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V i g i l i a 
 

Ehtoopalvelus 
 
 Alkupsalmin laulamisen jälkeen lukija: 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala.    x3 
 

 
Suo, Herra, että me tämän illan 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 ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia tuleva, Isä, Poika 
ja Pyhä Henki, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
 

 
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. 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. (x3)  
 
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.    
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Juhlavigiliassa luetaan psalmi 34:1-9 leipien siunauksen jälkeen 

 

Psalmi 34 

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta! 
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. 
Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. 
Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään! 
Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi 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 vartioon. 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 pelkäävät. 
 

 

Aamupalvelus sunnuntaisin ja juhlapäivinä 

 

Heksapsalmit 
 (kokonaan) 

 

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto   x3 
Herra avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi.  x2 
 
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 murskaat jumalattomien hampaat. 
Yksin Herralta tulee apu, sinulta kansasi saa siunauksen.  
 
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. 
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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 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. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala.    x3 
Herra, armahda!   x3 
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 
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 
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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. 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. 
 
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 
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! 
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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 
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. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala.    x3 
 
 

Heksapsalmit 
(lyhennetty versio) 
 

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto     x3 
Herra avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi.    x2 
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 menen levolle ja nukahdan, sitten 
herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. 
 
Psalmi 38 

Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita!                      
Syntieni kuorma käy yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. 
Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi.  
Minä tunnustan rikkomukseni, olen murheellinen syntieni tähden. 
Herra, älä hylkää minua! Jumalani, älä ole niin kaukana! Riennä auttamaan, Herra, minun 
pelastajani! 
 
Psalmi 63 

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua.  
Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua. 
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen 
 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala.    x3 
Herra, armahda!   x3 
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 puoleesi. 
Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, kallista korvasi minun huutoni puoleen! 
Paljon, ylen määrin olen kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä.  
Mutta minä huudan sinua, Herra, heti aamulla nousevat rukoukseni eteesi.  
Salli minun rukoukseni tulla 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. 
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. 
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. 
Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa 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. 
Sinä olet minun Jumalani, opeta minua täyttämään tahtosi!  
Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala.    x3 
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I Hetki  

 
(Pääsiäiskaudella: Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville 
elämän antoi   x3) sitten psalmi 5 

 
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 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.  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 
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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 101 
Minä laulan oikeudesta ja uskollisuudesta, laulan sinun ylistystäsi, Herra.   
Minä tahdon vaeltaa viisaasti, noudattaa totuuden tietä. Tulethan tuekseni! Minä 
tahdon toimia vilpittömästi kaikessa, mikä valtaani kuuluu.  En ryhdy mihinkään mikä on 
pahasta lähtöisin. Minä vihaan juonittelua, pysyn loitolla siitä.  Olkoon vilppi minusta 
kaukana, pahuudesta en tahdo tietää.  Sen, joka toista panettelee, minä vaiennan.  
Kopeaa katsetta ja ylpeää sydäntä minä en siedä.  Kenet miehistä näen luotettavaksi, 
sen otan lähelleni. Ken vaeltaa totuuden tietä, se saa olla palvelijani.  
Minun luonani ei ole sijaa sille, joka toista pettää.  Ken puhuu valheita, se pysyköön 
poissa silmistäni. Joka aamu minä käyn oikeutta, minä hävitän maastani lainrikkojat.  
Minä hävitän väärintekijät Herran kaupungista. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala.    x3 
Herra, armahda!   x3 
 
[  Tropari (t) ] ei tätä, jos on vain yksi tropari 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Tropari  

 

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 
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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.        x3 
 
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          x3 
 
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 … 
 
Lukija: Aamen. 
 
Kontakki (tai jos on useampi kontakki, niiden väliin kunnia.. nyt.. Aamen.) 

 

Herra armahda (x 3) 
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 kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille 
tulevia lahjoja. Sinä itse, Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämämme 
käskyjesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdista 
mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi 
meidät pyhillä enkeleilläsi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa 
uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä sinä 
olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen. 
 
Herra armahda (x 3 ) 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
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Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti 
jalompi, sinua puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalansynnyttäjä. 
 
Herran nimeen siunaa isä.  
(Piispan toimittaessa: Esipaimen siunaa) 
 
Pappi:  Loppusiunaus 
 
Lukija: Aamen. 
 
Pappi: Kristus, totinen valkeus ……. 
 
Kuoro: Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle / me, 
sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren. / Pelasta 
meidät kaikista vaaroista, / sillä sinulla on voima voittamaton, / että huutaisimme 
sinulle: // ”Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.” 
Pappi: Kunnia…. 
Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen. Herra armahda (x 3 ) Siunaa 
Pappi: Loppusiunaus 
Kuoro: Herra, armahda (x 3) 
 

 

III Hetki 
 

Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 
 
Lukija: Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. 
 
(Pääsiäiskaudella: Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän 
antoi  x3)  sitten Pyhä Jumala... 
 

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.        x3 
 
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          x3 
 
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 … 
 
Lukija: Aamen. Herra armahda     x 12 
 
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 – 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. 
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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 

Armahda minua, Jumala, sinun suuresta armostasi, pyyhi pois minun syntini sinun 
suuresta laupeudestasi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. 
Sillä minä tunnen rikokseni, ja syntini on aina edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen 
syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; niin että oikea olet 
puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä siitetty, ja äitini on minut 
synnissä synnyttänyt. Katso, sinä rakastit totuutta ja ilmoitit minulle tuntemattoman, 
salaisen viisautesi. Puhdista minut isopilla, niin minä puhdistun, pese minut, niin minä 
lunta valkeammaksi tulen. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, 
jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki pahat 
tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista sisässäni totuuden henki. Älä heitä 
minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle taas 
sinun pelastuksesi ilo, ja voimallisella hengellä vahvista minua. minä opetan langenneille 
sinun tiesi, ja syntiset tykösi palajavat. Päästä minut verenvioista, Jumala, minun 
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pelastukseni Jumala, niin kieleni riemuitsee sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa 
minun huuleni, niin suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä et sinä tahdo uhria, sen minä 
kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty 
henki; särjettyä ja nöyrää sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä 
Siionille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat vanhurskauden uhrit, 
polttouhrit ja kokonaisuhrit; silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi.   

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
 
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle Jumala!       x3 
Herra armahda (x 3 ) 
 
Tropari (troparit) ei tätä, jos on vain yksi tropari  
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Tropari  

 

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 sielumme. 
 
Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Jumala 
on meille pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelastaa kuolemasta. 
 
Pyhä Jumala. pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon armahda meitä.        x3 
 
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    x3 
  
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 
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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 … 
 
Lukija: Aamen. 
 

Kontakki (tai jos on useampi kontakki, niiden väliin kunnia.. nyt.. Aamen.) 
 

Herra armahda (x 3 ) 
 
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 kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille 
tulevia lahjoja. Sinä itse, Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämämme 
käskyjesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdista 
mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi 
meidät pyhillä enkeleilläsi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa 
uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä sinä 
olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen. 
 
Herra armahda (x 3 ) 
 
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.  
(Piispan toimittaessa: Esipaimen siunaa) 
 
Pappi: 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 niiden 
vaiheiden kautta, jotka parhaiksi tiedät, pelasta minut, sinun kelvoton palvelijasi, sillä 
sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen. 
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VI Hetki 

 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 
 
Lukija: Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. 
 
(Pääsiäiskaudella: Aamen. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville 
elämän antoi  x3)  sitten Pyhä Jumala... 
 

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.        x3 
 
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          x3 
 
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 … 
 
Lukija: Aamen. Herra armahda     x 12 
 
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. 
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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. 
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. 
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. 
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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!       x3 
Herra armahda (x 3 ) 
 
Tropari (troparit) ei tätä, jos on vain yksi tropari 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Tropari  

 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
 
Koska meillä itsellämme monien syntiemme tähden ei ole rohkeutta, niin rukoile sinä, oi 
Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, meidän puolestamme sinusta syntynyttä, sillä Herra 
kuulee suosiollisesti äidin rukousta. Oi, Puhtain, älä hylkää syntisten rukouksia, sillä 
hän, joka meidän edestämme on tahtonut kärsiä, on laupias ja pelastaa meidät. 
 
Herra, armahda meitä, riennä avuksemme, sillä meidät on painettu maahan. 
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Auta meitä, Jumala, pelastajamme, nimesi ja kunniasi tähden! Pelasta meidät ja anna 
syntimme anteeksi oman nimesi tähden!  
 
Pyhä Jumala. pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon armahda meitä.        x3 
 
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    x3  
 
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 … 
 
Lukija: Aamen. 
 

Kontakki (tai jos on useampi kontakki, niiden väliin kunnia.. nyt.. Aamen.) 
 

Herra armahda (x 3 ) 
 
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 kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille 
tulevia lahjoja. Sinä itse, Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämämme 
käskyjesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdista 
mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi 
meidät pyhillä enkeleilläsi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa 
uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä sinä 
olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen. 
Herra armahda (x 3 ) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
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Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti 
jalompi, sinua puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalansynnyttäjä. 
 
Herran nimeen siunaa isä.  
(Piispan toimittaessa: Esipaimen siunaa) 
 
Pappi:  Jumala, ole meille armollinen....... 
 
Lukija:  Aamen. 
Jumala, voimien Herra, ja kaiken luomakunnan luoja, joka vertaamattoman armosi 
laupeudesta lähetit taivaasta ainokaisen Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen, pelastamaan ihmiskunnan. Hänen kalliin ristinsä voimalla revit rikki 
syntiemme velkakirjan. Ristin voimalla Kristus sai riemullisen voiton pimeyden 
hallituksista ja valloista. Ihmisiä rakastava Herra, ota meidän kiitos- ja 
anomusrukouksemme vastaan ja pelasta meidät syntiset kaikista hukuttavista ja 
pimeistä lankeemuksista sekä kaikista näkyvistä ja näkymättömistä vihollisista, jotka 
yrittävät vahingoittaa meitä. Naulitse lihaamme sinun kunnioittamisesi äläkä salli 
sydäntemme taipua viekkaisiin puheisiin äläkä pahoihin ajatuksiin. Haavoita 
rakkaudellasi meidän sielumme, että me valkeutesi ohjaamina, silmämme aina luotuina 
sinuun, saavuttamattomaan, iankaikkiseen Valoon kantaisimme lakkaamatonta ylistystä 
ja kiitosta sinulle, aluttomalle Isälle, ainokaiselle Pojallesi ja kaikkein pyhimmälle, 
hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

 

IX Hetki 

 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 
 
Lukija: Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. 
 
(Pääsiäiskaudella: Aamen. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville 
elämän antoi  x3)  sitten Pyhä Jumala... 
 

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.        x3 
 
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          x3 
 
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 … 
 
Lukija: Aamen. Herra armahda     x 12 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen 
 
(Jos kuudennen hetken palvelus edeltää, lukija aloittaa tästä): 
 
Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa. 
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme 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 
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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. 
 

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 / (tytär) 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!       x3 
Herra armahda (x 3 ) 
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Tropari (troparit) ei tätä, jos on vain yksi tropari 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Tropari  

 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
 

Oi Hyvä, meitä varten Neitseestä syntynyt ristinkuoleman kärsinyt Herra. Sinä olet 
kuolemallasi kuoleman kukistanut ja Jumalana ylösnoussut. Älä hylkää niitä, jotka sinä, 
Armollinen, olet kädelläsi luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, ota vastaan synnyttäjäsi 
meidän puolestamme kantamat rukoukset ja pelasta, oi Vapahtaja, epätoivoinen kansa. 
 
Älä meitä lopullisesti hylkää, oman nimesi tähden, älä riko liittoasi. Älä ota laupeuttasi 
meiltä pois sinulle rakkaan Aabrahamin tähden ja palvelijasi Iisakin ja valittusi 
Israelin tähden. 
 
 Pyhä Jumala. pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon armahda meitä.        x3 
 
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    x3  
 
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 …         Lukija: Aamen. 
 
Kontakki (tai jos on useampi kontakki, niiden väliin kunnia.. nyt.. Aamen.) 
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Herra armahda (x 3 ) 
 
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 kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille 
tulevia lahjoja. Sinä itse, Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämämme 
käskyjesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdista 
mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi 
meidät pyhillä enkeleilläsi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa 
uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä sinä 
olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen. 
 
Herra armahda (x 3 ) 
 
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.  
(Piispan toimittaessa: Esipaimen siunaa) 
 
Pappi:  Jumala, ole meille armollinen....... 
 
Lukija:  Aamen. 
Valtias, Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme. Sinä olet ollut kärsivällinen meitä 
synnintekijöitä kohtaan ja ohjannut meidät tähän hetkeen, jona sinä riippuen eläväksi 
tekevän ristin puussa, osoitit viisaalle ryövärille tien paratiisiin ja kuolemallasi hukutit 
kuoleman. Ole armollinen meille, syntisille ja kelvottomille palvelijoillesi, sillä me 
olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet käskysi emmekä ole kelvolliset nostamaan 
katsettamme taivaan korkeuteen, sillä olemme vanhurskauden tieltä poikenneet ja 
sydämemme haluissa vaeltaneet. Mutta me rukoilemme hartaasti vertaamatonta 
hyvyyttäsi: Armahda meitä, Herra, armosi paljouden tähden ja pelasta meidät sinun 
pyhän nimesi tähden, sillä päivämme ovat turhuudessa kuluneet. Vapauta meidät 
vastustajan otteesta ja anna syntimme anteeksi. Kuoleta vahingolliset pyyteemme, 
että me luopuisimme vanhasta minästämme ja pukeutuisimme uuteen ja eläisimme 
sinulle, Herrallemme ja Hyväntekijällemme, ja sinun käskyjäsi seuraten pääsisimme 
ikuiseen rauhaan, jossa on kaikkien iloitsevien asunto. Kristus, meidän Jumalamme, sinä 
olet totisesti sinua rakastavien ilo ja riemu, ja sinulle iankaikkisen Isäsi ja kaikkein 
pyhimmän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kanssa me kunniaa kannamme nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
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Pappi: Kunnia olkoon sinulle...... 
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen. Herra armahda (x 3 ) Siunaa. 
Pappi: loppusiunaus 
Lukija: Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. 
 

Pääsiäishetket 
Näin toimitetaan pääsiäisviikolla kaikki hetket, puoliyöpalvelus ja ehtoonjälkeinen 
palvelus. Pappi on pukeutuneena epitrakiliin ja feloniin. 
--- 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme… 

Veisaajat:  

Kristus nousi kuolleista… (3). 
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen… (3). 
Naiset, jotka Marian kanssa olivat… 
Sinä, oi Kuolematon… 
Sinä, Kristus, olit ruumiillisesti… 
Kunnia… Elämän tuottajaksi… 
Nyt… Iloitse, Sinä, oi pyhitetty… 
Herra, armahda. 3   Kunnia… nyt… 
Me ylistämme Sinua… 
Herran nimeen siunaa, isä. 

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

Veisaajat: Aamen. Kristus nousi kuolleista… (3). Siunaa. 

I hetki (samoin puoliyöpalvelus ja ehtoonjälkeinen palvelus) jatkuu ja päätetään 
loppusiunaukseen seuraavasti:  
--- 
Milloin tämä veisattu palvelus vastaa III, VI tai IX hetkeä, niin loppusiunausta ei 
lausuta. 
---Pappi lausuu loppusiunauksen: Kuolleista ylösnoussut Kristus, totinen Jumalamme, 
puhtaimman Äitinsä, jumalankantajain pyhittäjäisäimme ja kaikkien pyhiensä 
esirukouksien tähden… 

Veisaajat: Kristus nousi kuolleista… (3). 
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Ehtoollisen edellä: 

 

Psalmi 23 

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän 
johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa 
minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en 
pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, 
johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, 
sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. 
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä,  ja minä saan 
asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 
 
Psalmi 24 

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat. 
Hän on sen perustanut merien päälle, kiinnittänyt lujasti virtojen ylle.  
Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat 
kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa. 
Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi. 
Tässä me olemme, kansa joka pyrkii luoksesi, joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala! 
Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! Kirkkauden kuningas tulee. 
Kuka on kirkkauden kuningas?  Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, 
voiton sankari.  Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! 
Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on 
Herra Sebaot! 
 
Psalmi 34 

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta! 
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen 
ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä 
hänen nimeään! Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi 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 vartioon. 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 pelkäävät. Nuoret leijonatkin 
uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin. 
Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua! Minä opetan teille, mitä on Herran pelko. Jos odotat 
elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää, niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen 
sanaa. Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa! 
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Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa. 
Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan, heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä. 
Kun vanhurskaat huutavat 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 kaikista niistä Herra hänet 
vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. 
Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa, tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet. 
Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi. 
 
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. 
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. 
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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! 

Psalmi 116 

Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan 
häntä avuksi, hän kuuntelee. Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni, tuonelan kauhut 
ahdistivat minua, minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä: 
"Herra! Pelasta minut!" Herra on oikeamielinen ja laupias, meidän Jumalamme on 
armollinen. Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Nyt 
olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen. Hän pelasti minut kuolemasta, hän 
säästi silmäni kyyneliltä, ei antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Herran 
edessä elävien maassa. Minä uskon, ja siksi puhun. Olin tuhon partaalla. Hädän hetkellä 
minä näin: ihmisiin ei ole luottamista. Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on 
hyväkseni tehnyt? Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa, pelastajaani. Minkä olen 
hänelle luvannut, sen teen, teen sen hänen kansansa nähden. Kallis on Herran silmissä 
hänen uskollistensa henki. Herra, kuule minua, palvelijaasi! Olen palvelijasi, sinun 
palvelijattaresi lapsi. Sinä olet katkaissut kahleeni. Herra, minä uhraan sinulle 
kiitosuhrin ja ylistän sinun nimeäsi. Minkä olen Herralle luvannut, sen teen, teen sen 
hänen kansansa nähden, Herran temppelin esipihalla, sinun keskelläsi, Jerusalem. 
 

Kiitosrukoukset Ehtoollisen jälkeen: 
 
1. Kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ettet ole hyljännyt minua syntistä, vaan olet 
tehnyt minut otolliseksi osallistumaan pyhiin salaisuuksiisi. Kiitän sinua, että olet 
tehnyt minut, kelvottoman, kelvolliseksi vastaanottamaan puhtaat taivaalliset lahjasi. 
Ihmisiä rakastava Herra, joka olet meidän tähtemme kuollut ja noussut ylös, sekä 
lahjoittanut meille hyvyydeksi, sielun ja ruumiin pyhitykseksi, nämä suuresti 
kunnioitettavat ja eläväksi tekevät salaisuudet, suo niiden tulla minulle sieluni ja 
ruumiini parannukseksi, joka ainoan vastustajan karkottamiseksi, sydämeni silmien 
valistamiseksi, sieluni voimien rauhoittamiseksi, lujaksi uskoksi, vilpittömäksi 
rakkaudeksi, viisauden täydentämiseksi, käskyjesi pitämiseksi, jumalallisen armosi 
lisääntymiseksi ja valtakuntasi saavuttamiseksi. Suo, että minä niiden varjelemana 
eläisin pyhyydessäsi ja aina muistaisin armoasi enkä enää koskaan eläisi itselleni, vaan 
sinulle, Herrallemme ja hyväntekijällemme, ja niin lähdettyäni iankaikkisen elämän 
toivossa tästä elämästä pääsisin ikuiseen lepoon, jossa juhlavierasten riemu on 
lakkaamaton ja kasvojesi sanomatonta kauneutta näkevien ihastus on loppumaton, sillä 
sinä Kristus Jumalamme, olet sinua rakastavien totinen toivo ja sanomaton ilo ja 
sinulle ylistystä veisaavat kaikki luodut iankaikkisesti. 
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2. Herra Kristus, Jumala, iankaikkisten aikain Kuningas ja kaikkien Luoja, kiitän sinua 
kaikesta hyvästä, mitä olet minulle antanut, sekä osallisuudesta puhtaimpiin ja eläväksi 
tekeviin salaisuuksiisi. Rukoilen sinua, oi hyvä ja ihmisiä rakastava: Varjele minua 
kattosi alla, siipiesi suojassa ja anna minun puhtain omintunnoin aina viimeiseen 
hengenvetooni asti kelvollisesti osallistua pyhiin lahjoihisi syntieni anteeksi saamiseksi 
ja iankaikkiseksi elämäksi. Sillä sinä olet elämän leipä, pyhityksen lähde, hyvyyden 
antaja, ja sinulle sekä Pyhälle Hengelle me kunniaa kannamme nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
 
3. Minun Luojani, joka omasta tahdostasi olet antanut minulle ruuaksi ruumiisi, 
kelvottomia polttavan tulen, älä polta minua, vaan mene kaikkiin jäseniini, niveliini, 
sisääni, sydämeeni. Polta kaikki syntieni ohdakkeet, puhdista sieluni, pyhitä mieleni. 
Vahvista niveleni ja luuni, viisi aistiani valista. Naulitse minut kokonaan sinun pelkoosi, 
alati suojele, pidätä ja varjele minua joka ainoasta sieluani hukuttavasta teosta ja 
sanasta. Puhdista, pese ja kaunista minut, tee minut hyväksi ja ymmärtäväksi ja valista 
minua. Tee minut yksinomaan Henkesi asunnoksi; suo, että kun osallistuessani pyhiin 
lahjoihisi tulen sinun huoneeksesi, minua niin kuin tulta pakenisi jokainen sielun 
pahantekijä, joka ainoa himo. Esirukoilijoikseni tuon eteesi kaikki pyhät: ruumiittomien 
joukkojen päämiehet, sinun edelläkävijäsi, viisaat apostolit, ja heidän kanssaan myös 
puhtaan neitseellisen Äitisi. Ota, laupias Kristukseni, heidän rukouksensa vastaan ja 
tee minut, palvelijasi, valkeuden lapseksi. Sillä sinä, oi Hyvä, olet sielujemme ainoa 
pyhitys ja valkeus, ja sinulle, Jumalalle ja Herralle, me kaikki kunniaa kannamme joka 
päivä. 
 
4. Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, tuottakoon sinun pyhä ruumiisi minulle 
iankaikkisen elämän ja sinun kallis veresi syntien anteeksiannon, ja tulkoon tämä pyhä 
ehtoollinen minulle riemuksi, terveydeksi ja iloksi. Suo, että myös suuresti 
kunnioitettavassa toisessa tulemisessasi minä, syntinen, puhtaimman Äitisi ja kaikkien 
pyhien esirukouksien tähden olisin kelvollinen seisomaan sinun kunniasi oikealla 
puolella. 
 
5. Kaikkein pyhin Valtiatar, Jumalansynnyttäjä, joka olet pimentyneen sieluni valkeus, 
toivoni, suojelukseni, turvani, lohdutukseni, riemuni. Kiitän sinua, että olet suonut 
minun, kelvottoman, päästä osalliseksi Poikasi puhtaimmasta ruumiista ja kalliista 
verestä. Sinä synnytit totisen valkeuden, valista sydämeni hengelliset silmät. Sinä 
kuolemattomuuden lähteen synnytit, tee eläväksi minut, syntieni kuolettama. Sinä olet 
armollisen Jumalan laupias Äiti, armahda minua ja anna sydämeeni hartautta ja 
synninkatumuksen murhetta, ajatuksiini nöyryyttä ja vapauta kahlehditut ajatukseni 
avuksihuutoon. Tee minut otolliseksi tuomiota päälleni langettamatta saamaan aina 
viimeiseen hengenvetooni asti puhtaimpien salaisuuksien pyhitystä sieluni ja ruumiini 
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parannukseksi ja anna minulle synninkatumuksen ja – tunnustuksen kyyneleitä, että 
veisaisin ylistystä kaikkina elinpäivinäni, sillä sinä olet siunattu ja kunnioitettu 
iankaikkisesti. Aamen. 
(diakonin ollessa palveluksessa, hän jatkaa tästä) 
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. 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. (x 3)  
 
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 (x 3)  
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 …   Lukija: Aamen 
 
Johannes Krysostomoksen liturgiassa: 
Sinun kielesi lahjat, jotka tulen kirkkaudella loistivat, valistivat koko maailman. Eivät 
ne tuottaneet maailmalle sen ahnehtimaa rikkautta, vaan osoittivat meille nöyryyden 
korkeuden. Isä Johannes Krysostomos, opettaen sanoillasi, rukoile Sanaa, Kristusta 
Jumalaa, että sielumme pelastuisivat. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Taivaasta olet sinä saanut jumalallisen armon ja opetat kaikkia kumartamaan 
Kolminaisuudessa olevaa yhtä Jumalaa, Johannes Krysostomos, pyhä, ylen autuas. 
Syystä kiitämme sinua, sillä sinä olet opettaja, joka jumalallisia salaisuuksia ilmoitat. 
(siirry kohtaan ”Jatkuu tästä..) 
 
Basileios Suuren liturgiassa: 
(1. sävelmä) 

Sinun äänesi on kulkenut yli maailman, joka on ottanut vastaan sinun sanasi.           
Niillä sanoillasi olet sinä Jumalalle otollisia uskon totuuksia opettanut, kaiken olevaisen 
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luonnon selittänyt ja ihmisten tavat kaunistanut. Sinä, kuninkaallinen pappi, pyhä isä, 
rukoile Kristusta Jumalaa suomaan meille suuri laupeus. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Sinä osoittauduit kirkon horjumattomaksi perustaksi suoden kaikille turvapaikan ja 
sinetöiden opeillasi Kristuksen herrauden, oi pyhitetty, taivaallisia tutkiva Basileios. 
 

(siirry kohtaan ”Jatkuu tästä..) 
 
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgiassa: 
 
Kunniakas Gregorios, joka sait ylhäältä Jumalalta jumalallisen armon, hänen voimansa 
vahvistamana sinä halusit vaeltaa evankeliumin mukaan. Niinpä sinä, ylen autuas, oletkin 
saanut Kristukselta vaivannäkösi palkan. Rukoile häntä pelastamaan meidän sielumme. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Isä Gregorios, sinä osoittauduit paimenten päämiehen, Kristuksen kaltaiseksi 
ohjatessasi munkkien joukot taivaan tarhaan ja sieltä sinä opetit Kristuksen laumalle 
hänen käskyjänsä. Nyt sinä iloitset ja riemuitset taivaan majoissa. 
 

jatkuu tästä (kaikissa palveluksissa) 
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 
kunnioittavat. 
Herra armahda   (x3) 
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti 
jalompi, sinua puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalansynnyttäjä. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt,  
aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Herra armahda.  (x3)   
Siunaa  (Esipaimen siunaa) 
 
Loppusiunaus 
 
Aamen. Herra armahda  (x3) 
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Maallikon toimittama Hetkipalvelus 
 
Lukija: 
Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, 
armahda meitä. 
Lauletaan: 
Aamen.         (1. säv.) 
Ylistä Herraa, minun sieluni, | ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeään. | Ylistä 
Herraa, minun sieluni, /älä unohda, mitä kaikkea hyvää hän on sinulle tehnyt. | Hän on 
armollinen kaikille laittomuuksillesi,| hän parantaa kaikki sairautesi.| Hän lunastaa 
turmeluksesta elämäsi, | hän seppelöi sinut armolla ja laupeudella. | Anteeksiantava ja 
laupias on Herra.| Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. | Ylistä Herraa, 
minun sieluni,| ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeään. | Ylistä Herraa, minun 
sieluni. 
Lukija: 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
 
Lauletaan:  (1. säv.) 
 
Ylistä Herraa, minun sieluni! | Koko elinaikani minä ylistän Herraa,| laulan ja soitan 
Jumalalleni, | niin kauan kuin elän! | Älkää luottako maan mahtaviin, | älkää luottako 
yhteenkään ihmiseen – ei ihmisestä 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, 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 maahan painetut 
jaloilleen. | Herra rakastaa oikeamielisiä, | hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja 
orpoja, | mutta jumalattomien tien | hän tekee mutkaiseksi. | Herra hallitsee ikuisesti. 
|| Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | 
Jumalan ainokainen, kuolematon Poika ja Sana, | joka meidän pelastuksemme tähden 
olet tahtonut lihaksi tulla | pyhästä Jumalansynnyttäjästä, ainaisesta Neitseestä 
Mariasta | muuttumatta ihmiseksi tullut, | myös ristiin naulittu ja kuolemallasi 
kuoleman rikki polkenut,| yksi Pyhästä Kolminaisuudesta || ja Isän ja Pyhän Hengen 
kanssa kunnioitettava Kristus Jumala, pelasta meidät. 
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen. 
Lauletaan: 
Herra, muista meitä | valtakunnassasi. | Autuaita ovat hengessään köyhät, | sillä 
heidän on taivasten valtakunta. | Autuaita murheelliset: | he saavat lohdutuksen. | 
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Autuaita kärsivälliset: | he perivät maan. | Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä 
ja jano: |heidät ravitaan. | Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:| heidät 
armahdetaan.| 
Luetaan sävelmäjakson mukaiset autuuden troparit joka väliin (katso Jumalallinen 
liturgia -kirjan lopusta) 
Autuaita puhdassydämiset: |he saavat nähdä Jumalan. |(autuuden tropari) 
Autuaita rauhan tekijät: |he saavat Jumalan lapsen nimen. |(autuuden tropari) 
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: | heidän on taivasten 
valtakunta. | (autuuden tropari) 
Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan | ja kun teistä 
valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. |(autuuden tropari) 
 Iloitkaa ja riemuitkaa, || sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. 
 
PÄIVÄN TROPARIT 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
TROPARI 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
TEMPPELIN TROPARI  
 
PROKIMENI: Luetaan ja lauletaan päivän prokimeni liitelauselmineen 
(sävelmäjakson, tai vietettävän juhlan mukaan) 
Lukija: 
Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä ____________ 
EPISTOLA (KATSO KIRKKOKALENTERISTA) 
Luetaan ja lauletaan: 
HALLELUJA + LAUSELMAT 
Lukekaamme __________ pyhästä evankeliumista 
Lauletaan: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 
Lukija: 
Kuulkaamme: EVANKELIUMI  ( KATSO KIRKKOKALENTERISTA) 
Lauletaan: 
Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 
Lukija: 
Herra, muista meitä kun tulet valtakuntaasi. Valtias, muista meitä kun tulet 
valtakuntaasi. Pyhä, muista meitä kun tulet valtakuntaasi. 
Taivaalliset kuorot sinulle ylistystä veisaavat ja julistavat: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra 
Sebaot, täynnä on taivas ja maa sinun kunniaasi. 
Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.  
Taivaalliset kuorot sinulle ylistystä veisaavat ja julistavat: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra 
Sebaot, täynnä on taivas ja maa sinun kunniaasi. 
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Enkelten ja arkkienkelten kuorot ja kaikki taivaan vallat sinulle ylistystä veisaavat ja 
julistavat: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa sinun kunniaasi. 
 
Luetaan ja lauletaan 
ESIRUKOUKSET ELÄVIEN PUOLESTA: 
 
Muista, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, laupeuttasi ja armoasi, jota olet 
osoittanut aikojen alusta ja jonka tähden olet myös tullut ihmiseksi ja tahtonut kärsiä 
ristiinnaulitsemisen ja kuoleman. 
Sinuun oikein uskovien pelastukseksi olet noussut kuolleista, astunut taivaaseen ja 
istunut Isän Jumalan oikealle puolelle ja kuulet niiden nöyrät anomukset, jotka koko 
sydämestään huutavat sinua avukseen. Kallista korvasi puoleeni ja kuule minun, 
kelvottoman palvelijasi, nöyrä rukous, jonka minä hengelliseksi suloiseksi tuoksuksi 
sinulle kaiken kansasi puolesta kannan. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Ensimmäiseksi muista pyhää, yhteistä ja apostolista kirkkoasi, jonka olet pyhällä 
verelläsi ansainnut, ja vahvista, lujita, laajenna ja enennä sitä. Anna sille rauha ja 
varjele sitä iankaikkisesti, niin etteivät sitä tuonelan portit voittaisi. Hillitse 
kirkkokuntien riidat, hajota pakanallinen pimeys ja tee tyhjiksi Pyhän Henkesi voimalla 
harhauskoisten hyökkäykset.   Herra armahda. (3 X) 
 
Herra, katso laupiaasti synnyinmaamme puoleen. Täytä se kauttaaltaan rauhalla ja 
totuudella. Valaise se uskon ja tiedon valolla. Siunaa isänmaamme kansalaisten kaikki 
hyvät aloitteet ja teot. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Muista, Herra, maamme päämiestä, kaikkia päättäjiä ja koko esivaltaa. Anna Pyhän 
Henkesi kasvattaa heidän sydämeensä oikeutta, rauhaa ja hyvyyttä, että meidänkin 
kirkkokuntamme voisi edistyä ja viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa 
kristillisyydessä ja kunniallisuudessa. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Armahda, Herra, meidän isiämme, pyhintä ekumeenista patriarkkaa _________, 
korkeasti pyhitettyä arkkipiispaamme __________, metropoliittojamme _________ 
ja _________, piispaamme ________, sekä kaikkia pyhän, yhteisen ja apostolisen 
kirkon patriarkkoja, arkkipiispoja, metropoliittoja ja piispoja sekä kaikkia pappeja, 
diakoneja, kanttoreita ja kirkonpalvelijoita, jotka olet asettanut paimentamaan 
hengellistä laumaasi. Pelasta heidät ja heidän esirukouksiensa tähden armahda minua 
syntistä ja pelasta minut. 
Herra armahda. (3 X) 
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Armahda, Herra, rippi-isääni. Pelasta hänet ja hänen pyhien esirukouksiensa tähden 
anna anteeksi rikkomukseni. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Armahda, Herra, vanhempiani, veljiäni ja sisariani, lapsiani, ystäviäni ja kaikkia läheisiä 
ihmisiä. Pelasta heidät ja anna heille sekä maallisia että 
taivaallisia lahjojasi. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Armahda, Herra, suuresta armostasi pappismunkkeja, munkkeja ja nunnia ja kaikkia, 
jotka neitsyydessä, hurskaudessa ja kilvoituksessa luostareissa, erämaissa, luolissa, 
vuorilla, pylväillä, kammioihinsa sulkeutuneina, kalliorotkoissa, meren saarilla tai 
kaupunkien tungoksessa oikeauskoisesti elävät ja sinua hurskaasti palvelevat ja 
rukoilevat. Kevennä heidän taakkaansa, lohduta heitä, lähetä heille voimaa ja 
kestävyyttä kilvoitukseen ja heidän esirukouksiensa tähden anna anteeksi syntini. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Armahda, Herra, vanhoja, nuoria, orpoja, leskiä, kaikkia yksinäisiä, köyhiä, sairaita, 
kärsiviä, murheellisia, kaikkia vaarassa, ahdingossa, vankeudessa olevia. Lähesty heitä 
armollasi, vahvista ja lohduta heitä, huojenna heidän tilaansa, päästä heidät vapaiksi ja 
pelasta heidät. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Armahda, Herra, hyväntekijöitämme; niitä, jotka ovat osoittaneet meille laupeutta ja 
armeliaisuutta ja ovat ottaneet kodittomia suojaansa. Armahda niitä, jotka ovat 
pyytäneet meitä kelvottomia rukoilemaan puolestaan. Ole heille laupias, anna heille 
kaikki mitä he pelastuksekseen anovat ja iankaikkiset hyvyydet. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Armahda, Herra, matkoilla olevia veljiämme ja sisariamme sekä kaikkia kristittyjä ja 
pelasta heidät. Herra armahda. (3 X) 
 
Armahda, Herra, niitä, jotka olen ajattelemattomuudessani syntiin johdattanut. 
Jumalallisella kaitselmuksellasi palauta heidät pelastuksen tielle. 
Herra armahda. (3 X)  
 
Armahda, Herra, niitä, jotka minua vihaavat tai ovat minulle pahaa tai vääryyttä 
tehneet, ja pelasta heidät. 
Herra armahda. (3 X) 
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Valaise, Herra, tuntemisesi valolla oikeasta uskosta luopuneet ja turmiollisten 
harhaoppien sokaisemat ja yhdistä heidät jälleen pyhään, katoliseen ja apostoliseen 
kirkkoosi. 
Herra armahda. (3 X) 
 
Lauletaan: 
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 yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan 
ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.| Uskon yhteen, pyhään, 
katoliseen ja apostoliseen kirkkoon.| Tunnustan yhden kasteen syntien 
anteeksiantamiseksi,| odotan kuolleiden ylösnousemusta|| ja tulevan maailman elämää. 
Aamen. 
Lukija: 
Jumala, vapahda, pelasta ja päästä minut synneistäni, jotka olen tahtoen 
sekä tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni, päivällä sekä 
yöllä, ymmärrykselläni sekä ajatuksellani. Anna minulle kaikki anteeksi hyvyydessäsi ja 
ihmisrakkaudessasi. 
Lauletaan: 
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. 
(edellisen sijaan juhla-aikana ns. kanonin 9.s veisu) 
 

Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen. 
Lauletaan: 
Isä meidän, | joka olet taivaissa. | Pyhitetty olkoon sinun nimesi. | Tulkoon sinun 
valtakuntasi. | Tapahtukoon sinun tahtosi myös maanpäällä 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.  
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Lukija: KONTAKKI tai Kontakit  
(väliin luetaan Kunnia olkoon….nyt…..Aamen.) 
 
Luetaan ja lauletaan: 
 ESIRUKOUKSET EDESMENNEIDEN PUOLESTA: 
  
Muista, Herra, tästä elämästä pois muuttaneita ortodoksisia hallitsijoita, hurskaita 
patriarkkoja, korkeasti pyhitettyjä arkkipiispoja, metropoliittoja ja piispoja, niitä, 
jotka ovat pappeina, kirkonpalvelijoina, luostariveljinä tai – sisarina sinua palvelleet, ja 
saata heidät lepoon pyhien ihmisten kanssa iankaikkisiin asuntoihisi. 
Herra armahda. (3 X) [vainajien] 
 
Muista, Herra, edesmenneiden palvelijaisi sieluja, esivanhempiani, vanhempiani ja 
kaikkia sukulaisiani sekä läheisiäni. 
Herra armahda. (3 X) [vainajien] 
 
Saata, Herra, taivaalliseen lepoon nukkuneet palvelijasi (edesmenneiden nimet). 
Anna heille anteeksi kaikki heidän syntinsä, jotka he ovat vapaasta tahdostaan tai 
tahtomattaan tehneet ja ota heidät valtakuntaasi. Suo heidän päästä osallisiksi 
iankaikkisista lahjoistasi ja anna heidän nauttia loppumattoman autuaan elämän iloa. 
Herra armahda. (3 X) [vainajien] 
 
Muista, Herra, kaikkia niitä, jotka ovat uhranneet henkensä uskon ja isänmaansa 
edestä, ja anna heille anteeksi heidän syntinsä, jotka he ovat vapaasta tahdostaan tai 
tahtomattaan tehneet. Vanhurskaan tuomiosi päivänä palkitse heidät katoamattomalla 
seppeleellä. Herra armahda. (3 X) [vainajien] 
 
Muista, Herra, niitä, jotka ovat sinuun oikein uskoneet ja ovat äkkiä kuolleet saamatta 
kuolemansa edellä viimeistä lohdutusta pyhästä sakramentistasi. Samoin muista, 
Herra, niitä, joilla ei ole esirukoilijoita. Armahda heitä ja anna heille heidän syntinsä 
anteeksi. Saata, oi Jumala, heidät lepoon silloin, kun tulet tutkimaan ihmisiä ja annat 
koetella heidän uskonsa tulessa. 
Herra armahda. (3 X) [vainajien] 
 
Muista, Herra, kaikkia ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän toivossa nukkuneita 
isiämme, veljiämme ja sisariamme, täällä ja kaikkialla lepääviä kristittyjä ja saata 
heidät pyhien joukkoon, missä kasvojesi kirkkaus loistaa, sekä hyvyydessäsi ja 
ihmisrakkaudessasi armahda meitäkin. 
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Lauletaan: (voidaan myös lukea) 
Saata oi Kristus, | sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon, | missä ei ole 
kipua, ei surua | eikä huokauksia, | vaan on loppumaton elämä. 
 
Lukija:  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 kunnioittavat. 
 
LAUANTAINA EDELLISEN SIJAAN: 

Luonnon esikoisina luomakunnan Istuttajalle maailma tuo sinulle, oi Herra, uhriksi 
jumalankantajat marttyyrit. Heidän ja Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden 
varjele syvässä rauhassa kirkkoasi, oi ylen armollinen. 
 
