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PAASTOHETKET TOIMITETAAN TAVALLISESTI YHDESSÄ HETKIPALVELUKSEN JA
EHTOOPALVELUKSEN KANSSA. TÄTÄ KAAVAA KÄYTETÄÄN KOKO PYHÄN 40PÄIVÄN AJAN MAPE.
4.VIIKOLLA KONTAKKI KAIKISSA HETKISSÄ: LEIMUAVA MIEKKA EI ENÄÄ ...
5. VIIKON TO KONTAKKI: SIELUNI, SIELUNI...
Jokaisen hetken edellä soitetaan kelloa hetken luvun mukaan: 3, 6, 9 kertaa.
Ehtoopalveluksen edellä ilman lukumäärää!
Hetket eivät sisällä katismatekstejä!
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KOLMAS HETKI
Pappi epitrakiilissä suljettujen (esiripun ja) kuninkaanovien edessä suoritettuaan 3
rukouskumarrusta (lausuen: Jumala, puhdista minua syntistä.) lausuu
alkusiunauksen:

Pappi:

Kiitetty olkoon Jumalamme
iankaikkisesta iankaikkiseen.

alati,

nyt

ja

aina

ja

Lukija:
Aamen. ALKURUKOUKSET
Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, kunnia Sinulle!
Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka paikassa
oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu
meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelasta,
oi Hyvä, meidän sielumme.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (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, Isä, Poika ja pyhä Henki on valtakunta, voima
ja kunnia alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. Herra, armahda. (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!
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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. 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
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ja rehellisyys on minun suojani. Sinuun, Herra, minä luotan.
Jumala, vapauta Israel kaikesta hädästä!

PSALMI 51
Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun
syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani
ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun
syntini on aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut,
olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet,
ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin
alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni
totuuden  ilmoita siis minulle viisautesi! Vihmo minut puhtaaksi
iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja
riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois
synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo
minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä
karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua
seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun
luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin minä
riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni
julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua
miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on minun uhrini,
särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita Siionille laupeutesi ja
rakenna jälleen Jerusalemin muurit! Silloin otat taas vastaan
määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3)
IIIHETKEN KATISMA VIIKONPÄIVÄN MUKAAN:
keskiviikkoisin:
3. katisma ( 5.viikolla 4.katisma)
perjantaisin:
19. katisma (5.viikolla 19.katisma)
ma: 7.
ti: 14.
to: 10.
Lukija:
(lukija aloittaa, ei kuoro!)
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
jne. katisman lukua kolmessa Kunniassa.

Pappi:

Pappi laulaa/lausuu suljetun kuninkaanoven edessä troparin,
jonka kuoro toistaa 6.stikiirasävelmällä:

Herra, joka Pyhän Henkesi lähetit kolmannella hetkellä alas
apostoleillesi, | älä, oi Hyvä, ota Häntä meiltä pois, || vaan uudista
meitä, jotka Sinua rukoilemme.
Joka kerta troparia laulettaessa kumarretaan maahan.
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Pappi:
Liitelauselmat:
Jumala, luo minuun puhdas sydän, ja uudista sisässäni totuuden
henki!
Kumarrus maahan.
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä äläkä ota minulta pois Sinun
pyhää Henkeäsi.
Kumarrus maahan.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Lukija:
JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Jumalansynnyttäjä, sinä olet tosi viinipuu, joka olet kantanut meille
elämän hedelmän. Me rukoilemme sinua, oi Valtiatar, kanna
apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän
puolestamme, että Herra armahtaisi sielujamme.
v Suuren viikon matike tässä luetaan Evankeliumi.
Lukija:
RUKOUSSÄKEITÄ PSALTTARISTA
Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän
apumme. Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka
kuolemasta vapahtaa.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (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, Isä, Poika ja pyhä Henki on valtakunta, voima
ja kunnia alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen.
KOLMANNEN HETKEN KONTAKIT
Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka teit viisaiksi
kalamiehet, kun heidän päällensä Pyhän Hengen vuodatit, ja heidän
kauttansa sait verkkoosi koko maailman. Kunnia olkoon Sinulle,
ihmisiä rakastava Jumala!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kun henkemme joutuu suruttomuuden tilaan, niin anna silloin, oi
Jeesus, meille, Sinun palvelijoillesi, pikainen ja pysyvä ojennus. Älä
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jätä sielujamme yksin, kun joudumme hätään äläkä poistu
ajatuksistamme kiusaustemme hetkinä, vaan kiiruhda pian
avuksemme. Lähesty meitä, oi lähesty Sinä, joka paikassa oleva! Sinä
olet aina apostoliesi kanssa. Tule meidänkin luoksemme, kun me
Sinua ikävöimme, oi Laupias, jotta me yhteisin kiitosvirsin
ylistäisimme Sinua ja kunnioittaisimme Sinun pyhintä nimeäsi.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Sinä, oi puhtain Jumalansynnyttäjä, olet kristittyjen toivo ja turva,
sortumaton muuri, myrskyn yllättämien tyyni satama ja maailman
puolustaja. Muista meitäkin herkeämättömissä esirukouksissasi, oi
ylistettävä Neitsyt!
Tämän voidaan lukea vasta 9.hetkessä!

Herra, armahda. (40/12)
Oi Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa
sekä maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan
Sinä
pitkämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita
rakastat ja syntisiä armahdat ja joka kaikkia kutsut
pelastukseen luvaten heille tulevaisia lahjoja Sinä itse, Herra,
ota tällä hetkellä meidänkin rukouksemme vastaan ja ohjaa
meidän elämämme Sinun käskyjesi tielle, pyhitä meidän
sielumme, puhdista meidän ruumiimme, ojenna meidän
aivoituksemme, puhdista meidän mielemme ja päästä meidät
kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä meitä pyhillä
enkeleilläsi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja
johdatuksessa
uskon
yhteyden
saavuttaisimme
ja
lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

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

Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kirkasta
kasvosi meille ja armahda meitä.

Lukija:

Aamen.

Pappi:
Pyhän Efraim Syyrialaisen PAASTORUKOUS (16 kumarrusta)
§ Herra, minun elämäni Valtias! Estä minusta laiskuuden,
velttouden,
vallanhimon
ja
turhanpuhumisen
henki.
Kumarrus maahan.
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§

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

§

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

Kumarrus maahan.

Kumarrus maahan.

