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Lukija: Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra, 
Jeesus, Kristus, meidän Jumalamme, armahda mei-
tä.

Kunnia olkoon sinulle meidän Jumalamme, kunnia 
sinulle.

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Hen-
ki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyy-
den 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, ar-
mahda meitä. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

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

Herra armahda. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon si-
nun  nimesi.  Tulkoon  sinun  valtakuntasi.  Tapaht-
ukoon 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.

Herra, armahda. (12)

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme, 
Jumalaa.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuk-
sen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen. 

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

Ylistä Herraa, minun sieluni, kaikkialla hänen val-
takunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni.

(Ps.103)
Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minus-
sa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, 
minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on si-

nulle tehnyt.  Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja 
parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuo-
leman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkau-
della.  Hän  ravitsee  minut  aina  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 rakas-
tavat 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 hän-
tä. ☞

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 kuulet-
te ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te 
taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hä-
nen tahtonsa  täytätte.  Ylistäkää  Herraa,  te  hänen 
luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä 
Herraa, minun sieluni.

Kunnia olkoon Isälle,  ja  Pojalle,  ja  Pyhälle Hen-
gelle.

(Ps.146)
Ylistä Herraa, minun sieluni. Koko elinaikani minä 
ylistän Herraa,  Jumalalleni  minä laulan ja  soitan 
niin kauan kuin elän. Älkää luottako maan mahta-
viin, älkää luottako yhteenkään ihmiseen – ei ihmi-
sestä  ole  auttajaksi.  Hänen henkensä  lähtee,  hän 
tulee jälleen maaksi, ja sinä päivänä kaikki hänen 
hankkeensa raukeavat. Onnellinen se, jonka auttaja 
on  Jaakobin  Jumala,  onnellinen  se,  joka  turvaa 
Herraan,  Jumalaansa.  Herra  on  tehnyt  taivaan  ja 
maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Herra on 
iäti  uskollinen. Herra hankkii oikeutta sorretuille, 
nälkäisille hän antaa leipää. Herra päästää vangitut 
kahleista, hän antaa sokeille näön ja nostaa maa-
han painetut jaloilleen. ☞
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Herra rakastaa oikeamielisiä, hän suojelee muuka-
laisia  ja  tukee  leskiä  ja  orpoja,  mutta  jumalatto-
mien  tien  hän  tekee  mutkaiseksi.  Herra  hallitsee 
ikuisesti.  Hän on sinun Jumalasi,  Siion,  polvesta 
polveen.

Kuoro (LIT s.11):
Nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalan ainokainen kuolematon Poika ja Sana, 
│ joka meidän pelastuksemme tähden olet tah-
tonut lihaksi tulla │ pyhästä Jumalansynnyttä-
jästä, ainaisesta Neitseestä Mariasta, │ muuttu-
matta ihmiseksi tullut, │ myös ristiinnaulittu ja 
kuolemallasi  kuoleman rikki  polkenut, │  yksi 
Pyhästä Kolminaisuudesta, ║  ja Isän ja Pyhän 
Hengen kanssa kunnioitettava Kristus, Jumala, 
pelasta meidät.

Lukija: Herra, muista meitä valtakunnassasi.

Autuuden lauseet
Matt.5:3–12

Autuaita ovat hengessään köyhät,  sillä  heidän on 
taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset: he saa-
vat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset: he perivät 
maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä 
ja  jano:  heidät  ravitaan.  Autuaita  ne,  jotka toisia 
armahtavat: heidät armahdetaan. Autuaita puhdas-
sydämiset: he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rau-
hantekijät:  he  saavat  Jumalan lapsen nimen.  Au-
tuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vaino-
taan: heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olet-
te te,  kun teitä minun tähteni herjataan ja vaino-
taan ja kun teistä valheellisesti  puhutaan kaikkea 
pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te 
taivaissa saatte, on suuri.

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle 
Hengelle.

