä lähellä. Halleluja!
Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi
hänelle hurskasten seurakunnassa.
Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset
riemuitkoot kuninkaastaan.
Ylistäkööt he karkeloiden hänen
nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta
vaskirummuilla ja kanteleilla.
Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän
kaunistaa nöyrät pelastuksella.
Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen
kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.
Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja
heidän kädessään kaksiteräinen miekka,
että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat
kansakuntia,
panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja
jalkarautoihin heidän ylhäisensä
ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on
kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen
hurskaittensa kunnia.
Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään,
ylistäkää häntä hänen väkevyytensä
taivaanvahvuuksissa.
Ylistäkää häntä hänen voimallisista
teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen
herrautensa on suuri.
Ylistäkää häntä pasuunan pauhulla,
ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.
Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja
karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla
ja huiluilla.
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Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla,
ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.
Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa!

Lukija:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, on
tuleva kunnia, ja Sinulle Isä, Poika ja
pyhä Henki , me kunnioitusta kannamme
nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille
valkeuden.

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa  ja
maassa rauha  ja ihmisillä hyvä tahto! Me
kiitämme Sinua, me ylistämme Sinua,
kumarramme Sinua, kunnioitamme
Sinua, kiitosta kannamme Sinulle Sinun
suuren kunniasi tähden! Herra, Kuningas,
taivaallinen Jumala, Isä, kaikkivaltias!
Herra, ainokainen Poika Jeesus Kristus ja
pyhä Henki! Herra Jumala, Jumalan
Karitsa, Isän Poika, joka otat pois
maailman synnin, armahda meitä! Sinä,
joka maailman synnit otat pois, ota
vastaan meidän rukouksemme! Sinä, joka
Isän oikealla puolella istus, armahda
meitä! Sillä Sinä olet ainoa pyhä, Sinä
olet ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän
Jumalan kunniaksi. Aamen.

Joka päivä minä ylistän Sinua ja kiitän
Sinun nimeäsi iäti ja iankaikkisesti.
Herra, Sinä olet meidän turvamme
suvusta sukuun! Minä sanoin: Herra,
armahda minua, paranna minun sieluni,
sillä minä olen syntiä tehnyt Sinua
vastaan. Herra, Sinun puoleesi minä
käännyn: Opeta minua Sinun tahtoasi
täyttämään, sillä Sinä olet minun
Jumalani, sillä Sinun tykönäsi on elämän
lähde; sinun valkeudessasi me valkeuden
näemme. Jatka laupeuttasi niille, jotka
Sinua tuntevat!

Suo, Herra, että me tämän päivän syntiä
tekemättä viettäisimme! Siunattu olet
Sinä, meidän isäimme Jumala, sekä
kiitetty ja ylistetty on Sinun nimesi
iankaikkisesti. Aamen.

Olkoon Sinun laupeutesi, Herra, meidän
päällämme, niin kuin me Sinuun
uskallamme.

Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minulle
käskysi! Kiitetty olet Sinä, Kaikkivaltias,
tee minut ymmärtäväiseksi Sinun
käskyilläsi! Kiitetty olet Sinä, Pyhä, valista
minua Sinun käskyilläsi! Herra, Sinun
laupeutesi pysyy iankaikkisesti; älä
kättesi töitä hylkää! Sinulle on tuleva
kiitos, Sinulle ylistysveisut; Sinulle on
myös kunnia tuleva – Isä, Poika ja pyhä
Henki –nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Diakoni solealla kuninkaan ovien edessä:
Kantakaamme aamurukouksemme
Herralle.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, Sinun armollasi.

Anokaamme Herralta, että koko tämä
päivä olisi meille täydellinen, pyhä,
rauhallinen ja synnitön.

Kuoro:
Anna, Herra.

Diakoni:
Anokaamme Herralta rauhan enkeliä,
uskollista johdattajaa, sielujemme ja
ruumiittemme suojelijaa.

Anokaamme Herralta syntiemme ja
rikkomustemme sovitusta ja
anteeksiantamista.
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Anokaamme Herralta hyvyyttä ja
menestystä sieluillemme ja rauhaa
maailmalle.

Anokaamme Herralta, että Hän sallisi
meidän viettää elämämme jäljellä olevan
ajan rauhassa ja synninkatumuksessa.

Anokaamme elämällemme kristillistä,
kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua
ja hyvää vastausta Kristuksen pelättävän
tuomioistuimen edessä.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä kaikkia
pyhiä antakaamme itsemme, toinen
toisemme ja koko elämämme Kristuksen,
Jumalan, haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi:
Sillä Sinä olet armon, laupeuden ja
ihmisrakkauden Jumala, ja me kunniaa
edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja
pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Pappi:
Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro:
Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni:
Kumartukaamme Herran edessä.

Kuoro:
Sinun edessäsi, Herra.

Pappi:
Pyhä Herra! Sinä asut korkeuksissa ja
sieltä katsot nöyrien puoleen nähden
kaikkinäkevällä silmälläsi koko
luomakunnan. Nöyrin sydämin

kumartuneina me rukoilemme Sinua, oi
kaikkein Pyhin: Ojenna pyhästä
asunnostasi näkymätön kätesi
siunaamaan meitä kaikkia. Ja mitä
olemme tahtoen tai tahtomattamme
syntiä tehneet Sinä, hyvä ja ihmisiä
rakastava Jumala, anna anteeksi ja
lahjoita meille sekä maallisia että
taivaallisia hyvyyksiäsi.

Sillä Sinä, meidän Jumalamme, armahdat
meitä ja pelastat, ja me kunniaa
edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja
pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Virrelmästikiirat, 3.sävelmä:

Herra, Sinä rajattomasta laupeudestasi
tahtoen pelastaa minut I annoit minulle,
syntiselle, katumuksen. I Sinun eteesi
minä sen tähden heittäydyn ja rukoilen: I
taivuta minun sieluni siihen, I että minä
vain Sinuun, I ainoaan armolliseen,
turvautuisin.

Liitelauselma:
Ravitse aamulla meitä armollasi, suo
meille iloa ja riemua kaikkina
päivinämme. Suo meidän iloita yhtä
monta päivää, kuin olet nöyryyttänyt
meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme
kovaa kokeneet. Saakoon palvelijasi
nähdä Sinun tekosi ja heidän lapsensa
Sinun kunniasi.

Herra, Sinä rajattomasta laupeudestasi
tahtoen pelastaa minut I annoit minulle,
syntiselle, katumuksen. I Sinun eteesi
minä sen tähden heittäydyn ja rukoilen: I
taivuta minun sieluni siihen, I että minä
vain Sinuun, I ainoaan armolliseen,
turvautuisin.
Virrelmästikiirat, 3.sävelmä:

Herra, Sinä rajattomasta laupeudestasi
tahtoen pelastaa minut I annoit minulle,
syntiselle, katumuksen. I Sinun eteesi
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minä sen tähden heittäydyn ja rukoilen: I
taivuta minun sieluni siihen, I että minä
vain Sinuun, I ainoaan armolliseen,
turvautuisin.

Liitelauselma:
Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän
Jumalamme, laupeus. Suo menestyä
meille kättemme työn; niin, suo menestyä
meidän kättemme työn.

Pyhät marttyyrit! Kilvoiteltuanne hyvän
kilvoituksen I te kuolemannekin jälkeen
loistatte tähtinä maailmassa. I Kun teillä
on rohkeutta Kristuksen edessä, || niin
rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Jumalansynnyttäjä, kaikkien rukoilijain
puoltaja, | sinä olet turvamme, | sinua me
ylistämme, | sinussa on koko meidän
toivomme. | Rukoile sinusta syntynyttä ||
meidän, ansaitsemattomien palvelijaisi
puolesta!

Lukija:
Hyvä on Herraa kiittää ja veisata ylistystä
Sinun nimellesi, Sinä kaikkein korkein,
aamulla julistaa armoasi ja yön tullen
Sinun totuuttasi.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.
Seisoessamme kunniasi temppelissä me
ajattelemme olevamme taivaassa.
Jumalansynnyttäjä, sinä taivaallinen
portti, avaa meille laupeutesi ovi!

Herra, armahda ( 40 kertaa).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi:
Kiitetty on aina oleva Kristus, meidän
Jumalamme, alati, nyt, aina ja
iankaikkisesti.

Lukija:
Aamen.
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Taivaallinen Kuningas, ohjaa maamme
hallitusta, vahvista uskomme, hillitse
vihollisuudet, anna maailmallesi rauha,
varjele seurakuntaamme, edesmenneet
isämme, äitimme, veljemme ja
sisaremme saata vanhurskauden
majoihin ja meidän synninkatumuksemme
ja tunnustuksemme ota hyvyydessäsi
vastaan!

Pappi:
Herra, minun elämäni Valtias! Estä
minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Kumarrus maahan.

Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.

Kumarrus maahan.

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä
rikokseni ja anna, etten veljeäni
tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).
Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Ensimmäinen hetki

Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

Psalmi 5
Herra, kuule minua, huomaa
huokaukseni!
Kuninkaani ja Jumalani, kuule, kun
huudan sinulta apua. Sinua minä
rukoilen.
Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun
hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan
vastaustasi.
Jumala, sinä et siedä vääryyttä. Pahat
eivät saa sinulta suojaa, rehentelijät eivät
saa astua eteesi. Sinä vihaat
väärintekijöitä, valheenpuhujat sinä
tuhoat, murhamiehet ja petturit sinä
kiroat.
Mutta minä saan tulla sinun temppeliisi
suuren hyvyytesi tähden. Minä saan
kumartaa pyhäkköösi päin, osoittaa
sinulle kunnioitusta.
Herra, johdata 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
lukemattomat. 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, annat siunauksesi
vanhurskaalle, sinun hyvyytesi suojaa
häntä kuin kilpi.

Psalmi 90
Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta
polveen.
Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja
maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä,
Jumala.
Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot:
"Palatkaa jälleen, te ihmisten lapset".
Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin
eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen
vartiohetki.
Sinä huuhdot heidät pois; he ovat kuin uni, ovat
kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa:
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aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se
leikataan ja kuivettuu.
Sillä me hukumme sinun vihasi voimasta, ja sinun
kiivastuksesi voimasta me häviämme pois.
Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi,
salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen.
Niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi
alla, vuotemme päättyvät meiltä kuin huokaus.
Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä
vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä
vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja
turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me
lentäisimme pois.
Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun
kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi?
Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me
saisimme viisaan sydämen.
Herra, palaja jälleen. Voi, kuinka kauan? Armahda
palvelijoitasi.
Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja
riemua kaikkina päivinämme.
Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet
nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin
olemme kovaa kokeneet.
Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän
lapsensa sinun kunniasi.
Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän
Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille
kättemme työn; niin, suo menestyä meidän
kättemme työn.

Psalmi 101
Minä veisaan armosta ja oikeudesta; sinun
ylistystäsi, Herra, minä laulan.
Minä tahdon noudattaa nuhteetonta vaellusta;
milloin tulet sinä minun tyköni? Minä tahdon
vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä.
En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on,
eksyttäväistä menoa minä vihaan: ei saa se
minuun tarttua.
Nurja sydän väistyköön minusta; pahasta minä en
tahdo tietää.
Joka salaa panettelee lähimmäistänsä, sen minä
hukutan; jolla on ylpeät silmät ja kopea sydän, sitä
minä en siedä.
Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he
asuisivat minua lähellä; joka vaeltaa
nuhteettomuuden tietä, se on oleva minun
palvelijani.
Vilpin tekijä älköön asuko minun huoneessani,
valheen puhuja ei kestä minun silmäini edessä.
Joka aamu minä hukutan kaikki jumalattomat
maasta, lopettaakseni kaikki väärintekijät Herran
kaupungista.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

9. katisma ( Psalmit 65, 66, 67;  68; 69,70
):

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 65:
Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa!
Me täytämme lupaukset, jotka annoimme
sinulle,
sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun
luoksesi kaikki ihmiset tulevat.
Syntimme ovat meille liian raskaat, mutta
sinä annat ne anteeksi.
Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa
tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi.
Ravitse meidät huoneesi antimilla,
temppelisi pyhyydellä!
Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme,
vastaat meille, sinä siunaat ja autat meitä.
Sinuun luottavat kaikki maan ääret ja
kaukaiset meren rannat.
Sinä pystytit vuoret voimallasi, sinun on
valta ja väkevyys.
Sinä tyynnytit merten pauhun, aaltojen
kuohun ja kansojen kohinan.
Maan äärissä ihmiset pelästyvät
nähdessään sinun tunnustekosi. Sinä
saat idän ja lännen maat kohottamaan
riemuhuudon!
Sinä pidät huolta maasta ja annat sille
sadetta, sinä teet sen hedelmälliseksi.
Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä.
Sinä kasvatat sadon ihmisille, pidät
maasta huolen.
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Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyn
pellon, pehmität sen sateilla ja siunaat
maan kasvun.
Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi.
Missä vaunusi kulkevat, siellä maa
tiukkuu runsautta.
Autio aro viheriöi, kukkulat verhoutuvat
juhlapukuun.
Niityt ovat lammaslaumojen peitossa,
laaksot lainehtivat viljaa. Koko maa
riemuitsee ja laulaa.

Psalmi 66:
Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa,
maan asukkaat!
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja
ylistäkää häntä.
Sanokaa Jumalalle: Kuinka pelottavia ovatkaan
sinun tekosi! Viholliset nöyrtyvät sinun edessäsi
suuren voimasi tähden.
Koko maa kumartuu eteesi, koko maa laulaa
kiitostasi ja ylistää nimeäsi.
Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä. Hän on tehnyt
meille suuria tekoja.
Hän muutti meren kuivaksi maaksi, kuivin jaloin
kansa kulki virran poikki. Siksi me saamme iloita
hänestä.
Hän hallitsee voimallaan iäti, hän pitää silmällä
kansoja. Älköön kukaan nousko kapinaan häntä
vastaan.
Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki kansat,
antakaa ylistyksen kaikua!
Hän antaa meille elämän, hän ei salli jalkamme
horjua.
Sinä olet koetellut meitä, Jumala, puhdistanut
ahjossa kuin hopeaa.
Sinä olet antanut meidän joutua verkkoon, olet
pannut orjuuden taakan harteillemme.
Sinä olet antanut vihollisten ajaa ylitsemme, me
olemme joutuneet tuleen ja veteen, mutta sinä
olet avannut meille jälleen tien.
Minä tuon sinun temppeliisi polttouhrit, täytän
lupauksen,
jonka huuleni sinulle lausuivat, jonka suuni puhui
ahdingon hetkellä.
Minä uhraan lihavia lampaita, poltan pässejä
tuoksuviksi uhreiksi, minä valmistan sinulle härkiä
ja vuohia.
Tulkaa, kaikki jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa,
kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt.
Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo
kielelläni.
Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi
kuullut minua,
mutta hän kuunteli, hän kuuli rukoukseni.
Ylistetty olkoon Jumala! Hän ei torjunut rukoustani
eikä kieltänyt minulta armoaan.

Psalmi 67:
Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon
meitä, hän kirkastakoon meille kasvonsa.
Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi,
Jumala, ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä
autat.
Ylistäkööt kansat sinua, Jumala, ylistäkööt sinua
kaikki kansat.
Kansat iloitkoot ja riemuitkoot, sillä sinä jaat niille
oikeutta, sinä johdatat kansakuntia maan päällä.
Ylistäkööt kansat sinua, Jumala, ylistäkööt sinua
kaikki kansat.
Maa on antanut satonsa. Jumala, meidän
Jumalamme, siunatkoon meitä yhä.
Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä
kaikki maan ääret.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 68:
Jumala lähtee liikkeelle, ja hänen
vihollisensa hajaantuvat, hänen
vastustajansa pakenevat hänen tieltään.
He haihtuvat ilmaan kuin savu. Niin kuin
vaha sulaa tulen hohteessa, niin
tuhoutuvat väärämieliset Jumalan
edessä.
Mutta vanhurskaat iloitsevat, iloitsevat ja
riemuitsevat Jumalan edessä.
Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen
nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka
kiitää pilvivaunuillaan. Herra on hänen
nimensä, iloitkaa hänen edessään!
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Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja,
Jumala pyhässä asunnossaan.
Hän antaa yksinäiselle kodin, hän
päästää vangitut vapauteen, mutta hänen
vastustajansa saavat asua paljaaksi
paahtuneessa maassa.
Jumala, kun sinä johdit kansaasi, kun
kuljit autiomaassa,
niin maa järisi ja taivas vihmoi vettä
Jumalan, Siinain Herran, Jumalan,
Israelin Jumalan edessä.
Sinä, Jumala, annat runsaat sateet,
nääntyneen maasi sinä saat jälleen
kukoistamaan.
Sinun väkesi elää siellä, hyvyydessäsi
sinä huolehdit köyhistä, Jumala.
Herra on sanonut sanansa, suurin joukoin
naiset tuovat voitonsanoman.
Kuninkaat ja sotajoukot pakenevat,
pakenevat, ja telttojen vaiheilla jaetaan
saalista.
Jäättekö makailemaan kuormasatuloitten
ääreen? Kyyhkysen siivet on silattu
hopealla ja sulat kelmeällä kullalla.
Kun Kaikkivaltias ajoi kuninkaat hajalle,
satoi lunta Salmonin mustilla vuorilla.
Basanin vuoret ovat mahtavat, Basanin
vuoret ovat korkeat.
Miksi te, korkeat vuoret, katsotte
karsaasti sitä vuorta, jonka Jumala on
halunnut asuinpaikakseen, ikuiseksi
asunnokseen?
Jumalalla on kymmenettuhannet loistavat
vaunut, tuhat kertaa tuhannet, kun hän
tulee Siinailta pyhäkköönsä.
Sinä, Herra, nousit korkeuteen, otit
vankeja, otit lahjaksi ihmisiä, otit nekin,
jotka kapinoivat vastaan. Sinä asut
korkealla, Herra, Jumala.
Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään.
Meitä kantaa Jumala, meidän apumme.
Jumala on meille pelastuksen Jumala.
Herra, Herra pelastaa kuolemasta.
Jumala murskaa vihollisiltaan pään,
karvaisen pään niiltä, jotka rikoksissa
vaeltavat.
Herra on sanonut: "Basanistakin minä
haen heidät, minä tuon heidät meren
syvyyksistä.

Sinun jalkasi saavat kahlata veressä,
koirasi saavat latkia kyllikseen vihollisten
verta."
Jumala, minun kuninkaani, kansa näkee
pyhäkössä sinun juhlakulkueesi.
Laulajat kulkevat edellä, jäljessä soittajat,
keskellä kulkevat neidot rumpua lyöden.
Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää
Herraa Israelin lähteiden äärellä!
Tuolla on Benjamin, nuorin mutta
hallitsija, tuolla ovat Juudan päälliköt
miehineen, tuolla ovat Sebulonin ja
Naftalin päälliköt.
Osoita mahtisi, Jumala, pidä voimassa
se, mitä olet tehnyt hyväksemme.
Temppelisi kohoaa Jerusalemin yllä,
kuninkaat tuovat sinulle lahjoja.
Ärjäise kaislikon pedolle, kurita kansoja,
härkien laumaa, sonnivasikoita!* Polje
maahan ne, jotka himoitsevat meidän
hopeaamme. Hajota kansat, jotka
tahtovat sotaa!
Tuokoot muukalaiset lahjaksi Egyptin
vaskea, Nubia kohottakoon kätensä
Jumalan puoleen.
Laulakaa Jumalalle, maan valtakunnat,
ylistäkää Herraa!
Hän ajaa vaunuillaan taivaassa, ikiaikojen
taivaassa. Kuulkaa, hän antaa äänensä
kaikua, mahtavan äänen.
Tunnustakaa Jumalan voima! Hänen
kirkkautensa lepää Israelin yllä, hänen
valtansa ulottuu yli pilvien.
Pelottava on Jumala, Israelin Jumala,
joka asuu pyhäkössään. Hän antaa
voiman ja väkevyyden kansalleen.
Ylistetty olkoon Jumala!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon torstaina

39

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 69:
Pelasta minut, Jumala! Vesi on noussut
kaulaani saakka.
Olen vajonnut pohjattomaan liejuun,
jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen
joutunut vetten syvyyksiin, pyörre tempaa
minut mukaansa.
Minä olen väsynyt huutamaan, kurkkuni
on käheä. Silmäni hämärtyivät, kun odotin
sinua, Jumala.
Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä,
jotka minua syyttä vihaavat. Vahvoja he
ovat, nuo, jotka tahtovat tuhota minut.
Syyttä he ovat minun vihamiehiäni.
Kuinka voisin palauttaa sellaista, mitä en
ole varastanut?
Jumala, sinä tunnet erehdykseni,
rikkomukseni eivät pysy sinulta salassa.
Herrani, Herra Sebaot! Älköön minun
takiani joutuko häpeään kukaan, joka
odottaa sinua. Israelin Jumala! Älköön
minun takiani joutuko pilkattavaksi
kukaan, joka etsii sinua.
Sinun takiasi olen joutunut häväistyksi,
häpeän puna peittää kasvoni.
Minusta on tullut vieras veljilleni, äitini
pojat eivät minua tunne.
Kiivaus sinun temppelisi puolesta on
kuluttanut minut, ja minuun sattuu niiden
pilkka, jotka pilkkaavat sinua.
Minä itkin ja paastosin, mutta siitäkin
koitui minulle vain häpeää.
Minä pukeuduin karkeaan kankaaseen,
mutta minusta tuli vain pilkkalaulun aihe.
Missä ihmiset kokoontuvat, siellä
puhutaan minusta. Missä olutta juodaan,
siellä lauletaan minusta.
Minä rukoilen sinua, Herra. Kunpa tämä
hetki olisi otollinen. Jumala, vastaa
minulle! Onhan hyvyytesi suuri ja apusi
varma.

Pelasta minut, etten vajoaisi liejuun,
pelasta minut vihollisteni käsistä ja vetten
syvyyksistä.
Älä anna pyörteen temmata minua
mukaansa, syvyyden nielaista minua, älä
anna kuilun sulkeutua pääni päällä.
Vastaa minulle, Herra! Sinä olet
uskollinen, katso puoleeni, sinä
armollinen.
Älä kätke kasvojasi palvelijaltasi. Minä
olen ahdingossa, vastaa jo minulle!
Tule luokseni, lunasta minut, osta minut
vapaaksi vihollisteni nähden.
Sinä näet kaikki ahdistajani, sinä tiedät,
että olen kärsinyt häväistystä, herjaa ja
pilkkaa.
Häpeä on murtanut sydämeni, haavani ei
parane. Turhaan minä odotin sääliä,
kukaan ei minua lohduttanut.
Viholliseni ovat panneet ruokaani
karvasta koiruohoa, janooni he juottivat
etikkaa.
Tulkoon heidän pitopöytänsä heille
ansaksi ja uhrijuhlansa onnettomuudeksi!
Tulkoot heidän silmänsä sokeiksi, tee
heidän jalkansa heikoiksi.
Vuodata heidän päälleen kiivautesi malja,
sinun vihasi hehku kohdatkoon heidät.
Tulkoon heidän leirinsä autioksi, älköön
kukaan asuko heidän teltoissaan.
He ovat vainonneet sitä, jota sinä olet
lyönyt, lisänneet sen tuskaa, jota sinä olet
haavoittanut.
Pane heille syyllisyyttä syyllisyyden
päälle, torju heidät luotasi.
Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta,
älköön heidän nimeään merkittäkö
vanhurskaiden joukkoon.
Minä olen kurja ja kipua täynnä, mutta
sinä, Jumala, autat minut turvaan.
Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä,
kunnioitan sitä kiitoksin.
Miellyttäköön kiitokseni Herraa enemmän
kuin uhrihärkä, enemmän kuin sarvipää ja
halkisorkkainen sonni.
Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat, niiden
mieli virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa,
sillä Herra kuulee köyhien rukouksen eikä
hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa.
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Taivas ja maa ylistäkööt häntä, meret ja
kaikki, mikä niissä liikkuu.
Jumala pelastaa Siionin ja rakentaa
Juudan kaupungit. Hänen kansansa saa
asua siellä, se ottaa maan omakseen.
Hänen palvelijoittensa jälkeläiset perivät
sen, ja ne, jotka rakastavat hänen
nimeään, saavat asua siellä.

