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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 
¢nqrèpoij 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 YalmÒj g/

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 vas-
taa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä menen levolle 
ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko yön 
Herra suojelee minua.  En pelkää,  vaikka tuhatpäi-
nen joukko joka puolelta saartaisi minut. Tule avuk-
seni, Herra. Jumalani, pelasta minut. Sinä lyöt vihol-
lisiani  vasten  suuta,  sinä  murskaat  jumalattomien 
hampaat.  Yksin Herralta tulee apu,  sinulta kansasi 
saa  siunauksen.  Minä  menen levolle  ja  nukahdan, 
sitten herään taas aamuun.

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.  fwnÍ mou prÕj  KÚrion  ™kšk-
raxa,  kaˆ  ™p»kousš  mou  ™x  Фrouj  ¡g…ou  aÙtoà. 
™gë ™koim»qhn kaˆ Þpnwsa: ™xhgšrqhn, Уti KÚrioj 
¢ntil»yeta… mou. oÙ fobhq»somai ¢pÕ muri£dwn 
laoà  tîn  kÚklJ  sunepitiqemšnwn  moi.  ¢n£sta, 
KÚrie, sîsÒn me, Ð QeÒj mou, Óti sÝ ™p£taxaj p
£ntaj  toÝj  ™cqra…nont£j  moi  mata…wj,  ÑdÒntaj 
¢martwlîn  sunštriyaj.  toà  Kur…ou  ¹  swthr…a, 
kaˆ ™pˆ tÕn laÒn sou ¹ eÙlog…a sou.

Psalmi 38 YalmÒj lz/

Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessa-
si minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet mi-
nuun, sinun kätesi on painanut minut maahan. Ruu-
miissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet mi-
nuun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät jäse-
neni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni, 
se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. 
Minun haavani märkivät ja löyhkäävät – se on mie-
lettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vään-
tynyt 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 kai-
paan, huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Sydä-
meni värisee, voimani hupenevat, silmieni valo sam-
muu. Ystäväni ja naapurini karttavat minua onnetto-
muuteni  tähden,  omaiseni  pysyvät  loitolla.  Minun 
henkeäni uhataan ja minulle viritetään ansoja. Viha-
mieheni  suunnittelevat  pahaa  ja  syytävät  uhkauk-
siaan. 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. 