Herra armahda. (12 X) 
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, yksiolennollinen Voima, jakamaton valtakunta, kaiken 
hyvän Alkusyy, ole armollinen minulle, syntiselle, 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. Aamen. 
Lauletaan: Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. (3 X) 
 
Lukija:  
Psalmi 34 

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta! 
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen 
ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä 
hänen nimeään! Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi 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 vartioon. 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 pelkäävät. Nuoret leijonatkin 
uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin. 
Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua! Minä opetan teille, mitä on Herran pelko. 
Jos odotat elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää, niin varo kieltäsi, 
älä päästä huulillesi petoksen sanaa. Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna 
rauhaa! 
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Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa. 
Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan, heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä. 
Kun vanhurskaat huutavat 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 kaikista niistä Herra hänet 
vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Jumalattoman 
tuhoaa hänen oma pahuutensa, tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet. 
Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi. 
Lauletaan: 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Herra, armahda. (3 X) Herra, siunaa. 
Lukija: 
Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, 
armahda meitä.      
Lauletaan: 
Helsingin hiippakunnassa 
Anna Herra pitkä ikä / meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle_____________   /  
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin ja koko Suomen arkkipiispalle _________ /  
tämän pyhän temppelin veljille ja kaikille seurakuntamme jäsenille, // sekä kaikille 
oikeauskoisille kristityille. 
 
Karjalan hiippakunnassa 
Anna Herra pitkä ikä / meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle_____________ /  
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin ja koko Suomen arkkipiispalle__________,/  
korkeasti pyhitetylle Kuopion ja Karjalan metropoliitalle ___________ / tämän pyhän 
temppelin veljille / ja kaikille seurakuntamme jäsenille, // sekä kaikille oikeauskoisille  
kristityille. 
 
Oulun hiippakunnassa 
Anna Herra pitkä ikä / meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle___________ /  
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin ja koko Suomen arkkipiispalle _________  / 
korkeasti pyhitetylle isällemme Oulun metropoliitalle _________ / tämän pyhän 
temppelin veljille / ja kaikille seurakuntamme jäsenille, // sekä kaikille oikeauskoisille  
kristityille. 
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Troparit ja kontakit  

Sunnuntaisin 
 

Tropari, 1. sävelmä  
Hautakiven olivat juutalaiset sinetöineet, / ja sotilaat vartioivat puhdasta ruumistasi, 
/ mutta sinä, Vapahtaja, nousit ylös kolmantena päivänä / ja annoit maailmalle elämän./ 
Sen tähden taivaalliset voimat ylistivät sinua, Elämänantaja: / ”Kunnia olkoon 
ylösnousemisellesi, Kristus, / kunnia olkoon valtakunnallesi, // kunnia pelastustyöllesi, 
sinä ainoa ihmisiä rakastava.” 
Kontakki, 1. sävelmä 
Jumalana sinä kunniassa nousit ylös haudasta ja herätit kanssasi maailman. / 
Ihmissuku sinua veisaten Jumalana ylistää. / Kuolema on mitätöity. / Aadam riemuiten 
karkeloi, oi Herra, / ja Eeva vapauduttuaan nyt kahleistaan iloiten lausuu: // ”Sinä, oi 
Kristus, annat kaikille ylösnousemuksen.” 
 
Tropari, 2. sävelmä 
Laskeuduttuasi alas kuolemaan sinä, kuolematon Elämä, / tukahdutit tuonelan 
jumaluutesi kirkkaudella. / Ja kun kuolleetkin maan syvyyksistä nostit, / kaikki 
taivaalliset voimat lauloivat sinulle: // ”Elämänantaja Kristus, meidän Jumalamme, 
kunnia olkoon sinulle.” 
Kontakki, 2. sävelmä 
Sinä nousit haudasta, oi kaikkivaltias Vapahtaja, ja tuonela nähtyään tämän ihmeen 
pelästyi, ja kuolleet ylösnousivat. / Luomakunta tämän nähdessään iloitsee sinun 
kanssasi, / Aadamkin riemuitsee, // ja maailma ylistää aina sinua, oi Vapahtajani.  
 
Tropari, 3. sävelmä 
Riemuitkoon taivas ja iloitkoon maa, / sillä Herra näytti voimansa: / Hän kukisti 
kuolemallaan kuoleman / ja tuli kuolleista nousseiden esikoiseksi. / Tuonelan kidasta 
hän päästi meidät / ja antoi maailmalle // suuren armon. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Sinä, oi Laupias, nousit tänään haudasta / ja johdatit meidät pois kuoleman porteilta. / 
Tänään riemuiten karkeloi Aadam / ja Eeva iloitsee / sekä profeetat ja patriarkat 
heidän kanssaan / lakkaamatta ylistystä veisaavat // valtasi jumalalliselle voimalle. 
 
Tropari, 4. sävelmä 
Kuultuaan enkelin ilosanoman ylösnousemuksesta / ja torjuttuaan esi-isiemme 
tuomion/ pyhät naiset, Herran opetuslapset, / riemuissaan sanoivat apostoleille: / 
”Kuoleman valta on riistetty, / ja ylös on noussut Kristus Jumala, // joka armahtaa 
maailman.” 
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Kontakki, 4. sävelmä 
Laupias Vapahtajani / Jumalana nosti maasta syntyneet haudan kahleista, // murskasi 
tuonelan portit ja Valtiaana nousi ylös kolmantena päivänä. 
 
Tropari, 5. sävelmä 
Veisatkaamme, uskovat, ylistystä Sanalle, / joka on Isän ja Hengen tavoin aluton ja  
iankaikkinen / ja on pelastuksemme tähden syntynyt Neitseestä. / Kumartukaamme 
hänen edessään, / sillä hän on vapaasta tahdostaan noussut ristille / ja kärsinyt 
kuoleman // ja kunniakkaalla ylösnousemisellaan on kuolleet herättänyt. 
Kontakki, 5. sävelmä 
Oi Vapahtajani Kristus, / sinä laskeuduit aina tuonelaan asti meitä auttamaan / ja 
kaikkivaltiaana mursit sen portit. / Luojana sinä nostit kuolleet ylös mukanasi, / 
kuoleman pistimen katkaisit / ja Aadamin, oi ihmisiä rakastava, kirouksesta vapautit. / 
Sen tähden me kaikki rukoilemme sinua: // ”Pelasta meidät, oi Herra.” 

 
Tropari, 6. sävelmä 
Enkelien voimat ilmestyivät haudallesi, / ja vartijat kaatuivat maahan niin kuin 
kuolleet. / Maria seisoi hautasi luona / etsien puhtainta ruumistasi. / Sinä riistit vallan 
tuonelalta, / joka ei sinua vahingoittanut. / Sinä tulit Neitsyttä vastaan, lahjoittaen 
elämän. // Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon sinulle. 
Kontakki, 6. sävelmä 
Elämänantaja Kristus Jumala / eläväksi tekevällä kädellään nosti kuolleet ylös tuonelan 
synkistä syvyyksistä / ja antoi ihmissuvulle ylösnousemuksen, / sillä hän on kaikkien 
Vapahtaja, / ylösnousemus ja elämä // ja kaikkeuden Jumala. 
 
Tropari, 7. sävelmä 
Sinä ristilläsi kukistit kuoleman. / Sinä avasit ryövärille paratiisin. / Sinä 
mirhantuojien itkun iloksi muutit / ja apostoleillesi annoit käskyn julistaa, / että sinä, 
oi Kristus Jumala, olet noussut kuolleista / ja olet maailmalle antanut // suuren 
laupeuden. 
Kontakki, 7. sävelmä 
Kuoleman voima ei kykene enää hallitsemaan ihmistä, / sillä Kristus astui alas 
kukistaen ja hävittäen sen voimat. / Tuonela kahlitaan. / Profeetat yksimielisesti 
lausuvat iloiten: / ”Vapahtaja on ilmestynyt pimeydessä vaeltaville. /                   
Tulkaa uskovat, // ylösnousemukseen.” 
 
Tropari, 8. sävelmä 
Oi Laupias, pelastaaksesi meidät kärsimyksistä / sinä laskeuduit korkeuksista ja kärsit 
haudassa kolme päivää. // Herra, meidän elämämme ja ylösnousemuksemme, kunnia 
olkoon sinulle. 
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Kontakki, 8. sävelmä 
Noustuasi ylös haudasta sinä herätit kuolleet / ja nostit tuonelasta Aadamin. / Eeva 
iloitsee ylösnousemuksestasi, // ja koko maailma juhlii kuolleista nousemistasi, oi 
armollisin. 
 

Viikonpäivien troparit ja kontakit 
Muut tekstit Jumalallinen liturgia-kirjan sivuilta 363 - 366 
 
Maanantain tropari, 4. sävelmä 
Taivaallisten voimien johtajat, / teitä me kelvottomat anomme: / ”Suojelkaa 
rukouksillanne meitä / ja kätkekää meidät aineettoman kunnianne siipien alle!” / 
Varjelkaa meitä, kun me hartaasti lankeamme eteenne ja anomme: / ”Päästäkää 
vaaroista meidät, // oi ylhäisten voimien päämiehet.” 
Maanantain kontakki, 4. sävelmä 
Taivaallisten voimien johtajat, / jumalallisen kunnian palvelijat, / enkelten päämiehet / 
ja ihmisten ohjaajat! / Rukoilkaa meille kaikkea sitä, mikä on meille hyödyksi, / ja 
suurta armoa, // te ruumiittomien voimien johtajat. 
 
Tiistain tropari, 2. sävelmä 
Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vietetään, / mutta sinulle, oi Edelläkävijä, on kylliksi 
Herran todistus, / sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista jaloimmaksi / tultuasi 
arvolliseksi kastamaan virrassa hänet, josta olet saarnannut. / Sen tähden taisteltuasi 
totuuden puolesta hamaan kuolemaan asti / sinä iloiten julistit myös tuonelassa oleville 
lihassa ilmestynyttä Jumalaa, // joka ottaa pois maailman synnin ja antaa meille 
suuren armon. 
Tiistain kontakki, 2. sävelmä 
 Jumalan profeetta ja armon edelläkävijä, / me löydettyämme maasta sinun pääsi ikään 
kuin pyhän ruusun saamme aina parannuksia, // ja niin sinä jälleen saarnaat maailmassa 
synninkatumusta. 
 
Keskiviikon tropari, 1. sävelmä 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. / Anna kirkollesi voitto 
vihollisista  // ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi. 
Keskiviikon kontakki, 4.sävelmä 
Oi Kristus Jumala, / joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, / anna laupeutesi lahjoja 
nimeäsi kantavalle kansallesi. / Ilahduta voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi 
rauhan ase, // lannistumaton voitonmerkki. 
 
1.Torstain tropari, 3. sävelmä 
Oi pyhät apostolit, / rukoilkaa armollista Jumalaa, / että hän antaisi // rikkomusten 
anteeksiannon meidän sieluillemme. 
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2. Torstain tropari, 4. sävelmä 
Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi / ja itsehillinnän opettajaksi asiain totuus 
osoitti sinut laumallesi. / Sen tähden olet sinä saavuttanut nöyryydessäsi ylhäisen 
aseman / ja köyhyydessäsi rikkauden. / Rukoile, oi isä esipaimen Nikolaos, / Kristusta 
Jumalaamme // pelastamaan meidän sielumme. 
1. Torstain kontakki, 2. sävelmä 
Horjumattomat saarnaajat, Jumalan julistajat, / opetuslapsistasi etevimmät olet sinä, 
Herra, tehnyt osallisiksi hyvyyksistäsi ja antanut levon. /  Heidän työnsä ja 
kuolemansa / ovat olleet otollisempia sinulle kuin polttouhrit, // oi ainoa 
sydäntentuntija. 
2. Torstain kontakki, 3. sävelmä 
Oi pyhä, sinä olit Myrrassa / oikeana pyhän palveluksen toimittajana, / sillä täyttäen 
Kristuksen evankeliumin käskyt / sinä, oi pyhitetty isä, panit henkesi alttiiksi kansasi 
edestä / ja pelastit viattomat kuolemasta. / Sen tähden sinusta tulikin pyhä // 
Jumalan armon salaisuuksien suurena palvelijana. 
 
Perjantain tropari, 1. sävelmä 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. / Anna kirkollesi voitto 
vihollisista  // ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi. 
Perjantain kontakki, 4.sävelmä 
Oi Kristus Jumala, / joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, / anna laupeutesi lahjoja 
nimeäsi kantavalle kansallesi. / Ilahduta voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi 
rauhan ase, // lannistumaton voitonmerkki. 

1. Lauantain tropari, 2. sävelmä 

Apostolit, marttyyrit ja profeetat, / esipaimenet, pyhittäjät ja vanhurskaat, / jotka 
olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon säilyttäneet / ja joilla on uskallus 
Vapahtajan edessä, / teitä me pyydämme rukoilemaan, // että hän, Hyvä, pelastaisi 
sielumme. 
2. Lauantain tropari, 2. sävelmä 
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän syntinsä, / joita 
he ovat eläessään tehneet, / sillä ei kukaan ole synnitön kuin yksin sinä, // joka 
edesmenneillekin annat levon. 
 
1. Lauantain kontakki, (erityinen sävelmä) 
Saata, oi Kristus, / sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon / missä ei ole 
kipua, ei surua / eikä huokauksia, // vaan on loppumaton elämä. 
2. Lauantain kontakki, 8. sävelmä 
Luonnon esikoisina luomakunnan istuttajalle / maailma tuo sinulle, oi Herra, uhriksi 
jumalankantajat marttyyrit. / Heidän ja Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden // 
varjele syvässä rauhassa kirkkoasi, oi ylen armollinen. 
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Kirkkovuoden liikkumattomien juhlapäivien troparit ja kontakit 

 
Muut tekstit Jumalallinen liturgia – kirjasta sivulta 241 alkaen, TAI katso tämä kirja; 
prokimenit ja hallelujalauselmat sivulta 136 alkaen 

 

Kirkkovuoden alku 
Päivä luonnon puolesta 

Syyskuun 1. 
 

Tropari, 2.sävelmä 
Oi kaikkien luotujen Luoja, / sinun vallassasi ovat aikakaudet ja aika. / Siunaa, oi 
Herra, hyvyydelläsi tämänkin vuoden kierto, / varjele rauhassa maatamme ja 
kansaamme / ja pelasta meidät Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Korkeuksissa asuva Kristus Kuningas, / kaikkien näkyväisten ja näkymättömäin luoja ja 
rakentaja, / sinä olet luonut päivän ja yön, aikakaudet ja ajan. / Siunaa nyt alkavan 
vuoden kierto // ja varjele ja suojaa rauhassa maatamme ja kansaamme, oi ylen 
armollinen. 
 

Profeetta Sakarias ja vanhurskas Elisabet 
Syyskuun 5. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Pappeuden kaunistamana sinä, viisas Sakarias, / kannoit Jumalan lain mukaisia otollisia 
kokonaisuhreja. / Valoksi ja salaisten asiain näkijäksi sinä tulit omaten itsessäsi 
ilmeiset armon tunnusmerkit. / Tultuasi Jumalan temppelissä miekalla surmatuksi // 
rukoile, Kristuksen profeetta, Edelläkävijän kanssa pelastusta sieluillemme. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Tänään Sakarias, profeetta / ja Korkeimman pappi. / Herran Edelläkävijän isä, / 
tarjoaa meille oman muistoateriansa uskovaisia ravitsemaan / ja sekoittaa heille 
vanhurskauden juoman. / Sen tähden me häntä ylistämme // Jumalan armon 
salaisuuksien jumalallisena palvelijana. 
 

Neitseen Marian syntymän aatto 
Syyskuun 7. 

Tropari, 4. sävelmä 
Tänään syntyy Iisain juuresta ja Daavidin kupeesta meille Jumalan lapsukainen Maria. 
/ Sen tähden maailmankaikkeus iloitsee ja uudistuu, / myös taivas iloitsee yhdessä 
maan kanssa. / Ylistäkää häntä, kaikki kansat! / Joakim riemuitsee, ja Anna viettää 
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juhlaa huutaen: / ”Hedelmätön synnyttää Jumalansynnyttäjän, // meidän Elämämme 
hoivaajan.” 
Kontakki, 3. sävelmä 
Puhtaan syntymäsi tähden / koko maailma aineettoman Hengen koristamana / huutaa 
iloiten sinulle: / ”Iloitse, Neitsyt, kristittyjen kerskaus!” 
 

Neitseen Marian syntymä 
Syyskuun 8. (-12.9.) 

 
Tropari, 4.sävelmä 
Sinun syntymäsi, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / toi ilosanoman koko maailmalle, / sillä 
sinusta koitti vanhurskauden aurinko, Kristus, meidän Jumalamme, / joka tehtyään 
tyhjäksi kirouksen tuotti siunauksen // ja poistettuaan kuoleman antoi meille 
iankaikkisen elämän. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Sinun pyhässä syntymisessäsi, oi Puhtain, / Joakim ja Anna vapautuivat 
lapsettomuuden häpeästä / sekä Aadam ja Eeva kuoleman turmiosta. / Sen kunniaksi 
nyt sinun kansasi juhlaa viettää / ja vapauduttuaan lankeemustensa syyllisyydestä 
huutaa sinulle: / ”Hedelmätön synnyttää Jumalansynnyttäjän, // meidän Elämämme 
hoivaajan.”  
 

Sergei ja Herman Valamolaisten   
pyhäinjäännösten palauttaminen Valamoon 

Syyskuun 11. 
 

Tropari, 4. sävelmä 
Oi pyhät kilvoittelijat! / Te tulitte Kristuksen evankeliumille totisesti kuuliaisiksi, / 
sillä rakkaudesta Kristukseen / te katsoitte halvaksi maailman / ja kaiken, mitä siinä 
on, / ikään kuin se olisi ollut olematonta teille. / Te menitte asumaan meren saareen / 
ja siellä innolla taistelitte näkymättömäin vihollisten juonia vastaan. / Paastoten, 
valvoen ja läpi öiden rukouksissanne seisoen / te teitte lihanne hengelle kuuliaiseksi. /  
Sen tähden te saittekin Kaikkivaltiaan oikeasta kädestä ansaitut kruunut. / Ja nyt 
seisoessanne kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden edessä, / rukoilkaa, autuaat isämme 
Sergei ja Herman, / varjelusta kristillisen kansa rauhalle // ja meidän sieluillemme 
pelastusta! 
Kontakki, 4. sävelmä 
Maailman elämästä lähdettyänne / te hylkäämällä maailman seurasitte Kristusta. / Te 
saavuitte suurelle Laatokan järvelle, / asetuitte asumaan Valamon saareen / ja elitte 
siellä niin kuin enkelit. / Sieltä te olette riemuiten muuttaneet taivaallisiin 
juhlasaleihin. / Nyt seisoessanne enkelten kanssa Valtiaan istuimen edessä / 
muistakaa meitä, lapsianne, / jotka te, Jumalassa viisaat, olette yhteen koonneet, / 
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että me iloiten koko sielustamme laulaisimme: // ”Iloitkaa, Sergei ja Herman, ylen 
autuaat isämme.” 

Ristin ylentämisen juhla 
Syyskuun 14. 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. / Anna kirkollesi voitto 
vihollisista / ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Oi Kristus Jumala, / joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, / anna laupeutesi lahjoja 
nimeäsi kantavalle kansallesi. / Ilahduta voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi 
rauhan ase, // lannistumaton voiton merkki. 
 

Marttyyrit Pistis, Elpis, Agape ja heidän äitinsä Sofia 
(Vera, Nadežda, Ljubov ja Sofia) 

Syyskuun 17. 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. / Anna kirkollesi voitto 
vihollisista / ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi. 
Pyhän Sofian tropari, 4. sävelmä  
Pyhä Sofia, / viisautta merkitsevän nimesi mukaisesti kasvatit kolme tytärtäsi /        
ja johdatit heidät kilpakentällä Kristuksen luo. / Nyt sinä nautit yhdessä heidän 
kanssaan ylhäisestä kunniasta. // Rukoile Vapahtajaa, oi hyvä marttyyri Sofia, 
suomaan sinua kunnioittaville armo ja laupeus. 
P. Sofian kontakki, 1. sävelmä 
Puhtaan Sofian pyhät vesat, Pistis, Elpis ja Agape, / osoittivat armossa hulluudeksi 
kreikkalaisten viisauden. / Kilvoiteltuaan ja osoittauduttuaan voittajiksi // he saivat 
Kristukselta, kaiken Valtiaalta, kuihtumattoman seppeleen.  
 

Pyhittäjä Sergei Radonežilainen 
Syyskuun 25. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Kristus Jumalan todellisena sotilaana sinä, hyveiden harjoittaja, / taistelit himoja 
vastaan tässä ajallisessa elämässä / veisaten, valvoen ja paastoten / ja olit kaikessa 
esikuvan oppilaillesi. / Sen tähden Pyhä Henki asettui sinuun kaunistaen sinut 
vaikutuksellaan. / Kun sinulla on uskallus Pyhän Kolminaisuuden edessä, / muista 
laumaasi, jonka viisaasti kokosit. / Älä unohda lupauksesi mukaan varjella lapsiasi, //    
oi pyhittäjäisämme Sergei.  
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Kontakki, 8. sävelmä 
 Kristuksen rakkauden haavoittamana ja horjumattomin mielin häntä seuraten / sinä, 
pyhittäjä, vihasit kaikkea lihallista nautintoa. / Sinä loistit kotimaassasi auringon 
kaltaisena. / Sen tähden Kristus antoi sinulle ihmeiden tekemisen lahjan. / Muista 
meitä, jotka kirkasta muistoasi kunnioitamme, että huutaisimme sinulle: // ”Iloitse, 
Jumalassa viisas Sergei.” 

 

Apostoli ja evankelista Johannes Teologi 
Syyskuun 26. 

Tropari, 2. sävelmä 
Oi apostoli, Kristuksen, Jumalan rakastama, / kiiruhda pelastamaan turvaton kansa. / 
Hän, jonka eteen sinä heittäydyit, suosiollisesti kuulee sinua, / niin kuin hän kuuli sinua 
silloin, kun sinä hänen rintaansa vasten nojasit. / Rukoile, oi Teologi, / että hän 
hajottaisi pimeyden, // ja meille ano rauhaa ja suurta armoa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Oi neitseellinen Johannes, / kuka kuvaisi suuret tekosi? / Sillä sinä tulvit ihmeitä ja 
vuodatat parannuksia / ja rukoilet sielujemme puolesta, // oi teologi ja Kristuksen 
ystävä. 

 

Jumalansynnyttäjän suojelus (Pokrova) 
Lokakuun 1. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Tänä päivänä me, uskova kansa, / vietämme sinun tulosi valaisemina kirkasta juhlaa, oi 
Jumalanäiti, / ja katsoen pyhää kuvaasi / hartaasti lausumme Sinulle: / ”Suojaa meitä 
pyhällä peitteelläsi / ja päästä meidät kaikesta pahuudesta // rukoillen Poikaasi 
Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sielumme.” 
Kontakki, 3. sävelmä 
Neitsyt seisoo nyt kirkossa / ja yhdessä pyhien joukkojen kanssa / näkymättömästi 
rukoilee meidän puolestamme Jumalaa. / Enkelit ja esipaimenet kumartavat, ja 
apostolit profeettojen kanssa riemuitsevat, / sillä Jumalansynnyttäjä rukoilee meidän 
puolestamme // ikiaikaista Jumalaa. 
 

Jumalansynnyttäjän ”Jerusalemilainen” - ikoni 
Lokakuun 12.  

 
Tropari, 1. sävelmä 
Loistavan auringon kaltaisena koitti meille sinun armoitettu ikonisi, oi Valtiatar. / Sitä 
hartaasti katsoen me ylistämme äidillistä hyvää tahtoasi meitä kohtaan / ja ylistämme 
sinusta syntynyttä Jumalaa, // joka sinun tähtesi pelastaa meidän sielumme. 
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Kontakki, 6. sävelmä 
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 kunnioittavat.” 
 

Apostoli ja evankelista Luukas 
Lokakuun 18. 

Tropari, 3. sävelmä 
Oi pyhä apostoli ja evankelista Luukas, / rukoile armollista Jumalaa, / että hän antaisi 
// rikkomusten anteeksiannon meidän sieluillemme. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Jumalallisen Sanan oppilaaksi tultuasi / sinä valistit Paavalin kanssa koko maan // ja 
hajotit sitä peittävän usvan kirjoittamalla Kristuksen jumalallisen evankeliumin. 
 
 

Jumalansynnyttäjän ”Kazanilainen” -ikoni 
Lokakuun 22. 

Tropari, 4. sävelmä 
 Joutuisa puolustaja, / korkeimman Herran Äiti, / sinä rukoilet kaikkien puolesta 
poikaasi Kristusta, meidän Jumalaamme, / ja autat pelastumaan kaikkia, jotka sinun 
voimalliseen suojelukseesi turvautuvat. / Puolusta meitä kaikkia, oi Neitsyt, Kuningatar 
ja Valtiatar, / kun me hädässä ja murheissa ja taudeissa / monien syntien 
kuormittamana / seisomme edessäsi ja rukoilemme sinua / heltyneinä ja särjetyin 
sydämin / puhtaimman kuvasi edessä kyyneleitä vuodattaen / ja kun me järkähtämättä 
toivomme, / että sinä päästät meidät kaikista vaaroista. / Anna hyvyyttäsi kaikille / ja 
pelasta kaikki, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, // sillä sinä olet palvelijoittesi 
jumalallinen suojelus. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Rientäkäämme, ihmiset, tähän hiljaiseen ja hyvään satamaan, / joutuisan auttajan, 
valmiin ja lämpimän pelastuksen tykö, Neitseen suojelukseen. / Kiiruhtakaamme 
rukoukseen ja joutukaamme katumuksen tekoon, sillä puhtain Jumalansynnyttäjä 
vuodattaa meille loppumatonta hyvyyttä. Hän ennättää apuun ja päästää vaaroista ja 
vastoinkäymisistä // hyvään pyrkivät ja Jumalaa pelkäävät palvelijansa. 
 

Apostoli Jaakob, Herran veli 
Lokakuun 23. 

Tropari, 4. sävelmä 
Herran opetuslapsena sinä, vanhurskas Jaakob, / otit vastaan evankeliumin, / 
marttyyrina olet järkkymätön, / Herran veljenä sinulla on rohkeus, ja esipaimenena 
toimit välittäjänä. // Rukoile Kristusta Jumalaa, että hän pelastaisi meidän sielumme. 



~ 49 ~ 

 

Kontakki, 4. sävelmä 
Isän ainosyntyinen Sana ja Jumala / tuli viimeisinä aikoina luoksemme / ja osoitti 
sinut, jumalallinen Jaakob, / Jerusalemin ensimmäiseksi piispaksi, / paimeneksi ja 
opettajaksi / ja hengellisten salaisuuksien uskolliseksi taloudenhoitajaksi. // Sen 
tähden me kaikki kunnioitamme sinua, oi apostoli.  
  

Jumalansynnyttäjän ”Kaikkien murheellisten ilo” –ikoni 
Lokakuun 24. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Me syntiset ja uupuneet / hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo / ja 
katuen langetkaamme hänen eteensä / huutaen sydämemme pohjasta: / ”Auta , oi 
Valtiatar, ja armahda meitä. / Älä viivy. / Me muutoin hukumme syntiemme paljouden 
tähden. / Älä käännytä palvelijoitasi tyhjin käsin luotasi, // sillä sinä olet ainoa 
toivomme. 
2. Tropari, 4. sävelmä 
Me kelvottomat emme koskaan lakkaa puhumasta voimastasi, / oi Jumalansynnyttäjä, / 
sillä jollet sinä esirukouksillasi puolustaisi, / niin kuka silloin päästäisi meidät näin 
suurista vaaroista? / Emme erkane sinusta, oi Valtiatar, / sillä sinä aina pelastat 
palvelijasi // kaikista kauheista vaaroista. 
 

Suurmarttyyri Demetrios Mirhanvuodattaja 
Lokakuun 26. 

 
Tropari, 3. sävelmä 
Oi voittaja Demetrios, / maailma on saanut sinut suureksi puolustajakseen vaaroissa, / 
sillä sinä sait voiton pakanoista. / Niin kuin sinä kukistit Lyaioksen kerskailun ja 
rohkaisit stadionilla Nestoria, / oi pyhä suurmarttyyri Demetrios, / niin myös rukoile 
Kristusta Jumalaa // antamaan meille suuren armonsa. 
 
Kontakki, 2. sävelmä 
Oi Demetrios, Jumala, joka antoi sinulle voittamattoman voiman, / on verivirroillasi 
pukenut kirkon purppuraan. / Hän suojaa kaupunkisi valtaamattoman, // sillä sinä olet 
sen turva. 
 

Marttyyri Paraskeva (Paraskeva-pianitsa) 
Lokakuun 28. 

Tropari, 4. sävelmä 
Rohkean lujuuden saaneena / sinä, viisas ja ylistettävä Kristuksen marttyyri 
Paraskeva, / voitit naisen heikkouden, / kukistit kiusaajan ja saatoit kiduttajan 
häpeään laulaen ja lausuen: / ”Tulkaa, silpokaa ruumiini miekalla ja tulella polttakaa, / 
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sillä minä menen iloiten Kristus - ylkäni luo. // Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, 
Kristus Jumala, meidän sielumme.” 
Kontakki, 3. sävelmä 
Tuotuasi pyhimmät ja puhtaimmat kärsimyksesi / ikään kuin kunniallisiksi myötäjäisiksi 
kuolemattomalle Kristus – yljälle / sinä ilahdutit enkelten joukot ja kukistit pahojen 
henkien juonet. / Sen tähden me uskoen kunnioitamme sinua, // paljon kärsinyt 
marttyyri Paraskeva. 

 

Karjalan valistajien juhla 
31.10 – 6.11. välinen lauantai 

 
Tropari, 8. sävelmä 
Sinun pelastavaisen kylvösi ihmeellisinä hedelminä / Karjalan maa esiintuo sinulle, oi 
Herra, pyhittäjäisämme, jotka ovat sen valistaneet. / Heidän esirukouksiensa tähden 
suo kirkolle ja isänmaallemme rauha, // oi ylen armollinen ja ihmisiä rakastava. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Tänään harras puolustajamme ja Karjalan esirukoilija puhtain Neitsyt / on 
näkymättömästi kirkossa enkeljoukkojen ja pyhien kanssa. / Pyhittäjäisämme pyhien 
kuoroissa riemuitsevat, / sillä Kaikkeinpyhin rukoilee meidän puolestamme // 
iankaikkista Jumalaa. 
 

Ylienkelit Gabriel, Mikael, Rafael  
ja muut ruumiittomat voimat 

Marraskuun 8. 
 
Tropari, 4. sävelmä 
Taivaallisten voimien johtajat, / teitä me kelvottomat anomme; / ”Suojelkaa 
rukouksillanne meitä / ja kätkekää meidät aineettoman kunnianne siipien alle!” / 
Varjelkaa meitä, kun me hartaasti lankeamme eteenne ja anomme: /” Päästäkää 
vaaroista meidät, // oi ylhäisten voimien päämiehet.” 
Kontakki, 4. sävelmä 
Taivaallisten voimien johtajat, / jumalallisen kunnian palvelijat, / enkelten päämiehet / 
ja ihmisten ohjaajat! / Rukoilkaa meille kaikkea sitä, mikä on meille hyödyksi, / ja 
suurta armoa, // te ruumiittomien voimien johtajat. 
 

Pyhä Nektarios Eginalainen 
Marraskuun 9. 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Uskovat, kunnioittakaamme Nektariosta, / Selybrian lasta ja Eginan suojelijaa, / 
hyveitten aitoa ystävää, / joka viimeisinä aikoina on osoittautunut Kristuksen 
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todelliseksi palvelijaksi, / sillä hän vuodattaa runsaasti parannusta niille, jotka 
hartaasti huutavat: / ”Kunnia olkoon sinut kirkastaneelle Kristukselle, / kunnia 
ihmeiden lahjat sinulle suoneelle, // kunnia olkoon hänelle, joka kauttasi antaa 
parannusta kaikille.” 
Kontakki, 8. sävelmä 
Sinulle, oi ortodoksian vastailmestynyt tähti ja kirkon vastarakennettu suojamuuri, / 
me sydämestämme riemuiten veisaamme, / sillä Hengen vaikutuksesta sinä sait kunnian 
vuodattaa parannuksen runsasta armoa niille, jotka huutavat: // ”Iloitse, isä 
Nektarios!” 
 

Pyhä Johannes Krysostomos, 
Konstantinopolin arkkipiispa 

Marraskuun 13. 
 

Tropari, 8. sävelmä 
Sinun kielesi lahjat, jotka tulen kirkkaudella loistivat, valistivat koko maailman. / Eivät 
ne tuottaneet maailmalle sen ahnehtimaa rikkautta, / vaan osoittivat meille nöyryyden 
korkeuden. / Isä Johannes Krysostomos, opettaen sanoillasi // rukoile Sanaa, 
Kristusta Jumalaa, että sielumme pelastuisivat. 
Kontakki, 6. sävelmä 
Taivaasta olet sinä saanut jumalallisen armon / ja opetat kaikkia kumartamaan 
Kolminaisuudessa olevaa yhtä Jumalaa, / Johannes Krysostomos, pyhä, ylen autuas. / 
Syystä kiitämme sinua, // sillä sinä olet opettaja, joka jumalallisia salaisuuksia 
kirkastat. 

Apostoli ja evankelista Matteus 
Marraskuun 16. 

 
Tropari, 3. sävelmä 
Oi pyhä apostoli ja evankelista Matteus, / rukoile armollista Jumalaa, / että hän 
antaisi // rikkomusten anteeksiannon meidän sieluillemme. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Jätettyäsi publikaanin ikeen ja otettuasi vanhurskauden ikeen / sinä osoittauduit 
erinomaiseksi kauppamieheksi / rikkautenasi ylhäältä saatu viisaus. / Sen tähden 
julistit totuuden sanaa // ja herätit välinpitämättömien sielut kuvaten tuomion 
hetken. 
 

Neitsyt Marian temppeliintuomisen aatto 
Marraskuun 20. 

Tropari, 4. sävelmä 
Tänään Anna kihlaa meille ilon, / sillä hänestä versoo meille murheen torjuva hedelmä, 
/ ainoa ainainen Neitsyt. / Tänään Anna täyttäen rukouksessa antamansa lupauksen / 
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tuo hänet iloiten Herran temppeliin, / sillä hän on todellakin Jumalan Sanan temppeli 
// ja puhdas Äiti. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Tänään koko maailma on täyttynyt ilolla, / kun se huutaa Jumalansynnyttäjän 
merkittävänä juhlana: //”Hän on taivaallinen maja.” 
 

Neitsyt Marian temppeliintuominen 
Marraskuun 21. 

 
Tropari, 4.sävelmä 
Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon julistus / ja ihmisten pelastuksen ennustus: / 
Herran temppelissä julkisesti Neitsyt ilmestyy / ja kaikille Kristuksen edeltä 
ilmoittaa. / Veisatkaamme siis mekin hänelle suurella äänellä: / ”Iloitse, sinä, // jonka 
kautta Luojan huolenpito toteutuu.” 
Kontakki, 4. sävelmä 
Vapahtajan puhtain temppeli, / kallisarvoinen häämaja Neitsyt, / Jumalan kunnian 
pyhitetty aarteisto / tuodaan tänään Herran huoneeseen, / jonne hän vie mukanaan 
armon Jumalan Hengessä. / Hänelle ylitystä veisaavat enkelit, // hän on taivaallinen 
maja. 

Pyhä Aleksanteri Nevski 
Marraskuun 23. 

Tropari, 4. sävelmä 
Autuas Aleksanteri, sinä olit hurskaasta juuresta kasvanut kunniakas vesa. / Kristus 
osoitti sinut meille jumalalliseksi aarteeksi ja uudeksi ihmeidentekijäksi, / 
ihmeelliseksi ja Jumalalle otolliseksi. / Viettäen tänään uskolla ja rakkaudella sinun 
pyhää muistoasi / me psalmeja ja veisuja laulaen ylistämme Herraa, / joka on antanut 
sinulle parantamisen armolahjan. // Rukoile häntä varjelemaan maatamme ja tätä 
kaupunkia ja pelastamaan meidän sielumme. 
 
Kontakki, 8. sävelmä 
Idästä koittaneen kirkkaan tähden kaltaisena me kunnioitamme sinua, autuas 
Aleksanteri, / sillä sinä vuodatat maahamme ihmeitä ja hyvyyttä ja valistat ne, jotka 
uskoen kunnioittavat muistoasi. / Tänään me juhlimme kuolonuneen nukkumistasi. / 
Rukoile pelastusta maallemme ja kaikille, jotka rientävät luoksesi ja veisaavat sinulle: 
// ”Iloitse, Aleksanteri, ortodoksien perustus.”  
 

Suurmarttyyri Katariina 
Marraskuun 25. 

Tropari, 5. sävelmä 
Ylistäkäämme veisuin Kristuksen kuulua morsianta, / jumalallista Katariinaa, / Siinain 
suojelijaa, auttajaamme ja puolustajaamme, / sillä Hengen miekalla hän sulki 
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loistokkaasti jumalattomista taidokkaimpien suut / ja nyt marttyyriksi kruunattuna // 
rukoilee kaikille suurta armoa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Te marttyyrien ystävät, / ryhtykää arvokkaaseen tanssiin, / juhlien kaikessa viisasta 
Katariinaa, / sillä hän julisti kilpakentällä Kristusta, // polki maahan käärmeen ja teki 
halvaksi kaunopuhujien tiedon. 
 

Apostoli Andreas 
Marraskuun 30. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Sinä ensimmäisenä kutsuttu, Andreas, / apostoleista suurimman veli, / rukoile 
kaikkeuden Herraa, / että hän soisi maailmalle rauhan // ja sieluillemme suuren 
laupeutensa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Ylistäkäämme miehuuden nimen kantajaa, Jumalan saarnaajaa, / Vapahtajan 
ensimmäisenä kutsumaa opetuslasta, Pietarin veljeä,/ sillä hän huutaa meillekin niin 
kuin kerran veljelleen: // ”Tulkaa, olemme löytäneet kaivatun!” 
 
 

Pyhän Nikolaoksen päivä 
Joulukuun 6. 

Tropari, 4. sävelmä 
Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi / ja itsehillinnän opettajaksi asiain totuus 
osoitti sinut laumallesi. / Sen tähden olet sinä saavuttanut nöyryydessäsi ylhäisen 
aseman / ja köyhyydessäsi rikkauden. / Rukoile, oi isä esipaimen Nikolaos, / Kristusta 
Jumalaamme // pelastamaan meidän sielumme. 
Itsenäisyyspäivän tropari, 1. sävelmä 
Pelasta, Herra, Sinun kansasi / ja siunaa Sinun perintöäsi. / Anna kirkollesi voitto 
vihollisista / ja suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi. 
Nikolaoksen kontakki, 3. sävelmä 
Oi pyhä, sinä olit Myrrassa / pyhän palveluksen toimittajana, / sillä täyttäen 
Kristuksen evankeliumin käskyt / sinä, oi pyhitetty isä, panit henkesi alttiiksi kansasi 
edestä / ja pelastit viattomat kuolemasta. /  Sen tähden sinä tulitkin pyhitetyksi // 
Jumalan armon salaisuuksien suurena palvelijana. 
Itsenäisyyspäivän kontakki, 4. sävelmä 
Oi Kristus Jumala, / joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, / anna laupeutesi lahjoja 
nimeäsi kantavalle kansallesi. / Ilahduta voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi 
rauhan ase, // lannistumaton voiton merkki. 
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Herran äidinäidin pyhän Annan hedelmöittyminen 
Joulukuun 9. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Tänään päästetään lapsettomuuden siteet. / Kuullen Joakimia ja Annaa Jumala selvästi 
vastoin odotuksia lupaa, / että heistä syntyy Jumalan lapsukainen, / josta Kuvaamaton 
syntyy tullen ihmiseksi, / hän, joka enkelin välityksellä käski huutaa Neitseelle: / 
”Iloitse, Armoitettu, // Herra on sinun kanssasi!” 
Kontakki, 4. sävelmä 
Koko maailma juhlii tänään Annan hedelmöittymistä, / joka tapahtui Jumalan avulla,// 
sillä Annassa sikisi Neitsyt, joka synnytti sanoin selittämättömästi Sanan. 
 

Pyhittäjä Trifon Petsamolainen 
Joulukuun 15. 

