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9. HETKI JA HETKIPALVELUS ENNEN  
ENNENPYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIAA 

 
Pappi:  Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikki-
sesta iankaikkiseen.  
Lukija: Aamen. 
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. 

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka 
paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän 
antaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin 
pahuudesta sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme. 
 Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda 
meitä. (kolmesti) 
 Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai-
na ja iankaikkisesti. Aamen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, 
puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikok-
semme. 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 tahto-
si myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päi-
vänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi vel-
kamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. 
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 
Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja 
kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesti. 
Lukija: Aamen. 
Herra, armahda. (12) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 

Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Juma-
laa! 
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Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, 
meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen! 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuk-
sen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen! 

Psalmi 83 
2 Kuinka rakkaita ovatkaan sinun asuinsijasi, taivaan voimien 
Herra! 3 Minun sieluni nääntyy kaipauksesta, ! kun se ikävöi 
Herran esipihoille, !minun sieluni ja ruumiini kohottavat rie-
muhuudon elävän Jumalan puoleen. 4 Minun kuninkaani ja 
minun Jumalani! Sinun alttarisi luota, taivaan voimien Herra, 
löysi pääskynenkin kodin !ja kyyhky itselleen pesän, !jossa se 
kasvattaa poikasensa. 5 Kuinka onnellisia ovatkaan ne, !jotka 
saavat asua sinun pyhäkössäsi! He ylistävät sinua aina ja ikui-
sesti. 6 Autuas se mies, jonka apu tulee sinulta, Herra! Sydä-
messään hän suuntaa askeleensa ylös, 7 itkun laaksosta hän 
nousee paikkaan, johon aikoi. Siellä myös Lainsäätäjä antaa 
siunauksensa. 8 He vaeltavat voimasta voimaan, Siionissa näyt-
täytyy jumalien Jumala. 9 Jumala, taivaan voimien Herra, kuu-
le rukoukseni, ota pyyntöni korviisi, Jaakobin Jumala! 10 Juma-
la, meidän suojelijamme, katso voideltusi puoleen. 11 Parempi 
yksikin päivä sinun esipihoillasi kuin tuhat muualla! Mie-
luummin jään Jumalan pyhäkön ovenpieleen !kuin asun syntis-
ten majoissa, 12 sillä Herra Jumala rakastaa armeliaisuutta ja to-
tuutta, ! hän antaa armon ja kunnian. ! Herra ei kiellä hyvyyksi-
ään niiltä, jotka vilpittömästi vaeltavat. 13 Herra, taivaan voi-
mien Jumala! ! Autuas se ihminen, joka panee toivonsa sinuun!  

Psalmi 84 
2 Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä lopetit Jaa-
kobin pakkosiirtolaisuuden, 3 sinä annoit anteeksi kansasi lait-
tomuudet, peitit kaikki heidän syntinsä. 4 Sinä taltutit kaiken 
vihasi, käännyit pois vihasi hehkusta. 5 Käännä meidät takaisin, 
meidän pelastuksemme Jumala, käännä suuttumuksesi pois 
meistä. 6 Ethän ole ikuisesti vihoissasi meille, !vai jatkatko vi-
hanpitoasi polvesta polveen? 7 Jumala, kun tuot meidät takai-
sin, sinä teet meidät eläviksi ja kansasi iloitsee sinusta. 8 Osoita 
meille, Herra, myötätuntoasi, annathan meille pelastuksesi!      
9 Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala minulle puhuu. Hän lu-
paa rauhaa kansalleen ja pyhilleen ! ja niille, jotka avaavat sy-
dämensä hänelle. 10 Niinpä hänen pelastuksensa on lähellä nii-
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tä, jotka pelkäävät häntä, ! kunnia voi asettua asumaan maa-
hamme. 11 Laupeus ja totuus kohtaavat, vanhurskaus ja rauha 
suutelevat toisiaan. 12 Totuus versoo maasta, ! vanhurskaus kat-
sahtaa alas taivaasta, 13 sillä Herra antaa hyvyyden !ja meidän 
maamme antaa satonsa. 14 Hänen edellään kulkee vanhurskaus, 
se tekee tien hänen askeleistaan.  