Pappi:

Jumala, puhdista minua syntistä. (12)

Sitten taas Efraim Syyrialaisen rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

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

KUUDES HETKI.
Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Psalmi 54
Jumala, pelasta minut nimesi tähden, hanki minulle oikeus
voimallasi! Jumala, kuule minun rukoukseni, kuuntele tarkoin,
mitä minä sanon. Röyhkeät miehet kävivät kimppuuni, sortajat
tavoittelevat henkeäni. He eivät välitä Jumalasta. Mutta Jumala
on auttajani, Herra on minun tukeni. Kääntyköön vihollisteni
pahuus heitä itseään vastaan. Herra, sinä olet uskollinen,
vaienna heidät! Minä uhraan sinulle kiitokseksi, minä ylistän
sinun nimeäsi, Herra, sillä se on hyvä. Sinä pelastat minut
kaikesta hädästä, ja silmäni saavat nähdä vihollisteni tuhon.
Psalmi 55
Kuuntele rukoustani, Jumala, älä kätkeydy, kun pyydän apua.
Kuuntele minua ja vastaa minulle, ahdistus painaa mieltäni.
Olen suunniltani pelosta, kun vihollinen huutaa uhkauksia, kun
jumalattomat ahdistavat minua. He kaatavat päälleni
onnettomuutta, syyttävät minua vihassaan. Sydän hakkaa
rinnassani, kuoleman kauhut hyökkäävät kimppuuni. Pelko
vavisuttaa sisintäni, kauhu saartaa minut. Pakenisin kauas,
majailisin autiomaassa. Kiiruhtaisin turvapaikkaan, suojaan
myrskytuulelta. Herra, saata heidät sekasortoon, sekoita heidän
neuvonpitonsa. Joka päivä minun täytyy katsella kaupungissa
riitaa ja väkivaltaa. Ne kiertävät kaupunkia yötä päivää, väijyvät
sen muureilla. Vääryys ja tuho asuvat sen sisällä, turmelus sen
keskellä, sorto ja petos vallitsevat sen toreilla. Jos vihollinen
herjaisi minua, sen kyllä kestäisin. Jos vihamies nöyryyttäisi
minua, minä voisin piiloutua. Mutta sinä olet kaltaiseni,
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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.

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! (3)
VIHETKEN KATISMA VIIKONPÄIVÄN MUKAAN:
keskiviikkoisin: 4. katisma ( 5.viikolla 5.katisma)
perjantaisin: 20. katisma (5.viikolla 20.katisma)

ma: 8.

ti: 15.

to: 11.

Lukija:
(lukija aloittaa, ei kuoro!)
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
jne. katisman lukua kolmessa Kunniassa.

Pappi:

Pappi laulaa/lausuu suljetun kuninkaanoven edessä troparin,
jonka kuoro toistaa 2.stikiirasävelmällä:

Oi Kristus Jumala! | Sinä olet kuudentena päivänä ja kuudennella
hetkellä naulinnut ristiin sen julkean synnin, | jonka Aadam oli
paratiisissa tehnyt. | Repäise rikki myös meidänkin syntiemme kirja
|| ja pelasta meidät!
Joka kerta troparia laulettaessa kumarretaan maahan.

Liitelauselmat:
Jumala, kuule rukoukseni, äläkä peitä itseäsi anomuksiltani!
Kumarrus maahan.

Minä huudan Jumalaa ja Herra pelastaa minut.
Kumarrus maahan.

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

Profetian tropari

Pappi:
Lukija:

Se on viisautta!
1. Prokimeni

Pappi:
Lukija:
Pappi:
Lukija:

Se on viisautta!
P ARIMIA : Profeetta Jesajan kirjasta:
Kuulkaamme.

Pappi:
Lukija:

Se on viisautta!
2. Prokimeni

(Katso vaihtuvista teksteistä päivän mukaan)

v Suuren viikon matike tässä luetaan Evankeliumi.

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

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja
paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi.
Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin
annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on valtakunta, voima
ja kunnia alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Lukija:
Aamen.
KUUDENNEN HETKEN KONTAKIT
Oi Kristus Jumala, Sinä rakensit pelastuksen keskelle maailmaa. Sinä
ojensit puhtaimmat kätesi ristille ja kokosit yhteen kaikki kansat,
jotka huutavat: Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä, ja rukoilemme
syntejämme anteeksi, oi Kristus Jumala; sillä pelastaaksesi Sinun
luotusi vihollisen orjuudesta, Sinä tahdoit lihassa astua ristille.
Kiitäen me siis huudamme Sinulle: Ilolla täytit Sinä kaikki, meidän
Vapahtajamme,  Sinä, joka tulit maailmaa pelastamaan.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

keskiviikkoisin ja perjantaisin Ristijumalansynnyttäjän:
Suuresti ylistetty olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt! Me
kiitosvirsillä ylistämme Sinua, sillä Sinun Poikasi ristin kautta on
kukistettu helvetti, kuolema on mitättömäksi tehty. Oltuamme
kuolleita me olemme jälleen nousseet ylös ja olemme tulleet otollisiksi
saamaan elämän ja olemme saavuttaneet paratiisin  sen muinaisen
autuuden. Sen tähden me kiittäen ylistämme valtiasta Kristusta,
meidän Jumalaamme, ainoata armollista.

muina viikonpäivinä (ma, ti, to):
Oi Jumalansynnyttäjä, sinä laupeuden lähde, suo meidän
tulla armosta osalliseksi. Käännä laupias katseesi syntisen
kansan puoleen, osoita, kuten aina ennenkin, voimasi, sillä
pannen toivomme sinuun me tervehdimme sinua kuten
muinoin ruumiittomien voimien johtaja Gabriel.
Tämän voidaan lukea vasta 9.hetkessä!
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Herra, armahda. (40/12)
Oi Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa
sekä maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan
Sinä
pitkämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita
rakastat ja syntisiä armahdat ja joka kaikkia kutsut
pelastukseen luvaten heille tulevaisia lahjoja Sinä itse, Herra,
ota tällä hetkellä meidänkin rukouksemme vastaan ja ohjaa
meidän elämämme Sinun käskyjesi tielle, pyhitä meidän
sielumme, puhdista meidän ruumiimme, ojenna meidän
aivoituksemme, puhdista meidän mielemme ja päästä meidät
kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä meitä pyhillä
enkeleilläsi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja
johdatuksessa
uskon
yhteyden
saavuttaisimme
ja
lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä kiitetty olet Sinä
iankaikkisesti. Aamen.

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

Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kirkasta
kasvosi meille ja armahda meitä.
Aamen.