Tropari, 8. sävelmä 
Tultuasi ensimmäisenä valistajana äärimmäiseen pohjolaan / sinä, oi pyhittäjäisämme 
Trifon, ohjasit sen asujat elämään johtavalle tielle / uudesti synnyttäen heidät 
vedestä ja Pyhästä Hengestä./ Sinä istutit hengelliset lapsesi hedelmättömään 
erämaahan kuin etelän öljypuut / ja perustit luostarin pyhän elämänalkuisen, 
yksiolennollisen ja jakamattoman Kolminaisuuden nimeen. / Sen tähden kunnioittaen 
sinua apostolina ja erämaakilvoittelijana me hartaasti anomme sinulta: // ”Rukoile 
Jumalaa kaikkien niiden puolesta, jotka muistoasi kunnioittavat.” 
Kontakki, 8. sävelmä 
Suunnaten mielesi pyrkimykset kokonaan Jumalaan / ja seuraten horjumatta koko 
sielustasi hänen kutsuaan / sinä, pyhittäjäisä, asetuit äärimmäiseen pohjolaan. / 
Elettyäsi siellä enkelin ja apostolin tavoin / sinä tulit monille pelastuksen tieksi. / Sen 
tähden Kristus kirkasti sinut ja rikastutti ihmeiden tekemisen lahjalla. // Iloitse, 
Kristuksen Jumalan tunnustaja, kirkkomme horjumaton perustus, pyhittäjäisämme  
Trifon. 
 

Pyhien esi-isien sunnuntai 
Toinen Kristuksen syntymäjuhlaa edeltävä sunnuntai 

 
Tropari, 2. sävelmä 
Sinä, Kristus Jumala, vanhurskautit esi-isät heidän uskossaan / edeltä kihlaten heissä 
itsellesi kansoista kirkon. / Pyhät riemuitsevat kirkkaudessa, / sillä heidän 
siemenestään on lähtöisin kaikkien ylistämä hedelmä, hän, joka sinut neitseellisesti 
synnyttää. // Heidän rukouksiensa tähden, Kristus Jumala, pelasta meidän sielumme. 
Kontakki, 6. sävelmä 
Käsin tehtyä kuvaa te, ylen autuaat, ette palvelleet, / vaan kuvaamattoman olennon 
vahvistamina / te tulessa kilvoitellen kirkastuitte, / sillä aineettomassa liekissä 
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seisten te huusitte Jumalan puoleen: / ”Kiiruhda, oi armollinen, / riennä avuksemme, 
laupias, // sillä sinä voit kaiken, minkä tahdot.” 
 

Pyhä Johannes Kronstadtilainen 
Joulukuun 20. 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Ortodoksisen uskon puolustaja ja kansan kaitsija, / pappien ohjaaja ja uskovien 
esikuva, / sinä saarnasit katumusta ja elämää Kristuksessa, / olit hänen pyhien 
salaisuuksiensa harras toimittaja ja rohkea esirukoilija ihmisten puolesta./ 
Vanhurskas isä Johannes,/ sairaiden parantaja ja ylistettävä ihmeidentekijä,/ 
Kronstadtin kunnia ja kirkon kaunistus,// rukoile hyvää Jumalaa antamaan maailmalle 
rauha ja pelastamaan meidän sielumme. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Tänään kirkon paimen seisoo Jumalan valtaistuimen edessä / ja hartaasti rukoilee 
uskovan kansan puolesta Kristusta, paimenten päämiestä, / joka on luvannut:/ ”Minä 
rakennan kirkkoni;// sitä eivät tuonelan portit voita.” 
 

Kristuksen syntymän esijuhla 
Joulukuun 20. – 24. 

 
Tropari, 4. säv.  
Valmistaudu, Betlehem, avaudu kaikille, Eeden, iloitse Efrata,/ sillä elämän puu on 
versonut luolassa Neitseestä./ Hänen kohtunsa on hengellinen paratiisin puutarha, / 
jossa versoo jumalallinen kasvi./ Siitä  syöden emme kuole Aadamin lailla / vaan 
tulemme elämään.// Kristus syntyy korottaakseen muinoin lankeemuksessa 
turmeltuneen kuvan.  
Kontakki, 3. säv. 
Tänä päivänä Neitsyt saapuu synnyttääkseen luolassa sanoin kuvaamattomasti 
ikiaikaisen, / ennen aikakausia olleen Sanan. / Karkeloi, maailma, tämän kuullessasi / ja 
ylistä enkelein ja paimenten kanssa häntä, / joka ilmestyy, // lapsukaista, iankaikkista 
Jumalaa.  

 

Pyhien isien sunnuntai  
Kristuksen syntymäjuhlaa edeltävä sunnuntai 

Tropari, 2. sävelmä 
Suuri uskon todistus on tapahtunut: / tulen liekeissä ikään kuin veden vilvoittavissa 
virroissa kolme pyhää nuorukaista iloitsee./ Ja profeetta Daniel / niin kuin lampaita 
jalopeuroja paimentaa.// Heidän  rukouksiensa tähden pelasta, oi Kristus Jumala, 
meidän sielumme.  
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Kontakki, 6. sävelmä  
Käsin tehtyä kuvaa te, ylen autuaat, ette palvelleet, / vaan kuvaamattoman olennon 
vahvistamina / te tulessa kilvoitellen kirkastuitte,/ sillä aineettomassa liekissä seisten 
te huusitte Jumalan puoleen:/ ”Kiiruhda, oi armollinen, / riennä avuksemme, laupias,// 
sillä sinä voit kaiken, minkä tahdot.”                                                                                
Kontakki, 1. sävelmä (esijuhlan aikana, eli 20–23.12)  
”Iloitse, Betlehem, valmistaudu Efrata, / sillä katso, karitsa, joka kantaa povessaan 
suurta paimenta, kiirehtii synnyttämään. / Nähdessään hänet jumalankantajat isät 
iloitsevat // ja paimenten kanssa ylistävät imettävää Neitsyttä. 
 
 

Kristuksen syntymän aatto 
Joulukuun 24. 

Tropari, 4. sävelmä  
Neitseelliseen äitiyteen kutsuttuna / Maria Betlehemissä muinoin Daavidin sukuun 
kuuluvana kirjoittautui verolle pantavaksi Joosef- vanhuksen kanssa./ Mutta kun 
synnyttämisen aika tuli eikä heillä ollut sijaa majatalossa,/ osoittautui luola 
kuningattarelle ihanaksi palatsiksi.// Kristus syntyy korottaakseen jälleen muinoin 
lankeemuksessa turmeltuneen kuvan. 
Kontakki, 3. sävelmä  
Tänä päivänä Neitsyt saapuu synnyttääkseen luolassa sanoin kuvaamattomasti 
ikiaikaisen,/ ennen aikakausia olleen Sanan. / Karkeloi, maailma, tämän kuullessasi / ja 
ylistä enkelein ja paimenten kanssa häntä,/ joka ilmestyy,// lapsukaista, iankaikkista 
Jumalaa.  

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä 
Joulukuun 25.  

(juhlakausi 25.–31.12) 

Tropari, 4. sävelmä 
Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme, / koitti maailmalle tiedon valkeus, / 
sillä siitä tähtien palvelijat / tähden kautta oppivat kumartamaan sinua, / 
vanhurskauden Aurinkoa, / ja tuntemaan sinut, Koiton korkeudesta. // Herra, kunnia 
olkoon sinulle. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää,/ ja maa tarjoaa luolan 
lähestymättömälle./ Enkelit paimenten kanssa ylistystä veisaavat. / Tietäjät tähden 
mukana vaeltavat, / sillä meidän tähtemme on syntynyt lapsukainen,// iankaikkinen 
Jumala. 
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Jumalansynnyttäjän juhla 
Toinen Joulupäivä 

Joulukuun 26. 
 

Tropari ja kontakki ovat samat kuin ensimmäisenä joulupäivänä. 
 

Sunnuntai Kristuksen syntymän jälkeen 
 

Tropari, 2. sävelmä 
Julista, Joosef, Jumalan esi-isälle Daavidille / ilosanomaa ihmeistä:/ sinä näit 
Neitseen synnyttäneen ja yhdyit paimenten ylistykseen, / kumarsit syntynyttä 
tietäjien kanssa ja otit vastaan enkeli-ilmoituksen.// Rukoile Kristusta Jumalaa 
pelastamaan meidän sielumme. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Jumalallinen Daavid täyttyy nyt ilolla,/ ja Joosef kantaa kiitosta Jaakobin kanssa. / 
He iloitsevat saadessaan Kristuksen sukulaisuuden seppeleen / ja ylistävät maan päälle 
sanoin kuvaamattomalla tavalla syntynyttä anoen:// ”Laupias, pelasta ne, jotka sinua 
kunnioittavat.” 
 

Kristuksen ympärileikkaus 
Pyhä Basileios Suuri 

Uusivuosi 
Tammikuun 1. 

 
Ympärileikkauksen tropari, 1. sävelmä 
Oi Jeesus, sinä, joka iankaikkisen Isän ja jumalallisen Henkesi kanssa / istut 
korkeudessa tulenkirkkaalla istuimella, / olet tahtonut syntyä maan päälle 
neitseellisestä äidistäsi, / ja niin ihmiseksi tultuasi sinut kahdeksanpäiväisenä 
ympärileikattiin. / Kunnia olkoon tahtosi hyvälle päätökselle, // kunnia 
kaitselmuksellesi, kunnia alentumisellesi, oi ainoa ihmisiä rakastava. 
Basileios Suuren tropari, 1. sävelmä 
Sinun äänesi on kulkenut yli maailman, / joka on ottanut vastaan sinun sanasi. /          
Niillä sanoillasi olet sinä Jumalalle otollisia uskon totuuksia opettanut, / kaiken 
olevaisen luonnon selittänyt ja ihmisten tavat kaunistanut. / Sinä, kuninkaallinen pappi, 
pyhä isä, // rukoile Kristusta Jumalaa suomaan meille suuri laupeus. 
Uudenvuoden tropari, 2. sävelmä 
Oi kaikkien luotujen Luoja, / sinun vallassasi ovat aikakaudet ja aika. / Siunaa, oi 
Herra, hyvyydelläsi tämänkin vuoden kierto, / varjele rauhassa maatamme ja 
kansaamme // ja pelasta meidät Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. 
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Ympärileikkauksen ja Basileioksen kontakki, 3. sävelmä 
Kaikkeuden Herra kärsii ympärileikkauksen / ja hyvyydessään leikkaa pois ihmisten 
synnit antaen tänään maailmalle pelastuksen. / Tänään korkeuksissa iloitsee myös 
Luojan kutsuma esipaimen, / valoa kantava Basileios, // jumalinen Kristuksen 
salaisuuksien toimittaja. 
 
Basileios Suuren kontakki, 4. sävelmä 
Sinä osoittauduit kirkon horjumattomaksi perustaksi / suoden kaikille turvapaikan ja 
sinetöiden opeillasi Kristuksen herrauden, // oi pyhitetty, taivaallisia tutkiva Basileios. 
Uudenvuoden kontakki, 2. sävelmä 
Korkeuksissa asuva Kristus Kuningas, / kaikkien näkyväisten ja näkymättömäin luoja ja 
rakentaja, / sinä olet luonut päivän ja yön, aikakaudet ja ajan. / Siunaa nyt alkavan 
vuoden kierto // ja varjele ja suojaa rauhassa maatamme ja kansaamme, oi ylen 
armollinen. 
 

Teofanian esijuhla 
Tammikuun 2. – 5. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Valmistaudu, Sebulon, koristaudu, Naftali, / sinä, Jordan, asetu ja riemuiten ota 
vastaan kastettavaksi saapuva Valtias. / Aadam, iloitse esiäidin kanssa. / Älkää 
kätkeytykö kuten muinoin paratiisissa, / sillä hän, joka on teidät alastomina nähnyt,/ 
on ilmestynyt verhotakseen teidät alkuperäisellä vaatteella. // Kristus ilmestyi koko 
luomakuntaa uudistamaan. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Tänään Jordanin virrassa Herra sanoo Johannekselle:/ ”Älä pelkää kastaa minua, // 
sillä olen tullut pelastamaan ensin luodun Aadamin.” 
 

Teofaniaa edeltävä sunnuntai 
Luetaan ja lauletaan teofanian esijuhlan tropari ja kontakki 

 

Pyhittäjä Serafim Sarovilainen 
Tammikuun 2. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Sinussa, oi autuas, syttyi jo nuorena rakkaus Kristukseen, / ja palaen halusta häntä 
ainoata palvella sinä kilvoittelit erämaassa / lakkaamatta rukoillen ja vaivaa nähden. / 
Nöyrin sydämin sinä saavutit Kristuksen rakkauden / ja osoittauduit Jumalanäidin 
erityiseksi valituksi./ Sen tähden me sinulta anomme:// ”Pelasta meidät 
esirukouksillasi, pyhittäjäisämme Serafim.”  
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Kontakki, 2. sävelmä 
Maailman kauneuden ja kaiken sen katoavaisuuden jätettyäsi / sinä menit Sarovin 
luostariin ja siellä enkelten tavoin eläen / johdatit monet pelastuksen tielle. / Sen 
tähden, isä Serafim, on Kristus sinut kirkastanut / ja parantamisen ja ihmeiden 
tekemisen lahjalla rikastuttanut. / Ja mekin lausumme sinulle:// ”Iloitse, 
pyhittäjäisämme Serafim.” 

 

Teofanian aatto 
Tammikuun 5. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Eliaan mentyä taivaaseen / ja Elisan lyötyä vaipalla Jordan palasi takaisin / ja vedet 
jakaantuivat kummallekin puolelle, / niin että vesi tuli kuivaksi kulkea. / Näin tapahtui 
kasteen todellisena esikuvana, / sillä kasteen kautta mekin ylitämme ohi virtaavan 
elämäntaipaleemme.  // Kristus ilmestyi Jordanille pyhittääkseen vedet. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Tänään Jordanin virrassa Herra sanoo Johannekselle: / ”Älä pelkää kastamaa minua, / 
sillä olen tullut pelastamaan ensin luodun Aadamin.” 
Kontakki, 2. sävelmä 
Sinä, ylen armollinen Kristus, / äärettömän laupeutesi tähden ottaen pois koko synnin 
paljouden / tulet ihmisten tavalla kastettavaksi Jordanin vesissä // pukien minut, 
alkuperäisestä kunniasta säälittävästi riisutun. 
 

 

Teofania, Jumalan ilmestyminen 
Herramme Jeesuksen Kristuksen kaste 

(Loppiainen) 
Tammikuun 6.  

(juhlakausi 6. – 14.1) 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Jordanissa kastettaessa sinua, oi Herra, / tapahtui, että ihmiset kumarsivat Pyhää 
Kolminaisuutta, / sillä Isän ääni todisti sinusta /nimittäen sinua rakkaaksi Pojaksensa /  
ja Henki kyyhkysen muodossa / vahvisti sen sanan totuuden. / Kunnia olkoon sinulle, 
Kristus Jumala, // joka ilmestyit ja valistit maailman. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Sinä ilmestyit tänään maailmalle, / ja sinun valosi, oi Herra valaisi meidät, / jotka sen 
tuntien veisaamme sinulle: / ”Sinä, lähestymätön valo, // tulit ja ilmestyit meille.” 
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Pyhä Johannes Kastaja 
Tammikuun 7. 

 
Tropari, 2. sävelmä 
Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vietetään, / mutta sinulle, oi Edelläkävijä, on kylliksi 
Herran todistus, / sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista kunnioitetuimmaksi / 
tultuasi arvolliseksi kastamaan virrassa hänet, josta olet saarnannut. / Sen tähden 
taisteltuasi totuuden puolesta hamaan kuolemaan asti / sinä iloiten julistit myös 
tuonelassa oleville lihassa ilmestynyttä Jumalaa, // joka ottaa pois maailman synnin ja 
antaa meille suuren armon. 
Kontakki, 6. sävelmä 
Sinun ruumiillista läsnäoloasi peläten / Jordan vavisten väistyi ja Johannes hengellistä 
palvelustaan täyttäessään peloissaan esteli. / Enkelten joukot hämmästyivät / 
nähdessään sinua virrassa ruumiillisesti kastettavan. / Kaikki, jotka pimeydessä olivat, 
näkivät valon // ja ylistivät sinua, joka ilmestyit ja valistit kaiken. 
 
 

Pyhä Ksenia Pietarilainen 
Tammikuun 24. 

 
Tropari, 7. sävelmä 
Sinä rakastit Kristuksen köyhyyttä,  / nyt nautit kuolemattomuuden pöydän antimia. / 
Sinä autuas, paljastit maailman hulluuden / ja ristin nöyryydellä otit vastaan Jumalan 
väkevyyden. / Niin ansaitsit ihmeiden tekemisen lahjan. / Autuas Ksenia, rukoile 
Kristusta Jumalaamme, || että katumuksen kautta pääsisimme pahasta! 
Kontakki, 3. sävelmä 
Tänään pyhän Pietarin kaupunki riemuitsee, / sillä sinun rukoustesi voimaan luottaen / 
monet murheelliset saavat lohdutuksen. / Sinä, autuaallisin Ksenia, // olet kaupunkisi 
kunnia ja vahvistus! 
 

Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja Johannes Krysostomos 
Tammikuun 30. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Te hyveissä apostolien vertaiset / ja maailman opettajat, / rukoilkaa kaikkeuden 
Herraa, / että hän soisi maailmalle rauhan // ja sieluillemme suuren laupeutensa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Sinä, oi Herra, olet vastaanottanut opettajista etevimmät, / pyhitetyt saarnaajat ja 
Jumalan julistajat hyvyyksiesi nautintoon ja lepoon, / sillä heidän työnsä ja 
kuolemansa / ovat kelvanneet sinulle enemmän kuin mitkään polttouhrit, //  oi ainoa, 
joka pyhäsi kirkastat. 
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Herran temppeliintuominen 
Helmikuun 2. 

(Juhlakausi 2. – 9.2) 

Tropari, 1. sävelmä 
Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, / sillä sinusta koitti vanhurskauden 
Aurinko, / Kristus, meidän Jumalamme, / joka valaisee ne, jotka pimeydessä ovat. / 
Riemuitse sinäkin, hurskas vanhus, / sylissäsi meidän sielujemme Vapauttaja, // joka 
on antanut meille myös ylösnousemuksen. 
Kontakki, 1. sävelmä 
Oi Kristus Jumala, joka syntymälläsi pyhitit neitseellisen kohdun, / sinä Simeonin 
kädet siunasit hänen ansionsa mukaan / ja meitä kiiruhdit nyt pelastamaan. // Anna 
kristikansallesi rauha, oi ainoa ihmisiä rakastava. 
 

Pappismarttyyri Blasios, Sebastian piispa 
Helmikuun 11. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Tavoiltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä / Jumalan Hengessä sinä 
sait käytännön kilvoituksesta pohjan hengellisiin tutkiskeluihin. / Sen tähden 
toimittaessasi totuuden sanan palvelusta / ja kärsittyäsi  uskosi tähden aina 
verikuolemaan asti // rukoile, pappismarttyyri Blasios, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Jumalallinen verso, kuihtumaton kukka, / Kristuksen viinitarhan hedelmällinen oksa,/ 
jumalankantaja Blasios, / täytä ilollasi ne, jotka uskoen kunnioittavat muistoasi, // ja 
rukoile lakkaamatta kaikkien meidän puolesta. 

 
Neitseen Marian ilmestys 

Maaliskuun 25.päivä 
 
Tropari, 4. sävelmä 
Tämä päivä on pelastuksemme alku / ja iankaikkisuudesta kätketyn salaisuuden 
ilmoitus. / Jumalan Poika tulee Neitseen Pojaksi, / ja Gabriel armon ilosanoman 
julistaa. / Lausukaamme siis mekin hänen kanssaan Jumalansynnyttäjälle: / ”Iloitse, 
Armoitettu, // Herra on sinun kanssasi.” 
Kontakki, 8. sävelmä 
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, aviota tuntematon.” 
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Georgios Voittaja 
ja marttyyrikeisarinna Aleksandra 

Huhtikuun 23. 
 

Georgioksen tropari, 4. sävelmä 
Sotavankien vapauttaja, köyhien puolustaja, / sairaiden lääkitsijä, hallitsijoiden 
puolesta taistelija, voittoisa suurmarttyyri Georgios, rukoile Kristusta Jumalaa // 
pelastamaan meidän sielumme. 
 
Georgioksen toinen tropari, 4. sävelmä 
Oi Kristuksen marttyyri, / sinä uskon jalon taistelun taistelit / paljastit vainoojiesi 
laittomuuden ja toit itsesi Jumalalle otolliseksi uhriksi. / Sen tähden sinä sait häneltä 
voittoseppeleen. // ja esirukouksillasi annat kaikille rikkomusten  anteeksiannon. 
Aleksandran tropari, 4. sävelmä 
Pitäen halpana ajallisen valtakunnan kunniaa / sinä, ylen autuas Aleksandra, opit 
Kristusta, ainoaa meidän tähtemme ristiinnaulittua, rakastamaan. / Hänet 
pelottomasti tunnustaen / sait marttyyrin seppeleen. // Seisoessasi nyt taivaassa 
kunnian Kuninkaan valtaistuimen edessä rukoile pelastusta sieluillemme. 
Georgioksen kontakki, 4. sävelmä 
Sinusta tuli Jumalan kasvattama hurskauden kunniallinen viljelijä, / joka korjasit 
itsellesi hyveiden tähkiä. / Kylvettyäsi kyynelin / nyt riemuiten leikkaat./ 
Veritodistajana kärsittyäsi sinä otit vastaan Kristuksen // ja nyt rukoilet, oi pyhä 
Georgios, kaikille syntien anteeksiantoa. 
 

Apostoli ja evankelista Markus 
Huhtikuun 25. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Sinä, oi apostoli Markus, / olit Pietarin matkakumppani ja pyhitetty seuralainen, / 
Sanan palvelija ja viisas opettaja. / Taivaallisten salaisuuksien tuntijana sinä kirjoitit 
Vapahtajan jumalallisen evankeliumin. // Sen tähden me hartaasti ylistämme sinua, oi 
evankelista. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Oi ylen autuas apostoli Markus, / saatuasi korkeudesta Hengen lahjan sinä hajotit 
kaunopuhujain taiturimaiset luomukset / ja sait saaliiksesi kaikki kansat julistamalla 
jumalallista evankeliumia // ja toit heidät Valtiaan tykö. 
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Apostoli ja evankelista Johannes Teologi 
Toukokuun 8. 

 
Tropari, 2. sävelmä 
Oi apostoli, Kristuksen, Jumalan rakastama, / kiiruhda pelastamaan turvaton kansa. / 
Hän, jonka eteen sinä heittäydyit, suosiollisesti kuulee sinua, / niin kuin hän kuuli sinua 
silloin, kun sinä hänen rintaansa vasten nojasit. / Rukoile, oi Teologi, / että hän 
hajottaisi pimeyden, // ja meille ano rauhaa ja suurta armoa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Oi neitseellinen Johannes, / kuka kuvaisi suuret tekosi? / Sillä sinä tulvit ihmeitä ja 
vuodatat parannuksia / ja rukoilet sielujemme puolesta, // oi teologi ja Kristuksen 
ystävä. 
 

Pyhän Nikolaoksen pyhäinjäännösten siirto Barin kaupunkiin                    
Toukokuun 9. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Jo joutui valoisan juhlan päivä: / Barin kaupunki iloitsee, /ja koko maailma sen kanssa 
riemuitsee / laulaen hengellisiä lauluja. / Sillä tänään on pyhä juhla, / jona me 
ihmeidentekijän, esipaimenen Nikolaoksen kalliiden jäännösten saattoa muistelemme, / 
sillä niin kuin laskeutumaton aurinko / on hän loistanut meille /ja karkottanut pois 
kiusausten ja onnettomuuksien pimeyden / meidän huutaessamme hänelle: // ”Pelasta 
meidät, suuri puoltajamme Nikolaos. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Jäännöksesi, oi esipaimen Nikolaos, kulkivat ikään kuin tähti idästä länteen. / Meri 
pyhittyi kulkemisestasi, / ja Barin kaupunki sai armon sinun kauttasi. / Meitä varten 
olet sinä ilmestynyt, // erinomainen, ihmeellinen ja armollinen ihmeidentekijä. 
 
 

Pyhät apostolinvertaiset keisari Konstantinos 
ja äitinsä keisarinna Helena 

toukokuun 21. 
Tropari, 3. sävelmä 
Sinä, Konstantinos, osoittauduit kuningasten joukossa ensimmäiseksi hurskauden 
perustaksi / saatuasi armon taivaasta. / Sinä toit esiin Kristuksen ristin / ja levitit 
oikeaa uskoa. / Oi apostolien vertainen Konstantinos / ja hänen hurskas äitinsä 
Helena,// rukoilkaa meidän sielujemme puolesta.   
Kontakki, 3. sävelmä 
Tänään Konstantinos ja hänen äitinsä Helena tuovat esille ristin, / ylen kunnioitettavan 
puun, / kaikkien juutalaisten häpeän ja uskovien hallitsijoiden aseen. / Meidän 
tähtemme on ilmestynyt suuri merkki, // joka on vihollisille kauhistus. 
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Pyhittäjä Arseni Konevitsalainen 
Kesäkuun 12. 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Palaen jumalallista rakkautta ja torjuen mielestäsi maalliset halut / sinä, ylen autuas 
Arseni, seurasit Kristusta horjumattomin mielin paastokilvoittelun kaitaa tietä. / 
Vastaanotettuasi häneltä kilvoituksesi palkkion taivaissa / muista meitä, jotka sinun 
pyhää muistoasi kunnioitamme ja veisaamme: / ”Kunnia olkoon hänelle, joka antoi 
sinulle voiman. / Kunnia hänelle, joka sinut seppelöi. /Kunnia olkoon hänelle, // joka 
sinun kauttasi kaikille parannusta vuodattaa.”  
Toinen tropari, 4. sävelmä 
Jumalan hengen ohjaamana sinussa syttyi rakkaus hiljaisuuteen, / ja siinä evankeliumin 
mukaan kilvoiteltuasi / sait Athos–vuoren ihmeellisenä lahjana Jumalanäidin ikonin, oi 
ylen autuas. / Oltuasi laumallesi hyveiden esikuvana sinä, isämme Arseni, / nousit 
taivaalliseen ilojuhlaan, / jossa nyt enkelten kanssa riemuitessasi // rukoile Kristusta 
Jumalaa pelastamaan meidän sielumme.  
Kontakki, 8. sävelmä 
Valaisten sydämesi kolmihohteisen Jumaluuden kirkkaudella / sinä, oi pyhittäjäisä, 
loistit hyveittesi valoa, / ja jo Athos - vuorenkin valaisit kilvoitusinnollasi. / Saatuasi 
sieltä lahjaksi totisen Kristus-auringon ja hänen puhtaimman äitinsä pyhän ikonin /sinä 
tulit Laatokan saareen ja perustit luostarin, oi ylen autuas. / Uskolla ja rakkaudella 
sinun luoksesi rientäen me iloiten lausumme: // ”Iloitse, kirkas valaisin, pyhittäjä-
isämme Arseni.” 

 

Herramme edelläkävijän Johannes Kastajan syntymä 
Kesäkuun 24. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Kristuksen tulemisen profeetta ja edelläkävijä! / Me, jotka rakastamme ja  
kunnioitamme sinua, emme osaa ansiosi mukaan sinua ylistää, / sillä sinun kunniakkaassa 
ja jalossa syntymässäsi äiti pääsi vapaaksi hedelmättömyydestään / ja isä 
mykkyydestään, // ja maailmalle Jumalan Pojan lihaksi tulemista saarnataan. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Hedelmätön synnyttää nyt Kristuksen edelläkävijän, / joka on kaikkien ennustuksien 
täyttymys, / sillä hänen päälleen, josta profeetat ovat edeltä julistaneet, / on hän 
kätensä Jordanissa laskenut // ja on sen vuoksi tullut Jumalan sanan profeetaksi,  
edelläkävijäksi ja julistajaksi. 
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Jumalansynnyttäjän ”Tihvinäläinen”-ikoni 
Kesäkuun 26. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Tänä päivänä sinun kunniakas ikonisi ilmestyi kirkkaan auringon kaltaisena / valaisten 
maailman laupeuden sätein. / Otettuamme sen vastaan taivaan lahjana / me ylistämme 
sinua, Jumalanäiti, / ja iloiten kunnioitamme sinusta syntynyttä Kristusta, meidän 
Jumalaamme. / Rukoile, oi Jumalansynnyttäjä, / häneltä varjelusta kristittyjen 
asuttamille kaupungeille / ja pelastusta kaikille niille, jotka  kunnioittavat sinun ja 
jumalallisen  Poikasi puhdasta kuvaa, // oi Neitsyt, aviota tuntematon. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Uskovat, rientäkäämme Kristusta Jumalaa kiittäen Jumalansynnyttäjän Neitseen    
tykö / ja hänen ihmeitä tekevän ikoninsa eteen langeten huutakaamme: / ”Oi Maria, 
joka tulit ihmeellisesti maahamme  pyhän ikonisi ilmestyessä, / varjele rauhassa kaikki 
kristityt osoittaen heidät taivaallisen elämän perillisiksi, // sillä sinulle me veisaamme: 
Iloitse, Neitsyt, maailman pelastus.” 
 

Pyhittäjäisämme Sergei ja Herman Valamolaiset 
Kesäkuun 28. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Oi pyhät kilvoittelijat! / Te tulitte Kristuksen evankeliumille totisesti kuuliaisiksi, / 
sillä rakkaudesta Kristukseen / te katsoitte halvaksi maailman / ja kaiken, mitä siinä 
on, / ikään kuin se olisi ollut olematonta teille. / Te menitte asumaan meren saareen / 
ja siellä innolla taistelitte näkymättömäin vihollisten juonia vastaan. / Paastoten, 
valvoen ja läpi öiden rukouksissanne seisoen / te teitte lihanne hengelle kuuliaiseksi. /  
Sen tähden te saittekin Kaikkivaltiaan oikeasta kädestä ansaitut kruunut. / Ja nyt 
seisoessanne kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden edessä, / rukoilkaa, autuaat isämme 
Sergei ja Herman, / varjelusta kristillisen kansan rauhalle // ja meidän sieluillemme 
pelastusta. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Maailman elämästä lähdettyänne / te hylkäämällä maailman seurasitte Kristusta. / Te 
saavuitte suurelle Laatokan järvelle, / asetuitte asumaan Valamon saareen / ja elitte 
siellä niin kuin enkelit. / Sieltä te olette riemuiten muuttaneet taivaallisiin 
juhlasaleihin. / Nyt seisoessanne enkelten kanssa Valtiaan istuimen edessä / 
muistakaa meitä, lapsianne, / jotka te, Jumalassa viisaat, olette yhteen koonneet, / 
että me iloiten koko sielustamme laulaisimme: // ”Iloitkaa, Sergei ja Herman, ylen 
autuaat isämme.” 
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Apostolit Pietari ja Paavali 
Kesäkuun 29. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Te apostolien johtavilla valtaistuimilla istujat / ja maailman opettajat, / rukoilkaa 
kaikkeuden Herraa, / että hän soisi maailmalle rauhan // ja sieluillemme suuren 
laupeutensa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Horjumattomat saarnaajat, Jumalan julistajat, / opetuslapsistasi etevimmät sinä, 
Herra, olet ottanut luoksesi nauttimaan hyvyyksistäsi ja olet antanut heille levon. / 
Heidän työnsä ja kuolemansa / ovat olleet sinulle otollisempia kuin polttouhrit, //        
oi ainoa sydänten tuntija. 
 

Jumalansynnyttäjän viitan asettaminen  
pyhäinjäännökseksi Blahernan kirkkoon 

Heinäkuun 2. 
Tropari, 8. sävelmä 
Ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, ihmisten suoja, / sinä lahjoitit kaupungillesi 
väkeväksi suojaksi puhtaan ruumiisi viitan ja vyön, / jotka puhtaan synnytyksesi 
tähden olivat hajoamattomina säilyneet. / Sinussa sekä luonto että aika uudistuvat. / 
Sen tähden me rukoilemme sinua antamaan maailmalle rauhan // ja meidän sieluillemme 
suuren laupeuden. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Sinä, puhdas ja Jumalan armoittama, / lahjoitit kaikille uskoville katoamattomuuden 
vaatteeksi pyhitetyn viittasi, / jolla sinä, kaikkien ihmisten suoja, peitit pyhitetyn 
ruumiisi. / Me vietämme rakkaudella sen tallettamisen juhlaa ja uskoen huudamme: // 
”Iloitse, Neitsyt, kristittyjen kerskaus.” 
 

Jumalansynnyttäjän ”Konevitsalainen”-ikoni 
Heinäkuun 10. 

Tropari, 1. sävelmä 
Idästä nousevan loistavan auringon kaltaisena / koitti meille kirkkaudessa sinun pyhä 
kuvasi, oi Valtiatar. / Se valaisee ihmeiden säteillä kunniakkaasti kaikkia niitä, / jotka 
aina uskoen ja rakastaen sitä lähestyvät / ja hartaasti rukoilevat suuruutesi edessä, / 
joka sinulla on Pojassasi Jumalassa. / Kunnia olkoon Jumalalle, joka Arsenin kautta 
lahjoitti sen meille. / Kunnia hänelle, joka sen meille jälleen palautti. / Kunnia olkoon 
hänelle, // joka sen kautta kaikille parannusta vuodattaa. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Suuresti ylistetty Korkeimman äiti / kutsuu meidät veisuilla ylistämään pyhää 
ikoniaan,/  että sen näkeminen innoittaisi meitä kilvoitukseen:/ voittamaan 
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vastustavaiset voimat ja hänelle, hengellisen ilomme lähteelle, veisaamaan: // ”Iloitse, 
Morsian, aviota tuntematon.” 
 

Pyhä apostolinvertainen Olga venäläinen 
Heinäkuun 11. 

Tropari, 1. sävelmä 
Mielesi jumalantuntemisen siivittämänä / sinä kohosit näkyvää luomakuntaa 
korkeammalle. / Jumalaa ja kaiken Luojaa etsittyäsi ja hänet löydettyäsi / otit 
vastaan uudestisyntymisen kasteen. / Elämän puusta nauttien, sinä, aina kunnioitettava 
Olga, // pysyt turmeltumattomana iankaikkisesti. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Veisuin ylistämme tänään kaikkien hyväntekijää, Jumalaa, / joka teki Venäjällä 
kuuluksi Jumalassa viisaan Olgan, // että hänen rukoustensa kautta annettaisiin 
rikkomusten anteeksianto meidän sieluillemme. 
 

Pyhä apostolinvertainen Vladimir Kiovalainen 
Heinäkuun 15. 

Tropari, 4. sävelmä 
Jumalan kaitseman Kiovan kaupungin hallitsijana / sinä, jalo Vladimir, tulit sen 
kauppiaan kaltaiseksi, joka etsi kaunista helmeä. / Lähettäen miehet keisarin 
kaupunkiin ottamaan selkoa ortodoksisesta uskosta / sinä löysit kallisarvoisen helmen, 
Kristuksen, / joka valitsi sinut toiseksi Paavalikseen / ja pyhässä kasteessa poisti 
sinusta hengellisen ja ruumiillisen sokeuden. / Sen tähden me vietämme nukkumisesi 
juhlaa / ja huudamme sinulle: //”Rukoile pelastusta Kristusta rakastavalle 
kansallemme.”  
Kontakki, 8. sävelmä 
Tullen suuren apostoli Paavalin kaltaiseksi sinä, harmaapäisenä kunniakas Vladimir, / 
hylkäsit epäjumalten kunnioituksen lapsellisena uskomuksena ja kypsänä miehenä 
pukeuduit jumalallisen kasteen purppuraan. // Nyt seisoessasi iloiten Kristus 
Vapahtajan edessä rukoile pelastusta esivallalle ja kansallemme. 
  

Profeetta Elia Tisbeläinen 
Heinäkuun 20 

Tropari,  
Profeettain pylväs, / Kristuksen tulemisen toinen edelläkävijä, / enkeli lihassa, jalo 
Elia / lähetti ylhäältä Elisalle armon parantaa sairaita ja puhdistaa spitaalisia // niin 
niillekin, jotka häntä kunnioittavat, hän parannusta vuodattaa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Profeetta ja Jumalan suurten tekojen edeltänäkijä, kunniakas Elia, / sinä olet sanallasi 
sadepilvet pysäyttänyt. // Rukoile puolestamme ainoaa ihmisiä rakastavaa. 
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Pyhä apostolinvertainen Magdalan Maria 
Heinäkuun 22. 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Kunniallinen Magdalan Maria, / sinä seurasit meidän tähtemme Neitseestä syntynyttä 
Kristusta ja noudatit hänen käskyjään ja lakejaan. / Sen tähden viettäessämme tänään 
pyhää muistoasi // me saamme rukoustesi kautta syntiemme päästön. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Kun yliolennollinen Jumala eli ihmisenä maailmassa, / hän kutsui sinut, oi mirhantuoja, 
totiseksi oppilaakseen, / koska sinä kaipasit yksin häntä. / Sen tähden sinä olet tehnyt 
monia parannusihmeitä // ja nyt siirryttyäsi taivaisiin rukoilet alati maailman puolesta. 
 

Marttyyrit Boris ja Gleb (Roman ja Daavid) 
Heinäkuun 24. 

Tropari, 2. sävelmä 
Totuudelliset kärsijät ja Kristuksen evankeliumin oikeat kuulijat, / nuhteeton Roman 
ja vihastumaton Daavid, / te ette nousseet vastustamaan teitä vihaavaa veljeänne, / 
joka surmasi ruumiinne, mutta ei voinut kajota sieluunne. / Paha vallantavoittelija 
itkeköön, / mutta te enkeljoukkojen kanssa iloiten Pyhän Kolminaisuuden edessä 
rukoilkaa, // että sukulaistenne johtama maa olisi Jumalalle otollinen ja että sen 
lapset pelastuisivat.  
Kontakki, 3. sävelmä 
Tänään on koittanut teidän kunniakas muistojuhlanne, / te jalosukuiset kärsijät Roman 
ja Daavid, / kutsuen meitä ylistämään Kristusta, meidän Jumalaamme. / 
Rientäessämme pyhäinjäännösarkkunne ääreen / me saamme teidän esirukoustenne 
avulla / parannusten lahjan, oi pyhät, // sillä te olette jumalallisia lääkäreitä. 
 

Herran äidinäidin, pyhän Annan 
kuolonuneen nukkuminen 

Heinäkuun 25. 
Tropari, 4. sävelmä 
Jumalassa viisas Anna, / sinä synnytit puhtaan Jumalanäidin, Elämän synnyttäjän. / 
Sen tähden olet nyt iloiten siirtynyt lopulliseen taivaalliseen olotilaan, / jossa 
riemuitsevat asuvat kunniassa. / Rukoile, oi aina autuas, / että sinua hartaasti 
kunnioittavat // saisivat armahduksen rikkomuksistaan. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Viettäkäämme Kristuksen isovanhempien muistoa / ja pyytäkäämme uskoen apua 
heiltä, / että he päästäisivät meidät kaikista ahdistuksistamme, kun me huudamme: / 
”Ole kanssamme, Jumala, // sinä, joka olet katsonut hyväksi antaa heille kunnian.” 
 



~ 69 ~ 

 

Pyhittäjämarttyyri Paraskeva 
Heinäkuun 26. 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Oi voittopalkinnon saanut Paraskeva, / nimesi mukaisesti innokkaasti toimien sinä teit 
nimenäsi kantamasi uskon perintöosaksesi. / Sen tähden sinä vuodatat parannusta // 
ja rukoilet meidän sielujemme puolesta. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Uskovat, tulkaa, veisatkaamme yhteen ääneen ylistysveisu voittopalkinnon 
saavuttaneelle Paraskevalle, / sillä hän säteilee ihmeitä maailmassa, / hajottaa 
eksytyksen pimeyden ja antaa runsaan armon uskoville, jotka huutavat: // ”Iloitse, 
paljon kilvoitellut marttyyri.” 
 

Kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin esiintuominen 
ja pyhät Makkabealaismarttyyrit 

Elokuun 1. 
Tropari, 1. sävelmä 
Me rukoilemme sinua, oi ihmisiä rakastava, / paranna meidän vaivamme / niiden 
vaivojen hellyttämänä, // jotka pyhäsi kärsivät sinun tähtesi, oi Herra. 
Ristin tropari, 1. sävelmä 
Pelasta, Herra, Sinun kansasi / ja siunaa Sinun perintöäsi. / Anna kirkollesi voitto 
vihollisista / ja suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi. 
Marttyyrien kontakki, 2. sävelmä 
Jumalan viisauden seitsenlukuiset pylväät, / jumalallisen valkeuden seitsenvaloiset 
lamput, / viisaat makkabealaiset, veritodistajien suuret edeltäjät! /  
Marttyyrien joukossa rukoilkaa kaikkien Jumalaa, // että hän pelastaisi ne, jotka teitä 
kunnioittavat. 
Ristin kontakki, 4. sävelmä 
Oi Kristus Jumala, / joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, / anna laupeutesi lahjoja 
nimeäsi kantavalle kansallesi. / Ilahduta voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi 
rauhan ase, // lannistumaton voiton merkki. 