Psalmi 85 
1 Herra, kallista korvasi ja kuule minua, sillä minä olen köyhä 
ja avuton. 2 Varjele minun sieluani, sillä minä olen 
hä, !Jumalani, pelasta palvelijasi, joka panee toivonsa sinuun. 3 
Herra, armahda minua! ! Kaiken päivää huudan sinua avukseni. 
4 Anna palvelijallesi sielun ilo, ! sillä minä kohotan sieluni sinun 
puoleesi, Herra. 5 Sinä, Herra, olet hyvä ja lempeä, ! runsain mi-
toin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. 6 
Ota korviisi, Herra, rukoukseni, tarkkaa pyyntöni ääntä. 7 Mi-
nä huudan sinua hätäni päivänä, ja sinä kuulet minua. 8 Ei ole 
kaltaistasi jumalien joukossa, ei ole vertaa sinun teoillesi, Her-
ra. 9 Sinä olet luonut kaikki kansat. !Ne tulevat eteesi ja kumar-
tavat sinua, ne kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra, 10 sillä sinä 
olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yksin olet suuri, Jumala. 11 
Herra, ohjaa minua tielläsi, ! niin vaellan sinun totuudessasi. ! 
Iloitkoon sydämeni, niin että se pelkää nimeäsi.   12 Herra, mi-
nun Jumalani, !sinua minä ylistän koko sydämestäni, iäti minä 
kunnioitan nimeäsi, 13 sillä sinä osoitat minulle suurta armoasi, ! 
sinä pelastat minun sieluni tuonelan syvyyksistä. 14 Jumala, 
lainrikkojat nousevat minua vastaan, väkevien joukko tavoitte-
lee henkeäni – sinusta he eivät piittaa. 15 Herra, sinä olet ar-
mahtava ja laupias Jumala, ! sinä olet kärsivällinen, olet täynnä 
hyvyyttä ja pysyt totuudessa. 16 Katso puoleeni ja armahda mi-
nua! ! Anna minulle voimaa, pelasta minut, ! olenhan palvelijasi, 
sinun palvelijattaresi poika. 17 Anna merkki, joka lupaa minulle 
hyvää. Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he nähdä, että sinä, Her-
ra, autat ja lohdutat minua. 

17 Anna merkki, joka lupaa minulle hyvää. Häpeä viha-
miehilleni! Saakoot he nähdä, että sinä, Herra, autat ja lohdutat 
minua. 
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Ju-
mala! (kolmesti) 
Pappi:  Oi Kristus Jumala, joka yhdeksännellä hetkellä olet 
ruumiillisesti kuoleman maistanut, kuoleta lihamme juonet ja 
pelasta meidät! 
Kuoro: Oi Kristus Jumala, | joka yhdeksännellä hetkellä olet 
ruumiillisesti kuoleman maistanut, | kuoleta lihamme juonet | 
ja pelasta meidät! (8. stikiirasävelmä) 

Kullakin kertaa veisua laulettaessa kumarretaan maahan.  
Pappi:  Herra, suo minun valitukseni tulla kasvojesi eteen, 
anna minulle ymmärrys sanasi jälkeen. 
Kuoro laulaa veisun. 
Pappi:  Tulkoon minun anomiseni Sinun kasvojesi eteen, pe-
lasta minut lupauksesi mukaan. 
Kuoro laulaa veisun. 
Pappi:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Oi Hyvä, meitä varten Neitseestä syntynyt ristinkuole-
man kärsinyt Herra. Sinä olet kuolemallasi kuoleman kukista-
nut ja Jumalana ylösnoussut. Älä hylkää niitä, jotka sinä, Ar-
mollinen, olet kädelläsi luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, 
ota vastaan synnyttäjäsi meidän puolestamme kantamat ruko-
ukset ja pelasta, oi Vapahtaja, epätoivoinen kansa. 

