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Aamupalvelus ensimmäisen viikon
perjantaina

Kuninkaallinen aloitus . Esirippu suljettu.

Pappi pyhän pöydän edessä:
Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. 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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

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

Lukija:
Aamen. Herra, armahda (12 kertaa ).
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!

Pappi suitsuttaa pyhää savua koko
alttarissa ja kirkossa lukijan lukiessa
tarpeeksi hitaasti seuraavia psalmeja.

Psalmi 20:
Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä,
suojatkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi!
Lähettäköön Herra sinulle avun
pyhäköstä, vahvan tuen Siionista! Hän
muistakoon kaikki sinun ruokauhrisi,
ottakoon vastaan lihavat polttouhrisi!
Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja
antakoon toimillesi menestyksen! Me
saamme iloita sinun voitostasi ja nostaa
lippumme Jumalamme kunniaksi. Herra
täyttäköön kaikki sinun pyyntösi! Nyt minä
tiedän, että Herra auttaa voideltuaan,
vastaa hänelle pyhästä taivaastaan,
pelastaa hänet oikean kätensä voimalla.
Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset
hevosistaan, mutta me kutsumme avuksi
Herran, Jumalamme, nimeä. Nuo toiset
kompastuvat ja kaatuvat, mutta me
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pysymme pystyssä ja kestämme. Herra,
anna kuninkaalle voitto! Vastaa meille,
kun huudamme sinulta apua!

Psalmi 21:
Herra, sinun avustasi kuningas iloitsee,
kuinka hän riemuitseekaan sinun
voimastasi! Hänen hartaimman toiveensa
sinä täytit, et kieltänyt häneltä, mitä hän
pyysi. Sinä annoit hänelle onnen ja
siunauksen, painoit hänen päähänsä
kultaisen kruunun. Elämää hän sinulta
pyysi, sinä lahjoitit sen hänelle, pitkän iän,
ikuisen elämän. Suuri on hänen
kunniansa, kun sinä autat häntä, vallan ja
loiston sinä hänelle lahjoitit. Sinä suot
hänelle ilon ja riemun. Kun kuningas
luottaa Herraan, luottaa Korkeimman
uskollisuuteen, hän ei horju. Sinun oikea
kätesi tavoittaa kaikki vihollisesi, Herra,
sinä saat kiinni vastustajasi. Sinä panet
heidät kuin tuliseen pätsiin, kun he
joutuvat sinun eteesi, Herra. Sinä hävität
heidät vihassasi, ja tuli tuhoaa heidät.
Heidän lapsensa sinä hävität maan
päältä, heidän jälkeläisensä ihmisten
joukosta. He suunnittelevat pahaa, he
punovat juoniaan sinua vastaan, mutta
heidän aikeensa eivät onnistu. Sinä
jännität jousesi suoraan heitä kohti ja ajat
heidät pakoon. Nouse, Herra, osoita
voimasi! Laulaen ja soittaen me
ylistämme sinun suuria tekojasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

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

Lukija:
Aamen.
Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa
Sinun perintöäsi. Anna seurakunnallesi
voitto vihollisista ja suojele ristillä Sinun
valtakuntaasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Oi Kristus Jumala, joka vapaasta
tahdostasi nousit ristille, anna laupeutesi
lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi.
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Vahvista sen hallitusta suomalla sille
rauhan ase, voiton lannistumaton merkki.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Laupias puoltaja, kaikkien ylistämä
Jumalansynnyttäjä, älä hylkää
rukouksiamme, vaan vahvista uskovaa
kansaasi suomalla sille voitto taivaallisella
avullasi, sillä sinä, oi ainoa siunattu, olet
synnyttänyt Jumalan.

Pappi lausuu ektenian koko ajan
suitsuttaen pyhän pöydän edessä:

Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta
armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule ja
armahda.

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Pappi:
Vielä rukoilemme metropoliittamme
________puolesta.

Vielä rukoilemme koko seurakunnan ja
kaikkien kristittyjen puolesta.

Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä
rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja
pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme
nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen. Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi tehden suitsuttimella ristinmerkin
pyhän pöydän edessä:

Kunnia olkoon pyhälle, yksiolennolliselle,
eläväksitekevälle ja jakaantumattomalle
Kolminaisuudelle alati, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:
Aamen.

Esirippu avataan. Lukija lukee
heksapsalmit.

Lukija:
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa
( Kolmesti ).

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

Psalmi 3:
Herra, miten paljon minulla on ahdistajia!
Monet nousevat minua vastaan, monet
sanovat minusta: Ei Jumalakaan häntä auta.
Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja
kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn.
Minä huudan avukseni Herraa, ja hän
vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä
menen levolle ja nukahdan, sitten herään

Pappi pää paljastettuna kuuntelee
heksapsalmeja aina neljänteen psalmiin
saakka, jolloin hän siirtyy pyhän portin eteen
ja lukee aamupalveluksen 12
aamurukousta.
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taas aamuun. Koko yön Herra suojelee
minua. En pelkää, vaikka tuhatpäinen
joukko joka puolelta saartaisi minut. Tule
avukseni, Herra! Jumalani, pelasta minut!
Sinä lyöt vihollisiani vasten suuta, sinä
murskaat jumalattomien hampaat. Yksin
Herralta tulee apu, sinulta kansasi saa
siunauksen. Minä menen levolle ja
nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko
yön Herra suojelee minua.

Psalmi 38:
Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä
kiivaudessasi minua kurita! Sinun nuolesi
ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on
painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole
tervettä paikkaa, koska sinä olet minuun
vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät
jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy
yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi
kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät
ja löyhkäävät –se on mielettömyyteni syytä.
Olen painunut kumaraan, vääntynyt
vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta
synkkänä. Lanteeni ovat tulessa,
ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen
lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa
tuskasta. Herra, sinä tiedät mitä minä
kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun
korviisi. Sydämeni värisee, voimani
hupenevat, silmieni valo sammuu. Ystäväni
ja naapurini karttavat minua onnettomuuteni
tähden, omaiseni pysyvät loitolla. Minun
henkeäni uhataan ja minulle viritetään
ansoja. Vihamieheni suunnittelevat pahaa ja
syytävät uhkauksiaan. He punovat kavalia
juonia kaiken aikaa. Minä ole kuin kuuro –en
kuule mitään, olen kuin mykkä –en suutani
avaa. Minä en enää mitään ymmärrä, en voi
sanoa sanaakaan vastaan. Herra, sinun
apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani,
sinä vastaat minulle. Minä pyydän: älä anna
vihamiesteni iloita, älä anna heidän ilkkua,
kun jalkani horjuu! Minä olen luhistumisen
partaalla, tuskani ei hetkeksikään hellitä.
Minä tunnustan rikkomukseni, olen
murheellinen syntieni tähden. Mutta
vihamieheni ovat voimissaan, monet
vihaavat minua ilman syytä. He palkitsevat
hyvän pahalla, syyttävät minua, vaikka olen
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tahtonut heille hyvää. Herra, älä hylkää
minua! Jumalani, älä ole niin kaukana!
Riennä auttamaan, Herra, minun
pelastajani! Herra, älä hylkää minua!
Jumalani, älä ole niin kaukana! Riennä
auttamaan, Herra, minun pelastajani!

Psalmi 63:
Jumala, minun Jumalani, sinua minä
odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi
sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä.
Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun
voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä
on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät
sinua. Jumalani, minä kiitän sinua niin
kauan kuin elän, minä turvaan sinuun,
kohotan käteni sinun puoleesi. Sinä ravitset
minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä
ylistän sinua riemuitsevin huulin. Minä
ajattelen sinua levätessäni, sinä olet
mielessäni yön hetkinä: sinä olet tullut
avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi
suojassa. Koko voimallani minä tarraudun
sinuun, ja sinun oikea kätesi tukee minua.
Tuho kohtaa ne, jotka vaanivat henkeäni: he
joutuvat maan syvyyksiin. Heidät annetaan
miekan saaliiksi, heistä tulee sakaalien
ruokaa. Antakoon Jumala kuninkaalle paljon
iloa. Riemuitkoon jokainen, joka vannoo
Jumalan nimeen! Mutta valhettelijoiden suu
tukitaan. Minä ajattelen sinua levätessäni,
sinä olet mielessäni yön hetkinä: sinä olet
tullut avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi
suojassa. Koko voimallani minä tarraudun
sinuun, ja sinun oikea kätesi tukee minua.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
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Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 88:
Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä
huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun
puoleesi. Nouskoon minun rukoukseni sinun
kasvojesi eteen, kallista korvasi minun
huutoni puoleen! Paljon, ylen määrin olen
kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä.
Toistenkin mielestä olen valmis hautaan.
Minä olen kuin voimansa menettänyt soturi,
olen jäänyt yksin, kuin olisin jo kuollut. Minä
virun kuin kaatuneet haudoissaan –nuo,
joita sinä et enää muista, joita kätesi ei auta.
Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille,
pimeään, pohjattomaan kuiluun. Sinun
vihasi on raskaana ylläni, sinun aaltosi
vyöryvät pääni päällä. Sinä olet karkottanut
ystävät luotani, niin kammottavaksi olet
minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse
vapaaksi. Ahdingossani minä itken silmäni
kuiviin, kaiken päivää huudan sinua, Herra,
ja ojennan käsiäni sinua kohti. Ethän sinä
kuolleille tee ihmeitä, eivät varjot nouse
sinua ylistämään. Ei haudassa kerrota, että
sinä armahdat, ei kadotuksessa, että olet
uskollinen! Tunnetaanko pimeydessä
ihmeitäsi, puhutaanko hyvyydestäsi
unohduksen maassa? Mutta minä huudan
sinua, Herra, heti aamulla nousevat
rukoukseni eteesi. Herra, miksi olet hylännyt
minut, miksi kätket minulta kasvosi?
Nuoruudesta saakka on osani ollut kova ja
kuolema on uhannut elämääni. Näännyksiin
asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka
olet minulle pannut. Sinun vihasi on kulkenut
ylitseni, kauhut musertavat minut. Kaiken
päivää ne saartavat minua kuin vedet, ne
piirittävät minua joka puolelta. Kaikki
ystäväni sinä olet karkottanut, nyt on
seuranani vain pimeys. Herra, Jumalani,
pelastajani, päivällä minä huudan sinua
avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi.
Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen,
kallista korvasi minun huutoni puoleen!

Psalmi 103:
Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä
minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda,

1.rukous:

Me kiitämme Sinua, Herra, meidän Jumalamme, joka
olet herättänyt meidät vuoteistamme ja pannut
meidän kielellemme ylistyksen sanoja, että me
palvelisimme ja avuksihuutaisimme Sinun pyhää
nimeäsi. Me rukoilemme Sinun laupeuttasi, jota olet
aina elämässämme meille osoittanut. Tule nytkin
apuun niille, jotka Sinun pyhän kunniasi edessä
seisovat ja odottavat Sinulta suurta armoasi. Suo
heidän aina pelvossa ja rakkaudessa Sinua palvoa
sekä kiittää sanoin kuvaamatonta hyvyyttäsi. Sillä
Sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, on tuleva
kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

2. rukous:
Yöstä lähtien henkemme etsii Sinua, Jumalamme,
sillä Sinun käskysi ovat valkeus maan päällä. Anna
meille ymmärrystä täyttämään vanhurskautta ja
pyhyyttä Sinun pelvossasi, sillä Sinua, totisesti
olevaa Jumalaa, me ylistämme. Kallista korvasi
meidän puoleemme ja kuule meitä sekä muista, oi
Herra, nimeltä kaikkia tässä meidän kanssamme
rukoilevia ja pelasta heidät Sinun voimallasi. Siunaa
kansasi ja pyhitä perintösi. lahjoita rauha
maailmallesi, seurakunnille, papeille, kaikelle
esivallalle, ja koko kansallesi. Sillä siunattu ja ylistetty
on Sinun kunnioitettu ja jalo nimesi, Isä. Poika ja
pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

3.rukous:
Yöstä lähtien henkemme etsii Sinua, Jumalamme,
sillä Sinun käskysi ovat valkeus. Opeta meille, oi
Jumala, vanhurskautesi, lakisi ja käskysi. Valaise
ymmärryksemme silmät, ettemme synneissämme
nukkuisi kuolemaan. Poista Sydämestämme kaikki
pimeys. Anna meille vanhurskauden auringon
paistetta ja varjele pyhän Henkesi sinetillä
elämämme pahuuden juonilta. Johda askeleemme
rauhan tielle. Salli meidän ilolla kohdata aamu ja uusi
päivä kantaaksemme Sinulle aamurukouksemme.
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki, on voima ja
Sinun on hallitus, valta ja kunnia nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

4.rukous:
Valtias Jumala, Sinä pyhä ja käsittämätön! Sinä olet
sanonut: Loistakoon valkeus pimeydestä. Sinä soit
meille öisen levon ja herätit meidät ylistämään ja
rukoilemaan Sinun hyvyyttäsi. Ota nytkin
laupeudessasi vastaan voimiemme mukainen
palvomisemme ja kiitoksemme ja anna meille kaikki,
mitä me pelastustamme varten anomme. Tee meidät
valkeuden ja päivän lapsiksi, iankaikkisten
hyvyyksien perillisiksi. Muista, Herra, armosi
paljoudesta koko kansaasi, niitä, jotka tässä ovat ja
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mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa
anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki
sairauteni. Hän päästää minut kuoleman
otteesta ja seppelöi minut armolla ja
rakkaudella. Hän ravitsee minut aina
hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin
kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot,
hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti
tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret
tekonsa. Anteeksiantava ja laupias on
Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen
armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei
hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut
meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin
kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin
taivas on korkea maan yllä, niin on Herran
armo suuri niille, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on
lännestä, niin kauas hän siirtää meidän
syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan,
niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja
tietää meidän alkumme, muistaa, että
olemme maan tomua. Ihmisen elinaika on
niin kuin ruohon: kuin kedon kukka hän
kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää
ole eikä hänen asuinsijansa häntä tunne.
Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se
on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä.
Polvesta polveen ulottuu hänen
uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät
hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä
ja elävät niiden mukaan. Herralla on
istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla
on kaikki maa. Ylistäkää Herraa, te hänen
enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka
hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä
täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot,
kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen
tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te
hänen luotunsa kaikkialla hänen
valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun
sieluni! Kaikkialla hänen valtakunnassaan.
Ylistä Herraa, minun sieluni!

Psalmi 143:
Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan
pyyntöni! Sinä uskollinen, sinä vanhurskas,
vastaa minulle! Älä vaadi  palvelijaasi

meidän kanssamme rukoilevat, kaikkia niin maalla
kuin merellä sekä valtakuntasi kaikissa paikoissa
olevia veljiämme ja sisariamme, jotka
ihmisrakkauttasi ja apuasi rukoilevat, ja anna kaikille
Sinun suuria armolahjojasi, että me kaikki
sielultamme ja ruumiiltamme Sinun varjeleminasi
uskalluksella ylistäisimme Sinun ihmeellistä ja
siunattua nimeäsi. Sillä Sinä olet armon, laupeuden
ja ihmisrakkauden Jumala, ja me kunniaa
edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, nyt
ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

5.rukous:
Sinä lukemattomien hyvyyksien ehtymätön lähde,
pyhä ihmeitä tekevä Isä, kaikkivoipa ja kaikkivaltias!
Me kaikki Sinua palvomme ja Sinua rukoilemme
huutaen armoasi ja laupeuttasi meille avuksi ja
puolustukseksi nöyryydessämme. Muista, Herra,
rukoilijoitasi, ota aamurukouksemme vastaan niin
kuin kasvojesi eteen kohoava suitsutussavu, älä
ainoatakaan meistä hylkää, vaan armossasi varjele
meitä kaikkia. Muista, Herra, niitä, jotka valvovat ja
veisaavat kiitosta Sinun ynnä Sinun ainokaisen
Poikasi ja meidän Jumalamme sekä pyhän Henkesi
kunniaksi. Ole heille auttaja ja puolustaja. Ota heidän
rukouksensa vastaan ylitaivaalliselle ja hengelliselle
alttarillesi. Sillä Sinä olet meidän Jumalamme, ja me
kunniaa edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja pyhä
Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

6.rukous:
Me kiitämme Sinua, Herra, meidän pelastuksemme
Jumala, siitä, että Sinä annat elämällemme kaiken
hyvän, ja niin me aina käännämme katseemme
Sinuun, sielujemme pelastajan ja hyväntekijän
puoleen. Sinä sallit meidän levätä kuluneen yön ja
herätit meidät vuoteistamme asettaen palvomaan
Sinun kunniallista nimeäsi. Me rukoilemme Sinua, oi
Herra: Anna meille armolahjoja ja voimaa, että me
tulisimme arvollisiksi veisaamaan ylistystä Sinulle
hengessämme ja lakkaamatta Sinua rukoilemaan
peljäten ja vavisten  valmistaen pelastustamme Sinun
Kristuksesi välityksen kautta. Muista, Herra, niitä,
jotka yön kuluessa Sinua avuksensa huutavat. Kuule
ja armahda heitä ja kukista heidän jalkainsa alle heitä
ahdistavat näkymättömät viholliset. Sillä Sinä olet
rauhan Kuningas ja meidän sielujemme Pelastaja, ja
me kunniaa edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja
pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

7.rukous:
Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
Isä! Sinä sallit meidän nousta vuoteistamme ja
kokosit meidät tähän rukoukseen. Anna meille armo
avata suumme ja ota vastaan voimiemme mukainen
kiitospalvelus. Opeta meille käskysi, sillä emme osaa
rukoilla oikein, ellet Sinä, Herra, ohjaa pyhällä
Hengelläsi. Me rukoilemme Sinua: Anna huojennus,
päästö ja anteeksianto synneillemme, jotka aina
tähän hetkeen asti olemme tehneet sanoin, teoin,
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tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään
ole syytön. Vihamieheni vainoaa henkeäni,
hän polkee elämäni jalkoihinsa, hän suistaa
minut pimeyteen, kauan sitten kuolleitten
joukkoon. Voimani ovat lopussa, sydämeni
jähmettyy. Minä muistelen menneitä aikoja,
mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun
kättesi töitä. Minä kohotan käteni sinun
puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut
maa. Vastaa minulle, Herra! Vastaa pian,
kauan en enää jaksa!
Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin olen
haudan partaalla. Sinuun minä turvaan –
osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta! Sinun
puoleesi minä käännyn –opeta minulle tie,
jota kulkea! Herra, pelasta minut vihollisteni
käsistä! Sinun luonasi olen turvassa. Sinä
olet minun Jumalani –opeta minua
täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi
johdattakoon minua tasaista tietä. Nimesi
tähden, Herra, anna minun elää! Vapauta
minut ahdingosta,  sinä vanhurskas! Tuhoa
viholliseni, sinä uskollinen! Hävitä kaikki,
jotka vainoavat henkeäni –minä olen sinun
palvelijasi. Herra, sinä uskollinen, sinä
vanhurskas, vastaa minulle! Älä vaadi
palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei
yksikään ole syytön. Herra, sinä uskollinen,
sinä vanhurskas, vastaa minulle! Älä vaadi
palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei
yksikään ole syytön. Sinun hyvä henkesi
johdattakoon minua tasaista tietä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon
Sinulle Jumala!

ajatuksin, tahtoen tai tahtomattamme. Sillä jos Sinä,
Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin
kestää? Mutta Sinun tykönäsi on lunastus, Sinä yksin
olet pyhä, Sinä olet voimallinen auttaja, elämämme
varjelija, ja Sinua me kiitosvirsin aina ylistämme.
Olkoon valtakuntasi voima kiitetty ja ylistetty, oi Isä,
Poika ja pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

8.rukous:
Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet karkottanut
meistä unen velttouden ja olet pyhällä kutsullasi
koonnut meidät yönkin ajalla ylentämään kätemme
rukoukseen ja tunnustamaan vanhurskautesi tuomiot.
Ota vastaan rukouksemme, anomuksemme,
ylistyksemme, öiset palveluksemme ja lahjoita meille,
oi Jumala, luja usko, horjumaton toivo ja vilpitön
rakkaus. Siunaa tulemisemme ja lähtemisemme,
toimemme ja tekomme, puheemme ja ajatuksemme
ja suo meidän kohdata alkava päivä sanomattoman
laupeutesi hyvyyttä kiitosvirsin ylistävinä ja kiittävinä.
Sillä siunattu on kaikkein pyhin nimesi ja ylistetty on
valtakuntasi, Isä, Poika ja pyhä Henki, nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

9.rukous:
Kirkasta, ihmisiä rakastava herra, meidän
sydämissämme Jumalan tuntemisen puhdas valkeus,
jonka Sinä meille annat, ja avaa meidän
ymmärryksemme silmät käsittämään evankeliumisi
saarnoja. Istuta meihin myös autuuttavain käskyjesi
pelko, että me hilliten kaikki lihalliset himomme
viettäisimme hengellistä elämää ajatellen ja tehden
kaikkea, mikä Sinulle kelpaa, sillä Sinä, Kristus
Jumala, olet sielujemme ja ruumiittemme valkeus, ja
me kunniaa edeskannamme Sinulle, iankaikkiselle
Isällesi ynnä kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja
eläväksitekevälle Hengellesi nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

10.rukous:
Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet lahjoittanut
ihmisille synninpäästön heidän katuessaan ja
osoittanut synnintunnon ja synnintunnustuksen
esikuvaksi profeetta Daavidin katumuksen syntien
anteeksi saamiseksi. Sinä itse, Herra, armahda
suuresta armostasi meitä, jotka olemme moniin ja
suuriin rikoksiin langenneet, ja suuresta
laupeudestasi pyyhi pois syntimme, sillä Sinua
vastaan, oi Herra, me olemme syntiä tehneet, Sinua,
joka tunnet ihmissydänten tuntemattomat salaisuudet
ja jolla on yksin valta antaa synnit anteeksi. Luo
meihin puhdas sydän, vahvista meitä voimallisella
Hengellä, anna meidän tuntea pelastuksen ilo. Älä
heitä meitä pois kasvojesi edestä, vaan hyvyydessäsi
ja ihmisrakkaudessasi suo meidän aina viimeiseen
hengenvetoon asti kantaa eteesi vanhurskauden
uhria ja lahjoja Sinun pyhillä alttareillasi. Sinun
ainokaisen Poikasi armon, laupeuden ja
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ihmisrakkauden tähden, ja Hänen kanssaan Sinä
kiitetty olet ynnä kaikkein pyhimmän, hyvän ja
eläväksitekevän Henkesi kanssa nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

11.rukous:
Jumala, meidän Jumalamme! Sinä olet omasta
tahdostasi pannut kokoon järjelliset ja henkiset
voimat. Sinua me rukoilemme ja Sinulta nöyrästi
anomme: Ota vastaan voimiemme mukainen ylistys
koko luomakuntasi ylistyksen kanssa, sillä Sinun
edessäsi notkistuvat kaikkien polvet, sekä niitten,
jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä
ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja Sinun
käsittämätöntä kunniaasi kiitosvirsin ylistävät kaikki,
joissa henki on, ja kaikki luotusi, sillä Sinä olet ainoa
totisesti oleva ja ylen armollinen Jumala. Sinua
ylistävät kaikki taivasten voimat, ja Sinulle, Isä, Poika
ja pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme nyt ja
aina ja iankaikkisesti. Aamen.

12.rukous:
Me ylistämme, veisuilla kunnioitamme ja kiitämme
Sinua, isiemme Jumala, siitä, että olet karkoittanut
yön varjot ja sallinut meidän nähdä päivän valon.
Rukoilemme Sinun hyvyyttäsi. Puhdista meidät
synneistämme ja suuresta laupeudestasi ota vastaan
rukouksemme, sillä Sinuun, armolliseen ja
kaikkivoimalliseen Jumalaan, me turvaudumme. Salli,
että vanhurskautesi totinen aurinko loistaisi
sydämessämme, valaise järkemme ja varjele pahasta
kaikki tunteemme, että me, vaeltaen säädyllisesti niin
kuin päivällä Sinun käskyjesi tietä, saavuttaisimme
iankaikkisen elämän, sillä Sinussa on elämän lähde,
ja että me tulisimme nauttimaan iloa Sinun
lähestymättömässä valkeudessasi. Sillä Sinä olet
meidän Jumalamme, ja me kunniaa edeskannamme
Sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

Diakoni siirtyy Jumalanäidin ikonin eteen,
tekee papin kanssa kolme ristinmerkkiä
kumarruksineen ja kumartavat toisilleen.
Pappi poistuu alttariin, ja diakoni asettuu
Kristuksen ikonin eteen siihen saakka,
kunnes on aika aloittaa suuri ektenia.

Diakoni:
Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Rukoilkaamme Herralta rauhaa
korkeudesta ja sielujemme pelastusta.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle
rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille
kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.

Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän
huoneen ja täällä uskossa, hartaudessa
ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.

Rukoilkaamme Herraa metropoliittamme
____________, arvoisain pappien,
Kristuksessa diakonien, kaikkien
kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme
päämiehen ja koko esivallan puolesta.
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Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin,
kaikkien kaupunkien ja maakuntain ja
niiden uskovaisten asukkaiden puolesta.

Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja,
runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia
aikoja.

Rukoilkaamme merelläkulkijain.
matkustajain, sairaiden, kärsivien,
sorrettujen ja uskonsa tähden vainottujen
sekä vankeudessa olevien puolesta, että
Herra pelastaisi heidät.

Rukoilkaamme Herraa, että Hän päästäisi
meidät kaikesta vaivasta, vihasta,
vaarasta ja hädästä.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkeinpyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi:
Sillä sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, on
tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja
palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Diakoni:
Halleluja, halleluja, halleluja.

Kuoro:
Halleluja, halleluja, halleluja. (viikon
sävelmäjakson mukaan)

Diakoni:

Yöstä lähtien henkeni etsii Sinua, Jumala,
sillä Sinun käskysi ovat valkeus maan
päällä.

Oppikaa vanhurskautta, te maan
asukkaat.

Kiivaus valtaa oppimattoman kansan.

Lisää, Herra, heille pahuutta, lisää
pahuutta maan kunniakkaille.

Diakoni poistuu alttariin.

Kuoro:

Kolminaisuuden troparit, 1. sävelmä:
Ruumiittomien voimien ilmestykset
ruumiillisissa muodoissa ovat saattaneet
meidät ajattelemaan henkisiä ja
aineettomia asioita. Laulaen taas virttä
pyhälle Kolminaisuudelle olemme me
kolmiyhteisen Jumalan kirkkauteen
tulleet. Sen tähden huutakaamme
kerubien tavoin: I pyhä, pyhä, pyhä olet
Sinä, Jumala!  Sinun ristisi voimalla,
Herra, varjele meitä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle

Laulakaamme kaikkien taivaallisten
voimien kanssa suurella äänellä, samoin
kuin kerubit laulavat korkeuksissa,
ylistysvirttä pyhälle Kolminaisuudelle: I
pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, Jumala! I
Kaikkien pyhiesi rukouksien tähden
armahda meitä!

Nyt, aina ja iankaikkisesti Aamen.