Kristuksen kirkastuminen 
Elokuun 6 

Tropari, 7. sävelmä 
Oi Kristus Jumala, sinä kirkastuit vuorella / ja osoitit kunniasi opetuslapsillesi / 
heidän kykyjensä mukaan. / Valaiskoon Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden / 
meitäkin, syntisiä, ikuinen valkeutesi. / Kunnia olkoon sinulle, // Valkeudenantaja. 
Kontakki, 7. sävelmä 
Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella, / ja opetuslapsesi näkivät sinun kunniasi 
kykyjensä mukaan, /että nähdessään sinut sitten ristiinnaulittuna /ymmärtäisivät 
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sinun kärsivän vapaasta tahdostasi ja saarnaisivat maailmalle, // että sinä olet 
totisesti Isän kirkkauden säteily. 
 

Jumalansynnyttäjän ”Valamolainen”-ikoni 
Elokuun 7. 

Tropari, 4. sävelmä 
Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, / me iloitsemme katsoessamme pyhää kuvaasi, / sillä sen 
edessä Valamon saarella hartaat rukoukset täyttyivät / ja kilvoittelijoiden ehtyneet 
voimat uudistuivat. / Kuule, oi Puhtain, meidänkin rukouksemme, / vahvista meitä 
uskossa ja rakkaudessa // anoen maailmalle rauhaa ja meidän sieluillemme suurta 
armoa. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Hartain mielin olemme viettäneet sinun Poikasi ja meidän Jumalamme kirkastumisen 
säteilevää juhlaa. / Tänään, oi Jumalanäiti, me kunnioitamme sinun pyhää kuvaasi. / Se 
maalattiin Valamon saaressa ylistystäsi laulaen. / Sinä ilmestyit kolmesti 
parantamallesi leskelle ja näytit hänelle unohdetun kuvasi paikan. / Ole meillekin 
väkevyys vaivoissamme. / Enennä meissä nöyryyttä, rakkautta ja rukouksen 
hiljaisuutta. / Ole luostarisi pysyvä suojelus  /ja uskalluksemme Poikasi edessä, // sinä 
ylistetty Jumalanäiti ja taivaallinen Valtiatar. 
 

Pyhittäjä Herman Alaskalainen 
Elokuun 9. 

Tropari, 4. sävelmä 
Pyhittäjäisä Herman, / pohjoisten erämaiden kilvoittelija ja koko maailman armollinen 
esirukoilija, / ortodoksisen uskon opettaja ja hurskauden esikuva, / Alaskan kaunistus 
ja Amerikan maan ilo! // Rukoile Kristusta Jumalaa, että hän pelastaisi meidän 
sielumme. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Oi Valamon munkki ja Jumalanäidin rakastama isä! / Sinua pelästyivät pahat henget ja 
pakanallinen pimeys kauhistui, / sillä otettuasi aseeksi rukouksen miekan ja kilven sinä 
olit muinaisten erämaakilvoittelijoiden veroinen innossasi. / Sen tähden huudamme 
sinulle, oi pyhä Herman: // Rukoile Kristusta Jumalaa, että sielumme pelastuisivat.” 

 

Pyhä Tiihon Zadonskilainen 
Elokuun 13. 

Tropari, 8. sävelmä 
Sinussa, oi autuas, syttyi jo nuorena rakkaus Kristukseen. / Sinä olit kaikille esikuva 
puheessa, elämässä, rakkaudessa, hengessä, uskossa, puhtaudessa ja nöyryydessä. 
/Sen tähden olet sinä saanut sijan taivaallisissa asunnoissa / ja seisoessasi siellä 
kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden edessä // rukoile, oi esipaimen Tiihon, pelastusta 
sieluillemme. 
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Kontakki, 8. sävelmä 
Apostolien seuraaja, esipaimenten kaunistus, ortodoksisen kirkon opettaja, / rukoile 
kaikkeuden Herraa, että hän soisi maailmalle rauhan  //ja sieluillemme suuren 
laupeuden. 

Jumalansynnyttäjän, Neitseen Marian  
kuolonuneen nukkumisen aatto 

Elokuun 14. 
Tropari, 4. sävelmä 
Hypelkää ilosta, kansat, uskoen taputtakaa käsiänne / ja kokoontukaa kaikki riemusta 
huutaen yhteen, / sillä Jumalanäiti valmistautuu kunniakkaasti nousemaan    
korkeuksiin. // Häntä me aina veisuin kunniakkaasti ylistämme. 
Kontakki, 4. sävelmä  
Kunniakkaan muistosi tähden, /koko maailma hyppelee ilosta jo  
tänään / ja huutaa sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / salaisesti riemuiten: // ”Iloitse, 
Neitsyt, kristittyjen kerska 
 

Jumalansynnyttäjän, Neitseen Marian  
kuolonuneen nukkuminen 

Elokuun 15. 
Tropari, 1. sävelmä 
Oi Jumalansynnyttäjä, sinä synnyttäessäsi säilytit neitsyyden / ja kuolonuneen 
nukkuessasi et maailmaa hyljännyt. / Sinä Elämän äitinä menit Elämän tykö // ja 
rukouksillasi päästät kuolemasta meidän sielumme. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Esirukouksissaan väsymätöntä Jumalansynnyttäjää  / ja puolustuksissaan 
horjumatonta toivoa / ei hauta ja kuolema saanut valtaansa, / sillä hänet, niin kuin 
Elämän äidin, // saattoi elämään hän, joka oli asunut ainaisessa neitseessä. 
 

Kristuksen ”Käsittätehdyn” ikonin 
siirtäminen Edessaan 

Elokuun 16. 
Tropari, 2. sävelmä 
Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä, / ja rukoilemme lankeemuksiamme 
anteeksi, oi Kristus Jumala, / sillä pelastaaksesi luotusi vihollisen orjuudesta / sinä 
tahdoit lihassa astua ristille. / Kiittäen siis me huudamme sinulle: / ”Ilolla täytit sinä 
kaikki, meidän Vapahtajamme, // sinä, joka tulit maailmaa pelastamaan.” 
Kontakki, 2. sävelmä 
Isän ääretön Sana, / tunnemme sanomattoman, jumalallisen kaitselmuksesi ihmisiä 
kohtaan / ja ymmärrämme Jumalan voimalla, että ihmiskäsittä syntynyt kuvasi/ on 
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todellisen ihmiseksi tulemisesi voittoisa todiste // ja siksi sitä suudellen 
kunnioitamme. 

Marttyyrit Floros ja Lauros 
Elokuun 18. 

Tropari, 5. sävelmä 
Floros ja Lauros, urheat kilvoittelijaveljekset, / jumalisten tapojen seuraajat, / te 
olette ylistäneet Kristusta ja vaeltaneet marttyyriuden polun. / Sen tähden me 
ylistämme teitä ja huudamme: / ”Oi pyhät, // päästäkää meidät kaikesta hädästä!” 
Kontakki, 2. sävelmä 
Esirukouksissaan väsymätöntä Jumalansynnyttäjää  / ja puolustuksissaan 
horjumatonta toivoa / ei hauta ja kuolema saanut valtaansa, / sillä hänet, niin kuin 
Elämän äidin, // saattoi elämään hän, joka oli asunut ainaisessa neitseessä. 
 

Pappismarttyyri Aleksanteri Hotovitski 
Elokuun 19. 

Tropari, 6. sävelmä 
Hankittuasi vaatimattomuuden ja nöyryyden / sinä näytit laumallesi Kristuksen 
rakkauden Venäjän kirkon kauheiden koettelemusten vuosina. / Ja kuin hyvä paimen 
sinä annoit henkesi hänen puolestaan. // Rukoile, pappismarttyyri Aleksanteri, 
valistusta sieluillemme. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Työn ja sairauden haavat otit kannettavaksesi, / kärsimyksilläsi tulit otolliseksi 
Kristuksen taivaalliseen valtakuntaan. / Rukoile puolestamme Jumalaa, 
Vapahtajaamme, pappismarttyyri Aleksanteri, // jotta saisimme armon tuomiopäivänä. 

 

    Johannes Kastajan mestaus 
Elokuun 29. 

Tropari, 2. sävelmä 
Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vietetään, / mutta sinulle, oi Edelläkävijä, on kylliksi 
Herran todistus, / sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista kunnioitetuimmaksi / 
tultuasi arvolliseksi kastamaan virrassa hänet, josta olet saarnannut. / Sen tähden 
taisteltuasi totuuden puolesta hamaan kuolemaan asti / sinä iloiten julistit myös 
tuonelassa oleville lihassa ilmestynyttä Jumalaa, // joka ottaa pois maailman synnin ja 
antaa meille suuren armon. 
Kontakki, 5. sävelmä 
Edelläkävijän kärsimä kunniakas mestaus / tapahtui jumalallisen kaitselmuksen 
mukaan, / jotta hän tuonelassakin saarnaisi Vapahtajan tuloa. / Itkeköön Herodias, /  
koska hän on pyytänyt laitonta murhaa, / sillä ei hän mieltynyt Jumalan lakiin // eikä 
rakastanut iankaikkista  vaan petollista ajallista elämää.  
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Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläinen 
Elokuun 30. 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Nuoresta lähtien palaen hengellistä kaipuuta erämaahan / sinä, Jumalassa viisas 
Aleksanteri, tahdoit seurata vain Kristusta. / Sentähden enkelten joukotkin 
ihmettelivät, / miten sinä lihallisen ihmisenä näkymättömiä juonia vastaan viisaasti 
kilvoitellen / voitit itsehillinnällä himojen paljouden / ja niin jo täällä tulit enkelin 
kaltaiseksi. / Rukoile, oi pyhittäjäisä Aleksanteri, Kristusta Jumalaa, // että hän 
pelastaisi meidän sielumme. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Kirkkaan tähden kaltaisena sinä, isä, loistit pohjolassa. / Asettuen erämaahan halusit 
seurata Kristusta / ja ottaen kantaaksesi kunniakkaan ristin ikeen kuoletit ruumiilliset 
himot kilvoitusvaivoillasi. / Sen tähden me veisaamme sinulle: ”Pelasta laumasi, jonka 
viisaasti kokosit, / että huutaisimme sinulle: // Iloitse, pyhittäjäisämme Aleksanteri!” 
 

Jumalansynnyttäjän kunniallisen vyön asettaminen 
pyhäinjäännökseksi Halkopratian kirkkoon 

Elokuun 31. 
Tropari, 8. sävelmä 
Ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, ihmisten suoja, / sinä lahjoitit kaupungillesi 
väkeväksi suojaksi puhtaan ruumiisi viitan ja vyön, / jotka puhtaan synnytyksesi 
tähden olivat hajoamattomina säilyneet. / Sinussa sekä luonto että aika uudistuvat. / 
Sen tähden me rukoilemme sinua antamaan maailmalle rauhan // ja meidän sieluillemme 
suuren laupeuden. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Oi Jumalansynnyttäjä, Jumalaa kantanutta syliäsi ympäröinyt kallis vyösi / on 
kaupungillesi voittamaton voima / ja hyvyyksien tyhjentymätön aarre, / oi ainoa 
Neitseenä synnyttänyt. 
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Triodion 
 

Pääsiäisen mukaan liikkuvien päivien  
troparit ja kontakit: 

 

Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai 

 
Tropari viikon sävelmäjakson mukaan 
Kontakki, 4. sävelmä 
Paetkaamme fariseuksen pöyhkeilevää kerskailua / ja oppikaamme publikaanin 
huokailujen nöyryyttä / huutaen Vapahtajalle: / ”Ole meille armollinen, / oi ainoa 
helposti leppyvä.” 

Tuhlaajapojan sunnuntai 

 
Tropari viikon sävelmäjakson mukaan 
Kontakki, 3. sävelmä 
Sinulta saamani Isän kunniaperinnön minä mielettömästi hylkäsin / ja antamasi 
rikkauden paheisiin tuhlasin. / Sen tähden tuhlaajan sanoin sinulle huudan: / ”Oi 
laupias Isä, / minä olen syntiä tehnyt sinun edessäsi. / Ota minut katuvaisena vastaan 
// ja tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.” 
 

Vainajien muistelupäivä,  
lauantai ennen Tuomiosunnuntaita 

 
Tropari, 8. sävelmä 
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat / ja 
annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat. / Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, 
/ sillä sinuun he ovat toivonsa panneet, // meidän luojaamme, tekijäämme ja 
Jumalaamme. 
Toinen tropari, 8. sävelmä 
Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ja otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka 
synnyttänyt olet, / oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovien pelastus. 
Kontakki, erityinen sävelmä 
Saata, oi Kristus, / sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon, / missä ei ole 
kipua, ei surua / eikä huokauksia // vaan on loppumaton elämä. 
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Tuomiosunnuntai 
Tropari viikon sävelmäjakson mukaan 
Kontakki, 1. sävelmä 
Kun sinä, Jumala, tulet kunniassa maan päälle / ja kun kaikki pelosta vapisee, / kun 
tulinen virta sinun tuomioistuimesi edessä vyöryy / ja kirjat avataan sekä salaiset 
asiat julkistetaan, / niin silloin, vanhurskain Tuomari, päästä minut sammumattomasta 
tulesta // ja tee minut kelvolliseksi seisomaan sinun oikealla puolellasi. 

 
Sovintosunnuntai  
(Laskiaissunnuntai) 

 
Tropari viikon sävelmäjakson mukaan 
Kontakki, 6. sävelmä 
Herra viisauteen ohjaaja, / ymmärryksen antaja, / mielettömien kasvattaja ja köyhien 
puolustaja, / vahvista sydämeni ja tee se ymmärtäväiseksi. / Sinä, Isän Sana, anna 
minulle sanoja! / Katso, minä en estä huuliani huutamasta sinulle: // ”Armollinen, 
armahda minua. langennutta.” 

 
Suurmarttyyri Teodoros Alokas 

lauantai 1. paastoviikolla 
 

Tropari, 2. sävelmä 
Suuria ovat uskon saavutukset! / Tulen liekeissä ikään kuin veden vilvoittavissa 
virroissa pyhä marttyyri Teodoros riemuitsee, / sillä tulessa kokonaan poltettuna / 
hänet on niin kuin makea leipä kannettu uhriksi Kolminaisuudelle. // Hänen 
rukouksiensa tähden pelasta, oi Kristus Jumala, meidän sielumme. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Sinä otit uskon Kristukseen kilveksi sydämeesi / ja tallasit jalkoihisi kaikki 
vastustavat voimat, // ja voittamattomana olet sinä palkittu ikuisella taivaallisella 
seppeleellä, oi paljon kärsinyt Teodoros. 

 
Ortodoksisuuden sunnuntai 

(BSL = Basileios Suuren liturgia) 

 
Tropari, 2. sävelmä 
Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä, / ja rukoilemme lankeemuksiamme 
anteeksi, oi Kristus Jumala, / sillä pelastaaksesi luotusi vihollisen orjuudesta / sinä 
tahdoit lihassa astua ristille. / Kiittäen me siis huudamme sinulle: / ”Ilolla täytit sinä 
kaikki, meidän Vapahtajamme, // sinä, joka tulit maailmaa pelastamaan.” 
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Kontakki, 8. sävelmä 
Isän kuvaamaton Sana tultuaan lihaksi sinusta, oi Jumalansynnyttäjä, tuli kuvat -
tavaksi /  ja jälleen kaunistettuaan muinoin turmeltuneen kuvan / yhdisti sen 
jumalalliseen kauneuteen. // Tunnustaen pelastuksen me sitä töin ja sanoin julistamme. 
 

Vainajien muistelupäivä 
Suuren Paaston 2. viikon lauantai 

 
Tropari, 8. sävelmä 
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat / ja 
annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat. / Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, 
/ sillä sinuun he ovat toivonsa panneet, // meidän luojaamme, tekijäämme ja 
Jumalaamme. 
Toinen tropari, 8. sävelmä 
Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ja otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka 
synnyttänyt olet, / oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovien pelastus. 
Kontakki, erityinen sävelmä 
Saata, oi Kristus, / sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon, / missä ei ole 
kipua, ei surua / eikä huokauksia // vaan on loppumaton elämä. 
 

Gregorios Palamaksen sunnuntai 
       Suuren Paaston 2. sunnuntai 
                                 (BSL) 

Tropari, 8. sävelmä 
Ortodoksisen uskon valo, kirkon tuki ja opettaja, / munkkien kaunistus, teologien 
voittamaton puolustaja, / ihmeitä tekevä Gregorios, Tessalonikan kunnia, armon 
saarnaaja, // rukoile alati pelastusta sieluillemme. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Oi Jumalalta sanasi saanut saarnaaja Gregorios, /me yksin mielin veisaamme ylistystä 
sinulle, /sinä, viisauden pyhä ja jumalallinen julistaja, jumaluusopin heleä pasuuna. / 
Mutta nyt mielenä Alkumielen edessä seisoessasi, / ohjaa meidänkin mieltämme kohti 
Jumalaa, // että veisaisimme sinulle, oi isä: ”Iloitse, armon saarnaaja.” 
Kontakki, 4. sävelmä 
Nyt on tullut toiminnan aika, tuomio on ovella, paastotkaamme. / Kantakaamme 
Herralle katumuksen kyyneleitä ja almuja huutaen: / ”Syntimme ovat runsaammat kuin 
meren hiekka, / mutta sinä, kaiken Luoja, anna ne anteeksi, // että saisimme 
turmeltumattomat seppeleet.” 
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Ristinkumartamisen sunnuntai 
Suuren Paaston 3. sunnuntai 

(BSL) 

Tropari, 1. sävelmä 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. / Anna kirkollesi voitto 
vihollisista // ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi. 
Kontakki, 7. sävelmä 
Leimuava miekka ei vartioi enää Eedenin porttia, / sillä ihmeellinen sammuttaja, 
ristinpuu on ilmestynyt. / Kuoleman ota ja helvetin voitto on karkotettu, / sillä sinä, 
minun Vapahtajani, tulit huutaen tuonelassa oleville: // ”Tulkaa jälleen paratiisiin.”  
 

Pyhittäjä Johannes Siinailaisen sunnuntai 
Suuren Paaston 4. sunnuntai 

(BSL) 

Tropari, 8. sävelmä  
Kyynelvirroillasi olet kastellut hedelmättömän erämaan / ja syvillä huokauksillasi olet 
kantanut satakertaista hedelmää. / Sinusta on tullut valistaja, joka valaiset maanpiirin 
ihmeilläsi, // pyhittäjäisämme Johannes, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan 
meidän sielumme. 
Toinen tropari, 3. sävelmä 
Pystytettyäsi opetustesi järjestelmän jumalallisiksi portaiksi / sinä, Johannes olet 
osoittautunut munkkien opastajaksi / kohottaen heidät käytännön puhdistavasta 
kilvoituksesta hengellisen näkemisen kirkkauteen. / Pyhittäjäisä, rukoile Kristusta 
Jumalaa // antamaan meille suuri laupeutensa. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Itsehillintäsi korkeuteen / Herra asetti sinut / kuin todelliseksi kiintotähdeksi / 
valaisemaan maan ääriä, // oi isämme opettaja Johannes. 
 

Akatistoksen lauantai 
Paaston 5. viikon lauantai 

 
Tropari, 8. sävelmä 
Saatuaan salaisesti tiedon saamastaan tehtävästä / enkeli ilmestyi pyhässä innossa 
puhtaalle Neitseelle Joosefin huoneessa lausuen: / ”Hän, joka alas tulemisellaan 
taivuttaa taivaat, / sijoittuu olemustaan muuttamatta täydellisesti sinuun. / Nähden 
hänen ottavan orjan muodon kohdussasi minä hämmästyneenä veisaan sinulle: // 
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.” 
Kontakki, 8. sävelmä 
Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle / me, sinun 
palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme voittovirren. / Pelasta 
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meidät kaikista vaaroista, / sillä sinulla on voima voittamaton, / että huutaisimme 
sinulle: // ”Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.” 
 

Maria Egyptiläisen sunnuntai 
Suuren Paaston 5. sunnuntai 

(BSL) 

Tropari, 8. sävelmä 
Sinussa, oi pyhittäjä-äiti Maria, / täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, / 
sillä sinä otit ristin ja seurasit Kristusta / ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä 
se on katoavainen, / ja pitämään huolta sielusta, joka on katoamaton. // Sen tähden 
iloitsee sinun henkesi enkelten joukossa. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Sinä, joka ennen olit täynnä kaikkea siveettömyyttä, / tänään katumuksen kautta tulit 
Kristuksen morsiameksi / kaivaten enkelten elämää ja kukistaen pahat henget ristin 
aseella. / Sen tähden sinusta, oi kunniakas Maria, // on tullut Kuninkaan morsian. 
 

Lasaruksen lauantai 
Suuren Paaston 6. lauantai 

 
Tropari, 1. sävelmä 
Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen / sinä, oi Kristus Jumala, 
kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen. / Sen tähden mekin lapsukaisten 
tavoin kantaen voiton merkkejä / huudamme sinulle, kuoleman voittajalle: / ”Hoosianna 
korkeuksissa, // siunattu olet sinä, joka tulet Herran nimessä.” 
Kontakki, 2. sävelmä 
Kristus, kaikkien ilo, totuus ja valkeus, / elämä ja maailman ylösnousemus, / on 
hyvyydessään ilmestynyt maan päälle / ja tullut ylösnousemuksen esikuvaksi // suoden 
kaikille jumalallisen anteeksiannon. 
 

 

Herran ratsastus Jerusalemiin 
Palmusunnuntai 

Tropari, 1.sävelmä 
Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen  / sinä, oi Kristus Jumala, 
kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen. / Sen tähden mekin lapsukaisten 
tavoin kantaen voiton merkkejä / huudamme sinulle, kuoleman voittajalle: / ”Hoosianna 
korkeuksissa, // siunattu olet sinä, joka tulet Herran nimessä.” 
Toinen tropari, 4. sävelmä 
Oi Kristus, meidän Jumalamme, kasteessa haudattuina kanssasi / olemme sinun 
ylösnousemisessasi saaneet iankaikkisen elämän. / Sen tähden me ylistystä veisaten 
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sinulle huudamme: / ”Hoosianna korkeuksissa, // siunattu olet Sinä, joka tulet Herran 
nimessä!” 
Kontakki, 6. sävelmä 
Oi Kristus Jumala, / sinä istuen taivaissa valtaistuimella / ja aasin varsan selässä maan 
päällä / otit vastaa kiitoksen enkeleiltä / ja ylistyksen lapsukaisilta, / jotka huusivat 
sinulle: // ”Siunattu olet sinä, joka tulet Aadamin pelastamaan.” 
 

Herran Pääsiäinen 
Tropari 
Kristus nousi kuolleista, / kuolemalla kuoleman voitti // ja haudoissa oleville elämän 
antoi. 
Hypakoe, 8. sävelmä 
Naiset, jotka Marian kanssa olivat, / ennättivät ennen aamua haudalle. / He näkivät 
kiven siitä pois vieritetyn / ja kuulivat enkelin sanovan: / ”Miksi te iankaikkisessa 
valossa asuvaa / etsitte kuolleiden joukosta niin kuin ihmistä? / Katsokaa 
käärinliinoja./ Menkää kiireesti ja julistakaa maailmalle, / että herännyt on kuolleista 
Herra, joka on kuoleman kuolettanut, // sillä hän on Jumalan Poika, ihmiskunnan 
pelastus. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Sinä, oi Kuolematon, laskeuduit hautaan, / sinä myös tuonelan voiman kukistit. / Sinä, 
Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, / mirhaa tuoville naisille sanoit: 
”Iloitkaa!” / Apostoleillesi annoit rauhan // ja langenneille ylösnousemisen.  
 

Apostoli Tuomaan sunnuntai 
2. sunnuntai Pääsiäisestä 

Tropari, 7. sävelmä 
Kristus Jumala, / sinä, Elämä, nousit niin kuin aurinko sinetöidystä haudasta / ja tulit, 
oi kaikkien ylösnousemus, / lukittujen ovien taakse opetuslastesi eteen // ja heidän 
kauttaan uudistat meissä totuuden hengen suuresta laupeudestasi. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Sinun tultuasi sisään lukittujen ovien taa / Tuomas tutkivalla kädellään koski elämän 
antavaa kylkeäsi, oi Kristus Jumala, / ja niin hän muiden apostolien kanssa huusi 
sinulle: // ”Sinä olet minun Herrani ja Jumalani.” 

 

Mirhantuojien sunnuntai 
3.sunnuntai Pääsiäisestä 

Troparit, 2. sävelmä 
Laskeuduttuasi alas kuolemaan sinä, kuolematon Elämä, / tukahdutit tuonelan 
jumaluutesi kirkkaudella. / Ja kun kuolleetkin maan syvyyksistä nostit, / kaikki 
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taivaalliset voimat lauloivat sinulle: // ”Elämänantaja Kristus, meidän Jumalamme, 
kunnia olkoon Sinulle.” 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Kunniallinen Joosef, otettuaan puun päältä sinun puhtaimman ruumiisi, / käärittyään 
puhtaaseen liinavaatteeseen ja peitettyään tuoksuvilla yrteillä, /  pani sen uuteen 
hautaan. // Mutta sinä, Herra, nousit ylös kolmantena päivänä antaen maailmalle 
suuren laupeutesi.  

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen 

Mirhaa tuoville naisille ilmestyi haudan luona enkeli ja lausui: / ”Mirhavoiteet sopivat 
kuolleille, mutta Kristus on kuolemalle vieras. / Ja te julistakaa: Herra on noussut 
kuolleista // antaen maailmalle suuren laupeutensa.”   

Kontakki, 2. sävelmä                                                                   
Oi Kristus Jumala, / sinä mirhantuojille sanoit: ”Iloitkaa” / ja ylösnousemisellasi 
esiäiti Eevan itkun lakkautit. / Apostoleillesi taas anoit käskyn julistaa: // ”Vapahtaja 
on noussut ylös haudasta.” 

Halvaantuneen sunnuntai 
4. sunnuntai Pääsiäisestä 

Tropari, 3. sävelmä,  
Riemuitkoon taivas ja iloitkoon maa, / sillä Herra näytti voimansa: / Hän kukisti 
kuolemallaan kuoleman / ja tuli kuolleista nousseiden esikoiseksi. / Tuonelan kidasta 
hän päästi meidät / ja antoi maailmalle // suuren laupeuden. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Paranna, oi Herra, jumalallisella vallallasi / moniin synteihin ja kelvottomiin tekoihin 
halvaantunut sieluni, / niin kuin sinä muinoin paransit halvaantuneen miehen, / että 
minä pelastettuna veisaisin sinulle: // ”Laupias Kristus, kunnia olkoon sinun voimallesi.” 

 

Pääsiäisajan Keskijuhla 
4. viikon keskiviikosta 5. viikon keskiviikkoon 

Tropari, 8. sävelmä 
Juhlan ehdittyä puoliväliin juota minun janoavaa sieluani hurskauden vedellä, / sillä 
sinä, Vapahtaja, olet kaikille huutanut: / ”Joka janoaa, hän tulkoon luokseni ja 
juokoon.” // Oi elämän lähde, Kristus Jumala, kunnia olkoon sinulle. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Lehtimajajuhlan keskivaiheilla / sinä, Kristus Jumala, kaikkien luoja ja hallitsija, / 
sanoit sinua kuunteleville: / ”Tulkaa ja ammentakaa kuolemattomuuden vettä.” /      
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Sen tähden me lankeamme eteesi ja uskoen huudamme: / ”Anna meille laupeutesi 
lahjoja, // sillä sinä olet meidän elämämme lähde.” 

 

Samarialaisen naisen sunnuntai 
5. sunnuntai Pääsiäisestä 

Tropari, 4. sävelmä 
Kuultuaan enkelin ilosanoman ylösnousemuksesta / ja torjuttuaan esi-isiemme 
tuomion/ pyhät naiset, Herran opetuslapset, / kerskaten sanoivat apostoleille: / 
Kukistettu on kuolema, / ylösnoussut on Kristus Jumala, // joka tekee maailmalle 
suuren laupeuden. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Tultuaan uskoen kaivolle / samarialainen nainen näki sinut, viisauden veden, / ja 
juotuaan siitä yltäkyllin // sai hän, aina ylistettävä, ainaiseksi osakseen ylhäisen 
valtakunnan. 

 
Sokeana syntyneen sunnuntai 

6. sunnuntai Pääsiäisestä 
 

Tropari, 5. sävelmä 
Veisatkaamme, uskovat, ylistystä Sanalle, / joka on Isän ja Hengen tavoin aluton ja  
iankaikkinen / ja on pelastuksemme tähden syntynyt Neitseestä. / Kumartukaamme 
hänen edessään, / sillä hän on vapaasta tahdostaan ylentänyt noussut ristille / ja 
kärsinyt kuoleman // ja kunniakkaalla ylösnousemisellaan on kuolleet herättänyt. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Sieluni silmät sokeutuneina minä tulen eteesi, oi Kristus, / niin kuin sokeana syntynyt / 
ja katuen huudan sinulle: / ”Sinä olet pimeydessä vaeltaville // häikäisevä valkeus.” 
 
 

Pääsiäisajan päätösjuhla 
6. viikon keskiviikko 

Tropari, 5. sävelmä 
Veisatkaamme, uskovat, ylistystä Sanalle, / joka on Isän ja Hengen tavoin aluton ja  
iankaikkinen / ja on pelastuksemme tähden syntynyt Neitseestä. / Kumartukaamme 
hänen edessään, / sillä hän on vapaasta tahdostaan ylentänyt noussut ristille / ja 
kärsinyt kuoleman // ja kunniakkaalla ylösnousemisellaan on kuolleet herättänyt. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Sieluni silmät sokeutuneina minä tulen eteesi, oi Kristus, / niin kuin sokeana syntynyt / 
ja katuen huudan sinulle: / ”Sinä olet pimeydessä vaeltaville // häikäisevä valkeus.” 
 
 
 



~ 82 ~ 

 

Kontakki, 8. sävelmä 
Sinä, oi Kuolematon, laskeuduit hautaan, / sinä myös tuonelan voiman kukistit. / Sinä, 
Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, / mirhaa tuoville naisille sanoit: 
”Iloitkaa!” / Apostoleillesi annoit rauhan // ja langenneille ylösnousemisen.  

 

Herran taivaaseen astuminen 
Helatorstai 

40 päivää pääsiäisestä 
Juhlakausi Helluntaita edeltävään perjantaihin  

 
Tropari, 4. sävelmä 
Oi Kristus, meidän Jumalamme, / sinä menit kunniassa taivaaseen / annettuasi Pyhän 
Hengen lupauksessa ilon opetuslapsillesi. / Heidän uskonsa oli vahvistanut suloinen 
sanoma, // että sinä olet Jumalan Poika, maailman Vapahtaja. 
Kontakki, 6. sävelmä 
Täytettyäsi Jumalan meitä koskevan pelastuksen / ja yhdistettyäsi maallisen 
taivaallisiin / sinä, oi Kristus, meidän Jumalamme, nousit kunniassa taivaaseen. / 
Mutta sinä et suinkaan eronnut meistä / vaan olet aina kanssamme / ja lupaat niille, 
jotka sinua rakastavat: // ”Minä olen teidän kanssanne, eikä kukaan voi olla teitä 
vastaan.” 
 

Pyhien isien sunnuntai 
(Nikean I kirkolliskokouksen 318 isää) 

7. sunnuntai Pääsiäisestä 
 

Tropari, 6. sävelmä 
Enkelien voimat ilmestyivät haudallesi, / ja vartijat kaatuivat maahan niin kuin 
kuolleet. / Maria seisoi hautasi luona / etsien puhtainta ruumistasi. / Sinä riistit vallan 
tuonelalta, / joka ei sinua vahingoittanut. / Sinä tulit Neitsyttä vastaan, lahjoittaen 
elämän. // Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon Sinulle. 
Tropari, 8. sävelmä                                                                 
Suuresti ylistetty olet sinä, Kristus, meidän Jumalamme, / joka olet isämme valoiksi 
maan päälle määrännyt / ja heidän kauttansa olet meidät kaikki oikeaan uskoon 
ohjannut. // Kunnia olkoon sinulle, oi ylen armollinen.                                                            
Kontakki 8. sävelmä                                                             
Apostolien julistus ja isien uskonkappaleet / ovat kirkolle yhden uskon vahvistaneet, / 
ja kirkko puettuna totuuden pukuun, ylhäältä annetusta jumaluusopista kudottuun, // 
oikein hoitaa ja ylistää hurskauden suurta salaisuutta.  
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Vainajien muistelupäivä 
Lauantai Helluntain edellä 

 
Tropari, 8. sävelmä 
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat / ja 
annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat. / Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, 
/ sillä sinuun he ovat toivonsa panneet, // meidän luojaamme, tekijäämme ja 
Jumalaamme. 
Toinen tropari, 8. sävelmä 
Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ja otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka 
synnyttänyt olet, / oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovien pelastus. 
Kontakki, erityinen sävelmä 
Saata, oi Kristus, / sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon, / missä ei ole 
kipua, ei surua / eikä huokauksia // vaan on loppumaton elämä. 
 

Pyhän Kolminaisuuden päivä  
Helluntai 

50 päivää pääsiäisestä 
Juhlakausi Helluntaista seuraava lauantaihin 

 
Tropari, 8. sävelmä 
Kiitetty olet sinä, Kristus meidän Jumalamme, / joka teit viisaiksi kalamiehet, / kun 
heidän päälleen Pyhän Hengen lähetit / ja heidän kauttaan sait verkkoon koko 
maailman. // Kunnia olkoon sinulle, ihmisiä rakastava Jumala. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Kun Kaikkeinkorkein tultuaan alas sekoitti kielet, hän hajoitti kansat. / Mutta kun hän 
jakoi tuliset kielet, hän kutsui kaikki yhteen. // Ja niin me yksin mielin ylistämme 
kaikkein pyhintä Henkeä. 

 

Pyhän Hengen päivä 
Helluntaimaanantai 

 
Tropari, 8. sävelmä 
Kiitetty olet sinä, Kristus meidän Jumalamme, / joka teit viisaiksi kalamiehet, / kun 
heidän päälleen Pyhän Hengen lähetit / ja heidän kauttaan sait verkkoon koko 
maailman. // Kunnia olkoon sinulle, ihmisiä rakastava Jumala. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Kun Kaikkeinkorkein tultuaan alas sekoitti kielet, hän hajoitti kansat. / Mutta kun hän 
jakoi tuliset kielet, hän kutsui kaikki yhteen. // Ja niin me yksin mielin ylistämme 
kaikkein pyhintä Henkeä. 
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Kaikkien pyhien sunnuntai 
1. sunnuntai Helluntaista 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Kirkkosi puettuna ikään kuin purppuraan / ja hienoon pellavaan, / koko maailman 
marttyyrien vereen, / laulaa heidän kauttaan sinulle, oi Kristus Jumala: / ”Lähetä 
kansallesi ylhäältä armosi, / lahjoita valtakunnallesi rauha // ja sieluillemme suuri 
laupeus.” 
Kontakki, 8. sävelmä 
Luonnon esikoisina luomakunnan istuttajalle / maailma tuo sinulle, Herra, uhriksi 
jumalankantajat marttyyrit. / Heidän ja Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden // 
varjele syvässä rauhassa kirkkoasi, oi ylen armollinen. 
 
 

YLEISET MUISTOT 
 

Jumalansynnyttäjän muisto 
 

Ellei ole tiettyä troparia, niin luetaan /lauletaan lokak. 24. päivän tropari. 
 
Tropari, 4. sävelmä 
Me syntiset ja uupuneet / hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo / ja 
katuen langetkaamme hänen eteensä / huutaen sydämemme pohjasta: / ”Auta, oi 
Valtiatar, ja armahda meitä. / Älä viivy. / Me muutoin hukumme syntiemme paljouden 
tähden. / Älä käännytä palvelijoitasi tyhjin käsin luotasi, // sillä sinä olet ainoa 
toivomme. 
Kontakki, 6. sävelmä 
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 kunnioittavat.” 
 

Enkelien muisto 
 
Tropari, 4. sävelmä 
Taivaallisten voimien johtajat, / teitä me kelvottomat anomme: / Suojelkaa 
rukouksillanne meitä / ja kätkekää meidät aineettoman kunnianne siipien alle! / 
Varjelkaa meitä, kun me hartaasti lankeamme eteenne ja anomme: / Päästäkää 
vaaroista meidät, // oi ylhäisten voimien päämiehet. 
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Kontakki, 4. sävelmä 
Taivaallisten voimien johtajat, / jumalallisen kunnian palvelijat, / enkelten päämiehet / 
ja ihmisten ohjaajat! / Rukoilkaa meille kaikkea sitä, mikä on meille hyödyksi, / ja 
suurta armoa, // te ruumiittomien voimien johtajat. 
 

Johannes Kastajan muisto 
 

Tropari, 2. sävelmä 
Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vietetään, / mutta sinulle, oi Edelläkävijä, on kylliksi 
Herran todistus, / sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista jaloimmaksi / tultuasi 
arvolliseksi kastamaan virrassa hänet, josta olet saarnannut. / Sen tähden taisteltuasi 
totuuden puolesta hamaan kuolemaan asti / sinä iloiten julistit myös tuonelassa oleville 
lihassa ilmestynyttä Jumalaa, // joka ottaa pois maailman synnin ja antaa meille 
suuren armon. 
Johannes kastajan Kontakki, 8. sävelmä 
Sinulle, kaikista pyhistä totisesti suurimmalle, / minä kelvoton, kaikista laittomuuden 
tekijöistä syntisin, kuitenkin veisaan: / ”Oi Johannes Edelläkävijä, sinulla on uskallus 
Herran edessä, / päästä siis minut kaikesta hädästä, // että huutaisin sinulle: Iloitse, 
armon saarnaaja.” 
 

Profeetan muisto 
 

Tropari, 2. sävelmä 
Viettäen profeettasi (nimi) pyhää muistoa / me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme 
sinua: // ”Pelasta sielumme, oi Herra.” 
Kontakki, 4. sävelmä 
Hengen valaisema puhdas sydämesi / otti Jumalalta vastaan kirkkaita profetioita, / 
niin että saatoit nähdä kaukaisen tulevaisuuden / aivan kuin nykyisyyden. // Sen 
tähden me sinua, jalo profeetta (nimi ) , kunnioitamme. 
 

Apostolien muisto 
 

Tropari, 3. sävelmä 
Oi pyhät apostolit, / rukoilkaa armollista Jumalaa, / että hän antaisi // rikkomusten 
anteeksiannon meidän sieluillemme. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Herran viisaat apostolit, / Kristuksen viinitarhan köynnökset! / Hyveissänne te 
kannoitte rypäleitä, / joista meille vuotaa pelastuksen viini. / Nauttien sitä me 
täytymme ilolla / ja vietämme kunniakasta muistoanne. // Rukoilkaa meille suurta 
armoa ja syntiemme päästöä. 
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Kontakki yhdelle apostolille, 4. sävelmä 
Kirkko on saanut sinusta, oi apostoli (nimi), / kirkkaan, monilla ihmetöilläsi loistavan 
tähden. / Sen tähden me huudammekin Kristukselle : / ”Oi armollinen, pelasta ne, // 
jotka apostolisi muistoa uskossa kunnioittavat.” 
 

Esipaimenen muisto 
 
Tropari, 4. sävelmä 
Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi / ja itsehillinnän opettajaksi asiain totuus 
osoitti sinut laumallesi. / Sen tähden olet sinä saavuttanut nöyryydessäsi ylhäisen 
aseman / ja köyhyydessäsi rikkauden. / Rukoile, oi isä esipaimen (nimi), / Kristusta 
Jumalaamme // pelastamaan meidän sielumme. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Oi suuri esipaimen (nimi), / sinä, Jumalan jylisevä ääni, / hengellinen pasuuna, uskon 
istuttaja ja harhaoppien poistaja, / Kolminaisuuden otollinen palvelija! / Seisoen aina 
enkelten joukossa Jumalan edessä // rukoile lakkaamatta meidän kaikkien puolesta. 

 

Usean Esipaimenen muisto 
 

Tropari, 4. sävelmä 
Oi isiemme Jumala, / sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois 
laupeuttasi / vaan isiemme rukouksien tähden // ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 
Kontakki, 8. sävelmä 
Kirkko veisaten ylistää teitä / hyveitten opettajiksi ja esipaimenten kaunistukseksi. / 
Esirukouksienne kautta antakaa meille, jotka teitä rakkaudella kunnioitamme, // 
menestys hyveissä ja varjelus viettelyksiltä, oi hyveissänne horjumattomat. 
 