Sunnuntaitropari viikonsävelmän mukaan
ks. kirkkokalenteri

1.sävelmä (LIT s.19):
Hautakiven  olivat  juutalaiset  sinetillä  lukin-
neet, │ ja sotamiehet vartioivat sinun puhdasta 
ruumistasi, │ mutta sinä, Vapahtaja, nousit ylös 
kolmantena  päivänä, │  ja  annoit  maailmalle 
elämän. │ Sen tähden taivaalliset voimat huusi-
vat  sinulle,  Elämänantaja: │  ”Kunnia  olkoon 
sinun ylösnousemisellesi, Kristus, │  kunnia ol-
koon sinun hallituksellesi, │ kunnia sinun kait-
selmuksellesi, ║ sinä, ainoa ihmisiä rakastava.”

2.sävelmä (LIT s.21):
Tultuasi alas kuolemaan, sinä, kuolematon Elä-
mä, │ kuoletit helvetin jumaluutesi kirkkaudel-
la. │ Ja kun kuolleetkin manalasta ylös herätit, 
│  niin silloin kaikki  taivaalliset  voimat huusi-
vat: ║  ”Elämänantaja, Kristus, meidän Juma-
lamme, kunnia olkoon sinulle.”

3.sävelmä (LIT s.23):
Riemuitkoot taivaalliset ja iloitkoot maan pääl-
lä olevat, │ sillä Herra teki voimallisen työn kä-
sivarrellansa. │ Hän kukisti kuolemallaan kuo-
leman, │ ja tuli esikoiseksi kuolleitten joukossa. 
│ Helvetin kidasta hän päästi meidät, │ ja teki 
maailmalle ║ suuren laupeuden.

4.sävelmä (LIT s.25):
Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen ylösnou-
semisesta, │ ja päästyänsä vapaiksi esi-isäimme 
synnin tuomiosta, │  pyhät naiset, Herran ope-
tuslapset, │  kerskaten sanoivat apostoleille: │ 
”Kukistettu on kuolema, │ ylösnoussut on Kris-
tus,  Jumala, ║  joka  tekee  maailmalle  suuren 
laupeuden.”

5.sävelmä (LIT s.26):
Veisatkaamme,  uskovaiset,  ylistystä Sanalle, │ 
Isän ja Hengen kanssa iankaikkiselle, │ meidän 
pelastuksemme tähden Neitseestä syntyneelle. │ 
Ja  kumartukaamme  hänen  edessänsä, │  sillä 
hän  on  hyvästä  tahdostaan  ylentänyt  itsensä 
ristille │  ja kärsinyt kuoleman, ║  ja kunniak-
kaalla ylösnousemisellansa on kuolleet herättä-
nyt.

6.sävelmä (LIT s.28):
Enkelein voimat ilmestyivät sinun haudallesi, │ 
ja vartijat menivät tainnoksiin niin kuin kuol-
leet. │ Maria seisoi hautasi luona │ etsien puh-
tainta  ruumistasi. │  Sinä  vangitsit  helvetin, 
joka ei sinua käsittää voinut. │  Sinä tulit vas-
taan Neitseelle, oi, Elämänantaja. ║  Kuolleista 
ylösnoussut Herra, kunnia olkoon sinulle.

7.sävelmä (LIT s.30):
Sinä ristilläsi kukistit kuoleman, │  sinä avasit 
ryövärille  paratiisin, │  sinä  mirhantuojain  it-
kun iloksi käänsit │ ja apostoleillesi annoit käs-
kyn saarnata, │  että sinä, oi, Kristus, Jumala, 
olet noussut kuolleista, ║ ja olet maailmalle an-
tanut suuren laupeuden.

8.sävelmä (LIT s.32):
Oi,  Laupias,  sinä  pelastaaksesi  meidät  kärsi-
myksistä │ tulit alas korkeuksista, ja kärsit kol-
mipäiväisen haudan. ║ Herra, meidän elämäm-
me ja ylösnousemisemme, kunnia olkoon sinul-
le.
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Nyt  ja  aina  ja  iankaikkisesta  iankaikkiseen. 
Amen.

