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Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha 
ihmisillä, joita hän rakastaa. (3)

DÒxa ™n Øy…stoij Qeù kaˆ ™pˆ gÁj e„r»nh, ™n ¢nq-
rèpoij eÙdok…a. (a/)

Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun 
kunniaasi. (2)

KЪrie,  t¦ ce…lh mou ¢no…xeij,  kaˆ tХ stÒma mou 
¢naggele‹ tѕn a‡nes…n sou. (b/)

Psalmi 3 (1–4,6) YalmÒj g/

Herra,  miten  paljon  minulla  on  ahdistajia.  Monet 
nousevat minua vastaan, monet sanovat minusta: ”Ei 
Jumalakaan häntä auta.” Sinä, Herra,  sinä olet mi-
nun kilpeni ja kunniani, sinä nostat minun pääni pys-
tyyn. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään 
taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua.

KÚrie,  t… ™plhqÚnqhsan oƒ ql…bontšj me;  polloˆ 
™pan…stantai  ™p'  ™mš:  polloˆ  lšgousi  tÍ  yucÍ 
mou: oЭk œsti swthr…a aÙtù ™n tщ Qeщ aÙtoà. sÝ 
dš, KÚrie, ¢ntil»ptwr mou eЌ, dÒxa mou kaˆ Щyîn 
t¾n  kefal»n  mou.  ™gë  ™koim»qhn  kaˆ  Þpnwsa: 
™xhgšrqhn, Уti KÚrioj ¢ntil»yeta… mou.

Psalmi 38 (2,5,10,19,22–23) YalmÒj lz/

Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessa-
si minua kurita. Syntieni kuorma käy yli voimieni, se 
on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Her-
ra, 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 autta-
maan, Herra, minun pelastajani.

KÚrie, m¾ tù qumщ sou ™lšgxVj me, mhd� tÍ СrgН 
sou paideÚsVj me. Уti aƒ ¢nom…ai mou ØperÍran 
t¾n kefal»n mou, æseˆ fort…on barÝ ™barÚnqhsan 
™p'  ™mš.  KÚrie,  ™nant…on  sou  p©sa  ¹  ™piqum…a 
mou, kaˆ Ð stenagmÒj mou ¢pÕ soà oÙk ¢pekrÚbh. 
Уti t¾n ¢nom…an mou ™gë ¦naggelî kaˆ merimn»sw 
Øpќr tÁj ¡mart…aj mou. m¾ ™gkatal…pVj me, KÚ-
rie: Ð QeÒj mou, m¾ ¢postÍj ¢p' ™moà: prÒscej e„j 
t¾n bo»qei£n mou, KÚrie tÁj swthr…aj mou.

Psalmi 63 (2,4) YalmÒj xb/

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni 
janoaa sinua. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. 
Minun huuleni ylistävät sinua.

`O QeÒj Ð QeÒj mou, prÕj s� Ñrqr…zw: ™d…yhsš se ¹ 
yuc» mou. Уti kre‹sson tÕ œleÒj sou Øp�r zw£j: 
t¦ ce…lh mou ™painšsous… se.

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

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒù kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinul-
le, Jumala. (3)

'AllhloÚ�a: ¢llhloÚ�a: ¢llhloÚ�a: DÒxa soi,  Ð 
QeÒj. (g/)

Herra, armahda. (3) KÚrie, ™lšhson. (g/)

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

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒù kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Psalmi 88 (2–4,14,3) YalmÒj pz/

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 mi-
nä huudan sinua,  Herra,  heti  aamulla nousevat  ru-
koukseni eteesi. Nouskoon rukoukseni sinun kasvo-
jesi eteen, kallista korvasi minun huutoni puoleen.

KÚrie Ð QeÕj tÁj swthr…aj mou, ¹mšraj ™kškraxa 
kaˆ ™n nuktˆ ™nant…on sou: e„selqštw ™nèpiÒn sou 
¹ proseuc» mou, kl‹non tÕ oâj sou e„j t¾n dšhs…n 
mou. Óti ™pl»sqh kakîn ¹ yuc» mou, kaˆ ¹ zw» 
mou tù ¯dV ½ggise: k¢gë prÕj sš, KÚrie, ™kšk-
raxa, kaˆ tÕ prw� ¹ proseuc» mou profq£sei se. 
e„selqštw ™nèpiÒn sou ¹ proseuc» mou, kl‹non tÕ 
oâj sou e„j t¾n dšhs…n mou.
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Psalmi 103 (1–3,8,10–11,22) YalmÒj rb/

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa 
on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, mi-
nun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle 
tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa 
kaikki sairauteni. Anteeksiantava ja laupias on Her-
ra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. 
Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei ran-
gaissut  niin  kuin  olisimme  ansainneet.  Sillä  niin 
kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran ar-
mo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. 
Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen 
valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni.

EÙlÒgei,  ¹ yuc» mou,  tÕn KÚrion kaˆ,  p£nta t¦ 
™ntÒj mou,  tÕ Ônoma tÕ ¤gion aÙtoà:  eÙlÒgei,  ¹ 
yuc» mou, tÕn KÚrion kaˆ m¾ ™pilanq£nou p£saj 
t¦j ¢ntapodÒseij aÙtoà: tÕn eÙilateÚonta p£saj 
t¦j ¢nom…aj sou, tÕn „èmenon p£saj t¦j nÒsouj 
sou: o„kt…rmwn kaˆ ™le»mwn Ð KÚrioj, makrÒqumoj 
kaˆ polušleoj:  oÙ kat¦ t¦j ¡nom…aj ¹mîn ™po…
hsen ¹m‹n, oÙd� kat¦ t¦j ¢mart…aj ¹mîn ¢nta-
pšdwken ¹m‹n, Óti kat¦ tÕ Ûyoj toà oÙranoà ¢pÕ 
tÁj  gÁj  ™krata…wse  KÚrioj  tÕ  œleoj  aÙtoà ™pˆ 
toÝj foboumšnouj aÙtÒn: eÙloge‹te tХn KÚrion, p
£nta t¦ œrga aÙtoà, ™n pantˆ tÒpJ tÍj despote…
aj aÙtoà: eÙlÒgei, ¹ yuc» mou, tÕn KÚrion.

Psalmi 143 (1–2,10) YalmÒj rmb/

Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni. Sinä 
uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle. Älä vaa-
di palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksi-
kään ole syytön. 

KÚrie,  e„s£kouson tБj proseucБj mou,  ™gètisai 
t¾n dšhs…n  mou ™n  tÍ ¢lhqe…v sou,  e„s£kousÒn 
mou ™n tÍ dikaiosÚnV sou: kaˆ m¾ e„sšlqVj e„j kr…
sin met¦ toà doÚlou sou, Óti oÙ dikaiwq»setai 
™nèpiÒn sou p©j zîn.

Sinä olet minun Jumalani – opeta minua täyttämään 
tahtosi. Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua ta-
saista tietä.

d…daxÒn me toà poie‹n tÕ qšlhm£ sou, Óti sÝ e� Ð 
QeÒj mou: tÕ pneàm£ sou tÕ ¢gaqÕn Ðdhg»sei me 
™n gÍ eÙqe…v.

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

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒù kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn 
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinul-
le, Jumala. (3)

'AllhloÚ�a: ¢llhloÚ�a: ¢llhloÚ�a: DÒxa soi,  Ð 
QeÒj. (g/)
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