Pyhittäjän muisto 
 
Tropari, 8. sävelmä 
Sinussa, oi pyhittäjäisä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, / sillä sinä 
otit ristin ja seurasit Kristusta / ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on 
katoavainen, / ja pitämään huolta sielusta, joka on katoamaton. // Sen tähden iloitsee, 
oi pyhittäjä (nimi),  sinun henkesi enkelten joukossa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Sinä varustauduit sielun puhtauden jumalallisilla aseilla / ja tarttuen lujasti 
rukouksiesi keihääseen lävistit sillä pahojen henkien joukot. / Oi isämme (nimi), rukoile 
lakkaamatta meidän kaikkien puolesta. 
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Naispyhittäjän muisto 
 

Tropari, 8. sävelmä 
Sinussa, oi pyhittäjä-äiti täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, / sillä sinä 
otit ristin ja seurasit Kristusta / ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on 
katoavainen, / ja pitämään huolta sielusta, joka on katoamaton. // Sen tähden iloitsee, 
oi pyhittäjä (nimi),   sinun henkesi enkelten joukossa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Herran rakkauden tähden /sinä, pyhittäjä-äiti, hylkäsit halun levätä. / Valistaen 
henkesi paastolla / sinä peräti voitit hengellisen pedon. //Kukista esirukouksillasi 
sieluvihollisten voima. 
 

Useamman Pyhittäjän muisto 
Tropari, 4. sävelmä 
Oi isiemme Jumala, / sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois 
laupeuttasi / vaan isiemme rukouksien tähden // ohjaa rauhassa elämäämme. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Käytyänne kuivin jaloin monet myrskyt / te, Jumalassa viisaat pyhittäjät, hukutitte 
kyyneltenne virtoihin ruumiittomat vihollisenne. // Saatuanne ihmeitten tekemisen 
lahjan rukoilkaa lakkaamatta meidän kaikkien puolesta.  
 

Useamman naispyhittäjän muisto 
Tropari, 2. sävelmä 
Kihlautuen todelliselle rakkaudelle / te, Kristuksessa kunniakkaat, hylkäsitte 
liittymisen ajalliseen ylkään. / Ja kasvaen hyveiden kilvoituksissa  / te, jalosieluiset ja 
ylen autuaat, kohositte turmeltumattomuuden korkeuteen. / Pyhittäjä-äitien esikuvat 
ja pylväät, rukoilkaa lakkaamatta meidän puolestamme, // jotka rakkaudella teidän 
muistoanne vietämme. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Näännyttäen ruumiinne paastolla / ja anoen valvovin rukouksin Luojalta syntienne 
täydellistä anteeksiantamista / te otitte vastaan jumalallisen synninpäästön / ja 
taivasten valtakunnan. // Rukoilkaa Kristusta Jumalaa meidän kaikkien puolesta. 
 

Marttyyrin muisto 
Tropari, 4. sävelmä                                                             
Marttyyrisi (nimi), oi Herra, / on kärsimyksissään saanut sinulta, meidän 
Jumalaltamme, kuihtumattoman voittoseppeleen, / sillä omistaen sinun antamasi 
voiman / hän voitti julmat tyrannit ja kukisti pahojen henkien voimattoman 
röyhkeyden. // Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.  
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Kontakki, 2. säv.                                                                                            
Kirkkaana johtotähtenä sinä, oi vaivojen kärsijä (nimi) ilmestyit maailmalle / julistaen 
valkeutesi säteillä Kristus-aurinkoa./  Sinä sammutit kaiken eksytyksen / ja meille 
annat koittaa valkeuden // lakkaamattomilla esirukouksillasi.  
 

Useamman marttyyrin muisto 
Tropari, 1. sävelmä  
Me rukoilemme sinua, oi ihmisiä rakastava, / paranna meidän vaivamme / niiden 
vaivojen hellyttämänä, // jotka pyhäsi kärsivät sinun tähtesi, oi Herra.  
Kontakki, 8. sävelmä 
Te, jumalalliset marttyyrit, ilmestyitte kirkkaiksi valoiksi, / jotka valaisevat koko 
luomakunnan ihmeidenne valolla. / Te päästätte vaivoista ja hajotatte syvän pimeyden 
// rukoillen lakkaamatta Kristusta meidän kaikkien puolesta. 
 

Pappismarttyyrin muisto 

Tropari, 4. sävelmä                                                              
Tavoiltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä / Jumalan Hengessä sinä 
sait käytännön kilvoituksesta pohjan hengellisiin tutkiskeluihin. / Sen tähden 
toimittaessasi totuuden sanan palvelusta / ja kärsittyäsi uskosi tähden aina 
verikuolemaan asti. // Rukoile, pappismarttyyri (nimi), Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme.                                                           
Kontakki, 4. sävelmä                                                                      
Elettyäsi hurskaasti sielunpaimenena / ja kuljettuasi veritodistuksen tien / sinä, 
Jumalassa viisas, näivetit epäjumalien uhrialttarit / ja puolustit hengellistä laumaasi. / 
Kunnioittaen sinua me lausumme sinulle: / ”Päästä meidät hartailla rukouksillasi 
kaikista vaaroista, // oi isämme (nimi). ” 

Useamman Pappismarttyyrin muisto 

Tropari, 4. sävelmä 
Oi isiemme Jumala, / sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois 
laupeuttasi / vaan isiemme rukouksien tähden // ohjaa rauhassa elämäämme. 
Kontakki, 3. sävelmä 
Teitä, pappismarttyyrit, hengellisen auringon laskemattomat valot, / me olemme 
tänään kokoontuneet veisuin ylistämään, / sillä te loistitte tietämättömyyden 
pimeydessä olleille kutsuen kaikkia hurskauden korkeuteen. / Sen tähden me 
veisaamme teille: // ”Iloitkaa, kaikkien paastoajien tukipylväät.” 
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Pyhittäjämarttyyrin muisto 
 

Tropari, 8. sävelmä 
Sinussa, oi pyhittäjäisä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, / sillä sinä 
otit ristin ja seurasit Kristusta / ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on 
katoavainen, / ja pitämään huolta sielusta, joka on katoamaton. // Sen tähden iloitsee, 
oi pyhittäjä (nimi),  sinun henkesi enkelten joukossa. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Laulaen kunnioittakaamme (nimi) hurskaana ja koeteltuna kilvoittelijana, / 
vapaaehtoisena, kunniakkaana kärsijänä ja erämaan asukkaana, // sillä hän, aina 
ylistettävä, on käärmeen pään rikki polkenut. 
 

Useamman Pyhittäjämarttyyrin muisto 
 

Tropari, 4. sävelmä 
Oi isiemme Jumala, / sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois 
laupeuttasi / vaan isiemme rukouksien tähden // ohjaa rauhassa elämäämme. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Käytyänne kuivin jaloin monien myrskyjen halki / te, Jumalassa viisaat 
pyhittäjämarttyyrit, hukutitte kyyneltenne virtoihin ruumiittomat vihollisenne. // 
Saatuanne ihmeitten tekemisen lahjan rukoilkaa lakkaamatta meidän kaikkien puolesta. 
 

Naismarttyyrin muisto 
Tropari, 4. sävelmä 
Sinun karitsasi (nimi) huutaa sinulle, oi Jeesus suurella äänellä: / ”Sinua, Ylkäni, minä 
rakastan ja sinua etsien kärsin. / Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, / sinun kuolemaasi 
kastettu, sinun kanssasi haudattu. / Sinun tähtesi minä kärsin hallitakseni kanssasi, 
/sinun edestäsi kuolen elääkseni kanssasi. /Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, / 
joka on rakkaudella uhrautunut sinulle. // Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi 
Laupias, meidän sielumme.”  
Kontakki, 2. sävelmä 
Sinun ruumiisi kunniakas temppeli / on tullut sieluillemme parannuksen lähteeksi, / ja 
me uskovat, kaikki huudamme sinulle: // ”Neitsytmarttyyri, kunniakas (nimi), rukoile 
lakkaamatta Kristusta Jumalaa meidän kaikkien puolesta. 

 

Useamman naismarttyyrin muisto 
Tropari, 1. sävelmä 
Elämänjuoksun päätettyänne ja uskon säilytettyänne / kärsimykset saattoivat teitä, 
te järjelliset karitsat, Kristus Karitsan ja Paimenen tykö. / Sen tähden hengessä 
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iloiten ja Kristusta ylistäen // me tänään juhlimme teidän pyhää muistoanne, oi ylen 
ihmeelliset marttyyrit. 
Kontakki, 4. sävelmä 
Juhlien Kristuksen tähden kärsineitten muistoa / me uskossa anomme kaikille 
vapautusta kaikkinaisista kärsimyksistä ja huudamme: // ”Jumalamme, joka tahtonsa 
mukaan on marttyyrinsa kirkastanut, on meidän kanssamme.” 
 

Naispyhittäjämarttyyrin muisto 
Tropari, 4. sävelmä 
Sinun karitsasi (nimi) huutaa sinulle, oi Jeesus suurella äänellä: / ”Sinua, Ylkäni, minä 
rakastan ja sinua etsien kärsin. / Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, / sinun kuolemaasi 
kastettu, sinun kanssasi haudattu. / Sinun tähtesi minä kärsin hallitakseni kanssasi, 
/sinun edestäsi kuolen elääkseni kanssasi. /Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, / 
joka on rakkaudella uhrautunut sinulle. // Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi 
Laupias, meidän sielumme.” 
Kontakki, 4. sävelmä 
Sinun pyhä muistosi, oi (nimi),  /on kirkastunut maailmalle auringon kaltaisena kuvaten 
elämääsi. / Pidättäytymisellä sinä lihasi pyyteet kukistit / ja kärsimystesi verellä 
kihlasit itsesi Kristukselle. / Vapauta kaikesta pahasta meidät, jotka sinua ylistämme, 
/ että veisaisimme sinulle: // ”Iloitse, oi pyhittäjä-äiti.” 

 

Tunnustajan muisto 
 

Tropari, 8. sävelmä 
Oikeauskoisuuteen ohjaaja, hurskauden ja sielun puhtauden opettaja, / maailman 
valaisin ja Jumalan Hengen innoittama kaunistus esipaimenten joukossa, / Jumalassa 
viisas (nimi), sinä hengellinen kannel, valaisit opetuksillasi kaikkia. // Rukoile Kristusta 
Jumalaa pelastamaan meidän sielumme. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Nauttien yltäkylläisesti paastoamisesta / sinä vaimensit lihasi pyyteet / ja uskosi 
kasvattamana / kukoistit kuin paratiisin elämänpuu, // oi pyhitetty isämme (nimi). 
 
 

Pyhien parantajien muisto 
Tropari, 8. sävelmä 
Pyhät palkattaparantajat ja ihmeidentekijät, / katsokaa meidän vaivojemme puoleen. 
// Ilmaiseksi te olette saaneet, ilmaiseksi myös antakaa meille. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Saatuanne parantamisen armolahjan / te, jalot lääkärit ja ihmeiden tekijät, 
ammennatte sairaille terveyttä. / Te, jotka maailmaa ihmeteoillanne parannatte, / 
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katsokaa meidänkin puoleemme // ja hillitkää vihollisen meitä vastaan tähtäämät 
röyhkeät hyökkäykset. 
 

Kristuksen tähden houkan muisto 
 

Tropari, 1. sävelmä 
Sinun palvelijasi (nimi), oi Kristus Jumala, / kuultuaan apostolisi Paavalin sanat / "Me 
olemme houkkia Kristuksen tähden" / tekeytyy itse maan päällä houkaksi sinun tähtesi. 
/ Kunnioittaen hänen muistoaan rukoilemme sinua, oi Herra: // ”Pelasta meidän 
sielumme.” 
Kontakki, 8. sävelmä 
Pyrkien korkeimpaan kauneuteen / sinä täysin hylkäsit lihan alhaiset nautinnot. / 
Pyytämättä itsellesi maailman turhaa tavaraa / sinä, oi autuas (nimi), jo täällä saavutit 
enkelten kaltaisuuden. // Heidän joukossaan rukoile lakkaamatta Kristusta Jumalaa 
meidän kaikkien puolesta. 

 

Ehtoopalvelus arkipäivinä 
 

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. (x3) 

 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. 
Aamen. 
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                       Herra, armahda.  x3 
 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 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. 
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 
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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. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle Jumala. (x3) 
 
Ektenia 
 (Lauantaina lauletaan Autuas se mies) 
 
Lauletaan       Avuksihuutopsalmit 

Herra, minä huudan sinua, kuule minua. / Kuule minua, oi Herra. / Herra, 
minä huudan sinua, kuule minua. / Ota korviisi minun ääneni, / kun minä 
sinua huudan. / Kuule minua, oi Herra. 
Nouskoon minun rukoukseni / niin kuin suitsutussavu sinun kasvojesi 
eteen, / minun kätteni ylennys olkoon sinulle ehtoouhri. / Kuule minua, oi 
Herra. 
 

Lukija Herra, pane vartija minun suulleni ja suljettu portti huuliini. 
 Älä salli sydämeni taipua vääristelyn sanoihin syntieni puolusteluksi. 
 Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään sinun nimeäsi. 
 Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun sinä minulle hyvin teet. 
 Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. 
 Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? 
 Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että sinua peljättäisiin. 
 Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa ja minä panen toivoni hänen 

sanaansa. Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen 
tykönänsä. Ylistäkää Herraa kaikki kansat. Sillä hänen armonsa meitä 
kohtaan on voimallinen. 

 
Lauletaan Avuksihuutostikiirat 

 

maanantai    8. säv 
 Vuolaita katumuksen kyynelvirtoja, / harrasta sydämen tunnustusta, / 

puhdistavaa itkua ja mielen nöyryyttä ei minulla ole. / Publikaanin, 
syntisen naisen ja tuhlaajapojan esikuvaa en seurannut. / Kuinka siis 
voisin saada monien syntieni anteeksiannon? / Mutta pelasta minut niillä 
vaiheilla, // jotka sinä parhaiten tiedät, oi Kristus. 

 1.säv 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle hengelle nyt, aina ja     
iankaikkisesti. Aamen. 
Oi Neitsyt, rukoile yhdessä suuren Edelläkävijän Johanneksen kanssa / 
hänen kaikille julistamaansa, koko maailman synnit pois ottavaa Jumalan 
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Karitsaa, / ettei Hän tuomion päivänä / määräisi minua kelvotonta 
vasemmalle puolelleen, // vaan lukisi minut oikealla puolellaan olevien 
lampaitten joukkoon. 

tiistai  6.säv 
 Kun Sinut ristiinnaulittiin oi pitkämielinen Herra, / järkytit sinä koko 

maan perustukset, / mutta vahvistit uskovaisten sydämet. / Sentähden 
me sinulle ylistystä veisaamme ja sinun käsittämätöntä voimaasi 
rakkaudella kumarramme. 

 1.säv   
           Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Aamen. / Nähdessäsi Poikasi ja Valtiaasi käsivarret 
ristille levitettynä / ja hänen kylkensä keihäällä lävistettynä / puhdas 
Äiti itkien huudahti: / Voi minua! Kuinka näen sinun kärsivän, oi ihmisiä 
rakastava, //  joka ihmiset heidän kärsimyksistään vapautat. 

 
keskiviikko  8.säv 

 Lohduttaja-Hengen kirkkaudella, sinä, Herra ja Valtias, valistit 
apostolisi / ja lahjoittaen heille sinun tuntemisesi hengellisen valkeuden 
/ teit heidät meille valonlähteiksi ja uskon lujittajiksi. / Sentähden me 
kumartaen kunnioitamme // sinun sanomatonta ihmisrakkauttasi. 

 2.säv 
 Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Aamen. // Isän ja Pyhän Hengen kanssa kunniassa 
yhdenvertainen sana, / Neitseestä Jumalansynnyttäjästä maan päällä 
loistanut suuri aurinko, / lähetti teidät, kunnialliset apostolit, ikään kuin 
säteinä kaikkiin maan ääriin / valistaman kaikki eksytyksen pimeydessä 
olevat ihmiset uskon valolla // ja jumalallisin opetuksin johdattamaan 
heidät totuuteen. 

torstai  6.säv 
 Kuinka sinä, minun pitkämielinen ja ihmisiä rakastava, / armosta rikas ja 

laupias Jumalani, / olet ihmissuvun puolesta kärsinyt ristin vaivan ja 
kuoleman? // Me ylistämme sinun armollisuuttasi. 

 8.säv 
         Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Aamen. / Nähdessään sinun, Valtiaan Jeesuksen, / 
ristiinnaulittuna vapaasta tahdostasi kärsivän / sinun neitseellinen 
Äitisi huudahti: / Voi minua! / Kuinka sinä nyt väärintekijöiden 
haavoittamana kärsit tuskia, minun suloinen Lapseni, // joka olet 
ihmisten sairauksia parantanut ja armossasi kaikki ihmiset turmeluksen 
vallasta vapahtanut. 
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perjantai 6. säv 
 Kärsivän Kristuksen jälkiä seuraten / kaikki pyhät marttyyrit 

mielenlujuudella kestivät moninaiset kilvoitukset, / julistivat Kristusta 
Jumalaa jumalattomien kuninkaitten edessä / sekä kärsivät monia 
vaivoja ja kidutuksia,  / toivoen tulevansa osallisiksi taivaallisesta 
kunniasta, / jonka nähdessään he nyt riemuitsevat  // seisoen Herran 
edessä yhdessä kaikkien ruumiittomien voimien kanssa.  

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

 Dogmistikiira Jumalansynnyttäjälle viikon sävelmäjakson mukaan 
vigiliakirjasta 

lauantaina   lauletaan stikiirat vigiliakirjasta tulevan sunnuntain sävelmäjakson 
mukaan 

 

sunnuntaina 8.säv. 
 Kristus, minun Herrani, sinä saavuit maailmaan kutsumaan syntisiä 
 pelastukseen / sekä otit vastaan ryövärin, publikaanin, syntisen naisen ja 
 tuhlaajapojan. / Ihmisiä rakastavana kutsu pelastukseen minutkin, /joka 
 enemmän kuin kaikki muut olen sinua vastaan syntiä tehnyt // enkä ole 
 vähimmässäkään määrin katunut syntejäni. 
 Kunnia ... nyt … Aamen. 4. säv. 
 Puhdas Neitsyt sinä, joka olet enkelien joukkoja verrattomasti 
 korkeammalle korotettu, / rukoile aina yhdessä enkelien kanssa häntä, / 
 joka enkeleitä ja koko luomakuntaa Valtiaana hallitsee, / että hän 
 lahjoittaisi meille syntiemme anteeksiannon, / vapauttaisi meidät himojen 
 vallasta / sekä tekisi meidät arvollisiksi taivaan valtakunnassa veisuilla 
 ylistämään hänen kunniaansa // ja tulemaan kuolemattomasta ravinnosta 
 osallisiksi. 
 
Ehtooveisu  (arkena luetaan, sunnuntaisin ja juhlina lauletaan) 
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. Sen 
tähden maailma sinua ylistää. 
 

Prokimenit:    (nuotit vigilia kirjassa) 
maanantai Herra kuulee, kun minä häntä huudan. 
tiistai  Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. 
keskiviikko Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, aja minun asiani väkevyydelläsi. 
torstai Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. 
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perjantai   Jumala Sinä olet minun turvani, Sinun laupeutesi käy minun edelläni.  
lauantai   Herra on kuningas, Hän on pukenut itsensä korkeudella. 
sunnuntai        Kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat.  
 
Lukija: Suo, Herra, että me tämän illan 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 ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia 
tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Ektenia 
 
Lauletaan  Virrelmästikiira(t) 

 

maanantai  3. säv 
Iltavirsin me ylistämme sinua, oi Kristus, / sekä korotamme sinulle 
suitsutusta ja hengellisiä veisuja. // Armahda meitä ja pelasta meidän 
sielumme. 

tiistai  6.säv 
 Sinun ristisi, oi Herra / on kansallesi elämä ja suojelus. / Siihen 

turvaten me sinulle, lihassa ristiinnaulitulle Jumalallemme, ylistystä 
veisaamme // ja rukoilemme sinua: armahda meitä. 

keskiviikko 3.säv  
 Kaikkiin maan ääriin kantautui teidän julistuksenne, oi pyhät apostolit, / 

jotka teitte lopun epäjumalien palvonnan eksytyksestä / ja johdatitte 
ihmisiä Jumalan tuntemukseen. / Jalo oli teidän kilvoituksenne, oi 
autuaat. // Sentähden me teidän muistoanne veisuilla kunnioitamme. 

torstai 7.säv 
 Elämän puun luo johtava tie ei enää ole meiltä suljettu, / sillä sinun 

ristisi, oi Kristus, on meidän toivomme. // Herra, kunnia sinulle. 
 
perjantai 8. säv 
 Oi Herran marttyyrit, / me rukoilemme teitä: / Rukoilkaa puolestamme 

meidän Jumalaamme, / että hän lahjoittaisi meidän sieluillemme suuren 
laupeutensa // ja puhdistaisi meidät monista synneistämme. 

lauantai  virrelmästikiira vigilia kirjasta, tulevan sunnuntain sävelmäjakson 
mukaan 
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sunnuntai      6.säv 
Toisen tulemisesi peljättävänä päivänä, oi Kristus / älkööt korvamme 
kuulko sinun lausuvan: ”En tunne teitä.” / Sillä me olemme panneet 
toivomme sinuun / ja vaikka suruttomuudessamme emme olekaan 
käskyjäsi pitäneet, / niin silti rukoilemme sinua: // Armahda meidän 
sielujamme, oi Vapahtaja. 

Lukija  Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. 
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. (x 3)  
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 (x 3) 
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.    

 
Troparit 

maanantai    4. säv 
 Taivaallisten voimien johtajat,/ teitä me kelvottomat anomme: / 

Suojelkaa rukouksillanne meitä / ja kätkekää meidät aineettoman 
kunnianne siipien alle! / Varjelkaa meitä, kun me hartaasti lankeamme 
eteenne ja anomme: / Päästäkää vaaroista meidät, // oi ylhäisten 
voimien päämiehet. 

tiistai  2.säv 
 Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vietetään, / mutta sinulle, oi 

Edelläkävijä, on kylliksi Herran todistus, / sillä sinä totisesti 
osoittauduit profeetoista kunnioitetuimmaksi / tultuasi arvolliseksi 
kastamaan virrassa hänet, josta olet saarnannut. / Sen tähden 
taisteltuasi totuuden puolesta hamaan kuolemaan asti / sinä iloiten 
julistit myös tuonelassa oleville lihassa ilmestynyttä Jumalaa, // joka 
ottaa pois maailman synnin ja antaa meille suuren armon. 
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keskiviikko      1.säv 
 Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. / Anna 

kirkollesi voitto vihollisista // ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi. 
torstai  3.säv  
 Oi pyhät apostolit, / rukoilkaa armollista Jumalaa, / että hän antaisi // 

rikkomusten anteeksiannon meidän sieluillemme. 
 Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle hengelle.  
 4.säv         
                       Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi / ja itsehillinnän opettajaksi 

asiain totuus osoitti sinut laumallesi. / Sen tähden olet sinä saavuttanut 
nöyryydessäsi ylhäisen aseman / ja köyhyydessäsi rikkauden. / Rukoile, 
oi isä esipaimen Nikolaos, / Kristusta Jumalaamme // pelastamaan 
meidän sielumme. 

perjantai 1.säv 
 Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. / Anna 

kirkollesi voitto vihollisista // ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi. 
lauantai 2. säv 

Apostolit, marttyyrit ja profeetat, / esipaimenet, pyhittäjät ja 
vanhurskaat, / jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon 
säilyttäneet / ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä, / teitä me 
pyydämme rukoilemaan, // että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme. 

     Kunnia… nyt … Aamen. 
    2. säv 
    Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi    
    heidän syntinsä, / joita he ovat eläessään tehneet, /  
    sillä ei kukaan ole synnitön kuin yksin sinä, //  
    joka edesmenneillekin annat levon. 
 

Sunnuntai:      Iloitse Jumalan Äiti, Neitsyt, armoitettu Maria. Herra on sinun  
     kanssasi. Siunattu olet sinä naisten joukossa, ja siunattu on sinun    
     kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt sielujemme pelastajan. 
 
Mahdollinen Akatistos toimitetaan tässä 
 
Hartauden ektenia 
Siunaa!  //Aamen. Vahvista Jumala, pyhää oikeata uskoa, sekä oikeauskoisia kristityitä 
iäti ja iankaikkisesti. // Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja 
serafeja verrattomasti jalompi, sinua puhdas neitsyt Sanan synnyttäjä, sinua totinen 
Jumalansynnyttäjä. // 
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Herra, armahda! Herra, armahda! Herra, armahda! Siunaa. 
Loppusiunaus. 
Helsingin hiippakunnassa 
Anna Herra pitkä ikä / meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle_____________   /  
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin ja koko Suomen arkkipiispalle _________ /  
tämän pyhän temppelin veljille ja kaikille seurakuntamme jäsenille, // sekä kaikille 
oikeauskoisille kristityille. 
 
Karjalan hiippakunnassa 
Anna Herra pitkä ikä / meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle_____________ /  
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin ja koko Suomen arkkipiispalle__________,/  
korkeasti pyhitetylle Kuopion ja Karjalan metropoliitalle ___________ / tämän pyhän 
temppelin veljille / ja kaikille seurakuntamme jäsenille, // sekä kaikille oikeauskoisille  
kristityille. 
 
Oulun hiippakunnassa 
Anna Herra pitkä ikä / meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle___________ /  
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin ja koko Suomen arkkipiispalle _________  / 
korkeasti pyhitetylle isällemme Oulun metropoliitalle _________ / tämän pyhän 
temppelin veljille / ja kaikille seurakuntamme jäsenille, // sekä kaikille oikeauskoisille  
kristityille. 
 

 

Suuri Ehtoonjälkeinen palvelus 
 
Pappi: Alkusiunaus 
Kuoro: Aamen. 
Lukija: 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.        (x3) 

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        (x3) 

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 … Lukija: Aamen. Herra armahda     x 12 

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 4                                                                        
Vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua! Sinä, Jumala, olet minun auttajani, sinä 
avaat minulle tien ahdingosta. Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni! Ihmiset! 
Kuinka kauan te panettelette minua? Kuinka kauan te tavoittelette tyhjää, 
rakastatte valhetta ja vilppiä? Tietäkää: Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. 
Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi. Vaviskaa siis, älkää syntiä tehkö! 
Miettikää tätä vielä, kun menette levolle, olkaa ääneti Herran edessä. Uhratkaa 
säädetyt uhrit ja luottakaa Herraan.  Monet sanovat: "Kunpa saisimme 
osaksemme menestystä! Herra, käännä meihin kasvojesi valo." Mutta sinä annat 
sydämeeni suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Rauhassa 
menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan 
elää turvassa. 

Ps.13 
Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta 
kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan 
viholliseni ovat voitolla? Katso minun puoleeni ja vastaa minulle, Herra, Jumalani. 
Sytytä silmiini valo, ala anna minun nukkua kuolemaan, ettei viholliseni sanoisi: ”Minä 
voitin hänet”, ettei vastustajani saisi iloita tappiostani. Minä luotan sinun armoosi, 
saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (x3) 
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Kuoro:  Kanssamme on Jumala..(6.sävelmä) 

Liitelauselmat: 

Jumala on meidän kanssamme, riehukaa kansat, kuitenkin kukistutte, sillä Jumala on 
meidän kanssamme. (Kanssamme on Jumala)   
Kuulkaa kaikki kaukaiset maat, sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte, sillä Jumala on 
meidän kanssamme. (Kanssamme on Jumala)   
Pitäkää neuvoa, se raukeaa, sopikaa sopimus, ei se pysy, sillä Jumala on meidän 
kanssamme. (Kanssamme on Jumala)   
Me emme pelkää, mitä te pelkäätte, emme kauhistu.  sillä Jumala on meidän 
kanssamme. (Kanssamme on Jumala)   
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden.  Jotka asuvat kuoleman 
varjon maassa, niille loistaa valkeus, sillä Jumala on meidän kanssamme. (Kanssamme on 
Jumala)   
Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, eikä 
hänen rauhallaan ole rajaa, sillä Jumala on meidän kanssamme. (Kanssamme on Jumala)   
Hänen nimensä on: Suuren neuvon enkeli, Ihmeellinen neuvontuoja, Väkevä Jumala, 
Hallitsija, Rauhanruhtinas, Iankaikkinen Isä, sillä Jumala on meidän kanssamme. 
(Kanssamme on Jumala)   
Riehukaa kansat, kuitenkin kukistutte, sillä Jumala on meidän kanssamme. (Kanssamme 
on Jumala, sitten koko laulu alusta) 
 
Lukija:  
Päivän päättyessä kiitän sinua, Herra, ja rukoilen: ”Vapahtaja, salli minun pyhittää 
tämä ilta ja tuleva yö ja pelasta minut.” 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
Päivän päättyessä ylistän sinua, Valtias, ja rukoilen: ”Vapahtaja, anna minulle 
rauhallinen ilta ja levollinen yö ja pelasta minut.” 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
Päivän päättyessä veisaan ylistystäsi, Pyhä, ja rukoilen: ”Vapahtaja, suo minun viettää 
tämä ilta ja yö ajattelematta pahaa ja pelasta minut.”  
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, Isa, ja yhtä 
iankaikkinen on sinun Poikasi. Ja omaten itsesi arvoisen elämän Hengen ilmaiset itsesi 
jakaantumattomana Kolminaisuutena. Kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalanäiti, ja 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: ”Pyhä, pyhä, pyhä, kaikkein 
pyhin Herra, armahda ja pelasta meidät.”  
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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 yhdessä 
Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen 
kautta. Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden 
kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan 
maailman elämää. Aamen.  
 
KUORO:  

1. Pyhä valtiatar, Jumalansynnyttäjä, rukoile meidän, syntisten, puolesta. / 
2. Kaikki taivaalliset pyhien enkelien ja ylienkelien voimat, rukoilkaa meidän, 

syntisten, puolesta. / 
3. Pyhä profeetta, Herramme, Jeesuksen, Kristuksen, Edelläkävijä ja Kastaja 

Johannes, rukoile meidän, syntisten, puolesta. / 
4. Pyhät kunnialliset apostolit, profeetat, marttyyrit ja kaikki pyhät, 

rukoilkaa meidän, syntisten, puolesta. / 
5. Jumalalliset pyhittäjäisämme, koko maailman sielunpaimenet ja opettajat, 

rukoilkaa meidän, syntisten, puolesta. / 
6. Pyhä Nikolaos, ihmeidentekijä, rukoile meidän syntisten puolesta./   
7. Kunniallisen ja eläväksi tekevän Ristin voittamaton, käsittämätön, 

jumalallinen voima, älä jätä meitä syntisiä. /  
8. Jumala, ole meille, syntisille, armollinen.  
9. Jumala, ole meille, syntisille, armollinen.   
10.Jumala, ole meille, syntisille, armollinen ja armahda meitä 

 
Lukija: Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3) 
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. (3) 
Kunnia olkoon Isalle 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 nyt, aina ja iankaikkisesti. 
 
Kuoro: Aamen. +  Juhlan tropari  
 
Lukija:  Herra armahda (x3) 
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. 
 
Basileios Suuren rukous: 
Herra, Herra, sinä olet varjellut meidät kaikista päivällä lentävistä nuolista; varjele 
meidät myös pimeässä hiipivästä rutosta. Ota vastaan kättemme kohottamisen 
ehtoouhri. Suo meidän viettää yön aika nuhteettomasti, pahuuden kiusaamatta 
meitä, ja pelasta meidät pahan hengen aikaansaamasta levottomuudesta ja pelosta. 
Pane sieluumme synnintunto ja mieleemme huoli siitä tilinteosta, joka meidän tulee 
tehdä pelättävän ja oikean tuomiosi edessä. Naulitse meidän lihamme sinun pelkoosi 
kiinni ja kuoleta meidän maiset jäsenemme, niin että unen hiljaisuudessakin kirkastuisi 
meille sinun tuomioittesi käsittäminen. Poista meistä kaikki sopimattomat haaveilut ja 
turmiolliset himot. Kohota rukouksen aikana meidän henkemme tila, niin että me 
uskossamme vahvistuneina edistyisimme sinun käskyjesi täyttämisessä – sinun 
ainosyntyisen Poikasi hyvästä tahdosta ja armosta, jonka kanssa olet kiitetty sinä ynnä 
kaikkein pyhin, hyvä ja eläväksi tekevä Henkesi nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Juudan kuninkaan Manassen rukous 
Herra, Kaikkivaltias, isäimme Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja heidän vanhurskaan 
siemenensä Jumala, joka olet tehnyt taivaan ja maan kaikkine kauneuksineen ja olet 
käskysi sanalla kiinnittänyt meren sekä sulkenut ja lukinnut sinetillä syvyyden, 
pelättävän ja kuuluisan nimesi kunniaksi. Jokainen hämmästyy edessäsi ja pelkää 
suurta voimaasi, sillä ei kenkään voi kestää kunniasi suuruuden edessä. Sinun vihasi on 
sangen raskas, jolla uhkaat syntisiä.  Mutta se laupeus, jonka lupaat, on maaraton ja 
tutkimaton. 
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Sillä sinä, Herra, olet kaikkein korkein, olet hyväsydäminen, karsivallinen ja sangen 
armollinen sekä muutat mielesi ihmisten pahuuteen nähden. Sinä, Herra, olet suuresta 
hyvyydestäsi luvannut synninkatumuksen ja anteeksiannon niille, jotka ovat sinua 
vastaan syntiä tehneet, ja olet suuresta laupeudestasi säätänyt synninkatumuksen 
heille pelastukseksi. Sinä siis, Herra, voimien Jumala, et ole pannut katumusta 
vanhurskaille Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, jotka eivät sinua vastaan syntiä 
tehneet; vaan olet pannut katumuksen minulle, syntiselle, joka olen syntiä tehnyt 
enemmän kuin santaa on meressä. Voi Herra, minun laittomuuteni ovat lisääntyneet; ne 
ovat lisääntyneet ja minä vääryyksieni paljouden tähden en ole arvollinen katsomaan 
taivaan korkeuteen ja näkemään sitä. Minä olen raskaiden rautakahleiden painama, niin 
etten voi kohottaa päätäni ylös, eikä minulla ole yhtään lepoa. Sillä minä olen 
vihastuttanut sinut ja olen tehnyt pahaa edessäsi; en ole noudattanut tahtoasi enkä 
täyttänyt käskyjäsi. Sen tähden notkistan nyt sydämeni polvet ja rukoilen armoa 
sinulta. Herra, minä olen syntiä tehnyt; totisesti minä olen syntiä tehnyt ja tunnen 
pahat tekoni. Mutta anon sinulta, rukoilen sinua: ”Anna minulle anteeksi, oi, Herra, 
anna minulle anteeksi. Älä salli minun hukkua synteihini, älä iäti vihastuneena minuun 
jätä minua olemaan paheitteni kanssa äläkä tuomitse minua manalaan. Sillä sinä, 
Jumala, olet katuvaisten Jumala ja osoitat minussa kaiken hyvyytesi, kun pelastat 
minut suuresta armostasi, vaikka minä en sitä ansaitsisikaan. Niin minä aina, kaikkena 
elinaikanani, kiitän sinua. Sinua kiittävät kaikki taivasten voimat ja sinulle on tuleva 
kunnia iankaikkisesti. Aamen.” 
 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3) 
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. (3) 
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..... 
Lukija: Aamen. 
Luetaan tai lauletaan juhlan kontakki 
 Lukija: Herra armahda (x3) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi 
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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, Jumala, Isä kaikkivaltias, Herra, ainokainen Poika,  
Jeesus, Kristus, ja Pyhä Henki; yksi Jumaluus, yksi Voima, armahda minua syntistä ja 
niiden vaiheiden kautta, jotka parhaiksi tiedät, pelasta minut, sinun kelvoton 
palvelijasi, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen. 
Kunnia olkoon sinulle, joka näytit meille valkeuden 
 
Suuri Ylistysveisu: 
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 laupeuttasi 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 ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki, 
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
 
Kuoro: Litaniastikiirat 
ja palvelus jatkuu juhlavigiliana  
 

Ellei ole sunnuntai, palvelus jatkuu paastopalveluksena eksapostilarion jälkeen lukija 
lukee kiitospsalmin ja näin jatketaan palveluksen loppuun. 
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Lukija lukee kiitospsalmin: 
Kaikki joissa henki on, kiittäkää Herraa. Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä 
korkeuksissa. Sinulle Jumala sopii ylistystä veisata.  Ylistäkää häntä, kaikki hänen 
enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa. Sinulle Jumala sopii ylistystä 
veisata. 
Lauletaan juhlan kiitosstikiirat 
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, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Kunnia olkoon sinulle, joka näytit meille valkeuden 
Suuri Ylistysveisu: 
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 laupeuttasi 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 ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia tuleva, Isä, Poika ja Pyhä henki, nyt, 
aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
 
Anomusektenia 
 
Lauletaan:  Virrelmästikiira 
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Lukija: 
Hyvä on Herraa kiittää ja veisata ylistystä sinun nimellesi, sinä korkein, aamulla 
julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi. 
Pyhä Jumala. pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon armahda meitä.        x3 

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                x3 

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 …  
Lukija: Aamen. Seisoessamme kunniasi temppelissä, me ajattelemme olevamme 
taivaassa. Jumalansynnyttäjä, sinä taivaallinen portti, avaa meille laupeutesi ovi! 
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.  
(Piispan toimittaessa: Esipaimen siunaa) 
Pappi: Kiitetty on ….. 
Lukija: 
Aamen. 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 ota hyvyydessäsi vastaan! 
 
Pappi: Herra, minun elämäni valtias…. 
 
Ensimmäinen hetki 
 
Paaston poikkeuksin. 
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Yhdeksäs Hetki ja Ennenpyhitettyjen Lahjain Liturgia 
 
Yhdeksäs Hetki 
 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ….. 
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.        x3 
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          x3 
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 … Lukija: Aamen. Herra armahda     x 12 
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. 
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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, ennen sinä olit suosiollinen maallesi, sinä käänsit Jaakobin kohtalon. Sinä annoit 
anteeksi kansasi pahat teot ja peitit kaikki heidän syntinsä. Sinä panit kaiken 
kiivastuksesi pois ja lauhduit vihasi hehkusta.  
Käänny taas meidän puoleemme, sinä pelastuksemme Jumala, älä ole enää tuimistunut 
meihin. Oletko ainiaaksi vihastunut meihin, pidätkö vihaa suvusta sukuun? Etkö virvoita 
meitä eloon jälleen, että sinun kansasi iloitsisi sinussa? Herra, suo meidän nähdä sinun 
armosi, anna apusi meille.  
Minä tahdon kuulla, mitä Jumala, Herra, puhuu: hän puhuu rauhaa kansallensa, 
hurskaillensa; älkööt he kääntykö jälleen tyhmyyteen.  
Totisesti, hänen apunsa on lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, ja niin meidän 
maassamme kunnia asuu. Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha 
antavat suuta toisillensa, uskollisuus versoo maasta, ja vanhurskaus katsoo 
taivaasta. Herra antaa meille kaikkea hyvää, ja meidän maamme antaa 
satonsa. Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja seuraa hänen askeltensa jälkiä 
Psalmi 86 
Kallista, Herra, korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja 
köyhä. Varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas; sinä, minun Jumalani, pelasta 
palvelijasi, joka sinuun turvaa. Ole minulle armollinen, Herra, sillä sinua minä huudan 
kaiken päivää. Ilahuta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän 
sieluni. Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka 
sinua avuksensa huutavat. Ota, Herra, korviisi minun rukoukseni, tarkkaa minun 
anomiseni ääntä. Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä sinä vastaat 
minulle. Ei ole sinun vertaistasi, Herra, jumalien joukossa, eikä ole vertaa sinun 
töillesi. Kaikki kansat, jotka sinä tehnyt olet, tulevat ja kumartuvat sinun edessäsi, 
Herra, ja kunnioittavat sinun nimeäsi. Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa 
olet Jumala. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. 
Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Kaikesta 
sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi 
iankaikkisesti; sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, sinä olet pelastanut minun 
sieluni tuonelan syvyydestä.  Jumala, julkeat ovat nousseet minua vastaan, 
väkivaltaisten joukko etsii minun henkeäni; eivät he pidä sinua silmäinsä edessä. Mutta 
sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja 
totuudessa. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi, 
auta palvelijattaresi poikaa. Tee merkki minulle, minun hyväkseni. Häpeäksensä minun 
vihaajani nähkööt, että sinä, Herra, minua autat ja lohdutat. 
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Kunnia olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle Jumala!       x3 
Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. 
Pappi: Yhdeksännellä hetkellä…..Lauletaan sama tropari ( maahan kumarrus) 

 

HETKIPALVELUS 
Kuoro: 6. sävelmä 
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. Autuaita ovat..... 
autuuden lauseiden lopussa: 
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. (maahankumarrus)  
Valtias, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. (maahankumarrus)  
Pyhä, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. (maahankumarrus)  
 
Lukija: Taivaalliset kuorot sinulle ylistystä veisaavat ja julistavat: Pyhä, pyhä, pyhä on 
Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa sinun kunniaasi.  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
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.  
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
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, ristiin naulittiin 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 yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan 
ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskon yhteen, pyhään, 
katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi-
antamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen.  
 