KÚrie,  m¾ tù qumщ sou ™lšgxVj me, mhd� tÍ СrgН 
sou paideÚsVj me.  Óti  t¦ bšlh sou  ™nep£ghsan 
moi, kaˆ ™pest»rixaj ™p' ™m� t¾n ce‹r£ sou: oЩk 
œstin  ‡asij  ™n  tÍ sark…  mou ¢pÕ prosèpou tÁj 
ÑrgÁj sou, oÙk œstin e„r»nh ™n to‹j Ñstšoij mou 
¢pÕ prosèpou tîn ¢martiîn mou.  Уti aƒ ¢nom…ai 
mou ØperÍran t¾n kefal»n mou, æseˆ fort…on barÝ 
™barÚnqhsan ™p'  ™mš.  prosèzesan kaˆ ™s£phsan 
oƒ  mèlwpšj  mou  ¢pÕ  prosèpou  tÁj  ¢frosÚnhj 
mou: ™talaipèrhsa kaˆ katek£mfqhn œwj tšlouj, 
Ólhn t¾n ¹mšran skuqrwp£zwn ™poreuÒmhn. Óti aƒ 
yÒai mou ™pl»sqhsan ™mpaigm£twn, kaˆ oÙk œstin 
‡asij ™n tÍ sark… mou. ™kakèqhn kaˆ ™tapeinèqhn 
œwj sfÒdra, çruÒmhn ¢pÕ stenagmoà tÁj kard…aj 
mou.  KÚrie,  ™nant…on sou p©sa ¹ ™piqum…a mou, 
kaˆ  Р stenagmÒj mou ¢pÕ soà oÙk ¢pekrÚbh.  ¹ 
kard…a mou ™tar£cqh, ™gkatšlipš me ¹ „scЪj mou, 
kaˆ tÕ fîj tîn Ñfqalmîn mou, kaˆ aÙtÕ oÙk œsti 
met'  ™moà.  oƒ  f…loi  mou  kaˆ  oƒ  plhs…on  mou  ™x 
™nant…aj mou ½ggisan kaˆ œsthsan, kaˆ oƒ œggist£ 
mou  ¢pÕ  makrÒqen  œsthsan:  kaˆ  ™xebi£zonto  oƒ 
zhtoàntej  t¾n  yuc»n  mou,  kaˆ  oƒ  zhtoàntej  t¦ 
kak¦ moi ™l£lhsan mataiÒthtaj, kaˆ doliÒthtaj 
Ólhn t¾n ¹mšran ™melšthsan. ™gë d� æseˆ kwfÕj 
oÙk ½kouon kaˆ жseˆ ¥nqrwpoj oÙk ¢koÚwn kaˆ 
oÙk œcwn ™n tù stÒmati aÙtoà ™legmoÚj. Óti ™pˆ 
so…, KÚrie,  ½lpisa:  sÝ e„kakoÚsV, KÚrie Ð QeÒj 
mou. Óti e�pa: m»pote ™picarîs… moi oƒ ™cqro… mou: 
kaˆ ™n tù saleuqБnai pÒdaj mou ™p' ™m� ™mega-
lo¸∙hmÒnhsan. 
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Minä olen luhistumisen partaalla, tuskani ei hetkek-
sikään  hellitä.  Minä  tunnustan  rikkomukseni,  olen 
murheellinen  syntieni  tähden.  Mutta  vihamieheni 
ovat voimissaan, monet vihaavat minua ilman syytä. 
He palkitsevat hyvän pahalla, syyttävät minua, vaik-
ka olen tahtonut heille hyvää. Herra, älä hylkää mi-
nua. Jumalani,  älä ole niin kaukana. Riennä autta-
maan,  Herra,  minun pelastajani.  Herra,  älä  hylkää 
minua. Jumalani, älä ole niin kaukana. Riennä autta-
maan, Herra, minun pelastajani.

Óti ™gë e„j m£stigaj ›toimoj, kaˆ ¹ ¢lghdèn mou 
™nèpiÒn moÚ ™sti diapantÒj. Óti t¾n ¢nom…an mou 
™gë ¢naggelî kaˆ merimn»sw Øp�r tÁj ¡mart…aj 
mou.  oƒ  d�  ™cqro…  mou  zîsi  kaˆ  kekrata…wntai 
Øp�r ™mš, kaˆ ™plhqÚnqhsan oƒ misoàntšj me ¢d…
kwj:  oƒ  ¢ntapodidÒntej  moi  kak¦  ¢ntˆ  ¢gaqîn 
™ndišballÒn me, ™peˆ kated…wkon ¢gaqwsÚnhn. m¾ 
™gkatal…pVj me,  KÚrie:  Ð QeÒj mou, m¾ ¢postÍj 
¢p' ™moà: prÒscej e„j t¾n bo»qei£n mou, KÚrie tÁj 
swthr…aj mou.

Psalmi 63 YalmÒj xb/

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni 
janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autio-
maassa ilman vettä. Pyhäkössä saan nähdä sinut, ko-
kea sinun voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elä-
mä 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 si-
nua levätessäni, sinä olet mielessäni yön hetkinä: si-
nä olet tullut avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi 
suojassa. 