Pappi:
Pyhän Efraim Syyrialaisen PAASTORUKOUS (16 kumarrusta)
§ Herra, minun elämäni Valtias! Estä minusta laiskuuden,
velttouden,
vallanhimon
ja
turhanpuhumisen
henki.
Kumarrus maahan.

§

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

§

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

Kumarrus maahan.

Kumarrus maahan.

Pappi:

Jumala, puhdista minua syntistä. (12)

Sitten taas Efraim Syyrialaisen rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

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

YHDEKSÄS HETKI
Pappi:

Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.
Lukija:
Aamen. ALKURUKOUKSET
Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, kunnia Sinulle!
Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka paikassa
oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja
asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä
pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (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, Isä, Poika ja pyhä Henki on valtakunta,
voima ja kunnia alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. Herra, armahda. (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!
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Psalmi 84
Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot! Minun sydämeni
nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille.
Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän
Jumalan eteen.
Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani! Sinun alttarisi luota on
varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa se
kasvattaa poikasensa. Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua
sinun huoneessasi! He ylistävät sinua alati. Onnellisia ne, jotka
saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he
kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja
sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa
kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen.
Jumala, Herra Sebaot, kuule rukoukseni, älä ummista korviasi,
Jaakobin Jumala!
Jumala, meidän kilpemme, katso voideltusi
puoleen! Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää
muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella kuin asun
jumalattomien katon alla. Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän
lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä,
jotka vaeltavat nuhteettomasti. Autuas se, joka turvaa sinuun, Herra
Sebaot!
Psalmi 85
Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä käänsit
Jaakobin suvun kohtalon, sinä annoit anteeksi kansasi synnit,
pyyhit pois kaikki sen rikkomukset. Sinä taltutit suuttumuksesi,
sammutit vihasi hehkun. Käänny jälleen puoleemme, Jumala,
pelastajamme, älä enää ole meille vihoissasi! Kestääkö sinun
vihasi iäti, jatkuuko se polvesta polveen? Kunpa jälleen
kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät, niin kansasi saisi
iloita sinusta.
Herra, osoita, että olet uskollinen, pelasta meidät! Minä
kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan
kansalleen, omilleen  älkööt he enää eksykö mielettömyyteen!
Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin meidän
maamme saa takaisin kunniansa. 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
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kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra. Sinä olet suuri ja teet
ihmetekoja, sinä yksin olet Jumala. Herra, neuvo minulle tiesi,
että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä
pelko nimeäsi kohtaan. Herra, minun Jumalani, sinua minä
kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun
hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä.
Jumala, sortajat käyvät kimppuuni, häikäilemättä he
tavoittelevat henkeäni. He eivät sinusta piittaa. Herra, sinä olet
laupias Jumala ja annat anteeksi, sinä olet kärsivällinen ja
sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri. Katso puoleeni,
armahda minua! Anna minulle voimaa, pelasta minut, olenhan
palvelijasi, sinun palvelijattaresi poika. Anna merkki, joka lupaa
minulle hyvää. Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he nähdä, että
sinä, Herra, autat ja lohdutat minua.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3)
IXHETKEN KATISMA VIIKONPÄIVÄN MUKAAN:
keskiviikkoisin: 5. katisma ( 5.viikolla 6.katisma)
perjantaisin ei ole katismaa.
ma: 9,
ti: 16.
to: 12.
Lukija:
(lukija aloittaa, ei kuoro!)
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
jne. katisman lukua kolmessa Kunniassa.

Pappi:

Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven edessä troparin
kuoron toistaessa sen 8. stikiitasävelmällä:

Oi Kristus Jumala, | joka yhdeksännellä hetkellä olet ruumiillisesti
kuoleman maistanut, kuoleta lihamme juonet || ja pelasta meidät!
Joka kerta troparia laulettaessa kumarrutaan maahan!

Liitelauselmat:
Herra, suo minun valitukseni tulla kasvojesi eteen, anna minulle
ymmärrys sanasi jälkeen.
Kumarrus maahan.
Tulkoon minun anomiseni Sinun kasvojesi eteen, pelasta minut
lupauksesi mukaan.
Kumarrus maahan.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Lukija:
JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Oi Hyvä, Sinä olet meitä varten Neitseestä syntynyt ja kestänyt
ristinkärsimykset, olet kuolemallasi kuoleman voimattomaksi tehnyt
ja ollen Jumala, olet ilmaissut ylösnousemuksen,  älä hylkää niitä,
jotka olet omalla kädelläsi luonut. Tee, oi Armollinen, meille
ihmisrakkautesi mukaan, ota vastaan synnyttäjäsi  Jumalanäidin
esirukoukset, joita hän puolestamme kantaa ja pelasta, oi Vapahtaja,
epätoivoinen kansa.
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v Suuren viikon matike tässä luetaan Evankeliumi.

Lukija:
RUKOUSSÄKEITÄ PSALTTARISTA
Älä meitä kokonaan hylkää pyhän nimesi tähden, äläkä liittoasi riko.
Älä ote laupeuttasi meiltä pois Sinulle rakkaan Aabrahamin tähden ja
palvelijasi Iisakin ja pyhäsi Israelin tähden.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (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, Isä, Poika ja pyhä Henki on valtakunta, voima
ja kunnia alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Lukija:
Aamen.
YHDEKSÄNNEN HETKEN KONTAKIT
Ryöväri nähdessään elämän Ruhtinaan riippuvan ristillä sanoi: Jollet
Sinä, meidän kanssamme ristiinnaulittu, olisi lihaksi tullut Jumala,
niin ei aurinko olisi säteitään peittänyt eikä maa olisi vapisten
liikkunut. Mutta Herra, Sinä, joka kaikki kärsit, muista minua
valtakunnassasi.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Ristisi tuli oikeaksi vaa’aksi kahden ryövärin välille: toisen se antoi
mennä alas helvettiin hänen pilkkansa raakuuden takia, mutta toisen,
kevennettyään hänet syntitaakasta saattoi ylös Jumalan tuntemisen
valoon. Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala!
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Nähden Sinut, Karitsan, Paimenen ja maailman Vapahtajan, ristiin
naulittuna synnyttäjäsi itkien lausui: Maailma iloitsee saadessaan
lunastuksen synneistään, mutta minun sydämeni palaa tuskasta, kun
minä näen ristinkärsimyksesi kaikkien edestä, oi minun Poikani ja
Jumalani!
Herra, armahda. (40/12)
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
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armahdat ja joka kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevaisia
lahjoja  Sinä itse, Herra, ota tällä hetkellä meidänkin rukouksemme
vastaan ja ohjaa meidän elämämme Sinun käskyjesi tielle, pyhitä
meidän sielumme, puhdista meidän ruumiimme, ojenna meidän
aivoituksemme, puhdista meidän mielemme ja päästä meidät kaikesta
murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä meitä pyhillä enkeleilläsi,
että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon
yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme,
sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.
Herran nimeen siunaa, isä.
Pappi:

Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kirkasta
kasvosi meille ja armahda meitä.