Psalmi 70:
Jumala, pelasta minut, Herra, riennä avukseni!
Pilkka ja häpeä niille, jotka väijyvät henkeäni!
Perääntykööt lyötyinä kaikki, jotka tahtovat minulle
pahaa.
Kääntykööt häpeissään takaisin ne, jotka ilkkuvat:
"Siitä sait!"
Mutta ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoot ja
riemuitkoot sinusta. Ne, jotka panevat toivonsa
sinuun, saakoot aina sanoa: "Suuri on Jumala!"
Minä olen köyhä ja avuton, Jumala, riennä
avukseni. Sinä olet minun apuni ja pelastajani,
Herra, älä viivy!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda

Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven
edessä ja laulajat toistavat troparin
6.sävelmällä:

Kuule varhain ääntäni, minun Kuninkaani
ja Jumalani.

Liitelauselma:
Herra, ota korviisi sanani, ota huomioon
huokaukseni.

Liitelauselma:
Sillä Sinua, Herra, minä rukoilen.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Miksi nimittäisimme sinua, oi Armoitettu?
–Taivaaksi, sillä sinusta on koittanut
vanhurskauden aurinko; paratiisiksi, sillä
sinä olet kasvattanut
turmeltumattomuuden kukan; Neitseeksi,
sillä sinä pysyit miehen tietämättömänä;
puhtaaksi Äidiksi, sillä sinä kannoit
pyhässä sylissäsi Poikaa, joka on
kaikkien Jumala. Rukoile, että Hän
pelastaisi meidän sielumme.

Vahvista, Herra, käymiseni sanassasi,
äläkä anna minkään jumalattomuuden
minua vallita. Lunasta minut ihmisten
väkivallasta, niin minä käskysi pidän.
Valista kasvosi palvelijoillesi ja opeta
minulle sääntösi.
Täyttyköön suuni Sinun kiittämisestäsi,
Herra, että veisuilla ylistäisin Sinun
kunniaasi, koko päivän Sinun jalouttasi.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
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Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.
Ylistäkäämme vaikenemattomin kielin
koko sydämestämme kiitosvirsillä
korkeasti ylistettävää ja pyhiä enkeleitä
pyhempää Jumalan Äitiä, tunnustaen
hänet Jumalansynnyttäjäksi, sillä hän on
totisesti synnyttänyt lihaksi tulleen
Jumalan ja herkeämättä rukoilee
sielujemme puolesta.

Herra, armahda. ( 40 kertaa )

Oi 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 joka kaikkia kutsut
pelastukseen luvaten heille tulevaisia
lahjoja  -Sinä itse, Herra, ota tällä hetkellä
meidänkin rukouksemme vastaan ja
ohjaa meidän elämämme Sinun käskyjesi
tielle, pyhitä meidän sielumme, puhdista
meidän ruumiimme, ojenna meidän
aivoituksemme, puhdista meidän
mielemme ja päästä meidät kaikesta
murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä
meitä pyhillä enkeleilläsi, että me heidän
joukkojensa varjeluksessa ja
johdatuksessa uskon yhteyden
saavuttaisimme ja lähestymättömän
kunniasi käsittäisimme, sillä kiitetty olet
Sinä iankaikkisesti. Aamen.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi kuninkaan ovien edessä:
Jumala, ole meille armollinen ja siunaa
meitä! Valista kasvosi meille ja armahda
meitä!

Lukija:
Aamen.

Pappi:
Herra, minun elämäni Valtias! Estä
minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Kumarrus maahan.

Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.

Kumarrus maahan.

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä
rikokseni ja anna, etten veljeäni
tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.
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Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.
Herra, armahda ( 12 kertaa).

Pappi:
Kristus, totinen Valkeus, joka valistat ja
pyhität jokaisen maailmaan tulevan
ihmisen. Kuvautukoon meissä Sinun
kasvojesi valkeus, että me siinä
lähestymättömän valkeuden näkisimme;
ja ojenna meidän askeleemme Sinun

käskyjesi täyttämiseen, puhtaimman Äitisi
ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden.

Kuoro: Kontakki, 8.säv.:
Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, |
voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, | me,
sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme |
kiitokseksi veisaamme voittovirren. |
Pelasta meidät kaikista vaaroista, | sillä
sinulla on valta voittamaton, | että
huutaisimme sinulle: || Iloitse, Morsian,
aviontuntematon.

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

Kuoro:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda.
Herra, armahda. Siunaa.

Pappi:
Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman
Äitinsä, pyhien, kunniallisten ja korkeasti
kiitettyjen apostolien, pyhän isämme
Lyykian Myrran arkkipiispan ja
ihmeidentekijä Nikolaoksen ja kaikkien
pyhiensä esirukouksien tähden
armahtakoon meitä ja pelastakoon
hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.

Kuoro:
Anna, Herra, pitkä ikä meidän pyhimmälle
isällemme Konstantinopolin ja uuden
Rooman arkkipiispalle ja ekumeeniselle
patriarkalle ____________ ja korkeasti
pyhitetylle Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispalle ____________ sekä
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin
metropoliitalle __________, tämän pyhän
temppelin veljille ja kaikille
seurakuntamme jäsenille sekä kaikille
oikeauskoisille kristityille.



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon torstaina

43

(Joissakin luostareissa tässä kohtaa
toimitetaan litania edesmenneitten
puolesta.. Pappi tropareja laulettaessa
siirtyy kirkon takaosaan seuraten
saattokynttilää. Vainajien pöytää ei
siirretä keskelle kirkkoa. Litanian loputtua
pappi kuninkaan ovien edessä aloittaa
alkusiunauksella kolmannen hetken.)

Kolmas hetki

Pappi:
Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala,
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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. Herra, armahda (12 kertaa ).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

Psalmi 17:
Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta! Kuule
minun avunhuutoni, ota vastaan rukoukseni. Minä
puhun sinulle vilpittömin huulin. Sinulta saan
oikean tuomion, sinun silmäsi näkevät, mikä on
totta. Sinä tutkit sydämeni, yölläkin sinä minua
tarkkaat, sinä koettelet minua mutta et löydä
minusta mitään väärää. Minun suuni ei puhu
pahaa. En ole tehnyt niin kuin muut tekevät. Olen
totellut sinua ja välttänyt väkivallan teitä. Sinun
poluillasi minä olen pysynyt, jalkani eivät ole
horjahtaneet sinun tieltäsi pois. Minä huudan
sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle.
Kuuntele minua, kuule, mitä puhun sinulle. Osoita
minulle ihmeellistä hyvyyttäsi! Sinä pelastat
väkevällä kädelläsi kaikki ne, jotka etsivät sinusta
turvaa vihamiesten uhatessa. Varjele minua niin
kuin silmäterääsi, peitä minut siipiesi suojaan -



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon torstaina

44

jumalattomat väijyvät henkeäni, veriviholliseni
saartavat minut! He ovat kovettaneet sydämensä
ja puhuvat röyhkeästi ylvästellen. Nyt he ovat jo
kintereilläni ja piirittävät minut, vaanivat tilaisuutta
iskeäkseen minut maahan. He ovat kuin saalista
himoitseva leijona, kuin piilopaikassaan väijyvä
peto. Riennä avuksi, Herra! Astu jumalattomia
vastaan, paina heidät polvilleen! Pelasta minut
miekallasi! Vapauta minut kädelläsi, Herra,
pahojen ihmisten vallasta, noiden ihmisten, joille
tämä elämä on kaikki. Suojattiesi vatsan sinä
täytät, heidän lapsensa saavat syödä kyllikseen,
ja ruokaa riittää lastenkin lapsille. Minä saan
nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun
herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut.

Psalmi 25:
Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani,
sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan,
ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he
voittavat minut! Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää
vaille apuasi. Vain luopiot joutuvat häpeään.
Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua
kulkemaan polkujasi. Ohjaa minut totuuteesi ja
opeta minua, sinä Jumalani, auttajani! Sinuun
minä luotan aina. Herra, sinä olet laupias, muista
minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista
nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka
olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Hyvä ja
oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa
köyhille tiensä. Herran tie on hyvä, hän on
uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja
lakinsa. Herra, nimesi kunnian tähden anna
anteeksi suuret syntini. Se, joka Herraa pelkää,
oppii valitsemaan oikean tien. Hän saa onnen ja
rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan.
Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen, ja
he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa.
Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää
jalkani ansasta. Käänny puoleeni ja ole minulle
armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä
sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni.
Katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna
anteeksi kaikki syntini. Katso, kuinka paljon
minulla on vihollisia! Heidän vihansa on
väkivaltainen ja julma! Suojele minua ja pelasta
minut, älä hylkää minua, sinuun minä turvaudun.
Vilpittömyys ja rehellisyys on minun suojani.
Sinuun, Herra, minä luotan.
Jumala, vapauta Israel kaikesta hädästä!

Psalmi 51:
Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi
tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja
anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän
pahat tekoni, minun syntini on aina minun
edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut,

olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein
teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut
tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni,
synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun.
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
murtanut. 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
palaavat 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! Silloin otat taas
vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan
teurashärät.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle, Jumala!

10.katisma (71, 72;   73, 74;  75, 76, 77)
Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 71:
Herra, sinuun minä turvaan. Älä
milloinkaan hylkää minua.



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon torstaina

45

Sinä olet vanhurskas, pelasta minut,
vapahda minut! Kuule minun pyyntöni ja
auta minua.
Ole minulle kallio, jonka suojaan saan
paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut,
sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani.
Jumala, pelasta minut pahojen käsistä,
riistäjien ja sortajien vallasta.
Sinä olet minun toivoni, Herra, Herra,
minun turvani nuoruudesta asti.
Syntymästäni saakka olet ollut tukeni,
siitä saakka kun kohdusta minut päästit.
Sinulle minä aina laulan ylistystä.
Monelle olen ollut ihmetyksen aihe, mutta
sinä olet luja turvani.
Siksi minun suuni tulvii kiitosta ja alati
ylistää ihanuuttasi.
Älä hylkää minua nyt vanhuuden päivinä,
älä jätä, kun voimani uupuvat.
Minun viholliseni väijyvät minua ja pitävät
keskenään neuvoa sanoen:
"Jumala ei ole enää hänen kanssaan,
käykää häneen kiinni, ei häntä kukaan
auta."
Jumala, älä ole kaukana! Jumala, riennä
minua auttamaan.
Joutukoot häpeään ja häviöön minun
vainoojani, kohdatkoon iva ja pilkka
minun ahdistajiani!
Minä en luovu toivostani enkä lakkaa
sinua ylistämästä.
Minä julistan uskollista hyvyyttäsi ja alati
sinun apusi runsautta, jonka mittaa ja
määrää en tiedä.
Herra, minun Jumalani, minä kerron sinun
voimateoistasi ja julistan vanhurskauttasi,
sinun, ainoan.
Jumala, sinä olit opastajani jo kun olin
nuori, ja tähän päivään asti olen saanut
kertoa ihmeistäsi.
Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, älä
hylkää minua, Jumala. Minä julistan
tuleville polville kätesi mahtia ja tekojesi
suuruutta.
Sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja
suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun
vertaisesi?
Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia
ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen

sinä virvoitat minut, syvyyksistä sinä
minut nostat.
Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta
minua jälleen,
niin lyyrani sävelin saan ylistää sinun
totuuttasi, Jumala, ja harppuni kielillä
kiittää sinua, Israelin Pyhä!
Minun huuleni avautuvat ilohuutoon. Minä
laulan sinulle kiitosta, koska sinä lunastit
minut.
Lakkaamatta minun kieleni kertoo
vanhurskaudestasi. Minun ahdistajieni
osaksi tuli häväistys ja pilkka.

Psalmi 72:
Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi, opeta
oikeamielisyys hallitsijalle!
Hän jakakoon kansallesi oikeutta, köyhiä
palvelijoitasi hän auttakoon,
niin vuoret kantavat rauhan hedelmää ja oikeus
verhoaa kukkulat.
Olkoon hänen tuomionsa köyhän turva, maan
vähäiset saakoot hänen apunsa, ja sortajat hän
murskatkoon,
niin häntä kunnioitetaan polvesta polveen, niin
kauan kuin kiertävät aurinko ja kuu.
Olkoon hän kuin sade kuivalle nurmelle, kuin
maahan lankeava kevätsade.
Kukoistakoon oikeus hänen päivinään, ja
vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää
ole.
Merestä mereen hän hallitkoon, suurelta virralta
maan ääriin asti.
Kumartakoot häntä aavikoitten asujat, hänen
edessään viholliset nuolkoot tomua.
Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat,
Saban ja Seban kuninkaitten verot.
Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä, ja palvelkoot
häntä kaikki kansat,
sillä hän kuulee köyhän avunhuudot ja rientää
turvattoman auttajaksi.
Hän säälii kurjaa ja avutonta ja pelastaa köyhät
ahdingosta,
lunastaa heidät väkivallan ja sorron alta, ja
jokaisen henki on hänelle kallis.
Eläköön hän kauan ja saakoon Saban kultaa.
Rukoilkoon kansa aina hänen puolestaan,
pyytäköön lakkaamatta hänelle siunausta,
niin maa kasvaa viljaa yltäkylläisesti, vainiot
lainehtivat vuorten harjanteilla asti, laiho on
sankka kuin Libanonin metsä ja lyhteet lukuisat
kuin ruoho maassa.
Pysyköön hänen nimensä ikuisesti, muistettakoon
se aina auringon alla. Tuokoon se kaikille
siunausta, ja kansat ylistäkööt hänen onneaan.
Ylistetty on Herra, Israelin Jumala, ihmeelliset
ovat hänen tekonsa, ei ole hänelle vertaa!
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Ylistetty ikuisesti hänen nimensä kunnia. Maa on
täynnä hänen kirkkauttaan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 73:
Kuinka hyvä onkaan Jumala Israelille,
kuinka hyvä niille, joilla on vilpitön sydän!
Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani
melkein pettivät.
Minä kadehdin jumalattomia, kun näin
heidän menestyvän.
Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä
ja lihavia.
He eivät joudu raatamaan niin kuin muut
ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta.
Sen tähden ylpeys koristaa heidän
kaulaansa ja väkivalta on viittana heidän
yllään.
Pahuus pursuaa heidän sisimmästään,
heidän sydämensä on tulvillaan juonia.
He puhuvat ilkeästi ja pilkallisesti,
häikäilemättä he sortavat avutonta.
Heidän puheensa uhmaavat taivasta,
heidän sanansa eivät säästä mitään
maan päällä.
Ja minun kansani kääntyy heidän
puoleensa, särpii suun täydeltä heidän
sanojaan!
He sanovat: "Miten Jumala tämän saisi
selville? Ei Korkein mitään tiedä."

Sellaisia ovat jumalattomat, kaikessa
rauhassa he kasvattavat mahtiaan.
Olenko turhaan pitänyt sydämeni
puhtaana ja käteni viattomina?
Minua kuritetaan kaiken päivää, minä
saan kärsiä joka aamu.
Jos sanoisin: "Noin minäkin tahdon
puhua", pettäisin ne, jotka ovat sinun
lapsiasi, Jumala.
Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni
kaiken tämän, mutta se oli minulle liian
vaikeaa.
Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja
tajusin, miten jumalattomien käy.
Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he
putoavat pettävään kuoppaan.
Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän
loppunsa on kauhea.
Herra, kun sinä nouset, he ovat pelkkää
tyhjää, kuin unikuva, joka herätessä
katoaa.
Sydämeni oli katkera, sieluuni pisti.
Minä olin mieletön, ymmärrystä vailla, olin
kuin järjetön eläin sinun edessäsi.
Kuitenkin minä saan aina olla luonasi,
sinä pidät kädestäni kiinni.
Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja
viimein sinä nostat minut kunniaan.
Taivaassa minulla on sinut, sinä olet
ainoa turvani maan päällä.
Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala
on kallioni, minun osani iankaikkisesti.
Ne, jotka luopuvat sinusta, menehtyvät.
Sinä tuhoat kaikki, jotka pettävät sinut.
Mutta minun onneni on olla lähellä
Jumalaa, minä turvaan Herraan,
Jumalaani, ja kerron kaikista hänen
teoistaan.

Psalmi 74:
Jumala, miksi olet hylännyt meidät ainiaaksi, miksi
vihasi hehkuu omaa laumaasi vastaan?
Muista kansaasi, jonka kauan sitten itsellesi ostit,
jonka lunastit omaksesi, muista Siionin vuorta,
asuinsijaasi.
Suuntaa askeleesi lohduttomille raunioille:
vihollinen on raiskannut kaiken pyhäkössäsi.
Vihollisesi ovat riehuneet sinun pyhällä paikallasi,
he ovat pystyttäneet sinne omat voitonmerkkinsä.
Kerran he olivat kirveillä kaataneet vuorten tiheät
metsät,
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ja nyt he kirvein ja kangin pirstoivat temppelin
puuleikkaukset.
He sytyttivät sinun temppelisi tuleen, saastuttivat
ja hävittivät maan tasalle sinun nimesi asunnon.
He sanoivat: "Me tuhoamme kaiken", ja he
polttivat Jumalan pyhäköt koko maasta.
Emme ole enää nähneet ennusmerkkejä, meillä ei
enää ole profeettoja, ei ketään, joka tietäisi,
kuinka kauan tätä jatkuu.
Jumala, kuinka kauan vihollinen saa herjata,
saako vihollinen häväistä nimeäsi iäti?
Miksi pidättelet kättäsi? Kohota oikea kätesi ja tee
hävityksestä loppu!
Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut
kuninkaani, sinä teet suuria tekoja kaikkialla.
Sinä hämmensit voimallasi meren, sinä murskasit
merihirviöiden päät.
Itsensä Leviatanin päät sinä musersit ja ruhon
annoit petojen ruoaksi.
Sinä puhkaisit kuohumaan lähteet ja purot, sinä
kuivasit ehtymättömät virrat.
1Sinun on päivä ja sinun on yö, olet pannut
paikoilleen auringon ja kuun.
Sinä olet määrännyt kaikki maan rajat, sinä olet
luonut kesän ja talven.
Muista, Herra, että vihollinen on herjannut, että
tuo mieletön kansa on häpäissyt nimeäsi.
Älä jätä petojen armoille niitä, jotka sinua ylistävät,
säästä köyhien palvelijoittesi henki.
Älä unohda liittoasi, kun väkivalta pesii maan
pimennoissa.
Älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta,
kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi.
Nouse, Jumala! Tämä on sinun asiasi, vie se
voittoon! Muista, että mielettömät pilkkaavat sinua
kaiken päivää.
Kuule, miten vihollisesi huutavat, miten
vastustajiesi raivo alati yltyy.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:

Psalmi 75:
Me kiitämme sinua, Jumala, me kiitämme
sinua ja huudamme avuksi nimeäsi, me
kerromme sinun ihmeellisistä teoistasi.
- Minä, Herra, asetan määräajan ja
tuomitsen oikeudenmukaisesti.
Maa järkkyy, sen kansat järkkyvät, mutta
minun pylvääni pitävät maan paikoillaan.
- Mahtailijoille minä sanon: "Älkää
mahtailko!" ja jumalattomille: "Älkää
ylvästelkö!
Älkää korottako itseänne, älkää puhuko
röyhkeästi ja uhmaillen."
Ei idästä, ei lännestä eikä
autiomaastakaan tule ketään, joka heidät
korottaisi.
Kun Jumala käy tuomitsemaan, hän
korottaa ja hän alentaa.
Herralla on kädessään malja täynnä
kuohuvaa, väkeväksi maustettua viiniä.
Siitä hän kaataa jumalattomille, ja heidän
on juotava se, nieltävä pohjasakkoja
myöten.
Minä ylistän iäti Herraa, laulan kiitosta
Jaakobin Jumalalle.
Hän murtaa jumalattomien mahdin, mutta
vanhurskas kohoaa kunniaan.

Psalmi 76:
Juudassa Jumala tunnetaan, hänen nimensä on
suuri Israelissa.
Salemissa on hänen majansa, Siion on hänen
asumuksensa.
Siellä hän on murtanut tuliset nuolet, kilvet, miekat
ja kaikki aseet.
Häikäisevä on sinun kirkkautesi, olet mahtavampi
kuin ikuiset vuoret.
Soturit riisuttiin aseista, sankarit vaipuivat uneen,
heidän kätensä eivät totelleet heitä.
Kun sinä, Jaakobin Jumala, ärjäisit, hevoset ja
ajajat jähmettyivät.
Herra, sinä olet pelottava. Kuka voi kestää, kun
vihasi syttyy?
Taivaasta sinä kuulutat tuomiosi. Peloissaan maa
vaikenee,
kun Jumala käy tuomitsemaan. Hän pelastaa
heikot ja sorretut.
Ihmisten vihakin koituu sinulle ylistykseksi, eloon
jääneet viettävät kiitosjuhlaa.*
Kun Herra, teidän Jumalanne, on täyttänyt
pyyntönne, tuokaa hänelle, mitä olette luvanneet.
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Tuokoot naapurikansatkin uhrilahjojaan
pelottavalle valtiaalle.
Hän täyttää pelolla kansojen kuninkaat, hän
lannistaa ylpeät ruhtinaat.

Psalmi 77:
Minä rukoilen Jumalaa, huudan suureen ääneen,
minä rukoilen Jumalaa, ja hän kuulee minua.
Ahdingossani minä etsin apua Herralta, hänen
puoleensa kurottuu käteni öisinkin, hellittämättä.
Kukaan muu ei voi minua lohduttaa.
Minä ajattelen Jumalaa ja olen levoton, minä
mietin, ja tuska valtaa minut.
Sinä et anna silmieni ummistua, mieleni kuohuu,
mutta pysyn vaiti.
Minä ajattelen muinaisia aikoja, muistelen
menneitä vuosia.
Minä pohdin itsekseni kaiken yötä, ajatukset
kiertävät päässäni.
Onko Herra hylännyt meidät ainiaaksi, eikö hän
enää välitä meistä?
Onko hän iäksi evännyt laupeutensa, yhäkö hän
vaikenee, polvesta polveen?
Onko Jumala unohtanut armonsa, vihassaan
sulkenut sydämensä?
Minä ajattelen: "Siinä on tuskani syy, että
Korkeimman teot ovat toiset kuin ennen."
Minä muistelen tekojasi, Herra, muistan ihmeitä,
joita muinoin teit.
Minä ajattelen kaikkia töitäsi, mietin sinun suuria
tekojasi.
Jumala, pyhät ovat sinun tiesi. Ei ole sinun
vertaistasi jumalaa.
Sinä olet Jumala, sinä teet ihmeitä, olet osoittanut
voimasi kansojen vaiheissa.
Kätesi voimalla sinä vapautit oman kansasi,
Jaakobin ja Joosefin heimon.
Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja
vapisivat, syvyydet vavahtelivat.
Pilvet syöksivät vettä, ylhäällä jylisi ukkonen,
tulinuolesi halkoivat taivasta.
Sinun vaunujesi pyörät ryskyivät, salamat
valaisivat maanpiirin, maa vapisi ja järkkyi.
Meren halki kävi sinun tiesi, suurten vetten poikki
sinun polkusi - jalanjälkiäsi ei kukaan nähnyt.
Sinä johdatit kansaasi kuin paimen laumaansa,
palvelijoinasi Mooses ja Aaron.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven
edessä troparin, jonka kuoro toistaa
6.sävelmällä:
Herra, joka pyhän Henkesi lähetit
kolmannella hetkellä alas apostoleillesi, |
älä, oi Hyvä, ota Häntä meiltä pois, ||
vaan uudista meitä, jotka Sinua
rukoilemme.

Liitelauselma:
Jumala, luo minuun puhdas sydän, ja
uudista sisässäni totuuden henki!

Liitelauselma:
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä
äläkä ota minulta pois Sinun pyhää
Henkeäsi.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Jumalansynnyttäjä, sinä olet tosi viinipuu,
joka olet kantanut meille elämän
hedelmän. Me rukoilemme sinua, oi
Valtiatar, kanna apostolien ja kaikkien
pyhien kanssa esirukouksesi meidän
puolestamme, että Herra armahtaisi
sielujamme.

Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä
kantaa Jumala, meidän apumme. Meillä
on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra,
Herra, joka kuolemasta vapahtaa.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
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Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.
Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän
Jumalamme, joka teit viisaiksi kalamiehet,
kun heidän päällensä Pyhän Hengen
vuodatit, ja heidän kauttansa sait
verkkoon koko maailman. Kunnia olkoon
Sinulle, ihmisiä rakastava Jumala!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Kun henkemme joutuu suruttomuuden
tilaan, niin anna silloin, oi Jeesus, meille,
Sinun palvelijoillesi, pikainen ja
pysyväinen ojennus. Älä jätä sielujamme
yksin, kun joudumme hätään äläkä poistu
ajatuksistamme kiusaustemme hetkinä,
vaan kiiruhda pian avuksemme. Lähesty
meitä, oi lähesty Sinä, joka paikassa
oleva! Sinä olet aina apostoliesi kanssa.
Tule meidänkin luoksemme kun me Sinua
ikävöimme, oi Laupias, jotta me yhteisin

kiitosvirsin ylistäisimme Sinua ja
kunnioittaisimme Sinun pyhintä nimeäsi.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Sinä, oi puhtain Jumalansynnyttäjä, olet
kristittyjen toivo ja turva, sortumaton
muuri, myrskyn yllättämien tyyni satama
ja maailman puolustaja. Muista meitäkin
herkeämättömissä esirukouksissasi, oi
ylistettävä Neitsyt!