TEMPPELIN TROPARI

Prokimeni
viikonsävelmän mukaan, ks. kirkkokalenteri

1.sävelmä (LIT s.38 – s.155):
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, ║ 
niin kuin me panemme toivomme sinuun.

Liitelauselma:
Riemuitkaa  Herrassa,  te,  vanhurskaat.  Oikeamie-
listen on soveliasta häntä kiittää.

qqqqq

2.sävelmä (LIT s.39 – s.155):
Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ║ ja 
hän tuli minulle pelastajaksi.

Liitelauselma:
Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei 
minua antanut.

qqqqq

3.sävelmä (LIT s.39 – s.155):
Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, ║ veisatkaa Kunin-
kaallemme, veisatkaa.

Liitelauselma:
Paukuttakaa käsiänne kaikki kansat, kohottakaa Ju-
malalle riemuhuuto.

qqqqq

4.sävelmä (LIT s.40 – s.155):
Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra, ║ sinä 
olet ne kaikki viisaasti tehnyt.

Liitelauselma:
Kiitä Herraa, minun sieluni. Herra, minun Jumala-
ni, sinä olet ylen suuri.

qqqqq

5.sävelmä (LIT s.40 – s.156):
Sinä, Herra, varjelet meitä, ║ suojelet meitä tältä 
sukukunnalta ja iankaikkisesti.

Liitelauselma:
Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet.

qqqqq

6.sävelmä (LIT s.41 – s.156):
Pelasta, Herra, sinun kansasi, ║ ja siunaa sinun pe-
rintöäsi.

Liitelauselma:
Sinua, Herra, minä huudan. Älä ole minua kohtaan 
äänetön.

qqqqq

7.sävelmä (LIT s.41 – s.156):
Herra antaa kansallensa väkevyyden, ║ Herra siu-
naa kansaansa rauhalla.

Liitelauselma:
Antakaa Herralle, te, Jumalan pojat, antakaa Her-
ralle kunnia ja väkevyys.

qqqqq
8.sävelmä (LIT s.42 – s.156):
Tehkää lupauksia, ║ ja täyttäkää ne Herralle, Ju-
malallenne.

Liitelauselma:
Jumala  on  tunnettu  Juudassa,  hänen  nimensä  on 
suuri Israelissa.

EPISTOLA
ks. kirkkokalenteri

Halleluja-lauselmat
viikonsävelmän mukaan, ks. kirkkokalenteri

1.sävelmä (LIT s.42/43 – s.157):
Ylistetty olkoon minun pelastukseni Jumala, Juma-
la,  joka hankkii  minulle  koston ja  saattaa  kansat 
minun valtani alle.

Liitelauselma:
Minä veisaan sinun nimesi kiitosta, sinun, joka an-
nat  kuninkaallesi  suuren  avun,  ja  teet  laupeuden 
voidellullesi, Daavidille.

qqqqq
2.sävelmä (LIT s.43 – s.158):
Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä,  varjelkoon 
sinua Jaakobin Jumalan nimi.

Liitelauselma:
Herra, kuule meitä sinä päivänä, jona sinua huu-
damme.

qqqqq
3.sävelmä (LIT s.44 – s.158):
Herra, sinuun minä turvaan, älä salli minun ikinä 
häpeään tulla.

Liitelauselma:
Jumala, ole minulle turvakallio, vuorilinna, johon 
minut pelastat.
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4.sävelmä (LIT s.44 – s.158):
Menesty kirkkaudessasi, nouse sotavaunuihin puo-
lustamaan totuutta, nöyryyttä ja vanhurskautta.

Liitelauselma:
Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä.

qqqqq

5.sävelmä (LIT s.45 – s.158):
Minä laulan, Herra, sinun armoteoistasi lakkaamat-
ta,  julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta 
polveen.