Lukija:

Aamen.

Pappi:
Pyhän Efraim Syyrialaisen PAASTORUKOUS, vain 3 kumarrusta!
§ Herra, minun elämäni Valtias! Estä minusta laiskuuden,
velttouden, vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.
Kumarrus maahan.

§

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

§

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

Kumarrus maahan.

Kumarrus maahan  ilman pieniä kumarruksia!

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

HETKIPALVELUS
Kuoro:

AUTUUDEN LAUSEET

6.SÄV.

(5. viikon to nämä luetaan:)

Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
1.Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten
valtakunta.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
2.Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
3.Autuaita ovat sävyisät, sillä he saavat periä maan.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
4.Autuaita ovat ne jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä
heidät ravitaan.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
5.Autuaita ovat laupiaat, sillä heidän osakseen tulee laupeus.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
6.Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
7.Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät on kutsuttava Jumalan
lapsiksi.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
8.Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä
heidän on taivasten valtakunta.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
9.Autuaita olette te, kun ihmiset solvaavat ja vainoavat teitä ja
valhetellen puhuvat teistä kaikenlaista pahaa minun tähteni.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
10.Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkanne on oleva suuri
taivaissa.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
11.Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
Molemmat kuorot yhdessä laulavat kauniilla äänellä, painokkaasti:
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
Maahankumarrus
ja taas korkeammalla äänellä:

Valtias, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.
Tämäkin kauneimmalla, korkealla äänellä:

Maahankumarrus
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Pyhä, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi.

Maahankumarrus

Lukija:
Taivaallinen kuoro veisaa Sinulle ja lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on
Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa Sinun kunniaasi.

Liitelauselma:
Jotka Häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät
häpeästä punastu.
Taivaallinen kuoro veisaa Sinulle ja lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on
Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa Sinun kunniaasi.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Pyhien enkelien ja ylienkelien kuoro kaikkien taivaallisten kanssa
veisaa Sinulle ja lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on
taivas ja maa Sinun kunniaasi.

USKONTUNNUSTUS
Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan,
kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.
Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan
Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa
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 anteeksiantamiseksi, odotan
kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen.

Jumala, anna huojennus, päästö ja anteeksianto synneilleni, jotka
olen tahtoen sekä tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja
tietämättäni, päivällä sekä yöllä, ymmärrykselläni sekä ajatuksissani –
anna minulle kaikki anteeksi hyvyydestäsi ja ihmisrakkaudestasi.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi.
Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
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leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin
annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Pappi:

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

Lukija:

Aamen.

HETKIPALVELUKSEN KONTAKIT

____________________
Ensin luetaan viikonpäivän ja temppelin kontakki, sitten päivän pyhän kontakki,
mutta
1) Jos kirkko on pyhitetty Kristuksen tai Pyhän Hengen juhlan kunniaksi, niin ensin
luetaan temppelin kontakki ja sitten viikonpäivän ja pyhän kontakki.
2) Jos taas kirkko on pyhitetty Jumalansynnyttäjän juhlan kunniaksi, niin
temppelin kontakki luetaan viimeisenä kontakkina:
Ø Hetkipalveluskirjan ohje: Muina viikonpäivinä (matito) kontakeista
ensimmäisenä luetaan Kristuksen kirkastumisen juhlan kontakki ja sen jälkeen
viikonpäivän jne. (paitsi Kristuksen kirkkossa!):

Jos Kristuksen kirkko:

Jos Jumalansynn.kko:

Jos pyhän kirkko:

1.) Kirkon kontakki

1.) Kirkastumisen

1.) Kirkastumisen

kontakki (ei ke ja pe)

kontakki (ei ke ja pe)

2.) viikonpäivän
kontakki (ke ja pe:
Oi Kristus Jumala..)

2.) viikonpäivän
kontakki (ke ja pe:
Oi Kristus Jumala..)

3.) päivän pyhän

3.) kirkon pyhän

kontakki

kontakki

4.)Kunnia olkoon Isälle
ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.
Saata, oi Kristus..

4.) päivän pyhän

2.) viikonpäivän
kontakki (ke ja pe:
Oi Kristus Jumala..)
3.) päivän pyhän

kontakki
4.)Kunnia olkoon Isälle
ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.
Saata, oi Kristus..
5.) Nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Kristittyjen varma
puolustaja...

5.) Nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

Kirkon kontakki
Jumalansynnyttäjälle.

kontakki
5.)Kunnia olkoon Isälle
ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.
Saata, oi Kristus...
6.) Nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Kristittyjen ...
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1.) Tikkurilan Kristuksen taivaaseenastumisen kirkon kontakki:
Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen meistä ja yhdistettyäsi maan
päällä olevat taivaallisten kanssa Sinä, oi Kristus, meidän
Jumalamme, menit 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.
____________________
2.) viikonpäivän kontakki ke ja pe:
Oi Kristus Jumala, joka olet vapaasta tahdostasi noussut ristille,
anna laupeuden lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. ilahuta
voimallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi rauhan aseen 
lannistumattoman voiton merkin.
3.) päivän pyhän kontakki mineasta
4.)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.
5.) Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Kristittyjen varma puolustaja, ainainen sovittaja Luojan edessä! Älä
hylkää syntisten rukousääniä, vaan ennätä hyvyydessäsi apuun
meille, kun me uskollisesti huudamme sinulle: Kiiruhda kuulemaan
rukouksemme, täytä pian anomuksemme, oi Jumalansynnyttäjä,
joka aina puolustat niitä, jotka sinua ylistävät.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.
Herran nimeen siunaa, isä.
Pappi:

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

Lukija:

Aamen.

Pappi:
Pyhän Efraim Syyrialaisen PAASTORUKOUS (16 kumarrusta:)
§ Herra, minun elämäni Valtias! Estä minusta laiskuuden,
velttouden,
vallanhimon
ja
turhanpuhumisen
henki.
Kumarrus maahan.
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§

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

§

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

Kumarrus maahan.

Kumarrus maahan.