 Herra, armahda . ( 40 kertaa )
Oi 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 joka kaikkia kutsut
pelastukseen luvaten heille tulevaisia
lahjoja  -Sinä itse, Herra, ota tällä hetkellä
meidänkin rukouksemme vastaan ja
ohjaa meidän elämämme Sinun käskyjesi
tielle, pyhitä meidän sielumme, puhdista
meidän ruumiimme, ojenna meidän
aivoituksemme, puhdista meidän
mielemme ja päästä meidät kaikesta
murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä
meitä pyhillä enkeleilläsi, että me heidän
joukkojensa varjeluksessa ja
johdatuksessa uskon yhteyden
saavuttaisimme ja lähestymättömän
kunniasi käsittäisimme, sillä kiitetty olet
Sinä iankaikkisesti. Aamen.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.
Herran nimeen siunaa, isä.

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

Pappi:
Herra, minun elämäni Valtias! Estä
minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Kumarrus maahan.
Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.

Kumarrus maahan.

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä
rikokseni ja anna, etten veljeäni
tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Lukija:
Herra Jumala, Isä Kaikkivaltias, Herra
ainokainen Poika Jeesus Kristus ja pyhä
Henki, yksi Jumaluus, yksi Voima,
armahda minua syntistä ja niillä vaiheilla,
jotka Sinä itse parhaiten tiedät, pelasta
minut, Sinun kelvoton palvelijasi, sillä
Sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen.

Kuudes hetki.
Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

Psalmi 54
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 auttajani, Herra on minun tukeni.
Kääntyköön vihollisteni pahuus heitä itseään
vastaan. Herra, sinä olet uskollinen, vaienna
heidät!
Minä uhraan sinulle kiitokseksi, minä ylistän sinun
nimeäsi, Herra, sillä se on hyvä.
Sinä pelastat minut kaikesta hädästä, ja silmäni
saavat nähdä vihollisteni tuhon.

Psalmi 55
Kuuntele rukoustani, Jumala, älä kätkeydy, kun
pyydän apua.
Kuuntele minua ja vastaa minulle, ahdistus painaa
mieltäni. Olen suunniltani pelosta,
kun vihollinen huutaa uhkauksia, kun
jumalattomat ahdistavat minua. He kaatavat
päälleni onnettomuutta, syyttävät minua
vihassaan.
Sydän hakkaa rinnassani, kuoleman kauhut
hyökkäävät kimppuuni.
Pelko vavisuttaa sisintäni, kauhu saartaa minut.
Pakenisin kauas, majailisin autiomaassa.
Kiiruhtaisin turvapaikkaan, suojaan
myrskytuulelta.
Herra, saata heidät sekasortoon, sekoita heidän
neuvonpitonsa. Joka päivä minun täytyy katsella
kaupungissa riitaa ja väkivaltaa.
Ne kiertävät kaupunkia yötä päivää, väijyvät sen
muureilla. Vääryys ja tuho asuvat sen sisällä,
turmelus sen keskellä, sorto ja petos vallitsevat
sen toreilla.
Jos vihollinen herjaisi minua, sen kyllä kestäisin.
Jos vihamies nöyryyttäisi minua, minä voisin
piiloutua.
Mutta sinä olet kaltaiseni, ystäväni ja uskottuni.
Ystävinä vaelsimme yhdessä Jumalan
huoneeseen.
Kuolema periköön heidät, menkööt he elävinä
alas tuonelaan! Heidän asuinsijansa ovat
pahuutta täynnä.
Minä huudan Jumalaa, ja hän pelastaa minut.
Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä huokaan ja
valitan, ja hän kuulee ääneni.
Kun minua vastaan käydään sotaa ja monet
hyökkäävät kimppuuni, hän päästää minut
rauhaan.
Jumala kuulee minua ja nöyryyttää heidät, hän,
joka hamasta ikuisuudesta on hallinnut
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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, syökset
syvimpään kuoppaan, he eivät elä puoleenkaan
ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun.

Psalmi 91
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja
yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,
sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja
turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä
turvaan."
Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta.
Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet
turvassa niiden alla. Hänen
uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä
lentävää nuolta,
et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia,
joka riehuu keskellä päivää.
Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat miestä ja
ympäriltäsi kymmenentuhatta, sinä
säästyt. Saat omin silmin nähdä, miten
kosto kohtaa jumalattomia.
Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on
Korkeimman suojassa.
Onnettomuus ei sinuun iske, mikään
vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella
sinua, missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet
loukkaa jalkaasi kiveen.
Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn,
tallaat maahan jalopeuran ja
lohikäärmeen.
Herra sanoo: "Minä pelastan hänet, koska
hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun
nimeäni, siksi suojelen häntä.
Kun hän huutaa minua, minä vastaan.
Minä olen hänen tukenaan ahdingossa,
pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.
Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän
saa nähdä, että minä autan häntä."

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

11. katisma (Psalmit 78;  79 ,80, 81;  82,
83, 84, 85):
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 78:
Kuuntele, kansani, mitä opetan, tarkatkaa
sanojani, te kaikki.
Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon
julki menneisyyden arvoituksia,
vanhoja asioita, joista olemme kuulleet,
joista isämme ovat meille kertoneet.
 Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan
kerromme tulevillekin polville Herran
voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita
hän on tehnyt.
 Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän
antoi Israelille lakinsa ja käski meidän
isiämme opettamaan ne lapsilleen,
jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta
vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja
kertoisivat omille lapsilleen.
Jumalaan heidän tulee turvautua,
muistaa, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa
hänen käskyjään,
jotta eivät olisi kuin isänsä, nuo
tottelemattomat ja uppiniskaiset, jotka
häilyivät sinne tänne eivätkä pysyneet
uskollisina Jumalalle.
He eivät pitäneet Jumalan liittoa, eivät
taipuneet elämään hänen lakinsa
mukaan.
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He unohtivat hänen tekonsa, ihmeet, joita
olivat saaneet nähdä.
Egyptin maassa, Soanin tasangolla, hän
antoi isiemme kokea ihmeen.
Hän jakoi kahtia meren ja vei heidät sen
poikki, hän jähmetti vedet muuriksi.
Hän antoi pilven johdattaa heitä päivisin
ja tulen loisteen öisin.
Hän halkaisi kallioita autiomaassa, ja he
saivat vettä, kuin syvyyden vesiä.
Hän antoi purojen puhjeta kalliosta, antoi
vesien virrata.
Mutta yhä he tekivät syntiä, autiomaassa
he kapinoivat Korkeinta vastaan.
Ehdoin tahdoin he koettelivat Jumalaa
vaatimalla mielensä mukaista ruokaa.
He puhuivat Jumalaa vastaan ja sanoivat:
"Hänkö voisi kattaa pöydän
autiomaahan?
Totta kyllä, hän iski kallioon, ja vesi
virtasi, purojen uomat tulvivat, mutta
pystyisikö hän antamaan leipää ja
hankkimaan lihaa kansalleen?"
Herra kuuli sen ja kiivastui: tuli leimahti
keskellä Jaakobin leiriä. Hänen vihansa
iski Israelin kansaan,
koska kansa ei uskonut Jumalaan eikä
luottanut hänen apuunsa.
Mutta sitten hän antoi pilville käskyn ja
avasi taivaan ovet,
ja mannaa satoi heidän ruoakseen, hän
antoi heille taivaan viljaa.
Ihmiset söivät enkelten leipää, saivat
ruokaa runsain määrin.
Hän päästi taivaasta irti itätuulen ja
nostatti voimallaan tuulen etelästä.
Hän antoi sataa lihaa kuin tomua, taivaan
lintuja kuin merten hiekkaa.
Hän pudotti ne heidän leiriinsä, heidän
asumustensa ympärille,
ja he ahmivat itsensä täyteen - hän antoi
heille sitä, mitä he halusivat.
Mutta heidän himonsa ei sittenkään
laantunut. Sen tähden he, ruoka vielä
suussaan,
saivat kokea Herran vihan. Hän surmasi
heidän parhaat miehensä, löi maahan
Israelin nuoret soturit.
Silti he yhäti tekivät syntiä, eivät he
uskoneet hänen ihmeisiinsä.

Sen tähden heidän päivänsä päättyivät
arvaamatta, heidän vuotensa haihtuivat
kuin henkäys.
Nyt, kun hän surmasi heitä, he alkoivat
kysyä hänen mieltään, he kääntyivät ja
etsivät Jumalaa.
He muistivat, kuka on heidän kallionsa,
muistivat, että Korkein on heidän
lunastajansa.
Mutta heidän sanoissaan piili petos, valhe
oli heidän kielellään.
He eivät olleet vilpittömiä häntä kohtaan,
eivät pysyneet uskollisina hänen
liitossaan.
Mutta Jumala on laupias, ei hän tuhoa
syntistä, vaan armahtaa. Kerta kerran
jälkeen hän hillitsi vihansa eikä antanut
kiivaudelleen valtaa.
Hän muisti, että he olivat vain ihmisiä,
vain tuulen henkäys, joka häipyy eikä
palaa.
Miten usein he autiomaassa
nousivatkaan kapinaan, murehduttivat
häntä erämaassa!
Yhä uudelleen he uhmasivat Israelin
Pyhää, koettelivat Jumalan
kärsivällisyyttä.
He eivät muistaneet hänen väkevää
kättään, eivät päivää, jona hän vapautti
heidät
ja teki tunnustekonsa Egyptissä,
ihmeensä Soanin tasangolla.
Hän muutti vereksi Niilin ja kaikki sen
kanavat, niin ettei niistä voinut juoda.
Hän lähetti paarmat puremaan
egyptiläisiä, sammakot turmelemaan
heiltä kaiken.
Hän antoi heidän satonsa heinäsirkoille,
heidän työnsä hedelmät sirkkojen toukille.
Hän tuhosi rakeilla heidän viinitarhansa,
rankkasateella heidän viikunapuunsa,
hän antoi tautien ahdistaa heidän
karjaansa, ruton iskeä heidän
laumoihinsa.
Hän päästi valloilleen vihansa hehkun,
vimmansa, raivonsa ja kiivautensa,
surmanenkeleiden suuren joukon.
Hän antoi vihansa purkautua, hän ei
säästänyt heitä kuolemalta vaan jätti
heidät ruton armoille.
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Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä,
ensimmäisinä syntyneet Haamin
majoista.
Mutta oman kansansa hän vei vapauteen.
Autiomaassa hän kaitsi omiaan kuin
paimen lampaita.
Hänen johdossaan he olivat turvassa, ei
heidän tarvinnut pelätä mitään, mutta
vihollisten joukon peitti meri.
Hän toi heidät pyhälle asuinsijalleen,
vuorelle, jonka hän oli ottanut omakseen.
Hän karkotti vieraat kansat heidän
tieltään ja jakoi heille arvalla perintömaat,
antoi Israelin heimoille asumukset.
Mutta he kapinoivat Jumalaa vastaan, he
koettelivat häntä, Korkeinta! He eivät
noudattaneet hänen säädöksiään
vaan kääntyivät omille teilleen ja olivat
uskottomia kuten isänsä, kelvottomia kuin
löystynyt jousi.
He vihastuttivat hänet uhraamalla
kukkuloilla, loukkasivat häntä jumaliensa
kuvilla.
Jumala näki sen, ja hänen vihansa syttyi,
hän hylkäsi Israelin kokonaan.
Hän hylkäsi asumuksensa, Silon
pyhäkön, teltan, jonka oli asettanut
ihmisten keskelle.
Hän antoi voimansa tunnuksen joutua
saaliiksi, jätti pyhän arkkunsa vihollisen
käsiin,
ja kansansa hän antoi miekan armoille,
niin hän omiinsa vihastui.
Tuli nielaisi nuoret miehet, enää ei
laulettu morsiamille,
papit kaatuivat vihollisen miekkaan, lesket
eivät saaneet viettää valittajaisia.
Mutta Herra havahtui, niin kuin nukkuja
havahtuu, niin kuin soturi herää viinin
huuruista.
Hän ajoi kansansa viholliset pakosalle,
tuotti heille ikuisen häpeän.
Herra hylkäsi Joosefin sukukunnan -
Efraimin heimoa hän ei valinnut,
vaan hän valitsi Juudan heimon ja
Siionin, rakkaan vuorensa.
Sille hän rakensi pyhäkkönsä, korkean
kuin taivaat, vankan kuin maa, jonka hän
on perustanut ikiajoiksi.

Hän valitsi Daavidin, palvelijansa, otti
hänet lammaslaitumilta,
toi lampaiden ja karitsojen keskeltä
kaitsemaan omaa kansaansa Jaakobia,
hallitsemaan omaa maataan Israelia.
Ja Daavid kaitsi sitä vilpittömin sydämin,
johdatti sitä taitavin käsin.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 79:
Jumala, sinun maahasi ovat tunkeutuneet
vieraat kansat, ne ovat saastuttaneet
pyhän temppelisi ja muuttaneet
Jerusalemin rauniokasaksi.
Sinun palvelijoittesi ruumiit on jätetty
haaskalinnuille, sinun uskollistesi
jäännökset petojen kynsiin.
Joka puolella Jerusalemia heidän vertaan
vuodatettiin kuin vettä, eikä kukaan ole
haudannut heitä.
Meistä on tullut naapureillemme ilkeän
ilon aihe, pilkan ja ivan kohde ympärillä
asuville.
Kuinka kauan, Herra, olet vihassasi
leppymätön, kuinka kauan kiivautesi
leimuaa kuin tuli?
Käännä vihasi noihin kansoihin, jotka
eivät sinua tunne, valtakuntiin, jotka eivät
turvaa sinun nimeesi,
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sillä ne ovat tuhonneet Jaakobin,
autioittaneet sen asuinsijat.
Älä pane meitä vastaamaan isiemme
rikoksista, vaan armahda meitä, riennä
avuksemme, sillä meidät on painettu
maahan.
Auta meitä, Jumala, pelastajamme,
nimesi ja kunniasi tähden! Pelasta meidät
ja anna syntimme anteeksi oman nimesi
tähden!
Miksi saisivat vieraat kansat sanoa:
"Missä on heidän jumalansa?" Anna
niiden kokea kostosi, anna meidän
nähdä, miten kostat palvelijoittesi veren,
jota ne ovat vuodattaneet.
 Kuule vangittujen vaikerrus, väkevällä
kädelläsi vapauta kuoleman omat.
Ja sen pilkan, jota naapurimme ovat
vastaasi syytäneet, anna
seitsenkertaisena palata heille, Herra.
Me, sinun kansasi, sinun laitumesi
lampaat, kiitämme sinua ikuisesti,
toistamme ylistystäsi polvesta polveen.

Psalmi 80:
Kuule meitä, Israelin paimen, sinä, joka johdatat
Joosefin heimoa kuin paimen laumaansa, sinä,
jonka istuinta kerubit kannattavat! Ilmesty
kirkkaudessasi
Efraimin, Benjaminin ja Manassen heimoille.
Osoita voimasi, tule avuksemme.
Jumala, auta meidät ennallemme, anna meidän
nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme.
Jumala, Herra Sebaot, kuinka kauan olet
vihoissasi, etkö jo kuule kansasi rukousta?
Olet antanut syödäksemme kyynelleipää,
juottanut meille maljoittain kyyneleitä.
Olet jättänyt meidät naapureittemme
riepoteltaviksi, kaikki vihollisemme pilkkaavat
meitä.
Jumala, Sebaot, auta meidät ennallemme, anna
meidän nähdä kasvojesi valo, niin me
pelastumme.
Sinä otit viiniköynnöksen Egyptin maasta, karkotit
kansat sen tieltä ja istutit sen.
Sinä raivasit sille sijan, ja se juurtui paikalleen ja
täytti maan.
Se levitti varjonsa vuorten yli, se peitti oksillaan
setrit, Jumalan puut,
ja sen versot ulottuivat mereen asti, sen vesat
aina Eufratin rannoille.
Miksi hajotit muurin sen ympäriltä, jätit rypäleet
kulkijoiden riivittäviksi?
Villisika kaluaa sen runkoa, kaikki metsän eläimet
syövät sitä.

Jumala, Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi,
katso meitä! Ota hoitoosi tämä viiniköynnös,
taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi
varten, lapsi, jolle sinä olet antanut voiman.
Menehtykööt uhkaavan katseesi alla ne, jotka
ovat sen polttaneet ja pirstoneet!
Mutta suojatkoon sinun kätesi palvelijaasi, joka on
oikealla puolellasi, ihmislasta, jolle sinä olet
antanut voiman.
Me emme käänny sinun luotasi pois. Anna
meidän elää, me huudamme sinun nimeäsi.
Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme,
anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me
pelastumme.

Psalmi 81:
Kohottakaa ilohuuto Jumalalle, riemuhuuto
Jaakobin Jumalalle! Hän on väkevä auttajamme.
Virittäkää soitto, tuokaa rummut, ottakaa harppu
ja helkkyvä lyyra.
Puhaltakaa torveen, kun on uudenkuun aika, kun
on täysikuu, kun vietämme juhlaa!
Tämä on Israelille annettu säädös, määräys,
jonka Jaakob on Jumalaltaan saanut.
Herra antoi sen Joosefin heimolle käydessään
Egyptin maata vastaan. Kuulen puhetta, jollaista
en ole kuullut:
"Minä nostin taakan sinun harteiltasi, sait irrottaa
kätesi kantokorista.
Sinä huusit hädässäsi, ja minä pelastin sinut,
minä vastasin sinulle ukkospilvien kätköistä ja
koettelin sinua Meriban veden luona.
"Kuule, kansani, minä varoitan sinua. Kunpa
kuulisit minua, Israel!
Muuta jumalaa sinulla ei saa olla, vierasta jumalaa
älä kumarra.
Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Minä johdatin
sinut pois Egyptin maasta. Avaa suusi, niin minä
annan mitä tarvitset.
"Mutta kansani ei kuullut minun ääntäni, Israel ei
halunnut totella.
Siksi minä hylkäsin sen, jätin sen paatuneen
sydämensä valtaan, kulkemaan oman
ymmärryksensä varassa.
Kunpa kansani vihdoin kuulisi minua, kunpa Israel
kulkisi minun teitäni!
Minä nujertaisin heti sen viholliset, kohottaisin
käteni sen ahdistajia vastaan."
Ne, jotka vihaavat Herraa, joutuvat matelemaan
hänen edessään, ja heidän alennuksensa kestää
ikuisesti.
Mutta Israelia hän ruokkii parhaalla vehnällä, hän
vuodattaa sille kalliosta hunajaa.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
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Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 82:
Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa
ja julistaa jumalille tuomionsa:
"Kuinka kauan te poljette oikeutta ja
pidätte väärintekijöiden puolta?
Puolustakaa orpoja ja onnettomia,
huolehtikaa köyhistä ja kurjista.
Pelastakaa heikot ja vähäväkiset,
vapauttakaa heidät sortajien käsistä.
Te ette tiedä ettekä ymmärrä mitään, te
harhailette pimeässä, ja maan
perustukset järkkyvät.
Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki
tyynni Korkeimman poikia,
te kuolette niin kuin ihminen kuolee,
sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!"
Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus
kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat.

Psalmi 83:
Jumala, älä enää vaikene! Älä katso
ääneti, älä ole niin hiljaa!
Sinun vihollisesi riehuvat, nostavat
uhitellen päätään.
He punovat juonia omaa kansaasi
vastaan, vehkeilevät sinun suojattiesi
pään menoksi.
He sanovat: "Me tuhoamme heidät!
Tehdään loppu koko kansasta, niin että
Israelin nimikin unohtuu!"
 He ovat yksissä tuumin tehneet liiton,
kaikki he ovat sinua vastaan:
Edomin telttakunnat ja ismaelilaiset,
Moab ja hagarilaiset,

Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ja
Tyroksen asukkaat.
Assyriakin on liittynyt heihin, tullut avuksi
Lootin jälkeläisille.
Tee heille niin kuin teit Midianille, niin kuin
teit Siseralle ja Jabinille Kisoninpurolla -
En-Dorissa nuo miehet kohtasivat
loppunsa, päätyivät lannaksi maahan.
Tee heidän ruhtinailleen niin kuin Orebille
ja Seebille, heidän päälliköilleen kuin
Sebahille ja Salmunnalle,
tuhoa nuo, jotka sanovat: "Me
valloitamme Jumalan asuinsijat."
Jumalani, hajota heidät kaikkiin tuuliin
kuin ohdakkeen höydyt, kuin ruumenet!
Niin kuin kulovalkea polttaa metsän, niin
kuin tulen roihu korventaa vuoret,
niin ajakoon sinun myrskysi heitä takaa,
kauhistukoot he tuulesi voimaa!
Nöyryytä heitä perin pohjin, kunnes he
etsivät apua sinulta, Herra.
Saakoot he osakseen ainaisen pelon ja
pilkan, saakoot kunniattoman lopun.
Vielä he tietävät, että sinä olet Herra,
ainoa Jumala, maailman valtias!

Psalmi 84:
Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra
Sebaot!
Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se
ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni
ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen
elävän Jumalan eteen.
Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani!
Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin,
pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa
poikasensa.
Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua
sinun huoneessasi! He ylistävät sinua alati.
Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne,
jotka kaipaavat pyhälle matkalle.
Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne
puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille
siunauksensa.
Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he
saapuvat Siioniin Jumalan eteen.
Jumala, Herra Sebaot, kuule rukoukseni, älä
ummista korviasi, Jaakobin Jumala!
Jumala, meidän kilpemme, katso voideltusi
puoleen!
Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat
päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä
temppelisi ovella kuin asun jumalattomien katon
alla.



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon torstaina

56

Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa
meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään
niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.
Autuas se, joka turvaa sinuun, Herra Sebaot!

Psalmi 85:
Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä
käänsit Jaakobin suvun kohtalon,
sinä annoit anteeksi kansasi synnit, pyyhit pois
kaikki sen rikkomukset.
Sinä taltutit suuttumuksesi, sammutit vihasi
hehkun.
Käänny jälleen puoleemme, Jumala,
pelastajamme, älä enää ole meille vihoissasi!
Kestääkö sinun vihasi iäti, jatkuuko se polvesta
polveen?
Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit
meidät, niin kansasi saisi iloita sinusta.
Herra, osoita, että olet uskollinen, pelasta meidät!
Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän
lupaa rauhan kansalleen, omilleen - älkööt he
enää eksykö mielettömyyteen!
Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja
niin meidän maamme saa takaisin kunniansa.
Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha
suutelevat toisiaan.
Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas
taivaasta.
Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa.
Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa Herralle
tien.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven
edessä troparin, jonka kuoro toistaa
2.sävelmällä:
Oi Kristus Jumala! | Sinä olet kuudentena
päivänä ja kuudennella hetkellä naulinnut
ristiin sen julkean synnin, | jonka Aadam
oli paratiisissa tehnyt. | Repäise rikki
myös meidänkin syntiemme kirja || ja
pelasta meidät!

Liitelauselma:
Jumala, kuule rukoukseni, äläkä peitä
itseäsi anomuksiltani!

Liitelauselma:
Minä huudan Jumalaa ja Herra pelastaa
minut.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Koska meillä itsellämme monien
syntiemme tähden puuttuu uskallus, niin
rukoile sinä, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt,
sinusta syntynyttä, sillä äidin rohkeus voi
paljon Herran edessä. Älä, oi Puhtain,
hylkää syntisten rukouksia, sillä Hän, joka
meidän edestämme tahtoi kärsiä, on
laupias ja voi pelastaa meidät.

Pappi:
Se on viisautta:

Profetian tropari:
Päästä meidät, Herra, näkyväisistä sekä
näkymättömistä vihollisista, | etteivät
pakanat saisi sanoa: | Missä on heidän
Jumalansa? | Herra, tietäkööt he, että
Sinä annat katuvalle kansalle synnit
anteeksi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Päästä meidät, Herra, näkyväisistä sekä
näkymättömistä vihollisista, | etteivät
pakanat saisi sanoa: | Missä on heidän
Jumalansa? | Herra, tietäkööt he, että
Sinä annat katuvalle kansalle synnit
anteeksi.