Liitelauselma:
Sillä sinä olet sanonut, että ikiajoiksi on armo ra-
kennettu, että olet perustanut uskollisuutesi taivai-
siin.

qqqqq

6.sävelmä (LIT s.45 – s.159):
Joka Korkeimman suojassa istuu, ja Kaikkivaltiaan 
varjossa yöpyy.

Liitelauselma:
Se sanoo: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän 
on minun Jumalani, johon minä turvaan.”

qqqqq

7.sävelmä (LIT s.46 – s.159):
Hyvä on Herraa kiittää, ja veisata sinun nimellesi, 
sinä, Korkein.

Liitelauselma:
Aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun 
totuuttasi.

qqqqq

8.sävelmä (LIT s.46 – s.159):
Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle,  riemu-
huuto pelastuksemme kalliolle.

Liitelauselma:
Käykäämme kiittäen hänen kasvojensa eteen, vei-
satkaamme hänelle riemuvirsiä.

Lukija:
EVANKELIUMI

ks. kirkkokalenteri

Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. Val-
tias,  muista  meitä,  kun tulet  valtakuntaasi.  Pyhä, 
muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.

Taivaalliset kuorot sinulle ylistystä veisaavat ja ju-
listavat: ”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täyn-
nä on taivas ja maa sinun kunniaasi.”

Ne, jotka katsovat häneen,  säteilevät iloa, heidän 
kasvonsa eivät punastu häpeästä.

Taivaalliset kuorot sinulle ylistystä veisaavat ja ju-
listavat: ”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täyn-
nä on taivas ja maa sinun kunniaasi.”

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengel-
le.

Enkelten ja arkkienkelten kuorot ja kaikki taivaan 
vallat  sinulle  ylistystä  veisaavat  ja  julistavat: 
”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on tai-
vas ja maa sinun kunniaasi.”

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Uskontunnustus

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 ole-
musta  kuin  Isä  ja  jonka  kautta  kaikki  on  saanut 
syntynsä.  Joka meidän ihmisten ja meidän pelas-
tuksemme tähden astui  alas  taivaista,  tuli  lihaksi 
Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ih-
miseksi.  Ristiinnaulittiin  meidän  puolestamme 
Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin. Nou-
si kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kir-
joitettu. 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 teki-
jään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan 
kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on pu-
hunut profeettojen kautta. ☞

Uskon yhteen,  pyhään, katoliseen ja apostoliseen 
kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteek-
siantamiseksi.  Odotan kuolleiden  ylösnousemusta 
ja tulevan maailman elämää. Amen.

Tropari

Jumala, vapahda, pelasta ja päästä minut synneis-
täni,  jotka olen tahtoen sekä tahtomattani  tehnyt, 
sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni, päivällä 
sekä  yöllä,  ymmärrykselläni  sekä  ajatuksellani. 
Anna minulle kaikki anteeksi hyvyydessäsi ja ih-
misrakkaudessasi.
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Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon si-
nun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtu-
koon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin tai-
vaassa.  Anna  meille  tänä  päivänä  jokapäiväinen 
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin 
kuin  mekin  annamme  anteeksi  velallisillemme. 
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät 
pahasta.

Kuoro:

Sunnuntaikontakki
viikonsävelmän mukaan, ks. kirkkokalenteri

1.sävelmä (LIT s.21):
Jumalana sinä kunniassa nousit  ylös haudasta 
ja herätit kanssasi maailman. │ Ihmiskunta si-
nua veisuilla  Jumalana ylistää, │  kuolema on 
mitättömäksi  tehty, │  Aadam  riemuitsee,  oi, 
Herra, │ ja Eeva päästyään nyt kahleistaan va-
paaksi ilosta huutaa: ║ ”Sinä, oi, Kristus, annat 
kaikille ylösnousemuksen.”