Jumala, vapahda, pelasta ja päästä minut synnistäni, jotka olen tahtoen sekä 
tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni, päivällä sekä yöllä, 
ymmärrykselläni sekä ajatuksellani. Anna minulle kaikki anteeksi hyvyydessäsi ja 
ihmisrakkaudessasi.  
 
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun 
valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna 
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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 ... 

 Lukija: Aamen.  
Kirkastumisen kontakki: 
Oi Kristus Jumala, sinä kirkastuit vuorella ja opetuslapsesi näkivät sinun kunniasi 
kykyjensä mukaan, että nähdessään sinut sitten ristiinnaulittuna ymmärtäisivät sinun 
kärsivän vapaasta tahdostasi ja saarnaisivat maailmalle, että sinä olet totisesti Isän 
kirkkauden säteily.  
Ristin kontakki: 
Oi Kristus Jumala, joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, anna laupeutesi lahjoja 
nimeäsi kantavalle kansallesi. Ilahduta voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi 
rauhan ase, lannistamaton voitonmerkki.  
Temppelin kontakki:  
Päivän pyhän kontakki: (Mineasta) 

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 kunnioittavat.” 
Herra, armahda.       x 40  
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: Jumala, ole meille armollinen ja ... 

Lukija: Aamen.  
 
Pappi: Efraim Syyrialaisen paastorukous  
 

Lukija: Aamen. Herra, armahda.     x 12 
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, yksiolennollinen Voima, jakaantumaton Valta, kaiken hyvän 
Alkusyy, ole armollinen minulle, syntiselle. Vahvista sydämeni ja tee se ymmärtäväksi 
sekä poista minusta kaikki synnin saastaisuus. Valaise mieleni, niin että alati ylistäisin 
sinua ja lausuisin sinulle: Ainoa on pyhä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan 
kunniaksi. Aamen.  
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ENNENPYHITETTYJEN LAHJAIN LITURGIA  
 
Pappi: Siunattu olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta nyt, aina ja iankaikkisesta 
iankaikkiseen.  

Kuoro: Aamen.  
Lukija: 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 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. 
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 
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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. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle Jumala. (x3) 
 
Suuri ektenia 
 

18. Katisma 
Ps 120 
Lukija: Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen 
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. 

Ps 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. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle 

Jumala. x3 Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja 

Pyhälle Hengelle. 

Lukija: Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen 
Ps 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! 

Ps 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!" 
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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. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle 

Jumala. x3 Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja 

Pyhälle Hengelle. 

Lukija: Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Ps 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. 

Ps 131 
Herra, sydämeni ei ole korskea eivätkä silmäni ylpeät. Minä en ole tavoitellut suuria, 
en pyrkinyt liian korkealle. 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! 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle Jumala. x3 
Herra, meidän toivomme, kunnia olkoon sinulle. 
 
Pieni ektenia 
 
Kuoro: Avuksihuutopsalmi 140: Herra, minä huudan sinua 
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. 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! 
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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. 
Ensimäinen luettava lauselma, kun stikiiroita lauletaan 10: 
 

Lukija: Olen satimessa -- pelasta minut, niin saan kiittää sinun nimeäsi. (Ps. 142: 8) 
Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun pidät minusta huolen.   (Ps. 142: 8) 
Kuoro laulaa stikiiran 

 
8 stikiiralle 
Lukija: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.(Ps. 130: 1-2) 
Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.   (Ps. 130: 2) 

Kuoro laulaa stikiiran 

 
6 stikiiralle 
Lukija: Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta 
sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. (Ps. 130: 3-4) 

Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustanija panen toivoni sinun 
sanaasi. (Ps. 130: 5) 

Kuoro laulaa stikiiran 

 
4  stikiiralle 
Lukija: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua.                                                           
Israel, pane toivosi Herraan!   (Ps. 130: 6-7) 

Kuoro laulaa stikiiran 

 
Lukija: Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa Israelin                                                                 
kaikista sen synneistä.  (Ps. 130: 7-8) 

Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat! (Ps. 117: 1) 

Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. (Ps. 117: 2) 
Kuoro: stikiira, kunnia..Pyhälle Hengelle. stikiira...nyt...Aamen. Jumalansynnyttäjän 
stikiira.  
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Ehtooveisu (Oi Jeesus Kristus)  
Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.  

Lukija: Niin myös sinun hengellesi.  
Pappi: Se on viisautta. Illan prokimeni.  
Lukija: lukee prokimenin Triodionista, kuoro toistaa prokimenin  
Pappi: Se on viisautta.  

Lukija: lukee parimian otsikon  
Pappi: Kuulkaamme.  

Lukija: lukee 1. parimian 
Pappi: Se on viisautta.  

Lukija: lukee prokimenin Triodionista, kuoro toistaa prokimenin. maahan kumarrus.  
Pappi: Kristuksen valkeus säteilee kaikille.  
Lukija: lukee parimian otsikon  
Pappi: Kuulkaamme.  
Lukija: lukee 2. parimian  

Pappi ja/tai kuoro: Nouskoon minun rukoukseni niin kuin suitsutussavu... 
Pappi: Efraim Syyrialaisen rukous  
Hartauden ektenia Opetettavien ektenia Uskovien ektenia(t)  

Kuoro: Nyt taivasten voimat... (saatto ehtoollislahjojen kanssa)  
Anomusektenia  
Kuoro: Isä meidän  
Ehtoollislauselma  
Ehtoollinen: Ottakaa vastaan Kristuksen ruumis ... 
Pappi: Pelasta, Jumala, sinun kansasi...  
Kuoro: Minä kiitän Herraa joka aika...  
Pappi: Kiitetty on Jumalamme...  
Kuoro: Täyttyköön suumme sinun kiittämisestäsi...  
Ektenia  
Kuoro: Aamen. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti.    x 3  
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen Pappi: Herran siunaus...  
Kuoro: Aamen.  
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen. Herra, armahda. x 3 Siunaa.  
Loppusiunaus 
Lukija: 
Psalmi 34 
Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta! 
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen 
ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä 
hänen nimeään! Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. 
Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, 



~ 117 ~ 

 

heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli 
minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon. 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 pelkäävät. Nuoret 
leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea 
kyllin. Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua! Minä opetan teille, mitä on Herran pelko. Jos 
odotat elämältä 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 korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa. 
Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan, heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä. 
Kun vanhurskaat huutavat 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 kaikista niistä Herra hänet 
vapauttaa.  Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. 
Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa, tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet. 
Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi. 

 
Pappi: Pyhien isiemme esirukouksien tähden….. Lukija: Aamen.          
(Mahdolliset kiitosrukoukset) 
  
 

EHTOOPALVELUS SUURESSA PAASTOSSA 
 

 Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt... 

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.   x 3  
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.    x 3  
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.  
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Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki... 

Lukija: Aamen. Herra, armahda.    x 12 
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 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. 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 
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Herrasta.  Hävitkööt synnintekijät maasta, tulkoon loppu jumalattomista!             
Ylistä Herraa, minun sieluni! 
Kunnia olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.                                               
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle Jumala!       x3 
Pieni ektenia  
 

Kuoro: Avuksihuutopsalmit Ps. 140 
Herra, minä huudan sinua, kuule minua.... 
Lukija: Herra, aseta vartija suulleni, pane vartio huulteni portille. 
Älä anna minun hairahtua pahaan, jumalattomien mielettömään elämään, 
veljeilemään pahantekijöiden kanssa, nauttimaan heidän herkkujaan. 
Ensimäinen luettava lauselma, kun stikiiroita lauletaan 10: 
 

Lukija: Olen satimessa -- pelasta minut, niin saan kiittää sinun nimeäsi. (Ps. 142: 8) 
Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun pidät minusta huolen.   (Ps. 142: 8) 
Kuoro laulaa stikiiran 

 
8 stikiiralle 
Lukija: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.(Ps. 130: 1-2) 
Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.   (Ps. 130: 2) 

Kuoro laulaa stikiiran 

 
6 stikiiralle 
Lukija: Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta 
sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. (Ps. 130: 3-4) 

Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustanija panen toivoni sinun 
sanaasi. (Ps. 130: 5) 

Kuoro laulaa stikiiran 

 
4  stikiiralle 
Lukija: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua.                                                      
Israel, pane toivosi Herraan!   (Ps. 130: 6-7) 

Kuoro laulaa stikiiran 

 
Lukija: Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa Israelin                                                                 
kaikista sen synneistä.  (Ps. 130: 7-8) 

Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat! (Ps. 117: 1) 

Kuoro laulaa stikiiran 

Lukija: Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. (Ps. 117: 2) 
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Kuoro: stikiira, kunnia..Pyhälle Hengelle. stikiira...nyt...Aamen. Jumalansynnyttäjän 
stikiira.  
 
Ehtooveisu (Oi Jeesus Kristus)  

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.  
Lukija: Niin myös sinun hengellesi.  
Pappi: Se on viisautta. Illan prokimeni.  
Lukija: lukee prokimenin Triodionista, kuoro toistaa prokimenin  
Pappi:  Se on viisautta.  
Lukija: lukee parimian otsikon  
Pappi:  Kuulkaamme.  
Lukija: 1. parimia  
Pappi: Se on viisautta.  
Lukija: lukee prokimenin Triodionista, kuoro toistaa prokimenin  
Pappi: Se on viisautta.  
Lukija: lukee parimian otsikon  
Pappi: Kuulkaamme.  
Lukija: 2. parimia  
Lukija: Suo, Herra,että me tämän illan 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 ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia tuleva, Isä, Poika 
ja Pyhä Henki, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
 
 
Anomusektenia  
Kuoro : 1. virrelmästikiira.  

Lukija: Minä kohotan katseeni sinun puoleesi, joka asut taivaassa. Niin kuin orjat 
katsovat isäntiensä käsiin, niin kuin palvelijattaret emäntänsä käsiin, niin meidän 
silmämme katsovat Herraan, Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä.  
Kuoro: 2. virrelmästikiira.  
Lukija: Armahda meitä, Herra, armahda meitä! Aivan liikaa me olemme kokeneet 
väheksyntää, ylen määrin se täyttää sielumme. Kohdatkoon pilkka menestyviä ja 
häväistys ylimielisiä!  
Kuoro: 3. virrelmästikiira 
Kunnia... nyt... ja Jumalansynnyttäjän stikiira.  
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Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. 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. (x3)  
 
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 ...  
Kuoro: 4 troparia maahankumarruksineen  
Lukija: Herra, armahda.      x 40   
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 olkoon...  
Lukija: Taivaallinen Kuningas, ohjaa maamme hallitusta, vahvista uskomme, hillitse 
vihollisuudet, anna maailmallesi rauha, varjele pyhää kirkkoa ja tätä kaupunkia, 
edesmenneet isämme, äitimme, veljemme ja sisaremme saata vanhurskauden majoihin. 
Sinä hyvä ja ihmisiä rakastava, ota meidät vastaan katuvina ja syntiemme tunnossa.  
Pappi:Efraim Syyrialaisen rukous  
 

Lukija: Herra, armahda.    x 12   
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, yksiolennollinen Voima, jakaantumaton Valta, kaiken hyvän 
Alkusyy, ole armollinen minulle, syntiselle. Vahvista sydämeni ja tee se ymmärtäväksi 
sekä poista minusta kaikki synnin saastaisuus. Valaise mieleni, niin että alati ylistäisin 
sinua ja lausuisin sinulle: Ainoa on pyhä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan 
kunniaksi. Aamen.  
Kuoro: Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti.  x 3 
Pappi: Se on viisautta!  

Kuoro: Totisesti on kohtuullista...  Loppulaulut 
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AAMUPALVELUS SUURESSA PAASTOSSA 
 

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.  
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 ... 

Lukija: Aamen. Herra, armahda.    x 12 
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 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 pysymme 
pystyssä ja kestämme. Herra, anna kuninkaalle voitto! Vastaa meille, kun huudamme 
sinulta apua! 
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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 siunauksen, nyt ja aina. Sinun läsnäolosi tuo 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. 
 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.   x 3 
 
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... 

Lukija: Aamen. Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Anna kirkollesi 
voitto vihollisista ja suojele ristilläsi valtakuntaasi.  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
Oi Kristus Jumala, joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, anna laupeutesi lahjoja 
nimeäsi kantavalle kansallesi. Ilahduta voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi 
rauhan ase, lannistamaton voitonmerkki.  



~ 124 ~ 

 

 
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.  
Hartauden ektenia  
Lauletaan: Aamen. Herran nimeen siunaa isä! 
Aamupalveluksen alkusiunaus  
Lauletaan: Aamen 
 

Lukija: Heksapsalmi (tämä vihko sivu 3) 
 
Suuri ektenia  
 
Pappi: Halleluja, halleluja, halleluja. Yöstä alkaen.... 
Lauletaan: Halleluja, halleluja, halleluja. (Silloin kun kunnialliset opetuslapset - sävelmällä) 
Kolminaisuustroparit  

Lukija: Kohoten ruumiillisin kuvauksin käsittämään ruumiittomien voimien aineettoman 
hengellisyyden ja ottaen kolmipyhä- veisussa vastaan kolmipersoonaisen Jumalan 
valistuksen huutakaamme kerubien tavoin ainoalle Jumalalle:  
Kuoro: Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä meidän Jumalamme! / 
Maanantaina: Ruumiittomien voimien puollon tähden pelasta meidät.  
Tiistaina: Edelläkävijäsi esirukouksien tähden pelasta meidät.  
Keskiviikkona: Sinun ristisi voimalla pelasta meidät.  
Torstaina: Pyhien apostoliesi ja pyhän esipaimenen Nikolaoksen esirukouksien tähden 
pelasta meidät.  
Perjantaina: Sinun ristisi voimalla pelasta meidät.  
 
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Kohottakaamme 
korkeuksissa olevalle kaikkien taivaallisten voimien kanssa kolmipyhäylistys ja 
huutakaamme kerubien tavoin:  
Kuoro: Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä meidän Jumalamme!/ Kaikkien pyhiesi esirukouksien 
tähden pelasta meidät.  
Lukija: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Unesta noustuamme me lankeamme sinun 
eteesi, oi Hyvä, ja veisaamme sinulle enkelten virttä, oi Väkevä: 
Kuoro: Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä meidän Jumalamme! / Jumalansynnyttäjän 
esirukouksien tähden pelasta meidät.  
Katisma  
Kuoro: Herra, armahda. x 3 Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
Lukija: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
Katisman I kunnia  

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
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Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon 
sinulle, Jumala. x 3 
Herra, armahda.  x 3  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
 
Lukija: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
Katisman II  

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon 
sinulle, Jumala. x 3  
Herra, armahda. x 3  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
  
Lukija: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
Katisman III kunnia   

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle, Jumala. x 3  
Herra, meidän toivomme, kunnia sinulle.  
Lukija: Herra, armahda. x 3  
Katismatropari Triodionista,  
Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari Triodionista  

Lukija:  

Psalmi 51 
Armahda minua, Jumala, sinun suuresta armostasi, pyyhi pois minun syntini sinun 
suuresta laupeudestasi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. 
Sillä minä tunnen rikokseni, ja syntini on aina edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen 
syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; niin että oikea olet 
puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä siitetty, ja äitini on minut 
synnissä synnyttänyt. Katso, sinä rakastit totuutta ja ilmoitit minulle tuntemattoman, 
salaisen viisautesi. Puhdista minut isopilla, niin minä puhdistun, pese minut, niin minä 
lunta valkeammaksi tulen. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, 
jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki pahat 
tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista sisässäni totuuden henki. Älä heitä 
minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle taas 
sinun pelastuksesi ilo, ja voimallisella hengellä vahvista minua. minä opetan langenneille 
sinun tiesi, ja syntiset tykösi palajavat. Päästä minut verenvioista, Jumala, minun 
pelastukseni Jumala, niin kieleni riemuitsee sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa 
minun huuleni, niin suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä et sinä tahdo uhria, sen minä 
kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty 
henki; särjettyä ja nöyrää sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä 
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Siionille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat vanhurskauden uhrit, 
polttouhrit ja kokonaisuhrit; silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi.   
Pappi: Pelasta, Jumala...  

 
Kuoro: Herra, armahda.   x 12  
 
Kanoni:  
Irmossit, troparit ja katabasit Triodionista 
 
Pieni ektenia  

 
Lukija:  
Oi Kristus, joka annat valon koittaa,  
Maanantaina: ruumiittomien voimien puollon tähden pelasta meidät.  
Tiistaina: edelläkävijäsi esirukouksien tähden pelasta meidät.  
Keskiviikkona: sinun ristisi voimalla pelasta meidät.  
Torstaina: pyhien apostoliesi ja pyhän esipaimenen Nikolaoksen esirukouksien tähden 
pelasta meidät.  
Perjantaina: sinun ristisi voimalla pelasta meidät.  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
Oi Kristus, joka annat valon koittaa, kaikkien pyhiesi esirukouksien tähden pelasta 
meidät.  
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
Oi Kristus, joka annat valon koittaa, Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden pelasta 
meidät.  
Lukija: Kiitospsalmit:  
Psalmi 148 
Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa! 
Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot! 
Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet! 
Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet! 
Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut. 
Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi, hän sääti niille järkkymättömät lait. 
Ylistäkää Herraa, te jotka olette maan päällä, ylistäkää, syvyydet ja meren pedot! 
Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva, ylistä, myrskytuuli, hänen käskyläisensä! 
Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja setrit, villipedot ja karja, 
maan matelijat ja taivaan linnut! 
Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet, 
nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret! 
Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen, 
hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan. 
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Herra on antanut kansalleen uuden voiman. Häntä ylistävät kaikki hänen palvelijansa, 
Israelin kansa, joka saa olla lähellä häntä. 
 
 
Psalmi 149 
Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, 
te Herran omat! 
Iloitkoon Israel Luojastaan, riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan, 
ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin! 
Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan. 
Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan, riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon 
aika! Heillä on huulillaan Jumalan ylistys, heillä on kädessään kaksiteräinen miekka, 
he kostavat viholliskansoille, kurittavat kansakuntia. 
He panevat kahleisiin niiden kuninkaat ja lyövät rautoihin mahtimiehet. 
He panevat täytäntöön tuomion, jonka Herra on laissaan säätänyt. Tämä on Herran 
palvelijoiden kunniatehtävä. 
 
Psalmi 150 
Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa! 
Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri! 
Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen! 
Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen! 
Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein! 
Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! 
Lukija: Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, kuuluu kunnia, ja sinulle, Isä, Poika ja Pyhä 
Henki me ylistystä kohotamme nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
Kunnia olkoon sinulle, joka näytit meille valkeuden.  
 
Suuri ylistysveisu  
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä joita hän rakastaa. 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 synnin otat pois, ota vastaan meidän rukouksemme. Sinä joka Isän 
oikealla puolella istut, armahda meitä. Sillä sinä yksin olet pyhä, sinä olet ainoa Herra, 
Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Aamen. Joka päivä minä sinua kiitän, minä 
ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta 
polveen. Minä sanon: Herra, armahda minua, tee minut terveeksi! Minä olen syntiä 
tehnyt sinua vastaan. Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani – opeta 
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minua täyttämään tahtosi! Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme 
valon. Herra, suo armosi ja hyvyytesi niille, jotka tuntevat sinut.  
Suo, Herra, että me tämän päivän syntiä tekemättä viettäisimme. Siunattu 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, 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 ylistysveisut. 
Sinulle on myös kunnia tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt aina ja iankaikkisesti. 
Aamen.  
 
Anomusektenia  
 

Virrelmästikiirat:  
Kuoro laulaa stikiiran.  
Lukija:  

Ps. 90 
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.  
Kuoro laulaa stikiiran. 
Lukija:  
Tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille 
kättemme työn 
Kuoro laulaa stikiiran ja kunnia... nyt ... Aamen ja Jumalansynnyttäjän stikiiran 
Lukija:  

Ps. 92 
Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein, aamulla julistaa 
sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi 
 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.  x 3 
 
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. x 3  
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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...  

Lukija: Aamen. Seisoessamme kunniasi temppelissä me ajattelemme olevamme 
taivaassa. Jumalansynnyttäjä, sinä taivaallinen portti, avaa meille laupeutesi ovi.  
Herra, armahda!         x 40  
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 olkoon aina oleva ... 
 

Lukija: Aamen. Taivaallinen Kuningas, ohjaa maamme hallitusta, vahvista uskomme, 
hillitse vihollisuudet, anna maailmallesi rauha, varjele pyhää kirkkoa ja tätä kaupunkia, 
edesmenneet isämme, äitimme, veljemme ja sisaremme saata vanhurskauden majoihin. 
Sinä hyvä ja ihmisiä rakastava, ota meidät vastaan katuvina ja syntiemme tunnossa.  
 
Pappi: Efraim Syyrialaisen rukous (toistot) (maahan kumarrukset) 

 Pappi: Kunnia olkoon sinulle, Kristus...  
1. Hetken palvelus (tämä vihko sivu 8 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 130 ~ 

 

 
 

 
 

KIITOSRUKOUSHETKI 
 

Alkusiunaus 
Aamen. 
6.sävelmä 
Taivaallinen Kuningas, / Lohduttaja, totuuden Henki, / jokapaikassa 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. 
 
Pappi: Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille....... 
 
Lauletaan: 4.sävelmä 
Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille. Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen. 
 
Tropari: 4.sävelmä 

Lauletaan: Sinä oi Herra, / hyvyytesi suuret teot ilmaisit meissä, / ja siitä kiitollisina 
me ansiottomat palvelijasi / kunniaa korottaen sinua ylistämme, siunaamme ja sinulle 
kiitosta edeskannamme. / Veisaten ja ylistäen sinun laupeuttasi / me nöyrän palvelijan 
rakkaudella sinulle huudamme: / Hyväntekijä Vapahtajamme, kunnia olkoon sinulle. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen 
 
Kontakki 4.sävelmä 

Iloitse, Jumalan Äiti, Neitsyt, armoitettu Maria! / Herra on sinun kanssasi./ Siunattu 
olet sinä naisten joukossa / ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä, / sillä sinä olet 
synnyttänyt sielujemme Pelastajan. 
 
Prokimeni 

Pappi: Minä veisaan Herralle, sillä hän teki minulle hyvin ja veisaan kiitosta Herran 
korkeimman nimelle. 
 
Lauletaan: Minä veisaan Herralle, sillä........ 
 
Pappi: Sydämeni riemuitsee pelastuksestasi. 
 
Lauletaan: Minä veisaan Herralle, sillä......... 
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Pappi: Minä veisaan Herralle, sillä hän teki minulle hyvin. 
 
Lauletaan: ja veisaan kiitosta Herran korkeimman nimelle. 
 
Luetaan mahdollinen epistola  (ef. 5: 8-21) 
 

Pappi: Kaikki, joissa henki on kiittäkää Herraa. 
Lauletaan: Kaikki, joissa henki / on kiittäkää Herraa. 
 
Pappi: ……kuulkaamme pyhää evankeliumia 
 
Lauletaan: Herra, armahda x3   (ei tule aina) 
 
Lauletaan: Niin myös sinun hengellesi. 
 
Lauletaan: Kunnia olkoon sinulle Herra, kunnia sinulle. 
 
Evankeliumi 
 
Lauletaan: Kunnia olkoon sinulle Herra, kunnia sinulle. 
 
Hartauden ektenia (Herra armahda x3) 
 
Rukous 
 
8.sävelmä 
Lauletaan: 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! 
(Tai juhlan kanonin 9. veisu) 
 
(Lauletaan: Niin myös sinun hengellesi. 
Lauletaan: Sinun edessäsi Herra. Aamen.) 
Lauletaan: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Siunaa. 
Pappi: Loppusiunaus ja pitkän iän toivotus   
Lauletaan: Monia vuosia x 3 
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Rukoushetki työhön ryhdyttäessä 
 
Alkusiunaus 
 
6.sävelmä 
Aamen. Taivaallinen Kuningas, / Lohduttaja, totuuden Henki, / jokapaikassa 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. 
 
Lauletaan: 2.sävelmä 
Jumala on Herra ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen. 
 
Tropari:2. sävelmä 
 Oi Jumala, kaiken Luoja ja Rakentaja, / kiiruhda antamaan siunauksellasi menestys 
kättemme teoille, / jotka olemme sinun kunniaksesi alulle panneet. / Saata ne 
voimallasi suotuisaan päätökseen / ja päästä meidät kaikesta pahasta, // sinä, ainoa 
kaikkivaltias ja ihmisiä rakastava. 
 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
 
Kontakki 6. sävelmä 
Viipymätön puolustaja ja väkevä auttaja, / tule nyt sinun voimasi armolahjoilla 
luoksemme / sekä vahvista siunauksellasi ja toteuta palvelijaisi aikoma hyvä työ, // 
sillä sinä, voimallinen Jumala, voit kaiken, mitä ikinä tahdot. 
 
Prokimeni 
Pappi:Tulkoon osaksemme Herran meidän Jumalamme laupeus. Suo menestyä meille 
kättemme työn. 
Lauletaan: 4. säv Tulkoon osaksemme Herran meidän Jumalamme laupeus. Suo 
menestyä meille kättemme työn. 
Pappi: Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi 
Lauletaan: Tulkoon osaksemme Herran meidän Jumalamme laupeus. Suo menestyä 
meille kättemme työn. 
Pappi: Tulkoon osaksemme Herran meidän Jumalamme laupeus. 
Lauletaan: Suo menestyä meille kättemme työn. 
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(Luetaan mahdollinen epistola ( Fil. 2: 12-16) 
 

Pappi: Kaikki, joissa henki… 
Lauletaan: Kaikki, joissa henki on, / kiittäkää Herraa. 
 
(Pappi: ……kuulkaamme pyhää evankeliumia 
Lauletaan: Herra, armahda x3   ei tule aina) 
 

Lauletaan: Niin myös sinun hengellesi. 
Lauletaan: Kunnia olkoon sinulle Herra, kunnia sinulle. 
 
Evankeliumi 

 
Lauletaan: Kunnia olkoon sinulle Herra, kunnia sinulle. 
 
Hartauden ektenia  
Lauletaan: Herra armahda x3 
 
Mahdollinen rukous jonka jälkeen 
 
8.sävelmä 
Lauletaan: 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! 
(Tai juhlan kanonin 9. veisu) 
 
(Lauletaan: Niin myös sinun hengellesi. 
Lauletaan: Sinun edessäsi Herra. Aamen.) 
Lauletaan: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. (esipaimen) Siunaa. 
Pappi: Loppusiunaus  
Lauletaan: Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. 
 
 

Kaikenlaisissa anomuksissa 
 
Tropari, 6. sävelmä 
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Armahda meitä, Herra, armahda meitä, / sillä kun emme taida itseämme millään 
puolustaa, / niin tämän rukouksen sinulle, valtiaalle Herralle, me syntiset kannamme: // 
Armahda meitä. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. / Herra armahda meitä, / sillä 
sinuun me turvaamme. / Älä vihastu kovasti meihin / äläkä muista meidän rikoksiamme, 
/  vaan katso nyt laupiaasti meidän puoleemme / ja päästä meidät vihollisistamme, / 
sillä sinä olet meidän Jumalamme / ja me olemme sinun kansaasi. / Kaikki olemme sinun 
kättesi tekoja // ja sinun nimeäsi me avuksi huudamme. 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. / Armon ovet avaa meille, siunattu 
Jumalansynnyttäjä, / ettemme toivoessamme sinuun hukkuisi, / vaan pääsisimme sinun 
kauttasi hädästä, // sillä sinä olet Kristikunnan pelastus. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
 
Kontakki, 6. sävelmä  
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 kunnioittavat. 
 
Prokimeni, 4. sävelmä: 
Herra, kuule minun rukoukseni, / ota korviisi minun anomiseni totuutesi tähden. 
 
liitelauselma: Ylistäkää Herraa, sillä hän on hyvä. 
 

 
Matkalle lähtevien puolesta 

 
Tropari, 2. sävelmä: 

 
Oi Kristus, sinä, tie ja totuus, / lähetä nyt Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden 
palvelijoillesi, kuten muinoin Tobiaalle, matkatoveriksi enkelisi / että hän sinun 
kunniaksesi varjelisi heidät terveinä / suojellen kaikesta vahingosta ja pahasta, // oi 
ainoa ihmisiä rakastava. 
Kunnia ... nyt, aina ... Aamen. 
Kontakki, 2. sävelmä 
Oi Vapahtaja, joka Luukkaan ja Kleopaan kanssa Emmaukseen kuljit, / saavu nytkin 
sinun palvelijaisi seuraksi heidän matkalle hankkiutuessaan / ja päästä heidät kaikista 
vaaroista, // sillä sinä voit kaiken, mitä tahdot, oi ihmisiä rakastava. 
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Prokimeni, 4. sävelmä: 
Osoita minulle tie, jota minun tulee käydä, / sillä sinun tykösi minä ylennän sieluni. 
 
liitelauselma: Pelasta minut vihollisistani, Herra, sillä sinun tykösi minä pyrin suojaan. 
 

 
Sairaan puolesta 

 
Tropari, 4. sävelmä 
Oi Kristus, sinä olet ainoa apuun kiiruhtavainen, / joudu kärsivän palvelijasi luo ja 
päästä hänet sairaudesta / ja taudin tuskista / ja anna hänen Jumalansynnyttäjän 
rukouksien tähden nousta sairasvuoteestansa, / että hän aina ylistystä veisaisi sinulle 
/ ja kiittäisi sinua, // oi ainoa ihmisiä rakastava. 
 
Kontakki, 2. sävelmä 
Sinä, joka olet armon lähde ja kaikkihyvä, / vapahda kaikesta vaivasta ne, jotka 
palavalla uskolla turvautuvat sanomattomaan armoosi, / ja poistaen heidän sairautensa 
// suo heille ylhäältä jumalallinen armo. 
 
Kontakki, 2. sävelmä 
Oi Vapahtaja, joka paransit muinoin Pietarin sairaana makaavan anopin / ja 
halvaantuneen, jota vuoteella kannettiin, / saavu nytkin, oi laupias, tämän kärsivän luo, 
joka sairasvuoteessa ankarassa taudissa makaa, / ja paranna hänet, / sillä sinä olet 
ainoa, joka olet ihmissukumme heikkouden ja sairauden kantanut, // sinä, ainoa 
kaikkivoimallinen ja ylen armollinen 
Prokimeni, 7. sävelmä  
Herra, armahda minua, sillä minä olen näännyksissä; / paranna minut, Herra, sillä minun 
luuni ovat peljästyneet. 
 
Liitelauselma: 
Sillä kuolemassa ei sinua muisteta. 
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Prokimenit ja Hallelujalauselmat: 
 

SUNNUNTAI-PROKIIMENIT JA HALLELUJA-LAUSELMAT: 
 

1.sävelmä: Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme,/ niin kuin me panemme 
toivomme sinuun. (Ps. 33:22) 
Liitelauselma:  Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani! 
Jumala kostaa puolestani ja saattaa kansat minun valtani alle. (Ps. 18: 47-48)  
Liitelauselma: Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra, laulan kiitosta 
sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan, sinä olet uskollinen 
sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina.  (Ps. 18: 
50-51) 
2.sävelmä: Prokiimeni, 2.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Herra on minun väkeni ja voimani./ Hän pelasti minut. (Ps. 118:14-18) 
Liitelauselma: Hän kyllä kuritti minua mutta ei antanut kuoleman valtaan.  
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua 
Jaakobin Jumalan nimi! (Ps. 20:2) 
Liitelauselma: Herra, anna kuninkaalle voitto! Vastaa meille, kun huudamme 
sinulta apua! (Ps. 20:10) 
3.sävelmä: Prokiimeni, 3. sävelmä: Lit.sivu 71. 
Ylistäkää Jumalaa, Kuningastamme,/ ylistäkää ja laulakaa! (Ps. 47:7) 
Liitelauselma:  Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! (Ps. 47:2)  
Halleluja, 3.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä 
olet vanhurskas, pelasta minut! (Ps. 31:2) 
Liitelauselma: Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan 
saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. (Ps. 31:3) 
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4.sävelmä: Prokiimeni: 4.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Lukemattomat ovat tekosi, Herra./ Miten viisaasti olet ne tehnyt! (Ps. 
104:24) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
 
 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän 
asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. (Ps. 45:5)  
Liitelauselma: Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden 
Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut 
riemun öljyllä. (Ps. 45:8) 
5.sävelmä: Prokiimeni: 5.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Sinä, Herra, suojelet meitä./ Sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan 
ajan keskellä. (Ps. 12:8) 
Liitelauselma: Auta, Herra! Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. (Ps. 12:2) 
Halleluja, 5.sävelmä:  Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 
Liitelauselma:Sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin 
taivas. (Ps. 89:3) 
6.sävelmä: Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan 
varjossa. (Ps. 91:1) 
Liitelauselma: Sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. 
Jumalani, sinuun minä turvaan.” (Ps. 91:2) 
7.sävelmä: Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Herra antaa voiman kansalleen,/ rauhalla hän siunaa kansaansa. (Ps. 29:11) 
Liitelauselma: Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot, tunnustakaa Herran 
kunnia ja voima! (Ps. 29:1) 
Halleluja, 7.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, 
Korkein. (Ps. 92:2) 
Liitelauselma: Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. 
(Ps. 92:3) 
8.sävelmä: Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 73. 
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Tehkää lupauksia / ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. (Ps. 76:12, 2) 
Liitelauselma: Juudassa Jumala tunnetaan, hänen nimensä on suuri 
Israelissa. (Ps. 76:2) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77.  Liitelauselma: Nyt iloiten laulakaa 
Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. (Ps. 
95:1)                                                                                          
Liitelauselma: Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle 
riemuvirsi! (Ps. 95:2) 
 
MAANANTAI  
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 178, Nro 4. 
Sinä teet tuulista sanasi viejät / ja panet liekit palvelijoiksesi. (Ps. 104:4) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki 
taivaan joukot! (Ps. 148:2) 
Liitelauselma: Sillä hän on ne käskyllään luonut. (Ps. 148:5b) 
TIISTAI  
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
KESKIVIIKKO  
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13b) 
TORSTAI  
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen. (Vert.Ps. 
19:5),  
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Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
 
PERJANTAI   
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 178, Nro 3. 
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,/ kumartukaa hänen vqaltaistuimensa 
eteen! Hän on pyhä. (Ps. 99:5) 
Liitelauselma: Herra on kuningas – vaviskaa kansat! (Ps. 99:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. Liitelauselma: Muista kansaasi, jonka kauan 
sitten itsellesi otit, jonka lunastit omaksesi, muista Siionin vuorta, 
asuinsijaasi. (Ps. 74:2) 
Liitelauselma: Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut kuninkaani, sinä 
teet suuria tekoja kaikkialla. (Ps. 74:12) 
LAUANTAI   
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat! (Ps. 32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps. 32:1) 
2.Prokiimeni, 6.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan, ja hänenjälkeläisensä perivät maan. (Ps.25:13) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75.  
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps.34:20)  
 

         Pääsiäisyön liturgia: 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 187, Nro 23. 
Tämän päivän on Herra tehnyt,/ siitä iloitkaa ja riemuitkaa! (Ps. 118:24, 29)  
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa! 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Sinä nouset ja armahdat Siionia. Sen aika on tullut, armon 
aika. (Ps. 102:14) 
Liitelauselma: Taivaastaan Herra katsoo meitä, hän näkee kaikki ihmislapset. 
(Ps. 33:13) 

          2. Pääsiäispäivä (Kirkkaan viikon maanantai) 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
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Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.(Vert.Ps. 
19:5) 
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
 

           Kirkkaan viikon tiistai 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani. (Luuk. 1:46-47)  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi 
on. (Ps. 132:8) 
Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut luoauksen, jota 
hän ei peruuta. (Ps. 132:11a) 

           Kirkkaan viikon keskiviikko 
Prokiimeni, 6.sävelmä:Lit.sivu 188, Nro 24. 
Minä säilytän nimesi polvesta polveen,/ ja sen tähden kansat ylistävät sinua 
nyt ja aina. (Ps. 45:18)  
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda 
sisäsi suku.  (Ps. 45:11) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni 
riemuitsee Jumalasta Vapahtajastani. (Luuk. 1:46-47) 
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 

           Kirkkaan viikon torstai 
Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 71, Nro 3. Ylistäkää Jumalaa, Kuningastamme, 
ylistäkää ja laulakaa! (Ps. 47:7) 
Liitelauselma:  Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! (Ps. 47:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän 
asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. (Ps. 45:5)  
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Liitelauselma: Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden 
Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut 
riemun öljyllä. (Ps. 45:8) 

          Kirkkaan viikon perjantai 
1.Prokiimeni, 8.sävelmä:Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen. (Vert.Ps. 
19:5) 
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:2) 
2.Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 
2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta 
Vapahtajastani. (Luuk. 1:46-47)  
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda 
sisäsi suku.  (Ps. 45:11) 

           Kirkkaan viikon lauantai 
Prokiimeni, 3.sävelmä:  Lit.sivu 185, Nro 19. 
Herra on minun valoni ja apuni,/ ketä minä pelkäisin? (Ps. 27:1a) 
Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? (Ps. 27:1b) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Herra on kuningas! Mahti on hänen viittanaan. (Ps. 93:1a) 
Liitelauselma: Hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman! (Ps. 93:1b) 
ap. Tuomaan sunnuntai – 2.sunnuntai Pääsiäisestä 
Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 15. 
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,/ mittaamaton on hänen viisautensa. 
(Ps. 147:5)  
Liitelauselma: Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää 
ylistyslaulu.   (Ps. 147:1) 
Halleluja, 8.sävelmä:  Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. 
Hän on meidän turvakalliomme. (PS. 95:1, 3) 
Liitelauselma: Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias.  
Tuomaan viikon maanantai 

           Prokiimeni, 3.sävelmä:  Lit.sivu 183, Nro 15. 
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,/ mittaamaton on hänen viisautensa. 
(Ps. 147:5) 
Liitelauselma: Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää 
ylistyslaulu.   (Ps. 147:1) 
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Halleluja, 8.sävelmä:  Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. 
Hän on meidän turvakalliomme. (PS. 95:1, 3) 
Liitelauselma: Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias.  
Tuomaan viikon tiistai (vainajien pääsiäinen)(Radonitsa) 
1.Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 15. 
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,/ mittaamaton on hänen viisautensa. 
(Ps. 147:5)  
Liitelauselma: Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää 
ylistyslaulu.   (Ps. 147:1) 
2.Prokiimeni, 6.sävelmä: (vainajien) Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps. 25:13a)  
Halleluja, 6.sävelmä: (vainajien) Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. Mutta sinä, Herra hallitset ikkuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen. (Ps. 65:5a, 102:13) 
Liitelauselma: Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. 
(Ps. 24:13) 

           Tuomaan viikon keskiviikko 
Prokiimeni, 3.sävelmä: Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi: 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, / minun henkeni riemuitsee Jumalasta, 
Vapahtajastani.  (Luuk. 1: 47-47) 
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes 
kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1: 48) 
Halleluja 8. sävelmä: 
Liitelauselma: Kuule tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45: 11a) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi.  (Ps. 45:13b) 

           Tuomaan viikon torstai 
Prokimeni, 8. sävelmä: Heidän äänensä kaikuu kaikkialla, / maanpiirin yli merten 
ääriin. (Ps. 19:5) 
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:2) 

          Tuomaan viikon perjantai 
           Prokimeni, 7. sävelmä: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, / 

kumartukaa hänen valtaistuimensa eteen! Hän on pyhä.  (Ps. 99:5) 
Liitelauselma: Herra on kuningas - vaviskaa kansat! (Ps. 99:1) 

           Tuomaan viikon lauantai 
Prokiimeni, 3.sävelmä:  Lit.sivu 183, Nro 15. 
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,/ mittaamaton on hänen viisautensa. 
(Ps. 147:5) 
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Liitelauselma: Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää 
ylistyslaulu.   (Ps. 147:1) 
Halleluja, 8.sävelmä:  Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. 
Hän on meidän turvakalliomme. (PS. 95:1) ja (Ps.95:3) 
Liitelauselma: Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias. 