Pappi:
Se on viisautta:

Lukija:
Prokimeni, 1.sävelmä:
Kun Herra kääntää | kansansa kohtalon.



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon torstaina

57

Liitelauselma:
Hullu sanoo sydämessään: ei ole
Jumalaa.

Pappi:
Se on viisautta.

Lukija:
Profeetta Jesajan kirjasta ( 2:11-19):

Pappi:
Kuulkaamme.

Lukija:
Sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen.
Sillä Herran Sebaotin päivä iskee
kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen
mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se
vaipuu maahan.
Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin,
korkeihin ja ylpeihin, ja kaikkiin Basanin
tammiin,
se iskee kaikkiin korkeihin vuoriin ja
kaikkiin ylhäisiin kukkuloihin,
jokaiseen ylpeään torniin se iskee ja
jokaiseen murtumattomaan muuriin,
se iskee rantojen huvipursiin ja kauas
merelle purjehtiviin laivoihin.
Ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy
taipua, korskeat miehet vaipuvat maahan.
Sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen
ja epäjumalat väistyvät, joka ikinen.
Paetkaa vuorten luoliin, maan onkaloihin
Herran kauhistuttavan voiman tieltä,
hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä, kun
hän nousee järisyttämään maata!

Pappi:
Se on viisautta.

Lukija:
Prokimeni, 4.sävelmä:
Herra, kuka saa | Sinun majassasi
vierailla.
Liitelauselma:
Se, joka vaeltaa nuhteettomasti ja
harjoittaa vanhurskautta.

Lukija:
Herra, anna armosi pian kohdata meitä,
sillä me olemme sangen viheliäisiksi
tulleet. Auta meitä Sinä, pelastuksemme
Jumala, nimesi kunnian tähden, pelasta
meidät ja anna meidän syntimme
anteeksi nimesi tähden.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.
Oi Kristus Jumala, Sinä rakensit
pelastuksen keskelle maailmaa. Sinä
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ojensit puhtaimmat kätesi ristille ja kokosit
yhteen kaikki kansat, jotka huutavat:
Herra, kunnia olkoon Sinulle!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Sinun puhtaalle kuvallesi me
kumarramme, oi Hyvä, ja rukoilemme
syntejämme anteeksi, oi Kristus Jumala;
sillä pelastaaksesi Sinun luotusi vihollisen
orjuudesta, Sinä tahdoit lihassa astua
ristille. Kiitäen me siis huudamme Sinulle:
Ilolla täytit Sinä kaikki, meidän
Vapahtajamme, - Sinä, joka tulit
maailmaa pelastamaan.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Oi Jumalansynnyttäjä, sinä laupeuden
lähde, suo meidän tulla armosta
osalliseksi. Käännä laupias katseesi
syntisen kansan puoleen, osoita, kuten
aina ennenkin, voimasi, sillä pannen
toivomme sinuun me tervehdimme sinua
kuten muinoin ruumiittomien voimien
johtaja Gabriel.

Herra, armahda. ( 40 kertaa )
Oi 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 joka kaikkia kutsut
pelastukseen luvaten heille tulevaisia
lahjoja  -Sinä itse, Herra, ota tällä hetkellä
meidänkin rukouksemme vastaan ja
ohjaa meidän elämämme Sinun käskyjesi
tielle, pyhitä meidän sielumme, puhdista
meidän ruumiimme, ojenna meidän
aivoituksemme, puhdista meidän
mielemme ja päästä meidät kaikesta
murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä
meitä pyhillä enkeleilläsi, että me heidän
joukkojensa varjeluksessa ja
johdatuksessa uskon yhteyden
saavuttaisimme ja lähestymättömän
kunniasi käsittäisimme, sillä kiitetty olet
Sinä iankaikkisesti. Aamen.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.
Herran nimeen siunaa, isä.

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

Pappi:
Herra, minun elämäni Valtias! Estä
minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Kumarrus maahan.
Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.

Kumarrus maahan.

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä
rikokseni ja anna, etten veljeäni
tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Lukija:
Luoja, joka vertaamattoman armosi
laupeudesta lähetit taivaasta ainokaisen
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Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen, pelastamaan sukukuntaamme
ja Hänen kalliilla ristillään repäisit rikki
meidän syntiemme käsikirjoituksen sekä
Hänen kauttansa sait riemuita voittoa
pimeyden hallituksista ja Jumala, voimien
Herra ja kaiken luomakunnan valloista, -
Sinä itse, oi ihmisiä rakastava Herra, ota
nämä meidän syntisten kiitos- ja
anomusrukoukset vastaan ja pelasta
meidät kaikesta hukuttavasta ja pimeästä
synninteosta sekä kaikista näkyväisistä ja
näkymättömistä vihollisista, jotka etsivät
vahingoittaakseen meitä. Naulitse
lihamme Sinun pelkosi kautta äläkä anna
sydäntemme taipua viekkaisiin puheisiin
tai pahoihin ajatuksiin, vaan haavoita
rakkaudellasi meidän sielumme, että me,
silmämme aina Sinuun luotuina, Sinun
valkeutesi ohjaamina ja Sinuun,
lähestymättömään iankaikkiseen
Valkeuteen katsoen, edeskantaisimme
lakkaamatonta ylistystä ja kiitosta Sinulle,
aluttomalle Isälle, ainokaiselle Pojallesi ja
kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja
eläväksitekevälle Hengellesi nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

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

Kuoro:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda.
Herra, armahda. Siunaa.

Pappi:
Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman
Äitinsä ja kaikkien pyhiensä
esirukouksien tähden armahtakoon meitä
ja pelastakoon hyvyydessään ja
ihmisrakkaudessaan.

Kuoro:
Anna, Herra, pitkä ikä meidän pyhimmälle
isällemme Konstantinopolin ja uuden
Rooman arkkipiispalle ja ekumeeniselle

patriarkalle ____________ ja korkeasti
pyhitetylle Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispalle ____________ sekä
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin
metropoliitalle __________, tämän pyhän
temppelin veljille ja kaikille
seurakuntamme jäsenille sekä kaikille
oikeauskoisille kristityille.

Yhdeksäs hetki

Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Pappi ja diakoni lukevat alkusiunauksen
jälkeen liturgian valmistusrukoukset
kuninkaan ovien edessä, sekä
poistuttuaan alttariin pukeutuvat
täydellisiin jumalanpalveluspukuihin
Gregorios Dialogoksen liturgian ohjeiden
mukaan.

Lukija:
Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala,
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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
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Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. Herra, armahda (12 kertaa ).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

Psalmi 84
Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi,
Herra Sebaot!
Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta,
kun se ikävöi Herran temppelin
esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini

kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän
Jumalan eteen.
Herra Sebaot, minun kuninkaani ja
Jumalani! Sinun alttarisi luota on
varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen
pesäpaikan, jossa se kasvattaa
poikasensa.
Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat
asua sinun huoneessasi! He ylistävät
sinua alati.
Onnellisia ne, jotka saavat voimansa
sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle
matkalle.
Kun he kulkevat vedettömässä
laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava
lähde, ja sade antaa heille siunauksensa.
Askel askeleelta heidän voimansa
kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan
eteen.
Jumala, Herra Sebaot, kuule rukoukseni,
älä ummista korviasi, Jaakobin Jumala!
Jumala, meidän kilpemme, katso
voideltusi puoleen!
Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin
tuhat päivää muualla. Mieluummin olen
kerjäläisenä temppelisi ovella kuin asun
jumalattomien katon alla.
Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän
lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei
kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat
nuhteettomasti.
Autuas se, joka turvaa sinuun, Herra
Sebaot!

Psalmi 85
Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä
käänsit Jaakobin suvun kohtalon,
sinä annoit anteeksi kansasi synnit, pyyhit pois
kaikki sen rikkomukset.
Sinä taltutit suuttumuksesi, sammutit vihasi
hehkun.
Käänny jälleen puoleemme, Jumala,
pelastajamme, älä enää ole meille vihoissasi!
Kestääkö sinun vihasi iäti, jatkuuko se polvesta
polveen?
Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit
meidät, niin kansasi saisi iloita sinusta.
Herra, osoita, että olet uskollinen, pelasta meidät!
Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän
lupaa rauhan kansalleen, omilleen - älkööt he
enää eksykö mielettömyyteen!
Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja
niin meidän maamme saa takaisin kunniansa.
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Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha
suutelevat toisiaan.
Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas
taivaasta.
Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa.
Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa Herralle
tien.

Psalmi 86
Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle, minä
olen köyhä ja avuton.
Varjele minua, minä olen hurskas ja uskollinen,
auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun. Sinä olet
minun Jumalani.
Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan
sinua avukseni.
Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä
palvelijasi ilolla!
Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi,
runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka
sinua avuksi huutavat.
Kuule minun rukoukseni, Herra, ota vastaan
avunpyyntöni.
Sinua minä hädässäni huudan, ja sinä vastaat
minulle.
Ei ole vertaistasi jumalien joukossa, ei ole vertaa
sinun teoillesi, Herra. Sinä olet luonut kaikki
kansat. Ne tulevat eteesi ja kumartavat sinua, ne
kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra.
Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yksin olet
Jumala.
Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun
totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko
nimeäsi kohtaan.
Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko
sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi.
Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut
tuonelan syvyyksistä.
Jumala, sortajat käyvät kimppuuni, häikäilemättä
he tavoittelevat henkeäni. He eivät sinusta piittaa.
Herra, sinä olet laupias Jumala ja annat anteeksi,
sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi ja
uskollisuutesi on suuri.
Katso puoleeni, armahda minua! Anna minulle
voimaa, pelasta minut, olenhan palvelijasi, sinun
palvelijattaresi poika. Anna merkki, joka lupaa
minulle hyvää. Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he
nähdä, että sinä, Herra, autat ja lohdutat minua.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

Kuoro.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

12.katisma (psalmit 86, 87, 88;  89;  90,
91)
Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi86:
Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle,
minä olen köyhä ja avuton.
Varjele minua, minä olen hurskas ja
uskollinen, auta palvelijaasi, joka turvaa
sinuun. Sinä olet minun Jumalani.
Herra, armahda minua! Kaiken päivää
huudan sinua avukseni.
Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi.
Täytä palvelijasi ilolla!
Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat
anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi
kaikille, jotka sinua avuksi huutavat.
Kuule minun rukoukseni, Herra, ota
vastaan avunpyyntöni.
Sinua minä hädässäni huudan, ja sinä
vastaat minulle.
Ei ole vertaistasi jumalien joukossa, ei ole
vertaa sinun teoillesi, Herra.
Sinä olet luonut kaikki kansat. Ne tulevat
eteesi ja kumartavat sinua, ne
kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra.
Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä
yksin olet Jumala.
Herra, neuvo minulle tiesi, että
noudattaisin sinun totuuttasi. Paina
sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi
kohtaan.
Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän
koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan
nimeäsi.
Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut
tuonelan syvyyksistä.
Jumala, sortajat käyvät kimppuuni,
häikäilemättä he tavoittelevat henkeäni.
He eivät sinusta piittaa.
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Herra, sinä olet laupias Jumala ja annat
anteeksi, sinä olet kärsivällinen ja sinun
hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri.
Katso puoleeni, armahda minua! Anna
minulle voimaa, pelasta minut, olenhan
palvelijasi, sinun palvelijattaresi poika.
Anna merkki, joka lupaa minulle hyvää.
Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he nähdä,
että sinä, Herra, autat ja lohdutat minua.

Psalmi 87:
Herra on perustanut oman kaupunkinsa pyhille
vuorille.
Hän rakastaa Siionia, sen portteja, enemmän kuin
mitään muuta Jaakobin kaupunkia.
Kunniakasta on kaikki, mitä sinusta kerrotaan,
Jumalan kaupunki!
Kuulkaa, Egypti ja Babylon, Filistea, Tyros ja
Nubia, kuulkaa, naapurit, mitä kerron teille: "Hän
on syntynyt siellä!"
Ja Siionille ilmoitetaan: "Se mies on syntynyt
täällä!" Korkein pitää Siionin lujana.
Herra kirjoittaa kansojen kirjaan: "Hän on syntynyt
Siionissa."
Ja kaikki tanssivat ja laulavat: "Sinussa ovat
minun lähteeni!"

Psalmi 88:
Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä
huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun
puoleesi.
Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen,
kallista korvasi minun huutoni puoleen!
Paljon, ylen määrin olen kärsinyt, olen tuonelan
kynnyksellä.
Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä
olen kuin voimansa menettänyt soturi,
olen jäänyt yksin, kuin olisin jo kuollut. Minä virun
kuin kaatuneet haudoissaan - nuo, joita sinä et
enää muista, joita kätesi ei auta.
Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille,
pimeään, pohjattomaan kuiluun.
Sinun vihasi on raskaana ylläni, sinun aaltosi
vyöryvät pääni päällä.
Sinä olet karkottanut ystävät luotani, niin
kammottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki,
en pääse vapaaksi.
Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin, kaiken
päivää huudan sinua, Herra, ja ojennan käsiäni
sinua kohti.
Ethän sinä kuolleille tee ihmeitä, eivät varjot
nouse sinua ylistämään.
Ei haudassa kerrota, että sinä armahdat, ei
kadotuksessa, että olet uskollinen!
Tunnetaanko pimeydessä ihmeitäsi, puhutaanko
hyvyydestäsi unohduksen maassa?
Mutta minä huudan sinua, Herra, heti aamulla
nousevat rukoukseni eteesi.

Herra, miksi olet hylännyt minut, miksi kätket
minulta kasvosi?
Nuoruudesta saakka on osani ollut kova ja
kuolema on uhannut elämääni. Näännyksiin asti
olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle
pannut.
Sinun vihasi on kulkenut ylitseni, kauhut
musertavat minut.
Kaiken päivää ne saartavat minua kuin vedet, ne
piirittävät minua joka puolelta.
Kaikki ystäväni sinä olet karkottanut, nyt on
seuranani vain pimeys.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi89:
Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa.
Minä julistan sinun uskollisuuttasi
polvesta polveen:
sinun armosi kestää iäti, sinun
uskollisuutesi on vahva kuin taivas.
"Minä, Herra, olen tehnyt liiton valittuni
kanssa, olen vannonut palvelijalleni
Daavidille:
'Minä annan sinun sukusi jatkua iäti,
sinun valtaistuimesi kestää polvesta
polveen!'"
Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra,
taivaan joukot sinun uskollisuuttasi.
Ei kukaan korkeuksissa ole Herran
vertainen, ei kukaan hänen kaltaisensa
jumalien joukossa!
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Hän on Jumala, jonka edessä taivaan
pyhät vapisevat, jota kaikki hänen
ympärillään pelkäävät ja palvovat.
Herra, kaikkivaltias Jumala, kuka on
sinun kaltaisesi? Herra, sinä olet väkevä,
olet kaikessa uskollinen.
Sinä hallitset meren pauhun, tyynnytät
aaltojen tyrskyn.
Sinä iskit hengiltä Rahabin, syvyyksien
pedon, löit väkevällä kädelläsi viholliset
hajalle.
Sinun on taivas ja sinun on maa, sinä olet
perustanut maanpiirin ja kaiken mitä siinä
on.
Pohjoisen ja etelän sinä olet luonut,
Tabor ja Hermon ylistävät sinun nimeäsi.
Käsivartesi on voimaa täynnä, kätesi on
voittoisa ja väkevä.
Vanhurskaus ja oikeus ovat valtaistuimesi
perusta, armo ja uskollisuus ovat sinun
palvelijasi.
Onnellinen se kansa, joka riemuiten
ylistää sinua, Herra! Se kansa saa
vaeltaa sinun kasvojesi valossa.
Alati sinä olet ilomme lähde, sinä olet
uskollinen, sinä annat meille
menestyksen.
Sinä olet meidän voimamme ja
ylpeytemme, sinun hyvyytesi rohkaisee
meitä.
Herra on meidän kilpemme, Israelin Pyhä
meidän kuninkaamme!
Näyssä sinä kerran vakuutit palvelijoillesi:
"Minä olen valinnut nuorukaisen kansan
joukosta, olen pannut kruunun sankarin
päähän.
Minä olen löytänyt palvelijani Daavidin ja
voidellut hänet pyhällä öljylläni.
Minun voimani vahvistaa häntä ja käteni
on hänen tukenaan.
Vihollinen ei häntä yllätä eikä vääryyden
tekijä häntä sorra.
Minä murskaan viholliset hänen tieltään,
lyön maahan hänen vihamiehensä.
Armoni ja uskollisuuteni ovat hänen
rinnallaan, ja minun avullani kohoaa
hänen mahtinsa sarvi.
Hänen kätensä ulottuu läntiseen mereen,
hänen oikea kätensä Eufratvirtaan
saakka.

Hän sanoo minulle: 'Sinä olet minun isäni,
olet Jumalani, turvakallioni.'
Minä otan hänet esikoisekseni, nostan
kuninkaista korkeimmaksi.
Koskaan en ota häneltä pois armoani,
minun liittoni kestää horjumatta.
Minä annan hänen sukunsa säilyä iäti,
annan hänen valtaistuimensa pysyä niin
kauan kuin taivas kaartuu maan yllä.
"Jos hänen jälkeläisensä hylkäävät minun
lakini eivätkä vaella niin kuin oikeuteni
vaatii,
jos he halveksivat minun säädöksiäni
eivätkä pidä minun käskyjäni,
niin minä rankaisen heitä heidän
rikoksistaan, kuritan heitä heidän
syntiensä tähden.
Mutta armoani minä en ota heiltä pois,
minun uskollisuuteni ei horju.
Minä en riko liittoani, en muuta sitä,
minkä olen luvannut.
Minä olen vannonut pyhän nimeni kautta,
ja minun valani pitää. En valehdellut, kun
lupasin Daavidille:
'Sinun sukusi pysyy iäti, sinun
valtaistuimesi kestää edessäni niin kauan
kuin aurinko,
se pysyy ikuisesti niin kuin kuu.'
Korkeuksissa on uskollinen todistaja."
Kuitenkin sinä vihastuit voideltuusi,
hylkäsit ja jätit hänet.
Sinä teit tyhjäksi liiton, jonka olit tehnyt
palvelijasi kanssa, ja paiskasit maahan
hänen kruununsa.
Sinä revit rajoilta hänen varustuksensa,
raunioitit hänen linnoituksensa.
Nyt kaikki ohikulkijat ryöstävät häntä,
naapurit tekevät hänestä pilkkaa.
Sinä vahvistit hänen vastustajiaan, annoit
hänen vihollisilleen aihetta riemuun.
Sinä käänsit hänen miekkansa häntä
itseään vastaan, et tukenut häntä
taistelussa.
Sinä teit lopun hänen loistostaan, suistit
maahan hänen valtaistuimensa.
Sinä riistit häneltä nuoruuden päivät,
kiedoit hänet häpeän viittaan.
Herra, kuinka kauan? Kätkeydytkö sinä
ainiaaksi? Kuinka kauan vihasi leimuaa
kuin tuli?
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Muista, Herra, kuinka lyhyt on
ihmiselämä, kuinka mitättömiksi olet
luonut Aadamin lapset!
Onko ketään, joka ei kerran kuolisi, joka
välttyisi joutumasta tuonelan kouriin?
Herra, missä on uskollisuutesi, missä
ovat lupauksesi, jotka kerran Daavidille
annoit valalla vannoen?
Älä unohda, Herra, kuinka palvelijoitasi
häväistään! Kansojen pilkka raastaa
sydäntäni.
Herra, katso kuinka vihollisesi herjaavat!
He pilkkaavat voideltusi kohtaloa.
Ylistetty olkoon Herra ikuisesti!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi90:
Herra, sinä olet meidän turvamme
polvesta polveen.
Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen
kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä
olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen 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.
Sinun vihasi musertaa meidät, kiivautesi
saa meidät järkkymään.
Sinä otat syntimme silmiesi eteen,
salaisetkin synnit sinä paljastat
katseellasi.
Vihasi alla meidän päivämme vaipuvat,
vuotemme haihtuvat kuin henkäys.
Seitsemänkymmentä on vuosiemme
määrä, tai kahdeksankymmentä, jos
voimamme kestää. Ja kaikki niiden meno
on vain turhuutta ja vaivaa, ne kiitävät
ohitse, ja me lennämme pois.
Kuka tuntee vihasi koko ankaruuden?
Kuka kylliksi pelkää sinun kiivauttasi?
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme,
että saisimme viisaan sydämen.
Herra, käänny jo puoleemme. Kuinka
kauan vielä viivyt? Armahda meitä,
palvelijoitasi!
Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin
voimme iloita elämämme päivistä.
Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo
yhtä monena vuotena kuin vaivamme
kesti.
Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi,
anna lastemme nähdä kunniasi loisto.
Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä
meille, anna töillemme menestys, siunaa
kättemme työt.

Psalmi 91:
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy
Kaikkivaltiaan varjossa,
sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja
turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan."
Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan
sanan vallasta.
Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa
niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle
muuri ja kilpi.
Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää
nuolta,
et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka
riehuu keskellä päivää.
Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat miestä ja
ympäriltäsi kymmenentuhatta, sinä säästyt.
Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa
jumalattomia.
Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on
Korkeimman suojassa.
Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei
uhkaa sinun majaasi.
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Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua,
missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa
jalkaasi kiveen.
Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat
maahan jalopeuran ja lohikäärmeen.
Herra sanoo: "Minä pelastan hänet, koska hän
turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni,
siksi suojelen häntä.
Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen
hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja
nostan taas kunniaan.
Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa
nähdä, että minä autan häntä."

Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven
edessä troparin kuoron toistaessa sen 8.
stikiitasävelmällä lauselmien jälkeen:
Oi Kristus Jumala, | joka yhdeksännellä
hetkellä olet ruumiillisesti kuoleman
maistanut, kuoleta lihamme juonet || ja
pelasta meidät!
Liitelauselma:
Herra, suo minun valitukseni tulla
kasvojesi eteen, anna minulle ymmärrys
sanasi jälkeen.
Liitelauselma:
Tulkoon minun anomiseni Sinun
kasvojesi eteen, pelasta minut lupauksesi
mukaan.
Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Oi Hyvä, Sinä olet meitä varten
Neitseestä syntynyt ja kestänyt
ristinkärsimykset, olet kuolemallasi
kuoleman voimattomaksi tehnyt ja ollen

Jumala, olet ilmaissut  ylösnousemuksen,
-älä hylkää niitä, jotka olet omalla
kädelläsi luonut. Tee, oi Armollinen,
meille ihmisrakkautesi mukaan, ota
vastaan synnyttäjäsi  -Jumalanäidin
esirukoukset, joita hän puolestamme
kantaa ja pelasta, oi Vapahtaja,
epätoivoinen kansa.

Älä meitä kokonaan hylkää pyhän nimesi
tähden, äläkä liittoasi riko. Älä ote
laupeuttasi meiltä pois Sinulle rakkaan
Aabrahamin tähden ja palvelijasi Iisakin ja
pyhäsi Israelin tähden.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
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Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.

Ryöväri nähdessään elämän Ruhtinaan
riippuvan ristillä sanoi: Jollet Sinä, meidän
kanssamme ristiinnaulittu, olisi lihaksi
tullut Jumala, niin ei aurinko olisi
säteitään peittänyt eikä maa olisi vapisten
liikkunut. Mutta Herra, Sinä, joka kaikki
kärsit, muista minua valtakunnassasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Ristisi tuli oikeaksi vaa’aksi kahden
ryövärin välille: toisen se antoi mennä
alas helvettiin hänen pilkkansa raakuuden
takia, mutta toisen, kevennettyään hänet
syntitaakasta saattoi ylös Jumalan
tuntemisen valoon. Kunnia olkoon Sinulle,
Kristus Jumala!

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Nähden Sinut, Karitsan, Paimenen ja
maailman Vapahtajan, ristiin naulittuna
synnyttäjäsi itkien lausui: Maailma iloitsee
saadessaan lunastuksen synneistään,
mutta minun sydämeni palaa tuskasta,
kun minä näen ristinkärsimyksesi kaikkien
edestä, oi minun Poikani ja Jumalani!

Herra, armahda. ( 40 kertaa )

Oi 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 joka kaikkia kutsut
pelastukseen luvaten heille tulevaisia
lahjoja  -Sinä itse, Herra, ota tällä hetkellä
meidänkin rukouksemme vastaan ja
ohjaa meidän elämämme Sinun käskyjesi
tielle, pyhitä meidän sielumme, puhdista
meidän ruumiimme, ojenna meidän

aivoituksemme, puhdista meidän
mielemme ja päästä meidät kaikesta
murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä
meitä pyhillä enkeleilläsi, että me heidän
joukkojensa varjeluksessa ja
johdatuksessa uskon yhteyden
saavuttaisimme ja lähestymättömän
kunniasi käsittäisimme, sillä kiitetty olet
Sinä iankaikkisesti. Aamen.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Herran nimeen siunaa, isä.