2.sävelmä (LIT s.23):
Sinä nousit ylös, oi, kaikkivaltias Vapahtaja, │ 
ja  tuonela,  nähtyään tämän ihmeen,  hämmäs-
tyi, ja kuolleet ylös nousivat. │ Luomakunta tä-
män nähdessään iloitsee sinun kanssasi. │  Aa-
dam myös riemuitsee, ║ ja maailma, oi, Vapah-
taja, ylistää sinua aina.

3.sävelmä (LIT s.24):
Sinä, oi, Laupias, nousit tänään haudasta │  ja 
johdatit meidät kuoleman porteilta. │  Tänään 
riemuitsee  Aadam, │  ja  Eeva iloitsee, │  sekä 
profeetat ja patriarkat heidän kanssansa │ her-
keämättä ylistystä veisaavat ║ valtasi jumalalli-
selle voimalle.

4.sävelmä (LIT s.26):
Jumalana laupias Vapahtajani ja Pelastajani │ 
nosti haudassa ollessaan siteistä ylös maailman 
lapset, joka kukisti tuonelan portit, ║ sekä Her-
rana, Valtiaana, hän nousi ylös kolmantena päi-
vänä.

5.sävelmä (LIT s.28):
Oi,  Vapahtajani,  Kristus. │  Sinä  laskeuduit 
aina tuonelaan asti, │ ja kaikkivaltiaana mursit 
rikki sen portit. │  Luojana sinä kuolleet kans-
sasi  herätit, │  kuoleman odan katkaisit, │  ja 
Aadamin, oi, ihmisiä rakastava, kirouksesta pe-
lastit. │  Sen tähden me kaikki  huudamme si-
nulle: ║ ”Pelasta meidät, oi, Herra.”

6.sävelmä (LIT s.30):
Elämänantaja, Kristus, Jumala, │ elävöittäväl-
lä kädellänsä herätti  ylös kaikki tuonelan syn-
kistä syvyyksistä, │  ja antoi ihmissuvulle ylös-
nousemuksen, │ sillä hän on kaikkien Vapahta-
ja, │ ylösnousemus ja elämä, ║ ja koko luoma-
kunnan Jumala.

7.sävelmä (LIT s.32):
Ei kuoleman voima kykene enää pitämään hal-
lussaan ihmistä, │ sillä Kristus astui alas kukis-
taen ja hävittäen sen voimat. │  Helvetti  sido-
taan. │  Profeetat  yksin  mielin  iloitsevat  lau-
suen: │ ”Vapahtaja on ilmestynyt uskossa pysy-
ville. │  Tulkaa,  uskovaiset, ║  ylösnousemuk-
seen.”

8.sävelmä (LIT s.33):
Noustuasi ylös haudasta sinä elvytit kuolleet │ 
ja  Aadamin kuolleista  herätit. │  Eeva iloitsee 
ylösnousemuksestasi, ║ ja maailman ääret juh-
laa viettävät kuolleista nousemisesi  tähden, oi, 
ylen armollinen.

 Lukija: Herra, armahda. (40)

Kristus, Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki 
taivaassa  sekä  maan  päällä  kumarretaan  ja  kun-
nioitetaan.  Sinä  pitkämielinen,  ylen  armollinen, 
ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä ar-
mahdat ja kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heil-
le tulevia lahjoja. Sinä itse, Herra, ota meidän ru-
kouksemme vastaan ja ohjaa elämämme käskyjesi 
tielle. Pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojen-
na  aivoituksemme,  puhdista  mielemme  ja  päästä 
meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. 
Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi,  että me hei-
dän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa us-
kon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän 
kunniasi käsittäisimme, sillä sinä olet kiitetty ian-
kaikkisesti. Amen.

Herra, armahda. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitet-
tavampi  ja  serafeja  verrattomasti  jalompi.  Sinua 
puhdas Neitsyt Sanan synnyttäjä, sinua, totinen Ju-
malansynnyttäjä.