Pappi:

Jumala, puhdista minua syntistä. (12)

Sitten taas Efraim Syyrialaisen rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.
Koska liturgia toimitetaan, niin pappi ja diakoni lukevat nyt kuninkaanovien
edessä liturgiaa edeltävät rukouksensa ja siirtyvät sitten alttariin.
Jos EPLliturgiaa ei toimiteta, niin tästä siirrytään ehtoopalvelukseen: Tulkaa
kumartaka..!

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

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

Lukija:

Aamen. Herra, armahda. (12)*)
Ollessaan läsnä piispa lukee tämän:

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

____________________
*) IV paastoviikolla perjantaina ristin poiskanto: Kuninkaanovet avataan.
Kuoro: Pelasta Herra ... 3, Pappi suitsuttaa ristin ympäri 3x.
kuoro: Sinun ristillesi ... 3, ristin kumartaminen
kuoro: stikiira, jonka aikana kansa käy suutelemassa ristiä
kuoro: ristin kontakki, jonka aikana risti kannetaan alttariin. Palvelus jatkuu
normaalisti.

____________________

23
Pappi:
Se on viisautta!
Kuoro (resitatiivilla): Totisesti on kohtuullista ylistää autuaaksi
Sinua, Jumalansynnyttäjä, aina autuas ja viaton ja meidän
Jumalamme Äiti!
Pappi:
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Kuoro:
Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti jalompi,/ Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan
synnyttäjä, Sinua totinen Jumalansynnyttäjä.
Pappi:

Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme,
meidän toivomme, kunnia Sinulle.
Kuoro:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen./ Herra, armahda.
Herra, armahda. Herra, armahda./ Siunaa.
Pappi lausuu loppusiunauksen.
Kuoro:
Herra, armahda (3)

EHTOOPALVELUS
JA PYHÄN GREGORIOS DIALOGOKSEN LITURGIA
Diakoni:
Pappi:
Kuoro:

Siunaa, isä.
Siunattu on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta nyt
ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Amen.

(Jos palvelus aloitetaan
alkurukoukset!)

suoraan

ehtoopalveluksesta,

niin

tähän

lisätään

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,
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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 Herrasta.
Hävitkööt synnintekijät maasta, tulkoon loppu jumalattomista! Ylistä
Herraa, minun sieluni!
Aurinko tietää laskemisensa hetken. Sinä lähetät pimeyden, ja tulee
yö. Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten viisaasti olet ne tehnyt!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)
Diakoni:
Kuoro:

SUURI EKTENIA
Herra, armahda. (paasto melodialla)

Tämän EPLliturgian ehtoopalveluksen katisman lukemisessa on se erikoisuus,
että jokaisen katisman antifonin, so. kunnian, jälkeen kuuluu lausua pieni
ektenia.
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18. KATISMA.

Psalmit:

1. Kunnia 120, 121, 122, 123, 124;
2. Kunnia 25, 126, 127, 128, 129;
3. Kunnia 130, 131, 132, 133, 134:

Katisman 1.kunnian aikana pappi alttarissa valmistautuu ym... ja nostaa Pyhät
Lahjat artoforionista diskokselle. Kun hän on valmis diakoni tulee ambonille ja
keskeyttää katisman lukemisen pienellä ektenialla!

1. KUNNIA
Lukija:
(lukija aloittaa ei kuoro!)
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Psalmi 120:
Herraa minä ahdingossani huudan, ja hän vastaa minulle. Herra,
pelasta minut valehtelijoiden käsistä, varjele heidän petollisilta
puheiltaan. Mitä kaikkea Herra sinulle antaakaan, sinä valehtelija!
Teräviä nuolia soturin jousesta, tulisia, polttavia hiiliä! Voi minua!
Olen muukalaisena Mesekissä, asun Kedarin leireissä. Liian kauan
olen jo asunut täällä, missä kaikki vihaavat rauhaa. Minä tahdon
rauhaa, mutta jos sanankin sanon, he ryhtyvät sotaan.
Psalmi 121:
Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan
avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei
anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei
hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on
vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua
eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän
suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun
lähtösi ja tulosi nyt ja aina.
Psalmi 122:
Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran
huoneeseen!
Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem.
Jerusalem, olet kaupunkimme, tänne kansamme kokoontuu, tänne
vaeltavat heimomme, Herran heimot, täällä, niin kuin on säädetty,
Israel kiittää Herran nimeä. Täällä jaetaan oikeutta Daavidin suvun
istuimilla.
Ole tervehditty, Jerusalem! Olkoon rauha sinulla ja ystävilläsi.
Vallitkoon rauha muureillasi ja hyvinvointi linnoissasi. Veljieni ja
ystävieni tähden toivotan sinulle rauhaa. Herran, Jumalamme,
huoneen tähden rukoilen sinulle menestystä.
Psalmi 123:
Sinun puoleesi, joka olet taivaissa, minä kohotan katseeni. Niin kuin
orjien silmät tarkkaavat isännän kättä, niin kuin orjattarien silmät
tarkkaavat emännän kättä, niin me odottaen katsomme Herraan,
Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä.
Armahda, Herra, armahda meitä! Jo kauan meitä on väheksytty,
kylliksi olemme jo kokeneet itsevarmojen ivaa ja ylimielisten pilkkaa.
Psalmi 124:
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Ellei Herra olisi ollut puolellamme  näin sanokoon Israel  ellei Herra
olisi ollut puolellamme, kun viholliset hyökkäsivät kimppuumme,
meidät olisi nielty elävältä. Kun heidän vihansa myrsky nousi, vedet
olisivat meidät vieneet, tulvan aallot peittäneet, vyöryvät vedet
hukuttaneet.
Ylistetty olkoon Herra! Hän ei antanut meitä heidän hampaittensa
raadeltaviksi. Me pääsimme pakoon kuin lintu pyytäjän paulasta.
Paula katkesi, ja me pääsimme irti. Meidän auttajamme on Herra,
hän, joka on luonut taivaan ja maan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)
Diakoni:
Pappi:

pieni ektenia
doksilogi:

Katisman 2.kunnian aikana pappi alttarissa suitsuttaa kiirehtimättä kolme kertaa
pyhän pöydän ympäri, ym. Kun hän on valmis diakoni tulee ambonille ja
keskeyttää katisman lukemisen pienellä ektenialla!