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

Lukija:
Aamen.

Pappi:
Herra, minun elämäni Valtias! Estä
minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Kumarrus maahan.
Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.

Kumarrus maahan.

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä
rikokseni ja anna, etten veljeäni
tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.
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Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Pappi jää kuninkaan ovien eteen
lukeakseen ehtoopalveluksen  rukoukset.
Ehtoorukoukset on sijoitettu
ehtoopalveluksen alkupsalmin edelle.

Lukija:
Valtias, Herra, Jeesus Kristus, meidän
Jumalamme, joka olet ollut kärsivällinen
meidän rikoksiamme kohtaan ja olet
ohjannut meitä tähän hetkeen asti, jona
Sinä, riippuen eläväksitekeväisen ristin
puussa, osoitit järkevälle ryövärille tien
paratiisiin ja jona kuolemallasi hukutit
kuoleman. Ole armollinen meille, syntisille
ja kelvottomille palvelijoillesi, sillä me
olemme syntiä tehneet ja olemme käskysi
rikkoneet, emmekä ole kelvolliset
nostamaan silmiämme katsoaksemme
taivaan korkeuteen, sillä me olemme
vanhurskauden tieltä poikenneet ja
sydämemme haluissa vaeltaneet. Mutta
me hartaasti rukoilemme vertaamatonta
hyvyyttäsi: Armahda meitä, oi Herra,
Sinun armosi paljouden tähden, sillä
päivämme ovat turhuudessa kuluneet.
Ota meidät pois vastustajan kädestä ja
anna syntimme anteeksi. Kuoleta
lihamme halut, että me pannen pois
vanhan ihmisen, pukisimme päälle uuden
ja eläisimme Sinulle, meidän
Herrallemme ja Hyväntekijällemme, ja
niin Sinun käskyjäsi seuraten me
tulisimme ikuiseen rauhaan, jossa on
kaikkien iloitsevien asunto. Sinä, oi
Kristus, meidän Jumalamme, olet totisesti
niitten oikea ilo ja riemu, jotka Sinua
rakastavat, ja Sinulle yhtenä iankaikkisen
Isäsi ja kaikkein pyhimmän, hyvän ja
eläväksitekevän Henkesi kanssa me
kunniaa kannamme nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

Hetkipalvelus
( Lauletaan sunnuntailiturgian 1. antifoni (
ps 103. ), Kunnia… sunnuntailiturgian 2.
antifoni (ps 146. ), Nyt… Jumalan
ainokainen Poika ja Sana…  {Yleensä
nämä jätetään pois})

Lukija:
Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä
heidän on taivasten valtakunta.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat
lohdutuksen.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat sävyisät, sillä he saavat
periä maan.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat ne jotka isoavat ja janoavat
vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat laupiaat, sillä heidän
osakseen tulee laupeus.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he
saavat nähdä Jumalan.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät on
kutsuttava Jumalan lapsiksi.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
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Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden
tähden vainotaan, sillä heidän on
taivasten valtakunta.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita olette te, kun ihmiset solvaavat
ja vainoavat teitä ja valhetellen puhuvat
teistä kaikenlaista pahaa minun tähteni.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän
palkanne on oleva suuri taivaissa.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.

Maahankumarrus

Valtias, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.

Maahankumarrus

Pyhä, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.

Maahankumarrus

Taivaallinen kuoro veisaa Sinulle ja
lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra
Sebaot, täynnä on taivas ja maa Sinun
kunniaasi.
Jotka Häneen katsovat, ne säteilevät iloa,
heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.

Taivaallinen kuoro veisaa Sinulle ja
lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra
Sebaot, täynnä on taivas ja maa Sinun
kunniaasi.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Pyhien enkelien ja ylienkelien kuoro
kaikkien taivaallisten kanssa veisaa
Sinulle ja lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on
Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa
Sinun kunniaasi.

Uskon yhteen Jumalaan, Isään,
Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan,
kaikkien näkyväisten ja näkymättömien
Luojaan.
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen
Kristukseen, Jumalan ainokaiseen
Poikaan, joka on ennen kaikkia aikoja
Isästä syntynyt. Valkeus valkeudesta,
totinen Jumala totisesta Jumalasta,
syntynyt, ei luotu, joka on Isän kanssa
yhtä olentoa ja jonka kautta kaikki tehdyt
ovat. Joka meidän ihmisten tähden ja
meidän pelastuksemme tähden astui alas
taivaista, tuli lihaksi pyhästä Hengestä ja
Neitseestä Mariasta ja tuli ihmiseksi.
Meidän edestämme myös ristiinnaulittiin
Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja
haudattiin. Kolmantena päivänä nousi
kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja meni
ylös taivaisiin ja istuu Isän oikealla
puolella. Ja on taas kunniassa tuleva
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka
valtakunnalle ei loppua tule.
Ja pyhään Henkeen, Herraan,
eläväksitekevään, joka lähtee Isästä, jota
yhtenä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan
ja kunnioitetaan ja joka profeettain kautta
puhunut on.
Yhteen, pyhään, yhteiseen ja
apostoliseen seurakuntaan.
Tunnustan yhden kasteen syntien
anteeksi antamiseksi.
Odotan kuolleitten ylösnousemista ja
tulevaisen maailman elämää. Aamen.

Jumala, anna huojennus, päästö ja
anteeksianto synneilleni, jotka olen
tahtoen sekä tahtomattani tehnyt, sanoin
ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni, päivällä
sekä yöllä, ymmärrykselläni sekä
ajatuksissani –anna minulle kaikki
anteeksi hyvyydestäsi ja
ihmisrakkaudestasi.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon torstaina

69

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:
Aamen.
Lauletaan kontakki, 2.säv.:
Horjumattomat saarnaajat, Jumalan
julistajat, | opetuslapsistasi etevimmät
olet Sinä, Herra, vastaanottanut
hyvyyksien nautintoon ja lepoon, | sillä
heidän työnsä ja kuolemansa | ovat
kelvanneet enemmän kuin mitkään
polttouhrit Sinulle || oi ainoa sydänten
tuntija!

3.sävelmä:
Oi pyhä Nikolaos, sinä olit Myrrassa |
oikeana pyhän palveluksen toimittajana, |
sillä täyttäen Kristuksen evankeliumin
käskyt, | sinä, oi pyhittäjä isä, panit
henkesi alttiiksi kansasi edestä | ja
pelastit viattomat kuolemasta; | sen
tähden sinä tulitkin pyhitetyksi, || Jumalan
armon salaisuuksien suurena palvelijana.

Kirkon kontakki. ( Mutta jos kirkko on
pyhitetty Kristuksen kunniaksi, niin ensin
luetaan tai lauletaan kirkon kontakki,
sitten viikonpäivän [ yllä] ja sitten
kalenteripäivän.

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 loppumaton elämä.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kristittyjen varma puolustaja, ainainen
sovittaja Luojan edessä! Älä hylkää
syntisten rukousääniä, vaan ennätä
hyvyydessäsi apuun meille, kun me
uskollisesti huudamme sinulle: Kiiruhda
kuulemaan rukouksemme, täytä pian
anomuksemme, oi Jumalansynnyttäjä,
joka aina puolustat niitä, jotka sinua
ylistävät.

Herra, armahda. ( 40 kertaa )

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Pappi:
Jumala, ole meille armollinen ja siunaa
meitä. Valista kasvosi meille ja armahda
meitä.

Lukija:
Aamen.

Pappi:
Herra, minun elämäni Valtias! Estä
minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Kumarrus maahan.
Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.

Kumarrus maahan.

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä
rikokseni ja anna, etten veljeäni
tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

Kumarrus maahan.
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Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Pappi poistuu alttariin.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä.
Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias,
anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon
Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin
kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.

Herra, armahda. ( 12 kertaa)

Kaikkein pyhin Kolminaisuus,
yksiolennollinen Voima, kaiken hyvän
Alkusyy, ole armollinen minulle,
syntiselle, vahvista sydämeni ja tee se
ymmärtäväiseksi ja poista minusta kaikki
saastaisuus. Valaise minun mieleni, niin
että alati ylistäisin Sinua ja lausuisin
Sinulle: Ainoa  on Pyhä, ainoa Herra,

Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi.
Aamen.

Kuninkaan ovet avataan.

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

Kuoro:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen. Herra, armahda.
Herra, armahda. Herra, armahda. Siunaa.

Pappi lausuu loppusiunauksen.
Gregorios Dialogoksen liturgia aloitetaan
tavanomaisesti loppulaulun jälkeen.

Kuoro:
Anna, Herra, pitkä ikä | meidän isällemme
pyhimmälle patriarkalle ___________ |
korkeasti pyhitetylle isällemme Karjalan ja
koko Suomen arkkipiispalle
_____________, | korkeasti pyhitetylle
isällemme Helsingin metropoliitalle
_________, |tämän pyhän temppelin
veljille | sekä kaikille seurakuntamme
jäsenille || sekä kaikille oikeauskoisille
kristityille.

Ehtoopalvelus
Alkusiunauksen jälkeen luetaan
alkurukoukset ennen psalmia vain jos
palvelus aloitetaan suoraan
ehtoopalveluksesta. Muutoin siirrytään
suoraan seuraavaan:

Kuninkaan ovet suljetaan.  Pappi lukee
alkupsalmin aikana kuninkaan ovien
edessä ehtoorukoukset 4:nnestä alkaen.

Lukija:
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Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

Psalmi löytyy näiden ehtoorukousten
jälkeen.

4.rukous:
Sinua, Jumala, pyhät taivasten voimat
vaikenematta kiitosvirsillä ylistävät, ja Sinulle he
lakkaamatta kiitosta kantavat. Täytä meidänkin
suumme Sinun kiittämisestäsi, että myös se Sinun
pyhän nimesi majesteettisuutta julistaisi. Anna
meille osallisuus ja perintö kaikkien niiden
joukossa, jotka pelkäävät Sinua totuudessa ja
pitävät Sinun käskysi, pyhän Jumalansynnyttäjän
ja kaikkien Sinun pyhiesi esirukousten tähden.
Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on tuleva
kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina
ja iankaikkisesti. Aamen.

5. rukous:
Herra, Herra! Sinä puhtaalla kädelläsi pidät kaikki
yllä. Sinä olet pitkämielinen meille kaikille ja annat
meille pahat tekomme anteeksi. Muista
laupeuttasi ja armoasi. Lähesty meitä
hyvyydessäsi ja suo meidän tämänkin päivän
loppuaika välttää kaikkia pahan hengen pauloja ja
varjele elämämme pahuuden juonilta kaikkein
pyhimmän Henkesi armon kautta. Sinun
ainokaisen Poikasi armon ja ihmisrakkauden
tähden, ja Hänen kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä
kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän
Henkesi kanssa nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

6.rukous:
Suuri ja ihmeellinen Jumala! Sinä sanomattomalla
hyvyydelläsi ja auliilla huolenpidollasi hallitset
kaikkea. Sinä olet lahjoittanut meille maallisia
hyvyyksiä ja antamillasi lahjoilla olet vahvistanut
meitä uskossa luvattuun valtakuntaasi. Sinä olet
suonut meidän tämänkin kuluneen päivänosan
välttää kaikkea pahaa. Auta meitä myös sen
loppuosa päättämään nuhteettomasti Sinun pyhän
kunniasi edessä ja kiitosvirsillä ylistämään Sinua,
ainoaa hyvää ja ihmisiä rakastavaa jumalaamme.
Sillä Sinä olet meidän Jumalamme, ja Sinulle, Isä,
Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme
nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

7.rukous:

Suuri ja korkein Jumala, Sinä yksin olet
kuolematon ja asut lähestymättömässä
valkeudessa. Sinä olet viisaudellasi koko
luomakunnan luonut, olet erottanut valkeuden
pimeydestä, olet pannut auringon päivää
hallitsemaan sekä kuun ja tähdet hallitsemaan
yötä. Sinä olet katsonut meidätkin syntiset
arvollisiksi tälläkin hetkellä tulemaan kasvojesi
eteen ylistämään Sinua ja toimittamaan Sinulle
tätä ehtookiitosta. Sinä itse, ihmisiä rakastava
Herra, ohjaa meidän rukoustamme, niin että se
olisi otollinen niin kuin suitsutussavu Sinun
kasvojesi edessä, ja ota se vastaan niin kuin
suloinen tuoksu. Suo meille rauha tänä iltana ja
tulevana yönä. Pue meidät valkeuden sota-asuun,
pelasta meidät yön kauhuista sekä pimeässä
hiipivästä pahuudesta ja suo, että uni, jonka olet
lahjoittanut meille heikoille levoksi, olisi vapaa
kaikista pahan hengen herättämistä mielikuvista.
Valtias, hyvyyden antaja, suo, että me yölläkin
vuoteessamme muistelisimme nöyrin mielin
kaikkein pyhintä nimeäsi ja Sinun käskyjesi
tutkistelemisen valaisemina hengen ilolla
heräisimme unestamme ylistämään hyvyyttäsi ja
kantamaan rukouksia ja anomisia Sinun
hyvyydellesi meidän ja koko kansasi syntien
tähden. Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä
rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä
Henki, me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 104:
Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun
Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä
olet! Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja
kunnia,
valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet
levittänyt taivaan kuin telttakankaan
ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle.
Sinä otat pilvet vaunuiksesi ja kuljet
tuulten siivillä.
Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet
liekit palvelijoiksesi.
Sinä perustit maan lujasti paikoilleen,
horjumatta se pysyy ajasta aikaan.
Alkumeri peitti maan kokonaan, ja vedet
lepäsivät vuorten yllä,
mutta sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat,
ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi.
Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat
kukin kohdalleen, niin kuin säädit.
Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä,
eivätkä ne enää palaa peittämään maata.
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Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet,
vedet juoksevat puroina ja virtaavat
laaksoissa.
Ne juottavat kaikki maan eläimet,
villiaasikin saa sammuttaa janonsa.
Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja
visertävät lehvissä vesien partailla.
Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, ja
maa kantaa sinun töittesi hedelmää.
Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja
maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, että hän
saisi leipänsä maasta.
Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljyn
hänen kasvojansa kaunistamaan ja leivän
hänen ruumiinsa voimaksi.
Ravituiksi tulevat myös Herran puut,
Libanonin setrit, jotka hän istutti,
joiden oksille linnut tekevät pesänsä,
joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa.
Vuorten rinteillä asuvat kauriit, ja tamaanit
löytävät turvansa kallioista.
Sinä panit kuun jakamaan aikaa, ja
aurinko tietää laskemisensa hetken.
Sinä lähetät pimeyden, ja tulee yö, ja
metsän eläimet hiipivät esiin.
Nuoret leijonat karjuvat saalistaan,
pyytävät ruokaansa Jumalalta.
Kun aurinko nousee, ne piiloutuvat ja
palaavat luoliinsa levolle.
Mutta ihminen lähtee askartensa ääreen
ja tekee työtään, kunnes on ilta.
Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten
viisaasti olet ne tehnyt! Koko maa on
täynnä sinun luotujasi.
Niin merikin, tuo suuri ja aava - miten
luvuton lauma siinä vilisee, parvittain
eläimiä, pieniä ja suuria!
Siellä kulkevat laivat, siellä on Leviatan,
merihirviö, jonka loit telmimään siellä.
Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja
odottavat ruokaansa ajallaan.
Sinä annat, ja jokainen saa osansa, avaat
kätesi, ja kaikki tulevat ravituiksi.
Kun käännyt pois, ne hätääntyvät, kun
otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja
palaavat maan tomuun.
Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää,
näin uudistat maan kasvot.
Olkoon Herran kunnia ikuinen! Saakoon
hän iloita kaikista teoistaan,

hän, jonka katseesta maa järisee, jonka
kosketuksesta vuoret savuavat!
Herraa minä ylistän koko elämäni ajan,
laulan Jumalalle niin kauan kuin elän.
Olkoot mietteeni hänelle mieleen, että
saan iloita Herrasta.
Hävitkööt synnintekijät maasta, tulkoon
loppu jumalattomista! Ylistä Herraa,
minun sieluni!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Diakoni siirtyy Jumalanäidin ikonin eteen,
tekee papin kanssa kolme ristinmerkkiä
kumarruksineen ja kumartavat toisilleen.
Pappi poistuu alttariin, ja diakoni asettuu
Kristuksen ikonin eteen siihen saakka,
kunnes on aika aloittaa suuri ektenia.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Diakoni:
Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Rukoilkaamme Herralta rauhaa
korkeudesta ja sielujemme pelastusta.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle
rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille
kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.

Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän
huoneen ja täällä uskossa, hartaudessa
ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.

Rukoilkaamme Herraa metropoliittamme
____________, arvoisain pappien,
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Kristuksessa diakonien, kaikkien
kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme
päämiehen ja koko esivallan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin,
kaikkien kaupunkien ja maakuntain ja
niiden uskovaisten asukkaiden puolesta.

Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja,
runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia
aikoja.

Rukoilkaamme merelläkulkijain.
matkustajain, sairaiden, kärsivien,
sorrettujen ja uskonsa tähden vainottujen
sekä vankeudessa olevien puolesta, että
Herra pelastaisi heidät.

Rukoilkaamme Herraa, että Hän päästäisi
meidät kaikesta vaivasta, vihasta,
vaarasta ja hädästä.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkeinpyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi:
Sillä sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, on
tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja
palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

18.katisma ( 120, 121, 122, 123, 124;
125, 126, 127, 128, 129;  130, 131, 132,
133, 134):

Psalmi 120:
Herraa minä ahdingossani huudan, ja hän
vastaa minulle.
Herra, pelasta minut valehtelijoiden
käsistä, varjele heidän petollisilta
puheiltaan.
Mitä kaikkea Herra sinulle antaakaan,
sinä valehtelija!
Teräviä nuolia soturin jousesta, tulisia,
polttavia hiiliä!
Voi minua! Olen muukalaisena
Mesekissä, asun Kedarin leireissä.
Liian kauan olen jo asunut täällä, missä
kaikki vihaavat rauhaa.
Minä tahdon rauhaa, mutta jos sanankin
sanon, he ryhtyvät sotaan.

Psalmi 121:
Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä
saisin avun?
Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on
luonut taivaan ja maan.
Herra ei anna sinun jalkasi horjua,
väsymättä hän varjelee.
Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin
turva.
Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi,
hän ei väisty viereltäsi.
Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä
kuunvalo yöllä.
Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän
suojelee koko elämäsi.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi,
sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.

Psalmi 122:
Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me
lähdemme Herran huoneeseen!
Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem.
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Jerusalem, olet kaupunkimme, tänne
kansamme kokoontuu,
tänne vaeltavat heimomme, Herran
heimot, täällä, niin kuin on säädetty,
Israel kiittää Herran nimeä.
Täällä jaetaan oikeutta Daavidin suvun
istuimilla.
Ole tervehditty, Jerusalem! Olkoon rauha
sinulla ja ystävilläsi.
Vallitkoon rauha muureillasi ja hyvinvointi
linnoissasi.
Veljieni ja ystävieni tähden toivotan
sinulle rauhaa.
Herran, Jumalamme, huoneen tähden
rukoilen sinulle menestystä.

Psalmi 123:
Sinun puoleesi, joka olet taivaissa, minä
kohotan katseeni.
Niin kuin orjien silmät tarkkaavat isännän
kättä, niin kuin orjattarien silmät
tarkkaavat emännän kättä, niin me
odottaen katsomme Herraan,
Jumalaamme, kunnes hän armahtaa
meitä.
Armahda, Herra, armahda meitä! Jo
kauan meitä on väheksytty,
kylliksi olemme jo kokeneet itsevarmojen
ivaa ja ylimielisten pilkkaa.

Psalmi 124:
Ellei Herra olisi ollut puolellamme - näin
sanokoon Israel -
ellei Herra olisi ollut puolellamme, kun
viholliset hyökkäsivät kimppuumme,
meidät olisi nielty elävältä. Kun heidän
vihansa myrsky nousi,
vedet olisivat meidät vieneet, tulvan aallot
peittäneet,
 vyöryvät vedet hukuttaneet.
Ylistetty olkoon Herra! Hän ei antanut
meitä heidän hampaittensa raadeltaviksi.
Me pääsimme pakoon kuin lintu pyytäjän
paulasta. Paula katkesi, ja me pääsimme
irti.
Meidän auttajamme on Herra, hän, joka
on luonut taivaan ja maan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 125:
Kuin Siionin vuori on Herraan luottava
kansa, se ei horju vaan kestää iäti.
Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia,
niin suojaa Herra kansaansa nyt ja aina.
Siksi ei vääryyden valtikka pysy
oikeamielisten maassa eikä vanhurskas
joudu tarttumaan vääryyden töihin.
Herra, palkitse hyvät hyvällä,
oikeamieliset oikeudella.
Herra, tuhoa ne, jotka eksyvät kierouden
poluille. Hävitä vääryydentekijät! Rauha ja
menestys Israelille!

Psalmi 126:
Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, se oli
meille kuin unta.
Silloin suumme hersyi naurua ja riemu
kajahti huuliltamme. Silloin sanoivat
vieraat kansat: "Suuret ovat Israelin
Herran teot!"
Totta! Suuret ovat meidän Herramme
teot, niistä me saamme iloita.
Herra, käännä jälleen meidän
kohtalomme niin kuin aina tuot vedet
Negevin kuiviin uomiin.
Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten
korjaavat.
Jotka itkien menevät kylvämään
vakkaansa kantaen, ne riemuiten
palaavat kotiin lyhteet sylissään.
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Psalmi 127:
Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan
näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei
kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo.
Turhaan te nousette varhain, turhaan
valvotte myöhään ja raadatte leipänne
tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen,
vaikka he nukkuisivat.
Lapset ovat Herran lahja, kohdun
hedelmä on hänen antinsa.
Kuin nuolet soturin kädessä ovat nuorena
saadut lapset.
Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia
täynnä! Hän ei jää tappiolle, kun hän
kaupunginportissa käräjöi vihamiestensä
kanssa.

Psalmi 128:
Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se,
joka vaeltaa hänen teitään.
Saat nauttia työsi hedelmistä, hyvä on
osasi, sinä onnellinen!
Vaimosi, sinun talosi emäntä, kukoistaa
kuin viiniköynnös, lapsia on pöytäsi
ympärillä kuin oliivipuun juurella vesoja.
Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies,
joka pelkää Herraa.
Siionin Herra siunatkoon sinua! Koko
elämäsi ajan sinä näet, kuinka Jerusalem
kukoistaa,
sinä saat nähdä lastesi lapset. Rauha ja
menestys Israelille!

Psalmi 129:
Kovin on minua vainottu nuoresta asti -
näin sanokoon Israel -
kovin on minua vainottu nuoresta asti,
vainottu, mutta ei lannistettu.
Selkäni on kuin kyntäjän jäljiltä, pitkiä
vakoja täynnä.
Herra on vanhurskas! Hän päästää
meidät jumalattomien köysistä.
Häpeällisesti joutuvat perääntymään
kaikki, jotka vihaavat Siionia.
He ovat kuin katolla kasvava ruoho, joka
kuivuu heti oraalle ehdittyään -

siitä ei leikkaaja kättään täytä, ei lyhteen
sitoja syliään,
eivätkä ohikulkijat sano: "Siunatkoon teitä
Herra." Me siunaamme teidät Herran
nimessä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 130:
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoot
sinun korvasi rukoustani.
Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit,
Herra, kuka silloin kestää?
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi,
että me eläisimme sinun pelossasi.
Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua
koko sielustani ja panen toivoni sinun
sanaasi.
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua.
Israel, pane toivosi Herraan! Hänen
armonsa on runsas, hän voi sinut
lunastaa.
Hän lunastaa Israelin kaikista sen
synneistä.

Psalmi 131:
Herra, sydämeni ei ole korskea eivätkä
silmäni ylpeät. Minä en ole tavoitellut
suuria, en pyrkinyt liian korkealle.
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Ei, olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni.
Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä
sylissä, niin on minun mieleni levollinen.
Israel, pane toivosi Herraan nyt ja aina!