Unesta herättyämme me heittäydymme
Sinun eteesi, oi Hyvä, ja veisaamme
Sinulle, oi Väkevä, enkelein virttä: I pyhä,
pyhä, pyhä olet Sinä, Jumala; I
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden
armahda meitä !
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Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

13. katisma ( psalmit  92, 93, 94; 95, 96,
97;  98, 99, 100, 101;  ):

Psalmi 92:
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä
sinun nimellesi, Korkein.
Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja
illalla uskollisuudestasi
harpun ja lyyran sävelin, kymmenen
kielen helkkyessä.
Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi, minä
riemuitsen sinun kättesi töistä.
Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi,
Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi!
Tyhmä ei sitä käsitä, mieletön ei sitä
ymmärrä.
Vaikka jumalattomat rehottavat kuin
ruoho, vaikka väärintekijät nyt
kukoistavat, he tuhoutuvat, katoavat
ikiajoiksi.
Sinä, Herra, olet iäti Korkein.
Sinun vihollisesi sortuvat, sinun vihollisesi
sortuvat, Herra, kaikki väärintekijät
joutuvat hajalle.
Mutta minun voimani kohoaa kuin
villihärän sarvi, sinä voitelet minut
tuoreella öljyllä.
Minä saan nähdä vihollisteni kärsivän
tappion, saan kuulla vastustajieni
aikeiden luhistuvan.
Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu,
kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit.
Heidät on istutettu Herran temppeliin, he
kukoistavat Jumalamme esipihoilla.
Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan,
versovat ja vihannoivat,
kertovat Herran oikeamielisyydestä.
Herra on minun turvakallioni, hän ei
vääryyttä tee.

Psalmi 93:

Herra on kuningas! Mahti on hänen viittanaan,
hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman!
Maanpiiri on lujalla perustalla, se ei horju.
Sinun valtaistuimesi on luja, se on ollut luja halki
aikojen. Sinä olet ollut iäti.
Virrat pauhaavat, Herra, virrat pauhaavat
kohisten, virrat pauhaavat ja jylisevät.
Mahtava on meren aallokko, mahtavampi
vaahtopäinen myrsky, mahtavin on korkeuden
Herra!
Sinun säädöksesi, Herra, ovat lujat ja varmat,
pyhänä hohtaa sinun temppelisi ajasta aikaan.

Psalmi 94:
Herra, koston Jumala, koston Jumala, saavu jo!
Nouse, maailman tuomari, maksa ylvästelijöille
heidän tekojensa mukaan.
Kuinka kauan, Herra, annat jumalattomien pitää
iloaan?
Kuinka kauan he saavat rehennellä, syytää
suustaan julkeita sanoja?
Herra, he sortavat sinun kansaasi, polkevat alleen
sinun omiasi.
He murhaavat leskiä ja orpolapsia, surmaavat
maassaan asuvia muukalaisia
ja sanovat: "Ei Herra tätä näe, ei Jaakobin Jumala
tätä huomaa."
Milloin te mielettömät tulette järkiinne? Te
tyhmistä tyhmimmät! Miettikää vähän.
Hän, joka on luonut korvan - hänkö ei kuule? Hän,
joka on tehnyt silmän - hänkö ei näe?
Hän, joka opettaa kaikkia ihmisiä, hän, joka ohjaa
maailman kansoja - hänkö ei rankaise?
Herra tuntee ihmisten suunnitelmat: ne raukeavat
tyhjiin.
Hyvä on sen osa, jota sinä, Herra, kasvatat ja jolle
sinä opetat lakiasi.
Pahana päivänä sinä varjelet häntä, kun hauta jo
aukeaa sille, joka rikkoo lakiasi.
Herra ei hylkää omiaan, ei hän jätä kansaansa.
Oikeus tulee jälleen voimaan, rehellisyys palaa
ihmisten sydämiin.
Kuka asettuu rinnalleni lainrikkojia vastaan? Kuka
puolustaa minua pahantekijöitä vastaan?
Ellei Herra olisi tullut avukseni, asuisin jo
hiljaisuuden maassa.
Aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi, Herra,
oli minun tukenani.
Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun
ja ilon.
Sinäkö tukisit turmeltuneita tuomareita, jotka lain
varjolla tekevät konnantöitään!
He vehkeilevät viatonta vastaan ja tuomitsevat
syyttömän kuolemaan.
Mutta Herra on minun linnani, Jumala on
turvakallioni.
Hän kostaa heille heidän rikoksensa, lyö heitä
heidän pahuutensa tähden. Herra, meidän
Jumalamme, tuhoaa heidät.
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 95:
Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa
hänelle riemuhuuto, hän on meidän
turvakalliomme.
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja
kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi!
Herra on suuri Jumala ja kaikkien
jumalien ylin valtias.
Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja
syvyydet, hänen ovat vuorten
korkeimmatkin huiput.
Hänen on meri, hän on sen luonut, hänen
on maa, hänen kätensä sen teki.
Tulkaa, kumartukaa maahan,
polvistukaamme Herran, Luojamme,
eteen.
Hän on meidän Jumalamme ja me hänen
laitumensa lampaat, joita hänen kätensä
kaitsee. Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän
sanoo:
- Älkää paaduttako sydäntänne kuten
kerran, kun isänne koettelivat minua
autiomaassa, Meriban ja Massan luona.
He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä.
Neljäkymmentä vuotta hyljeksin heitä,
sillä näin heidän kulkevan harhaan, kun
he eivät ymmärtäneet minun teitäni.

Silloin minä vihassani vannoin: "He eivät
pääse lepopaikkaan, jonka olen heille
luvannut."

Psalmi 96:
Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa,
laulakaa Herralle, maan asukkaat!
Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään!
Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen
avustaan.
Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen
ihmetekojaan kaikille kansoille.
Suuri on Herra, ylistäkää häntä! Pelätkää häntä,
hän on jumalista korkein.
Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta
Herra on taivaitten luoja.
Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen
pyhäkössään on voima ja kirkkaus.
Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra,
tunnustakaa Herran kunnia ja voima,
tunnustakaa hänen nimensä kunnia! Tuokaa
hänelle uhrilahjat, astukaa hänen pyhäkkönsä
pihaan,
kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen!
Vaviskoon koko maa ja pelätköön häntä.
Julistakaa kaikkien kansojen kuulla: Herra on
kuningas! Hän loi maan, joka pysyy eikä horju.
Oikeutensa mukaan hän tuomitsee kansoja.
Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa! Pauhatkoon
meri kaikkineen,
juhlikoot maa ja sen luodut, humiskoot ilosta
metsien puut
Herran edessä, sillä hän tulee! Hän tulee tuomaan
oikeutta, hallitsemaan vanhurskaasti maata,
uskollisesti sen kansoja.

Psalmi 97:
Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot
meren saaret ja rannat!
Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan
kannattavat vanhurskaus ja oikeus.
Tuli kulkee hänen edellään ja polttaa hänen
vihollisensa viimeistä myöten.
Hänen salamansa valaisevat maanpiirin, maa
näkee ne ja vapisee.
Vuoret sulavat kuin vaha Herran edessä,
maailman hallitsijan edessä.
Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, kaikki
kansat näkevät hänen kunniansa.
Häpeän saavat kuvien palvojat, turhaan he
kerskuvat kivijumalillaan. Herran edessä
kumartuvat maahan kaikki jumalat.
Siion kuulee sen ja iloitsee, kaikki Juudan
kaupungit riemuitsevat, sillä sinun tuomiosi, Herra,
ovat oikeat.
Herra, sinä olet Korkein, maailman valtias, kaikkia
jumalia korkeampi.
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Te, jotka rakastatte Herraa, vihatkaa pahaa! Herra
on omiensa turva, hän pelastaa heidät pahojen
käsistä.
Päivä koittaa vanhurskaille, ilo niille, joiden sydän
on puhdas.
Iloitkaa, hurskaat! Iloitkaa Herrasta, ylistäkää
hänen pyhää nimeään!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 98:
Laulakaa Herralle uusi laulu! Hän on
tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea
kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut
voiton.
Herra näytti, että hän on meidän
pelastajamme, hän osoitti
vanhurskautensa kansojen nähden.
Hän muisti Israelin kansaa, osoitti jälleen
laupeutensa ja uskollisuutensa. Maan
ääretkin saivat tietää, että Jumalamme
pelasti meidät.
Maa, kohota Herralle riemuhuuto! Iloitkaa
ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa!
Ylistäkää Herraa harpun sävelin,
soittakaa ja laulakaa!
Vaskitorvin ja oinaansarvin kohottakaa
ylistyksenne Herralle, kuninkaalle!
Pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoon
maa, juhlikoot sen asukkaat!
Taputtakoot virrat käsiään, yhtykööt
vuoret niiden iloon

Herran edessä, sillä hän tulee ja tuo
maailmaan oikeuden. Hän hallitsee
maanpiiriä vanhurskaasti, tuomitsee
kansoja oikeuden mukaan.

Psalmi 99:
Herra on kuningas - vaviskaa, kansat! Hän on
kuningas, hänen istuintaan kannattavat kerubit -
vavahda, maa!
Suuri on Herra, Siionin Jumala! Hän on kaikkien
kansojen yläpuolella. Ylistäkää hänen nimeään,
kansat,
hän on suuri ja pelättävä! Hän on pyhä.
Sinä, väkevä kuningas, rakastat oikeutta. Sinä loit
oikeudenmukaisuuden, sinä opetit Israelille
oikeuden ja vanhurskauden.
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
kumartukaa hänen valtaistuimensa eteen, hänen
jalkojensa juureen! Hän on pyhä.
Mooses ja Aaron olivat hänen pappejaan, Samuel
huusi avuksi hänen nimeään. He huusivat Herraa,
ja hän vastasi.
Pilvipatsaasta hän puhui heille, ja he pitivät käskyt
ja säädökset, jotka hän heille antoi.
Herra, meidän Jumalamme! Sinä vastasit heille,
sinä annoit heille anteeksi, vaikka rankaisitkin
heitä heidän teoistaan.
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
kumartukaa hänen pyhää vuortaan kohden!
Herra, meidän Jumalamme, on pyhä.

Psalmi 100:
Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!
Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä
riemuiten.
Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät
luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa,
hänen laitumensa lampaat.
Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen
esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä,
ylistäkää hänen nimeään.
Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, hänen
uskollisuutensa polvesta polveen.

Psalmi 101:
Minä laulan oikeudesta ja uskollisuudesta, laulan
sinun ylistystäsi, Herra.
Minä tahdon vaeltaa viisaasti, noudattaa totuuden
tietä. Tulethan tuekseni! Minä tahdon toimia
vilpittömästi kaikessa, mikä valtaani kuuluu.
En ryhdy mihinkään mikä on pahasta lähtöisin.
Minä vihaan juonittelua, pysyn loitolla siitä.
Olkoon vilppi minusta kaukana, pahuudesta en
tahdo tietää.
Sen, joka toista panettelee, minä vaiennan.
Kopeaa katsetta ja ylpeää sydäntä minä en siedä.
Kenet miehistä näen luotettavaksi, sen otan
lähelleni. Ken vaeltaa totuuden tietä, se saa olla
palvelijani.
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Minun luonani ei ole sijaa sille, joka toista pettää.
Ken puhuu valheita, se pysyköön poissa
silmistäni.
Joka aamu minä käyn oikeutta, minä hävitän
maastani lainrikkojat. Minä hävitän väärintekijät
Herran kaupungista.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Psalmikatisman jälkeen vuorosävelmän
mukaiset ristin katismatroparit.

1.sävelmä:

Pelasta, Herra, Sinun kansasi | ja siunaa
Sinun perintöäsi. | Anna seurakunnallesi
voitto vihollisista || ja suojele ristilläsi
Sinun valtakuntaasi

Liitelauselma:
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
ja kumartukaa Hänen jalkainsa
astinlaudan eteen. Hän on pyhä! ( Ps.
99:5)

Kun Sinut ristiinnaulittiin, Kristus,
hirmuvalta loppui ja vihollisen voima
kukistui, sillä ei enkeli eikä ihminen, vaan
Sinä itse, Herra, meidät pelastit. Kunnia
olkoon Sinulle!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Oi Vapahtaja, joka sait ristilläsi voiton
vihollisistasi, hajota niin kuin tomu niiden
harhaopit ja korota puhtaan Kirkkosi
sarvi. Herra, pysäytä niiden kuohunta
meitä vastaan ja anna oikeauskoisten
joukoille rauha synnyttäjäsi rukousten
kautta!

Siirry sivulle 17.

2. sävelmä:

Sinä, Kristus Jumala, toteutit pelastuksen
maan keskellä. Sinä levitit puhtaat kätesi
ristille ja kokosit kaikki kansat, jotka
huutavat: Herra, kunnia olkoon Sinulle!

Liitelauselma:
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
ja kumartukaa Hänen jalkainsa
astinlaudan eteen. Hän on pyhä! ( Ps.
99:5)

Herra, me tuomme esirukouksena Sinun
hyvyytesi eläväksi tekevää ristiä, jonka
Sinä lahjoitit meille arvottomille. Pelasta
Jumalansynnyttäjän tähden hallitsijasi ja
kaupunkisi rauhassa olevina, oi ainoa
ihmisiä rakastava!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Nähdessään Kristuksen kuoletettuna uuhi
ja Neitsyt huusi valittaen: Voi
murhanhimon röyhkeyttä! Kätke nyt
paisteesi, aurinko, sillä kaiken Luoja
kuolee vapaaehtoisesti ja ruumiittomien
ainoa Herra esiintyy tuomittuna.

Siirry sivulle 17.

3. sävelmä:

Risti pystytettiin maan päälle ja se
kosketti taivaita, ei niin että puu olisi
yltänyt korkeuksiin, vaan koska Sinä sillä
riippuessasi täytit kaiken. Herra, kunnia
olkoon Sinulle!

Liitelauselma:
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
ja kumartukaa Hänen jalkainsa
astinlaudan eteen. Hän on pyhä! ( Ps.
99:5)
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Kypressille1, männylle ja seetrille Sinut
ylennettiin , oi Jumalan Karitsa, että
pelastaisit ne, jotka uskolla kumartavat
vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi.
Kristus Jumala, kunnia olkoon Sinulle!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Tahraton ja viaton Neitsyt huusi: Oi
pitkämielinen, nähdessään Sinut ristille
ylennettynä koko luomakunta iloitsemalla
iloitsee, sillä se on saanut lunastuksen
Sinun kauttasi, rakas lapseni. Sinä
paransit puulla puun tuomion, mutta
minun sisimpäni järkkyy eikä kestä nähdä
Sinua surmattuna!

Siirry sivulle 17.

4.sävelmä:

Sinä lunastit meidät kalliilla verelläsi lain
kirouksesta. Ristiinnaulittuna ja keihäällä
lävistettynä Sinä vuodatit ihmisille
kuolemattomuuden. Kunnia olkoon
Sinulle, meidän Vapahtajamme!

Liitelauselma:
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
ja kumartukaa Hänen jalkainsa
astinlaudan eteen. Hän on pyhä! ( Ps.
99:5)

Oi Kristus Jumala, joka vapaasta
tahdosta nousit ristille, anna laupeutesi
lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi.
Ilahuta voimallasi sen hallitusta ja anna
sille avuksi rauhan ase –
lannistumattoman voiton merkki.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

1 Raamatun mukaan: Kypressille, jalavalle ynnä
hopeakuuselle… Jesaja 60: 13. Suom. huom.

Nähdessään Valtiaan vapaaehtoisen
surman puhdas Neitsyt valitti ja sanoi
itkien: Oi halattu Lapseni, miksi halusit
kuolla? Kuinka Sinut, joka olet luonnoltasi
vanhurskas Jumala, surmataan
pahantekijäin keskellä? Poikani, minä
ylistän Sinun pitkämielisyyttäsi!

Siirry sivulle 17.

5.sävelmä:

Sinun ristisi puu, oi meidän
Vapahtajamme, osoittautui maailmalle
pelastavaiseksi, sillä kun Sinut, kaikkien
elämä, omasta tahdostasi naulittiin sille,
Sinä päästit maasta syntyneet
kirouksesta. Herra, kunnia olkoon Sinulle!

Liitelauselma:
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
ja kumartukaa Hänen jalkainsa
astinlaudan eteen. Hän on pyhä! ( Ps.
99:5)

Oi Laupias, omasta tahdostasi Sinä kestit
ristin, ja kaikkivoimallisena Jumalana
Sinä hävitit syömisestä johtuneen
muinaisen kirouksen. Sen tähden me
veisuin ylistämme ja  kumarramme
jumalallisia ja puhtaita kärsimyksiäsi, oi
Valtias Kristus, ja lakkaamatta
kunnioitamme ymmärryksen ylittävää
taloudenhoitoasi!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Herran ristin juurella seisten
Jumalansynnyttäjä huusi valittaen: Voi
jumalallinen Lapseni, suloinen valkeuteni!
Kuinka Sinut, joka levität taivaan niin kuin
teltan ja omalla käskylläsi aukaiset meren
vesien lähteet, on levitetty ristille?

Siirry sivulle 17.
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6. sävelmä:

Tänään täyttyy profeetan ennustus, sillä
katso, me kumarramme paikkaa, jossa
Sinun jalkasi seisoivat, oi Herra. Ja
pelastuksen puusta maistettuamme me
olemme saaneet vapautuksen synnin
himoista Jumalansynnyttäjän
esirukousten tähden, oi ainoa ihmisiä
rakastava!

Liitelauselma:
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
ja kumartukaa Hänen jalkainsa
astinlaudan eteen. Hän on pyhä! ( Ps.
99:5)

Oi Kristus, kun Sinun ristisi puu vain
pystytettiin, niin kuoleman perustukset
järkkyivät, oi Herra, sillä Tuonela päästi
kauhuissaan pois Hänet, jonka oli halulla
nielaissut. Sinä,  oi pyhä, näytit meille
pelastuksesi ja me ylistämme Sinua,
Jumalan Poika. Armahda meitä!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Kun sinä, ainoa viaton karitsa,
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, näit omasta
tahdostaan ristillä riippumassa Hänet,
joka oli tullut lihaksi sinun puhtaista
veristäsi, sinä huusit katkerin kyynelin: Oi
pahuudeton Poikani, veisuin minä ylistän
koko peljättävää taloudenhoitoasi!

Siirry sivulle 17.

7. sävelmä:

Oi Kristus Jumala, joka kestit
ristiinnaulitsemisen minun tähteni, ota
vastaan uupumaton kiitokseni ja ihmisiä
rakastavana pelasta minut!

Liitelauselma:
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
ja kumartukaa Hänen jalkainsa
astinlaudan eteen. Hän on pyhä! ( Ps.
99:5)

Oi Kristus Jumala, joka hallitset
ruumiittomia voimia ja tunnet minun
sieluni kevytmielisyyden, ihmisiä
rakastavana pelasta ristisi kautta minut!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Oi ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä,
aviota tuntematon Valtiatar, kun näit
Poikasi ristillä riippumassa, sinä Äitinä
valitit ja ylistit Hänen peljättävää
alentumistansa.

Siirry sivulle 17.

8. sävelmä:

Nähdessään elämän valtiaan ristillä
riippumassa ryöväri lausui: Ellei meidän
kanssamme ristiinnaulittu olisi lihaksi
tullut Jumala, ei aurinko olisi kätkenyt
säteitään eikä maa olisi järisten aaltoillut!
Mutta kaiken sietänyt Herra, muista
minua valtakunnassasi!

Liitelauselma:
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,
ja kumartukaa Hänen jalkainsa
astinlaudan eteen. Hän on pyhä! ( Ps.
99:5)

Sinun ristisi osoittautui kahden ryövärin
keskellä vanhurskauden vaa’aksi, sillä
toinen laskeutui jumalanpilkan painamana
tuonelaan, mutta toinen nousi
rikkomuksistaan keventyneenä Jumalan
Sanan tuntemiseen. Kristus Jumala,
kunnia olkoon Sinulle!

Liitelauselma:
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Oi puhdas, kun näit puulla pahantekijäin
keskellä riippumassa Hänet, joka oli
ruumiillistunut sinun puhtaista veristäsi ja
käsittämättömästi sinusta syntynyt, tuska
raastoi sisintäsi ja äitinä valittaen sinä
huusit: Voi Lapseni, mitä on tämä
jumalallinen ja sanomaton
taloudenhoitosi, jonka kautta Sinä teit
luotusi eläväksi! Veisuin minä ylistän
Sinun laupeuttasi!

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

14.katisma ( psalmit 102. 103; 104; 105):

Psalmi 102:
Kuule rukoukseni, Herra, nouskoon
huutoni sinun luoksesi!
Älä kätke minulta kasvojasi, kun olen
ahdingossa. Kallista korvasi minun
puoleeni! Kun huudan sinua avuksi, älä
viivytä vastaustasi.
Päiväni haihtuvat kuin savu, tuska polttaa
luitani kuin tuli.
Sisimpäni on kuin kulottunut ruoho. Enää
en muista syödäkään,
huokailen vain, olen pelkkää luuta ja
nahkaa.
Minä olen kuin huuhkaja autiomaassa,
kuin pöllö, joka asustaa raunioissa.
Minä valvon yöni, olen yksin kuin katolla
kyyhöttävä lintu.
Viholliseni pilkkaavat minua päivät pitkät,
kirotessaan vihamiehiään he käyttävät
minun nimeäni.
Minä syön leipänäni tuhkaa, kyyneleet
maustavat juomani.

Vihasi vimmassa sinä paiskasit minut
maahan.
Päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ruohon
lailla minä lakastun.
Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun
nimesi kaikuu polvesta polveen.
Sinä nouset ja armahdat Siionia. Sen aika
on tullut, armon aika.
Sinun palvelijasi rakastavat sen kiviä, he
surevat kaupunkinsa tuhkaa.
Kansat pelkäävät Herran nimeä, maan
kuninkaat kumartavat häntä,
kun Herra jälleen rakentaa Siionin ja
ilmestyy kunniassaan.
Hän katsoo sorrettujen puoleen, ei torju
heidän rukoustaan.
Tämä on kirjoitettu tulevalle polvelle, jotta
uudeksi luotu kansa ylistäisi Herraa.
Herra katsoo pyhästä korkeudestaan,
tähyää taivaasta maan päälle.
Hän kuulee vankien vaikerruksen, hän
vapauttaa kuoleman omat.
Siionissa kuulutetaan Herran nimeä,
Jerusalem kaikuu hänen kiitostaan,
kun kansat kokoontuvat yhteen, kun
valtakunnat tulevat palvelemaan Herraa.
Hän on murtanut minun voimani kesken
matkan, lyhentänyt elinpäivieni määrän.
Minä sanon hänelle: Jumalani, älä ota
minua pois puolitiessä! Sinä elät iäti,
ajasta aikaan.
Jo ammoin sinä laskit maan perustukset,
sinun kättesi työtä ovat taivaat.
Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kuluvat
loppuun kuin vaate, sinä vaihdat niitä kuin
vaatekertaa, ja ne vaihtuvat uusiin.
Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi
eivät lopu.
Palvelijoittesi lapset saavat asua
turvassa, heidän lastensa lapset ovat
huomassasi.

Psalmi 103:
Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä
minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä
hyvää hän on sinulle tehnyt.
Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa
kaikki sairauteni.
Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi
minut armolla ja rakkaudella.
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Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä
elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.
Vanhurskaat ovat Herran teot, hän tuo oikeuden
sorretuille.
Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille
suuret tekonsa.
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on
kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.
Ei hän iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa.
Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei
rangaissut niin kuin olisimme ansainneet.
Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on
Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän
siirtää meidän syntimme.
Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa
Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme,
muistaa, että olemme maan tomua.
Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon: kuin kedon
kukka hän kukoistaa,
ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole eikä hänen
asuinsijansa häntä tunne.
Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on
ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa
kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat
hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan.
Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen
valtansa alla on kaikki maa.
Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te
voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette
ja hänen käskynsä täytätte.
Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen
palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte.
Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla
hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun
sieluni!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 104:
Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun
Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä
olet! Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja
kunnia,
valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet
levittänyt taivaan kuin telttakankaan
ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle.
Sinä otat pilvet vaunuiksesi ja kuljet
tuulten siivillä.
Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet
liekit palvelijoiksesi.
Sinä perustit maan lujasti paikoilleen,
horjumatta se pysyy ajasta aikaan.
Alkumeri peitti maan kokonaan, ja vedet
lepäsivät vuorten yllä,
mutta sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat,
ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi.
Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat
kukin kohdalleen, niin kuin säädit.
Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä,
eivätkä ne enää palaa peittämään maata.
Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet,
vedet juoksevat puroina ja virtaavat
laaksoissa.
Ne juottavat kaikki maan eläimet,
villiaasikin saa sammuttaa janonsa.
Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja
visertävät lehvissä vesien partailla.
Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, ja
maa kantaa sinun töittesi hedelmää.
Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja
maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, että hän
saisi leipänsä maasta.
Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljyn
hänen kasvojansa kaunistamaan ja leivän
hänen ruumiinsa voimaksi.
Ravituiksi tulevat myös Herran puut,
Libanonin setrit, jotka hän istutti,
joiden oksille linnut tekevät pesänsä,
joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa.
Vuorten rinteillä asuvat kauriit, ja tamaanit
löytävät turvansa kallioista.
Sinä panit kuun jakamaan aikaa, ja
aurinko tietää laskemisensa hetken.
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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!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 105:
Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen
nimeään, kertokaa kansoille hänen
suurista teoistaan!
Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,
kertokaa hänen ihmetöistään.
Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoot
kaikki, jotka etsivät Herraa!
Turvautukaa Herraan ja hänen
voimaansa, etsikää aina hänen
kasvojaan.
Muistakaa aina hänen ihmetyönsä, hänen
tunnustekonsa ja hänen tuomionsa,
te Abrahamin, hänen palvelijansa,
jälkeläiset, te Jaakobin pojat, jotka hän on
valinnut.
Hän on Herra, meidän Jumalamme,
hänen valtansa ulottuu yli koko
maanpiirin.
Hän muistaa aina liittonsa, tuhansille
sukupolville antamansa lupauksen,
liiton, jonka hän teki Abrahamin kanssa,
valan, jonka hän vannoi Iisakille.
Hän vahvisti sen ohjeeksi Jaakobille, teki
Israelin kanssa ikuisen liiton.
Hän sanoi: "Sinulle minä annan
Kanaaninmaan, perintöosaksi minä
määrään sen teille."
Heitä oli vain pieni määrä, he olivat vain
vähäinen joukko muukalaisia,
joka vaelsi kansan luota toisen luo,
valtakunnasta toiseen.
Mutta hän ei antanut kenenkään sortaa
heitä. Heidän tähtensä hän varoitti
kuninkaita:
"Älkää koskeko niihin, jotka olen voidellut,
älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni."
Kun Herra antoi nälänhädän kohdata
maata ja ehdytti leivän saannin,
hän lähetti heidän edellään miehen,
Joosefin, joka myytiin orjaksi.
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Joosefin jalkoihin pantiin kahleet, hän
kantoi rautarengasta kaulassaan,
kunnes hänen sanansa kävivät toteen.
Silloin Herra osoitti hänet viattomaksi.
Kuningas vapautti hänet, kansojen
hallitsija käski avata kahleet.
Hän antoi valtakuntansa Joosefin
hallintaan, kaiken omaisuutensa hänen
hoidettavakseen,
pani hänet käskemään ruhtinaita ja
opettamaan viisautta vanhimmille.
Niin Israel tuli Egyptiin, Jaakob
muukalaisena Haamin maahan.
Herra teki kansansa hedelmälliseksi ja
paljon vahvemmaksi kuin sen viholliset.
Näin hän muutti egyptiläisten mielen, ja
he alkoivat vihata hänen kansaansa,
vehkeillä hänen palvelijoitaan vastaan.
Silloin Herra lähetti Mooseksen,
palvelijansa, ja Aaronin, valitsemansa
miehen,
ja nämä tekivät hänen tunnustekojaan,
tekivät hänen ihmeitään Haamin maassa.
Herra pimensi maan, tuli synkeä pimeys,
mutta egyptiläiset eivät taipuneet.
Hän muutti heidän virtansa vereksi ja
tappoi heidän kalansa.
Heidän maansa vilisi sammakoita, niitä oli
jo kuninkaan palatsissakin.
Herra käski, ja paarmat tulivat,
syöpäläiset levisivät yli maan.
Hän lähetti sateen sijasta raekuuroja ja löi
tulen lieskoilla heidän maataan.
Hän tuhosi viiniköynnökset ja
viikunatarhat ja silpoi kaikki heidän
puunsa.
Hän käski, ja heinäsirkat tulivat, tuli niiden
toukkien luvuton joukko,
ja ne söivät kaiken vihreän heidän
maastaan, ahmivat sadon vainioilta.
Hän surmasi kaikki heidän esikoisensa,
heidän miehuutensa ensi hedelmät.
Niin hän vei israelilaiset pois Egyptistä:
he lähtivät kantaen hopeaa ja kultaa,
kaikki heimot epäröimättä, horjumatta.
Koko Egypti iloitsi heidän lähdöstään, sillä
kansa pelkäsi heitä.
Herra levitti pilven heidän verhokseen ja
pani tulen valaisemaan yötä.