Kuoro:
2. KUNNIA
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Lukija:

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 125:
Kuin Siionin vuori on Herraan luottava kansa, se ei horju vaan
kestää iäti. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa
Herra kansaansa nyt ja aina. Siksi ei vääryyden valtikka pysy
oikeamielisten maassa eikä vanhurskas joudu tarttumaan vääryyden
töihin. Herra, palkitse hyvät hyvällä, oikeamieliset oikeudella. Herra,
tuhoa ne, jotka eksyvät kierouden poluille. Hävitä vääryydentekijät!
Rauha ja menestys Israelille!
Psalmi 126:
Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Silloin
suumme hersyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme. Silloin
sanoivat vieraat kansat: "Suuret ovat Israelin Herran teot!" Totta!
Suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita. Herra,
käännä jälleen meidän kohtalomme niin kuin aina tuot vedet Negevin
kuiviin uomiin. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat.
Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen, ne riemuiten
palaavat kotiin lyhteet sylissään.
Psalmi 127:
Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos
Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te
nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne
tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat.

27
Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa. Kuin
nuolet soturin kädessä ovat nuorena saadut lapset. Onnellinen se
mies, jonka viini on nuolia täynnä! Hän ei jää tappiolle, kun hän
kaupunginportissa käräjöi vihamiestensä kanssa.
Psalmi 128:
Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
Saat nauttia työsi hedelmistä, hyvä on osasi, sinä onnellinen!
Vaimosi, sinun talosi emäntä, kukoistaa kuin viiniköynnös, lapsia on
pöytäsi ympärillä kuin oliivipuun juurella vesoja. Tällaisen
siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa.
Siionin Herra siunatkoon sinua! Koko elämäsi ajan sinä näet, kuinka
Jerusalem kukoistaa, sinä saat nähdä lastesi lapset. Rauha ja
menestys Israelille!
Psalmi 129:
Kovin on minua vainottu nuoresta asti  näin sanokoon Israel  kovin
on minua vainottu nuoresta asti, vainottu, mutta ei lannistettu.
Selkäni on kuin kyntäjän jäljiltä, pitkiä vakoja täynnä. Herra on
vanhurskas!
Hän
päästää
meidät
jumalattomien
köysistä.
Häpeällisesti joutuvat perääntymään kaikki, jotka vihaavat Siionia. He
ovat kuin katolla kasvava ruoho, joka kuivuu heti oraalle ehdittyään 
siitä ei leikkaaja kättään täytä, ei lyhteen sitoja syliään, eivätkä
ohikulkijat sano: "Siunatkoon teitä Herra." Me siunaamme teidät
Herran nimessä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

Diakoni:

PIENI EKTENIA

Katisman 3.kunnian aikana (kansa seisoo polvillaan, kun) pappi alttarissa
tehtyään kolme maahankumarrusta kiirehtimättä nostaa Pyhät Lahjat päänsä
päälle ja kiertäen pyhän pöydän 'korkean paikan' kautta vie Lahjat uhripäydälle.
Kun alttarissa kaikki on valmista diakoni tulee ambonille ja lausuu pienen
ektenian!

Kuoro:
3. KUNNIA
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Lukija:

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 130:
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni,
tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät
mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo,
sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Minä odotan
sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun
sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin
vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on
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runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa Israelin kaikista sen
synneistä.
Psalmi 131:
Herra, sydämeni ei ole korskea eivätkä silmäni ylpeät. Minä en ole
tavoitellut suuria, en pyrkinyt liian korkealle. Ei, olen löytänyt
rauhan, mieleni on tyyni. Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä
sylissä, niin on minun mieleni levollinen. Israel, pane toivosi Herraan
nyt ja aina!

Psalmi 132:
Herra, muista Daavidia, muista, mitä hän sai kärsiä  hän, joka
vannoi Herralle valan, antoi Jaakobin Väkevälle lupauksen:
"Kotitelttaani en astu, en mene makuusijalleni, en suo silmilleni unta
enkä lepoa silmäluomilleni, ennen kuin löydän Herralle sijan,
asuinpaikan Jaakobin Väkevälle." Me kuulimme, että se on Efratassa,
löysimme sen läheltä Jaaria. Menkäämme sinne, missä on Herran
asumus, kumartukaamme hänen istuimensa eteen. Nouse, Herra,
tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on! Olkoon pappiesi
vaatteena vanhurskaus, riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi.
Daavidin, palvelijasi, takia: älä torju voideltuasi! Herra on vannonut
Daavidille valan, antanut lupauksen, jota hän ei peruuta: "Oman
jälkeläisesi minä asetan valtaistuimellesi. Jos poikasi pitävät minun
liittoni ja säädökset, jotka heille opetan, myös heidän poikansa istuvat
valtaistuimellasi aikojen loppuun saakka." Herra on valinnut Siionin,
sen hän on halunnut asunnokseen. "Tämä on iäti minun
asuinpaikkani. Tänne minä jään, tämän minä halusin. Siion saa
minun siunaukseni: siltä ei ravintoa puutu, sen köyhät minä ruokin
kylläisiksi. Sen pappien ylle minä puen pelastuksen, sen uskolliset
iloitsevat ja riemuitsevat. Siellä minä uudistan Daavidin mahdin,
sytytän voidellulleni lampun. Kaikki hänen vihollisensa minä vaatetan
häpeällä. Hänen kruununsa sädehtii ja loistaa."
Psalmi 133:
Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa elämä! Se on
kuin kallista tuoksuöljyä, joka valuu hiuksista parralle, Aaronin
parralle, ja siitä hänen viittansa reunuksiin. Se on kuin aamun kaste,
joka Hermonilta laskeutuu Siionin huipuille. Siionille Herra on
antanut siunauksensa: siellä on elämä, ikuinen elämä.
Psalmi 134:
Kiittäkää Herraa! Kiittäkää, Herran palvelijat, te, jotka öisin toimitatte
palvelusta Herran temppelissä! Kohottakaa kätenne pyhää paikkaa
kohti ja kiittäkää Herraa! Siionin Herra siunatkoon sinua, hän, joka
on luonut taivaan ja maan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

Diakoni:

PIENI EKTENIA
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Kuoro:

AVUKSIHUUTOPSALMI
Ps. 141: 12.
(Viikon sävelmän mukaan tai katso vaihtuvista teksteistä päivän paastotekstin
mukaan)
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:
Ps.141: 3
Herra, aseta vartija suulleni, pane vartio huulteni portille. Älä anna
minun hairahtua pahaan, jumalattomien mielettömään elämään,
veljeilemään
pahantekijöiden
kanssa,
nauttimaan
heidän
herkkujaan. Oikein on, jos vanhurskas minua lyö. Auta, etten torju
hänen kuritustaan  se on kuin öljyä pääni hiuksille! Yhä uudelleen
minä kohotan rukoukseni jumalattomien pahuutta vastaan. Kun
heidän johtajansa syöstään jyrkänteeltä, silloin kaikki ymmärtävät,
kuinka lempeää minun puheeni oli. Niin kuin kynnetty ja kuokittu
maa, niin ovat heidän luunsa hajallaan tuonelan portilla.
Herra, minun silmäni katsovat sinuun, sinuun minä turvaan. Älä
jätä minua suojaa vaille! Varjele minua, että vältän jumalattomien
ansat, pahantekijöiden pyydykset. Sotkeutukoot he itse verkkoihinsa,
minun tieni kulkekoon niiden ohi!
Ps. 142: 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.
(Stikiirat katso vaihtuvista teksteistä päivän mukaan)