`O QeÒj Ð QeÒj mou, prÕj s� Ñrqr…xw: ™d…yhsš se ¹ 
yuc» mou, posaplîj soi ¹ s£rx mou ™n gÍ ™r»mJ 
kaˆ ¢b£tJ kaˆ ¢nÚdrJ. oÛtwj ™n tù ¡g…J êfqhn 
soi toà „de‹n t¾n dÚnam…n sou kaˆ tÊn dÒxan sou. 
Óti  kre‹sson  tÕ  œleÒj sou Øp�r  zw£j:  t¦ ce…lh 
mou ™painšsous… se. oÛtwj eÙlog»sw se ™n tÍ zwÍ 
mou kaˆ ™n tù ÑnÒmat… sou ¢rî t¦j ce‹r£j mou. 
æj  ™k  stšatoj kaˆ  piÒthtoj  ™mplhsqe…n  ¹ yuc» 
mou,  kaˆ  ce…lh  ¢galli£sewj  a„nšsei  tÕ  stÒma 
mou. e„ ™mnhmÒneuÒn sou ™pˆ tÁj strwmnÁj mou, ™n 
to‹j Ôrqroij ™melštwn e„j sš: 

Koko voimallani minä tarraudun sinuun, ja sinun oi-
kea kätesi tukee minua. Tuho kohtaa ne, jotka vaani-
vat henkeäni:  he joutuvat maan syvyyksiin. Heidät 
annetaan  miekan  saaliiksi,  heistä  tulee  sakaalien 
ruokaa.  Antakoon  Jumala  kuninkaalle  paljon  iloa. 
Riemuitkoon  jokainen,  joka  vannoo  Jumalan  ni-
meen. Mutta valehtelijoiden suu tukitaan. Minä ajat-
telen sinua levätessäni, sinä olet mielessäni yön het-
kinä: sinä olet tullut avukseni, ja minä saan riemuita 
siipiesi suojassa. Minä turvaan sinuun, kohotan kä-
teni sinun puoleesi.

Óti  ™gen»qhj  bohqÒj  mou,  kaˆ  ™n  tÍ  skšpV  tîn 
pterÚgwn  sou  ¢galli£somai.  ™koll»qh  ¹  yuc» 
mou Сp…sw sou, ™moà d� ¢ntel£beto ¹ dexi£ sou. 
aÙtoˆ d� e„j m£thn ™z»thsan t¾n yuc»n mou, e„se-
leÚsontai  e„j  t¦  katètata  tÁj  gÁj:  paradoq»-
sontai  e„j  ce‹raj  somfa…aj,  mer…dej  ¢lwpškwn 
œsontai. Ð d� basileÝj eÙfranq»setai ™pˆ tù Qeù, 
™paineq»setai p©j Ð ÑmnÚwn ™n aÙtù,  Óti  ™nefr
£gh stÒma laloÚntwn ¥dika. e„ ™mnhmÒneuÒn sou 
™pˆ tÁj strwmnÁj mou, ™n to‹j Ôrqroij ™melštwn e„j 
sš: Óti ™gen»qhj bohqÒj mou, kaˆ ™n tÍ skšpV tîn 
pterÚgwn sou ¢galli£somai.  ™n tù ÑnÒmat… sou 
¢rî t¦j ce‹r£j mou.

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.
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Psalmi 88 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. Toistenkin 
mielestä olen valmis hautaan. Minä olen kuin voi-
mansa menettänyt soturi, olen jäänyt yksin, kuin oli-
sin jo kuollut. Minä virun kuin kaatuneet haudois-
saan – nuo, joita sinä et enää muista, joita kätesi ei 
auta. Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, pi-
meään, pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on ras-
kaana ylläni, sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä. Si-
nä olet karkottanut ystävät luotani, niin kammotta-
vaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse 
vapaaksi. Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin, 
kaiken päivää huudan sinua, Herra, ja ojennan kä-
siäni 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,  pu-
hutaanko hyvyydestäsi  unohduksen maassa? Mutta 
minä huudan sinua, Herra, heti aamulla nousevat ru-
koukseni  eteesi.  Herra,  miksi  olet  hylännyt  minut, 
miksi  kätket minulta kasvosi? Nuoruudesta saakka 
on osani ollut kova ja kuolema on uhannut elämää-
ni. 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. Herra, Jumalani, pelasta-
jani,  päivällä  minä  huudan  sinua  avuksi,  yölläkin 
käännyn sinun puoleesi. Nouskoon rukoukseni sinun 
kasvojesi eteen, kallista korvasi minun huutoni puo-
leen.