He pyysivät ruokaa, ja hän lähetti viiriäisiä
ja ravitsi heidät taivaan leivällä.
Hän avasi kallion, ja siitä kumpusi vettä,
vesi juoksi virtanaan pitkin kuivaa maata.
Herra muisti pyhän lupauksensa, jonka
hän oli antanut palvelijalleen Abrahamille.
Hän vei kansansa pois, ja kansa iloitsi,
riemu raikui, kun hän vei valittunsa.
Hän antoi heille toisten kansojen maat, he
saivat korjata näiden työn hedelmät,
ja heidän tuli noudattaa Herran käskyjä,
pitää kunniassa hänen lakinsa.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Katismatroparit, herra Joosefin
mukaan,  2.sävelmä:
Ihmisiä rakastava Herra! | Sinä olet
kärsimyksilläsi vapauttanut kaikki himojen
vallasta. | Sinä olet jumalallisella ristilläsi
kuolettanut lihamme himot. | Tee meidät,
Herra,  arvollisiksi näkemään pyhä
ylösnousemisesi, | jotta me saisimme
ottaa vastaan || auliisti antamasi suuren
armon.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Sama uudelleen

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Sinun Poikasi kunniallisen ristin
varjelemina, oi Valtiatar, puhdas
Jumalansynnyttäjä, | jokainen meistä
torjuu helposti torjuu kaikki vihollisen
hyökkäykset. | Sen vuoksi me
ylistämmekin autuaaksi sinua, || oi
Jumalan Äiti ja sielujemme ainainen toivo.
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Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

15. katisma ( Psalmit 106;  107;  108,
109):

Psalmi 106:
Halleluja! Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä,
iäti kestää hänen armonsa.
Kuka voi sanoiksi pukea Herran
voimateot, kuka voi häntä kyllin ylistää?
Onnellisia ne, jotka elävät vanhurskaasti,
jotka aina tekevät niin kuin oikein on.
Herra, sinä olet armollinen kansallesi -
muistathan myös minua! Auta minua, ota
minut huomaasi,
että saisin kokea valittujesi onnen, että
saisin iloita, kun sinun kansasi iloitsee, ja
ylistää osaani sinun omiesi kanssa.
Me olemme tehneet syntiä, niin kuin
isämmekin, pahoin me olemme tehneet,
eläneet jumalattomasti.
Kun isämme olivat Egyptissä, he eivät
ymmärtäneet sinun tunnustekojasi.
Vaikka monin tavoin osoitit uskollisuutesi,
he eivät sitä mieleensä painaneet.
Kaislamerellä he kapinoivat sinua
vastaan.
Mutta Herra pelasti heidät, nimensä
kunnian tähden, hän osoitti voimansa ja
suuruutensa.
Hän käski Kaislamerta, ja se kuivui, ja
hän kuljetti heidät syvyyksien halki,
merenpohjaa pitkin kuin aavikkotietä.
Hän pelasti heidät vainoojien käsistä,
vapautti heidät vihollisen vallasta.
Vedet peittivät heidän ahdistajansa,
ainoakaan ei jäänyt henkiin.
Silloin isämme uskoivat hänen sanansa ja
lauloivat hänelle kiitosta.

Mutta kohta he taas unohtivat hänen
tekonsa, eivät odottaneet hänen
neuvojaan.
Autiomaassa he kävivät ahnaiksi ja
koettelivat Jumalaa.
Hän antoi heille, mitä he pyysivät, mutta
istutti heihin hivuttavan taudin.
Leirissä kansa alkoi kadehtia Moosesta ja
Aaronia, Jumalan pyhää.
Silloin maa aukeni ja nieli Datanin,
hautasi alleen Abiramin joukon.
Tuli leimahti leirin keskellä, liekki poltti
jumalattomat.
Horebin juurella he valoivat sonnin ja
kumarsivat tekemäänsä patsasta.
He vaihtoivat Herran, Kunniansa, ruohoa
syövän naudan kuvaan.
He unohtivat Jumalan, pelastajansa,
hänet, joka teki suuria Egyptissä,
Haamin maassa ihmeellisiä töitä,
pelottavia tekoja Kaislamerellä.
Vihassaan Herra aikoi hävittää heidät,
mutta Mooses, hänen valittunsa, astui
hänen eteensä ja suojeli heitä, taivutti
hänet säästämään kansan.
He väheksyivät ihanaa maata, he eivät
uskoneet Herran sanaa
vaan nurisivat teltoissaan eivätkä
tahtoneet totella Herraa.
Silloin Herra kohotti kätensä tuhotakseen
heidät autiomaassa
ja heittääkseen heidän lapsensa kansojen
sekaan, hajalle vieraisiin maihin.
He antautuivat palvelemaan Baal-Peoria
ja söivät kuolleille kuville tuotuja uhreja.
He vihastuttivat Herran teoillaan, ja siksi
vitsaus iski heihin.
Mutta kansan keskeltä nousi Pinehas -
hän langetti tuomion, ja vitsaus väistyi.
Tämän tähden hänet katsotaan
vanhurskaaksi, iäti, polvesta polveen.
Meribassa, missä vedet virtasivat, he
vihastuttivat Herran. Mooses joutui
kärsimään heidän takiaan,
kun he saivat hänet menettämään
malttinsa ja hän puhui sanojaan
punnitsematta.
He eivät hävittäneet kansoja, jotka Herra
oli käskenyt hävittää,
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vaan veljeilivät vieraiden kansojen kanssa
ja ottivat oppia niiden menoista.
He palvoivat vieraita jumalia ja joutuivat
niiden pauloihin.
He uhrasivat poikiaan ja tyttäriään
hengille,
poikiensa ja tyttäriensä veren he
uhrasivat Kanaanin jumalille. He
vuodattivat viatonta verta, ja maa saastui.
He tahrasivat itsensä teoillaan, kun he
olivat uskottomia Herralle.
Niin Herran viha syttyi, hän ei enää
sietänyt omaa kansaansa.
Hän antoi sen vieraiden kansojen käsiin,
vihamiesten orjuuteen.
Viholliset ahdistivat israelilaisia, ja heidän
oli nöyrryttävä vieraiden valtaan.
Yhä uudestaan Herra pelasti heidät. Silti
he kapinoivat ja toimivat halujensa
mukaan, vajosivat syntiin yhä
syvemmälle.
Mutta Herra näki heidän ahdinkonsa ja
kuuli heidän avunhuutonsa.
Hän muisti liittonsa ja armahti heitä,
osoitti suuren laupeutensa.
Hän taivutti heille suopeiksi ne, jotka
olivat vieneet heidät vankeuteen.
Pelasta meidät, Herra, meidän
Jumalamme, saata meidät yhteen
kansojen keskeltä! Silloin saamme ylistää
pyhää nimeäsi ja riemuiten kiittää sinua.
Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen! Koko kansa
sanokoon: Aamen. Halleluja!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 107:
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää
hänen armonsa.
Näin sanokoot ne, jotka Herra on
pelastanut, jotka hän on tuonut
ahdingosta vapauteen,
koonnut vieraista maista, idästä ja
lännestä, pohjoisesta ja meren suunnalta.
Jotkut heistä harhailivat aavikolla eivätkä
löytäneet kaupunkia, johon asettua
asumaan.
Heitä vaivasi jano ja nälkä, he olivat
nääntymäisillään.
Mutta hädässään he huusivat avuksi
Herraa, ja Herra päästi heidät ahdingosta.
Hän osoitti heille tien, ja niin he löysivät
kaupungin, jossa asua.
Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään,
ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on
ihmisille tehnyt!
Herra ravitsee nääntyvän, hän täyttää
nälkäisen hyvillä antimilla.
Jotkut heistä viruivat vankeudessa,
kahlehdittuina, kuoleman pimeydessä,
koska olivat uhmanneet Jumalan käskyjä,
halveksineet Korkeimman neuvoja.
Herra lähetti heille kärsimyksiä ja lannisti
heidän uhmansa. He murtuivat, eikä
kukaan auttanut heitä.
Mutta hädässään he huusivat avuksi
Herraa, ja Herra pelasti heidät
ahdingosta.
Hän vapautti heidät kuoleman
pimeydestä, hän katkaisi heidän
kahleensa.
Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään,
ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on
ihmisille tehnyt!
Hän murskaa pronssiset ovet, murtaa
rautaiset teljet.
Jotkut taas olivat mielettömiä, tekivät
syntiä ja joutuivat kärsimään tekojensa
tähden.
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Kaikki ruoka inhotti heitä, he olivat jo
kuoleman porteilla.
Mutta hädässään he huusivat avuksi
Herraa, ja Herra pelasti heidät
ahdingosta.
Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät,
haudan partaalta hän auttoi heidät
turvaan.
Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään,
ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on
ihmisille tehnyt!
Uhratkoot kiitosuhreja, kertokoot
riemuiten hänen teoistaan!
Jotkut heistä nousivat laivoihin ja
hankkivat elantonsa aavoilla merillä.
He näkivät Herran teot, syvyyksien
ihmeet, hänen suuret tekonsa.
Herra käski, ja nousi myrskytuuli, meri
aaltoili rajusti.
He nousivat korkeuksiin, vaipuivat
syvyyksiin, hädän hetkellä heidän
rohkeutensa murtui.
He keinuivat, he huojuivat kuin juopuneet,
heidän taidoistaan ei ollut apua.
Mutta hädässään he huusivat avuksi
Herraa, ja Herra auttoi heidät ahdingosta.
Hän tyynnytti tuulen, ja aallot hiljenivät.
He riemuitsivat, kun myrsky laantui ja
Herra vei heidät kaivattuun satamaan.
Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään,
ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on
ihmisille tehnyt!
Kuuluttakoot hänen kunniaansa kansan
keskellä, hänen kiitostaan vanhinten
kokouksissa!
Herra muuttaa jokilaakson autiomaaksi,
keitaat hiekka-aavikoiksi,
hedelmällisen maan suola-aroksi siellä
asuvien pahuuden tähden.
Herra muuttaa aavikot kosteikoiksi,
kuivan maan vehreiksi keitaiksi.
Sinne hän antaa nälkäisten asettua, sinne
he rakentavat itselleen kaupungin.
He kylvävät peltoja, istuttavat viinitarhoja,
ja ne tuottavat runsaan sadon.
Herra siunaa heitä, ja kansa kasvaa, hän
pitää huolen heidän karjansa
runsaudesta.
Vastoinkäymisten ja vaivojen alla he
vaipuvat maahan, ja kansa vähenee.

Herra pitää pilkkanaan ruhtinaita ja panee
mahtimiehet harhailemaan aavikolla,
mutta köyhät hän nostaa kurjuudesta ja
tekee heidän sukunsa suureksi,
lukuisaksi kuin lammaslauma.
Oikeamieliset iloitsevat, kun sen näkevät,
mutta jumalattomien suu sulkeutuu.
Joka on viisas, muistaa tämän ja miettii
Herran hyviä tekoja.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 108:
Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni
on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa!
Herää, harppu, herää, lyyra, minä tahdon
herättää aamuruskon!
Herra, minä ylistän sinua kansojen
keskellä, minä laulan kaikille kansoille
sinun kiitostasi.
Sinun armosi ulottuu yli taivaitten, sinun
uskollisuutesi ylös pilviin.
Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten,
kirkkautesi yli kaiken maan!
Auta meitä väkevällä kädelläsi, pelasta
ne, joita rakastat. Vastaa minulle!
Jumala on puhunut pyhäkössään:
"Riemuiten minä annan teille Sikemin,
jaan teille Sukkotinlaakson.
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Minun on Gilead, minun on Manasse,
Efraim on kypärä päässäni, Juuda on
valtikkani.
Moab on pesuvatini, Edomiin minä heitän
kenkäni, Filisteaa vastaan minä kohotan
sotahuudon!"
Kuka vie minut linnoitettuun kaupunkiin,
kuka opastaa minut Edomiin?
Sinä, Jumala, olet hylännyt meidät etkä
kulje sotajoukkomme mukana.
Auta meitä, me olemme hädässä! Turha
on ihmisten apu.
Jumalan voimalla me teemme suuria
tekoja, hän polkee maahan vihollisemme.

Psalmi 109:
Jumala, sinä jota ylistän, älä enää vaikene!
Minun vainoojani ovat avanneet suunsa, nuo
jumalattomat ja petturit! He puhuvat minulle
valheita.
Joka puolelta he sinkoavat ilkeitä sanoja ja
hyökkäävät syyttä minua vastaan.
He palkitsevat ystävyyteni syytöksin. En ole tehnyt
mitään pahaa!
He maksavat hyvän pahalla, ystävyyteni vihalla.
Pane ankara syyttäjä vastustajani kimppuun, pane
armoton mies todistamaan häntä vastaan!
Kun hänen asiansa on oikeudessa, hänet
tuomittakoon syylliseksi, hänen rukouksensakin
katsottakoon pahaksi teoksi.
Vähiin jääkööt hänen elämänsä päivät, toinen
ottakoon hänen työnsä ja toimensa.
Jääkööt hänen lapsensa orvoiksi, jääköön hänen
vaimonsa leskeksi.
Joutukoot hänen lapsensa kerjuulle, mieron tielle
kotinsa raunioilta.
Riistäköön koronkiskuri hänen omaisuutensa,
ryöstäkööt vieraat hänen työnsä hedelmät.
Älköön kukaan osoittako hänelle armoa, älköön
kukaan säälikö hänen orpoja lapsiaan.
Sammukoon hänen sukunsa, jo toisessa polvessa
kadotkoon hänen nimensä.
Hänen isiensä synnit pysykööt Herran muistissa,
hänen äitinsä rikkomukset älkööt unohtuko,
pysykööt ne aina Herran edessä. Hävittäköön
Herra heidän muistonsa maan päältä!
Tuo mies ei ajatellutkaan tehdä hyvää. Hän
vainosi köyhää ja avutonta, ajoi murtuneen
ihmisen kuolemaan.
Hän syyti kirouksia - saakoon itse ne päälleen!
Ketään hän ei siunannut - jääköön itse
siunauksetta!
Kietokoon kirous hänet kuin vaate, menköön se
hänen sisäänsä kuin vesi, hänen luihinsa kuin
liukas öljy.
Olkoon se viittana hänen yllään, vyönä hänen
lanteillaan.

Näin tehköön Herra niille, jotka minua syyttävät,
niille, jotka puhuvat minusta pahaa.
Herra, minun Herrani, tule avukseni nimesi
kunnian tähden! Sinä olet hyvä ja uskollinen,
pelasta minut!
Minä olen köyhä ja avuton, sydämeni on
haavoilla.
Minä katoan kuin väistyvä varjo, minut huitaistaan
pois kuin heinäsirkka.
Polveni horjuvat paastoamisesta, olen pelkkää
luuta ja nahkaa.
Vainoojani pilkkaavat minua, nyökyttelevät
päätään, kun minut näkevät.
Auta minua, Herra, Jumalani! Sinä, joka olet
uskollinen, pelasta minut!
Tulkoot he tuntemaan sinun kätesi voiman,
saakoot tietää, että sinä, Herra, autat.
Kirotkoot vain - sinä siunaat. Nouskoot minua
vastaan - heidän käy huonosti, mutta palvelijasi
saa iloita.
Olkoon pilkka syyttäjieni vaatteena, häpeä heidän
viittanaan.
Suureen ääneen minä kiitän Herraa, kansan
keskellä minä häntä ylistän.
Hän seisoo sorretun vierellä ja pelastaa hänet
niiden käsistä, jotka tahtovat hänet tuomita.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Katismatroparit, 2.sävelmä:
Sinä, armollinen, puhtauden lähde, |
varjele meitä paaston kautta! | Katso
puoleemme, kun me eteesi
heittäydymme. |  Ota huomioosi
kättemme kohottaminen! | Sinähän, ainoa
ruumiittomien olentojen Herra, || olet
naulittuna ristiin vetänyt puoleesi kaikki
maailman lapset!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle

Sama uudelleen

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen
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Sinun Äitisi, oi Kristus, | nähdessään
Sinut kuolleena puun päälle ojennettuna |
itki katkerasti ja sanoi: | Poikani! Mikä
kauhea salaisuus! | Sinä, joka kaikille
lahjoitat iankaikkisen elämän, ||
vapaaehtoisesti kuolet ristin päällä
häpeällisellä kuolemalla.

Lukija:

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.

Diakoni:
Pelasta, Jumala, Sinun kansasi ja siunaa
Sinun perintöäsi, lähesty maailmaasi
armolla ja laupeudella, korota
oikeauskoisten kristittyjen sarvi
vuodattaen meidän päällemme runsaat
armolahjasi puhtaimman Valtiattaremme,
Jumalansynnyttäjän, ainaisen Neitseen
Marian esirukouksien tähden, kunniallisen
ja eläväksitekevän ristisi voimalla,
kunniallisten taivaallisten, ruumiittomien
voimien puollon tähden ja niiden
rukouksien tähden, joita Sinulle kantavat
kunniallinen ja jalo profeetta, edelläkävijä
ja kastaja Johannes, pyhät kunnialliset ja
korkeasti kiitetyt apostolit, pyhien
joukkoon luetut isämme, suuret
esipaimenet, koko maailman opettajat
Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja
Johannes Krysostomos, pyhät isämme
Lyykian Myrran arkkipiispa Nikolaos
Ihmeidentekijä, Eufimi Novgorodilainen ja
Tihon Sadonskilainen, pyhä jalo
suurmarttyyri Georgios Voittaja ja muut
pyhät voitolliset marttyyrit,
jumalankantajat pyhittäjäisämme
ihmeidentekijät Sergei ja Herman
Valamolaiset, Arseni Konevitsalainen,
Aleksanteri Syväriläinen, Trifon
Petsamolainen ja Serafim Sarovilainen,
pyhä (jonka muistolle temppeli on vihitty,
ja se, jonka muistoa vietetään), pyhät
vanhurskaat Herran esivanhemmat
Joakim ja Anna ynnä kaikki muut pyhät
ihmiset,  -me rukoilemme Sinua, ylen
armollinen Herra, kuule meitä syntisiä,
kun me rukoilemme Sinua, ja armahda
meitä.

Kuoro:
Herra, armahda. ( 12 kertaa )

Pappi:
Sinun ainokaisen Poikasi armon,
laupeuden ja ihmisrakkauden tähden, ja
Hänen kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä
kaikkein pyhimmän, hyvän ja
eläväksitekevän Henkesi kanssa nyt ja
aina ja iankaikkisesti.
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Kuoro:
Aamen.

Minean kanoni, ja nämä triodionit
kohdallansa. Luemme myös Vanhan
testamentin 5. veisun.

5. veisu, 2. sävelmä, Irmossi :
"Kristus , Vapahtajani, rauhan
Ruhtinas, |  pimeydessä olevien
valo ja epätoivoon joutuneiden
pelastus! | Aamusta varhain minä
käännyn Sinun puoleesi, | valista
minut kirkkaudellasi, || sillä en
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut.”

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Nähdessään minussa olevan synnin
viettelijä kiiruhtaa minua yllyttämään
synnintekoihin. Hän totisesti iloitsee
kadotuksestani. Mutta minä rukoilen
Sinua, Vapahtaja, anna minulle parannus
hänen hävitykseen!

Sinä ristilläsi sait riemuvoiton pimeyden
valloista. Pelasta heidän pahanteoistaan
minut, joka olen langennut syntieni
syvyyteen ja pahojen tekojeni kuoppaan,
mutta joka Sinun armollasi pelastuvani
toivon.

Kristus, Sinä kuolit naulittuna ristiin. Tee
eläväksi synnillä kuoletettu sieluni ja suo
minun rauhassa saavuttaa Sinun pyhä
ylösnousemuksesi, minun ahkerasti
noudattaessani vanhurskautesi
säädöksiä.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Puhdas Neitsyt, minun heikkouteni
valistus, mustuneen sieluni pelastus,
pelasta minut, joka olen tuhoon joutunut,
ja pue turmeluksettomuuden vaatteeseen
minut, joka olen turmeltunut hirveissä
rikkomuksissa.

Toinen irmossi: 2.sävelmä:
"Yön kuluttua on lähestynyt
päivä, | ja valo on maailmalle
loistanut. || Sen tähden enkelien
joukot kiitosvirsillä Sinua
ylistävät, oi Herra.”

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Sinä, ainoa kuolematon Herra, suostuit
Pääkallon paikalla lihallisesti
ristiinnaulittavaksi ja teit kuolemattomaksi
ja muovasit uudelleen ihmissuvun.

Nähdessään häpeällisen kärsimyksesi,
Herra, koko luomakunta muuttui ja valitti
juutalaisten murhanhimoa, mutta Sinä
suostuit siihen pelastaaksesi kaiken.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus! Sinua me
palvelemme, Sinuun me turvaamme. Sinä
olet meidän voimamme. Sinua,
yksiolennollista, me kiitosvirsillä
ylistämme. Anna meille ylhäältä
syntiemme sovitus!

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Iloitse, suuresti kunnioitettu Neitsyt
Jumalansynnyttäjä, sinä liiton arkki,
manna-astia, esiinpanoleipien pöytä,
valaiseva kynttilänjalka, palava
orjantappurapensas, Jumalan varjoinen
vuori!
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Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Ikään kuin Kristuksen kanssa
ristiinnaulittuina lausukaamme nyt
maailmalle ja maailmassa oleville
ilotervehdys ja kärsikäämme häväistystä,
pilkkaa ja muuta, että saisimme Hänen
kanssansa kunnian1

Katabasi, 2. sävelmä:
"Yön kuluttua on lähestynyt
päivä, | ja valo on maailmalle
loistanut. || Sen tähden enkelien
joukot kiitosvirsillä Sinua
ylistävät, oi Herra.”

8.veisu, irmossi:
”Herran teot, veisuin ylistäkää
tuliseen pätsiin
hebrealaisnuorukaisten kanssa
laskeutunutta | ja liekit
viileydeksi muuttanutta Jumalaa,
|| ja korkeasti kunnioittakaa
Häntä kaikkina aikoina.”

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Sinä laupeudessasi nöyryyttäen itsesi
kohottauduit ristinpuuhun kohottaaksesi
ihmisen, joka lankesi muinoin syötyään
puun hedelmiä; senpä vuoksi me Sinua,
ainoata hyvää, kunnioitettua, kiitosvirsin
iäti ylistämme.

Minun huoletonna torkkuessani yllätti
minut synnin raskas uni. Mutta Sinä,
minun Kristukseni, joka minun tähteni
vaivuit kuolon uneen ristissä riippuen,
herätä minut, syntiin vajonnut, ettei
kuoleman uni minua yllättäisi.

Sieluni on himojen sokaisemana
pimitetty, ja kavala viholliseni nähdessään

tämän nauraa minulle. Mutta valista
minut, oi Kristus, ja vapahda hänen
pahoista juonistaan iankaikkisesti.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Vietettyäni elämäni
välinpitämättömyydessä synnin
uneliaisuus painaa sieluani, mutta minä
kiiruhdan nukkumattoman esirukouksesi
turvaan: Oi puhdas Neitsyt, älä anna
minun nukkua kuolemaan.

Toinen irmossi, 2.sävelmä:
”Veisatkaamme Hänelle, | joka on
muinoin Siinain vuorella |
edeltäkuvannut Moosekselle
orjantappurapensaassa Neitsyttä
koskevan ihmeen, || sekä
kiittäkäämme ja suuresti
ylistäkäämme Häntä kaikkina
aikoina.”

Diakoni aloittaa suitsutuksen alttarissa
otettuaan siihen papilta siunauksen.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Orjantappuroin kruunattuna ja
purppuraan puettuna Sinä, Kristus,
osoittauduit kauneudessasi ihanammaksi
kaikkia ihmislapsia, ja säteilit kunniaasi.

Sappea ja etikkaa juotuasi Sinä vuodatit
jumalallisesta kyljestäsi elämän ja
turmeltumattomuuden kaksi virtaa niille,
jotka uskolla veisaavat ylistystäsi ja
kunnioittavat Sinua kaikkina aikoina.

Liitelauselma:
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja
Pyhää Henkeä.
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Yksi Jumaluus, Kolminaisuus, jakamaton
olemus, eri Persoonat, ehtymätön Voima,
Isä, Poika ja Henki,  -Sinua me kiitosvirsin
ylistämme kaikkina aikoina

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Puhdas Jumalansynnyttäjä, - sinä taivaan
portti, pelastuksen ovi, ota vastaan
kaikkien kristittyjen rukous , jotka sinua
autuaaksi ylistämme kaikkina aikoina.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Risti, -Kristuksen valtikka, seurakunnan
sarvi, hallitsijain voitto, kristittyjen
suojelija, olkoon minulle valistajani,
olkoon kerskauksenani kaikkina aikoina.

Me kiitämme ja ylistämme ja
kumarramme Herraa, veisaten ja
korkeasti kunnioittaen Häntä
iankaikkisesti.

Katabasi, 2. sävelmä:
”Veisatkaamme Hänelle, | joka on
muinoin Siinain vuorella |
edeltäkuvannut Moosekselle
orjantappurapensaassa Neitsyttä
koskevan ihmeen, || sekä
kiittäkäämme ja suuresti
ylistäkäämme Häntä kaikkina
aikoina.”

Diakoni suitsuttaen Jumalansynnyttäjän
ikonin edessä:
Jumalansynnyttäjää, Valkeuden Äitiä,
veisuilla kunnioittaen ylistäkäämme.

Kuoro:
Minun sieluni suuresti ylistää Herraa | ja
minun henkeni riemuitsee Jumalasta,
Vapahtajastani. |

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa
alhaisuuteen. | Katso, tästedes kaikki
sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria,
ja Hänen nimensä on pyhä, | ja Hänen
laupeutensa pysyy polvesta polveen
niille, jotka Häntä pelkäävät.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Hän on osoittanut voimansa
käsivarrellaan; | Hän on hajottanut ne,
joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta
ja korottanut alhaiset. | Nälkäiset Hän on
täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat Hän on
lähettänyt tyhjinä pois. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
Hän on ottanut huomaansa palvelijansa
Israelin, | muistaaksensa laupeuttaan
Aabrahamia ja hänen siementänsä
kohtaan iankaikkisesti, niin kuin Hän on
meidän isillemme puhunut. |
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi | ja serafeja
verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, | sinua totinen
Jumalansynnyttäjä. |
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9.irmossi:
”Oi siunattu, puhtain
Jumalansynnyttäjä! |
Neitseellisessä helmassasi sinä
käsittämättömästi puit lihaan
Jumalan, | joka on ennen
aurinkoa säteilevä valo ja joka on
meidän tähtemme tullut lihaksi. |
Sen tähden me sinua, || oi
Jumalansynnyttäjä, ylistämme.”

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Veresi vihmomisella puhdista, Jumalan
Sana, pahoilla ajatuksilla saastutettu
sieluni, ja tee minut Sinun kunniastasi
osalliseksi, oi Kristus, -Sinä, joka itse olet
minun tähteni kunniattoman
ristinkuoleman kärsinyt.