Herra, armahda. (12)

Kaikkein  pyhin  Kolminaisuus,  yksiolennollinen 
Voima,  jakamaton Valtakunta,  kaiken hyvä Alku-
syy, ole armollinen minulle, syntiselle, ☞
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vahvista  sydämeni  ja  tee  se  ymmärtäväiseksi  ja 
karkota  minusta  kaikki  epäpyhä.  Valaise  mieleni, 
jotta alati  ylistäisin sinua ja lausuisin: ”Ainoa on 
Pyhä,  ainoa  Herra,  Jeesus  Kristus,  Isän  Jumalan 
kunniaksi. Amen.”

Kuoro: Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja ian-
kaikkisesta iankaikkiseen. (3)

Lukija: Kunnia  olkoon  Isälle  ja  Pojalle  ja  Pyhälle 
Hengelle  nyt  ja  aina  ja  iankaikkisesta  iankaikki-
seen. Amen.

(Ps.34)
Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta lau-
laa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä 
ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat 
sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani 
Herraa,  kunnioittakaamme  yhdessä  hänen  ni-
meään. Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vas-
tasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. 
Ne, jotka katsovat häneen,  säteilevät iloa, heidän 
kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton 
ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut 
kaikesta hädästä.  Herran enkeli  on asettunut  var-
tioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja 
pelastaa  heidät.  Katsokaa,  nähkää  omin  silmin. 
Maistakaa,  katsokaa Herran hyvyyttä.  Onnellinen 
se, joka turvaa häneen. Pelätkää Herraa, te hänen 
pyhänsä.  Mitään ei  puutu niiltä,  jotka  häntä  pel-
käävät. Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät näl-
kää, mutta sillä,  joka turvaa Herraan, on kaikkea 
kyllin. Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua. Minä ope-
tan teille, mitä on Herran pelko. Jos odotat elämäl-
tä hyvää ja toivot pitkää ikää, niin varo kieltäsi, älä 
päästä huulillesi petoksen sanaa. Karta pahaa ja tee 
hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa. ☞

Herran  silmät  katsovat  vanhurskaita,  hänen  kor-
vansa kuulevat heidän avunhuutonsa. Herra kään-
tyy  pahantekijöitä  vastaan,  heidän  muistonsakin 
hän hävittää maan päältä. Kun vanhurskaat huuta-
vat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta 
hädästä. Herra on lähellä niitä,  joilla on särkynyt 
sydän,  hän pelastaa  ne,  joilla  on murtunut  mieli. 
Monet  vaivat  kohtaavat  vanhurskasta,  mutta  kai-
kista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee 
häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Jumalatto-
man tuhoaa hänen oma pahuutensa, tuomion saa-
vat vanhurskaan vihamiehet. Niitä, jotka turvaavat 
Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät va-
paiksi. 

Kuoro: Totisesti  on  kohtuullista  │ ylistää  au-
tuaaksi  sinua,  Jumalansynnyttäjä,  ║ aina  au-
tuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.

Me  ylistämme  sinua,  joka  olet  kerubeja  kun-
nioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalom-
pi,  ║ sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, 
sinua totinen Jumalansynnyttäjä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hen-
gelle, nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Herra, armahda. (3)

Herra, siunaa.

Lukija: Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra, 
Jeesus, Kristus, meidän Jumalamme, armahda mei-
tä.

Kuoro: Amen.

Meidän  isällemme  pyhimmälle  ekumeeniselle 
patriarkalle Bartholomeokselle, │ ja korkeasti 
pyhitetylle isällemme Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispalle Leolle, │ ja korkeasti pyhitetylle 
isällemme Oulun metropoliitalle Panteleimonil-
le, │ tämän pyhän temppelin veljille ja kaikille 
seurakuntamme jäsenille  sekä kaikille oikeaus-
koisille kristityille; ║ anna, Herra, pitkä ikä ja 
varjele heitä.
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