Psalmi 132:
Herra, muista Daavidia, muista, mitä hän
sai kärsiä -
hän, joka vannoi Herralle valan, antoi
Jaakobin Väkevälle lupauksen:
"Kotitelttaani en astu, en mene
makuusijalleni,
en suo silmilleni unta enkä lepoa
silmäluomilleni,
ennen kuin löydän Herralle sijan,
asuinpaikan Jaakobin Väkevälle."
Me kuulimme, että se on Efratassa,
löysimme sen läheltä Jaaria.
Menkäämme sinne, missä on Herran
asumus, kumartukaamme hänen
istuimensa eteen.
Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja
arkku, jossa voimasi on!
Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus,
riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi.
Daavidin, palvelijasi, takia: älä torju
voideltuasi!
Herra on vannonut Daavidille valan,
antanut lupauksen, jota hän ei peruuta:
"Oman jälkeläisesi minä asetan
valtaistuimellesi.
Jos poikasi pitävät minun liittoni ja
säädökset, jotka heille opetan, myös
heidän poikansa istuvat valtaistuimellasi
aikojen loppuun saakka."
Herra on valinnut Siionin, sen hän on
halunnut asunnokseen.
"Tämä on iäti minun asuinpaikkani. Tänne
minä jään, tämän minä halusin.
Siion saa minun siunaukseni: siltä ei
ravintoa puutu, sen köyhät minä ruokin
kylläisiksi.
Sen pappien ylle minä puen pelastuksen,
sen uskolliset iloitsevat ja riemuitsevat.
Siellä minä uudistan Daavidin mahdin,
sytytän voidellulleni lampun.
Kaikki hänen vihollisensa minä vaatetan
häpeällä. Hänen kruununsa sädehtii ja
loistaa."

Psalmi 133:
Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten
yhteinen, sopuisa elämä!
Se on kuin kallista tuoksuöljyä, joka valuu
hiuksista parralle, Aaronin parralle, ja siitä
hänen viittansa reunuksiin.
Se on kuin aamun kaste, joka Hermonilta
laskeutuu Siionin huipuille. Siionille Herra
on antanut siunauksensa: siellä on
elämä, ikuinen elämä.

Psalmi 134:
Kiittäkää Herraa! Kiittäkää, Herran
palvelijat, te, jotka öisin toimitatte
palvelusta Herran temppelissä!
Kohottakaa kätenne pyhää paikkaa kohti
ja kiittäkää Herraa!
Siionin Herra siunatkoon sinua, hän, joka
on luonut taivaan ja maan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, meidän toivomme, kunnia olkoon
Sinulle!

Diakoni:
Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa
Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkeinpyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
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ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi:
Sillä Sinun Isä, Poika ja Pyhä Henki, on
voima ja Sinun on hallitus, valta ja kunnia
nyt, aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Avuksihuutopsalmi ja –stikiirat,
2.sävelmä:

Herra, minä huudan Sinua, kuule
minua. I Kuule minua, oi Herra. I Herra,
minä huudan Sinua, kuule minua. I Ota
korviisi minun ääneni, I kun minä
Sinua huudan. I Kuule minua, oi Herra.
(Ps. 141: 1, LXX)
Nouskoon minun rukoukseni I niin
kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi
eteen, I minun kätteni ylennys olkoon
Sinulle ehtoouhri. I Kuule minua, oi
Herra. (Ps. 141: 2, LXX)

Lukija:
Herra, aseta vartija suulleni, pane vartio
huulteni portille.
Älä anna minun hairahtua pahaan,
jumalattomien mielettömään elämään,
veljeilemään pahantekijöiden kanssa,
nauttimaan heidän herkkujaan.
Oikein on, jos vanhurskas minua lyö.
Auta, etten torju hänen kuritustaan - se
on kuin öljyä pääni hiuksille! Yhä
uudelleen minä kohotan rukoukseni
jumalattomien pahuutta vastaan.
Kun heidän johtajansa syöstään
jyrkänteeltä, silloin kaikki ymmärtävät,
kuinka lempeää minun puheeni oli.
Niin kuin kynnetty ja kuokittu maa, niin
ovat heidän luunsa hajallaan tuonelan
portilla.

Herra, minun silmäni katsovat sinuun,
sinuun minä turvaan. Älä jätä minua
suojaa vaille!
Varjele minua, että vältän jumalattomien
ansat, pahantekijöiden pyydykset.
Sotkeutukoot he itse verkkoihinsa, minun
tieni kulkekoon niiden ohi! Minä korotan
ääneni ja huudan avuksi Herraa. Minä
korotan ääneni ja etsin apua Herralta.
Hänelle minä kannan huoleni, hänelle
kerron, mikä minua painaa.
Voimani ovat lopussa, mutta sinä näet
jokaisen askeleeni. Tielle, jota kuljen, on
viritetty ansa minua varten.
Katso minua, niin näet, että olen vailla
puoltajaa. Minulla ei ole turvapaikkaa,
kukaan ei välitä siitä miten minun käy.
Herra, sinua minä huudan avukseni. Minä
sanon: sinä olet turvani, minun
perintöosani elävien maassa.
Kuule, kuinka vaikeroin, en jaksa enää!
Vapauta minut vainoojieni käsistä! He
ovat minua vahvempia.
Olen satimessa - pelasta minut, niin saan
kiittää sinun nimeäsi.

Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun
pidät minusta huolen.

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
Herra, kuule minun ääneni.

Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.

Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit,
Herra, kuka silloin kestää?
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
Herra Joosefin stikiirat:

Kristus, Sinä riippuessasi ristissä
pimensit auringon | ja kirkkaaksi
viritit uskovaisille synninpäästön
totisen valon, | valista minut,
vihollisen petoksilla pimitetty, |
jotta minä käskyjesi valossa
vaeltaisin || ja ylösnousemisesi
pelastavaisen valon puhtaana
saavuttaisin.
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Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua
koko sielustani ja panen toivoni sinun
sanaasi.

Riippuen puussa ikään kuin
viiniköynnös | Sinä, Vapahtaja
Kristus, juotit
turmeltumattomuuden viinillä
maan ääret. | Sen vuoksi minä
huudan Sinulle: | Juota totisen,
suloisen synninkatumuksen
viinillä minut, | jota syntien
iljettävä juoppous aina
pimeydessä pitää, || ja anna nyt
minulle, oi Hyvä, ihmisiä
rakastava Vapahtaja, voimia
paastotakseni himoista.

Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua.
Israel, pane toivosi Herraan!

Herra Theodoroksen stikiira, 2.sävelmä:

Suuri on ristisi voima, | sillä
ristissäsi on puhjennut
seurakunnalle itsehillitsemisen
kukka, | jonka Aadamin
hillitsemättömyys oli muinoin
juurineen pois kitkenyt. | Tämä
tuotti ihmisille kuoleman, | mutta
siitä, ikään kuin jostakin uudesta,
eläväksitekeväinen veresi ja
veden vuotamisesta syntyneestä,
kaikki elävöittävästä paratiisin
lähteestä, | lakkaamatta
pulppuaa maailmalle
kuolemattomuus. Armostasi rikas
Israelin Jumala, || tee meidän
paastoravintomme sillä
miellyttäväksi.

Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut
lunastaa.

kolme minean stikiiraa

Hän lunastaa Israelin kaikista sen
synneistä.

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää
häntä, kansakunnat!

Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän
on meille uskollinen.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Jumalansynnyttäjän stikiira
Oktoehoksesta, 2.sävelmä:

Oi hyvyyttäsi! | Oi ymmärryksen
ylittävää laupeutta! | Oi
kärsivällisyytesi ja
pitkämielisyytesi paljoutta,
ikialuton Sana! | huusi Neitsyt
tuskaisena. | Miten Sinä, joka olet
kuolematon, halusit kuolla? ||
Näen suuren salaisuuden ja
kumarran kärsimyksillesi, jotka
olet vapaaehtoisesti kestänyt.

Kuoro:
Oi Jeesus Kristus, I sinä pyhän kunnian,
iankaikkisen taivaallisen Isän, I pyhän
autuaan, ihana Valkeus. I Elettyämme
auringon laskuun, I nähtyämme illan
koiton I me veisaten ylistämme Jumalaa, I
Isää, Poikaa ja pyhää Henkeä. I Jumalan
Poika, elämän antaja. I Kohtuullista on,
että sinulle kaikkina aikoina hartain äänin
ylistystä veisataan. I Sen tähden maailma
sinua ylistää.

Diakoni:
Illan prokimeni:
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Lukija.
Prokimeni, 4.sävelmä:
Minä kiitän Herraa, | joka on minua
neuvonut.
Liitelauselma:
Varjele minua, Jumala, sillä Sinuun minä
turvaan.

Diakoni:
Se on viisautta.

Lukija:
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ( 2:4-
19):

Diakoni:
Kuulkaamme.

Lukija:
Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja
maa saivat alkunsa silloin kun ne luotiin.
Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki
maan ja taivaan,
ei maan päällä ollut vielä yhtään pensasta
eikä edes ruoho ollut noussut esiin, sillä
Herra Jumala ei ollut antanut sateen
kastella maata eikä ihmistä vielä ollut
maata viljelemässä.
Mutta maasta kumpusi vettä, ja se kasteli
maan pinnan.
Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta
ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa
elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli
elävä olento.
Herra Jumala istutti puutarhan itään,
Eedeniin, ja sinne hän asetti ihmisen,
jonka oli tehnyt.
Herra Jumala kasvatti maasta esiin
kaikenlaisia puita, jotka olivat kauniita
katsella ja joiden hedelmät olivat hyviä
syödä, ja paratiisin keskelle hän kasvatti
elämän puun sekä hyvän- ja pahantiedon
puun.
Eedenistä sai alkunsa joki, joka kasteli
puutarhan ja joka sieltä lähtiessään
jakautui neljäksi haaraksi.
Ensimmäisen nimi on Pison. Se kiertää
koko Havilan maan, missä on kultaa,
 ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on
myös suitsutuspihkaa ja onykskiveä.

Toisen joen nimi on Gihon. Se kiertää
koko Nubian maan.
Kolmannen joen nimi on Tigris, ja se
virtaa Assurin editse. Ja neljäs joki on
Eufrat.
Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin
puutarhaan viljelemään ja varjelemaan
sitä.
Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat
vapaasti syödä puutarhan kaikista puista.
Vain siitä puusta, joka antaa tiedon
hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä
päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman
oma."
Herra Jumala sanoi: "Ei ole hyvä ihmisen
olla yksinään. Minä teen hänelle
kumppanin, joka sopii hänen avukseen."
Ja Herra Jumala muovasi maasta kaikki
villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei
ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen
hän kullekin antaisi. Ja jokainen elävä
olento sai sen nimen, jolla ihminen sitä
kutsui.

Diakoni:
Se on viisautta.

Lukija:
Prokimeni, 4.sävelmä:
Varjele minua | niin kuin silmäterää.
Liitelauselma:
Kuule, Herra, minun oikeata asiaani.

Lukija:
Sananlaskujen kirjasta ( 3:1-18):

Diakoni:
Kuulkaamme.

Lukija:

Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä
kaikki käskyni mielessäsi,
sillä ne kartuttavat päiviesi määrää,
antavat sinulle elinvuosia ja menestystä.
 Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta -
kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi
tauluun,
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niin saat rakkautta ja kiitosta sekä
Jumalalta että ihmisiltä.
 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi
varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi
Herraan.
Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi,
hän viitoittaa sinulle oikean tien.
Älä luulottele olevasi viisas; pelkää
Herraa ja karta pahaa.
Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko
ruumiisi terveenä.
Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi
uhrit, kaikesta sadostasi paras osa.
Silloin varastosi täyttyvät viljasta ja viini
pursuaa puserrusaltaistasi.
Älä torju, poikani, Herran kuritusta, älä
katkeroidu, kun hän ojentaa sinua -
jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin
kuin isä omaa lastaan.
Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden,
se, joka on tavoittanut tiedon,
sillä parempi on viisaus kuin hopea,
tuottoisampi on tieto kuin kulta.
Se voittaa korallit kalleudessa, mitkään
aarteet eivät vedä sille vertaa.
Sen oikeassa kädessä on pitkä ikä,
vasemmassa rikkaus ja kunnia.
Sen tiet ovat suloisia teitä, sen polut
onnen polkuja.
Se on elämän puu niille, jotka siihen
tarttuvat - onnellinen, ken pitää siitä kiinni!

Virrelmästikiirat, 4.sävelmä:
Haluten tulla osalliseksi jumalallisesta
pääsiäisestä, | joka ei ole alkuansa
Egyptistä, | vaan on tuleva Siionista, |
poistakaamme synninkatumuksellamme
synnin hapatus, | vyöttäkäämme
kupeemme himojen kuolettamisella, |
koristakaamme jalkamme kengillä, | jotka
estävät kaikkia pahoja teitä kulkemasta, |
ja vahvistakaamme kätemme uskon
sauvalla! | Älkäämme viehättykö
vatsaamme jumaloiden matkimaan
Herran ristin vihollisia, | vaan
seuratkaamme sielujemme pelastajaa, ||
joka on neuvonut meitä voittamaan
paastolla pahan hengen.

sama uudelleen

Kristus Jumala! | muistellen marttyyrejasi
| me ylistämme Sinua. | Anna meille suuri
armosi, || kun marttyyrisi sitä meille
hartaasti anovat.

Karitsa Äitisi nähtyään Sinut, oi Herra,
ristiinnaulittuna, | hämmästyksissään
virkkoi: | Voi, minun armahin Poikani,
mikä näky tämä on? | Näinkö palkitsee
Sinua tottelematon, lakia rikkova kansa, |
joka oli Sinulta paljon ihmeellisiä
hyvyyksiä osakseen saanut? || Mutta
kunnia olkoon, Herra, Sinun sanoin
kuvaamattomalle alentumisellesi!

Suuri ehtoonjälkeinen
palvelus, jossa luetaan
Andreas Kreetalaisen

katumuskanonin neljäs ja
viimeinen osa

Pappi:
Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt, aina
ja iankaikkisesti.

Lukija:
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.
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Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä. Pyhä
Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä sinun Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. Herra, armahda.                   ( 12
kertaa )

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän
Kuningastamme Jumalaa.

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

Psalmi 70:
Jumala, pelasta minut, Herra, riennä
avukseni!
Pilkka ja häpeä niille, jotka väijyvät
henkeäni! Perääntykööt lyötyinä kaikki,
jotka tahtovat minulle pahaa.
Kääntykööt häpeissään takaisin ne, jotka
ilkkuvat: "Siitä sait!"
Mutta ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoot
ja riemuitkoot sinusta. Ne, jotka panevat
toivonsa sinuun, saakoot aina sanoa:
"Suuri on Jumala!"
Minä olen köyhä ja avuton, Jumala,
riennä avukseni. Sinä olet minun apuni ja
pelastajani, Herra, älä viivy!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
( kolmesti)

Papisto siirtyy keskelle kirkkoa asetetun
analogin eteen seuraten saattokynttilää.
Papisto lukee kanonin sytytetyt kynttilät
käsissään.

Andreas Kreetalaisen katumuskanoni:

1.irmossi:
Auttaja ja suojelija on tullut
minulle pelastukseksi. | Hän on
minun Jumalani, ja minä ylistän
Häntä, | Hän on minun isäni
Jumala, ja minä kunnioitan
Häntä, || sillä Hän on ylen
korkeasti ylistetty.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!
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Jumalan Karitsa, joka otat pois kaikkien
synnit, ota minultakin synnin raskas ies ja
laupeudessasi anna minulle katumuksen
kyyneleitä.

Oi Jeesus, minä lankean Sinun eteesi.
Olen tehnyt syntiä Sinua vastaan, ole
minulle armollinen; ota minulta synnin
raskas ies ja laupiaana Jumalana ota
minut katuessani vastaan.

Älä käy tuomiolle kanssani osoittaen
tekojani, vaatien tiliä sanoistani ja tutkien
pyrkimyksiäni, vaan laupeudessasi
pelasta minut katsomatta pahoihin
tekoihini, oi kaikkivoimallinen.

Nyt on parannuksen aika ja lähestyn
Sinua, Luojaani, ota minulta synnin
raskas ies ja laupeudessasi anna minulle
katumuksen kyyneleitä.

Tuhlattuani sieluni olen vailla hurskauden
hyveitä; nyt nälkää nähden huudan: Sinä,
armon lähde, kiiruhda minua
armahtamaan.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Hyljäten hekuman kurittomuuden ja
alistuen Kristuksen jumalallisiin lakeihin
Sinä annoit itsesi Hänelle ja näin suurella
hurskaudella täytit kaikki hyveet.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kaikkea ylempi Kolminaisuus, jota yhtenä
kumarretaan, ota päältäni synnin raskaat
kahleet ja laupiaana suo minulle
katumuksen kyyneleet.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Jumalansynnyttäjä, sinulle veisaavien
toivo ja suojelus, ota päältäni synnin
raskaat kahleet ja viattomana
Valtiattarena ota katumukseni vastaan.

2.irmossi:
Katsokaa, katsokaa, minä olen
Jumala, | joka muinoin
erämaassa annoin mannan sataa
| ja veden virrata kalliosta
kansalleni || pelkällä oikealla
kädelläni ja väkevyydelläni.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!

Miehen surmasta olen ikään kuin
haavoittunut ja nuorukaisen surmasta
saanut vamman, Lemek valittaen huusi.
Mutta sinä, oi sieluni, et vapise, vaikka
olet saastuttanut ruumiisi ja kokonaan
tahrinut mielesi.

Oi sielu, sinä yritit rakentaa tornin ja
pystyttää turvapaikan haluillesi, mutta
Luoja sekoitti aikeesi ja murskasi
juonittelusi.

Miten olenkaan ollut niin kuin Lemek, tuo
vanha murhamies, surmaten sielun
nautinnonhaluillani, niin kuin hän miehen,
ja mielen, niin kuin hän nuorukaisen, ja
murhaaja Kainin tavoin ruumiini, niin kuin
hän veljensä.

Herra antoi muinoin sataa tulta taivaasta
laittomuutta rakastavan Sodoman
tuhoten; mutta sinä, sielu, olet sytyttänyt
rangaistustulen, jossa joudut katkerasti
palamaan.

Minä olen lävistettynä haavoittunut; katso,
vihollisen nuolet ovat näin merkinneet
sieluni ja ruumiini; katso, nämä vammat,
haavat ja silpomiset huutavat julki
tietoisen himollisuuteni jäljet.
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Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Pahan syövereihin vajonneena sinä,
Maria, kohotit kätesi laupiaan Jumalan
puoleen ja Hän ihmisiä rakastavana
ojensi avun käden sinulle niin kuin
muinoin Pietarille kaikessa tahtoen
kääntymystäsi.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Aluton ja luomaton Kolminaisuus,
jakamaton ykseys, ota minut katuvaisena
vastaan ja pelasta syntiä tehnyt; Sinun
luotusi minä olen, älä ylenkatso minua
vaan ole minulle kärsivällinen ja päästä
minut tuomion tulesta.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Tahraton Valtiatar, Jumalansynnyttäjä,
luoksesi rientävien toivo ja myrskyyn
joutuneitten satama, saata anomuksillasi
laupiaaksi minulle armollinen Luoja ja
Poikasi.

3.irmossi:
Oi Herra, | anna järkkyneen
sydämeni perustaksi | Sinun
käskyjesi kallio, || sillä Sinä olet
ainoa pyhä ja Herra.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!

Sinä, sielu, olit  muinaisen egyptiläisen
Haagarin kaltainen antautuessasi
tahallisesti orjaksi ja synnyttäessäsi
röyhkeyden, uuden Ismaelin.

Minun sieluni, vaikka tunnet Jaakobin
maan päältä taivaaseen johtaneet

tikapuut, ei sinulla kuitenkaan ole
hurskautta lujina askelminasi.

Seuraa vaelluksessasi Jumalan pappia,
yksinäistä kuningasta, joka maailmassa
ihmisten keskellä oli Kristuksen elämän
kuva.

Kurja sielu, käänny ja huokaa, ennen kuin
elämän juhla loppuu ja Herra sulkee
häähuoneen oven.

Sielu, älä taaksesi katsoen muutu
suolapatsaaksi. Pelkää Sodoman
esimerkkiä ja pelastaudu ylös Sooariin.

Valtias, älä hylkää Sinulle veisaavien
rukousta, vaan ihmisiä rakastavana ole
armollinen ja suo uskossa anoville
synninpäästö.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Sinä, ainoa luomaton ykseys, aluton alku,
persoonien kolminaisuudessa ylistettävä,
pelasta meidät, jotka uskossa
kumarramme valtiuttasi.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Jumalansynnyttäjä, sinä aviota
tuntematta olet synnyttänyt ajassa Isän
ajattoman Pojan; outo ihme: sinä pysyit
neitseenä myös ravitessasi Häntä
rinnoistasi.

4.irmossi:
Profeetta kuuli muinoin
tulemisestasi, Herra, ja oli
peloissaan, | koska syntyisit
Neitseestä ja ilmestyisit
ihmisille, | ja sanoi: Olen kuullut
Sinulta sanoman ja olen
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peljästynyt. || Herra, kunnia Sinun
voimallesi.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!

Elämäni aika on vähäinen, täynnä tuskaa
ja pahuutta, mutta katumuksessani ota
minut tykösi ja Sinut tunnustaessani kutsu
luoksesi, etten joutuisi vihamiehen
omaksi ja saaliiksi. Vapahtaja, armahda
Sinä minua.

Kuninkaan arvoon, kruunuun ja
purppuraan puettu, monien tilusten haltija
vanhurskas Job, rikkauden ja herkuttelun
yltäkylläisyydessä eläen, äkkiä
köyhdyttyään menetti rikkauden, kunnian
ja vallan.

Jos hän, joka oli vanhurskas ja kaikessa
moitteeton, ei välttynyt eksyttäjän
väijytyksiltä ja ansoilta, niin mitä sinä,
kurja sielu, joka rakastat syntiä, tekisit, jos
tällainen yllättäen tulisi osaksesi?

Vaikka olen ylpeä, röyhkeä ja
sydämeltäni tyhjänpäiväinen ja turha, niin
älä tuomitse minua fariseuksen kanssa,
vaan anna minullekin publikaanin
nöyryys, oi ainoa laupias, vanhurskas
tuomari, ja katso minut hänen
arvoisekseen.

Oi Laupias, tiedän, että olen tehnyt syntiä
häväistessäni ruumiini. mutta
katumuksessani ota minut tykösi ja Sinut
tunnustaessani kutsu luoksesi, etten
joutuisi vihamiehen omaksi ja saaliiksi.
Vapahtaja, armahda minua.

Olen oma epäjumalani saastutettuani
sieluni himoissa, mutta katumuksessani
ota minut tykösi ja Sinut tunnustaessani
kutsu luoksesi. Vapahtaja, armahda
minua.

En ole kuunnellut ääntäsi enkä totellut
sanaasi, Lainsäätäjä, mutta

katumuksessa ota minut tykösi ja Sinut
tunnustaessani kutsu luoksesi, etten
joutuisi vihamiehen omaksi ja saaliiksi.
Vapahtaja, armahda Sinä minua!

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Jouduttuasi mielettömyyden syövereihin,
Maria, sinä et jäänyt sinne, vaan kohosit
sieltä oikein ymmärtäen korkeimpaan
hyveeseen yli kaiken odotuksen ja
hämmästytit enkelitkin.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Julistan jumaluuttasi olemukseltaan
jakamattomana, persoonissaan
sekoittumattomana, kolmiyhteisenä
jumaluutena, joka yhtenä hallitsee ja
valtaistuimella istuu, ja suureen ääneen
Sinulle laulan mahtavaa veisua, jota
korkeuksissa kolminkertaisesti veisataan.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Sinä synnytät ja olet neitsyt,
kummassakin tapauksessa luonnoltasi
Neitseenä pysyen. Hän, joka syntyy,
uudistaa luonnon lait ja Neitsyt synnyttää
turmeltumattomuudessa. Missä Jumala
tahtoo, kumoutuu luonnon järjestys, sillä
Hän toimii tahtonsa mukaan.

5.irmossi:
Oi ihmisiä rakastava Valtias,
minä rukoilen Sinua, | valista
minua, joka varhain yöllä etsin
Sinua, | ohjaa minua käskyissäsi
||ja opeta täyttämään Sinun
tahtosi.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!
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Oi sielu, seuraa koukistuneen naisen
esimerkkiä, tule, kumarru Jeesuksen
jalkoihin, jotta Hän oikaisisi sinut
käydäksesi suorana Herran polkuja.

Valtias, Sinä syvin lähde, vuodata
minullekin vesisuontesi virrat, etten enää
joisi ja janoaisi niin kuin Samarian nainen,
sillä Sinusta tulvii elämän virta.