Ihmisiä rakastava Kristus! Pahojen
tekojeni raskas taakka on minut peräti
painanut alas, ja minä haikein mielin
huudan Sinulle: Paranna kalliilla verelläsi
sieluni parantumattomat haavat, jotta
minä kiitosvirsillä Sinun jumaluuttasi
ylistäisin.

Ruokanani on pahuus, juomanani
suruttomuus, olen kaikessa
epäsäännöllinen, ruuista
pidättäytymisestä sopimattomasti
ylvästellen, mutta ei senkaltainen paasto
ole Herran sanan mukaista.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Me ylistämme sinua, Jumalansynnyttäjä,
muinaisen ankaran päätöksen poistajaa,
esiäidin oikaisua, sukukuntamme
Jumalan omaksi ottamisen aihetta ja
siltaa Luojan tykö.

Toinen irmossi:
” Pyhää, puhdasta neitsytäitiä |
me kaikki uskovaiset veisuja
laulaen || hurskaasti
Jumalansynnyttäjäksi
ylistämme.”

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Kun Sinut naulittiin ristin puulle,
luomakunta järkkyi. Sinä, joka olet
Jumala, kärsit lihallisesti suuren
laupeutesi tähden, että pelastaisit meidät.

Herra, Sinun ristisi voima on suuri:
siunaten sillä itseämme me heti torjumme
vihollisen voiman.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Kolmipersoonainen  Ykseys,
yksiolentoisin Kolminaisuus,
Alkuherraus,  samanarvoinen luonto, Isä,
Poika ja jumalallinen Henki, pelasta
meidät kaikki!

Liitelauselma:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Iloitse Jumalansynnyttäjä, sinä maailman
armoistuin, jonka edessä kaikki syntiset
aina saavat Jumalan sovituksen.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle!

Vahvista minut, Herra, ristisi jumalallisella
voimalla moitteettomasti ja puhtaasti
pyhittämään Sinulle tämä paaston aika!

Katabasi:
” Pyhää, puhdasta neitsytäitiä |
me kaikki uskovaiset veisuja
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laulaen || hurskaasti
Jumalansynnyttäjäksi
ylistämme.”

Katabasin jälkeen laulamme vielä:
Totisesti on kohtuullista ylistää
autuaaksi sinua,
Jumalansynnyttäjä, aina autuas
ja viaton ja meidän Jumalamme
Äiti. Me ylistämme sinua, joka
olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan
synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Diakoni:
Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa
Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala,
sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä,
puhtainta, siunatuinta,       kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi:
Sillä Sinua ylistävät kaikki taivasten
voimat, ja Sinulle, Isä, Poika ja pyhä
Henki me kunniaa edeskannamme nyt ja
aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Eksapostilario, 1. sävelmä:
Herra, Sinä, joka annat koittaa valon,
puhdista ristisi voimalla sieluni kaikista
synneistä ja pelasta minut!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Herra, Sinä, joka annat koittaa valon,
puhdista Sinun pyhiesi esirukouksien
takia sieluni kaikista synneistä ja pelasta
minut!

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Herra, joka annat koittaa valon, puhdista
Jumalansynnyttäjän esirukouksien takia
sieluni kaikista synneistä ja pelasta minut!

Kiitospsalmi:
Lukija:
Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa.
Ylistäkää Herraa taivaista, Ylistäkää
Häntä korkeuksissa. Ylistäkää Häntä
kaikki Hänen enkelinsä, ylistäkää Häntä,
kaikki Hänen sotajoukkonsa, Sinulle,
Jumala sopii ylistystä veisata.

Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää
häntä, kaikki kirkkaat tähdet.
Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te
vedet taivasten päällä.
Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän
käski, ja ne tulivat luoduiksi.
Ja hän asetti ne olemaan aina ja
iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta
ne eivät poikkea.
Ylistäkää Herraa maasta, te merieläimet
ja kaikki syvyydet,
tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä
myrskytuuli, joka panet hänen käskynsä
toimeen,
te vuoret ja kaikki kukkulat, te
hedelmäpuut ja kaikki setrit,
te pedot ja kaikki karja, te matelijat ja
siivekkäät linnut,
te maan kuninkaat ja kaikki kansakunnat,
te ruhtinaat ja kaikki maan tuomarit,



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon perjantaina

32

te nuorukaiset ynnä neitsyet, te vanhat
yhdessä nuorten kanssa.
Ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen
nimensä yksin on korkea, hänen
valtasuuruutensa ulottuu yli maan ja
taivaan.
Hän on korottanut sarven kansallensa,
että häntä ylistäisivät kaikki hänen
hurskaansa, Israelin lapset, kansa, joka
on häntä lähellä. Halleluja!
Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi
hänelle hurskasten seurakunnassa.
Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset
riemuitkoot kuninkaastaan.
Ylistäkööt he karkeloiden hänen
nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta
vaskirummuilla ja kanteleilla.
Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän
kaunistaa nöyrät pelastuksella.
Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen
kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.
Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja
heidän kädessään kaksiteräinen miekka,
että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat
kansakuntia,
panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja
jalkarautoihin heidän ylhäisensä
ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on
kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen
hurskaittensa kunnia.
Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään,
ylistäkää häntä hänen väkevyytensä
taivaanvahvuuksissa.
Ylistäkää häntä hänen voimallisista
teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen
herrautensa on suuri.
Ylistäkää häntä pasuunan pauhulla,
ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.
Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja
karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla
ja huiluilla.
Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla,
ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.
Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa!

Lukija:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, on
tuleva kunnia, ja Sinulle Isä, Poika ja
pyhä Henki , me kunnioitusta kannamme
nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille
valkeuden.

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa  ja
maassa rauha  ja ihmisillä hyvä tahto! Me
kiitämme Sinua, me ylistämme Sinua,
kumarramme Sinua, kunnioitamme
Sinua, kiitosta kannamme Sinulle Sinun
suuren kunniasi tähden! Herra, Kuningas,
taivaallinen Jumala, Isä, kaikkivaltias!
Herra, ainokainen Poika Jeesus Kristus ja
pyhä Henki! Herra Jumala, Jumalan
Karitsa, Isän Poika, joka otat pois
maailman synnin, armahda meitä! Sinä,
joka maailman synnit otat pois, ota
vastaan meidän rukouksemme! Sinä, joka
Isän oikealla puolella istus, armahda
meitä! Sillä Sinä olet ainoa pyhä, Sinä
olet ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän
Jumalan kunniaksi. Aamen.

Joka päivä minä ylistän Sinua ja kiitän
Sinun nimeäsi iäti ja iankaikkisesti.
Herra, Sinä olet meidän turvamme
suvusta sukuun! Minä sanoin: Herra,
armahda minua, paranna minun sieluni,
sillä minä olen syntiä tehnyt Sinua
vastaan. Herra, Sinun puoleesi minä
käännyn: Opeta minua Sinun tahtoasi
täyttämään, sillä Sinä olet minun
Jumalani, sillä Sinun tykönäsi on elämän
lähde; sinun valkeudessasi me valkeuden
näemme. Jatka laupeuttasi niille, jotka
Sinua tuntevat!

Suo, Herra, että me tämän päivän syntiä
tekemättä viettäisimme! Siunattu olet
Sinä, meidän isäimme Jumala, sekä
kiitetty ja ylistetty on Sinun nimesi
iankaikkisesti. Aamen.

Olkoon Sinun laupeutesi, Herra, meidän
päällämme, niin kuin me Sinuun
uskallamme.
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Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minulle
käskysi! Kiitetty olet Sinä, Kaikkivaltias,
tee minut ymmärtäväiseksi Sinun
käskyilläsi! Kiitetty olet Sinä, Pyhä, valista
minua Sinun käskyilläsi! Herra, Sinun
laupeutesi pysyy iankaikkisesti; älä
kättesi töitä hylkää! Sinulle on tuleva
kiitos, Sinulle ylistysveisut; Sinulle on
myös kunnia tuleva – Isä, Poika ja pyhä
Henki –nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Diakoni solealla kuninkaan ovien edessä:
Kantakaamme aamurukouksemme
Herralle.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, Sinun armollasi.

Anokaamme Herralta, että koko tämä
päivä olisi meille täydellinen, pyhä,
rauhallinen ja synnitön.

Kuoro:
Anna, Herra.

Diakoni:
Anokaamme Herralta rauhan enkeliä,
uskollista johdattajaa, sielujemme ja
ruumiittemme suojelijaa.

Anokaamme Herralta syntiemme ja
rikkomustemme sovitusta ja
anteeksiantamista.

Anokaamme Herralta hyvyyttä ja
menestystä sieluillemme ja rauhaa
maailmalle.

Anokaamme Herralta, että Hän sallisi
meidän viettää elämämme jäljellä olevan
ajan rauhassa ja synninkatumuksessa.

Anokaamme elämällemme kristillistä,
kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua

ja hyvää vastausta Kristuksen pelättävän
tuomioistuimen edessä.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä kaikkia
pyhiä antakaamme itsemme, toinen
toisemme ja koko elämämme Kristuksen,
Jumalan, haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi:
Sillä Sinä olet armon, laupeuden ja
ihmisrakkauden Jumala, ja me kunniaa
edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja
pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Pappi:
Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro:
Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni:
Kumartukaamme Herran edessä.

Kuoro:
Sinun edessäsi, Herra.

Pappi:
Pyhä Herra! Sinä asut korkeuksissa ja
sieltä katsot nöyrien puoleen nähden
kaikkinäkevällä silmälläsi koko
luomakunnan. Nöyrin sydämin
kumartuneina me rukoilemme Sinua, oi
kaikkein Pyhin: Ojenna pyhästä
asunnostasi näkymätön kätesi
siunaamaan meitä kaikkia. Ja mitä
olemme tahtoen tai tahtomattamme
syntiä tehneet Sinä, hyvä ja ihmisiä
rakastava Jumala, anna anteeksi ja
lahjoita meille sekä maallisia että
taivaallisia hyvyyksiäsi.
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Sillä Sinä, meidän Jumalamme, armahdat
meitä ja pelastat, ja me kunniaa
edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja
pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Virrelmästikiirat, 8.sävelmä:
Ottakaamme ilolla vastaan paaston
julistus! | Jos esi-isämme olisi sen pitänyt,
| niin ei meitä olisi Eedenistä karkotettu
pois. | Hedelmä, joka minut tappoi, oli
ihana nähdä ja hyvä syödä. | Älkäämme
antako silmiemme lumota älkäämmekä
nielumme viehättää meitä mieliruuilla, |
jotka nauttimisen jälkeen saattavat meidät
häpeään. | Karttakaamme  hillittömyyttä |
älkäämme heittäytykö siitä kyllästyneinä
himojen valtaan! | Antakaamme merkitä
itsemme sen verellä, joka on
vapaaehtoisesti antanut itsensä
kuoleman vietäväksi, | ettei hukuttaja
saisi houkutella meitä, | | vaan että me
saisimme sielumme pelastukseksi
Kristuksen pyhintä pääsiäistä syödä.

Liitelauselma:
Ravitse aamulla meitä armollasi, suo
meille iloa ja riemua kaikkina
päivinämme. Suo meidän iloita yhtä
monta päivää, kuin olet nöyryyttänyt
meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme
kovaa kokeneet. Saakoon palvelijasi
nähdä Sinun tekosi ja heidän lapsensa
Sinun kunniasi.

Ottakaamme ilolla vastaan paaston
julistus! | Jos esi-isämme olisi sen pitänyt,
| niin ei meitä olisi Eedenistä karkotettu
pois. | Hedelmä, joka minut tappoi, oli
ihana nähdä ja hyvä syödä. | Älkäämme
antako silmiemme lumota älkäämmekä
nielumme viehättää meitä mieliruuilla, |
jotka nauttimisen jälkeen saattavat meidät
häpeään. | Karttakaamme  hillittömyyttä |
älkäämme heittäytykö siitä kyllästyneinä
himojen valtaan! | Antakaamme merkitä
itsemme sen verellä, joka on
vapaaehtoisesti antanut itsensä

kuoleman vietäväksi, | ettei hukuttaja
saisi houkutella meitä, | | vaan että me
saisimme sielumme pelastukseksi
Kristuksen pyhintä pääsiäistä syödä.

Liitelauselma:
Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän
Jumalamme, laupeus. Suo menestyä
meille kättemme työn; niin, suo menestyä
meidän kättemme työn.

Miksi nimittäisimme teitä, te pyhät
marttyyrit? | Kerubeiksiko, koska te
kannatte Kristuksen valtaistuinta? |
Serafeiksiko, koska te lakkaamatta
kunnioitatte Häntä? | Enkeleiksikö, koska
olette jättäneet pois ruumiinne? |
Voimiksiko, koska te teette ihmetekoja? |
Lukuisia ovat teidän nimenne | ja vielä
lukuisimpia armolahjanne. || rukoilkaa
sieluillemme pelastusta!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Koko luonto nähdessään Sinut,
Vapahtaja, ristiin naulittuna Pääkallon
paikalla muuttui | ja sietämättä näkyä tuli
vavistuksen valtaan. | Mutta Äitisi, puhdas
Neitsyt, itkien valitti ja huusi Sinulle: | Voi
minua, Poikani, minun suloisin
Vapahtajani! || Kuinka uutta,
hämmästyttävää ja outoa on tämä kaikki,
mitä näen!

Lukija:
Hyvä on Herraa kiittää ja veisata ylistystä
Sinun nimellesi, Sinä kaikkein korkein,
aamulla julistaa armoasi ja yön tullen
Sinun totuuttasi.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
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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.
Seisoessamme kunniasi temppelissä me
ajattelemme olevamme taivaassa.
Jumalansynnyttäjä, sinä taivaallinen
portti, avaa meille laupeutesi ovi!

Herra, armahda ( 40 kertaa).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi:
Kiitetty on aina oleva Kristus, meidän
Jumalamme, alati, nyt, aina ja
iankaikkisesti.

Lukija:
Aamen.
Taivaallinen Kuningas, ohjaa maamme
hallitusta, vahvista uskomme, hillitse
vihollisuudet, anna maailmallesi rauha,
varjele seurakuntaamme, edesmenneet
isämme, äitimme, veljemme ja
sisaremme saata vanhurskauden
majoihin ja meidän synninkatumuksemme
ja tunnustuksemme ota hyvyydessäsi
vastaan!

Pappi:
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.

Kumarrus maahan.

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

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).
Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Ensimmäinen hetki

Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!
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Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

Psalmi 5
Herra, kuule minua, huomaa
huokaukseni!
Kuninkaani ja Jumalani, kuule, kun
huudan sinulta apua. Sinua minä
rukoilen.
Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun
hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan
vastaustasi.
Jumala, sinä et siedä vääryyttä. Pahat
eivät saa sinulta suojaa, rehentelijät eivät
saa astua eteesi. Sinä vihaat
väärintekijöitä, valheenpuhujat sinä
tuhoat, murhamiehet ja petturit sinä
kiroat.
Mutta minä saan tulla sinun temppeliisi
suuren hyvyytesi tähden. Minä saan
kumartaa pyhäkköösi päin, osoittaa
sinulle kunnioitusta.
Herra, johdata Herra, johdata minua
tahtosi tietä, tasoita minulle polku
vihamiesteni nähden!
Heidän sanaansa ei voi luottaa, he
hautovat tuhoa sydämessään. Heidän
puheissaan väijyy avoin hauta, heidän
kielensä on liukas ja pettävä.
Langeta heille tuomiosi, Jumala, anna
heidän aikeittensa raueta! Karkota heidät
luotasi, heidän rikoksensa ovat
lukemattomat. Sinua vastaan he ovat
nousseet.
Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat,
loppumaton olkoon heidän riemunsa!
Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua,
sinä olet heidän ilonsa lähde.
Sinä, Herra, annat siunauksesi
vanhurskaalle, sinun hyvyytesi suojaa
häntä kuin kilpi.

Psalmi 90
Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta
polveen.

Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja
maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä,
Jumala.
Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot:
"Palatkaa jälleen, te ihmisten lapset".
Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin
eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen
vartiohetki.
Sinä huuhdot heidät pois; he ovat kuin uni, ovat
kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa:
aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se
leikataan ja kuivettuu.
Sillä me hukumme sinun vihasi voimasta, ja sinun
kiivastuksesi voimasta me häviämme pois.
Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi,
salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen.
Niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi
alla, vuotemme päättyvät meiltä kuin huokaus.
Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä
vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä
vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja
turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me
lentäisimme pois.
Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun
kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi?
Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me
saisimme viisaan sydämen.
Herra, palaja jälleen. Voi, kuinka kauan? Armahda
palvelijoitasi.
Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja
riemua kaikkina päivinämme.
Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet
nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin
olemme kovaa kokeneet.
Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän
lapsensa sinun kunniasi.
Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän
Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille
kättemme työn; niin, suo menestyä meidän
kättemme työn.

Psalmi 101
Minä veisaan armosta ja oikeudesta; sinun
ylistystäsi, Herra, minä laulan.
Minä tahdon noudattaa nuhteetonta vaellusta;
milloin tulet sinä minun tyköni? Minä tahdon
vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä.
En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on,
eksyttäväistä menoa minä vihaan: ei saa se
minuun tarttua.
Nurja sydän väistyköön minusta; pahasta minä en
tahdo tietää.
Joka salaa panettelee lähimmäistänsä, sen minä
hukutan; jolla on ylpeät silmät ja kopea sydän, sitä
minä en siedä.
Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he
asuisivat minua lähellä; joka vaeltaa
nuhteettomuuden tietä, se on oleva minun
palvelijani.
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Vilpin tekijä älköön asuko minun huoneessani,
valheen puhuja ei kestä minun silmäini edessä.
Joka aamu minä hukutan kaikki jumalattomat
maasta, lopettaakseni kaikki väärintekijät Herran
kaupungista.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

Katismaa ei ole.

Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven
edessä ja laulajat toistavat troparin
6.sävelmällä:

Kuule varhain ääntäni, minun Kuninkaani
ja Jumalani.

Liitelauselma:
Herra, ota korviisi sanani, ota huomioon
huokaukseni.

Liitelauselma:
Sillä Sinua, Herra, minä rukoilen.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Miksi nimittäisimme sinua, oi Armoitettu?
–Taivaaksi, sillä sinusta on koittanut
vanhurskauden aurinko; paratiisiksi, sillä
sinä olet kasvattanut
turmeltumattomuuden kukan; Neitseeksi,
sillä sinä pysyit miehen tietämättömänä;
puhtaaksi Äidiksi, sillä sinä kannoit
pyhässä sylissäsi Poikaa, joka on
kaikkien Jumala. Rukoile, että Hän
pelastaisi meidän sielumme.

Vahvista, Herra, käymiseni sanassasi,
äläkä anna minkään jumalattomuuden
minua vallita. Lunasta minut ihmisten
väkivallasta, niin minä käskysi pidän.
Valista kasvosi palvelijoillesi ja opeta
minulle sääntösi.
Täyttyköön suuni Sinun kiittämisestäsi,
Herra, että veisuilla ylistäisin Sinun
kunniaasi, koko päivän Sinun jalouttasi.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on
valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
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Lukija:
Aamen.
Kristus, meidän Jumalamme, kiiruhda
pian apuun meille, ennen kuin vihollinen,
joka Sinua panettelee, saa valtaansa
meidät. Kukista ristisi voimalla ne, jotka
sotivat meitä vastaan, että he
ymmärtäisivät, kuinka voimallisia voi
aikaansaada oikeauskoisten usko,
Jumalansynnyttäjän rukousten tähden, oi
ainoa ihmisiä rakastava.

Herra, armahda. ( 40 kertaa )

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 kuninkaan ovien edessä:
Jumala, ole meille armollinen ja siunaa
meitä! Valista kasvosi meille ja armahda
meitä!

Lukija:
Aamen.

Pappi:
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.

Kumarrus maahan.

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

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.
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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 kertaa).

Pappi:
Kristus, totinen Valkeus, joka valistat ja
pyhität jokaisen maailmaan tulevan
ihmisen. Kuvautukoon meissä Sinun
kasvojesi valkeus, että me siinä
lähestymättömän valkeuden näkisimme;
ja ojenna meidän askeleemme Sinun
käskyjesi täyttämiseen, puhtaimman Äitisi
ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden.

Kuoro: Kontakki, 8.säv.:
Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, |
voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, | me,
sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme |
kiitokseksi veisaamme voittovirren. |
Pelasta meidät kaikista vaaroista, | sillä
sinulla on valta voittamaton, | että
huutaisimme sinulle: || Iloitse, Morsian,
aviontuntematon.

Pappi:
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän
Jumalamme, meidän toivomme, kunnia
Sinulle.

Kuoro:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda.
Herra, armahda. Siunaa.

Pappi:
Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman
Äitinsä ja kaikkien pyhiensä
esirukouksien tähden armahtakoon meitä
ja pelastakoon hyvyydessään ja
ihmisrakkaudessaan.

Kuoro:
Anna, Herra, pitkä ikä meidän pyhimmälle
isällemme Konstantinopolin ja uuden
Rooman arkkipiispalle ja ekumeeniselle
patriarkalle ____________ ja korkeasti
pyhitetylle Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispalle ____________ sekä
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin
metropoliitalle __________, tämän pyhän
temppelin veljille ja kaikille
seurakuntamme jäsenille sekä kaikille
oikeauskoisille kristityille.

(Joissakin luostareissa tässä kohtaa
toimitetaan litania edesmenneitten
puolesta.. Pappi tropareja laulettaessa
siirtyy kirkon takaosaan seuraten
saattokynttilää. Vainajien pöytää ei
siirretä keskelle kirkkoa. Litanian loputtua
pappi kuninkaan ovien edessä aloittaa
alkusiunauksella kolmannen hetken.)
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Kolmas hetki

Pappi:
Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:
Aamen. 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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata

meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

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

Lukija:
Aamen. Herra, armahda (12 kertaa ).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja
langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!

psalmi 17
Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta! Kuule
minun avunhuutoni, ota vastaan rukoukseni. Minä
puhun sinulle vilpittömin huulin. Sinulta saan
oikean tuomion, sinun silmäsi näkevät, mikä on
totta. Sinä tutkit sydämeni, yölläkin sinä minua
tarkkaat, sinä koettelet minua mutta et löydä
minusta mitään väärää. Minun suuni ei puhu
pahaa. En ole tehnyt niin kuin muut tekevät. Olen
totellut sinua ja välttänyt väkivallan teitä. Sinun
poluillasi minä olen pysynyt, jalkani eivät ole
horjahtaneet sinun tieltäsi pois. Minä huudan
sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle.
Kuuntele minua, kuule, mitä puhun sinulle. Osoita
minulle ihmeellistä hyvyyttäsi! Sinä pelastat
väkevällä kädelläsi kaikki ne, jotka etsivät sinusta
turvaa vihamiesten uhatessa. Varjele minua niin
kuin silmäterääsi, peitä minut siipiesi suojaan -
jumalattomat väijyvät henkeäni, veriviholliseni
saartavat minut! He ovat kovettaneet sydämensä
ja puhuvat röyhkeästi ylvästellen. Nyt he ovat jo
kintereilläni ja piirittävät minut, vaanivat tilaisuutta
iskeäkseen minut maahan. He ovat kuin saalista
himoitseva leijona, kuin piilopaikassaan väijyvä
peto. 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.
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Psalmi 25

Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani,
sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan,
ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he
voittavat minut! Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää
vaille apuasi. Vain luopiot joutuvat häpeään.
Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua
kulkemaan polkujasi. Ohjaa minut totuuteesi ja
opeta minua, sinä Jumalani, auttajani! Sinuun
minä luotan aina. Herra, sinä olet laupias, muista
minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista
nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka
olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Hyvä ja
oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa
köyhille tiensä. Herran tie on hyvä, hän on
uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja
lakinsa. Herra, nimesi kunnian tähden anna
anteeksi suuret syntini. Se, joka Herraa pelkää,
oppii valitsemaan oikean tien. Hän saa onnen ja
rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan.
Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen, ja
he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa.
Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää
jalkani ansasta. Käänny puoleeni ja ole minulle
armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä
sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni.
Katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna
anteeksi kaikki syntini. Katso, kuinka paljon
minulla on vihollisia! Heidän vihansa on
väkivaltainen ja julma! Suojele minua ja pelasta
minut, älä hylkää minua, sinuun minä turvaudun.
Vilpittömyys ja rehellisyys on minun suojani.
Sinuun, Herra, minä luotan.
Jumala, vapauta Israel kaikesta hädästä!

Psalmi 51

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!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon
Sinulle, Jumala!

19.katisma (135, 136, 137;  138, 139,
140;  141, 142, 143) Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 135.
Ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää, te
Herran palvelijat,
te, jotka toimitatte palvelusta Herran
temppelissä, Jumalamme temppelin
esipihoilla!
Ylistäkää Herraa, hän on hyvä! Soittakaa
hänen nimensä kunniaksi, se on ihana ja
suloinen!
Herra on valinnut omakseen Jaakobin,
omaksi kansakseen Israelin.
Herra on suuri, minä tiedän sen, meidän
Herramme on suurempi kuin mikään muu
jumala.
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Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee
taivaassa ja maan päällä, merissä ja
syvyyden vesissä.
Hän nostattaa pilvet maan reunamilta,
hän lähettää salamat, avaa sateelle tien
ja päästää varastoistaan tuulet
puhaltamaan.
Herra löi kuoliaaksi Egyptin esikoiset, niin
ihmisten kuin eläinten.
Sinun keskelläsi, Egypti, hän teki ihmeitä
ja tunnustekoja faraolle ja hänen
joukolleen.
Hän löi suuret kansat, hän surmasi
mahtavat kuninkaat
- Sihonin, amorilaisten kuninkaan, Ogin,
Basanin kuninkaan - hän kukisti Kanaanin
valtakunnat
ja antoi niiden maat omalle kansalleen,
perintömaaksi Israelille.
Herra, sinun nimesi on ikuinen! Sinun
nimesi kaikuu polvesta polveen.
Herra hankkii kansalleen oikeutta, hän on
laupias palvelijoilleen.
Muiden kansojen jumalat ovat hopeaa ja
kultaa, ihmiskätten työtä.
Niillä on suu, mutta ne eivät puhu, niillä
on silmät, mutta ne eivät näe,
niillä on korvat, mutta ne eivät kuule.
Henkäystäkään ei ole niiden suussa.
Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät,
kaikki, jotka niihin turvaavat.
Israelin suku, kiitä Herraa! Aaronin suku,
kiitä Herraa!
Leevin suku, kiitä Herraa! Kiittäkää
Herraa kaikki te, jotka häntä pelkäätte!
Kiitetty olkoon Siionin Herra, hän, joka
asuu Jerusalemissa.

Psalmi 136:
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen
armonsa.
Kiittäkää jumalien Jumalaa! Iäti kestää hänen
armonsa.
Kiittäkää valtiaitten valtiasta! Iäti kestää hänen
armonsa.
Hän yksin tekee suuria ihmetekoja. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan. Iäti
kestää hänen armonsa!
Hän on levittänyt maan vetten päälle. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän on tehnyt suuret valot. Iäti kestää hänen
armonsa!