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:  proselog…sqhn met¦ tîn ka-
tabainÒntwn e„j l£kkon, ™gen»qhn æseˆ ¥nqrwpoj 
¢bo»qhtoj ™n nekro‹j ™leÚqeroj, æseˆ traumat…ai 
kaqeÚdontej  ™n  t£fJ,  ïn  oÙk  ™mn»sqhj  œti  kaˆ 
aÙtoˆ ™k tÁj ceirÒj sou ¢pèsqhsan. œqentÒ me ™n 
l£kkJ katwt£tJ, ™n skoteino‹j kaˆ ™n ski´ qan
£tou. ™p' ™mќ ™pesthr…cqh Ð qumÒj sou, kaˆ p£ntaj 
toÝj metewrismoÚj sou ™p»gagej ™p' ™m�. ™m£kru-
naj toÝj gnwstoÚj mou ¢p' ™moà, œqentÒ me bdš-
lugma ˜auto‹j, paredÒqhn kaˆ oÙk ™xeporeuÒmhn. 
oƒ Сfqalmo… mou ºsqšnhsan ¢pÕ ptwce…aj: ™kšk-
raxa prÕj sš, KÚrie, Ólhn t¾n ¹mšran, diepštasa 
prÕj sќ t¦j ce‹r£j mou: m¾ to‹j nekro‹j poi»seij 
qaum£sia; À „atroˆ ¢nast»sousi, kaˆ ™xomolog»-
sonta… soi; m¾ dihg»seta… tij ™n tù t£fJ tÕ œleÒj 
sou  kaˆ  t¾n  ¢l»qei£n  sou  ™n  tÍ  ¢pwle…v;  m¾ 
gnwsq»setai ™n tù skÒtei t¦ qaum£si£ sou kaˆ º 
dikaiosÚnh sou ™n  gÍ ™pilelhsmšnV;  k¢gë prÕj 
sš, KÚrie, ™kškraxa, kaˆ tÕ prwЏ ¹ proseuc» mou 
profq£sei se. ƒnat…, KÚrie, ¢pwqÍ t¾n yuc»n mou, 
¢postršfeij  tÕ  prÒswpÒn  sou  ¢p'  ™moà;  ptwcÒj 
e„mi ™gë kaˆ ™n kÒpoij ™k neÒthtÒj mou, Øywqeˆj 
d� ™tapeinèqhn kaˆ ™xhpor»qhn. ™p' ™m� diÁlqon aƒ 
Ñrga… sou, oƒ foberismo… sou ™xet£rax£n me, ™kÚ-
klws£n me æseˆ Ûdwr Ólhn t¾n ¹mšran, perišscon 
me  ¤ma.  ™m£krunaj ¢p'  ™moà f…lon kaˆ  plhs…on 
kaˆ toÝj gnwstoÚj mou ¢pÕ talaipwr…aj. 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.

Psalmi 103 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.  Hän päästää minut  kuoleman ot-
teesta 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.  An-
teeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivälli-
nen ja  hänen armonsa on suuri.  Ei  hän iäti  meitä 
syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. 