Valtias Herra, kyyneleeni tulkoot minulle
Siloan lammikoksi pestäkseni sydämeni
silmäterät ja nähdäkseni hengessä Sinut,
joka olet valkeus ennen aikakausia.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Oi kaikkiautuas, pyrkiessäsi verrattomalla
rakkaudella kumartamaan ristin puuta sait
halajamisesi täyttymyksen. Saata
minutkin otolliseksi ylhäältä tulevaan
kunniaan.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Sinua, Kolminaisuus, yhtä Jumalaa me
ylistämme: Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä,
Isä, Poika ja Henki, yksi olemus, ykseys,
jota aina kumarretaan.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Turmeltumaton, puhdas Neitsytäiti,
sinusta pukeutui tomumajaani Jumala,
joka on asettanut aikakaudet ja yhdistänyt
itseensä ihmisluonnon.

6.irmossi:
Minä huusin alimmasta
tuonelasta | armollisen Jumalan
puoleen, | ja Hän kuuli ääneni ||

johdattaen elämäni pois
turmeluksesta.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!

Vapahtaja, minä olen ikään kuin
kuninkaallinen ropo, joka Sinulta kerran
katosi; mutta, oi Sana, sytyttäen
Edelläkävijän lampuksesi etsi ja löydä
minut, oma kuvasi.

Taistele ja sodi lihan himoja vastaan niin
kuin Joosua Amalekia vastaan ja aina
voita petolliset ajatukset, niin kuin hän
voitti gibeonilaiset.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Sammuttaaksesi himojen tulen sinä
vuodatit aina sielusi palavuuden ja
kyynelvirrat, joiden armoa jaa minullekin,
palvelijallesi.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Olet saavuttanut taivaallisen
himottomuuden ajallisen vaelluksesi
jaloudella, oi pyhittäjä-äiti; sen tähden
ano esirukouksin sinua ylistäville
vapahdusta himojen vallasta.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Minä olen Kolminaisuus, yksi, jakamaton,
persooniin jakautuva, olen ykseys ja
luonnoltani yhdistynyt, sanoo Isä, Poika ja
jumalallinen Henki.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
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Sinä synnytit meille muotomme kaltaisen
Jumalan, kuitenkin kaiken Luojan; oi
Jumalansynnyttäjä, rukoile Häntä
vanhurskauttamaan meidät sinun
esirukouksiesi tähden.

Kontakki, 6.sävelmä:
Sieluni, sieluni, nouse, oi miksi nukut!
Loppu lähenee ja sinä hämmennyt.
Heräjä siis, että kaikkialla oleva ja kaikki
täyttävä Kristus Jumala sinua armahtaisi.

Iikossi:
Nähdessään Kristuksen parantolan
avoinna ja sieltä Aadamille virtaavan
terveyden perkele kärsi ja haavoittui,
valitti uhattuna ja huusi ystävilleen: Mitä
tekisin Marian Pojalle? Betlehemiläinen
surmaa minut, sillä Hän on kaikkialla
oleva ja kaikki täyttävä.

7.irmossi:
Me olemme syntiä, laittomuutta
ja vääryyttä tehneet Sinun
edessäsi, | emme ole ottaneet
vaarin emmekä tehneet niin kuin
Sinä olet käskenyt meitä, | mutta
älä meitä tyystin hylkää, || Sinä,
isien Jumala.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!

Päiväni ovat hävinneet, niin kuin
heräävän unikuvat, ja niin kuningas
Hiskian tavoin kyynelehdin vuoteellani
anoen elinvuosieni lisäystä. Mutta, sielu,
ei profeetta Jesaja ole apunasi, vaan
kaiken Jumala.

Lankean eteesi ja kannan Sinulle
kyyneleinä sanani: Olen rikkonut Sinua
vastaan enemmän kuin syntinen nainen
ja harjoittanut laittomuutta enemmän kuin
kukaan muu maan päällä. Mutta, oi
Valtias, ole armollinen luodullesi ja ota
minut jälleen tykösi.

Olen tahrannut kuvasi ja vääristellyt
käskysi; koko kauneuteni on himmennyt
ja himoihin on lamppuni sammunut, oi
Vapahtaja. Mutta armahda minua ja, niin
kuin Daavid laulaa, anna minulle jälleen
autuutesi ilo.

Käänny, tee parannus ja avoimesti sano
Jumalalle, joka kaiken tietää: Sinä tunnet
salaisuuteni, ainoa Vapahtaja, ja niin kuin
Daavid laulaa, armahda minua suuresta
armostasi.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Huutaen tahrattoman Jumalanäidin
puoleen sinä muinoin torjuit
väkivaltaisten, kiusaavien himojen raivon
ja saatoit häpeään kantapäähän pistävän
vihollisen. Auta nyt ahdistuksistani
minuakin, rukoilijaasi.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Pyhittäjä-äiti rukoile nyt palvelijaisi
puolesta Kristusta, jota olet rakastanut,
jota olet ikävöinyt ja jonka tähden
kilvoitellut, että Hän armahtaen meitä
soisi Häntä kunnioittaville rauhansa.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Yksi jakamaton Kolminaisuus, yhtä
olentoa oleva pyhä ykseys, valkeudet ja
valkeus, kolmena pyhänä ja yhtenä
pyhänä ylistystä veisataan Jumalalle
Kolminaisuutena; siis ylistä ja kunnioita
yhdessä elämässä kolminaista elämää,
kaiken Jumalaa, oi sielu.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
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Veisaamme sinulle, ylistämme sinua,
Jumalansynnyttäjä, sillä sinä olet
synnyttänyt ainokaisen pojan ja Jumalan
erottamattomasta Kolminaisuudesta ja
niin edeltä avannut taivaalliset meille
maan päällä oleville.

8.irmossi:
Häntä, jota taivasten joukot
kunnioittavat | ja kerubit ja
serafit vavisten pelkäävät, |
veisuin kunnioittakaa kaikki,
joissa henki on, || ja koko
luomakunta, kiittäkää ja suuresti
ylistäkää iankaikkisesti.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!

Oi Vapahtaja, vuodattaen pääsi päälle
kyynelten alabasteripullon, niin kuin
mirhavoiteen, minä huudan Sinulle armoa
anovan syntisen naisen tavoin: anna
minullekin rukoilevalle syntieni päästö.

Vaikka enemmän kuin kukaan muu olen
tehnyt syntiä, niin ota vastaan minutkin,
laupias Vapahtaja, peljäten katuessani ja
ikävöiden huutaessani: Sinua ainoata
vastaan minä olen syntiä tehnyt ja
laittomuutta harjoittanut; armahda minua.

Vapahtaja, ole  armollinen luodullesi ja
etsi niin kuin paimen eksynyttä ja
kadonnutta lammasta; tempaa pois
sudelta ja tee minutkin lampaaksi
laumaasi.

Kristus, kun laupiaana tuomarina istut
osoittaen pelättävän kunniasi, oi mikä
kauhu tulen liekehtiessä ja kaikkien
vavistessa tuomioistuimesi mahtia.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Jumalallinen Zosimas todella hämmästyi
katsellessaan sinussa uutta ihmettä,
pyhittäjä-äiti, sillä hän näki sinut enkelinä
ja hämmentyi kokonaan ylistäen Kristusta
iankaikkisesti.

Liitelauselma:
Me ylistämme Isää, Poikaa ja pyhää
Henkeä.

Aluton Isä, yhtä aluton Poika, hyvä
Lohduttaja, vanhurskas Henki,
maailmaan tulleen Jumalan Sanan alkaja,
aluttoman Isän Sana, elävä ja luova
Henki, Kolmiykseys, armahda minua.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Oi tahraton, niin kuin hohtavasta
purppurasta hengellinen purppurakangas,
Immanuelin ihmismuoto, rakentui
sinussa. Sen tähden me totuudessa
kunnioitamme sinua
Jumalansynnyttäjänä.

Me kiitämme, ylistämme ja
kumarramme Herraa veisaten ja
korkeasti kunnioittaen Häntä
iankaikkisesti.

9.irmossi:
Selittämätön on neitseellinen
synnytys ja puhdas on Neitseen
äitiys, | sillä Jumalan syntyminen
tekee uudeksi luonnon
järjestyksen. | Sen tähden me
sinua kaikissa sukupolvissa
oikean uskon mukaan || Jumalan
Morsiamena ja Äitinä kunniassasi
ylistämme.

Liitelauselma:
Armahda minua, Jumala, armahda
minua!
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Ole laupias ja pelasta minut, armahda
minua, Daavidin Poika, joka sanallasi
paransit riivattuja; anna minun, niin kuin
ryövärin, kuulla laupias äänesi: Totisesti
minä sanon sinulle, sinä olet kanssani
paratiisissa, kun tulen kunniassani.

Ryöväri oli syyttämässä Sinua, ryöväri
puhumassa jumaluudestasi, molempien
riippuessa kanssasi ristillä; mutta oi ylen
laupias, niin kuin Sinuun uskovalle
ryövärille, joka tunnisti Sinut Jumalaksi,
avaa minullekin kunniakkaan valtakuntasi
ovi.

Luomakunta järkyttyi nähdessään Sinut
ristiinnaulittuna; vuoret ja kalliot
halkesivat pelosta, maa vapisi, tuonela
tyhjentyi ja valokin pimeni keskellä päivää
nähdessään Sinut, oi Jeesus, ihmisenä
puuhun naulittuna.

Älä vaadi minulta parannuksen arvoisia
hedelmiä, sillä voimani on minussa
rauennut; lahjoita minulle alati murtunut
sydän ja hengellinen köyhyys, jotta toisin
ne Sinulle otollisena uhrina, oi ainoa
Vapahtaja.

Tuomarini ja tuntijani, joka taas tulet
enkelten kanssa tuomitaksesi koko
maailman, katso silloin armollisesti
puoleeni, säästä minut, oi Jeesus, ja
armahda minua, joka olen tehnyt syntiä
yli kaikkien muiden.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Pyhittäjä Maria. sinä hämmästytit
ihmeellisellä vaelluksellasi kaikki enkelten
joukot ja ihmisten yhteisöt eläessäsi
aineettomasti ja ylittäessäsi luonnon;
aineettoman tavoin sinä astuit laineille ja
kävelit Jordanin yli.

Liitelauselma:
Pyhittäjä-äiti Maria, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

Oi pyhittäjä-äiti, rukoile Luojan armoa
sinua ylistäville päästäksemme meitä
ahdistavasta pahasta ja vaivasta, jotta
kiusauksista pelastettuina herkeämättä
ylistäisimme sinut kunniaan saattanutta
Herraa.

Liitelauselma:
Pyhä Andreas, rukoile Jumalaa meidän
puolestamme.

Kunnianarvoisa Andreas,
kolminkertaisesti autuas isä, Kreetan
paimen, älä lakkaa rukoilemasta sinulle
ylistystä veisaavien puolesta, että me,
jotka aina kunnioitamme muistoasi,
pääsisimme kaikesta vihasta, ahdingosta
ja turmiosta ja saisimme lunastuksen
rikkomuksista.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Veisaamme Isälle, suuresti ylistämme
Poikaa, kumarramme uskossa
jumalallista Henkeä, olemukseltaan yhtä,
jakaantumatonta Kolminaisuutta,
valkeutena ja valkeuksina, yhdessä
elämässä kolminaista elämää, maailman
kaikille äärille elämän ja valkeuden
antajaa.

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Tahraton Jumalansynnyttäjä, varjele
kaupunkiasi, sillä sinussa uskollisesti
halliten se on voimakas ja sinun kauttasi
se kukistaa ja voittaa jokaisen
kiusauksen, hävittää vastustajat ja
vallitsee alamaiset.

9.irmossi katabasina:
Selittämätön on neitseellinen
synnytys ja puhdas on Neitseen
äitiys, | sillä Jumalan syntyminen
tekee uudeksi luonnon
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järjestyksen. | Sen tähden me
sinua kaikissa sukupolvissa
oikean uskon mukaan || Jumalan
Morsiamena ja Äitinä kunniassasi
ylistämme.

Kumarrus maahan.
Papisto poistuu alttariin.

Psalmi 25.
Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni,
Jumalani, sinuun minä turvaan; älä salli minun
joutua häpeään, älkööt viholliseni saako riemuita
minusta.
Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään;
häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat.
Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi.
Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä
sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä
odotan kaiken päivää.
Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä ne ovat
olleet hamasta iankaikkisuudesta.
Älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä minun
rikoksiani; muista minua armosi mukaan,
hyvyytesi tähden, Herra.
Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille
tiensä.
Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka
pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa.
Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun
syntivelkani, sillä se on suuri.
Kuka on se mies, joka Herraa pelkää -- sen hän
neuvoo tielle, joka hänen on valittava.
Hänen sielunsa saa nauttia hyvää, ja hänen
jälkeläisensä perivät maan.
Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä
pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa.
Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä hän
päästää minun jalkani verkosta.
Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä
minä olen yksinäinen ja kurja.
Minun sydämeni pakahtuu tuskasta; päästä minut
ahdistuksistani.
Katso minun kurjuuttani ja vaivaani, anna kaikki
minun syntini anteeksi.
Katso minun vihollisiani, kuinka heitä on paljon, ja
he vihaavat minua väkivaltaisella vihalla.
Varjele minun sieluni ja pelasta minut. Älä salli
minun tulla häpeään, sillä sinuun minä turvaan.
Nuhteettomuus ja oikeamielisyys varjelkoon
minua, sillä sinua minä odotan.
Jumala, vapahda Israel kaikista ahdistuksistansa.

Psalmi 31.
Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli minun ikinä
häpeään tulla, vapahda minut vanhurskaudessasi.

Kallista korvasi minun puoleeni, riennä, pelasta
minut. Ole minulle turvakallio, vuorilinna, johon
minut pelastat.
Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani, ja nimesi
tähden sinä minua johdat ja talutat.
Sinä päästät minut verkosta, jonka he ovat eteeni
virittäneet, sillä sinä olet minun turvani.
Sinun käteesi minä annan henkeni, sinä, Herra,
lunastat minut, sinä uskollinen Jumala.
Minä vihaan niitä, jotka seuraavat turhia
epäjumalia, mutta minä turvaan Herraan.
Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun
sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni
ahdistukset,
etkä jättänyt minua vihollisen valtaan, vaan asetit
minun jalkani aukealle.
Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus;
minun silmäni on surusta riutunut, niin myös
minun sieluni ja ruumiini.
Sillä minun elämäni kuluu murheessa ja minun
vuoteni huokauksissa. Minun voimani on rauennut
pahain tekojeni tähden, ja minun luuni ovat
riutuneet.
Kaikkien ahdistajaini tähden minä olen pilkaksi
tullut, ylenpalttiseksi pilkaksi naapureilleni,
peljätykseksi tuttavilleni; jotka minut kadulla
näkevät, pakenevat minua.
Minä olen unhottunut ihmisten mielistä niinkuin
kuollut, minä olen kuin rikottu astia.
Sillä minä kuulen monen parjaukset, kauhua
kaikkialta, kun he keskenänsä pitävät neuvoa
minua vastaan, aikovat ottaa minulta hengen.
Mutta sinuun, Herra, minä turvaan; minä sanon:
"Sinä olet minun Jumalani".
Minun aikani ovat sinun kädessäsi, pelasta minut
vihollisteni kädestä ja vainoojistani.
Valista kasvosi palvelijallesi, pelasta minut
armossasi.
Herra, älä salli minun tulla häpeään, sillä sinua
minä huudan avukseni. Jumalattomat tulkoot
häpeään, vaietkoot ja vaipukoot tuonelaan.
Mykistykööt valheen huulet, jotka puhuvat
vanhurskasta vastaan röyhkeästi, ylpeästi ja
ylenkatseellisesti.
Kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka talletat
pelkääväisillesi ja jota osoitat sinuun turvaaville
ihmislasten edessä!
Sinä peität heidät kasvojesi suojaan ihmisten
salavehkeiltä; sinä kätket heidät turvaan kielten
riidalta.
Kiitetty olkoon Herra, sillä hän osoitti minulle
ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa.
Minä sanoin hädässäni: "Minä olen sysätty pois
sinun silmiesi edestä". Kuitenkin sinä kuulit minun
rukousteni äänen, kun minä sinua huusin.
Rakastakaa Herraa, kaikki hänen hurskaansa.
Herra varjelee uskolliset, mutta ylpeileväisille hän
kostaa monin kerroin.
Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne rohkea,
te kaikki, jotka Herraa odotatte.
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Psalmi 91.
Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan
varjossa yöpyy,
se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän
on minun Jumalani, johon minä turvaan".
Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta,
turmiollisesta rutosta.
Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan
hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on
kilpi ja suojus.
Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää
nuolta,
et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia,
joka päiväsydännä häviötä tekee.
Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen
tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.
Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä,
kuinka jumalattomille kostetaan. –
Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani". --
Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty
sinun majaasi.
Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn
varjella sinua kaikilla teilläsi.
He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen
loukkaisi.
Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä
tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. --
"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet
pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee
minun nimeni.
Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan
hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä
on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan
hänet kunniaan.
Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen
nähdä antamani pelastuksen."

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon
Sinulle, Jumala.
( kolmesti)

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Veisaajat:
Meidän kanssamme on Jumala. Tietäkää
kansat ja alistukaa, sillä kanssamme on
Jumala.

Lukija lukee lauselmat ( Jes 8:9-9:5 ), ja
joka lauselman jälkeen lauletaan:
Kanssamme on Jumala.

Riehukaa, kansat, kuitenkin kukistutte;
kuulkaa, kaikki kaukaiset maat:
sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte.
Pitäkää neuvoa: se raukeaa; sopikaa
sopimus: se ei pysy. Sillä Jumala on
meidän kanssamme.

Me emme pelkää teidän pelotustanne
emmekä kauhistu. Herraa, meidän
Jumalaamme pitäkäämme pyhänä; te
peljätkää ja kauhistukaa. Sillä Jumala on
meidän kanssamme.

Jos minä Häneen luotan, on Hän oleva
minulle pyhäkkönä. Minä panen toivoni
Häneen ja pelastun Hänen kauttansa.
Sillä Jumala on meidän kanssamme.

Katso, minä ja lapset, jotka Herra on
minulle antanut. Kansa, joka pimeydessä
vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka
asuvat kuoleman varjon maassa, niille
loistaa valkeus. Sillä Jumala on meidän
kanssamme.

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on
meille annettu, jonka hartioilla on herraus,
ja rauhansa on loppumaton. Sillä Jumala
on meidän kanssamme.
Ja hänen nimensä on: Suuren neuvon
enkeli, ihmeellinen neuvonantaja, väkevä
jumala, Rauhanruhtinas, iankaikkinen isä.
Sillä Jumala on meidän kanssamme.

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

Veisataan:
Meidän kanssamme on Jumala. Tietäkää
kansat ja alistukaa, sillä kanssamme on
Jumala.

Lukija:
Päivän loputtua minä kiitän Sinua, Herra.
Minä rukoilen Sinua, suo minun välttää
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syntiä tänä iltana sekä tulevana yönä ja
pelasta minut.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Päivän kuluttua minä ylistän Sinua,
Valtias, suo minun välttää pahennusta
tänä iltana sekä tulevana yönä ja pelasta
minut.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Päivän päätyttyä minä ylistän Sinua
kiitosvirsillä, Pyhä. Suo minun, oi
Vapahtaja, välttää pahan juonet ja
pelasta minut.

Lukija tai kuoro 6.sävelmällä:
Ruumiiton luomakunta – kerubit –
vaikenemattomin kiitosvirsin Sinua kiittää.
|
Kuusisiipiset olennot – serafit –
herkeämättömin äänin Sinua ylistävät. |
Koko enkelien sotaväki pyhimmillä
lauluillaan Sinua ylistää. Sillä Sinä olet
ennen kaikkea oleva Isä ja yhtä
iankaikkinen on Sinun Poikasi.|
Ja omaten itsesi arvoisen elämän
Hengen ilmaisit itsesi jakaantumattomana
Kolminaisuutena. |
Kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalan Äiti, - te,
jotka olette omin silmin nähneet Sanan ja
olette Hänen palvelijoinaan,
te, kaikki profeettain ja marttyyrien joukot,
te, jotka omaatte kuolemattoman elämän,
|

rukoilkaa hartaasti kaikkien puolesta, sillä
me kaikki olemme kauheassa hädässä,
jotta me, pelastuttuamme pahan hengen
eksytyksestä, ||
 veisaisimme enkelien virren:

Lukija:
Pyhä, pyhä, pyhä, kaikkein pyhin Herra,
armahda ja pelasta meidät.

Uskon yhteen Jumalaan, Isään,
Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan,

kaikkien näkyväisten ja näkymättömien
Luojaan.
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen
Kristukseen, Jumalan ainokaiseen
Poikaan, joka on ennen kaikkia aikoja
Isästä syntynyt. Valkeus valkeudesta,
totinen Jumala totisesta Jumalasta,
syntynyt, ei luotu, joka on Isän kanssa
yhtä olentoa ja jonka kautta kaikki tehdyt
ovat. Joka meidän ihmisten tähden ja
meidän pelastuksemme tähden astui alas
taivaista, tuli lihaksi pyhästä Hengestä ja
Neitseestä Mariasta ja tuli ihmiseksi.
Meidän edestämme myös ristiinnaulittiin
Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja
haudattiin. Kolmantena päivänä nousi
kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja meni
ylös taivaisiin ja istuu Isän oikealla
puolella. Ja on taas kunniassa tuleva
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka
valtakunnalle ei loppua tule.
Ja pyhään Henkeen, Herraan,
eläväksitekevään, joka lähtee Isästä, jota
yhtenä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan
ja kunnioitetaan ja joka profeettain kautta
puhunut on.
Yhteen, pyhään, yhteiseen ja
apostoliseen seurakuntaan.
Tunnustan yhden kasteen syntien
anteeksi antamiseksi.
Odotan kuolleitten ylösnousemista ja
tulevaisen maailman elämää. Aamen.

Uusi käännös:
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 taivaista, 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 yhtenä Isän ja
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Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja
joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen
kirkkoon.
Tunnustan yhden kasteen syntien
anteeksiantamiseksi, odotan kuolleitten
ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
Aamen.

Seuraava veisataan kuoron ja papin
vuoropuheluna. Pappi seisoo suljettujen
pyhien ovien edessä. Näin Suuressa
Paastossa. Muutoin tämän yleensä lukee
lukija ilman kuoroa.

Pyhä Valtiatar Jumalansynnyttäjä, rukoile
meidän syntisten puolesta.

Kaikki taivaalliset enkelien ja ylienkelien
voimat, rukoilkaa meidän syntisten
puolesta.

Pyhä profeetta, Herramme Jeesuksen
Kristuksen Edelläkävijä ja Kastaja
Johannes, rukoile meidän syntisten
puolesta.

Pyhät kunnialliset apostolit, profeetat,
marttyyrit, ja kaikki pyhät, rukoilkaa
meidän syntisten puolesta.

Jumalankantajat pyhittäjäisämme, koko
maailman sielunpaimenet ja opettajat,
rukoilkaa meidän syntisten puolesta.

Pyhä ( tässä mainitaan pyhä, jolle kirkko
on pyhitetty), rukoile meidän syntisten
puolesta.

Kunniallisen ja eläväksitekevän Ristin
voittamaton, katoamaton, jumalallinen
voima, älä jätä meitä syntisiä.

Jumala, ole meille syntisille armollinen.

Jumala, ole meille syntisille armollinen.

Jumala. ole meille syntisille armollinen ja
armahda meitä.

Lukija:

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä kuin taivaissa. Anna
meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä sinun Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:
Aamen.
2.sävelmä:
Kristus, Jumala, valaise silmäni, | etten
hukkuisi kuolemaan,  || ettei viholliseni
sanoisi: Minä voitin hänet.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Jumala, ole sieluni puolustaja, | sillä minä
käyn monien paulojen keskellä. | Päästä
minut niistä ja pelasta minut, oi Hyvä, ||
sillä Sinä olet ihmisiä rakastava.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
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Koska meillä monien syntiemme tähden |
ei ole rohkeutta, | niin rukoile, oi
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, sinusta
syntynyttä, | sillä äidin anomus voi paljon
Herran suosion saavuttamiseksi. | Älä
hylkää syntisten rukousta, Puhtain, || sillä
Hän, joka meidän puolestamme tahtoi
kärsiä, on laupias ja voi pelastaa meidät.

Lukija:
Herra, armahda. ( 40 kertaa)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Herran nimeen siunaa. isä.

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

Lukija:
Aamen.