Hän teki auringon hallitsemaan päivää. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä. Iäti
kestää hänen armonsa!
Hän löi Egyptiä, surmasi sen esikoiset. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän vei Israelin pois Egyptistä. Iäti kestää hänen
armonsa!
Hänen väkevä kätensä, kohotettu kätensä sen
teki. Iäti kestää hänen armonsa!
Hän halkaisi Kaislameren kahtia. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän vei Israelin kansan vetten välitse. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän syöksi faraon joukkoineen Kaislamereen. Iäti
kestää hänen armonsa!
Hän johdatti kansaansa autiomaassa. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän kukisti suuret kuninkaat. Iäti kestää hänen
armonsa!
Hän löi hengiltä mahtavat kuninkaat. Iäti kestää
hänen armonsa!
Sihonin, amorilaisten kuninkaan, hän löi. Iäti
kestää hänen armonsa!
Ogin, Basanin kuninkaan, hän löi. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän antoi kaikki heidän maansa Israelille. Iäti
kestää hänen armonsa!
Hän antoi ne perintömaaksi palvelijalleen
Israelille. Iäti kestää hänen armonsa!
Hän muisti meitä, kun meitä poljettiin. Iäti kestää
hänen armonsa!
Hän tempasi meidät sortajiemme käsistä. Iäti
kestää hänen armonsa!
Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Iäti kestää
hänen armonsa!
Kiittäkää taivaan Jumalaa! Iäti kestää hänen
armonsa!

Psalmi 137:
Virtojen varsilla Babyloniassa me istuimme ja
itkimme, kun muistimme Siionia.
Rannan pajuihin me ripustimme lyyramme.
Ne, jotka meidät olivat sinne vieneet, vaativat
meitä laulamaan, ne, joiden orjuudessa me
vaikeroimme, käskivät meidän iloita ja sanoivat:
"Laulakaa meille Siionin lauluja!"
Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla
maalla?
Jerusalem, jos sinut unohdan, kadotkoon käteni
voima!
Tarttukoon kieleni kitalakeen, ellen sinua muista,
ellen pidä ylimpänä ilonani sinua, Jerusalem!
Muista, Herra, Jerusalemin hävityksen päivää,
muista edomilaisia, muista, miten he huusivat:
"Repikää, repikää se maan tasalle!"
Ja sinä Babylon, tuhoon tuomittu nainen! Hyvin
tekee se, joka sinulle kostaa sen minkä meille teit.
Hyvin tekee se, joka tarttuu lapsiisi ja lyö ne
murskaksi kallioon!
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 138:
Koko sydämestäni minä sinua kiitän,
sinua minä soitollani ylistän - sinua, en
muita jumalia.
Minä kumarrun pyhään temppeliisi päin ja
kiitän sinun nimeäsi armosi ja
uskollisuutesi tähden. Suuri on sinun
nimesi, luja on antamasi lupaus.
Kun huusin sinua, sinä vastasit, annoit
sydämeeni voimaa ja rohkeutta.
Herra, kiittäkööt sinua kaikki kuninkaat,
kun he kuulevat, mitä sinä sanot!
Laulakoot Herran teistä, sillä Herran
kunnia on suuri!
Herra on korkeuksissa, mutta hän näkee
alhaisimmankin ja erottaa jo etäältä
ylpeän.
Vaikka minä kuljen ahdingosta
ahdinkoon, sinä annat minulle voimaa
elää. Vihamieheni tahtovat minulle pahaa,
mutta sinä ojennat kätesi, sinun väkevä
kätesi pelastaa minut.
Minkä olet osalleni varannut, sen sinä,
Herra, viet päätökseen. Iäti kestää sinun
armosi. Ethän jätä kesken kättesi työtä!

Psalmi 139:
Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut.

Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo
kaukaa sinä näet aikeeni.
Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin
pohjin sinä tunnet minun tekemiseni.
Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra,
et tuntisi.
Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket
kätesi minun päälleni.
Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei
ymmärrykseni yllä.
Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta,
minne voisin paeta sinun edestäsi?
Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka
tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet.
Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai
muuttaisin merten taa,
sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä
kädelläsi.
Vaikka sanoisin: "Nyt olen pimeyden kätköissä, yö
peittää päivän valon",
sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle
kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo.
Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini
kohdussa olet minut punonut.
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä,
muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei
pieninkään luuni ole salassa.
Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun
kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt
päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.
Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi,
Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!
Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on
hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: sinä olet
kanssani.
Kunpa surmaisit, Jumala, väärintekijät! Kaikotkaa,
murhamiehet!
He ovat sinun vihollisiasi, he vetoavat sinuun
valheellisesti ja vannovat väärin sinun nimeesi.
Enkö vihaisi sinun vihollisiasi, Herra, enkö inhoaisi
sinun vastustajiasi!
Loputon on vihani heitä kohtaan, he ovat minunkin
vihollisiani.
Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele
minua, katso ajatuksiini.
Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa
minut ikiaikojen tielle.

Psalmi 140:
Herra, varjele minua pahoilta ihmisiltä, suojele
väkivallantekijöiltä!
He hautovat mielessään katalia, yhtenään he ovat
haastamassa riitaa.
Heidän kielensä on terävä kuin käärmeen kieli,
kyyn myrkkyä heillä on huulillaan.
Herra, suojele minua, älä anna minun joutua
jumalattomien käsiin. Varjele minua
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väkivallantekijöiltä, jotka juonillaan yrittävät kaataa
minut.
Nuo röyhkeät miehet ovat virittäneet minulle
paulat ja langat, pingottaneet verkon tieni yli,
piilottaneet loukkuja tuhokseni.
Minä luotan sinuun, Herra, sinä olet minun
Jumalani, kuuntele, mitä sinulta pyydän!
Herra, sinä olet väkevä auttajani, sinun kätesi
suojaa minua taistelussa.
Herra, älä anna käydä toteen sen, mihin
jumalattomien mieli palaa, tee tyhjäksi
ylvästelijöiden juonet!
Paljon pahaa ovat ahdistajani tehneet puheillaan -
kääntykööt ne heitä itseään vastaan!*
Satakoon heidän ylleen hehkuvia hiiliä! Herra,
syökse heidät tuleen, syökse kuiluun, josta ei
pääse pois!
Panettelija älköön saako asua maassa,
väkivaltaista vainotkoot onnettomuudet toinen
toisensa perään.
Herra, sinä ajat köyhän asiaa, sinä hankit oikeutta
onnettomalle, minä tiedän sen.
Oikeamieliset kiittävät sinun nimeäsi, rehelliset
saavat asua lähelläsi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 141:
Herra, minä huudan sinua! Riennä
avukseni, kuule ääneni, kun sinua
huudan!
Olkoon rukoukseni edessäsi uhrisavuna,
olkoot kohotetut käteni iltauhri.
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!

Psalmi 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.
Olen satimessa - pelasta minut, niin saan kiittää
sinun nimeäsi. Ystävät kokoontuvat ympärilleni,
kun pidät minusta huolen.

Psalmi 143:
Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni!
Sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle!
Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun
edessäsi ei yksikään ole syytön.
Vihamieheni vainoaa henkeäni, hän polkee
elämäni jalkoihinsa, hän suistaa minut pimeyteen,
kauan sitten kuolleitten joukkoon.
Voimani ovat lopussa, sydämeni jähmettyy.
Minä muistelen menneitä aikoja, mietin kaikkia
tekojasi, ajattelen sinun kättesi töitä.
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Minä kohotan käteni sinun puoleesi, sieluni janoaa
sinua kuin kuivunut maa.
Vastaa minulle, Herra! Vastaa pian, kauan en
enää jaksa! Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin
olen haudan partaalla.
Sinuun minä turvaan - osoita laupeutesi jo
aamuvarhaisesta! Sinun puoleesi minä käännyn -
opeta minulle tie, jota kulkea!
Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä! Sinun
luonasi olen turvassa.
Sinä olet minun Jumalani - opeta minua
täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi
johdattakoon minua tasaista tietä.
Nimesi tähden, Herra, anna minun elää! Vapauta
minut ahdingosta, sinä vanhurskas!
Tuhoa viholliseni, sinä uskollinen! Hävitä kaikki,
jotka vainoavat henkeäni - minä olen sinun
palvelijasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven
edessä troparin, jonka kuoro toistaa
6.sävelmällä:
Herra, joka pyhän Henkesi lähetit
kolmannella hetkellä alas apostoleillesi, |
älä, oi Hyvä, ota Häntä meiltä pois, ||
vaan uudista meitä, jotka Sinua
rukoilemme.

Liitelauselma:
Jumala, luo minuun puhdas sydän, ja
uudista sisässäni totuuden henki!

Liitelauselma:
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä
äläkä ota minulta pois Sinun pyhää
Henkeäsi.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
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.

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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

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

Lukija:
Aamen.
Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän
Jumalamme, joka teit viisaiksi kalamiehet,
kun heidän päällensä Pyhän Hengen
vuodatit, ja heidän kauttansa sait
verkkoon 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
pysyväinen ojennus. Älä 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!

 Herra, armahda . ( 40 kertaa )
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:
Pyhien isiemme esirukouksien tähden
Herra Jeesus Kristus, meidän
Jumalamme, armahda meitä.

Lukija:
Aamen.

Pappi:
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.

Kumarrus maahan.

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

Kumarrus maahan.
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Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen 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, 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,
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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!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

20. katisma (Psalmit 144, 145;  146, 147;
148, 149, 150)
:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 144:

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni! Hän
opettaa käteni taistelemaan, käsivarteni
käymään sotaa.
Hän on uskollinen suojelijani, hän on
linnani, hän on turvani ja pelastajani, kilpi,
jonka taakse suojaudun. Hän alistaa
kansat valtaani.
Herra, mikä on ihminen! Kuitenkin sinä
häntä ajattelet. Mikä on ihmislapsi!
Kuitenkin pidät hänestä huolen.
Ihminen on kuin tuulenhenkäys, hänen
päivänsä katoavat kuin varjo.
Herra, kallista taivaasi ja astu alas!
Kosketa vuoria, niin että ne savuavat!
Iske leimuava salama, lyö hajalle kaikki
viholliseni! Ammu nuolesi, saata heidät
sekasortoon!
Ojenna korkeudesta kätesi ja auta minut
turvaan, pelasta minut syvistä vesistä!
Pelasta muukalaisten käsistä -
heidän suunsa puhuu petoksen sanoja ja
heidän oikea kätensä nousee väärään
valaan.
Jumala, minä laulan sinulle uuden laulun,
kymmenkielisellä harpulla minä sinulle
soitan.
Sinä annat kuninkaille voiton, sinä
pelastat palvelijasi Daavidin. Torju julma
miekka, joka iskee minuun.
Pelasta minut muukalaisten käsistä -
heidän suunsa puhuu petoksen sanoja ja
heidän oikea kätensä nousee väärään
valaan.
Meidän poikamme ovat kuin reheviä
taimia, jo nuorena vahvoiksi varttuneita,
tyttäremme kuin kauniita pylväitä,
temppelin koristusten kaltaisia.
Vilja-aittamme ovat täpötäynnä, meillä on
kaikkea yllin kyllin. Lampaita ja vuohia on
tuhansittain, kymmenintuhansin
kedoillamme,
lehmämme ovat lihavia ja tiineitä. Meille
ei satu vahinkoa, ei onnettomuutta, ei
kuulu valitusta toreiltamme.
Onnellinen se kansa, jonka käy näin
hyvin, onnellinen se kansa, jonka jumala
on Herra!
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Psalmi 145:
Minä laulan sinun kunniaasi, Jumalani,
kuninkaani! Minä kiitän sinun nimeäsi aina ja
ikuisesti.
Joka päivä minä sinua kiitän, minä ylistän sinun
nimeäsi aina ja ikuisesti.
Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton
hänen suuruutensa!
Sinun tekojasi ylistetään polvesta polveen, isät
kertovat ihmeitäsi lapsilleen,
tuovat julki sinun kirkkautesi, loistosi ja kunniasi.
Minä mietiskelen sinun ihmetekojasi.
Miten valtavia, miten pelottavia ovatkaan sinun
tekosi, kerrottakoon niistä kaikille. Minä julistan
sinun suuruuttasi.
Levitköön sanoma sinun hyvyytesi runsaudesta,
kiitettäköön sinun vanhurskauttasi riemuiten.
Anteeksiantava ja laupias on Herra, hän on
kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä.
Herra on hyvä kaikille, hän armahtaa kaikkia
luotujaan.
Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi, uskolliset
palvelijasi kiittäkööt sinua!
Julistakoot he valtakuntasi kunniaa, kertokoot
mahtavista teoistasi.
Saattakoot he ihmisten tietoon Herran väkevät
teot ja hänen valtakuntansa mahdin ja loiston.
Sinun valtakuntasi on ikuinen, sinun herruutesi
pysyy polvesta polveen.
Herra on luotettava kaikissa sanoissaan,
uskollinen kaikissa teoissaan.
Herra tukee horjuvia, maahan painetut hän nostaa
jaloilleen.
Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat
heille ruoan ajallaan.
Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken
mikä elää.
Herra on kaikessa oikeamielinen, hän on
uskollinen kaikissa teoissaan.
Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä,
joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa.
Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät,
hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä.
Herra suojelee niitä, jotka häntä rakastavat, mutta
jumalattomista hän tekee lopun.
Ylistäköön minun suuni Herraa, hänen pyhää
nimeään kiittäkööt kaikki luodut aina ja ikuisesti!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

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

Psalmi 147:
Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on
virittää ylistyslaulu!
Herra rakentaa Jerusalemin jälleen, hän kokoaa
Israelin hajotetun kansan.
Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän
sitoo heidän haavansa.
Herra tietää tähtien luvun, hän on antanut niille
kaikille nimen.
Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,
mittaamaton on hänen viisautensa.
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Hän on nöyrien tuki ja turva, mutta jumalattomat
hän painaa maahan.
Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa
lyyralla kiitosta Jumalallemme!
Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle
sateen, hän panee versomaan vuorien ruohon.
Hän antaa karjalle ravinnon, hän ruokkii korpin
pojat, jotka huutavat nälissään.
Hevosen voima ei ole Herran silmissä mitään,
miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä.
Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin,
jotka panevat toivonsa Herran armoon.
Kiitä Herraa, Jerusalem! Ylistä Jumalaasi, Siion!
Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa
ne, jotka asuvat keskelläsi.
Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi
parhainta vehnää.
Hän lähettää käskynsä maan päälle, hetkessä
saapuu hänen sanansa perille.
Hän sirottelee lunta kuin villan hahtuvia, hän
levittää kuuraa kuin tuhkaa.
Hän viskoo rakeita kuin leivänmuruja, hänen
pakkasessaan vesi jähmettyy.
Kun hän käskee, jää sulaa. Hän käskee tuulensa
puhaltaa, ja vedet virtaavat.
Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille, käskynsä
ja säädöksensä Israelille.
Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut, hänen
säädöksiään eivät toiset tunne.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Kuoro:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 148:
Ylistäkää Herraa, te jotka olette
taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa!

Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä,
ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!
Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää
häntä, kirkkaat tähdet!
Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja
taivaankantta kattavat vedet!
Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä
hän on ne käskyllään luonut.
Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi, hän
sääti niille järkkymättömät lait.
Ylistäkää Herraa, te jotka olette maan
päällä, ylistäkää, syvyydet ja meren
pedot!
Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva,
ylistä, myrskytuuli, hänen käskyläisensä!
Ylistäkää, vuoret ja kukkulat,
hedelmäpuut ja setrit,
villipedot ja karja, maan matelijat ja
taivaan linnut!
Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat,
ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,
nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret!
Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä
hänen nimensä yksin on ylhäinen, hänen
mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan.
Herra on antanut kansalleen uuden
voiman. Häntä ylistävät kaikki hänen
palvelijansa, Israelin kansa, joka saa olla
lähellä häntä.

Psalmi 149:
Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja
ylistäkää häntä, te Herran omat!
Iloitkoon Israel Luojastaan, riemuitkoot Siionin
asukkaat kuninkaastaan,
ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot
hänen kiitostaan rummuin ja harpuin!
Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja
nostaa heidät kunniaan.
Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,
riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika!
Heillä on huulillaan Jumalan ylistys, heillä on
kädessään kaksiteräinen miekka,
he kostavat viholliskansoille, kurittavat
kansakuntia.
He panevat kahleisiin niiden kuninkaat ja lyövät
rautoihin mahtimiehet.
He panevat täytäntöön tuomion, jonka Herra on
laissaan säätänyt. Tämä on Herran palvelijoiden
kunniatehtävä.

Psalmi 150:
Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään,
ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa!
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Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan,
ylistäkää häntä, hän on suuri!
Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä
harppua ja lyyraa soittaen!
Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden,
ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen!
Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää
häntä riemukkain symbaalein!
Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää
Herraa! Halleluja!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven
edessä troparin, jonka kuoro toistaa
2.sävelmällä:
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!

Liitelauselma:
Jumala, kuule rukoukseni, äläkä peitä
itseäsi anomuksiltani!

Liitelauselma:
Minä huudan Jumalaa ja Herra pelastaa
minut.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
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.

Pappi:
Se on viisautta:

Lukija:
Profetian tropari:
Herra, ehkäise armollasi meidän
elämässämme monilukuiset synnit ja
parannukseen taipumattomat tapamme.
Paitsi Sinua emme toista tunne, jonka
vallassa olisi elämä sekä kuolema.
Pelasta meidät ihmisiä rakastava!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Sama uudelleen.

Pappi:
Se on viisautta:

Lukija:
Prokimeni, 7.sävelmä:
Minä rakastan Sinua, Herra, minun
voimani, | Herra minun kallioni.
Liitelauselma:
Minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin
minä pakenen.

Pappi:
Se on viisautta.

Lukija:
Profeetta Jesajan kirjasta ( 3:1-14):

Pappi:
Kuulkaamme.

Lukija:
Tietäkää: Jumala, Herra Sebaot, ottaa
pois Juudalta ja Jerusalemilta kaiken tuen
ja turvan, runsaan veden ja leveän leivän,
jokaisen sotaurhon ja valiosoturin,
jokaisen tuomarin ja profeetan,
ennustajan ja kansan vanhimman,
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jokaisen päällikön ja ylimyksen, jokaisen
neuvonantajan ja tietäjän, jokaisen
loitsujen lukijan.
Minä panen poikaset kansan johtajiksi ja
annan mielivallan sitä hallita.
Silloin kaikki sortavat toisiaan, ahdistavat
toinen toistaan. Nuori rehentelee
vanhalle, mitätön kunnianarvoiselle.
Silloin veli tarttuu veljensä käsivarteen ja
sanoo hänelle: "Kun sinulla sentään on
viitta, ryhdy sinä meille johtajaksi! Ota
haltuusi tämä rauniokasa."
Niin toinen korottaa äänensä ja sanoo:
"Minä en rupea teidän haavojenne
hoitajaksi! Ei minulla ole talossa leipää
eikä vaatetta, älkää yrittäkö minusta
kansan johtajaa!"
Jerusalem sortuu ja Juuda kaatuu, koska
ne ovat Herraa vastaan sanoin ja teoin ja
uhmaavat hänen valtansa kirkkautta.
Heidän röyhkeytensä ei jää kätköön, se
näkyy heidän kasvoillaan. Kuin Sodoman
väki he kerskuvat synneistään, mitään
kaihtamatta. Voi heitä! Itselleen he pahaa
tekevät.
Onnellinen on vanhurskas! Hänen käy
hyvin, hän saa nauttia tekojensa
hedelmiä.
Voi jumalatonta! Hänen käy huonosti,
hänelle tehdään niin kuin hän itse teki.
Kansani valtiaat ovat lapsia, ja naiset
hallitsevat sitä. Kansani, sinun opastajasi
vievät sinut harhaan, he ovat
hämmentäneet askeltesi suunnan.
Herra asettuu käymään oikeutta, hän
ryhtyy tuomitsemaan kansaansa.
Hän tulee ja vaatii tilille kansansa
vanhimmat ja hallitusmiehet.

Pappi:
Se on viisautta.

Lukija:
Prokimeni, 6.sävelmä:
Herra, minun kallioni | ja Lunastajani
Liitelauselma:
Taivaat julistavat Jumalan kunniaa.

Lukija:
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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

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

Lukija:
Aamen.
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kuudes hetki

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.

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.

Herra, armahda. ( 40 kertaa )
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:
Pyhien isiemme esirukouksien tähden
Herra Jeesus Kristus, meidän
Jumalamme, armahda meitä.
Lukija:
Aamen.

Pappi:
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.

Kumarrus maahan.

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

Kumarrus maahan.
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Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Lukija:
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 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.

Pappi:
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän
Jumalamme, meidän toivomme, kunnia
Sinulle.

Kuoro:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda.
Herra, armahda. Siunaa.

Pappi:
Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman
Äitinsä ja kaikkien pyhiensä
esirukouksien tähden armahtakoon meitä
ja pelastakoon hyvyydessään ja
ihmisrakkaudessaan.

Kuoro:
Anna, Herra, pitkä ikä meidän pyhimmälle
isällemme Konstantinopolin ja uuden
Rooman arkkipiispalle ja ekumeeniselle
patriarkalle ____________ ja korkeasti
pyhitetylle Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispalle ____________ sekä
korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin
metropoliitalle __________, tämän pyhän
temppelin veljille ja kaikille
seurakuntamme jäsenille sekä kaikille
oikeauskoisille kristityille.

Yhdeksäs hetki

Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Pappi ja diakoni lukevat alkusiunauksen
jälkeen liturgian valmistusrukoukset
kuninkaan ovien edessä, sekä
poistuttuaan alttariin pukeutuvat
täydellisiin jumalanpalveluspukuihin
Gregorios Dialogoksen liturgian ohjeiden
mukaan.

Lukija:
Aamen. 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.
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Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

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

Lukija:
Aamen. Herra, armahda (12 kertaa ).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän
kuningastamme Jumalaa!

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

Psalmi 84
Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi,
Herra Sebaot!
Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta,
kun se ikävöi Herran temppelin
esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini
kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän
Jumalan eteen.
Herra Sebaot, minun kuninkaani ja
Jumalani! Sinun alttarisi luota on
varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen
pesäpaikan, jossa se kasvattaa
poikasensa.
Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat
asua sinun huoneessasi! He ylistävät
sinua alati.
Onnellisia ne, jotka saavat voimansa
sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle
matkalle.
Kun he kulkevat vedettömässä
laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava
lähde, ja sade antaa heille siunauksensa.
Askel askeleelta heidän voimansa
kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan
eteen.
Jumala, Herra Sebaot, kuule rukoukseni,
älä ummista korviasi, Jaakobin Jumala!
Jumala, meidän kilpemme, katso
voideltusi puoleen!
Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin
tuhat päivää muualla. Mieluummin olen
kerjäläisenä temppelisi ovella kuin asun
jumalattomien katon alla.
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,
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sinä annoit anteeksi kansasi synnit, pyyhit pois
kaikki sen rikkomukset.
Sinä taltutit suuttumuksesi, sammutit vihasi
hehkun.
Käänny jälleen puoleemme, Jumala,
pelastajamme, älä enää ole meille vihoissasi!
Kestääkö sinun vihasi iäti, jatkuuko se polvesta
polveen?
Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit
meidät, niin kansasi saisi iloita sinusta.
Herra, osoita, että olet uskollinen, pelasta meidät!
Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän
lupaa rauhan kansalleen, omilleen - älkööt he
enää eksykö mielettömyyteen!
Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja
niin meidän maamme saa takaisin kunniansa.
Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha
suutelevat toisiaan.
Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas
taivaasta.
Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa.
Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa Herralle
tien.

Psalmi 86
Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle, minä
olen köyhä ja avuton.
Varjele minua, minä olen hurskas ja uskollinen,
auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun. Sinä olet
minun Jumalani.
Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan
sinua avukseni.
Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä
palvelijasi ilolla!
Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi,
runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka
sinua avuksi huutavat.
Kuule minun rukoukseni, Herra, ota vastaan
avunpyyntöni.
Sinua minä hädässäni huudan, ja sinä vastaat
minulle.
Ei ole vertaistasi jumalien joukossa, ei ole vertaa
sinun teoillesi, Herra. Sinä olet luonut kaikki
kansat. Ne tulevat eteesi ja kumartavat sinua, ne
kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra.
Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yksin olet
Jumala.
Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun
totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko
nimeäsi kohtaan.
Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko
sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi.
Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut
tuonelan syvyyksistä.
Jumala, sortajat käyvät kimppuuni, häikäilemättä
he tavoittelevat henkeäni. He eivät sinusta piittaa.
Herra, sinä olet laupias Jumala ja annat anteeksi,
sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi ja
uskollisuutesi on suuri.

Katso puoleeni, armahda minua! Anna minulle
voimaa, pelasta minut, olenhan palvelijasi, sinun
palvelijattaresi poika. 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!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala!

Katismaa ei ole.

Pappi lausuu suljetun kuninkaanoven
edessä troparin kuoron toistaessa sen 8.
stikiitasävelmällä lauselmien jälkeen:
Oi Kristus Jumala, | joka yhdeksännellä
hetkellä olet ruumiillisesti kuoleman
maistanut, kuoleta lihamme juonet || ja
pelasta meidät!
Liitelauselma:
Herra, suo minun valitukseni tulla
kasvojesi eteen, anna minulle ymmärrys
sanasi jälkeen.
Liitelauselma:
Tulkoon minun anomiseni Sinun
kasvojesi eteen, pelasta minut lupauksesi
mukaan.
Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
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
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kantaa ja pelasta, oi Vapahtaja,
epätoivoinen kansa.

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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda
meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi
rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.

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

Lukija:
Aamen.

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 kertaa )

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

Lukija:
Aamen.

Pappi:
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.

Kumarrus maahan.

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

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Pappi jää kuninkaan ovien eteen
lukeakseen ehtoopalveluksen  rukoukset.
Ehtoorukoukset on sijoitettu
ehtoopalveluksen alkupsalmin edelle.

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 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
( Lauletaan sunnuntailiturgian 1. antifoni (
ps 103. ), Kunnia… sunnuntailiturgian 2.
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antifoni (ps 146. ), Nyt… Jumalan
ainokainen Poika ja Sana…  {Yleensä
nämä jätetään pois})

Lukija:
Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä
heidän on taivasten valtakunta.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat
lohdutuksen.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat sävyisät, sillä he saavat
periä maan.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat ne jotka isoavat ja janoavat
vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat laupiaat, sillä heidän
osakseen tulee laupeus.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he
saavat nähdä Jumalan.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät on
kutsuttava Jumalan lapsiksi.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden
tähden vainotaan, sillä heidän on
taivasten valtakunta.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.

Autuaita olette te, kun ihmiset solvaavat
ja vainoavat teitä ja valhetellen puhuvat
teistä kaikenlaista pahaa minun tähteni.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän
palkanne on oleva suuri taivaissa.

Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.

Maahankumarrus

Valtias, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.

Maahankumarrus

Pyhä, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi.

Maahankumarrus

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

Uskon yhteen Jumalaan, Isään,
Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan,
kaikkien näkyväisten ja näkymättömien
Luojaan.
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Ja yhteen Herraan, Jeesukseen
Kristukseen, Jumalan ainokaiseen
Poikaan, joka on ennen kaikkia aikoja
Isästä syntynyt. Valkeus valkeudesta,
totinen Jumala totisesta Jumalasta,
syntynyt, ei luotu, joka on Isän kanssa
yhtä olentoa ja jonka kautta kaikki tehdyt
ovat. Joka meidän ihmisten tähden ja
meidän pelastuksemme tähden astui alas
taivaista, tuli lihaksi pyhästä Hengestä ja
Neitseestä Mariasta ja tuli ihmiseksi.
Meidän edestämme myös ristiinnaulittiin
Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja
haudattiin. Kolmantena päivänä nousi
kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja meni
ylös taivaisiin ja istuu Isän oikealla
puolella. Ja on taas kunniassa tuleva
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka
valtakunnalle ei loppua tule.
Ja pyhään Henkeen, Herraan,
eläväksitekevään, joka lähtee Isästä, jota
yhtenä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan
ja kunnioitetaan ja joka profeettain kautta
puhunut on.
Yhteen, pyhään, yhteiseen ja
apostoliseen seurakuntaan.
Tunnustan yhden kasteen syntien
anteeksi antamiseksi.
Odotan kuolleitten ylösnousemista ja
tulevaisen 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
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.