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 nÒmouj 
sou: tÕn lutroÚmenon ™k fqor©j t¾n zw»n sou, tÕn 
stefanoànt£ se ™n ™lšei kaˆ o„ktirmo‹j: tÕn ™mpi-
plînta ™n  ¢gaqo‹j  t¾n ™piqum…an  sou,  ¢nakai-
nisq»setai  æj ¢etoà ¹ neÒthj sou.  poiîn ™leh-
mosÚnaj Ð KÚrioj kaˆ kr‹ma p©si to‹j ¢dikoumš-
noij. ™gnèrise t¦j ÐdoÚj aÙtoà MwusÍ, to‹j uƒo‹j 
'Isra¾l t¦ qel»mata aÙtoà. o„kt…rmwn kaˆ ™le»-
mwn Ð KÚrioj, makrÒqumoj kaˆ polušleoj: oÙk e„j 

tšloj Ñrgisq»setai, oÙd� e„j tÕn a„îna mhnie‹: 
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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. 
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 mei-
dän  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 niil-
le, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta pol-
veen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin,  jotka 
pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä 
ja elävät niiden mukaan. Herralla on istuimensa tai-
vaissa, ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistä-
kää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sanka-
rit, 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  hä-
nen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni. 
Kaikkialla  hänen  valtakunnassaan.  Ylistä  Herraa, 
minun sieluni.

oÙ kat¦ t¦j ¢nom…aj ¹mîn ™po…hsfn ¹m‹n,  oÙd� 
kat¦ t¦j ¡mart…aj ¹mîn ¢ntapšdwken ¹m‹n,  Óti 
kat¦ tÕ Ûyoj toà oÙranoà ¢pÕ tÁj gÁj ™krata…
wse KÚrioj tÕ œleoj aÙtoà ™pˆ toÝj foboumšnouj 
aÙtÒn: kaqÒson ¢pšcousin ¢natolaˆ ¢pÕ dusmîn, 
™m£krunen  ¢f'  ¹mîn  t¦j  ¢nom…aj  ¹mîn.  kaqëj 
o„kte…rei pat¾r uƒoÚj, òkte…rhse KÚrioj toÚj fo-
boumšnouj aÙtÒn, Óti aÙtÕj œgnw tÕ pl£sma ¹mîn, 
™mn»sqh Óti coàj ™smen. ¥nqrwpoj, æseˆ cÒrtoj aƒ 
¹mšrai aÙtoà: æseˆ ¥nqoj toà ¢groà, oÛtwj ™xan-
q»sei:  Óti  pneàma diÁlqen ™n  aÙtù,  kaˆ  oÙc Øp
£rxei kaˆ oÙl ™pignèsetai œti tÕn tÒpon aÙtoà. tÕ 
d� œleoj toà Kur…ou ¢pÕ toà a„înoj kaˆ ›wj toà 
a„înoj ™pˆ toàj foboumšnouj aÙtÒn, kaˆ ¹ dikaio-
sÚni aÙtoà ™pˆ uƒo‹j uƒîn to‹j ful£ssousi t¾n 
diaq»khn aÙtoà kaˆ memnhmšnoij tîn ™ntolîn aÙ-
toà toà poiÁsai aÙt£j. KÚrioj ™n tù oÙranù ¹to…
mase tÕn qrÒnon aÙtoà, kaˆ ¹ basile…a aÙtoà p
£ntwn despÒzei. eÙloge‹te tХn KÚrion, p£ntej oƒ 
¥ggeloi aÙtoà, dunatoˆ „scÚЋ poioàntej tÕn lÒgon 
aÙtoà toà ¢koàsai tÁj fwnÁj tîn lÒgwn aÙtoà. 
eÙloge‹te tÕn KÚrion, p©sai aƒ dun£meij aÙtoà, 
leitourgoˆ aÙtoà poioàntej tÕ qšlhma aÙtoà: eÙ-
loge‹te tÕn p£nta t¦ œrga aÙtoà, ™n pantˆ tÒpJ 
tÁj despote…aj aÙtoà:  eÙlÒgei,  ¹ yuc» mou, tÕn 
KÚrion. ™n pantˆ tÒpJ tÁj despote…aj aÙtoà: eÙ-
lÒgei, ¹ yuc» mou, tÕn KÚrion.