           MIRHANTUOJIEN SUNNUNTAI – 3.sunnuntai Pääsiäisestä 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
Halleluja, 8.sävelmä:  Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä käänsit 
Jaakobin suvun kohtalon. (Ps. 85:2) 
Liitelauselma: Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha suutelevat 
toisiaan. (Ps. 85:11) 
HALVAANTUNEEN SUNNUNTAI – 4.sunnuntai Pääsiäisestä 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme,/ niin kuin me panemme 
toivomme sinuun. 
Liitelauselma:  Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
Halleluja, 5.sävelmä:  Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 
Liitelauselma: Sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin 
taivas. (Ps. 89:3) 
Maanantai  ja tiistai: katso viikonpäivien muisto. 
KESKIJUHLA – 4.viikon keskiviikko 
Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 15. 
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,/ mittaamaton on hänen viisautensa. 
(Ps. 147:5)  
Liitelauselma: Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää 
ylistyslaulu.   (Ps. 147:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Muista kansaasi, jonka kauan sitten itsellesi otit. (Ps. 74:2a) 
Liitelauselma: Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut kuninkaani, sinä 
teet suuria tekoja kaikkialla. (Ps. 74:12) 
Torstai - lauantai: katso viikonpäivien muisto. 

SAMARIALAISEN NAISEN SUNNUNTAI – 5.su Pääsiäisestä 
Prokiimeni, 3. sävelmä: Lit.sivu 71, Nro 3. 
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Ylistäkää Jumalaa, Kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa! (Ps. 47:7) 
Liitelauselma:  Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! (Ps. 47:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän 
asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. (Ps. 45:5)  
Liitelauselma: Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden 
Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut 
riemun öljyllä. (Ps. 45:8) 
KESKIJUHLAN PÄÄTÖSJUHLA – 5.viikon keskiviikko 
Prokiimeni ja Halleluja juhlan.  
SOKEANASYNTYNEEN SUNNUNTAI – 6.sunnuntai Pääsiäisestä 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 73. Tehkää lupauksia ja täyttäkää ne 
Herralle, Jumalallenne. (Ps. 76:12) 
Liitelauselma: Juudassa Jumala tunnetaan, hänen nimensä on suuri 
Israelissa. (Ps.76:2) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Katso puoleeni, anna armosi – se on niiden oikeus, joille nimesi 
on rakas. (Ps. 119:132) 
Liitelauselma: Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden 
vallita minua. (Ps. 119:133) 
PÄÄSIÄISAJAN PÄÄTÖSJUHLA – 6.viikon keskiviikko: 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 187, Nro 23. 
Tämän päivän on Herra tehnyt,/ siitä iloitkaa ja riemuitkaa! (Ps. 118:24)  
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa! 
(Ps.118:29) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Sinä nouset ja armahdat Siionia. Sen aika on tullut, armon 
aika. (Ps. 102:14) 
Liitelauselma: Taivaastaan Herra katsoo meitä, hän näkee kaikki ihmislapset. 
(Ps. 33:13) 
HERRAN TAIVAASEEN ASTUMINEN – HELATORSTAI  
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 188, Nro 25. 
Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten,/ ja kirkkautesi yli kaiken maan! 
(Ps. 108:6)  
Liitelauselma:  Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon 
laulaa ja soittaa! (Ps. 57:8) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Jumala nousee valtaistuimelleen, riemuhuudot kaikuvat, 
pasuunat soivat. (Ps. 47:6) 
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Liitelauselma: Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! (Ps. 47:2) 
PYHIEN ISIEN SUNNUNTAI – 7.sunnuntai Pääsiäisestä 
Prokiimeni, Asariaan rukous, Isien laulu: 4.sävelmä:Lit.sivu 184, Nro 16. 
Kiitetty ja ylistetty olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala,/ kunnioitettu 
on sinun nimesi ikuisesti. (Daniel 3:26, 27 LXX)  
Liitelauselma: Sinä olet vanhurskas kaikessa, mitä olet meille tehnyt. 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73.                                                                                             
Liitelauselma: Jumala, Herra Jumala, on puhunut ja kutsunut koolle koko 
maanpiirin. (Ps. 50:1) 
Liitelauselma: ”Kootkaa luokseni kaikki minun palvelijani, jotka ovat uhrein 
tehneet kanssani liiton.” (Ps 50:5) 
HELATORSTAIN PÄÄTÖSJUHLA – 7.viikon perjantai 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 188, Nro 25. 
Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten,/ ja kirkkautesi yli kaiken maan! 
(Ps. 108:6)  
Liitelauselma:  Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon 
laulaa ja soittaa! (Ps. 57:8) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Jumala nousee valtaistuimelleen, riemuhuudot kaikuvat, 
pasuunat soivat. (Ps. 47:6, 2) 
Liitelauselma: Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! 
LAUANTAI HELLUNTAIN EDELLÄ – Vainajien muistelupäivä 
Prokiimeni, 6.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan,/ ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps. 25:13a) 
Liitelauselma: Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinuun minä 
luotan. Enhän luota turhaan, ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he 
voittavat minut! (Ps. 25:1-2) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen. (Ps. 65:5a, 102:13) 
Liitelauselma: Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. 
(Ps. 25:13) 
PYHÄN KOLMINAISUUDEN PÄIVÄ – HELLUNTAI   
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ 
maanpiirin yli merten ääreen.(Vert.Ps. 19:5) 
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
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Liitelauselma: Herra on sanallaan luonut taivaan, suunsa henkäyksellä tähtien 
joukot. (Ps. 33:6) 
Liitelauselma: Taivaastaan Herra katsoo meitä, hän näkee kaikki ihmislapset. 
(Ps. 33:13) 
PYHÄN HENGEN PÄIVÄ – Helluntaimaanantai  
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Herra on sanallaan luonut taivaan, suunsa henkäyksellä tähtien 
joukot. (Ps. 33:6) 
Liitelauselma: Taivaastaan Herra katsoo meitä, hän näkee kaikki ihmislapset. 
(Ps. 33:13) 
Kaikkien pyhien sunnuntai – 1. helluntainjälkeinen sunnuntai  
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Tehkää lupauksia ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. (Ps. 76:12) 
Liitelauselma: Juudassa Jumala tunnetaan, hänen nimensä on suuri 
Israelissa. (Ps.76:2)  
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps.34:20) 
 
2. helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme,/ niin kuin me panemme 
toivomme sinuun. (Ps. 33:22) 
Liitelauselma:  Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani! 
Jumala kostaa puolestani ja saattaa kansat minun valtani alle.  
(Ps. 18: 47-48) 
Liitelauselma: Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra, laulankiitosta 
sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan, sinä olet uskollinen 
sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. (Ps. 18: 
50-51) 
3.helluntainjälkeinen sunnuntai 
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Prokiimeni, 2.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Herra on minun väkeni ja voimani./ Hän pelasti minut. (Ps. 118:14) 
Liitelauselma: Hän kyllä kuritti minua mutta ei antanut kuoleman valtaan. (Ps. 
118:18) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua 
Jaakobin Jumalan nimi! (Ps. 20:2) 
Liitelauselma: Herra, anna kuninkaalle voitto! Vastaa meille, kun huudamme 
sinulta apua! (Ps. 20:10) 
 
4.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 3. sävelmä: Lit.sivu 71. 
Ylistäkää Jumalaa, Kuningastamme,/ ylistäkää ja laulakaa! (Ps. 47:7) 
Liitelauselma:  Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! (Ps. 47:2) 
Halleluja, 3.sävelmä: Lit.sivu 75. Liitelauselma: Herra, sinuun minä turvaan. 
Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut! (Ps. 31:2) 
Liitelauselma: Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan 
saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. (Ps. 31:3) 
5.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni: 4.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Lukemattomat ovat tekosi, Herra./ Miten viisaasti olet ne tehnyt! (Ps. 
104:24) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän 
asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. (Ps. 45:5)  
Liitelauselma: Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden 
Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut 
riemun öljyllä. (Ps. 45:8) 
6.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni: 5.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Sinä, Herra, suojelet meitä./ Sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan 
ajan keskellä. (Ps. 12:8) 
Liitelauselma: Auta, Herra! Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. (Ps. 12:2) 
Halleluja, 5.sävelmä:  Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 
Liitelauselma: Sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin 
taivas. (Ps. 89:3) 
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7.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma:Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan 
varjossa. (Ps. 91:1) 
Liitelauselma: Sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. 
Jumalani, sinuun minä turvaan.” (Ps. 91:2) 
8.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Herra antaa voiman kansalleen,/ rauhalla hän siunaa kansaansa. (Ps. 29:11) 
Liitelauselma: Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot, tunnustakaa Herran 
kunnia ja voima! (Ps. 29:1) 
Halleluja, 7.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, 
Korkein. (Ps. 92:2) 
Liitelauselma: Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. 
(Ps. 92:3) 
9.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Tehkää lupauksia ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. (Ps. 76:12) 
Liitelauselma: Juudassa Jumala tunnetaan, hänen nimensä on suuri 
Israelissa. (Ps.76:2)  
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, 
hän on meidän turvakalliomme. (Ps. 95:1) 
Liitelauselma: Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle 
riemuvirsi! (Ps. 95:2) 
10.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 71. Sinun armosi, Herra, olkoon meidän 
päällämme,/ niin kuin me panemme toivomme sinuun. (Ps. 33:22) 
Liitelauselma:  Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani! 
Jumala kostaa puolestani ja saattaa kansat minun valtani alle.  
(Ps. 18: 47-48) 
Liitelauselma: Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra, laulankiitosta 
sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan, sinä olet uskollinen 
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sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. (Ps. 18: 
50-51) 
11.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 2.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Herra on minun väkeni ja voimani./ Hän pelasti minut. (Ps. 118:14) 
Liitelauselma: Hän kyllä kuritti minua mutta ei antanut kuoleman valtaan. (Ps. 
118:18) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua 
Jaakobin Jumalan nimi! (Ps. 20:2) 
Liitelauselma: Herra, anna kuninkaalle voitto! Vastaa meille, kun huudamme 
sinulta apua! (Ps. 20:10) 
12.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 3. sävelmä: Lit.sivu 71. 
Ylistäkää Jumalaa, Kuningastamme,/ ylistäkää ja laulakaa! (Ps. 47:7) 
Liitelauselma:  Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! (Ps. 47:2) 
Halleluja, 3.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä 
olet vanhurskas, pelasta minut! (Ps. 31:2) 
Liitelauselma: Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan 
saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. (Ps. 31:3) 
13.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni: 4.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Lukemattomat ovat tekosi, Herra./ Miten viisaasti olet ne tehnyt! (Ps. 
104:24) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän 
asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. (Ps. 45:5)  
Liitelauselma: Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden 
Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut 
riemun öljyllä. (Ps. 45:8) 
14.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni: 5.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Sinä, Herra, suojelet meitä./ Sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan 
ajan keskellä. (Ps. 12:8) 
Liitelauselma: Auta, Herra! Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. (Ps. 12:2) 
Halleluja, 5.sävelmä:  Lit.sivu 76. 
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Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 
Liitelauselma: Sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin 
taivas. (Ps. 89:3) 
15.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
 
 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma:Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan 
varjossa. (Ps. 91:1) 
Liitelauselma: Sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. 
Jumalani, sinuun minä turvaan.” (Ps. 91:2) 
16.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Herra antaa voiman kansalleen,/ rauhalla hän siunaa kansaansa. (Ps. 29:11) 
Liitelauselma: Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot, tunnustakaa Herran 
kunnia ja voima! (Ps. 29:1) 
Halleluja, 7.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, 
Korkein. (Ps. 92:2) 
Liitelauselma: Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. 
(Ps. 92:3) 
17.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Tehkää lupauksia / ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. (Ps. 76:12) 
Liitelauselma: Juudassa Jumala tunnetaan, hänen nimensä on suuri 
Israelissa. (Ps.76:2)  
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, 
hän on meidän turvakalliomme. (Ps. 95:1) 
Liitelauselma: Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle 
riemuvirsi! (Ps. 95:2) 
18.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme,/ niin kuin me panemme 
toivomme sinuun. (Ps. 33:22) 
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Liitelauselma:  Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73.                                                                             
Liitelauselma: Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani! 
Jumala kostaa puolestani ja saattaa kansat minun valtani alle.  (Ps. 18: 47-
48) 
Liitelauselma: Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra, laulankiitosta 
sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan, sinä olet uskollinen 
sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. (Ps. 18: 
50-51) 
 
 
19.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 2.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Herra on minun väkeni ja voimani./ Hän pelasti minut. (Ps. 118:14) 
Liitelauselma: Hän kyllä kuritti minua mutta ei antanut kuoleman valtaan. (Ps. 
118:18) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua 
Jaakobin Jumalan nimi! (Ps. 20:2) 
Liitelauselma: Herra, anna kuninkaalle voitto! Vastaa meille, kun huudamme 
sinulta apua! (Ps. 20:10) 
20.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 3. sävelmä: Lit.sivu 71. 
Ylistäkää Jumalaa, Kuningastamme,/ ylistäkää ja laulakaa! (Ps. 47:7) 
Liitelauselma:  Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! (Ps. 47:2) 
Halleluja, 3.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä 
olet vanhurskas, pelasta minut! (Ps. 31:2) 
Liitelauselma: Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan 
saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. (Ps. 31:3) 
21.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni: 4.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Lukemattomat ovat tekosi, Herra./ Miten viisaasti olet ne tehnyt! (Ps. 
104:24) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän 
asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. (Ps. 45:5)  
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Liitelauselma: Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden 
Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut 
riemun öljyllä. (Ps. 45:8) 
22.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni: 5.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Sinä, Herra, suojelet meitä./ Sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan 
ajan keskellä. (Ps. 12:8) 
Liitelauselma: Auta, Herra! Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. (Ps. 12:2) 
Halleluja, 5.sävelmä:  Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 
Liitelauselma: Sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin 
taivas. (Ps. 89:3) 
23.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma:Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan 
varjossa. (Ps. 91:1) 
Liitelauselma: Sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. 
Jumalani, sinuun minä turvaan.” (Ps. 91:2) 
24.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Herra antaa voiman kansalleen,/ rauhalla hän siunaa kansaansa. (Ps. 29:11) 
Liitelauselma: Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot, tunnustakaa Herran 
kunnia ja voima! (Ps. 29:1) 
Halleluja, 7.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, 
Korkein. (Ps. 92:2) 
Liitelauselma: Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. 
(Ps. 92:3) 
25.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Tehkää lupauksia / ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. (Ps. 76:12) 
Liitelauselma: Juudassa Jumala tunnetaan, hänen nimensä on suuri 
Israelissa. (Ps.76:2)  
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, 
hän on meidän turvakalliomme. (Ps. 95:1) 
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Liitelauselma: Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle 
riemuvirsi! (Ps. 95:2) 
26.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme,/ niin kuin me panemme 
toivomme sinuun. (Ps. 33:22) 
Liitelauselma:  Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani! 
Jumala kostaa puolestani ja saattaa kansat minun valtani alle. (Ps. 18: 47-48) 
Liitelauselma: Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra, laulan kiitosta 
sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan, sinä olet uskollinen 
sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. (Ps. 18: 
50-51) 
27.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 2.sävelmä: Lit.sivu 71.                                                                                                 
Herra on minun väkeni ja voimani./ Hän pelasti minut. (Ps. 118:14) 
Liitelauselma: Hän kyllä kuritti minua mutta ei antanut kuoleman valtaan. (Ps. 
118:18) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua 
Jaakobin Jumalan nimi! (Ps. 20:2) 
Liitelauselma: Herra, anna kuninkaalle voitto! Vastaa meille, kun huudamme 
sinulta apua! (Ps. 20:10) 
28.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 3. sävelmä: Lit.sivu 71. 
Ylistäkää Jumalaa, Kuningastamme,/ ylistäkää ja laulakaa! (Ps. 47:7) 
Liitelauselma:  Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto 
Jumalalle! (Ps. 47:2) 
Halleluja, 3.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä 
olet vanhurskas, pelasta minut! (Ps. 31:2) 
Liitelauselma: Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan 
saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. (Ps. 31:3) 
29.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni: 4.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Lukemattomat ovat tekosi, Herra./ Miten viisaasti olet ne tehnyt! (Ps. 
104:24) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
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Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän 
asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. (Ps. 45:5)  
Liitelauselma: Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden 
Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut 
riemun öljyllä. (Ps. 45:8) 
30.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni: 5.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Sinä, Herra, suojelet meitä./ Sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan 
ajan keskellä. (Ps. 12:8) 
Liitelauselma: Auta, Herra! Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. (Ps. 12:2) 
Halleluja, 5.sävelmä:  Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 
Liitelauselma: Sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin 
taivas. (Ps. 89:3) 
31.helluntainjälkeinen sunnuntai 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan 
varjossa. (Ps. 91:1) 
Liitelauselma: Sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. 
Jumalani, sinuun minä turvaan.” (Ps. 91:2) 
32.helluntainjälkeinen sunnuntai - SAKKEUKSEN SUNNUNTAI 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Herra antaa voiman kansalleen,/ rauhalla hän siunaa kansaansa. (Ps. 29:11) 
Liitelauselma: Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot, tunnustakaa Herran 
kunnia ja voima! (Ps. 29:1) 
Halleluja, 7.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, 
Korkein. (Ps. 92:2) 
Liitelauselma: Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. 
(Ps. 92:3) 
HUOMIOI!  
Ellei publikaanin ja fariseuksen sunnuntai seuraa heti 32. viikkoa, niin on 
tässä rekisterissä mentävä niin monta viikkoa taaksepäin, kuinka monta 
viikkoa jää 32. ja publikaanin ja fariseuksen viikon välille ja toistettava 
ne.  
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Viikkosävelmät jatkavat omaa järjestystään! 
33.helluntainjälkeinen sunnuntai  
PUBLIKAANIN JA FARISEUKSEN SUNNUNTAI 
Prokiimeni ja Halleluja vuorosävelmän mukaan. 
34.helluntainjälkeinen sunnuntai - TUHLAAJAPOJAN SUNNUNTAI 
Prokiimeni ja Halleluja vuorosävelmän mukaan. 
 
34.VIIKON LAUANTAI 
LAUANTAI  ENNEN  TUOMIOSUNNUNTAITA,  
Yleinen vainajien muistopäivä, ”Sielujen lauantai” 
Prokiimeni, 6.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan,/ ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps. 25:13a) 
Liitelauselma: Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinuun minä 
luotan. Enhän luota turhaan, ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he 
voittavat minut! (Ps. 25:1-2) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen. (Ps. 65:5a, 102:13) 
Liitelauselma: Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. 
(Ps. 25:13) 
 
35.helluntainjälkeinen sunnuntai - TUOMIOSUNNUNTAI 
Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 15. 
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,/ mittaamaton on hänen viisautensa. 
(Ps. 147:5)  
Liitelauselma: Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää 
ylistyslaulu. (Ps. 147:1) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, 
hän on meidän turvakalliomme. (Ps. 95:1) 
Liitelauselma: Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle 
riemuvirsi! (Ps. 95:2) 
36. viikko - Laskiaisviikko 
Keskiviikkona ja perjantaina Liturgiaa ei toimiteta! 
36. viikon eli LASKIAISVIIKON LAUANTAI  
Kaikkien askeesissa kirkastuneiden pyhittäjien ja  jumalankantajien 
muisto. 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 11. 
Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,/ riemuitkoon silloinkin, kun on 
yölevon aika! (Ps. 149:5) 
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Liitelauselma: Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, 
te Herran omat. (Ps. 149:1) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. 
Liitelauselma: Riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
 
LASKIAISSUNNUNTAI - SOVINTOSUNNUNTAI 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Tehkää lupauksia / ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. (Ps. 76:12) 
Liitelauselma: Juudassa Jumala tunnetaan, hänen nimensä on suuri 
Israelissa. (Ps.76:2) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä nimellesi, Korkein. 
Liitelauselma: Hyvä on kertoa aamulla armostasi ja illalla uskollisuudestasi. 
(Ps. 92:2,3) 
 

LAUANTAI- JA SUNNUNTAIPÄIVÄT  PYHÄN SUUREN 
PAASTON AIKANA 
LAUANTAI 1. PAASTOVIIKOLLA Suurmarttyyri Teodoros Alokkaan 
juhla 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
Suuren Paaston 1. SU – ORTODOKSISUUDEN  SUNNUNTAI 
Prokiimeni, Asariaan rukous, Isien laulu: 4.sävelmä: Lit.sivu 184, Nro 16. 
Kiitetty ja ylistetty olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala,/ kunnioitettu 
on sinun nimesi ikuisesti. (Daniel 3:26, 27. LXX)  
Liitelauselma: Sinä olet vanhurskas kaikessa, mitä olet meille tehnyt.  
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Mooses ja Aaron olivat hänen pappejaan. Samuel huusi avuksi 
hänen nimeään. (Ps. 99:6a) 
Liitelauselma: He huusivat Herraa, ja hän vastasi. (Ps. 99:6b) 
 
RUKOUSPALVELUKSESSA ORTDOKSISUUDEN SUNNUNTAINA 
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Prokiimeni,  4.sävelmä: 
Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat Jumalamme 
esipihoilla. (Ps. 92:14, 11) 
Liitelauselma: Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! 
EPISTOLA: Room. 16: 17 – 20. 
Veljet ja sisaret 
Kehotan teitä varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja 
houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. 
Pysykää heistä erossa. Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta 
vaan omaa vatsaansa, ja kauniilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät 
vilpittömien sydämet. Teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Siksi 
olen teistä iloinen ja toivon, että olisitte taitavia hyvässä mutta 
taitamattomia pahassa. Rauhan Jumala on pian murskaava Saatanan teidän 
jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.                                      
(Halleluja ei tule) 
LAUANTAI  2.  PAASTOVIIKOLLA 
Prokiimeni ja Halleluja päivän ja vainajille: 
Prokiimeni , 6.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat. (Ps.32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps.32:1) 
Toinen prokiimeni: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps.25:13) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 75.  
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps.34:20)  
 
Suuren Paaston 2. SU - GREGORIOS PALAMAKSEN SUNNUNTAI 
Prokiimeni: 5.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Sinä, Herra, suojelet meitä./ Sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan 
ajan keskellä. (Ps. 12:8) 
Liitelauselma: Auta, Herra! Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. (Ps. 12:2) 
Toinen prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 8. 
Suuni puhuu tiedon sanoja,/ sydämeni pohtii viisautta. (Ps. 49:4) 
Halleluja, vuorosävelmän mukaan. 
LAUANTAI 3.  PAASTOVIIKOLLA 
Prokiimeni, 6.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat. (Ps.32:11a) 
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Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps.32:1) 
Toinen prokiimeni: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps.25:13) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 75.  
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps.34:20)  
Suuren Paaston 3. SU - RISTINKUMARTAMISEN SUNNUNTAI 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77.                                                                           
Liitelauselma: Muista kansaasi, jonka kauan sitten itsellesi otit, jonka 
lunastit omaksesi, muista Siionin vuorta, asuinsijaasi. (Ps. 74:2) 
Liitelauselma: Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut kuninkaani, sinä 
teet suuria tekoja kaikkialla. (Ps. 74:12) 
LAUANTAI 4.  PAASTOVIIKOLLA 
Prokiimeni, 6.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat. (Ps.32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps.32:1) 
Toinen prokiimeni: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps.25:13) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 75.  
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps.34:20)  
Suuren Paaston 4. SU 
Pyhittäjä JOHANNES SIINAILAISEN SUNNUNTAI 
Prokiimeni, vuorosävelmän mukaan 
Toinen prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 11. 
Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,/ riemuitkoon silloinkin, kun on 
yölevon aika! (Ps. 149:5) 
Halleluja, ja 1. lauselma vuorosävelmän mukaan. 
Liitelauselma pyhittäjälle: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he 
kukoistavat Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
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LAUANTAI 5.  PAASTOVIIKOLLA  - Akatistoksen lauantai 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13b) 
Suuren Paaston 5. SU – Pt. MARIA EGYPTILÄISEN  SUNNUNTAI 
Prokiimeni vuorosävelmän mukaan. 
Toinen prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12. 
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
Halleluja vuorosävelmän mukaan. 
LAUANTAI 6. PAASTOVIIKOLLA - Lasaruksen lauantai 
Prokiimeni, 3.sävelmä:  Lit.sivu 185, Nro 19. 
Herra on minun valoni ja apuni,/ ketä minä pelkäisin? (Ps. 27:1a) 
Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? (Ps. 27:1b) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Herra on kuningas! Mahti on hänen viittanaan, hän on 
vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman! (Ps. 93:1a) 
Liitelauselma: Maanpiiri on lujalla perustalla, se ei horju. (Ps.93:1b) 
Suuren Paaston 6. SU - PALMUSUNNUNTAI,  
HERRAN RATSASTUS JERUSALEMIIN  
Prokiimeni,  4. sävelmä: Lit.sivu 186, Nro 20.                                                              
Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herra on Jumala! Hän antoi 
valonsa meille. (Ps. 118:26,27) 
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.          
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73.  
Liitelauselma: Laulakaa Herralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. 
Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. 
Liitelauselma: Maan ääretkin saivat tietää, että Jumalamme pelasti meidät. 
(Ps. 98:1, 3b) 
SUURI TORSTAI 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 187, Nro 22. 
Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa 
ja hänen voideltuaan vastaan? (Ps. 2:2) 
Liitelauselma: Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? (Ps. 2:1) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta. Sitä ihmistä 
Herra auttaa hädän päivänä. (Ps. 41:2) 
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Liitelauselma: Vieläpä ystäväni, johon luotin ja joka söi minun pöydässäni, 
kääntyy kopeasti minua vastaan. (Ps. 41:10) 
Prokiimeni, 6.sävelmä: 
Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, pimeään, pohjattomaan kuiluun. 
Liitelauselma: Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan sinua 
avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi. (Ps.88:7, 1) 
Halleluja ei tule! 
 
SUURI LAUANTAI, Aamupalveluksessa 
Prokiimeni, 7.sävelmä: 
Riennä avuksi, Herra! Jumala, kohota kätesi! / Älä unohda avuttomia! 
Liitelauselma:  Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, kerron sinun 
ihmeelliset tekosi. (Ps. 10:12 ja 9:2) 
(Halleluja ei tule!) 
 
SUURI LAUANTAI, Liturgiassa 
Prokiimeni, 8. sävelmä: Lit.sivu 185, Nro 18. 
Koko  maa kumartuu eteesi, koko maa laulaa kiitostasi / ja ylistää sinun 
nimeäsi. (Ps. 66:4 ja 1-2) 
Liitelauselma: Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat! 
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja ylistäkää häntä.  
 
Hallelujan sijaan: lukija ja kuoro/trio 
Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä kaikki kansat ovat Sinun omasi. 
 
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, tuomitse maa, sillä kaikki kansat ovat Sinun omasi. 
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SYYSKUUN 1. 
Kirkkovuoden alku 
Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 15. 
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,/ mittaamaton on hänen viisautensa. 
(Ps. 147:5)  
Liitelauselma: Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää 
ylistyslaulu. (Ps. 147:1) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa! Me täytämme 
lupaukset, jotka annoimme sinulle. (Ps. 65:2) 
Liitelauselma: Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi (Ps. 65:12a) 
SYYSKUUN 5.  
Profeetta Sakarias ja vanhurskas Elisabet,  
Johannes Kastajan vanhemmat. 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 7.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
SYYSKUUN 8.  
JUMALANSYNNYTTÄJÄN NEITSEEN MARIAN SYNTYMÄ 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
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Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13b) 
SYYSKUUN 9. 
Vanhurskaat Joakim ja Anna, Herran esivanhemmat 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat! (Ps. 32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps. 32:1) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
 
SYYSKUUN 11. - Pyhittäjäisämme Sergei ja Herman Valamolaiset 
Syyskuun 25. ja heinäkuun 5. Pyhittäjä Sergei Radonežilainen.  
31.10.-6.11. välinen lauantai - Karjalan pyhittäjät ja valistajat 
Marraskuun 23. Pyhä ruhtinas  Aleksanteri Nevski 
Joulukuun 15. Pyhittäjäisämme Trifon Petsamolainen 
Tammikuun 2. ja heinäkuun 19. Pyhittäjä Serafim Sarovilainen 
Tammikuun 24. Autuas Ksenia Pietarilainen 
Kesäkuun 12.  Pyhittäjäisämme Arseni Konevitsalainen 
Elokuun 9. Pyhittäjä Herman Alaskalainen 
Elokuun 30. Pyhittäjäisämme Aleksanteri Syväriläinen 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 9. 
Kallis on Herran silmissä / hänen uskollistensa henki. (Ps. 116:15) 
Liitelauselma: Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni 
tehnyt? (Ps. 116:12) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa! (Ps. 112:1a) 
Liitelauselma: Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia. (Ps. 112:2a) 
SYYSKUUN 12.  
Neitseen Marian syntymäjuhlan päätösjuhla 
Prokiimeni, Epistola ja halleluja-lauselmat juhlan! 
PYHÄN RISTIN YLENTÄMISTÄ EDELTÄVÄ SUNNUNTAI 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Minä olen valinnut nuorukaisen kansan joukosta, olen pannut 
kruunun sankarin päähän. (Ps. 89:20, 22) 
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Liitelauselma: Minun voimani vahvistaa häntä ja käteni on hänen tukenaan. 
SYYSKUUN 14.   
KUNNIALLISEN JA ELÄVÄKSITEKEVÄN RISTIN YLENTÄMINEN  
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 178, Nro 3. 
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,/ kumartukaa hänen valtaistuimensa 
eteen! Hän on pyhä. (Ps. 99:5) 
Liitelauselma: Herra on kuningas – vaviskaa kansat! (Ps. 99:1) 
 
 
 
(Ristin juhla) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Muista kansaasi, jonka kauan sitten itsellesi otit, jonka 
lunastit omaksesi, muista Siionin vuorta, asuinsijaasi. (Ps. 74:2) 
Liitelauselma: Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut kuninkaani, sinä 
teet suuria tekoja kaikkialla. (Ps. 74:12) 
PYHÄN RISTIN YLENTÄMISEN JÄLKEINEN SUNNUNTAI 
Prokiimeni juhlan:  7.sävelmä: Lit.sivu 178, Nro 3. 
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,/ kumartukaa hänen valtaistuimensa 
eteen! Hän on pyhä. (Ps. 99:5) 
Liitelauselma: Herra on kuningas – vaviskaa kansat! (Ps. 99:1) 
Halleluja, vuorosävelmän mukaan. 
SYYSKUUN 17.  
Marttyyrit Pistis, Elpis, Agape (Vera, Nadezda, Ljubov)  
ja heidän äitinsä Sofia 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12. 
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
Liitelauselma: Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme 
ylistykseksi. (Ps. 40:4a) 
SYYSKUUN 21. 
Pyhän ristin ylentämisenjuhlan päätösjuhla. 
Prokiimeni, Epistola ja halleluja-lauselmat juhlan! 
SYYSKUUN 23. 
Johannes Kastajan sikiäminen 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
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Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
SYYSKUUN 23. 
Johannes Kastajan sikiäminen 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
LOKAKUUN 1. 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a, 13b) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi.  
JUMALANSYNNYTTÄJÄN JUHLAT 
LOKAKUUN 12.  Jerusalemilaisen ikonin kunniaksi 
Lokakuun 13. Ivironin ikonin kunniaksi 
Lokakuun 22.  Kazanin ikonin kunniaksi 
Lokakuun 24. Kaikkien murheellisten ilo- ikonin kunniaksi 
Marraskuun 27. Ennusmerkki- ikonin kunniaksi 
Helmikuun 21. Kozeltšanin ikonin kunniaksi 
Kirkas Perjantai Elävöittävä lähde- ikonin kunniaksi 
Toukokuun 2.  Vladimirin ikonin kunniaksi 
Kesäkuun 23.  Vladimirin ikonin kunniaksi 
Kesäkuun 26.  Tihvinän ikonin kunniaksi 
Heinäkuun 2.  Jumalansynnyttäjän viitan asettaminen 
pyhäinjäännökseksi     Blahernan kirkkoon 
Heinäkuun 7. Kazanin ikoni 
Heinäkuun 10.  Konevitsalaisen ikonin kunniaksi. 
Heinäkuun 28. Smolenskin ikonin kunniaksi. = Odigitria-Tiennäyttäjä 
Elokuun 7. Valamon ikonin kunniaksi. 
Elokuun 26.  Vladimirin ikonin kunniaksi 
 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  



~ 165 ~ 

 

Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13b) 
LOKAKUUN 11. - 17. välinen sunnuntai 
VII Synodin pyhien isien muisto 
Prokiimeni, Epistola, Halleluja ja Ehtoollislauselmat sunnuntain ja isien! 
 
 
Prokiimeni, Isien laulu: 4.sävelmä:Lit.sivu 184, Nro 16. 
Kiitetty ja ylistetty olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala,/ kunnioitettu on 
sinun nimesi ikuisesti. (Daniel 3:26, 27 LXX)  
Liitelauselma: Sinä olet vanhurskas kaikessa, mitä olet meille tehnyt. 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Jumala, Herra Jumala, on puhunut ja kutsunut koolle koko 
maanpiirin. (Ps. 50:1) 
Liitelauselma: ”Kootkaa luokseni kaikki minun palvelijani, jotka ovat uhrein 
tehneet kanssani liiton.” (Ps 50:5) 
LOKAKUUN 18.  
Apostoli ja evankelista Luukas 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
LOKAKUUN 22.  
Jumalansynnyttäjän juhla Kazanin ikonin kunniaksi 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
LOKAKUUN 23. 
Apostoli Jaakob, Herran veli 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
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Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
LOKAKUUN 24. - Jumalansynnyttäjän juhla Kaikkien murheellisten ilo -
ikonin kunniaksi 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
DIMITRIN LAUANTAI 
Yleisistä vainajien muistopäivistä, lauantai Tuomiosunnuntain edellä ja 
lauantai Helluntain edellä, joilla on yleinen kirkollinen merkitys, Typikon ei 
kerro Dimitrin lauantaista mitään, koska se on  venäläinen hurskas käytäntö, 
joka on sidottu ruhtinas Dimitri Donskilaisen perintöön. Dimitrin lauantaita 
vietetään ennen sm Demetrios Mirhanvuodattajan juhlaa (26.10), jos sille 
päivälle ei satu vigilian tai plyeyeon arvoista juhlaa; silloin Dimitrin lauantai 
siirtyy vielä aikaisemmalle lauantaille. Palvelus oktoehoksesta ja mineasta. 
Liturgiassa Autuudet, troparit lauantain mukaan Apostolit, marttyyrit; 
Muista, Herra, hyvyydessäsi; Kunnia, Saata, oi Kristus; Nyt, Sinä olet meille 
muuri. 
 Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat! (Ps. 32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps. 32:1) 
2.Prokiimeni, vainajille, 6.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan, ja hänenjälkeläisensä perivät maan. (Ps.25:13) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75.  
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps.34:20)  
LOKAKUUN 26. 
Suurmarttyyri Demetrios Mirhanvuodattaja, Tessalonikalainen 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
LOKAKUUN 28. 
Marttyyri Paraskeva Ikoniumilainen (Paraskeva-Piatnitsa) 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12. 
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
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Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
Liitelauselma: Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme 
ylistykseksi. (Ps. 40:4a) 
31.10.-6.11. VÄLINEN LAUANTAI - Karjalan pyhittäjät ja valistajat 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
 
 
MARRASKUUN 8. 
Ylienkelit Mikael, Gabriel, Rafael ja muut ruumiittomat voimat 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 178, Nro 4. 
Sinä teet tuulista sanasi viejät / ja panet liekit palvelijoiksesi. (Ps. 104:4) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki 
taivaan joukot! (Ps. 148:2) 
Liitelauselma: Sillä hän on ne käskyllään luonut. (Ps. 148:5b) 
MARRASKUUN 9. 
Pyhä Esipaimen Nektarios Eginalainen 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 8. 
Suuni puhuu tiedon sanoja,/ sydämeni pohtii viisautta. (Ps. 49:4, 2) 
Liitelauselma: Kuulkaa tämä, kaikki kansat, kuunnelkaa, maan asukkaat.  
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä 
on oikein. (Ps. 37:30) 
Liitelauselma: Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen 
askeleensa horju. (Ps. 37:31) 
MARRASKUUN 13.  
Pyhä Johannes Krysostomoksen, Konstantinopolin arkkipiispa 
Katso tekstit marraskuun 9.päivän kohdalta! 
MARRASKUUN 16. 
Apostoli ja evankelista Matteus 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
(ap. Matteus)  Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
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Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
MARRASKUUN 21.  
JUMALANSYNNYTTÄJÄN, NEITSEEN MARIAN 
TEMPPELIINTUOMINEN 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48)  
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13b) 
MARRASKUUN 23. - Pyhä ruhtinas  Aleksanteri Nevski 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
MARRASKUUN 24.   
Suurmarttyyri Katariina 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12. 
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
Liitelauselma: Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme 
ylistykseksi. (Ps. 40:4a) 
MARRASKUUN 25.   
Neitsyt Marian Temppeliinkäynnin juhlan päätösjuhla;  
Prokiimeni, Epistola ja halleluja-lauselmat juhlan! 
MARRASKUUN 27.  
Jumalansynnyttäjän juhla Ennusmerkki-ikonin kunniaksi 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
MARRASKUUN 30. 
Apostoli Andreas, Ensiksikutsuttu 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen. 
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
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Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
JOULUKUUN 6. 
Pyhä isämme Nikolaos Ihmeidentekijä, Lyykian Myrran arkkipiispa 
Toukokuun 9.  
Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän pyhäinjäännösten siirtäminen Bariin 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen. (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus. (Ps. 132:9a) 
Liitelauselma: Riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi. (Ps. 132:9b) 
KIITOS-RUKOUSPALVELUKSESSA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 
Prokiimeni, 4.sävelmä: 
Minä laulan kiitosta Herralle, joka teki hyvää minulle,/ ja ylistän soitollani 
Herran, Korkeimman, nimeä. (Ps.13:6 LXX)                                                                         
Liitelauselma: Sydämeni  riemuitsee sinun pelastusteostasi. (Ps.13:5b) 
 
JOULUKUUN 9. 
Herran äidinäidin, Pyhän Annan, hedelmöittyminen 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat! (Ps. 32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps. 32:1) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
JOULUKUUN 13. 
Neitsytmarttyyri Lucia 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12. 
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
Liitelauselma: Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme 
ylistykseksi. (Ps. 40:4a) 
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JOULUKUUN 15. - Pyhittäjäisämme Trifon Petsamolainen 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
 
PYHIEN ESI-ISIEN SUNNUNTAI 
Ensimäinen Kristuksen syntymäjuhlaa edeltävä sunnuntai 
Prokiimeni, Isien laulu (Asariaan rukous):  4.sävelmä: Lit.sivu 184, Nro 16. 
Kiitetty ja ylistetty olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala,/ kunnioitettu 
on sinun nimesi ikuisesti. (Daniel 3:26, 27, LXX)  
Liitelauselma: Sinä olet vanhurskas kaikessa, mitä olet meille tehnyt.  
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Mooses ja Aaron olivat hänen pappejaan. Samuel huusi avuksi 
hänen nimeään. (Ps. 99:6a) 
Liitelauselma: He huusivat Herraa, ja hän vastasi. (Ps. 99:6b) 
 
JOULUKUUN 20. 
Pyhä Johannes Kronstadtilainen 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
PYHIEN ISIEN SUNNUNTAI 
Toinen Kristuksen syntymäjuhlaa edeltävä sunnuntai 
Prokiimeni, Asariaan rukous: 4.sävelmä: 
Kiitetty ja ylistetty olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala,/ kunnioitettu 
on sinun nimesi ikuisesti. (Daniel 3:26, 27, LXX) Lit.sivu 184, Nro 16. 
Liitelauselma: Sinä olet vanhurskas kaikessa, mitä olet meille tehnyt. 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Jumala, me olemme omin korvin kuulleet, isämme ovat meille 
kertoneet. (Ps. 44:2, 8) Liitelauselma: Mutta sinä pelastat meidät ja saatat 
vihamiehemme häpeään. 
JOULUKUUN 24. 
Kristuksen syntymän aatto 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 184, Nro 17. 
Herra sanoi minulle. ”Sinä olet minun poikani,/ tänä päivänä minä sinut 
synnytin.”  
Liitelauselma: Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin 
ulottuu sinun valtakuntasi. (Ps. 2:8) 
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Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. (Slaavissa 5.säv.) 
Liitelauselma: Herra sanoo minun herralleni: ”Istu oikealle puolelleni. Minä 
kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi 
eteen.” (Ps. 110:1) 
Liitelauselma: Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. 
Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli. (Ps. 110:2) 
 
 
 
 
 
 
JOULUKUUN 25. 
HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN SYNTYMÄ  (Juhlakausi 25. - 
31.12.) 
Prokiimeni, 8. sävelmä: Lit.sivu 185, Nro 18. 
Koko  maa kumartuu eteesi, koko maa laulaa kiitostasi / ja ylistää sinun 
nimeäsi. (Ps. 66:4, 1-2) 
Liitelauselma: Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat! 
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja ylistäkää häntä.  
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:2) 
Liitelauselma: Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. (Ps. 19:3) 
JOULUKUUN 26. 
Jumalansynnyttäjän juhla, Toinen Joulupäivä 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. Liitelauselma: Nouse, Herra, tule 
asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on. (Ps. 132:8) 
Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota 
hän ei peruuta. (Ps. 132:11a) 
JOULUKUUN 27. 
Ensimmäinen marttyyri ja ensimmäinen diakoni Stefanos 
Elokuun 2.  - Ensimmäisen marttyyrin ja diakonin Stefanoksen 
pyhäinjäännösten löytyminen. 
Prokiimeni, (juhlan) 8. sävelmä: Lit.sivu 185, Nro 18. 
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Koko  maa kumartuu eteesi, koko maa laulaa kiitostasi / ja ylistää sinun 
nimeäsi. (Ps. 66:4, 1-2) 
Liitelauselma: Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat! 
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja ylistäkää häntä.  
2.Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen. (Vert.Ps. 
19:5) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
 
 
LAUANTAI KRISTUKSEN SYNTYMÄN JÄLKEEN 
Prokiimeni, 4.sävelmä:    
Minä säilytän nimesi polvesta polveen. (Ps. 45:18a) 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi 
on. (Ps. 132:8) 
Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota 
hän ei peruuta. (Ps. 132:11a) 
 
SUNNUNTAI KRISTUKSEN SYNTYMÄN JÄLKEEN 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12. 
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27)   
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. Liitelauselma: Herra, muista Daavidia, 
muista, mitä hän sai kärsiä. (Ps. 132:1) 
Liitelauselma: Hän, joka vannoi Herralle valan, antoi Jaakobin Väkevälle 
lupauksen. (Ps. 132:2) 
JOULUKUUN 31. 
Kristuksen syntymäjuhlan päätösjuhla. 
Prokiimeni, Epistola ja halleluja-lauselmat juhlan! 
TAMMIKUUN 1. 
Herramme Jeesuksen Kristuksen ympärileikkaus,  
Pyhä Basileios Suuri, Uusivuosi 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
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Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
2.Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 15. 
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen, mittaamaton on hänen viisautensa. 
(Ps. 147:5) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule meitä, Israelin paimen, sinä, joka johdatat Joosefin 
heimoa kuin paimen laumaansa, sinä, jonka istuinta kerubit kannattavat! 
Ilmesty kirkkaudessasi. (Ps. 80:2) 
Liitelauselma: Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä 
on oikein. (Ps. 37:30) 
 
 
 
UUDEN VUODEN RUKOUSHETKESSÄ: 
Prokiimeni, 4.sävelmä: 
Minä laulan kiitosta Herralle, joka teki hyvää minulle,/ ja ylistän soitollani 
Herran, Korkeimman, nimeä. (Ps.13:6 LXX) 
Liitelauselma: Sydämeni  riemuitsee sinun pelastusteostasi. (Ps.13:5b) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. (ilman lauselmia) 
TEOFANIAA EDELTÄVÄ LAUANTAI 
Prokiimeni päivän mukaan.    Halleluja päivän mukaan. 
 