Kuoro:
Aamen.
Lauletaan kontakki, 4.säv.:
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.

Kirkon kontakki. ( Mutta jos kirkko on
pyhitetty Kristuksen kunniaksi, niin ensin
luetaan tai lauletaan kirkon kontakki,
sitten viikonpäivän [ yllä] ja sitten
kalenteripäivän.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Saata, oi Kristus Sinun palvelijaisi sielut
lepoon | pyhien joukkoon, | missä ei ole
kipua, ei surua eikä huokauksia, || vaan
on loppumaton elämä.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kristittyjen varma puolustaja, ainainen
sovittaja Luojan edessä! Älä hylkää
syntisten rukousääniä, vaan ennätä
hyvyydessäsi apuun meille, kun me
uskollisesti huudamme sinulle: Kiiruhda
kuulemaan rukouksemme, täytä pian
anomuksemme, oi Jumalansynnyttäjä,
joka aina puolustat niitä, jotka sinua
ylistävät.

Herra, armahda. ( 40 kertaa )

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
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verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

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

Lukija:
Aamen.

Pappi:
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.

Kumarrus maahan.

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

Kumarrus maahan.

Pappi lukee hiljaa:
Jumala, puhdista minua syntistä ( 12
kertaa).

Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen
rukoukset ja lopuksi kumarrus maahan.

Pappi poistuu alttariin.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä.
Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias,

anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon
Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin
kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

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

Lukija:
Aamen.

Herra, armahda. ( 12 kertaa)

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.

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.
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Pappi lausuu loppusiunauksen.
Gregorios Dialogoksen liturgia aloitetaan
tavanomaisesti loppulaulun jälkeen.

Kuoro:
Anna, Herra, pitkä ikä | meidän isällemme
pyhimmälle patriarkalle ___________ |
korkeasti pyhitetylle isällemme Karjalan ja
koko Suomen arkkipiispalle
_____________, | korkeasti pyhitetylle
isällemme Helsingin metropoliitalle
_________, |tämän pyhän temppelin
veljille | sekä kaikille seurakuntamme
jäsenille || sekä kaikille oikeauskoisille
kristityille.

Ehtoopalvelus, johon
liittyy Gregorios

Dialogoksen liturgia
Alkusiunauksen jälkeen luetaan
alkurukoukset ennen psalmia vain jos
palvelus aloitetaan suoraan
ehtoopalveluksesta. Muutoin siirrytään
suoraan seuraavaan:

Kuninkaan ovet suljetaan.  Pappi lukee
alkupsalmin aikana kuninkaan ovien
edessä ehtoorukoukset 4:nnestä alkaen.

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 löytyy näiden ehtoorukousten
jälkeen.

4.rukous:
Sinua, Jumala, pyhät taivasten voimat
vaikenematta kiitosvirsillä ylistävät, ja Sinulle he
lakkaamatta kiitosta kantavat. Täytä meidänkin
suumme Sinun kiittämisestäsi, että myös se Sinun
pyhän nimesi majesteettisuutta julistaisi. Anna
meille osallisuus ja perintö kaikkien niiden
joukossa, jotka pelkäävät Sinua totuudessa ja
pitävät Sinun käskysi, pyhän Jumalansynnyttäjän
ja kaikkien Sinun pyhiesi esirukousten tähden.
Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on tuleva
kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina
ja iankaikkisesti. Aamen.

5. rukous:
Herra, Herra! Sinä puhtaalla kädelläsi pidät kaikki
yllä. Sinä olet pitkämielinen meille kaikille ja annat
meille pahat tekomme anteeksi. Muista
laupeuttasi ja armoasi. Lähesty meitä
hyvyydessäsi ja suo meidän tämänkin päivän
loppuaika välttää kaikkia pahan hengen pauloja ja
varjele elämämme pahuuden juonilta kaikkein
pyhimmän Henkesi armon kautta. Sinun
ainokaisen Poikasi armon ja ihmisrakkauden
tähden, ja Hänen kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä
kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän
Henkesi kanssa nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

6.rukous:
Suuri ja ihmeellinen Jumala! Sinä sanomattomalla
hyvyydelläsi ja auliilla huolenpidollasi hallitset
kaikkea. Sinä olet lahjoittanut meille maallisia
hyvyyksiä ja antamillasi lahjoilla olet vahvistanut
meitä uskossa luvattuun valtakuntaasi. Sinä olet
suonut meidän tämänkin kuluneen päivänosan
välttää kaikkea pahaa. Auta meitä myös sen
loppuosa päättämään nuhteettomasti Sinun pyhän
kunniasi edessä ja kiitosvirsillä ylistämään Sinua,
ainoaa hyvää ja ihmisiä rakastavaa jumalaamme.
Sillä Sinä olet meidän Jumalamme, ja Sinulle, Isä,
Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme
nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

7.rukous:

Suuri ja korkein Jumala, Sinä yksin olet
kuolematon ja asut lähestymättömässä
valkeudessa. Sinä olet viisaudellasi koko
luomakunnan luonut, olet erottanut valkeuden
pimeydestä, olet pannut auringon päivää
hallitsemaan sekä kuun ja tähdet hallitsemaan
yötä. Sinä olet katsonut meidätkin syntiset
arvollisiksi tälläkin hetkellä tulemaan kasvojesi
eteen ylistämään Sinua ja toimittamaan Sinulle
tätä ehtookiitosta. Sinä itse, ihmisiä rakastava
Herra, ohjaa meidän rukoustamme, niin että se
olisi otollinen niin kuin suitsutussavu Sinun
kasvojesi edessä, ja ota se vastaan niin kuin
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suloinen tuoksu. Suo meille rauha tänä iltana ja
tulevana yönä. Pue meidät valkeuden sota-asuun,
pelasta meidät yön kauhuista sekä pimeässä
hiipivästä pahuudesta ja suo, että uni, jonka olet
lahjoittanut meille heikoille levoksi, olisi vapaa
kaikista pahan hengen herättämistä mielikuvista.
Valtias, hyvyyden antaja, suo, että me yölläkin
vuoteessamme muistelisimme nöyrin mielin
kaikkein pyhintä nimeäsi ja Sinun käskyjesi
tutkistelemisen valaisemina hengen ilolla
heräisimme unestamme ylistämään hyvyyttäsi ja
kantamaan rukouksia ja anomisia Sinun
hyvyydellesi meidän ja koko kansasi syntien
tähden. Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä
rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä
Henki, me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

Psalmi 104:
Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun
Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä
olet! Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja
kunnia,
valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet
levittänyt taivaan kuin telttakankaan
ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle.
Sinä otat pilvet vaunuiksesi ja kuljet
tuulten siivillä.
Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet
liekit palvelijoiksesi.
Sinä perustit maan lujasti paikoilleen,
horjumatta se pysyy ajasta aikaan.
Alkumeri peitti maan kokonaan, ja vedet
lepäsivät vuorten yllä,
mutta sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat,
ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi.
Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat
kukin kohdalleen, niin kuin säädit.
Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä,
eivätkä ne enää palaa peittämään maata.
Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet,
vedet juoksevat puroina ja virtaavat
laaksoissa.
Ne juottavat kaikki maan eläimet,
villiaasikin saa sammuttaa janonsa.
Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja
visertävät lehvissä vesien partailla.
Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, ja
maa kantaa sinun töittesi hedelmää.
Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja
maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, että hän
saisi leipänsä maasta.

Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljyn
hänen kasvojansa kaunistamaan ja leivän
hänen ruumiinsa voimaksi.
Ravituiksi tulevat myös Herran puut,
Libanonin setrit, jotka hän istutti,
joiden oksille linnut tekevät pesänsä,
joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa.
Vuorten rinteillä asuvat kauriit, ja tamaanit
löytävät turvansa kallioista.
Sinä panit kuun jakamaan aikaa, ja
aurinko tietää laskemisensa hetken.
Sinä lähetät pimeyden, ja tulee yö, ja
metsän eläimet hiipivät esiin.
Nuoret leijonat karjuvat saalistaan,
pyytävät ruokaansa Jumalalta.
Kun aurinko nousee, ne piiloutuvat ja
palaavat luoliinsa levolle.
Mutta ihminen lähtee askartensa ääreen
ja tekee työtään, kunnes on ilta.
Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten
viisaasti olet ne tehnyt! Koko maa on
täynnä sinun luotujasi.
Niin merikin, tuo suuri ja aava - miten
luvuton lauma siinä vilisee, parvittain
eläimiä, pieniä ja suuria!
Siellä kulkevat laivat, siellä on Leviatan,
merihirviö, jonka loit telmimään siellä.
Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja
odottavat ruokaansa ajallaan.
Sinä annat, ja jokainen saa osansa, avaat
kätesi, ja kaikki tulevat ravituiksi.
Kun käännyt pois, ne hätääntyvät, kun
otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja
palaavat maan tomuun.
Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää,
näin uudistat maan kasvot.
Olkoon Herran kunnia ikuinen! Saakoon
hän iloita kaikista teoistaan,
hän, jonka katseesta maa järisee, jonka
kosketuksesta vuoret savuavat!
Herraa minä ylistän koko elämäni ajan,
laulan Jumalalle niin kauan kuin elän.
Olkoot mietteeni hänelle mieleen, että
saan iloita Herrasta.
Hävitkööt synnintekijät maasta, tulkoon
loppu jumalattomista! Ylistä Herraa,
minun sieluni!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon perjantaina

64

Diakoni siirtyy Jumalanäidin ikonin eteen,
tekee papin kanssa kolme ristinmerkkiä
kumarruksineen ja kumartavat toisilleen.
Pappi poistuu alttariin, ja diakoni asettuu
Kristuksen ikonin eteen siihen saakka,
kunnes on aika aloittaa suuri ektenia.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Diakoni:
Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Rukoilkaamme Herralta rauhaa
korkeudesta ja sielujemme pelastusta.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle
rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille
kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.

Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän
huoneen ja täällä uskossa, hartaudessa
ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.

Rukoilkaamme Herraa metropoliittamme
____________, arvoisain pappien,
Kristuksessa diakonien, kaikkien
kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme
päämiehen ja koko esivallan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin,
kaikkien kaupunkien ja maakuntain ja
niiden uskovaisten asukkaiden puolesta.

Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja,
runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia
aikoja.

Rukoilkaamme merelläkulkijain.
matkustajain, sairaiden, kärsivien,
sorrettujen ja uskonsa tähden vainottujen
sekä vankeudessa olevien puolesta, että
Herra pelastaisi heidät.

Rukoilkaamme Herraa, että Hän päästäisi
meidät kaikesta vaivasta, vihasta,
vaarasta ja hädästä.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkeinpyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi:
Sillä sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, on
tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja
palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Kuoro:
Aamen.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

18.katisma ( 120, 121, 122, 123, 124;
125, 126, 127, 128, 129;  130, 131, 132,
133, 134):

Psalmi 120:
Herraa minä ahdingossani huudan, ja hän
vastaa minulle.
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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:
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.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Diakoni:
Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa
Herraa.
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Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkeinpyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi salaisesti lukee 1. ehtoorukouksen:

1. rukous:
Herra, Sinä armollinen ja laupias, pitkämielinen ja
ylen sääliväinen! Ota huomaasi anomuksemme,
kuule rukouksemme ääni ja tee merkki meille,
meidän hyväksemme. Ohjaa meitä Sinun tiellesi,
että vaeltaisimme Sinun totuudessasi. Ilahuta
meidän sydämemme, että pelkäisimme Sinun
pyhää nimeäsi. Sillä Sinä olet suuri ja teet ihmeitä,
Sinä ainoa olet Jumala. Ei ole Sinun vertaistasi,
Herra, jumalien joukossa. Sinä olet voimallinen
laupeudessasi ja hyvä voimassasi auttaaksesi,
lohduttaaksesi ja pelastaaksesi kaikkia, jotka
panevat toivonsa Sinun pyhään nimeesi.

Pappi ääneen.
Sillä Sinulle, Isä, Poika ja pyhä Henki, on
herruus, Sinun on valtakunta, voima ja
kunnia nyt, aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Kuoro:
Aamen.

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.
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.
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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.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Diakoni:

Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa
Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkeinpyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi salaisesti lukee 2. ehtoorukouksen:

2. rukous:
Herra, älä rankaise meitä vihassasi, älä
kiivastuksessasi meitä kurita, vaan tee meille,
meidän sielujemme parantaja ja auttaja, armosi
mukaan. Ohjaa meidät Sinun tahtosi mukaiseen
satamaan. Valaise sielujemme silmät Sinun
totuutesi tuntemisessa. Tee armostasi meille
tämän päivän ja koko elämämme loppuaika
rauhalliseksi ja synnittömäksi pyhän
Jumalansynnyttäjän ja kaikkien pyhien ihmisten
esirukouksien tähden. Sillä Sinun, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, on voima ja Sinun on hallitus, valta ja
kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Pappi ääneen.
Sillä Sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava
Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä
Henki, me ylistystä kohotamme nyt, aina
ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:
Aamen.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Lukija:
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
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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 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.
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Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.

Herra, meidän toivomme, kunnia olkoon
Sinulle!

Diakoni:
Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa
Herraa.

Kuoro:
Herra, armahda.

Diakoni:
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele
meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkeinpyhintä,
puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää,
ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä
antakaamme itsemme, toinen toisemme
ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan
haltuun.

Kuoro:
Sinun haltuus, Herra.

Pappi lukee salaisesti 3. ehtoorukouksen:

3. rukous:
Herra, meidän Jumalamme, muista meitä, syntisiä
ja kelvottomia palvelijoitasi, kun me Sinun pyhää
nimeäsi avuksemme huudamme, äläkä anna
meidän odottaessamme Sinun armoasi joutua
häpeään. Täytä, oi Herra, kaikki anomuksemme,
jotka tuottavat meille pelastusta, ja suo meidän
rakastaa sekä peljätä Sinua koko sydämestämme
ja täyttää kaikessa Sinun tahtoasi.

Pappi:
Sillä Sinä olet meidän Jumalamme,
armahduksen ja pelastuksen Jumala, ja
Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me
ylistystä kohotamme nyt, aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:

Aamen.

Avuksihuutopsalmi ja –stikiirat,
5.sävelmä:

Herra, minä huudan Sinua, kuule
minua. I Kuule minua, oi Herra. I Herra,
minä huudan Sinua, kuule minua. I Ota
korviisi minun ääneni, I kun minä
Sinua huudan. I Kuule minua, oi Herra.
(Ps. 141: 1, LXX)
Nouskoon minun rukoukseni I niin
kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi
eteen, I minun kätteni ylennys olkoon
Sinulle ehtoouhri. I Kuule minua, oi
Herra. (Ps. 141: 2, LXX)

Lukija:
Herra, aseta vartija suulleni, pane vartio
huulteni portille.
Älä anna minun hairahtua pahaan,
jumalattomien mielettömään elämään,
veljeilemään pahantekijöiden kanssa,
nauttimaan heidän herkkujaan.
Oikein on, jos vanhurskas minua lyö.
Auta, etten torju hänen kuritustaan - se
on kuin öljyä pääni hiuksille! Yhä
uudelleen minä kohotan rukoukseni
jumalattomien pahuutta vastaan.
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! Minä korotan
ääneni ja huudan avuksi Herraa. Minä
korotan ääneni ja etsin apua Herralta.
Hänelle minä kannan huoleni, hänelle
kerron, mikä minua painaa.



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon perjantaina

70

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.
Olen satimessa - pelasta minut, niin saan
kiittää sinun nimeäsi.

Tulkaa, uskovaiset, | tehkäämme
valkeudessa Jumalan töitä, |
käykäämme siveästi, niin kuin
päivällä; | hyljätkäämme
itsestämme joka ainoa väärä
muistiinpano lähimmäistämme
vastaan | ja älkäämme panko
hänelle loukkausta
pahennukseksi; | jättäkäämme
pois lihamme hekuma; |
kasvattakaamme sielumme
armolahjoja; | antakaamme
tarvitsevaisille leipää; | ja
tulkaamme Kristuksen eteen
katumuksella huutaen: || Oi
meidän Jumalamme, armahda
meitä!

Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun
pidät minusta huolen.

Tulkaa, uskovaiset, | tehkäämme
valkeudessa Jumalan töitä, |
käykäämme siveästi, niin kuin
päivällä; | hyljätkäämme
itsestämme joka ainoa väärä
muistiinpano lähimmäistämme
vastaan | ja älkäämme panko
hänelle loukkausta

pahennukseksi; | jättäkäämme
pois lihamme hekuma; |
kasvattakaamme sielumme
armolahjoja; | antakaamme
tarvitsevaisille leipää; | ja
tulkaamme Kristuksen eteen
katumuksella huutaen: || Oi
meidän Jumalamme, armahda
meitä!

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
Herra, kuule minun ääneni.

Vuorosävelmän mukainen
marttyyristikiira Oktoehoksesta.

Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.

Vuorosävelmän mukainen
marttyyristikiira Oktoehoksesta.

Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit,
Herra, kuka silloin kestää?
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.

Vuorosävelmän mukainen
marttyyristikiira Oktoehoksesta.

Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua
koko sielustani ja panen toivoni sinun
sanaasi.

Vuorosävelmän mukainen
marttyyristikiira Oktoehoksesta.

Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua.
Israel, pane toivosi Herraan!

2.sävelmä:

Tulkaa kaikki, jotka marttyyreja
rakastatte, hengelliseen iloon | ja
viettäkäämme juhlaa, | sillä
tänään marttyyri Theodoros
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tarjoaa salaisen aterian, | joka
tuottaa meille, hänen
juhlavierailleen, ilon, | ja kehottaa
meitä huutamaan hänelle: | iloitse
sinä voittamaton kilvoittelija, |
sillä sinä olet hirmuhaltijain
uhkaukset maan päällä tyhjiksi
tehnyt, | iloitse sinä, kun olet
maisen ruumiisi antanut
Kristuksen, sinun Jumalasi,
tähden kärsimyksiin, | iloitse, kun
olet erilaisissa vaaroissa
osoittautunut
koetuksenkestäneeksi sotilaaksi
taivaallisissa sotajoukoissa! | Me
rukoilemme sinua, sinä
marttyyrien kruunu, || kanna
rukouksesi meidän sielujemme
puolesta.

Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut
lunastaa.

Jumalan lahjoittaman ihmeittesi
armon | sinä, marttyyri
Theodoros, | olet ylettänyt
kaikkiin niihin, jotka puoleesi
uskolla kääntyvät. | Me sen
tähden kiitämme sinua lausuen: |
Sinä, oi kilvoittelija, lunastat
vankeja vapaaksi, | parannat
sairaita, | teet köyhiä rikkaaksi, |
pelastat merellä matkustajia, |
palvelijain turhamaisen
pakenemisen pidätät, | saatat
ilmi varastetun tavaran; | sinä
kehotat sotamiehiä
pidättäytymään kiristämisestä, |
annat lapsille hellästi sen, mitä
he anovat; | Sinä olet niiden
lämmin puoltaja, jotka sinun

pyhää muistoasi juhlivat. |
Samoin kuin heille, niin myöskin
meille, | kun me kiitosvirsillä
kärsimyksiäsi ylistämme, |
rukoile, pyhä kilvoittelija, ||
Kristukselta suurta armoa!

Hän lunastaa Israelin kaikista sen
synneistä.

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää
häntä, kansakunnat!

Marttyyri Theodoros! | Sinä olet
osoittautunut mitä korkeimmaksi
Jumalan lahjaksi, sillä sinä
kuoltuasikin, samoin kuin
eläessäsi, täytit sinuun
turvautuvien anomukset. | Niinpä
kun kerran vierasuskoisten
sotajoukko oli ottanut kiinni ja
vangikseen vienyt erään vaimon
pojan, | ja kun tämä leskivaimo
tuli temppeliisi ja valeli sen
kyynelillään, | niin sinä säälien
tätä tulit alas valkoisella
hevosella | ja  näkymättömästi
toit pojan hänen äidilleen, | etkä
tämänkään jälkeen lakannut
tekemästä täällä ihmetekojasi. ||
Rukoile nyt Kristukselta,
Jumalalta, pelastusta meidän
sieluillemme!

Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän
on meille uskollinen.

Minä ylistän sinua, oi ylen autuas
Theodoros, jumalallisten lahjain
nimelliseksi, | sillä tultuasi
jumalallisen valon
laskeutumattomaksi tähdeksi |
sinä valistit kilvoituksillasi koko
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luomakunnan. | Sinä osoittauduit
tulta voimakkaammaksi | ja
sammutit tulen liekin | sekä poljit
rikki kavalan lohikäärmeen pään.
| Sen vuoksi Kristuskin antaen
arvoa kilvoituksillesi | seppelöitsi
sinun hurskaan pääsi. | Suuri
marttyyrikilvoittelija! | Koska
sinulla on rohkeutta Jumalan
edessä, || niin rukoile hartaasti
meidän sielujemme puolesta.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle,

6.sävelmä:
Vihollinen käyttäen aseenaan
hirmuvaltiasta,  | tuota, samoin
kuin hänkin, Jumalasta
luopunutta, | yritti saastaisilla
uhreilla tahrattujen ruokien
kautta kavalasti saastuttaa
paastolla puhdistetun hurskaan
kansan, | mutta sinä
viisaammalla älyllä vahvistettuna
kumosit hänen suunnitelmansa, |
sillä sinä ilmestyit unessa
silloiselle piispalle ja paljastit
viekkaan juonen | sekä saatoit
selville aikeen pahuuden. | Nyt
viettäessämme tapahtuman
vuotuista muistopäivää | ja
kantaen sinulle uhriksi
kiitospalvelustamme | me
tunnustamme sinut ihmisten
pelastajaksi.  | Pyydämme  sinua,
marttyyri Theodoros, | pelasta
vastedeskin meidät rukouksillasi
Jumalan edessä, || jotteivät
pahan hengen juonet pääsisi
meitä vahingoittamaan.

 nyt, ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Jumalansynnyttäjän stikiira
Oktoehoksesta vuorosävelmän
mukaan.

Kuoro:
Oi Jeesus Kristus, I sinä pyhän kunnian,
iankaikkisen taivaallisen Isän, I pyhän
autuaan, ihana Valkeus. I Elettyämme
auringon laskuun, I nähtyämme illan
koiton I me veisaten ylistämme Jumalaa, I
Isää, Poikaa ja pyhää Henkeä. I Jumalan
Poika, elämän antaja. I Kohtuullista on,
että sinulle kaikkina aikoina hartain äänin
ylistystä veisataan. I Sen tähden maailma
sinua ylistää.

Diakoni:
Illan prokimeni:

Lukija.
Prokimeni, 5.sävelmä:
Kuulkoon Herra sinua | hädän  päivänä.

Liitelauselma:
Varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi.

Diakoni:
Se on viisautta.

Lukija:
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (
2:20-3:20):

Diakoni asettaa palavan kynttilän
kynttilänjalassa evankeliumin päälle.

Diakoni:
Kuulkaamme.

Lukija:
Näin ihminen antoi nimet kaikille
karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille
villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt
sopivaa kumppania.
Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen
syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan
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yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan
lihalla.
Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen
ja toi hänet miehen luo.
Ja mies sanoi:  - Tämä se on! Tämä on
luu minun luustani ja liha minun lihastani.
Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä
hänet on otettu.*
Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy
vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi
lihaksi.
Ja he olivat molemmat alasti, mies ja
hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet
häpeää.
Käärme oli kavalin kaikista eläimistä,
jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi
naiselle: "Onko Jumala todella sanonut:
'Te ette saa syödä mistään puutarhan
puusta'?"
Nainen vastasi käärmeelle: "Kyllä me
saamme syödä puutarhan puiden
hedelmiä.
Vain siitä puusta, joka on keskellä
paratiisia, Jumala on sanonut: 'Älkää
syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko
niihin, ettette kuolisi.'"
Silloin käärme sanoi naiselle: "Ei, ette te
kuole.
Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te
syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja
teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että
tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."
Nainen näki nyt, että puun hedelmät
olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis
katsella ja houkutteleva, koska se antoi
ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi
ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen
kanssaan, ja mieskin söi.
Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he
huomasivat olevansa alasti. He sitoivat
yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne
vyötärölleen.
Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan
kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja
nainen menivät Jumalaa piiloon
puutarhan puiden sekaan.
Herra Jumala huusi miestä ja kysyi:
"Missä sinä olet?"

Mies vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi
puutarhassa. Minua pelotti, koska olen
alasti, ja siksi piilouduin."
Herra Jumala kysyi: "Kuka sinulle kertoi,
että olet alasti? Oletko syönyt siitä
puusta, josta minä kielsin sinua
syömästä?"
Mies vastasi: "Nainen, jonka sinä annoit
minulle kumppaniksi, antoi minulle sen
puun hedelmän, ja minä söin."
Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: "Mitä
oletkaan tehnyt!" Nainen vastasi:
"Käärme minut petti, ja minä söin."
Herra Jumala sanoi käärmeelle:  - Koska
tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut
eläimet, karja ja pedot, sinun on
madeltava vatsallasi ja syötävä maan
tomua niin kauan kuin elät.
Ja minä panen vihan sinun ja naisen
välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa
välille: ihminen on iskevä sinun pääsi
murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä
kantapäähän.
Naiselle hän sanoi:  - Minä teen suuriksi
sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet
synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet
halua mieheesi, ja hän pitää sinua
vallassaan.
Ja miehelle hän sanoi:  - Koska teit niin
kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta
minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon
maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä
sinun on hankittava siitä elantosi niin
kauan kuin elät.
Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja
ohdaketta, mutta sen kasveista joudut
ottamaan ravintosi.
Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi,
kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä
sinut on otettu. Maan tomua sinä olet,
maan tomuun sinä palaat.
Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä
hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti.

Diakoni:
Se on viisautta.

Lukija:
Prokimeni, 6.sävelmä:
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Nouse voimassasi, Herra! |  Laulaen ja
veisaten me ylistämme Sinun
väkevyyttäsi.
Liitelauselma:
Herra, Sinun voimastasi kuningas iloitsee.

Diakoni:
Käske!

Pappi, pitäen oikeassa kädessään
sytytettyä kynttilää ja suitsutinta, seisoo
pyhän pöydän edessä, sinetöi kynttilällä
ristinmuotoisesti ja sanoo:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat.

Sitten pappi solealla seisten ja Kristuksen
ikoniin katsoen sanoo:

Kristuksen valkeus

ja kansaan kääntyen:

säteilee kaikille.

Lukija:
Sananlaskujen kirjasta ( 3:19-34):

Diakoni:
Kuulkaamme.

Lukija:
Viisaudella Herra loi maan perustan,
ymmärryksellä hän rakensi taivaat,
hänen tietonsa erotti kahtaalle meren,
sen voimasta pilvet satavat vettä.
Säilytä, poikani, harkinta ja maltti, älä
päästä niitä silmistäsi,
sillä ne ovat sinun elämäsi tae, ne ovat
kaulaasi kiertävä koru.
Näin kuljet tietäsi turvallisesti, et jalkaasi
loukkaa,
 ja maata mentyäsi nukut rauhallisesti, et
mitään pelkää.
Älä säikähdä vaaraa, joka äkisti kohtaa,
tuhon myrskyä, joka yllättää
jumalattomat,
sillä Herra on sinun tukesi ja turvasi, hän
varjelee jalkasi ansoilta.

Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun
tarpeessa ja sinä pystyt tekemään
hänelle hyvää.
Älä sano lähimmäisellesi: "Mene nyt ja
tule toiste, huomenna minä annan!"  - kun
sinulla kuitenkin on mitä antaa.
Älä puno juonia naapuriasi vastaan, joka
pitää sinua ystävänään.
Älä ryhdy käräjöimään, jos toinen ei ole
tehnyt sinulle pahaa.
Älä kadehdi väkivallantekijää, älä mieli
niille teille, joita hän kulkee.
Väärämielistä Herra kammoksuu, mutta
oikeamielisen hän ottaa suojaansa.
Jumalattoman kodissa on Herran kirous,
mutta oikeamielisten asuinsijan hän
siunaa.
Säälimätöntä ei Herra sääli, mutta nöyrille
hän antaa armonsa.

Palvelus jatkuu kuten on osoitettu
Gregorios Dialogoksen liturgiassa.

Ennenpyhitettyjen Lahjain liturgian
lopussa, ambonin takaisen rukouksen
jälkeen, veisaamme rukouskanonin
pyhälle Theodorokselle. Tuomme tarjolle
myös kolivaa.

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 143:
Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan
pyyntöni! Sinä uskollinen, sinä
vanhurskas, vastaa minulle!
Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun
edessäsi ei yksikään ole syytön.
Vihamieheni vainoaa henkeäni, hän
polkee elämäni jalkoihinsa, hän suistaa
minut pimeyteen, kauan sitten kuolleitten
joukkoon.
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Voimani ovat lopussa, sydämeni
jähmettyy.
Minä muistelen menneitä aikoja, mietin
kaikkia tekojasi, ajattelen sinun kättesi
töitä.
Minä kohotan käteni sinun puoleesi,
sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa.
Vastaa minulle, Herra! Vastaa pian,
kauan en enää jaksa! Älä kätke minulta
kasvojasi, muutoin olen haudan partaalla.
Sinuun minä turvaan - osoita laupeutesi
jo aamuvarhaisesta! Sinun puoleesi minä
käännyn - opeta minulle tie, jota kulkea!
Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä!
Sinun luonasi olen turvassa.
Sinä olet minun Jumalani - opeta minua
täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi
johdattakoon minua tasaista tietä.
Nimesi tähden, Herra, anna minun elää!
Vapauta minut ahdingosta, sinä
vanhurskas!
Tuhoa viholliseni, sinä uskollinen! Hävitä
kaikki, jotka vainoavat henkeäni - minä
olen sinun palvelijasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
( kolmesti)

Diakoni:
Jumala on Herra, joka valisti meidät.
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran
nimeen.

Kuoro toistaa lauselman tätä seuraavan
troparin sävelmällä jokaisen diakonin
lausuman lauselman jälkeen.

Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä
Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

He piirittivät minua joka taholta; Herran
nimessä minä lyön heidät maahan.

En minä kuole, vaan elän ja julistan
Herran töitä.

Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on
tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut
ja on ihmeellinen meidän silmissämme.

Kuoro toistaa lauselman viimeisen kerran
ja jatkaa troparilla, 2.sävelmä:

Suuri uskon todistus on tapahtunut: |
tulen liekeissä ikään kuin veden
vilvoittavissa virroissa pyhä marttyyri
Theodoros riemuitsee, | sillä tultuaan
tulessa kokonaan poltetuksi, | hän niin
kuin joku makea leipä kannettiin uhriksi
Kolminaisuudelle. || Hänen rukouksiensa
tähden pelasta, oi Kristus Jumala, meidän
sielumme.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Suuri uskon todistus on tapahtunut: |
tulen liekeissä ikään kuin veden
vilvoittavissa virroissa pyhä marttyyri
Theodoros riemuitsee, | sillä tultuaan
tulessa kokonaan poltetuksi, | hän niin
kuin joku makea leipä kannettiin uhriksi
Kolminaisuudelle. || Hänen rukouksiensa
tähden pelasta, oi Kristus Jumala, meidän
sielumme.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Ymmärryksen ylittäviä ja korkeasti
kunniakkaita | ovat kaikki sinun
salaisuutesi, oi Jumalansynnyttäjä, | joka
puhtauden sinetillä lukittuna | ja
neitsyyden säilyttäen osoittauduit totisen
Jumalan synnyttäneeksi totiseksi Äidiksi.
|| Rukoile Häneltä pelastusta
sieluillemme.

Lukija:

Psalmi 51:
Jumala, ole minulle armollinen
hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini
suuren laupeutesi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja
anna lankeemukseni anteeksi.
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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.

Kanoni, jonka akrostikon
Jumalansynnyttäjän tropareita
huomioimatta on: Veisuin minä ylistän
sinua, Jumalan lahjojen nimen kantajaa.
Johannes Damaskolaisen runo.

8.sävelmä, 1. irmossi:
” Kuljettuaan veden yli kuin
kuivaa maata | ja päästyään
Egyptin vaivasta Israel huusi: ||

Veisatkaa Lunastajallemme ja
Jumalallemme.”

Liitelauselma:
Pyhä suurmarttyyri Theodoros, rukoile
Jumalaa meidän puolestamme.

Theodoros, minä tunnen sinut Jumalan
rakastavaksi, jonka sielua ja ruumista
ohjasi horjumaton halusi, ja sen tähden
minä kannan Sinulle ylistyksen sanoja.

Kirjoitettiin Jumalaa inhottava käsky
uhrata epäjumalille elävän Jumalan
sijasta, mutta kun Sinä, voittaja, et
uhrannut, sinut kannettiin uhriksi
Jumalalle.

Jumalallisen rakkauden vallassa Sinä,
marttyyri Theodoros, ryhdyit korkeimman
Jumalan ainosyntyisen Pojan  soturiksi,
etkä jäänyt palkkiota paitsi.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Avioon käymätön Äiti, enkelten ja
ihmisten joukot ylistävät Sinua
lakkaamatta, sillä Sinä kannoit sylissäsi
pienokaisena heidän Luojaansa.

3. irmossi:
"Sinä, Herra, olet luoksesi
kiiruhtavien vahvistus I ja
pimeydessä olevien valkeus. I|
Sen tähden henkeni veisuin
ylistää sinua."

Liitelauselma:
Pyhä suurmarttyyri Theodoros, rukoile
Jumalaa meidän puolestamme.

Veisun minä kannan huuliltani ja
rukouksen tuskaisesta sielustani:
Armahda sitä, oi voittaja Theodoros!
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Sinä, kunniakas marttyyri, alistit lihasi
valtiaalle järjelle, ja niin sinä palvelet
molemmilla Luojaa.

HirmuvaItiaan tuomioistuimen edessä
Sinä, Theodoros, julistit Kristus-ruhtinaan
jumaluutta, sillä Sinä kieltäydyit
uhraamasta valhejumalille.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Sinut me kristityt olemme saaneet
ainaiseksi turvapaikaksi ja muuriksi, oi
avioon käymätön, ja sinua me
vaikenematta ylistämme.

4. irmossi:
"Minä kuulin, oi Herra, I
huolenpitosi salaisuuden, I minä
ymmärsin tekosi I ja ylistän
jumaluuttasi."

Liitelauselma:
Pyhä suurmarttyyri Theodoros, rukoile
Jumalaa meidän puolestamme.

Ymmärryksellä maistettuasi jumalallisia
salaisuuksia Sinä, marttyyri Theodoros,
tunnustit Jumalan syntymisen häpeään
joutumattoman uhrin.

Himojen palvelijat luulivat Jumaluutta
himojen ään alaiseksi, mutta Hengen
valistamana Sinä, kilvoittelija ja
Theodoros, osoitit heidät vääriksi.

Autuas Theodoros, me pyydämme, että
Sinä rukoustesi kautta pelastaisit
moninaisista vaaroista ja kärsimyksistä
meidät, jotka veisaamme ylistystäsi.

Liitelauselma:

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

Jumalansynnyttäjä, sinä kyntämätön
pelto, Sinä kasvatit eläväksi tekevän
tähkän, joka antaa maailmalle elämän.
Pelasta meidät, jotka veisaamme
ylistystäsi!

5. irmossi
"Aamusta varhain me huudamme
Sinulle, Herra: Pelasta meidät,
sillä Sinä olet meidän
Jumalamme, paitsi sinua emme
toista tunne!"

Liitelauselma:
Pyhä suurmarttyyri Theodoros, rukoile
Jumalaa meidän puolestamme.

Kilvoittelija Theodoros, Sinä huusit
kanssasi kilvoitteville marttyyreille:
Halatkaa teitä halannutta Herraa!

Kun sinun sydämesi, oi voittaja, paloi
innosta, Sinä poltit valheellisen
jumalattaren temppeleinensä.

Voittaja Theodoros, joka kukistit
voittamattomalla voimalla barbaarien
röyhkeyden, kukista minunkin himoni!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Jumalansynnyttäjä, veisuin me ylistämme
Sinua neitseeksi synnytyksen jälkeenkin,
sillä Sinä kannoit lihallisesti maailmalle
Jumalan, Sanan.

6. irmossi:
"Vapahtaja, ole minulle
armollinen, I sillä minä olen
paljon syntiä tehnyt I ja rukoilen
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Sinua: I Nosta minut ylös
pahuuden syvästä kuilusta, I sillä
sinun puoleesi olen kohottanut
huutoni: I Kuule minua, minun
pelastukseni Jumala."

Liitelauselma:
Pyhä suurmarttyyri Theodoros, rukoile
Jumalaa meidän puolestamme.

Heikkona ja voimattomana
turhanaikaisten jumalten korskeus tarvitsi
puolustuksekseen ihmisiä, mutta
valheettomien, totuutta julistavien
marttyyrien kestävyys voitti sen.

Heikkona ja voimattomana
turhanaikaisten jumalten korskeus tarvitsi
puolustuksekseen ihmisiä, mutta
valheettomien, totuutta julistavien
marttyyrien kestävyys voitti sen.

Jumalan voiman vahvistamana Sinä,
marttyyrien ylistys Theodoros, katsoit
jumalattomien piinapenkit pikkulasten
leikiksi, sillä Sinä, autuas, näit ennalta
tulevan iankaikkisuuden.

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, päästäkööt
Sinun rukouksesi meidät hirveistä
rikkomuksista, että me saisimme sinusta
selittämättömästi lihaksi tulleen Jumalan
Pojan jumalallisen valistuksen!

Kontakki. 8.säv.
Sinä otit uskon Kristukseen kilveksi
sydämeesi I ja teit tyhjiksi kaikki vihollisen
voimat I ja voittamattomana olet Sinä
palkittu ikuisella taivaallisella seppeleellä,
oi paljon  kärsinyt Theodoros.

7. irmossi:

"Juudeasta kerran Babyloniaan
joutuneet nuorukaiset polkivat
pätsin liekit maahan
Kolminaisuus-uskon voimalla ja
veisasivat: Kiitetty olet Sinä,
meidän isiemme Jumala!"

Liitelauselma:
Pyhä suurmarttyyri Theodoros, rukoile
Jumalaa meidän puolestamme.

Voittaja Theodoros, sinun ruumistasi
kidutettiin Sanan tähden, joka tuli
lihallisesti kidutettavaksi meidän
edestämme, ja kiitollisena Sinä riemuiten
huusit Hänelle: Kiitetty olet  Sinä, meidän
isiemme Jumala!

Niin kuin kaiken Lunastaja
vapaaehtoisesti antoi panna itsensä
hautaan ja sinetöidä sen, asustit Sinäkin,
voittaja Theodoros, sinetöidyssä
vankilassa ja huusit: Kiitetty olet Sinä,
meidän isiemme Jumala!

Omasta halustasi Sinä, voittaja, kuoletit ja
heitit pois lihan himot, ja ravintonasi
ruuan sijasta jumalallinen halajaminen
sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän
isiemme Jumala!

Niin kuin kerran nuorukaisia pätsissä Yksi
tahrattomasta Kolminaisuudesta rohkaisi
Sinua, voittaja, kun sinä vartijoittesi
keskellä veisasit: Kiitetty olet Sinä,
meidän isiemme Jumala!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Kun Sinä, Vapahtaja, halusit suorittaa
meidän pelastuksemme taloudenhoidon,
sinä asustit Neitseen kohdussa ja osoitit
hänet maailman suojelijaksi. Kiitetty olet
Sinä, meidän isiemme Jumala!
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8. irmossi:
"Kaldealaisten hirmuvaltias
seitsenkertaisesti kuumensi
vihan vimmassa hurskaille
nuorukaisille pätsin, I mutta kun
näki heidät korkeimman voiman
pelastamina, I niin hän huusi
heille: I Nuorukaiset, kiittäkää
Luojaa ja Lunastajaamme, I papit,
veisatkaa, I ihmiset, ylistäkää
Häntä kaikkina aikoina."

Liitelauselma:
Pyhä suurmarttyyri Theodoros, rukoile
Jumalaa meidän puolestamme.

Ymmärrykseltään halvaantunut rikollisten
johtaja nuhteli jumalattomasti Sinua,
Jumalan palvelijaa: Miksi sinä typerys
turhaan panet toivosi murhattuun
ihmiseen? Mutta Sinä huusit:
Nuorukaiset, kiittäkää Kristusta, papit,
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina!

Järkevänä ja ymmärtäväisenä armon
taloudenhoitajana Sinä, Theodoros,
huusit Jumalan Sinulle lahjoittamasta
armosta jumalattoman käskyn antajalle:
Kohdatkoon se häpeä minua ja niitä, jotka
veisaavat: Nuorukaiset, kiittäkää
Kristusta, papit, veisatkaa, ihmiset,
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Nuorekkaasti Sinä taistelit, ankarasti Sinä
nuhtelit ja huusit hirmuvaltiaalle: Oletko
järjiltäsi, kun käsket luopua Luojasta ja
valheellisesti palvella luotuja? Mutta minä
veisaan: Nuorukaiset kiittävät, papit
veisaavat, ihmiset ylistävät Häntä
kaikkina aikoina!

Liitelauselma:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Jumalan profeetat ennustivat ruumiillisin
kuvin, moninaisin arvoituksin,
vertauskuvin ja kuvauksin sinun
yliluonnollista ja ihmeellistä synnytystäsi,
oi Neitsyt. Sen tähden me riemuiten
jumalisesti veisaamme kiitostasi ja
ylistämme Kristusta kaikkina aikoina.

9. irmossi:
"Sinua, korkeimman Jumalan
aviontuntematon Äiti, I Sinua,
joka olet yli kaiken ymmärryksen
sanan kautta synnyttänyt totisen
Jumalan, I Sinua, joka olet
puhtaita voimia korkeampi, I| me
herkeämättömin kiitosvirsin
ylistämme."

Liitelauselma:
Pyhä suurmarttyyri Theodoros, rukoile
Jumalaa meidän puolestamme.

Theodoros, Jumalan halajamisesi tuli
marttyyriutesi aineeksi, sillä sen tähden
Sinun ruumiisi joutui aineelliseen tuleen,
jonka kautta Sinä iloiten muutit
jumalalliseen tuleen, oi voittaja, Jumalan
palvelija Theodoros.

Sinä, autuas marttyyri, poltit vaan et
palanut, sillä Sinä poltit petoksen ja seisot
nyt elävänä Jumalan edessä
iloiten marttyyrinä Hänessä, oi voittaja,
Jumalan palvelija Theodoros.

Liitelauselma:

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle

Me tunnemme sinut yhdeksi Kristukseksi
ja yhdeksi Kolminaisuudesta, kahdessa
täydellisessä luonnossa. Pelasta voittaja
Theodoroksen rukousten kautta kansasi,
jonka lunastit omaksesi kalliilla Verelläsi!

Liitelauselma:
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Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Sinä kannoit sylissäsi näkymätöntä
Jumalaa, jota kaikki Voimat taivaissa
veisuin ylistävät ja joka Sinun kauttasi
alat lahjoittaa meille, vaaroissa oleville,
pelastuksen. Sinua me ylistämme!

Katabasi:
"Sinua, korkeimman Jumalan
aviontuntematon Äiti, I Sinua,
joka olet yli kaiken ymmärryksen
sanan kautta synnyttänyt totisen
Jumalan, I Sinua, joka olet
puhtaita voimia korkeampi, I| me
herkeämättömin kiitosvirsin
ylistämme."

Lukija:
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä. Pyhä
Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

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

Kuoro:
Aamen.
2.sävelmä:
Suuri uskon todistus on tapahtunut: |
tulen liekeissä ikään kuin veden
vilvoittavissa virroissa pyhä marttyyri
Theodoros riemuitsee, | sillä tultuaan
tulessa kokonaan poltetuksi, | hän niin
kuin joku makea leipä kannettiin uhriksi
Kolminaisuudelle. || Hänen rukouksiensa
tähden pelasta, oi Kristus Jumala, meidän
sielumme.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Kontakki. 8.säv.
Sinä otit uskon Kristukseen kilveksi
sydämeesi I ja teit tyhjiksi kaikki vihollisen
voimat I ja voittamattomana olet Sinä
palkittu ikuisella taivaallisella seppeleellä,
oi paljon  kärsinyt Theodoros.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

8.sävelmä.
Puhdas neitsytäiti Maria, sinä kristittyjen
pelastus, kaikki me rikkoneet olemme
saaneet hartaan apusi suojelukseksi ja
väkeväksi puolustukseksi. Sen tähden,
älä lakkaa rukoilemasta Vapahtajaa
meidän puolestamme, että Hän antaisi
meille anteeksi!

Diakoni:
Rukoilkaamme Herraa.
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Kuoro:
Herra, armahda.

Pappi:
Herra, joka kaikki olet tehnyt sanallasi ja
käskenyt maan kasvaa kaikenlaisia
hedelmiä nautinnoksemme ja
ruuaksemme, joka olet osoittanut kolme
nuorukaista ja Danielin, joita jyväruualla
ruokittiin Babyloniassa, kauniimmaksi
kuin ne joita makealla ruualla ruokittiin.
Sinä itse, kaikkihyvä Kuningas, siunaa
nämäkin hedelmillä koristetut jyvät.
Pyhitä ne, jotka niitä nauttivat, sillä he
edeskantavat nämä Sinun ja pyhäsi
kunniaksi ja oikeassa uskossa kuolleiden
muistoksi.  Anna siis, oi Hyvä, nämä jyvät
kaunistaneille ja pyhäsi muistoa
viettäville, kaikki mitä he pelastuksekseen
anovat sekä oallisuus Sinun iankaikkisista
hyvyyksistä.  Puhtaimman Valtiattaren,
Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen
Marian esirukousten tähden ja pyhäsi
Theodoros Alokkaan, jonka muistoa
vietetään sekä kaikkien pyhiesi
esirukouksien tähden. Sillä Sinä, meidän
Jumalamme, olet kaiken siunaaja ja
pyhittäjä, ja me kunniaa edeskannamme
Sinulle sekä aluttomalle Isällesi ja
kaikkeinpyhimmälle, hyvälle ja
eläväksitekevälle Hengellesi nyt ja aina ja
iankaikkisesti.

Kuoro:
Amen.

(koliva = hunajavedessä keitettyjä
vehnän- tai riisinjyviä, jotka koristellaan
kaikenlaisilla hedelmillä.)

Kolivan siunauksen jälkeen liturgian
päätös niin kuin on osoitettu.

Suuri ehtoonjälkeinen
palvelus

Pappi:
Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt, aina
ja iankaikkisesti.

Lukija:
Aamen.
Kunnia olkoon Sinulle, meidän
Jumalamme, kunnia Sinulle.
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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.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä. Pyhä
Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. 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 ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. 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
kertaa )

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

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

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

Psalmi 6:
Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä
kiivaudessasi minua kurita!
Ole minulle armollinen, Herra, minä olen
nääntynyt. Paranna minut, Herra, tuska
polttaa minun luissani
ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka
kauan vielä?
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Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta
minut, auta minua, osoita uskollisuutesi!
Kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä, ei
kukaan kiitä sinua tuonelassa.
Olen valittanut itseni uuvuksiin, yöt kaiket
on vuoteeni itkusta märkä, leposijani
kastunut kyynelistä.
Silmäni ovat surusta hämärtyneet, näköni
on himmentynyt ahdinkoni tähden.
Väistykää luotani, te väärintekijät! Herra
on kuullut itkuni äänen.
Hän on kuullut hartaan pyyntöni ja vastaa
rukoukseeni.
Häpeään joutuvat minun viholliseni! Pelko
valtaa heidät, he syöksyvät suin päin
pakoon.

Psalmi 13:
Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut
minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta
kasvosi?
Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja
sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan
viholliseni ovat voitolla?
Katso minun puoleeni ja vastaa minulle,
Herra, Jumalani! Sytytä silmiini valo, älä
anna minun nukkua kuolemaan,
ettei viholliseni sanoisi: "Minä voitin
hänet", ettei vastustajani saisi iloita
tappiostani.
Minä luotan sinun armoosi, saan iloita
sinun avustasi. Minä laulan kiitosta
Herralle, hän pitää minusta huolen.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
( kolmesti)

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Psalmi 25.

Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni,
Jumalani, sinuun minä turvaan; älä salli
minun joutua häpeään, älkööt viholliseni
saako riemuita minusta.
Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu
häpeään; häpeään joutuvat ne, jotka ovat
syyttä uskottomat.
Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle
polkusi.
Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta
minua, sillä sinä olet minun pelastukseni
Jumala. Sinua minä odotan kaiken
päivää.
Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä
ne ovat olleet hamasta iankaikkisuudesta.
Älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä
minun rikoksiani; muista minua armosi
mukaan, hyvyytesi tähden, Herra.
Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa
nöyrille tiensä.
Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus
niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja
todistuksensa.
Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi
minun syntivelkani, sillä se on suuri.
Kuka on se mies, joka Herraa pelkää --
sen hän neuvoo tielle, joka hänen on
valittava.
Hänen sielunsa saa nauttia hyvää, ja
hänen jälkeläisensä perivät maan.
Herran neuvo on tunnettu niille, jotka
häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille
liittonsa.
Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä
hän päästää minun jalkani verkosta.
Käänny minun puoleeni, armahda minua,
sillä minä olen yksinäinen ja kurja.
Minun sydämeni pakahtuu tuskasta;
päästä minut ahdistuksistani.
Katso minun kurjuuttani ja vaivaani, anna
kaikki minun syntini anteeksi.
Katso minun vihollisiani, kuinka heitä on
paljon, ja he vihaavat minua
väkivaltaisella vihalla.
Varjele minun sieluni ja pelasta minut. Älä
salli minun tulla häpeään, sillä sinuun
minä turvaan.
Nuhteettomuus ja oikeamielisyys
varjelkoon minua, sillä sinua minä odotan.
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Jumala, vapahda Israel kaikista
ahdistuksistansa.

Psalmi 31.
Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli
minun ikinä häpeään tulla, vapahda minut
vanhurskaudessasi.
Kallista korvasi minun puoleeni, riennä,
pelasta minut. Ole minulle turvakallio,
vuorilinna, johon minut pelastat.
Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani, ja
nimesi tähden sinä minua johdat ja
talutat.
Sinä päästät minut verkosta, jonka he
ovat eteeni virittäneet, sillä sinä olet
minun turvani.
Sinun käteesi minä annan henkeni, sinä,
Herra, lunastat minut, sinä uskollinen
Jumala.
Minä vihaan niitä, jotka seuraavat turhia
epäjumalia, mutta minä turvaan Herraan.
Minä iloitsen ja riemuitsen sinun
armostasi, kun sinä katsoit minun
kurjuuttani, tunsit minun sieluni
ahdistukset,
etkä jättänyt minua vihollisen valtaan,
vaan asetit minun jalkani aukealle.
Armahda minua, Herra, sillä minulla on
ahdistus; minun silmäni on surusta
riutunut, niin myös minun sieluni ja
ruumiini.
Sillä minun elämäni kuluu murheessa ja
minun vuoteni huokauksissa. Minun
voimani on rauennut pahain tekojeni
tähden, ja minun luuni ovat riutuneet.
Kaikkien ahdistajaini tähden minä olen
pilkaksi tullut, ylenpalttiseksi pilkaksi
naapureilleni, peljätykseksi tuttavilleni;
jotka minut kadulla näkevät, pakenevat
minua.
Minä olen unhottunut ihmisten mielistä
niinkuin kuollut, minä olen kuin rikottu
astia.
Sillä minä kuulen monen parjaukset,
kauhua kaikkialta, kun he keskenänsä
pitävät neuvoa minua vastaan, aikovat
ottaa minulta hengen.
Mutta sinuun, Herra, minä turvaan; minä
sanon: "Sinä olet minun Jumalani".

Minun aikani ovat sinun kädessäsi,
pelasta minut vihollisteni kädestä ja
vainoojistani.
Valista kasvosi palvelijallesi, pelasta
minut armossasi.
Herra, älä salli minun tulla häpeään, sillä
sinua minä huudan avukseni.
Jumalattomat tulkoot häpeään, vaietkoot
ja vaipukoot tuonelaan.
Mykistykööt valheen huulet, jotka puhuvat
vanhurskasta vastaan röyhkeästi, ylpeästi
ja ylenkatseellisesti.
Kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka
talletat pelkääväisillesi ja jota osoitat
sinuun turvaaville ihmislasten edessä!
Sinä peität heidät kasvojesi suojaan
ihmisten salavehkeiltä; sinä kätket heidät
turvaan kielten riidalta.
Kiitetty olkoon Herra, sillä hän osoitti
minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä
kaupungissa.
Minä sanoin hädässäni: "Minä olen
sysätty pois sinun silmiesi edestä".
Kuitenkin sinä kuulit minun rukousteni
äänen, kun minä sinua huusin.
Rakastakaa Herraa, kaikki hänen
hurskaansa. Herra varjelee uskolliset,
mutta ylpeileväisille hän kostaa monin
kerroin.
Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne
rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte.

Psalmi 91:
Joka Korkeimman suojassa istuu ja
Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,
se sanoo: "Herra on minun turvani ja
linnani, hän on minun Jumalani, johon
minä turvaan".
Sillä hän päästää sinut linnustajan
paulasta, turmiollisesta rutosta.
Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat
turvan hänen siipiensä alla; hänen
uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä
lentävää nuolta,
et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et
kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä
tekee.
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Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi,
kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei
se sinuun satu.
Sinun silmäsi saavat vain katsella ja
nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. –
Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani". --
Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä
vitsaus lähesty sinun majaasi.
Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta
käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
He kantavat sinua käsillänsä, ettet
jalkaasi kiveen loukkaisi.
Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse,
sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja
lohikäärmettä. --
"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin
minä hänet pelastan; minä suojelen
hänet, koska hän tuntee minun nimeni.
Hän huutaa minua avuksensa, ja minä
vastaan hänelle, minä olen hänen
tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä
vapahdan hänet ja saatan hänet
kunniaan.
Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon
hänen nähdä antamani pelastuksen."

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia
olkoon Sinulle, Jumala.
( kolmesti)

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Veisaajat:
Meidän kanssamme on Jumala. Tietäkää
kansat ja alistukaa, sillä kanssamme on
Jumala.

Lukija lukee lauselmat ( Jes 8:9-9:5 ), ja
joka lauselman jälkeen lauletaan:
Kanssamme on Jumala.

Riehukaa, kansat, kuitenkin kukistutte;
kuulkaa, kaikki kaukaiset maat:
sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte.
Pitäkää neuvoa: se raukeaa; sopikaa
sopimus: se ei pysy. Sillä Jumala on
meidän kanssamme.

Me emme pelkää teidän pelotustanne
emmekä kauhistu. Herraa, meidän
Jumalaamme pitäkäämme pyhänä; te
peljätkää ja kauhistukaa. Sillä Jumala on
meidän kanssamme.

Jos minä Häneen luotan, on Hän oleva
minulle pyhäkkönä. Minä panen toivoni
Häneen ja pelastun Hänen kauttansa.
Sillä Jumala on meidän kanssamme.