Uuden tekstin mukaiset lauselmat: Ensimmäinen lauselma, jos stikiiroja on 10:

Olen satimessa  pelasta minut, niin saan kiittää sinun nimeäsi.
9 stikiiraa:
Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun pidät minusta huolen.
8 stikiiraa:
Ps.130: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun
ääneni.
7 stikiiraa
Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.
6 stikiiraa:
Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
5 stikiiraa:
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Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen
toivoni sinun sanaasi.
4 stikiiraa:
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA.
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat
aamua.
Israel, pane toivosi Herraan!
3 stikiiraa:
Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa
Israelin kaikista sen synneistä.
2 stikiiraa:
Ps. 117: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1 stikiira:
Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
JUMALANSYNNYTTÄJÄN VEISU
Kuoro:
EHTOOVEISU
Oi Jeesus Kristus, / sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen
Isän, / pyhän autuaan, ihana Valkeus. / Elettyämme auringon
laskuun, / nähtyämme illan koiton / me veisaten ylistämme
Jumalaa, / Isää, Poikaa ja pyhää Henkeä. / Jumalan Poika, elämän
antaja. / Kohtuullista on, että sinulle kaikkina aikoina hartain äänin
ylistystä veisataan. / Sen tähden maailma sinua ylistää.
Diakoni:

Illan prokimeni

(Katso vaihtuvista teksteistä päivän mukaan)

Lukija:

1. Prokimeni

Diakoni:
Lukija:
Diakoni:
Lukija:

Se on viisautta.
1. P ARIMIA : Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
Kuulkaamme.

Diakoni:
Lukija:

Se on viisautta.
2. Prokimeni

Diakoni:

Käske!

Pappi, pitäen käsissään sytytettyä kynttilää ja suitsutusastiaa sanoo:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu kasvoilleen maahan.
Kristuksen valkeus  säteilee kaikille!
Lukija:
Diakoni:
Lukija:
Pappi:
Diakoni:

2. P ARIMIA : Sananlaskujen kirjasta
Kuulkaamme.
Rauha olkoon sinulle!
Se on viisautta.
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____________________
Богослужебные указания на 1956 год.
"Nouskoon minun rukoukseni..." on entisaikaan ollut suuri prokimeni suuren paaston
juhlallisissa palveluksissa. Siksi ohje lukijalle on: eroksi parimioiden prokimeneihin, sitä ei
lausuta vaan lauletaan (kuninkaanovien edessä); niin kuin muutkin suuret prokimenit.
Lukija laulaa: "Nouskoon ..." ja kuoro toistaa sen samoin. Lukija laulaa vielä kolme
liitelauselmaa ja kuoro toistaa "Nouskoon..." jokaisen jälkeen. Lukija laulaa ensimmäisen
osan prokimenista ja kuoro jatkaa loppuun. Käytännössä joissakin kirkoissa tehdään näin,
että lukija laulaa "Nouskoon..." ja trio liitelauselmat. Niissä kirkoissa, joissa ei ole kuoroa
"psalminlaulaja" (kanttori) laulaa lukijan osuudet "Nouskoon... ja liitelauselmat voi laulaa
pappi tai diakoni alttarissa; lukija laulaa kliirossilla laulajien kanssa.
Trion laulaessa pappi suitsuttaa paikallaan pyhän pöydän edessä "älä salli sydämeni" asti,
jolloin hän siirtyy suitsuttamaan uhripöydällä olevia Lahjoja. Trion laulaessa viimeistä
kertaa "Nouskoon" pappi antaa kadilan diakonille, joka jatkaa uhripöydän suitsuttamista ja
hän itse polvistuu pyhän pöydän edessä maahan asti.
TAI  pappi laulaa kadila kädessä "tämän suuren prokimenin" pyhän pöydän eri sivuilla,
kansan seisoessa polvillaan koko laulun ajan. – Kunnia…nyt  jälkeen maahan
kumartuneena:

____________________
Nouskoon minun rukoukseni, niin kuin suitsutus savu Sinun
kasvojesi eteen. Minun kätteni ylennys olkoon Sinulle ehtoouhri.
Kuoro laulaa kertosäkeen:

Nouskoon minun rukoukseni, niin kuin suitsutus savu
Sinun kasvojesi eteen. Minun kätteni ylennys olkoon
Sinulle ehtoouhri.
Pappi siirtyy pyhän pöydän oikealla puolella (papinkäsikirjan ohje):

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.
Kuoro laulaa kertosäkeen:

Nouskoon minun rukoukseni, niin kuin suitsutus savu
Sinun kasvojesi eteen. Minun kätteni ylennys olkoon
Sinulle ehtoouhri.
Pappi laulaa pyhän pöydän takana:

Herra, pane vartija minun suulleni ja suljettu portti huuliini.
Kuoro laulaa kertosäkeen:

Nouskoon minun rukoukseni, niin kuin suitsutus savu
Sinun kasvojesi eteen. Minun kätteni ylennys olkoon
Sinulle ehtoouhri.
Pappi (ei käännä selkäänsä Pyhille Lahjoille, vaan) laulaa ja suitsuttaa uhripöydällä
oleville Pyhille Lahjoille:

Älä
salli
sydämeni
puolusteluksi.

taipua

vääristelyn

sanoihin

syntieni

Kuoro laulaa kertosäkeen:

Nouskoon minun rukoukseni, niin kuin suitsutus savu
Sinun kasvojesi eteen. Minun kätteni ylennys olkoon
Sinulle ehtoouhri.
Pappi palaa taas pyhän pöydän eteen:

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Nouskoon minun rukoukseni
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siirtyy Kristuksen ikonin eteen ambonille:

niin kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi eteen.
Kuoro lopettaa papin suitsuttaessa kansalle:

minun kätteni ylennys olkoon Sinulle ehtoouhri.
Pappi:
Pyhän Efraim Syyrialaisen PAASTORUKOUS (3 kumarrusta)
§ Herra, minun elämäni Valtias! Estä minusta laiskuuden,
velttouden,
vallanhimon
ja
turhanpuhumisen
henki.
Kumarrus maahan.