Psalmi 143 YalmÒj rmb/

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. Voi-
mani ovat lopussa, sydämeni jähmettyy. Minä muis-
telen menneitä aikoja, mietin kaikkia tekojasi, ajat-
telen 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 lau-
peutesi  jo  aamuvarhaisesta.  Sinun  puoleesi  minä 
käännyn – opeta minulle tie, jota kulkea. Herra, pe-
lasta minut vihollisteni käsistä.  Sinun luonasi olen 
turvassa.  Sinä olet  minun Jumalani  – opeta minua 
täyttämään  tahtosi.  Sinun  hyvä  henkesi  johdatta-
koon minua tasaista tietä. Nimesi tähden, Herra, an-
na minun elää. Vapauta minut ahdingosta, sinä van-
hurskas. Tuhoa viholliseni,  sinä uskollinen. Hävitä 
kaikki, jotka vainoavat henkeäni – minä olen sinun 
palvelijasi. 

KÚrie,  e„s£kouson  tÁj  proseucÁj  mou,  ™nètisai 
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¦ toá doÚlou sou,  Óti  oÙ dikaiwq»setai 
™nèpiÒn sou p©j zîn. Óti kated…wxen Ð ™cqrÕj t¾n 
yuc»n mou, ™tape…nwsen e„j gÁn t¾n zw»n mou, ™k
£qisš  me  ™n  skoteino‹j  æj  nekroÝj  a„înoj:  kaˆ 
ºkhd…asen ™p'  ™m�  tÕ  pneàm£ mou,  ™n  ™moˆ  ™tar
£cqh  ¹  kard…a  mou.  ™mn»sqhn  ¹merîn  ¢rca…wn, 
™melšthsa ™n p©si to‹j œrgoij sou, ™n poi»masi 
tîn ceirîn sou ™melštwn. diepštasa prÕj s� t¦j 
ce‹r£j mou, ¹ yuc» mou æj gÁ ¥nudrÒj soi. tacÝ 
e„s£kousÒn mou, KÚrie, ™xšlipe tÕ pneàm£ mou: m¾ 
¢postršyVj  tÕ  prÒswpÒn  sou  ¢p'  ™moà,  kaˆ 
Ðmoiwq»somai  to‹j  kataba…nousin  e„j  l£kkon. 
¢koustÕn po…hsÒn moi tÕ prwЏ tÕ œleÒj sou, Óti 
™pˆ  soˆ ½lpisa:  gnèrisÒn moi,  KÚrie,  ÐdÒn,  ™n Î 
poreÚsomai,  Óti  prÕj  s�  Ãra  t¾n  yuc»n  mou: 
™xeloà me ™k tîn ™cqrîn mou, KÚrie, Óti prÕj s� 
katšfugon. 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.  œneken  toà  ÑnÒmatÒj 
sou,  KÚrie,  z»seij me,  ™n  tÍ dikaiosÚnV sou ™x
£xeij ™k ql…yewj t¾n yuc»n mou: kaˆ ™n tù ™lšei 
sou ™xoloqreÚseij toÝj ™cqroÚj mou kaˆ ¢pole‹j 
p£ntaj  toÝj  ql…bontaj  t¾n  yuc»n  mou,  Óti  ™gë 
doàlÒj soÚ e„mi. 
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Sinä  uskollinen,  sinä  vanhurskas,  vastaa  minulle. 
Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle. Sinä uskollinen, si-
nä vanhurskas, vastaa minulle. Älä vaadi palvelijaa-
si  tuomiolle.  Sinun hyvä henkesi johdattakoon mi-
nua tasaista tietä. 

e„s£kousÒn mou ™n tÍ dikaiosÚnV sou: kaˆ m¾ e„s-
šlqVj e„j kr…sin met¦ toá doÚlou sou. e„s£kousÒn 
mou ™n tÍ dikaiosÚnV sou: kaˆ m¾ e„sšlqVj e„j kr…
sin met¦ toá doÚlou sou. tÕ pneàm£ sou tÕ ¢ga-
qÕn 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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