TEOFANIAA EDELTÄVÄ SUNNUNTAI 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä.  
Liitelauselma: Hän kirkastakoon meille kasvonsa. (Ps. 67:2a, 2b) 
TAMMIKUUN 2. - Pyhittäjä Serafim Sarovilainen 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
TAMMIKUUN 5. 
Teofanian aatto 
Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 185, Nro 19. 
Herra on minun valoni ja apuni,/ ketä minä pelkäisin? (Ps. 27:1a)  
Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? (Ps. 27:1b) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä lausun säkeeni 
kuninkaalle – olkoon kieleni kuin taitavan kirjurin kynä. (Ps. 45:2) 
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Liitelauselma: Kuningas, olet kaunein ihmisten joukossa. (Ps. 45:3a) 
TAMMIKUUN 6. 
TEOFANIA, JUMALAN ILMESTYMINEN, LOPPIAINEN 
HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN KASTE  (Juhlakausi 6. - 14.1.) 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 186, Nro 20. 
Siunattu on hän, joka tulee Herran nimessä./ Jumala on Herra, ja hän 
ilmestyi meille.  
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa! (Ps. 
118:29) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75.  Liitelauselma: Antakaa Herralle kunnia, te 
jumalolennot, tunnustakaa Herran kunnia ja voima! (Ps. 29:1) 
Liitelauselma: Herran ääni kaikuu vetten päällä. Kunnian Jumala jylisee, 
Herra jylisee suurten vetten päällä. (Ps. 29:3) 
 
SUURI VEDENPYHITYS 
Prokiimeni, 3.sävelmä:Lit.sivu 185, Nro 19. 
Herra on minun valoni ja apuni,/ ketä minä pelkäisin? (Ps. 27:1a)  
Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? (Ps. 27:1) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Herran ääni kaikuu vetten päällä.  (Ps. 29:3a, 3b) 
Liitelauselma: Kunnian Jumala jylisee, Herra jylisee suurten vetten päällä. 
 
TAMMIKUUN 7. 
Pyhä Johannes Kastaja 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Päivä koittaa vanhurskaille, ilo niille, joiden sydän on puhdas. 
(Ps. 97:11) 
Liitelauselma: Iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat! Kohottakaa 
riemuhuuto, te oikeamieliset! (Ps. 32:11) 
LAUANTAI TEOFANIAN JÄLKEEN 
Prokiimeni ja Halleluja  juhlan. 
SUNNUNTAI TEOFANIAN JÄLKEEN 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 71. 
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme,/ niin kuin me panemme 
toivomme sinuun. (Ps. 33:22) 
Liitelauselma:  Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
Halleluja, 5.sävelmä:  Lit.sivu 76. 
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Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 
Liitelauselma: Sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin 
taivas. (Ps. 89:3) 
TAMMIKUUN 14.  Teofanian päätösjuhla 
Prokiimeni, Epistola ja halleluja-lauselmat juhlan! 
Apostolien vertainen Nina, Georgialainen 
Katso tekstit heinäkuun 11.päivän kohdalta! 
TAMMIKUUN 24.  
Pyhä autuas Ksenia Pietarilainen, Kristuksen tähden houkka 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
 
 
 
TAMMIKUUN 30. 
Suuret esipaimenet, koko maailman opettajat 
Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja Johannes Krysostomos 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
HELMIKUUN 2. 
HERRAN TEMPPELIINTUOMINEN (Juhlakausi 2. - 9.2.) 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Herra,  nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin 
olet luvannut. (Luuk. 2:29) 
Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa 
kansallesi Israelille. (Luuk. 2:32) 
HELMIKUUN 9. Herran temppeliintuomisen juhlan päätösjuhla. 
Prokiimeni, Epistola ja halleluja-lauselmat juhlan! 
HELMIKUUN 11. 
Pappismarttyyri Blasios, Sebastian piispa 
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Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 11. 
Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,/ riemuitkoon silloinkin, kun on 
yölevon aika! (Ps. 149:5) 
Liitelauselma: Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, 
te Herran omat. (Ps. 149:1) 
Halleluja, 2. sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus. (Ps. 132:9a) 
Liitelauselma: Riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi. (Ps. 132:9b) 
HELMIKUUN 21.  
Jumalansynnyttäjän juhla Kozeltšanin ikonin kunniaksi 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
HELMIKUUN 24. - Johannes Kastajan kunniallisen pään ensimmäinen ja 
toinen löytyminen 
Katso tekstit elokuun 29.päivän kohdalta! 
MAALISKUUN 9. 
Sevastian 40 marttyyria 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 10. 
Pyhille, jotka maan päällä ovat,/ hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan.  
Liitelauselma: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, 
minä en horju. (Ps. 16:3, 8) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps. 34:20) 
MAALISKUUN 25. 
JUMALANSYNNYTTÄJÄN, NEITSEEN MARIAN ILMESTYS  
(Juhlakausi 25-26.3.) 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 186, Nro 21. 
Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään!/ Kertokaa päivästä päivään 
ilosanomaa hänen avustaan. (Ps. 96:2b) 
Liitelauselma: Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa 
Herralle. Maan asukkaat! (Ps. 96:1) 
HUHTIKUUN 23. 
Suurmarttyyri Georgios Voittaja  ja marttyyrikeisarinna Aleksandra 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
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Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
HUHTIKUUN 25. 
Apostoli ja evankelista Markus 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5,2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
 
 
TOUKOKUUN 8.  
Apostoli ja evankelista Johannes Teologi 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
TOUKOKUUN 9.  
Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän pyhäinjäännösten siirtäminen Bariin 
Katso tekstit joulukuun 6.päivän kohdalta! 
TOUKOKUUN 21.  
Pyhät apostoleinvertaiset keisari Konstantinos ja  hänen äitinsä 
keisarinna Helena Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2)  EPISTOLA: Gal.1: 11-19. JOS juhla on 
Pentekostarion aikaan, niin: Ap.t. 26: 1-5, 12-20. 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
KESÄKUUN 12. - Pyhittäjä Arseni Konevitsalainen 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
KESÄKUUN 23. - Vladimirin Jumalanäidin ikonin juhla. 
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Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
 
KESÄKUUN 24.  
Herran edelläkävijän ja kastajan Johanneksen syntymä 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen. 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2 
Halleluja, 3.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala! Armossaan hän on 
katsonut kansansa puoleen. (Luuk. 1:68) 
Liitelauselma: Ja sinua, lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi. (Luuk. 
1:76) 
 
 
KESÄKUUN 26.  
Jumalansynnyttäjän juhla Tihvinän ikonin kunniaksi                                                                    
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
KESÄKUUN 28. - Pyhittäjät Sergei ja Herman Valamolaiset 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
 
KESÄKUUN 29.  
Apostolit Pietari ja Paavali 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6)Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien 
neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
 
HEINÄKUUN 1.  
Pyhät palkatta parantajat Kosmas ja Damianos. 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 10. 
Pyhille, jotka maan päällä ovat,/ hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan.  
Liitelauselma: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, 
minä en horju. (Ps. 16:3, 8) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa 
elämä! (Ps. 133:1) 
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Liitelauselma: Siionille Herra on antanut siunauksensa: siellä on elämä, 
ikuinen elämä. (Ps. 133:3b) 
 
HEINÄKUUN 2. - Jumalansynnyttäjän viitan asettaminen 
pyhäinjäännökseksi Blahernan kirkkoon 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
HEINÄKUUN 5. - Pyhittäjä Sergei Radonežilainen 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
HEINÄKUUN 8.  
Jumalansynnyttäjän juhla Kazanin ikonin kunniaksi 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
HEINÄKUUN 10.  
Jumalansynnyttäjän juhla Konevitsalaisen ikonin kunniaksi. 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
 
HEINÄKUUN 11.  
Pyhä apostoleinvertainen ruhtinatar Olga Venäläinen. 
Tammikuun 14. - Apostolien vertainen Nina, Georgialainen 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
HEINÄKUUN 13. - 19. välinen sunnuntai 
IV Synodin (slaavilaisessa VI) pyhien isien sunnuntai 
Prokiimeni, Isien laulu: 4.sävelmä:Lit.sivu 184, Nro 16. 
Kiitetty ja ylistetty olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala,/ kunnioitettu on 
sinun nimesi ikuisesti. (Daniel 3:26, 27 LXX)  
Liitelauselma: Sinä olet vanhurskas kaikessa, mitä olet meille tehnyt. 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Jumala, Herra Jumala, on puhunut ja kutsunut koolle koko 
maanpiirin. (Ps. 50:1) 
Liitelauselma: ”Kootkaa luokseni kaikki minun palvelijani, jotka ovat uhrein 
tehneet kanssani liiton.” (Ps 50:5) 
 
HEINÄKUUN 15.  
Pyhä apostoleinvertainen ruhtinas Vladimir Kiovalainen. 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
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Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
HEINÄKUUN 17. 
Suurmarttyyri Marina (Margareeta) 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12.                                                                            
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27) 
 
 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
Liitelauselma: Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme 
ylistykseksi. (Ps. 40:4a) 
HEINÄKUUN 19. - Pyhittäjä Serafim Sarovilainen 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
 
HEINÄKUUN 20.  
Profeetta Elia Tisbeläinen 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 6. 
Sinä olet pappi ikuisesti,/ sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.  
(Ps. 110:4b) 
Liitelauselma: Herra sanoo minun herralleni: ”Istu oikealle puolelleni. Minä 
kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi 
eteen.” (Ps. 110:1) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Mooses ja Aaron olivat pappejaan, Samuel huusi avuksi hänen 
nimeään. He huusivat Herraa, ja hän vastasi. (Ps. 99:6) 
Liitelauselma: Päivä koittaa vanhurskaalle, ilo niille, joiden sydän on puhdas. 
(Ps. 97:11) 
 
HEINÄKUUN 20. 
Pyhittäjämarttyyri Maria Pariisilainen ( † 1945) 
Hänen kanssaan kanonisoidut uusmarttyyrit (Marian poika) Juri Skobtsov 
(†1944),  
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pappi Aleksi Uginelainen (†1934), pappi Dimitri Klepinin (†1945), Elia 
Fondaminski (†1942).  
Katso tekstit heinäkuun 26.päivän kohdalta! 
 
HEINÄKUUN 22.  
Pyhä apostoleinvertainen Magdalan Maria. 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
 
HEINÄKUUN 24.  
Marttyyrit Boris ja Gleb (kasteessa Roman ja Daavid). 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 10. 
Pyhille, jotka maan päällä ovat,/ hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan.  
Liitelauselma: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, 
minä en horju. (Ps. 16:3, 8) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps. 34:20) 
HEINÄKUUN 25.  
Herran äidinäidin, pyhän Annan kuolonuneen nukkuminen. 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat! (Ps. 32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps. 32:1) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
HEINÄKUUN 26. - Pyhittäjämarttyyri Paraskeva. 
Heinäkuun 26. - Pyhittäjämarttyyri Maria Pariisilainen ( † 1945) 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12. 
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
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Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
Liitelauselma: Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme 
ylistykseksi. (Ps. 40:4a) 
HEINÄKUUN 27. 
Suurmarttyyri ja parantaja Panteleimon                                                                              
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. Iloitkoon vanhurskas Herrasta / 
ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
HEINÄKUUN 28.  
Jumalansynnyttäjän juhla Smolenskin ikonin kunniaksi = Odigitria, 
Tiennäyttäjä 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
 
ELOKUUN 1.  
Kunniallisen ja eläväksitekevän Ristin esiintuominen,  
Pyhät seitsemän Makkabealaista marttyyriveljestä,  
heidän äitinsä Salome ja opettajansa Eleasar. 
Prokiimeni, 6.sävelmä:  Lit.sivu 72. 
Pelasta, Herra, sinun kansasi / ja siunaa sinun perintöäsi. (Ps. 28:9,LXX) 
Liitelauselma:  Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. Älä ole 
vaiti, kun puhun sinulle! (Ps. 28:1 ) 
2.Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 10. Pyhille, jotka maan päällä ovat, 
hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan.  (Ps. 16:3Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 
73. 
Liitelauselma: Muista kansaasi, jonka kauan sitten itsellesi otit, jonka 
lunastit omaksesi, muista Siionin vuorta, asuinsijaasi. (Ps. 74:2) 
Liitelauselma: Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut kuninkaani, sinä 
teet suuria tekoja kaikkialla. (Ps. 74:12) 
ELOKUUN 2. - Ensimmäisen marttyyrin ja diakonin Stefanoksen 
pyhäinjäännösten löytyminen. 
Katso tekstit joulukuun 27.päivän kohdalta! 
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ELOKUUN 6.  
HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKASTUMINEN. (Juhlakausi 
6. - 13.8.) 
Prokiimeni: 4.sävelmä: Lit.sivu 72. 
Lukemattomat ovat tekosi, Herra./ Miten viisaasti olet ne tehnyt! (Ps. 
104:24, 1) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia. 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma:Sinun on taivas, ja sinun on maa. (Ps. 89: 12a) 
Liitelauselma: Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra!  
(Ps. 89: 16a) 
 
 
 
ELOKUUN 7. - Jumalansynnyttäjän juhla Valamon ikonin kunniaksi. 
Katso tekstit lokakuun 12. päivän kohdalta! 
ELOKUUN 9. - Pyhittäjä Herman Alaskalainen. 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
ELOKUUN 13. 
Kristuksen kirkastumisen juhlan päätösjuhla  Prokiimeni, Epistola ja 
halleluja-lauselmat juhlan! 
ELOKUUN 13.  
Pyhä isämme Tiihon Zadonskilainen, Voronesin piispa. 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 8. 
Suuni puhuu tiedon sanoja,/ sydämeni pohtii viisautta. (Ps. 49:4, 2) 
Liitelauselma: Kuulkaa tämä, kaikki kansat, kuunnelkaa, maan asukkaat. 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Vanhurskaan suu puhuu viisaqutta, hänen kielensä kertoo, mikä 
on oikein. (Ps. 37:30) 
Liitelauselma: Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen 
askeleensa horju. (Ps. 37:31) 
ELOKUUN 15.  JUMALANSYNNYTTÄJÄN, NEITSEEN MARIAN 
KUOLONUNEEN NUKKUMINEN. 
(Juhlakausi 15. - 23.8.) 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä:Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani. (Luuk. 1:46-47)  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
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Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi 
on. (Ps. 132:8) 
Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut luoauksen, jota 
hän ei peruuta. (Ps. 132:11a) 
ELOKUUN 16.  
Herramme Jeesuksen Kristuksen käsittätehdyn ikonin siirtäminen 
Edessasta Konstantinopoliin (v944). 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 1. 
Laulakaa Herralle uusi laulu!/ Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. (Ps. 98:1, 3b) 
Liitelauselma: Maan ääretkin saivat tietää, että Jumalamme pelasti meidät.  
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa. (Ps. 89:16b) 
Liitelauselma: Alati sinä olet ilomme lähde. (Ps. 89:17a) 
 
 
ELOKUUN 18.  Marttyyrit Floros ja Lauros. 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 10. 
Pyhille, jotka maan päällä ovat,/ hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan.  
Liitelauselma: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, 
minä en horju. (Ps. 16:3, 8) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps. 34:20) 
ELOKUUN 19.  
Pappismarttyyri Aleksander Hotovitski 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 11. 
Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,/ riemuitkoon silloinkin, kun on 
yölevon aika! (Ps. 149:5) 
Liitelauselma: Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, 
te Herran omat. (Ps. 149:1) 
Halleluja, 2. sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus. (Ps. 132:9a) 
Liitelauselma: Riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi. (Ps. 132:9b) 
ELOKUUN 23. 
Neitsyt Marian kuolonuneennukkumisjuhlan päätösjuhla. 
Prokiimeni, Epistola ja halleluja-lauselmat juhlan! 
ELOKUUN 29.  
Herran edelläkävijän ja kastajan Johanneksen mestaus. 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
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Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
ELOKUUN 30. - Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläinen. 
Katso tekstit syyskuun 11.päivän kohdalta! 
ELOKUUN 31.  
Jumalansynnyttäjän kunniallisen vyön asettaminen pyhäinjäännökseksi 
Halkopratian kirkkoon. 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13b) 
  

YLEINEN MINEA 
JUMALANSYNNYTTÄJÄN MUISTO 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13b) 
ENKELIEN MUISTO 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 178, Nro 4. 
Sinä teet tuulista sanasi viejät / ja panet liekit palvelijoiksesi. (Ps. 104:4) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki 
taivaan joukot! (Ps. 148:2) 
Liitelauselma: Sillä hän on ne käskyllään luonut. (Ps. 148:5b) 
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JOHANNES KASTAJAN MUISTO 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
PROFEETAN MUISTO 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 6. 
Sinä olet pappi ikuisesti,/ sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.  
(Ps. 110:4b) 
Liitelauselma: Herra sanoo minun herralleni: ”Istu oikealle puolelleni. Minä 
kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi 
eteen.” (Ps. 110:1) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Mooses ja Aaron olivat pappejaan, Samuel huusi avuksi hänen 
nimeään. He huusivat Herraa, ja hän vastasi. (Ps. 99:6) 
Liitelauselma: Päivä koittaa vanhurskaalle, ilo niille, joiden sydän on puhdas. 
(Ps. 97:11) 
APOSTOLIEN MUISTO 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen.         
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:5, 2) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
ESIPAIMENEN MUISTO 
Prokiimeni, 1.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 8. 
Suuni puhuu tiedon sanoja,/ sydämeni pohtii viisautta. (Ps. 49:4) 
Liitelauselma: Kuulkaa tämä, kaikki kansat, kuunnelkaa, maan asukkaat. 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä 
on oikein. (Ps. 37:30) 
Liitelauselma: Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen 
askeleensa horju. (Ps. 37:31) 
 
USEAMMAN ESIPAIMENEN MUISTO 
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Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 9. 
Kallis on Herran silmissä / hänen uskollistensa henki. (Ps. 116:15) 
Liitelauselma: Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni 
tehnyt? (Ps. 116:12) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus. (Ps. 132:9a) 
Liitelauselma: Riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi. (Ps. 132:9b) 
PYHITTÄJÄN MUISTO, USEAMMAN PYHITTÄJÄN MUISTO 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 9. 
Kallis on Herran silmissä / hänen uskollistensa henki. (Ps. 116:15) 
Liitelauselma: Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni 
tehnyt? (Ps. 116:12) 
 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa! (Ps. 112:1a) 
Liitelauselma: Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia. (Ps. 112:2a) 
MARTTYYRIN MUISTO 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
USEAMMAN MARTTYYRIN MUISTO 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 10. 
Pyhille, jotka maan päällä ovat,/ hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. 
Liitelauselma: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, 
minä en horju. (Ps. 16:3, 8) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä 
Herra hänet vapauttaa. (Ps. 34:20) 
 
PAPPISMARTTYYRIN MUISTO  
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 11. 
Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,/ riemuitkoon silloinkin, kun on 
yölevon aika! (Ps. 149:5) 



~ 188 ~ 

 

Liitelauselma: Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, 
te Herran omat. (Ps. 149:1) 
Halleluja, 2. sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus. (Ps. 132:9a) 
Liitelauselma: Riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi. (Ps. 132:9b) 
USEAMMAN PAPPISMARTTYYRIN MUISTO 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 9. 
Kallis on Herran silmissä / hänen uskollistensa henki. (Ps. 116:15) 
Liitelauselma: Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni 
tehnyt? (Ps. 116:12) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus. (Ps. 132:9a) 
Liitelauselma: Riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi. (Ps. 132:9b) 
 
PYHITTÄJÄMARTTYYRIN MUISTO  ja  
USEAMMAN PYHITTÄJÄMARTTYYRIN MUISTO (oma Epistola) 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 11. 
Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,/ riemuitkoon silloinkin, kun on 
yölevon aika! (Ps. 149:5) 
Liitelauselma: Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, 
te Herran omat. (Ps. 149:1)Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran 
käskyjä! (Ps. 112:1) 
Liitelauselma: Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia. (Ps. 112:2a) 
NAISMARTTYYRIN MUISTO, USEAMMAN NAISMARTTYYRIN 
MUISTO JA NAISPYHITTÄJÄMARTTYYRIN MUISTO 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12. 
Ihmeellinen on Jumala,/ Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
Liitelauselma: Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme 
ylistykseksi. (Ps. 40:4a) 
NAISPYHITTÄJÄN MUISTO JA USEAMMAN NAISPYHITTÄJÄN 
MUISTO 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 12.  Ihmeellinen on Jumala,/ 
Israelin Jumala. (Ps. 68:36a) 
Liitelauselma: Ylistäkää juhlissanne Jumalaa, ylistäkää Herraa Israelin 
lähteiden äärellä! (Ps. 68:27) 
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Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
Liitelauselma: Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme 
ylistykseksi. (Ps. 40:4a) 
TUNNUSTAJAN MUISTO 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 9. 
Kallis on Herran silmissä / hänen uskollistensa henki. (Ps. 116:15) 
Liitelauselma: Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni 
tehnyt? (Ps. 116:12) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa! (Ps. 112:1a) 
Liitelauselma: Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia. (Ps. 112:2a) 
 
PYHIEN PARANTAJIEN MUISTO 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 10. 
Pyhille, jotka maan päällä ovat,/ hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. 
Liitelauselma: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, 
minä en horju. (Ps. 16:3, 8) 
Halleluja, 2.sävelmä: Lit.sivu 74. 
Liitelauselma: Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa 
elämä! (Ps. 133:1) 
Liitelauselma: Siionille Herra on antanut siunauksensa: siellä on elämä, 
ikuinen elämä. (Ps. 133:3b) 
KRISTUKSEN TÄHDEN HOUKAN MUISTO 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 181, Nro 9. 
Kallis on Herran silmissä / hänen uskollistensa henki. (Ps. 116:15) 
Liitelauselma: Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni 
tehnyt? (Ps. 116:12) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76.   Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka 
pelkää Herraa! (Ps. 112:1a)                                                                                                                          
Liitelauselma: Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia. (Ps. 112:2a) 
 
VAINAJIEN MUISTO 
Prokiimeni, 6.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan,/ ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps. 25:13a) 
Liitelauselma: Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinuun minä 
luotan. Enhän luota turhaan, ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he 
voittavat minut! (Ps. 25:1-2) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
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Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen. (Ps. 65:5a, 102:13) 
Liitelauselma: Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. 
(Ps. 25:13) 

 
VIIKONPÄIVIEN MUISTOT 

(Epistola luetaan viikkojärjestyksen mukaan)  
MAANANTAI Enkelien muisto 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Lit.sivu 178, Nro 4. 
Sinä teet tuulista sanasi viejät / ja panet liekit palvelijoiksesi. (Ps. 104:4) 
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! (Ps. 104:1) 
Halleluja, 5.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki 
taivaan joukot! (Ps. 148:2) 
Liitelauselma: Sillä hän on ne käskyllään luonut. (Ps. 148:5b) 
TIISTAI Johannes Kastajan ja muiden profeettojen muisto 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 179, Nro 5. 
Iloitkoon vanhurskas Herrasta / ja luottakoon häneen! (Ps. 64:11) 
Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75. 
Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin 
Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 
Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat 
Jumalamme esipihoilla. (Ps. 92:14) 
KESKIVIIKKO Pyhän Ristin ja Jumalansynnyttäjän muisto 
Prokiimeni, Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi, 3.sävelmä: Lit.sivu 177, Nro 2. 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,/ minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani.  
Liitelauselma: Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. (Luuk. 1:48) 
Halleluja, 8.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. (Ps. 45:11a) 
Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13b) 
TORSTAI Pyhien apostolien ja esipaimen Nikolaoksen muisto 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 180, Nro 7. 
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,/ maanpiirin yli merten ääreen. (Vert.Ps. 
19:5),  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansa kertoo hänen 
teoistaan. (Ps. 19:2) 
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Halleluja, 1.sävelmä: Lit. Sivu 73. 
Liitelauselma: Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun 
uskollisuuttasi. (Ps. 89:6) 
Liitelauselma: Jumala on kunnioitettu pyhien neuvostossa. (Ps. 88:8a, LXX) 
 
PERJANTAI Kristuksen kärsimysten muisto 
Prokiimeni, 7.sävelmä: Lit.sivu 178, Nro 3. 
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,/ kumartukaa hänen valtaistuimensa 
eteen! Hän on pyhä. (Ps. 99:5) 
Liitelauselma: Herra on kuningas – vaviskaa kansat! (Ps. 99:1) 
Halleluja, 1.sävelmä: Lit.sivu 73. 
Liitelauselma: Muista kansaasi, jonka kauan sitten itsellesi otit, jonka 
lunastit omaksesi, muista Siionin vuorta, asuinsijaasi. (Ps. 74:2) 
Liitelauselma: Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut kuninkaani, sinä 
teet suuria tekoja kaikkialla. (Ps. 74:12) 
 
LAUANTAI Kaikkien pyhien ja vainajien muisto 
Prokiimeni, 8.sävelmä: Lit.sivu 182, Nro 13. 
Iloitkaa Herrasta ja riemuitkaa, te vanhurskaat! (Ps. 32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit 
on pyyhitty pois. (Ps. 32:1) 
2.Prokiimeni, 6.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps.25:13) 
Halleluja, 4.sävelmä: Lit.sivu 75.  
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa 
heidät kaikesta hädästä. (Ps. 34:18) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 

 
ERI TOIMITUKSISSA 

 
KASTEEN SAKRAMENTISSA 
Prokiimeni, 3.sävelmä:Lit.sivu 185, Nro 19. 
Herra on minun valoni ja apuni,/ ketä minä pelkäisin? (Ps. 27:1a)  
Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? (Ps. 27:1b) 
Halleluja, 1.sävelmä (ilman lauselmia) 
AVIOLIITTOON VIHKIMISESSÄ  
Prokiimeni, 8.sävelmä: 
Sinä annoit hänelle onnen ja siunauksen, painoit hänen päähänsä kultaisen 
kruunun.  
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TAI: Sinä panit heidän päähänsä kultaiset kruunut,  he anoivat elämää 
sinulta, niin sinä annoit sen heille.  
Liitelauselma: Elämää hän sinulta pyysi, sinä lahjoitit sen hänelle, pitkän iän, 
ikuisen elämän. (Ps. 21:4-5) 
Halleluja, 5.sävelmä:  Liitelauselma: Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä 
varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. (Ps. 12:8)                       
Rukouspalveluksessa AVIOLIITON SOLMINEITTEN PUOLESTA  
Prokiimeni,  
Herran armo ympäröi sen, joka häneen turvaa. (Ps. 32:10b) 
Liitelauselma: Viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa 
pahaa. (Job.28:28) 
(Halleluja ei tule!) 
 
 
SAIRAANVOITELUN SAKRAMENTISSA 
1.Prokiimeni, 1.sävelmä: 
Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun. (Ps. 33:22) 
Liitelauselma: Riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä! (Ps. 33:1) 
Halleluja, 8.sävelmä: 
Liitelauselma: Minä laulan oikeudesta ja uskollisuudesta, laulan sinun 
ylistystäsi, Herra. (Ps.101:1) 
2.Prokiimeni, 2.sävelmä: 
Herra on minun väkeni ja voimani. Hän pelasti minut. (Ps. 118:14) 
Liitelauselma: Hän kyllä kuritti minua mutta ei antanut kuoleman valtaan. 
(Ps.118:18)                                                                                                                                     
Halleluja: 5.sävelmä: Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran 
armoa. (Ps. 89:2a) 
3.Prokiimeni, 3.sävelmä:Lit.sivu 185, Nro 19. 
Herra on minun valoni ja apuni,/ ketä minä pelkäisin? (Ps. 27:1a)  
Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? (Ps. 27:1b) 
Halleluja: 2.sävelmä: 
Liitelauselma: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. (Ps. 
71:1) 
4.Prokiimeni, 4.sävelmä: 
Kun huudan sinua avuksi, älä viivytä vastaustasi. (Ps. 102:3b) 
Liitelauselma: Kuule rukoukseni, Herra, nouskoon huutoni sinun luoksesi. (Ps. 
102:2) 
Halleluja, 2.sävelmä: 
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni 
ja kuuli huutoni. (Ps. 40:2) 
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5.Prokiimeni, 5.sävelmä: 
Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan 
keskellä. (Ps. 12:8) 
Liitelauselma: Auta, Herra! Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. Ei ole enää 
luottamusta ihmisten kesken. (Ps. 12:2) 
Halleluja, 5.sävelmä:  
Liitelauselma: Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 
6.Prokiimeni, 4.sävelmä: 
Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren 
laupeutesi tähden. (Ps.51:3) 
Liitelauselma: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva 
henki. (Ps. 51:12) 
 
Halleluja: 6.sävelmä: 
Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran 
käskyjä. (Ps. 112:1) 
7.Prokiimeni, 4.sävelmä: 
Herra, älä rankaise minua vihassasi,/ älä kiivaudessasi minua kurita! (Ps. 6:2) 
Liitelauselma: Ole minulle armollinen, Herra, minä olen nääntynyt. (Ps. 6:3a) 
Halleluja: 2.sävelmä:  
Liitelauselma: Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua 
Jaakobin Jumalan nimi! (Ps. 20:2) 
 
VEDEN PYHITYKSESSÄ 
Prokiimeni, 3.sävelmä: Lit.sivu 185, Nro 19. 
Herra on minun valoni ja apuni,/ ketä minä pelkäisin? (Ps. 27:1a)  
TAI: Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkään. 
Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? (Ps. 27:1b) 
 
KIITOSPALVELUKSESSA 
Prokiimeni, 4.sävelmä: 
Minä laulan kiitosta Herralle, joka teki hyvää minulle,/ ja ylistän soitollani 
Herran, Korkeimman, nimeä. (Ps.13:6 LXX)   
Liitelauselma: Sydämeni  riemuitsee sinun pelastusteostasi. (Ps.13:5b) 
 
TYÖHÖN RYHDYTTÄESSÄ 
Prokiimeni, 4.sävelmä: Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna 
töillemme menestys, siunaa kättemme työt. (Ps. 90:17) 
Liitelauselma: Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi, anna lastemme 
nähdä kunniasi loisto. (Ps. 90:16) 
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Halleluja, 4.sävelmä: 
Liitelauselma: Lähettäköön Herra sinulle avun pyhäköstä, vahvan tuen 
Siionista! (Ps. 20:3)   
Liitelauselma: Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi 
menestyksen! (Ps. 20:5) 
 
SAIRAAN PUOLESTA 
Prokiimeni, 7.sävelmä: 
Ole minulle armollinen, Herra, minä olen nääntynyt./ Paranna minut, Herra, 
tuska polttaa minun luissani.  (Ps. 6:3) 
Liitelauselma: Kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä, ei kukaan kiitä sinua 
tuonelassa. (Ps. 6:6) 
Halleluja, 7.sävelmä: Lit.sivu 77. 
Liitelauselma: Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua 
kurita!  
Liitelauselma: Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut, auta minua, osoita 
uskollisuutesi! (Ps. 6:2 ja 5) 
 
KAIKENLAISISSA ANOMUKSISSA 
Prokiimeni, 4.sävelmä: 
Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni! Sinä uskollinen, sinä 
vanhurskas, vastaa minulle! (Ps. 143:1) 
Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, hän on hyvä! (Ps. 135:3a) 
MATKALLE LÄHTEVÄN PUOLESTA  
Prokiimeni, 4.sävelmä. Sinun puoleesi minä käännyn, opeta minulle tie, jota 
kulkea! (Ps. 143:8b) 
Liitelauselma: Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä! Sinun luonasi olen 
turvassa. (Ps. 143: 9) 
 
LUKUKAUDEN ALKAESSA 
Prokiimeni,  
Lasten ja imeväisten suusta sinä kohotit itsellesi  kiitoksen. (Ps. 8:3 LXX) 
Liitelauselma: Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi.  
(Ps. 13:6) 
 
KIRKON VIHKIMISESSÄ 
Epistola: Hebr. 3: 1 – 4. 
Tämän tähden, te pyhät veljet, te, jotka olette saaneet taivaasta kutsun, 
kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja 
ylipappi. Hän on herransa luottamuksen arvoinen, niin kuin Mooses oli 
"kaikissa hänen huoneensa asioissa", mutta hänet on katsottu suuremman 
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kunnian arvoiseksi, yhtä paljon suuremman kuin rakentajan kunnia on 
rakennuksen kunniaa suurempi. Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta 
Jumala on rakentanut kaiken.  
 
KUIVUUDEN AIKANA 
Prokiimeni, 4.sävelmä: 
Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyn pellon, pehmität sen sateilla ja siunaat 
maan kasvun. (Ps. 65:11) 
Liitelauselma: Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta, sinä teet sen 
hedelmälliseksi.  (Ps. 65:10a) 
 
 
 
LAPSEN HAUTAAMISESSA 
Prokiimeni, 6.sävelmä: 
Autuaallinen on se tie, jota sinä vaellat tänään, oi sielu,/ sillä sinulle on 
valmistettu lepopaikka. (ei lähdetietoa!) 
Liitelauselma: Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni. (Ps. 28:1a) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
Liitelauselma: Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen.  102:13) 
 
HAUTAUSTOIMITUKSESSA (maallikolle) 
Prokiimeni, 6.sävelmä: 
Autuaallinen on se tie, jota sinä vaellat tänään, oi sielu,/ sillä sinulle on 
valmistettu lepopaikka. (ei lähdetietoa!) 
Liitelauselma: Herra, sinua minä huusin, Jumalani, älä mene vaiti minun 
ohitseni, sillä jos et sinä minua huomaa, minun käy niin kuin manalle 
menevien. (Ps. 28:1 LXX) 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
Liitelauselma: Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen.  102:13) 
 
PAPIN HAUTAAMISESSA 
1.Prokiimeni, 6.sävelmä: 
Autuaallinen on se tie, jota sinä vaellat tänään, oi sielu,/ sillä sinulle on 
valmistettu lepopaikka. (ei lähdetietoa!) 
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Liitelauselma: Nyt olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen. (Ps.116:7) 
Ensimmäinen Epistola: 1.Tess. 4: 13 – 17. 
Veljet ja sisaret! Tahdomme teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu 
kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole 
toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me 
uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet 
elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: 
Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, 
emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin 
käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat 
ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme 
vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan 
pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
Liitelauselma: Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen.  (Ps.102:13) 
2.Prokiimeni, 6.sävelmä: 
Autuas se, jonka sinä valitset!/ Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi. 
(Ps. 65:5a) 
Liitelauselma: Sinulle, oi Jumala, on tuleva ylistys Siionissa. (ei lähdetietoa) 
Toinen Epistola: Room. 5: 12 – 21. 
Veljet ja sisaret! Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin 
mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki 
ovat tehneet syntiä. Olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta 
missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa.Kuolema kuitenkin hallitsi 
Aadamista Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin  tavoin 
syyllistyneet rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva. 
Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen 
rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon 
runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan 
ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. Tätä lahjaa ei voi 
edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon 
seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien 
rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. Yhden ihmisen 
rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. 
Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden 
ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan 
ansiosta, Jeesuksen Kristuksen.  Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti 
kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko 
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antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen 
tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee 
kaikista vanhurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi 
suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut 
ylenpalttiseksi. 21 Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on 
armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus 
Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.  
 
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
Liitelauselma: Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen.  (Ps.102:13) 
3.Prokiimeni, 6.sävelmä:  Autuas se, jonka sinä valitset!/ Hän saa tulla 
luoksesi ja asua pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
Liitelauselma: Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen.  (Ps.102:13b) 
Kolmas Epistola: 1.Kor.15: 1 – 11. 
Veljet ja sisaret, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen 
julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja 
sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen 
julistin; muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille 
tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa: -- Kristus kuoli meidän 
syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, 
hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja 
hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän 
ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä 
elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi 
Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi 
minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoleista vähäisin 
enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan 
seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen 
armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä 
kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut 
voimani. Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette 
uskoneet.  
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
Liitelauselma: Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu 
polvesta polveen.  (Ps.102:13) 
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4.Prokiimeni, 6.sävelmä: Lit.sivu 183, Nro 14. 
Hän saa onnen ja rauhan,/ ja hänen jälkeläisensä perivät maan. (Ps. 25:13a) 
Liitelauselma: Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinuun minä 
luotan. Enhän luota turhaan, ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he 
voittavat minut! (Ps. 25:1-2) 
Neljäs Epistola: 1.Kor. 15: 20 – 28. 
Veljet ja sisaret! Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena 
niiden joukosta jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa 
ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin 
kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki 
Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena 
Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Sitten seuraa kaiken 
päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan 
kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes 
hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä 
kukistetaan kuolema. Sillä "Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle 
kaiken". Kun sanotaan, että kaikki on alistettu hänelle, tämän ulkopuolelle 
jää tietysti Jumala, joka itse on kaiken alistanut Kristuksen valtaan.  Sitten 
kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, alistuu sen 
valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin Jumala hallitsee 
täydellisesti kaikkea.  
Halleluja, 6.sävelmä: 
Liitelauselma: Autuas on se, joka pelkää Herraa. 
Liitelauselma: Hänen siemenensä on oleva vahva maassa. 
5.Prokiimeni, 6.sävelmä:  
Autuas se, jonka sinä valitset!/ Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi. 
(Ps. 65:5a) 
Liitelauselma: Hän saa onnen ja rauhan,/ ja hänen jälkeläisensä perivät 
maan. (Ps. 25:13a) 
 
Viides Epistola: Room. 14: 6 – 9. 
Veljet ja sisaret! Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran 
kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka 
taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. Kukaan 
meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, 
elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä 
siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli 
ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra.  
Halleluja, 6.sävelmä: Lit.sivu 76. 
Liitelauselma: Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. (Ps. 65:5a) 
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Liitelauselma: Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. 
(Ps. 25:13) 
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