§

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

§

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

Kumarrus maahan.

Kumarrus maahan.
v Jos sattuu olemaan juhlapäivä, niin tässä kohtaa palvelusta tulee sen juhlan
prokimeni, epistola ja Evankeliumi. Suuren viikon matike tässä luetaan vain
Evankeliumi.
Kuninkaanovet suljetaan.

Diakoni:
Pappi:

Hartauden ektenia. (voidaan muistella eläviä nimeltä)
2 pientä ekteniaa (4.stä viikosta alkaen ...
Sinun Kristuksesi lahjassa Sinä kiitetty olet Hänen sekä
kaikkipyhän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kanssa
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kansa seisoo polvillaan koko kerubiveisun ajan.  suuren saaton aikana kaikki ovat
maahan kumartuneena.

Kuoro:
`KERUBIVEISU´
Kuninkaanovet avataan
Nyt taivasten voimat meidän kanssamme näkymättömästi palvovat.
Sillä katso, kunnian Kuningas tulee sisälle.
Katso, salaista, täydesti toimitettua uhria voittosaatossa kannetaan.
Saaton mentyä alttariin kuoro jatkaa:

Uskossa ja halajamisessa lähestykäämme, että tulisimme otollisiksi
iankaikkisesta elämästä. Halleluja, halleluja, halleluja.
Slaavilaisen käsikirjan mukaan teemme vielä kerran nöyrät kumarrukset nyt
Pyhien Lahjojen ollessa pyhällä pöydällä:
Pappi:
Pyhän Efraim Syyrialaisen PAASTORUKOUS (3 kumarrusta)

§

Herra, minun elämäni Valtias!
velttouden,
vallanhimon
ja

§

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

Estä minusta laiskuuden,
turhanpuhumisen
henki.

Kumarrus maahan.

Kumarrus maahan.

Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten
veljeäni tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen.
Kumarrus maahan.
Kuninkaanovet suljetaan.
Diakoni: ANOMUSEKTENIA
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Kuoro (resitatiivilla): ISÄ MEIDÄN
(kansa kumartuu maahan rukouksen lopussa)

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.
Diakoni:
Pappi:
Kuoro:

Ottakaamme vaari.
Ennenpyhitetyt Pyhät Lahjat pyhille.
Ainoa on Pyhä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan
kunniaksi. Aamen.

Kuoro:
EHTOOLLISLAUSELMA
Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Halleluja, halleluja,
halleluja.
Diakoni:

Jumalan pelvossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää.

Pyhiä lahjoja esiintuotaessa kaikki kumartuvat maahan asti.

Kuoro:

Siunattu on Hän joka tulee Herran nimeen. Jumala on
Herra ja Hän ilmestyi meille.

Rukouksen aikana P.E.osallistujat ovat polvillaan.

Pappi:
Kuoro:
Pappi:

Uskon Herra, ja tunnustan...
Ottakaa
vastaan
Kristuksen
ruumis,
juokaa
kuolemattomasta lähteestä. Halleluja, halleluja, halleluja.
Pelasta, Jumala, Sinun kansasi ja siunaa Sinun
perintöäsi.

Kuoro:
8.säv.:
Minä kiitän Herraa joka aika,/ Hänen ylistyksensä on alati minun
suussani./ Taivaan leipää ja elämän kalkkia maistakaa ja katsokaa,/
kuinka herra on hyvä.// Halleluja, halleluja, halleluja.
Pappi:
Kiitetty on Jumalamme
iankaikkisesta iankaikkiseen.



alati,

nyt

ja

aina

ja

Ne jotka eivät osallistuneet Pyhään Ehtoolliseen kumartavat maahan asti!

Kuoro:
2.sävelmä, niin kuin liturgiassa:
Täyttyköön suumme Sinun kiittämisestäsi, Herra,/ että veisuilla
ylistäisimme Sinun kunniaasi,/ kun olet tehnyt meidät otollisiksi
tulemaan/ Sinun pyhien, jumalallisien, kuolemattomien ja
eläväksitekevien salaisuuksiesi osallisuuteen./ Säilytä meidät Sinun
pyhyydessäsi,/ että koko päivän oppisimme Sinun totuuttasi.//
Halleluja, halleluja, halleluja.
Diakoni:
Pappi:
Kuoro:

Pieni ektenia (niin kuin su liturgiassa)
Rukous –
Amen. Siunattu olkoon …3x
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Pappi:
Kuoro:

Herran siunaus ...
Amen.

(Liturgian voi päättää myös su mukaisesti, tai seuraavasti:)

Lukija:
Pappi:
Lukija:

Kunnia ... nyt .. Herra, armahda.(3) Pyhä isä, siunaa.
Loppusiunaus
Ps. 34.
ja pappi jakaa antidorin niille, jotka eivät osallistuneet P.Ehtoollisesta.

Ps 34 vanha teksti:
Minä kiitän Herraa joka aika, Hänen ylistyksensä on alati minun
suussani. Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja
iloitsevat. Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä
Hänen nimeänsä. Minä etsin Herraa, ja Hän vastasi minulle, Hän
vapahti minut kaikista peljästyksistäni. Jotka Häneen katsovat, ne
säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Tässä on
kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen
ahdistuksistansa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka
Häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. Maistakaa ja katsokaa, kuinka
Herra on hyvä. Autuas se mies, joka Häneen turvaa! Pelätkää Herraa,
te Hänen pyhänsä, sillä Häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Nuoret
leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiviltä ei
mitään hyvää puutu. Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon
minä teidät opetan. Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän
päiviä, nauttiaksesi onnea: varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä
puhumasta; vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.
Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja Hänen korvansa heidän
huutoansa.
Herran
kasvot
ovat
pahantekijäitä
vastaan,
hävittääksensä maasta heidän muistonsa. Vanhurskaat huutavat, ja
Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa.
Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne,
joilla on murtunut mieli. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta
Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Hän varjelee kaikki hänen
luunsa: ei yksikään niistä murru. Pahuus tappaa jumalattoman, ja
jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syynalaisiksi. Herra lunastaa
palvelijainsa sielut, eikä yksikään, joka Häneen turvaa, tule
syynalaiseksi.
Pappi:
Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus
Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.
Lukija:
Amen.
+ Kiitosrukoukset
____________________
Ps 34 uusi teksti:
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

35
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.
H.Tch.tammik06
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