Herra, Herra, Sinä olet varjellut meitä
kaikista päivällä lentävistä nuolista,
varjele meitä myöskin pimeässä
hiipivästä pahuudesta. Ota vastaan
kättemme ylentämisen ehtoouhri. Suo
meidän viettää myös yön aika
nuhteettomasti, ettei pahuus kiusaisi
meitä, ja pelasta meidät pahan hengen
synnyttämästä levottomuudesta ja
pelosta. Herätä sielussamme nöyryys ja
mielessämme huoli siitä tilinteosta, joka
meidän tulee tehdä pelättävän ja oikean
tuomiosi edessä. Naulitse meidän
lihamme Sinun pelkosi kautta ja kuoleta
maiset jäsenemme, niin että unen
hiljaisuudessakin kirkastuisi meissä Sinun
tuomioittesi käsittäminen. Poista meistä
kaikki sopimattomat haaveilut ja

turmiolliset himot. Herätä meidät
rukouksen ajalla uskossamme
vahvistuneina ja alttiina täyttämään Sinun
käskyjäsi. – Ainokaisen Poikasi hyvän
tahdon ja armon tähden, ja Hänen
kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä kaikkein
pyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän
henkesi kanssa nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme
Jumalaa.
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme
Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme
eteen.
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse
Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme
eteen.

Psalmi 51
Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden;
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi
tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut
synnistäni.
Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on
aina minun edessäni.
Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt,
tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta
sinä olet oikea puheessasi ja puhdas
tuomitessasi.
Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on
minut synnissä siittänyt.
Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka,
ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.
Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin,
pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin.
Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat
ne luut, jotka särkenyt olet.
Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi
pois kaikki minun pahat tekoni.
Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle
uusi, vahva henki.
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota
minulta pois Pyhää Henkeäsi.
Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua
alttiuden hengellä.
Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että
syntiset sinun tykösi palajaisivat.
Päästä minut verenvioista, Jumala, minun
autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi
sinun vanhurskaudestasi.
 Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni
julistaisi sinun kiitostasi.
Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä
antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen.
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Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki;
särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala,
hylkää.
Osoita armossasi hyvyyttä Siionille, rakenna
Jerusalemin muurit.
Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit,
polttouhrit ja kokonaisuhrit; silloin uhrataan härkiä
sinun alttarillasi.

Psalmi 102
Kurjan rukous, kun hän on näännyksissä ja
vuodattaa valituksensa Herran eteen.
Herra, kuule minun rukoukseni, ja minun huutoni
tulkoon sinun eteesi.
Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on
ahdistus, kallista korvasi minun puoleeni. Kun
minä huudan, riennä ja vastaa minulle.
Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu, ja
minun luitani polttaa niinkuin ahjossa.
Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho,
sillä minä unhotan syödä leipääni.
Äänekkäästä vaikerruksestani minun luuni
tarttuvat minun nahkaani.
Minä olen kuin pelikaani erämaassa, olen kuin
huuhkaja raunioissa.
Minä olen uneton, olen kuin yksinäinen lintu
katolla.
Kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät; ne,
jotka riehuvat minua vastaan, kiroavat minun
nimeni kautta.
Sillä minä syön tuhkaa kuin leipää ja sekoitan
juomani kyyneleillä
sinun vihasi ja kiivastuksesi tähden, sillä sinä olet
nostanut minut ylös ja viskannut pois.
Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja minä
kuivun kuin ruoho.
Mutta sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti, sinun
muistosi pysyy polvesta polveen.
Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille
laupeus ja määrähetki on tullut.
Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat, ja
sen soraläjiä heidän on sääli.
Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki
maan kuninkaat sinun kunniaasi,
kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy
kunniassansa,
kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka
ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän
rukoustansa hylkää.
Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja kansa,
joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa,
että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että
Herra katsoi taivaasta maahan,
kuullaksensa vankien huokaukset,
vapauttaaksensa kuoleman lapset,
jotta Siionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen
ylistystänsä Jerusalemissa,
kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja
valtakunnat, palvelemaan Herraa.

Hän on lannistanut matkalla minun voimani, on
lyhentänyt minun päiväni.
Minä sanon: Jumalani, älä tempaa minua pois
kesken ikääni; sinun vuotesi kestävät suvusta
sukuun.
Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun
käsialasi.
Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat
kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet
muutetaan, ja ne muuttuvat.
Mutta sinä pysyt samana, eivätkä sinun vuotesi
lopu.
Sinun palvelijaisi lapset saavat asua turvassa, ja
heidän jälkeläisensä pysyvät sinun edessäsi.

Juudan kuninkaan Manassen rukous:

Herra, Kaikkivaltias, joka olet taivaissa, meidän
isiemme Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja
heidän vanhurskaan siemenensä Jumala, Sinä,
joka olet tehnyt taivaan ja maan ja kaiken niiden
kaunistuksen, joka olet kahlinnut meren
säätämälläsi sanalla, joka olet sulkenut syvyyden
ja sinetöinyt sen peljättävällä ja ylistetyllä
nimelläsi, Sinä, jonka voiman edessä kaikki värjyy
ja vapisee; sillä Sinun kunniasi valtasuuruutta ei
voi kenkään kestää ja Sinun vihasi edessä, jolla
Sinä syntisiä uhkaat, ei kukaan voi pysyväinen
olla!
Mittaamaton ja tutkimaton on myös armo, jonka
Sinä olet luvannut. Sillä Sinä, Herra, olet korkein,
laupias, pitkämielinen ja suuri armossa, ja Sinä
kadut kärsimyksiä, jotka ihmisiä kohtaavat. Sinä
olet, Herra, suuressa hyvyydessäsi luvannut
parannuksen niille, jotka ovat tehneet syntiä Sinua
vastaan; ja suuressa armahtavaisuudessasi Sinä
olet säätänyt syntisille parannuksen, että he
pelastuisivat.
Niin et Sinä, Herra, vanhurskauden Jumala, ole
asettanut parannusta vanhurskaille, Aabrahamille,
Iisakille ja Jaakobille, jotka eivät ole syntiä tehneet
Sinua vastaan, vaan Sinä olet asettanut
parannuksen minulle, syntiselle. Sillä minä olen
tehnyt syntiä enemmän, kuin on hiekkaa meressä,
sillä lukuisat ovat minun laittomat tekoni, enkä
minä ole mahdollinen katsomaan ylös ja
näkemään taivaan korkeutta väärien tekojeni
paljouden tähden. Minua painavat maahan monet
rautakahleet, niin etten minä saa virvoitusta
syntieni tähden; eikä ole minulla lepoa, sillä minä
olen nostanut Sinun vihasi kiivauden ja tehnyt
sitä, mikä on pahaa Sinun edessäsi, kun olen
pystyttänyt kauhistuttavia epäjumalia ja tehnyt
lukuisia iljetyksiä.
Mutta nyt minä notkistan sydämeni polvet ja
rukoilen Sinun suurta hyvyyttäsi. Minä olen syntiä
tehnyt, Herra, minä olen syntiä tehnyt, ja laittomat
tekoni minä tunnen. Minä anon ja rukoilen Sinua:
anna minulle anteeksi, Herra, anna minulle
anteeksi; älä hukuta minua yhdessä laittomain
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tekojeni kanssa, älä vihastu iankaikkisesti, älä
pidä tallella minun pahuuttani, äläkä tuomitse
minua alas maan syvyyksiin; sillä Sinä, Herra, olet
katuvaisten Jumala. Näytä myös minussa
hyvyytesi: pelasta minut, joka en ole mahdollinen,
suuren armosi mukaan; niin minä alati kiitän Sinua
elämäni päivinä. Sillä Sinulle veisaavat ylistystä
kaikki taivaitten voimat, ja Sinun on kunnia
iankaikkisesti. Aamen.

Lukija:
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä. Pyhä
Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä kuin taivaissa. Anna
meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä sinun Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:
Aamen.
6.sävelmä:
Armahda meitä, Herra, armahda meitä, |
sillä kun emme taida itseämme millään
puolustaa, | niin tämän rukouksen Sinulle,
Valtiaalle, || me syntiset kannamme:
Armahda meitä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Herra, armahda meitä, | sillä Sinuun me
turvaamme. | Älä kohdista ankaruuttasi
meihin | äläkä muista meidän
rikoksiamme, | vaan katso nyt laupiaasti
puoleemme | ja vapahda meidät
vihollisistamme, | sillä Sinä olet meidän
Jumalamme | ja me olemme Sinun
kansaasi. | Kaikki olemme Sinun kättesi
tekoja || ja Sinun nimeäsi me
avuksihuudamme.

Nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Armon portti avaa meille, siunattu
Jumalansynnyttäjä, | ettemme joutuisi
harhaan, kun panemme toivomme
sinuun, | vaan pääsisimme sinun kauttasi
ahdingosta, || sillä sinä olet kristikansan
turva.

Lukija:

Herra, armahda (40).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, Sinua, Puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä. Herran nimeen
siunaa, isä.

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

Lukija:
Aamen.
 Herra Jumala, Isä Kaikkivaltias, Herra
ainokainen Poika Jeesus Kristus ja Pyhä
Henki, - yksi Jumaluus, yksi Voima,
armahda minua syntistä ja niillä vaiheilla,
jotka Sinä itse parhaiten tiedät, pelasta
minut, Sinun kelvoton palvelijasi, sillä
Sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme
Jumalaa.
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme
Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme
eteen.
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse
Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme
eteen.

Psalmi 70
Jumala, riennä minua pelastamaan, riennä minun
avukseni, Herra.
Joutukoot häpeään ja punastukoot ne, jotka
minun henkeäni väijyvät; peräytykööt ja saakoot
häpeän ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta.
Kääntykööt takaisin häpeissänsä ne, jotka
sanovat: "Kas niin, kas niin!"
Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua
etsivät; joille sinun apusi on rakas, ne sanokoot
aina: "Ylistetty olkoon Jumala!"
Mutta minä olen kurja ja köyhä; Jumala, riennä
minun tyköni. Sinä olet minun apuni ja
vapauttajani; Herra, älä viivy.

Psalmi 142
Minä korotan ääneni ja huudan Herraa, minä
korotan ääneni ja rukoilen Herralta armoa.
Minä vuodatan hänen eteensä valitukseni, kerron
hänelle ahdistukseni.
Kun minun henkeni minussa nääntyy, niin sinä
tunnet minun tieni. Polulle, jota minä käyn, he ovat
virittäneet paulan minun eteeni.
Katso minun oikealle puolelleni ja näe: ei kukaan
minua tunne. Ei ole minulla pakopaikkaa, ei
kukaan minun sielustani välitä.
Minä huudan sinun puoleesi, Herra; minä sanon:
Sinä olet minun turvani, minun osani elävien
maassa.
Tarkkaa minun huutoani, sillä minä olen sangen
viheliäinen, pelasta minut vainoojistani, sillä he
ovat minua väkevämmät.

Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi. Vanhurskaat kokoontuvat minun
ympärilleni, kun sinä minulle hyvin teet.

Lukija:
Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille
valkeuden.

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja
maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Me
kiitämme Sinua, me ylistämme Sinua,
kumarramme Sinua, kunnioitamme
Sinua, kiitosta kannamme Sinulle Sinun
suuren kunniasi tähden. –Herra
Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä,
Kaikkivaltias! Herra, Jumalan Karitsa,
Isän Poika, joka otat pois maailman
synnin, armahda meitä. Sinä, joka
maailman synnin otat pois, ota vastaan
meidän rukouksemme. Sinä, joka Isän
oikealla puolella istut, armahda meitä.
Sillä Sinä olet ainoa pyhä, Sinä olet ainoa
Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan
kunniaksi. Aamen. –Joka yö minä ylistän
Sinua ja kiitän Sinun nimeäsi iäti ja
iankaikkisesti. Herra, Sinä olet meidän
turvamme suvusta sukuun. –Minä sanoin:
Herra, armahda minua, paranna minun
sieluni, sillä minä olen syntiä tehnyt Sinua
vastaan. Herra, Sinun puoleesi minä
käännyn: opeta minua Sinun tahtoasi
täyttämään, sillä Sinä olet minun
Jumalani, sillä Sinussa on elämän lähde.
Sinun valkeudessasi me valkeuden
näemme. Jatka laupeutesi niille, jotka
Sinut tuntevat.
      Suo, Herra, että me tämän yön syntiä
tekemättä viettäisimme. Siunattu olet
Sinä, meidän isäimme Jumala, sekä
kiitetty ja ylistetty on Sinun nimesi
iankaikkisesti. Aamen.
      Olkoon Sinun laupeutesi, Herra,
meidän päällämme, niin kuin me Sinuun
uskallamme. Kiitetty olet Sinä, Herra,
opeta minulle käskysi. Kiitetty olet Sinä,
Valtias, tee minut Sinun käskyjäsi
ymmärtäväksi. Kiitetty olet Sinä, Pyhä,
valista minua Sinun käskyilläsi.
      Herra, Sinun laupeutesi pysyy
iankaikkisesti. Älä kättesi töitä hylkää.
Sinulle on tuleva kiitos, Sinulle
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ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia
tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt, aina
ja iankaikkisesti. Aamen.

Tässä lauletaan päivän tai
Jumalansynnyttäjän kanoni. Kreikkalaisen
käsikirjan mukaan myös suuri
katumuskanoni lauletaan tässä kohdassa
palvelusta.

Seuraavat troparit lauletaan lauselmineen
6. sävelmällä:
Voimien Herra, ole kanssamme. / Paitsi
Sinua ei meillä ole ahdistuksissa muuta
auttajaa. || Voimien Herra, armahda
meitä.
Liitelauselma:
Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään,

ylistäkää Häntä Hänen väkevyytensä
taivaanvahvuuksissa./ Voimien Herra, ole
kanssamme.| Paitsi Sinua ei meillä ole
ahdistuksissa muuta auttajaa.|| Voimien
Herra, armahda meitä.

Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista
teoistansa, ylistäkää Häntä, sillä Hänen
herrautensa on suuri. | Voimien Herra, ole
kanssamme. | Paitsi Sinua ei meillä ole
ahdistuksissa muuta auttajaa. || Voimien
Herra, armahda meitä.

Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla,
ylistäkää Häntä harpuilla ja kanteleilla. |
Voimien Herra, ole kanssamme. | Paitsi
Sinua ei meillä ole ahdistuksissa muuta
auttajaa. || Voimien Herra, armahda
meitä.

Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja
karkelolla, ylistäkää Häntä kielisoittimilla
ja huiluilla. | Voimien Herra, ole
kanssamme.| Paitsi Sinua ei meillä ole
ahdistuksissa muuta auttajaa. || Voimien
Herra, armahda meitä.

Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla,
ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla.
Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. |
Voimien Herra, ole kanssamme. | Paitsi
Sinua ei meillä ole ahdistuksissa muuta

auttajaa. ||  Voimien Herra, armahda
meitä.

Ensimmäinen kuoro:

Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään.

Toinen kuoro:

Ylistäkää Häntä Hänen väkevyytensä
taivaanvahvuuksissa.

Molemmat kuorot:

Voimien Herra, ole kanssamme. Paitsi
Sinua ei meillä ole ahdistuksissa muuta
auttajaa. || Voimien Herra, armahda
meitä.

Lukija:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Herra, elleivät pyhät rukoilisi
puolestamme ja ellei Sinun hyvyytesi,
Vapahtaja, säälisi meitä, niin kuinka
rohkenisimme veisuin ylistää Sinua, jota
enkelit lakkaamatta ylistävät?
Sydäntentuntija, säästä meidän
sieluamme.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjä, suuri on rikkomusteni
joukko. Sinuun minä turvaan, Puhdas,
rukoillen pelastusta. Katso heikon sieluni
puoleen ja rukoile Poikaasi, meidän
Jumalaamme, antamaan minulle anteeksi
tekemäni hirveät teot, oi ainoa siunattu.

Ensimmäinen kuoro laulaa:

Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä, | älä
hylkää minua elinaikanani, | älä jätä
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minua ihmisten hoivaan, II vaan puolusta
itse minua ja armahda minua.

Toinen kuoro:

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, |
Jumalan Äiti,|| suojele minua kattosi alla.

Lukija:
Herra, armahda. ( 40 kertaa )

Oi 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 joka kaikkia kutsut
pelastukseen luvaten heille tulevaisia
lahjoja  -Sinä itse, Herra, ota tällä hetkellä
meidänkin rukouksemme vastaan ja
ohjaa meidän elämämme Sinun käskyjesi
tielle, pyhitä meidän sielumme, puhdista
meidän ruumiimme, ojenna meidän
aivoituksemme, puhdista meidän
mielemme ja päästä meidät kaikesta
murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä
meitä pyhillä enkeleilläsi, että me heidän
joukkojensa varjeluksessa ja
johdatuksessa uskon yhteyden
saavuttaisimme ja lähestymättömän
kunniasi käsittäisimme, sillä kiitetty olet
Sinä iankaikkisesti. Aamen.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Herran nimeen siunaa, isä.

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

Lukija:
Aamen.

Pappi:
Herra, minun elämäni Valtias! Estä
minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.

Kumarrus maahan.
Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.

Kumarrus maahan.

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä
rikokseni ja anna, etten veljeäni
tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Lukija:
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon
Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä
kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

Pappi:
Sillä sinun Isä, Poika ja pyhä Henki on valtakunta,
voima ja kunnia alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.

Herra, armahda ( 12 )

Tahraton, saastaton, turmeltumaton,
puhdas, viaton Neitsyt, Jumalan Morsian,
Valtiatar, joka olet yliluonnollisella
synnytykselläsi yhdistänyt Jumalan
Sanan ihmisten kanssa ja liittänyt
sukukuntamme kartoitetun luonnon
taivaallisiin, toivottomien ainoa toivo ja
taistelevien apu, luoksesi rientävien altis
puolustus ja kaikkien kristittyjen turva, älä
inhoa minua syntistä, saastaista, joka
olen kokonaan pilannut itseni häpeällisillä
ajatuksilla, sanoilla ja teoilla ja olen
mieleni välinpitämättömyydessä tullut
elämän hekuman orjaksi, vaan ihmisiä
rakastavan Jumalan Äitinä, ole
ihmisrakkaudessasi laupias minulle,
irstaalle syntiselle, ja ota vastaan
saastaisten huulieni : kantama rukous.
Käyttäen äidin rohkeuttasi rukoile
Poikaasi, meidän Valtiastamme ja
Herraamme, että Hän avaisi minullekin
rakkautta ja laupeutta uhkuvan
sisimpänsä ja, ottamatta huomioon
lukemattomia rikkeitäni, käännyttäisi
minut katumukseen ja tekisi minut
käskyjensä otolliseksi täyttäjäksi. Ole aina
laupiaana, säälivänä ja hyvyyttä
rakastavana luonani, tässä elämässä
lämpimänä puolustajana ja auttajana
käännyttäen pois vihollisten hyökkäykset
ja ohjaten minua pelastukseen ja lähtöni

hetkellä hoivaten kurjaa sieluani ja
karkoittaen kauaksi siitä kavalien pahojen
henkien pimeät hahmot. Peljättävänä
tuomiopäivänä taas päästä minut
iankaikkisesta kadotuksesta ja tee minut
Poikasi, meidän Jumalamme,
sanomattoman kunnian perilliseksi.
Valtiattareni, Jumalansynnyttäjä, sinun
välitykselläsi ja puolustuksellasi minä voin
tulla siitä osalliseksi ainosyntyisen
Poikasi, Herramme, Jumalamme ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
armosta ja ihmisrakkaudesta. Hänelle,
Hänen aluttomalle Isällensä ja
kaikkipyhälle, hyvälle ja eläväksitekevälle
Hengellensä tulee kaikki ylistys, kunnia ja
palvonta nyt, aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Valtias, anna vuoteelle laskeutuessamme
sielun ja ruumiin lepo. Varjele meitä
synnin synkeästä unesta ja kaikista
pimeistä öisistä hekumoista. Tyynnytä
himojen kiihko, sammuta pahan tuliset
nuolet, jotka kavalasti suuntautuvat
meihin. Kukista lihamme hyökkäykset ja
tee tyhjäksi kaikki maalliset ja aineelliset
ajatuksemme. Jumala, anna meille valpas
mieli, terve ymmärrys, raitis sydän ja
keveä uni, vapaa kaikista haaveista.
Herätä meidät rukouksen ajalla
käskyissäsi vahvistuneina, tuomiosi
muistaminen lujana mielessämme. Suo
koko yömme olla ylistämistäsi, että
veisaisimme, kiitäisimme ja
kunnioittaisimme kunniakasta ja jaloa
nimeäsi, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt,
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

Oi kunniakas ainainen Neitsyt, siunattu
Jumalansynnyttäjä, saata rukouksemme
Poikasi, meidän Jumalamme, eteen ja
pyydä Häntä pelastamaan Sinun kauttasi
meidän sielumme.

Toivoni on Isä, turvani Poika, suojani
Pyhä Henki. Pyhä Kolminaisuus, kunnia
olkoon Sinulle!
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Kaiken toivoni minä panen sinuun,
Jumalan Äiti, suojele minua kattosi alla.

Pappi tulee solealle ja lausuu Kuninkaan
ovien edessä:

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

Lukija:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda. Siunaa.

Loppusiunauksen sijaan pappi lausuu
seuraavan rukouksen kaikkien
kumartuessa kasvoilleen maahan:

Armorikas Valtias, Herra Jeesus Kristus,
meidän Jumalamme, puhtaimman
Valtiattaremme Jumalansynnyttäjän ja
ainaisen Neitseen Marian esirukouksien
tähden, kunniallisen ja eläväksitekevän
ristin voimalla, kunniallisten taivaallisten
ruumiittomien voimien tähden,
kunniallisen jalon profeetan, edelläkävijän
ja kastajan Johanneksen, pyhien
kunniakkaitten ja korkeasti kiitettyjen
apostolien, pyhien, kunniakkaitten ja
jalosti voittaneiden marttyyrien, pyhien
jumalankantajain isiemme, pyhien ja
vanhurskaiden Herran esivanhempien
Joakimin ja Annan ja kaikkien pyhiesi
rukouksien tähden, tee otolliseksi
rukouksemme. Peitä meidät siipiesi
suojaan. Torju luotamme joka ainoa
vihollinen ja vastustaja ja tee, oi Herra,
elämämme rauhalliseksi, armahda meitä
ja maailmaasi ja hyvyydessäsi ja
ihmisrakkaudessasi pelasta meidän
sielumme.

Pappi kumartaa maahan lausuen:

Siunatkaa minua pyhät isät, veljet ja
sisaret, ja antakaa minulle syntiselle
anteeksi millä olen syntiä tehnyt teoin,
sanoin, ajatuksin ja kaikilla tunteillani.

Lukija lausuu kaikkien puolesta:
Jumala antakoon sinulle anteeksi, pyhä
isä. Anna anteeksi meillekin.

Pappi:
Jumala armossaan antakoon meille
anteeksi ja siunatkoon meitä kaikkia.

Pappi lausuu ektenian, johon resitatiivilla
lauletaan jatkuvasti: Herra, armahda.

Rukoilkaamme rauhaa maailmalle.

Rukoilkaamme hurskaitten
oikeauskoisten kristittyjen puolesta.

Rukoilkaamme patriarkkamme______,
arkkipiispamme__________ ja
metropoliittamme________ puolesta.

Poisjääneiden isiemme, veljiemme ja
sisariemme puolesta.

Meitä vihaavien ja rakastavien puolesta.

Niiden puolesta, jotka ovat käskeneet
meitä arvottomia rukoilemaan edestään.

Vangittujen pelastumisen puolesta.

Sairastavien puolesta.

Rukoilkaamme maan hedelmien
runsautta.

Kunnioittakaamme edesmenneitten
kirkkokuntamme piispojen ja tämän
pyhän temppelin rakentajien muistoa.

Vanhempien ja kaikkien edesmenneitten
isiemme, veljiemme ja sisariemme, täällä
ja kaikkialla lepäävien oikeauskoisten
muistoa.

Lausukaamme itsemmekin puolesta.

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.
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Pappi lausuu lopuksi:
Pyhien isiemme esirukouksien tähden ,
Herra Jeesus Kristus, meidän
Jumalamme, armahda meitä.

Kuoro:
Aamen.

Kaikki ottavat papilta tai piispalta
siunauksen ja suudeltuaan pyhiä ikoneja
poistuvat kirkosta.

Huomattakoon, että kreikkalaisen
käsikirjan mukaan ensimmäisenä
paastoviikkona sanojen ”Kaiken toivoni
minä panen sinuun, Jumalan Äiti…”
jälkeen avataan kuninkaan ovet ja
luetaan evankeliumi, minkä jälkeen
palvelus jatkuu esitetyllä tavalla.

• Pyhä ja suuri paasto III, Kuopio
1976

• Otteita suuren paaston
jumalanpalveluksista, Pieksämäki
1980

• Ehtoo- ja aamupalvelus juhla. ja
arkipäivinä, Pieksämäki 1956

• Bittipiplia 2000

• Ennenpyhitettyjen lahjain
jumalallinen liturgia, Kuopio 1971


