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Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana 
maallikon laulamana 

Luetaan: 
Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän 
Jumalamme, armahda meitä. 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. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

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

Herra, armahda. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tul 
koon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maanpääl 
lä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen lei 
pämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annam 
me anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan 
päästä meidät pahasta. Aamen. 

Herra, armahda. (12x) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa. 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Ku 
ninkaamme ja Jumalamme eteen. 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän 
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.
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Lauletaan: 
Kiitä, sieluni, Herraa! | Kiitetty olet Sinä, Herra! | Herra, minun Ju 
malani, Sinä olet ihmeellisesti suuri. | Kiitetty olet Sinä, Herra! | Kun 
niaan ja suureen kauneuteen olet Sinä puettu. | Herra, ihmeelliset 
ovat tekosi! Sinä olet kaikki taitavasti luonut. | Kunnia olkoon Sinul 
le, Herra, joka kaikki olet luonut! 

Luetaan: 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle Jumala. (3 X) 

(SUURI EKTENIA) 

Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa. | Halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie huk 
kuu. | Halleluja, halleluja, halleluja. 
Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa hänen edessänsä vavistuksella. | 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Autuaat ovat kaikki jotka Häneen turvaavat. | Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
Nouse, Herra! Pelasta minut minun Jumalani. | Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
Herrassa on pelastus. Sinun siunauksesi tulkoon Sinun kansallesi. | 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle Pyhälle Hengelle nyt, ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. | Halleluja, halleluja, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3 X) 

(PIENI EKTENIA) 

AVUKSIHUUTOPSALMI JA –STIKIIRA (SÄVELMÄJAKSON TAI JUHLAN MUKAAN) 

Kunnia… nyt… 

DOGMISTIKIIRA (SÄVELMÄJAKSON TAI JUHLAN MUKAAN) 

Ehtooveisu 
Oi Jeesus Kristus, Sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen Isän 
pyhän, autuaan ihana Valkeus! 
Elettyämme auringon laskuun, nähtyämme illan koiton, me veisaten 
ylistämme Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
Jumalan Poika, elämän antaja! Kohtuullista on, että Sinulle kaikkina 
aikoina hartain äänin ylistystä veisataan. Sentähden maailma Sinua 
ylistää.
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Luetaan ja lauletaan VIIKONPÄIVÄN PROKIMENI 

Lauantaina: Herra on kuningas. | Hän on pukenut itsensä kor 
keudella. 
Liitelauselmat: 
• Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. 
• Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. 
• Pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen, Herra, hamaan aikojen 

loppuun. 

Sunnuntaina: Kiittäkää Herraa! | Kiittäkää Herran palvelijat. 
Liitelauselma: Te, jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Juma 
lamme huoneen esikartanossa. 

Maanantaina: Herra kuulee minua, | kun huudan häntä avuksi. 
Liitelauselma: Vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua! Sinä, Juma 
la, olet minun auttajani. 

Tiistaina: Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut | kaikki 
na elämäni päivinä. Liitelauselma: Herra on minun paimeneni, ei 
minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. 

Keskiviikkona: Jumala, pelasta minut nimesi tähden, | hanki mi 
nulle oikeus voimallasi. Liitelauselma: Jumala, kuule minun ru 
koukseni, kuuntele tarkoin, mitä minä sanon. 

Torstaina: Minä saan avun Herralta, | häneltä, joka on luonut 
taivaan ja maan. Liitelauselma: Minä kohotan katseeni vuoria kohti. 
mistä saisin avun? 

Perjantaina: Jumala, minun voimani, sinua minä odotan, sillä si 
nä olet turvani. | Uskollinen Jumalani, sinä kuljet edelläni. Lii 
telauselma: Pelasta minut vihollisteni käsistä, Jumalani, suojele mi 
nua, kun he hyökkäävät kimppuuni.
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Luetaan: 
JUHLINA PARIMIAT (KATSO KIRKKOKALENTERISTA) 

(HARTAUDEN EKTENIA) 

YLÖSNOUSEMUSEVANKELIUMI (KATSO KIRKKOKALENTERISTA) 

PÄIVÄN PYHÄ MUISTO (KATSO SYNAKSARIONISTA) 

Suo, Herra, että me tämän illan syntiä tekemättä viettäisimme. Siu 
nattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala, sekä kiitetty ja ylistetty on 
Sinun nimesi iankaikkisesti. Aamen. 
Herra, ole meille laupias, kun me turvaudumme sinuun. 
Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Kiitetty olet sinä, Val 
tias, tee minut sinun käskyjäsi ymmärtäväksi. Kiitetty olet sinä, Pyhä, 
valista minua 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 iankaikkisesta iankaik 
kiseen. Aamen. 

(ANOMUSEKTENIA) 

Lauletaan: 
VIRRELMÄSTIKIIRAT (SÄVELMÄJAKSON TAI JUHLAN MUKAAN) 

Luetaan: 
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet lu 
vannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet 
kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, 
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

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

Herra, armahda. (3 X) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
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Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tul 
koon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maanpääl 
lä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen lei 
pämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annam 
me anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan 
päästä meidät pahasta. Aamen. 

Lauletaan: 
Iloitse, Jumalan Äiti, Neitsyt, armoitettu Maria. | Herra on Sinun 
kanssasi. | Siunattu olet Sinä naisten joukossa, | ja siunattu on Si 
nun kohtusi hedelmä, | sillä Sinä olet synnyttänyt sielujemme pelas 
tajan. (3 X) 

• JUHLANA JUHLAN TROPARI 

Luetaan: 
Vahvista, Jumala, pyhää ortodoksista uskoa sekä kaikkia kristittyjä 
iäti ja iankaikkisesti. 

Luetaan tai lauletaan: 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja ian 
kaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

Herra, armahda. (3 X) Herra, siunaa. 

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

Lauletaan: 
Herra, armahda. (3 X)