Katso, minä ja lapset, jotka Herra on
minulle antanut. Kansa, joka pimeydessä
vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka
asuvat kuoleman varjon maassa, niille
loistaa valkeus. Sillä Jumala on meidän
kanssamme.

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on
meille annettu, jonka hartioilla on herraus,
ja rauhansa on loppumaton. Sillä Jumala
on meidän kanssamme.
Ja hänen nimensä on: Suuren neuvon
enkeli, ihmeellinen neuvonantaja, väkevä
jumala, Rauhanruhtinas, iankaikkinen isä.
Sillä Jumala on meidän kanssamme.

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

Veisataan:
Meidän kanssamme on Jumala. Tietäkää
kansat ja alistukaa, sillä kanssamme on
Jumala.

Lukija:
Päivän loputtua minä kiitän Sinua, Herra.
Minä rukoilen Sinua, suo minun välttää
syntiä tänä iltana sekä tulevana yönä ja
pelasta minut.
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Päivän kuluttua minä ylistän Sinua,
Valtias, suo minun välttää pahennusta
tänä iltana sekä tulevana yönä ja pelasta
minut.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Päivän päätyttyä minä ylistän Sinua
kiitosvirsillä, Pyhä. Suo minun, oi
Vapahtaja, välttää pahan juonet ja
pelasta minut.

Lukija tai kuoro 6.sävelmällä:
Ruumiiton luomakunta – kerubit –
vaikenemattomin kiitosvirsin Sinua kiittää.
|
Kuusisiipiset olennot – serafit –
herkeämättömin äänin Sinua ylistävät. |
Koko enkelien sotaväki pyhimmillä
lauluillaan Sinua ylistää. Sillä Sinä olet
ennen kaikkea oleva Isä ja yhtä
iankaikkinen on Sinun Poikasi.|
Ja omaten itsesi arvoisen elämän
Hengen ilmaisit itsesi jakaantumattomana
Kolminaisuutena. |
Kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalan Äiti, - te,
jotka olette omin silmin nähneet Sanan ja
olette Hänen palvelijoinaan,
te, kaikki profeettain ja marttyyrien joukot,
te, jotka omaatte kuolemattoman elämän,
|

rukoilkaa hartaasti kaikkien puolesta, sillä
me kaikki olemme kauheassa hädässä,
jotta me, pelastuttuamme pahan hengen
eksytyksestä, ||
 veisaisimme enkelien virren:

Lukija:
Pyhä, pyhä, pyhä, kaikkein pyhin Herra,
armahda ja pelasta meidät.

(Tämä yllä oleva lausutaan pyhällä Athos
vuorella ja muissa luostareissa säkeittäin
antifonisesti kahdella kuorolla.)

Uskon yhteen Jumalaan, Isään,
Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan,
kaikkien näkyväisten ja näkymättömien
Luojaan.
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen
Kristukseen, Jumalan ainokaiseen
Poikaan, joka on ennen kaikkia aikoja
Isästä syntynyt. Valkeus valkeudesta,
totinen Jumala totisesta Jumalasta,
syntynyt, ei luotu, joka on Isän kanssa
yhtä olentoa ja jonka kautta kaikki tehdyt
ovat. Joka meidän ihmisten tähden ja
meidän pelastuksemme tähden astui alas
taivaista, tuli lihaksi pyhästä Hengestä ja
Neitseestä Mariasta ja tuli ihmiseksi.
Meidän edestämme myös ristiinnaulittiin
Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja
haudattiin. Kolmantena päivänä nousi
kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja meni
ylös taivaisiin ja istuu Isän oikealla
puolella. Ja on taas kunniassa tuleva
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka
valtakunnalle ei loppua tule.
Ja pyhään Henkeen, Herraan,
eläväksitekevään, joka lähtee Isästä, jota
yhtenä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan
ja kunnioitetaan ja joka profeettain kautta
puhunut on.
Yhteen, pyhään, yhteiseen ja
apostoliseen seurakuntaan.
Tunnustan yhden kasteen syntien
anteeksi antamiseksi.
Odotan kuolleitten ylösnousemista ja
tulevaisen maailman elämää. Aamen.

Uusi käännös:
Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja
näkymättömän Luojaan.
Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä
ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi
Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa
olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut
syntynsä,, joka meidän ihmisten ja meidän
pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli
lihaksi pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja
syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän
puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja
haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä,
niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu
Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka
valtakunnalla ei ole loppua.
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Uskon pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi
tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhtenä 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 kuolleitten
ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
Aamen.

Seuraava veisataan kuoron ja papin
vuoropuheluna. Pappi seisoo suljettujen
pyhien ovien edessä. Näin Suuressa
Paastossa. Muutoin tämän yleensä lukee
lukija ilman kuoroa.

Pyhä Valtiatar Jumalansynnyttäjä, rukoile
meidän syntisten puolesta.

Kaikki taivaalliset enkelien ja ylienkelien
voimat, rukoilkaa meidän syntisten
puolesta.

Pyhä profeetta, Herramme Jeesuksen
Kristuksen Edelläkävijä ja Kastaja
Johannes, rukoile meidän syntisten
puolesta.

Pyhät kunnialliset apostolit, profeetat,
marttyyrit, ja kaikki pyhät, rukoilkaa
meidän syntisten puolesta.

Jumalankantajat pyhittäjäisämme, koko
maailman sielunpaimenet ja opettajat,
rukoilkaa meidän syntisten puolesta.

Pyhä ( tässä mainitaan pyhä, jolle kirkko
on pyhitetty), rukoile meidän syntisten
puolesta.

Kunniallisen ja eläväksitekevän Ristin
voittamaton, katoamaton, jumalallinen
voima, älä jätä meitä syntisiä.

Jumala, ole meille syntisille armollinen.

Jumala, ole meille syntisille armollinen.

Jumala. ole meille syntisille armollinen ja
armahda meitä.

Lukija:
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä. Pyhä
Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. 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 ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä kuin taivaissa. 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.

Kuoro:
2.sävelmä:
Suuri uskon todistus on tapahtunut: |
tulen liekeissä ikään kuin veden
vilvoittavissa virroissa pyhä marttyyri
Theodoros riemuitsee, | sillä tultuaan
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tulessa kokonaan poltetuksi, | hän niin
kuin joku makea leipä kannettiin uhriksi
Kolminaisuudelle. || Hänen rukouksiensa
tähden pelasta, oi Kristus Jumala, meidän
sielumme.

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

Koska meillä monien syntiemme tähden |
ei ole rohkeutta, | niin rukoile, oi
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, sinusta
syntynyttä, | sillä äidin anomus voi paljon
Herran suosion saavuttamiseksi. | Älä
hylkää syntisten rukousta, Puhtain, || sillä
Hän, joka meidän puolestamme tahtoi
kärsiä, on laupias ja voi pelastaa meidät.

Lukija:
Herra, armahda. ( 40 kertaa)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, sinua, puhdas
neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Herran nimeen siunaa. isä.

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

Lukija:
Aamen.

Herra, Herra, Sinä olet varjellut meitä
kaikista päivällä lentävistä nuolista,
varjele meitä myöskin pimeässä
hiipivästä pahuudesta. Ota vastaan
kättemme ylentämisen ehtoouhri. Suo
meidän viettää myös yön aika
nuhteettomasti, ettei pahuus kiusaisi
meitä, ja pelasta meidät pahan hengen

synnyttämästä levottomuudesta ja
pelosta. Herätä sielussamme nöyryys ja
mielessämme huoli siitä tilinteosta, joka
meidän tulee tehdä pelättävän ja oikean
tuomiosi edessä. Naulitse meidän
lihamme Sinun pelkosi kautta ja kuoleta
maiset jäsenemme, niin että unen
hiljaisuudessakin kirkastuisi meissä Sinun
tuomioittesi käsittäminen. Poista meistä
kaikki sopimattomat haaveilut ja
turmiolliset himot. Herätä meidät
rukouksen ajalla uskossamme
vahvistuneina ja alttiina täyttämään Sinun
käskyjäsi. – Ainokaisen Poikasi hyvän
tahdon ja armon tähden, ja Hänen
kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä kaikkein
pyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän
henkesi kanssa nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.

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

Psalmi 51
Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi
tähden; pyyhi pois minun syntini suuren
laupeutesi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani,
puhdista minut synnistäni.
Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun
syntini on aina minun edessäni.
Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä
tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun
silmissäsi; mutta sinä olet oikea
puheessasi ja puhdas tuomitessasi.
Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja
äitini on minut synnissä siittänyt.
Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan
saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat
minulle viisauden.
Puhdista minut isopilla, että minä
puhdistuisin, pese minut, että minä lunta
valkeammaksi tulisin.
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Anna minun kuulla iloa ja riemua, että
ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet.
Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni,
pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni.
Jumala, luo minuun puhdas sydän ja
anna minulle uusi, vahva henki.
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä,
äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.
Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue
minua alttiuden hengellä.
Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi,
että syntiset sinun tykösi palajaisivat.
Päästä minut verenvioista, Jumala, minun
autuuteni Jumala, että minun kieleni
riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi.
 Herra, avaa minun huuleni, että minun
suuni julistaisi sinun kiitostasi.
Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen
minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole
sinulle mieleen.
Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki;
särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä,
Jumala, hylkää.
Osoita armossasi hyvyyttä Siionille,
rakenna Jerusalemin muurit.
Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit,
polttouhrit ja kokonaisuhrit; silloin
uhrataan härkiä sinun alttarillasi.

Psalmi 102
Herra, kuule minun rukoukseni, ja minun
huutoni tulkoon sinun eteesi.
Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla
on ahdistus, kallista korvasi minun
puoleeni. Kun minä huudan, riennä ja
vastaa minulle.
Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin
savu, ja minun luitani polttaa niinkuin
ahjossa.
Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin
ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni.
Äänekkäästä vaikerruksestani minun
luuni tarttuvat minun nahkaani.
Minä olen kuin pelikaani erämaassa, olen
kuin huuhkaja raunioissa.
Minä olen uneton, olen kuin yksinäinen
lintu katolla.
Kaiken päivää viholliseni minua
häpäisevät; ne, jotka riehuvat minua
vastaan, kiroavat minun nimeni kautta.

Sillä minä syön tuhkaa kuin leipää ja
sekoitan juomani kyyneleillä
sinun vihasi ja kiivastuksesi tähden, sillä
sinä olet nostanut minut ylös ja viskannut
pois.
Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja
minä kuivun kuin ruoho.
Mutta sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti,
sinun muistosi pysyy polvesta polveen.
Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on
tehdä sille laupeus ja määrähetki on
tullut.
Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi
rakkaat, ja sen soraläjiä heidän on sääli.
Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja
kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi,
kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy
kunniassansa,
kun hän kääntyy niiden rukouksen
puoleen, jotka ovat kaikkensa
menettäneet, eikä enää heidän
rukoustansa hylkää.
Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja
kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä
Herraa,
että hän katseli pyhästä korkeudestaan,
että Herra katsoi taivaasta maahan,
kuullaksensa vankien huokaukset,
vapauttaaksensa kuoleman lapset,
jotta Siionissa julistettaisiin Herran nimeä
ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa,
kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja
valtakunnat, palvelemaan Herraa.
Hän on lannistanut matkalla minun
voimani, on lyhentänyt minun päiväni.
Minä sanon: Jumalani, älä tempaa minua
pois kesken ikääni; sinun vuotesi kestävät
suvusta sukuun.
Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat
ovat sinun käsialasi.
Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne
vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat
ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne
muuttuvat.
Mutta sinä pysyt samana, eivätkä sinun
vuotesi lopu.
Sinun palvelijaisi lapset saavat asua
turvassa, ja heidän jälkeläisensä pysyvät
sinun edessäsi.
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Juudan kuninkaan Manassen rukous:

Herra, Kaikkivaltias, joka olet taivaissa,
meidän isiemme Aabrahamin, Iisakin ja
Jaakobin ja heidän vanhurskaan
siemenensä Jumala, Sinä, joka olet
tehnyt taivaan ja maan ja kaiken niiden
kaunistuksen, joka olet kahlinnut meren
säätämälläsi sanalla, joka olet sulkenut
syvyyden ja sinetöinyt sen peljättävällä ja
ylistetyllä nimelläsi, Sinä, jonka voiman
edessä kaikki värjyy ja vapisee; sillä
Sinun kunniasi valtasuuruutta ei voi
kenkään kestää ja Sinun vihasi edessä,
jolla Sinä syntisiä uhkaat, ei kukaan voi
pysyväinen olla!
Mittaamaton ja tutkimaton on myös armo,
jonka Sinä olet luvannut. Sillä Sinä,
Herra, olet korkein, laupias, pitkämielinen
ja suuri armossa, ja Sinä kadut
kärsimyksiä, jotka ihmisiä kohtaavat. Sinä
olet, Herra, suuressa hyvyydessäsi
luvannut parannuksen niille, jotka ovat
tehneet syntiä Sinua vastaan; ja suuressa
armahtavaisuudessasi Sinä olet säätänyt
syntisille parannuksen, että he
pelastuisivat.
Niin et Sinä, Herra, vanhurskauden
Jumala, ole asettanut parannusta
vanhurskaille, Aabrahamille, Iisakille ja
Jaakobille, jotka eivät ole syntiä tehneet
Sinua vastaan, vaan Sinä olet asettanut
parannuksen minulle, syntiselle. Sillä
minä olen tehnyt syntiä enemmän, kuin
on hiekkaa meressä, sillä lukuisat ovat
minun laittomat tekoni, enkä minä ole
mahdollinen katsomaan ylös ja
näkemään taivaan korkeutta väärien
tekojeni paljouden tähden. Minua
painavat maahan monet rautakahleet,
niin etten minä saa virvoitusta syntieni
tähden; eikä ole minulla lepoa, sillä minä
olen nostanut Sinun vihasi kiivauden ja
tehnyt sitä, mikä on pahaa Sinun
edessäsi, kun olen pystyttänyt
kauhistuttavia epäjumalia ja tehnyt
lukuisia iljetyksiä.
Mutta nyt minä notkistan sydämeni polvet
ja rukoilen Sinun suurta hyvyyttäsi. Minä
olen syntiä tehnyt, Herra, minä olen

syntiä tehnyt, ja laittomat tekoni minä
tunnen. Minä anon ja rukoilen Sinua:
anna minulle anteeksi, Herra, anna
minulle anteeksi; älä hukuta minua
yhdessä laittomain tekojeni kanssa, älä
vihastu iankaikkisesti, älä pidä tallella
minun pahuuttani, äläkä tuomitse minua
alas maan syvyyksiin; sillä Sinä, Herra,
olet katuvaisten Jumala. Näytä myös
minussa hyvyytesi: pelasta minut, joka en
ole mahdollinen, suuren armosi mukaan;
niin minä alati kiitän Sinua elämäni
päivinä. Sillä Sinulle veisaavat ylistystä
kaikki taivaitten voimat, ja Sinun on
kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Lukija:
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä. Pyhä
Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. 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 ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä kuin taivaissa. Anna
meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme
anteeksi velallisillemme. Äläkä saata



Suuren paaston jumalanpalvelukset ensimmäisen viikon perjantaina

91

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.

Kuoro:
Aamen.
6.sävelmä:
Armahda meitä, Herra, armahda meitä, |
sillä kun emme taida itseämme millään
puolustaa, | niin tämän rukouksen Sinulle,
Valtiaalle, || me syntiset kannamme:
Armahda meitä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle.

Herra, armahda meitä, | sillä Sinuun me
turvaamme. | Älä kohdista ankaruuttasi
meihin | äläkä muista meidän
rikoksiamme, | vaan katso nyt laupiaasti
puoleemme | ja vapahda meidät
vihollisistamme, | sillä Sinä olet meidän
Jumalamme | ja me olemme Sinun
kansaasi. | Kaikki olemme Sinun kättesi
tekoja || ja Sinun nimeäsi me
avuksihuudamme.

Nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Armon portti avaa meille, siunattu
Jumalansynnyttäjä, | ettemme joutuisi
harhaan, kun panemme toivomme
sinuun, | vaan pääsisimme sinun kauttasi
ahdingosta, || sillä sinä olet kristikansan
turva.

Lukija:

Herra, armahda (40).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja
kunnioitettavampi ja serafeja
verrattomasti jalompi, Sinua, Puhdas
Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä. Herran nimeen
siunaa, isä.

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

Lukija:
Aamen.
 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.

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 70
Jumala, riennä minua pelastamaan,
riennä minun avukseni, Herra.
Joutukoot häpeään ja punastukoot ne,
jotka minun henkeäni väijyvät;
peräytykööt ja saakoot häpeän ne, jotka
tahtovat minulle onnettomuutta.
Kääntykööt takaisin häpeissänsä ne,
jotka sanovat: "Kas niin, kas niin!"
Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki,
jotka sinua etsivät; joille sinun apusi on
rakas, ne sanokoot aina: "Ylistetty olkoon
Jumala!"
Mutta minä olen kurja ja köyhä; Jumala,
riennä minun tyköni. Sinä olet minun
apuni ja vapauttajani; Herra, älä viivy.

Psalmi 142
Minä korotan ääneni ja huudan Herraa, minä
korotan ääneni ja rukoilen Herralta armoa.
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Minä vuodatan hänen eteensä valitukseni, kerron
hänelle ahdistukseni.
Kun minun henkeni minussa nääntyy, niin sinä
tunnet minun tieni. Polulle, jota minä käyn, he ovat
virittäneet paulan minun eteeni.
Katso minun oikealle puolelleni ja näe: ei kukaan
minua tunne. Ei ole minulla pakopaikkaa, ei
kukaan minun sielustani välitä.
Minä huudan sinun puoleesi, Herra; minä sanon:
Sinä olet minun turvani, minun osani elävien
maassa.
Tarkkaa minun huutoani, sillä minä olen sangen
viheliäinen, pelasta minut vainoojistani, sillä he
ovat minua väkevämmät.
Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi. Vanhurskaat kokoontuvat minun
ympärilleni, kun sinä minulle hyvin teet.

Lukija:
Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille
valkeuden.

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja
maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Me
kiitämme Sinua, me ylistämme Sinua,
kumarramme Sinua, kunnioitamme
Sinua, kiitosta kannamme Sinulle Sinun
suuren kunniasi tähden. –Herra
Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä,
Kaikkivaltias! Herra, Jumalan Karitsa,
Isän Poika, joka otat pois maailman
synnin, armahda meitä. Sinä, joka
maailman synnin otat pois, ota vastaan
meidän rukouksemme. Sinä, joka Isän
oikealla puolella istut, armahda meitä.
Sillä Sinä olet ainoa pyhä, Sinä olet ainoa
Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan
kunniaksi. Aamen. –Joka yö minä ylistän
Sinua ja kiitän Sinun nimeäsi iäti ja
iankaikkisesti. Herra, Sinä olet meidän
turvamme suvusta sukuun. –Minä sanoin:
Herra, armahda minua, paranna minun
sieluni, sillä minä olen syntiä tehnyt Sinua
vastaan. Herra, Sinun puoleesi minä
käännyn: opeta minua Sinun tahtoasi
täyttämään, sillä Sinä olet minun
Jumalani, sillä Sinussa on elämän lähde.
Sinun valkeudessasi me valkeuden
näemme. Jatka laupeutesi niille, jotka
Sinut tuntevat.
      Suo, Herra, että me tämän yön syntiä
tekemättä viettäisimme. Siunattu olet
Sinä, meidän isäimme Jumala, sekä

kiitetty ja ylistetty on Sinun nimesi
iankaikkisesti. Aamen.
      Olkoon Sinun laupeutesi, Herra,
meidän päällämme, niin kuin me Sinuun
uskallamme. Kiitetty olet Sinä, Herra,
opeta minulle käskysi. Kiitetty olet Sinä,
Valtias, tee minut Sinun käskyjäsi
ymmärtäväksi. Kiitetty olet Sinä, Pyhä,
valista minua Sinun käskyilläsi.
      Herra, Sinun laupeutesi pysyy
iankaikkisesti. Älä kättesi töitä hylkää.
Sinulle on tuleva kiitos, Sinulle
ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia
tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt, aina
ja iankaikkisesti. Aamen.

Tässä lauletaan päivän kanoni Mineasta
sekä vainajien kanoni. Kummakin tultua
lauletuksi laulamme vielä totisesti on
kohtuullista.

Totisesti on kohtuullista ylistää
autuaaksi sinua,
Jumalansynnyttäjä, aina autuas
ja viaton ja meidän Jumalamme
Äiti. Me ylistämme sinua, joka
olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan
synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Lukija:
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä. Pyhä
Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon,
armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen

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

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle
Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty
olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
myös maan päällä kuin taivaissa. 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.

Kuoro, 8.sävelmä:
Sinä otit uskon Kristukseen kilveksi
sydämeesi | ja teit tyhjiksi kaikki vihollisen
voimat | ja voittamattomana olet sinä
palkittu ikuisella taivaallisella seppeleellä,
oi paljon kärsinyt Theodoros.
Lukija:
Herra, armahda. ( 40 kertaa )

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

Lukija:
Aamen.

Tahraton, saastaton, turmeltumaton,
puhdas, viaton Neitsyt, Jumalan Morsian,
Valtiatar, joka olet yliluonnollisella
synnytykselläsi yhdistänyt Jumalan
Sanan ihmisten kanssa ja liittänyt
sukukuntamme kartoitetun luonnon
taivaallisiin, toivottomien ainoa toivo ja
taistelevien apu, luoksesi rientävien altis
puolustus ja kaikkien kristittyjen turva, älä
inhoa minua syntistä, saastaista, joka
olen kokonaan pilannut itseni häpeällisillä
ajatuksilla, sanoilla ja teoilla ja olen
mieleni välinpitämättömyydessä tullut
elämän hekuman orjaksi, vaan ihmisiä
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rakastavan Jumalan Äitinä, ole
ihmisrakkaudessasi laupias minulle,
irstaalle syntiselle, ja ota vastaan
saastaisten huulieni : kantama rukous.
Käyttäen äidin rohkeuttasi rukoile
Poikaasi, meidän Valtiastamme ja
Herraamme, että Hän avaisi minullekin
rakkautta ja laupeutta uhkuvan
sisimpänsä ja, ottamatta huomioon
lukemattomia rikkeitäni, käännyttäisi
minut katumukseen ja tekisi minut
käskyjensä otolliseksi täyttäjäksi. Ole aina
laupiaana, säälivänä ja hyvyyttä
rakastavana luonani, tässä elämässä
lämpimänä puolustajana ja auttajana
käännyttäen pois vihollisten hyökkäykset
ja ohjaten minua pelastukseen ja lähtöni
hetkellä hoivaten kurjaa sieluani ja
karkoittaen kauaksi siitä kavalien pahojen
henkien pimeät hahmot. Peljättävänä
tuomiopäivänä taas päästä minut
iankaikkisesta kadotuksesta ja tee minut
Poikasi, meidän Jumalamme,
sanomattoman kunnian perilliseksi.
Valtiattareni, Jumalansynnyttäjä, sinun
välitykselläsi ja puolustuksellasi minä voin
tulla siitä osalliseksi ainosyntyisen
Poikasi, Herramme, Jumalamme ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
armosta ja ihmisrakkaudesta. Hänelle,
Hänen aluttomalle Isällensä ja
kaikkipyhälle, hyvälle ja eläväksitekevälle
Hengellensä tulee kaikki ylistys, kunnia ja
palvonta nyt, aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

Valtias, anna vuoteelle laskeutuessamme
sielun ja ruumiin lepo. Varjele meitä
synnin synkeästä unesta ja kaikista
pimeistä öisistä hekumoista. Tyynnytä
himojen kiihko, sammuta pahan tuliset
nuolet, jotka kavalasti suuntautuvat
meihin. Kukista lihamme hyökkäykset ja
tee tyhjäksi kaikki maalliset ja aineelliset
ajatuksemme. Jumala, anna meille valpas
mieli, terve ymmärrys, raitis sydän ja
keveä uni, vapaa kaikista haaveista.
Herätä meidät rukouksen ajalla
käskyissäsi vahvistuneina, tuomiosi
muistaminen lujana mielessämme. Suo

koko yömme olla ylistämistäsi, että
veisaisimme, kiitäisimme ja
kunnioittaisimme kunniakasta ja jaloa
nimeäsi, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt,
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

Oi kunniakas ainainen Neitsyt, siunattu
Jumalansynnyttäjä, saata rukouksemme
Poikasi, meidän Jumalamme, eteen ja
pyydä Häntä pelastamaan Sinun kauttasi
meidän sielumme.

Toivoni on Isä, turvani Poika, suojani
Pyhä Henki. Pyhä Kolminaisuus, kunnia
olkoon Sinulle!

Kaiken toivoni minä panen sinuun,
Jumalan Äiti, suojele minua kattosi alla.

Pappi tulee solealle ja lausuu Kuninkaan
ovien edessä:

Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala,
meidän toivomme, kunnia Sinulle.

Lukija:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda. Siunaa.

Pappi:
Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman
Äitinsä, pyhien jumalankantajaisiemme ja
kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden
armahtakoon ja pelastakoon meidät
hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.

Pappi kumartaa maahan lausuen:

Siunatkaa minua pyhät isät, veljet ja
sisaret, ja antakaa minulle syntiselle
anteeksi millä olen syntiä tehnyt teoin,
sanoin, ajatuksin ja kaikilla tunteillani.

Lukija lausuu kaikkien puolesta:
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Jumala antakoon sinulle anteeksi, pyhä
isä. Anna anteeksi meillekin.

Pappi:
Jumala armossaan antakoon meille
anteeksi ja siunatkoon meitä kaikkia.

Pappi lausuu ektenian, johon resitatiivilla
lauletaan jatkuvasti: Herra, armahda.

Rukoilkaamme rauhaa maailmalle.

Rukoilkaamme hurskaitten
oikeauskoisten kristittyjen puolesta.

Rukoilkaamme patriarkkamme______,
arkkipiispamme__________ ja
metropoliittamme________ puolesta.

Poisjääneiden isiemme, veljiemme ja
sisariemme puolesta.

Meitä vihaavien ja rakastavien puolesta.

Niiden puolesta, jotka ovat käskeneet
meitä arvottomia rukoilemaan edestään.

Vangittujen pelastumisen puolesta.

Sairastavien puolesta.

Rukoilkaamme maan hedelmien
runsautta.

Kunnioittakaamme edesmenneitten
kirkkokuntamme piispojen ja tämän
pyhän temppelin rakentajien muistoa.

Vanhempien ja kaikkien edesmenneitten
isiemme, veljiemme ja sisariemme, täällä
ja kaikkialla lepäävien oikeauskoisten
muistoa.

Lausukaamme itsemmekin puolesta.

Kuoro:
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra,
armahda.

Pappi lausuu lopuksi:

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

Kuoro:
Aamen.

Kaikki ottavat papilta tai piispalta
siunauksen ja suudeltuaan pyhiä ikoneja
poistuvat kirkosta.

Huomattakoon, että kreikkalaisen käsikirjan mukaan
ensimmäisenä paastoviikkona sanojen ”Kaiken toivoni minä
panen sinuun, Jumalan Äiti…” jälkeen avataan kuninkaan ovet
ja luetaan evankeliumi, minkä jälkeen palvelus jatkuu esitetyllä
tavalla.

• Pyhä ja suuri paasto III, Kuopio 1976

• Otteita suuren paaston
jumalanpalveluksista, Pieksämäki 1980

• Ehtoo- ja aamupalvelus juhla. ja
arkipäivinä, Pieksämäki 1956

• Bittipiplia 2000

• Ennenpyhitettyjen lahjain jumalallinen
liturgia, Kuopio 1971

• Palvelu-kirja jalo-uskoisessa kirkossa
Pyhimmän hallitsevan Synodin kirja-
painossa Pietarissa 1862
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