Älä meitä lopullisesti hylkää, oman nimesi tähden, älä ri-
ko liittoasi. Älä ota laupeuttasi meiltä pois sinulle rakkaan Ab-
rahamin tähden ja palvelijasi Iisakin ja valittusi Israelin tähden.  

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda 
meitä. (kolmesti) 
 Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai-
na ja iankaikkisesti. Aamen. 

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

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

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun 
nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahto-
si myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päi-
vänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi vel-
kamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. 
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 
Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja 
kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesti. 
 
Lukija: Aamen.  

Ryöväri nähdessään elämän Ruhtinaan riippuvan ristillä 
sanoi: Jollet sinä, meidän kanssamme ristiinnaulittu, olisi li-
haksi tullut Jumala, niin ei aurinko olisi säteitään peittänyt ei-
kä 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) 
Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa se-
kä maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan. Sinä pit-
kämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita ra-
kastat ja syntisiä armahdat ja kaikkia kutsut pelastukseen luva-
ten heille tulevia lahjoja. Sinä itse, Herra, ota meidän rukouk-
semme vastaan ja ohjaa elämämme käskyjesi tielle, pyhitä sie-
lumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdis-
ta mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta 
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ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, että me hei-
dän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhtey-
den saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi 
käsittäisimme, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen. 

Herra, armahda. (3)  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen.  
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja 
serafeja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan 
synnyttäjä, sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 
Herran nimeen siunaa, isä.  
Pappi:  Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kirkasta 
kasvosi meille ja armahda meitä.  
Lukija: Aamen. 
 
Efraim Syyrialaisen rukous (ilman toistoa) 
 
Lukija:  Valtias, Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme. 
Sinä olet ollut kärsivällinen meitä synnintekijöitä kohtaan ja 
ohjannut meidät tähän hetkeen, jona sinä, riippuen eläväksi 
tekevän ristin puussa, osoitit viisaalle ryövärille tien paratiisiin 
ja kuolemallasi hukutit kuoleman. Ole armollinen meille, syn-
tisille ja kelvottomille palvelijoillesi, sillä me olemme tehneet 
syntiä. Olemme rikkoneet käskysi emmekä ole kelvolliset nos-
tamaan katsettamme taivaan korkeuteen, sillä olemme van-
hurskauden tieltä poikenneet ja sydämemme haluissa vaelta-
neet. Mutta me rukoilemme hartaasti vertaamatonta hyvyyt-
täsi: Armahda meitä, Herra, armosi paljouden tähden ja pelas-
ta meidät sinun pyhän nimesi tähden, sillä päivämme ovat 
turhuudessa kuluneet. Vapauta meidät vastustajan otteesta ja 
anna syntimme anteeksi. Kuoleta vahingolliset pyyteemme, et-
tä me luopuisimme vanhasta minästämme ja pukeutuisimme 
uuteen ja eläisimme sinulle, Herrallemme ja Hyvän-
tekijällemme, ja sinun käskyjäsi seuraten pääsisimme ikuiseen 
rauhaan, jossa on kaikkien iloitsevien asunto. Kristus, meidän 
Jumalamme, sinä olet totisesti sinua rakastavien ilo ja riemu, ja 
sinulle iankaikkisen Isäsi ja kaikkein pyhimmän, hyvän ja 
eläväksi tekevän Henkesi kanssa me kunniaa kannamme nyt ja 
aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
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HETKIPALVELUS 
 

Kuoro: Autuaaksijulistus (6. sävelmä)  
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. ... 
Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. (maahankumarrus) 
Valtias, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. (maahankumarrus) 
Pyhä, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. (maahankumarrus) 
Lukija: 
Taivaalliset kuorot sinulle ylistystä veisaavat ja julistavat: Py-
hä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa sinun 
kunniaasi.  

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Pyhien enkelien ja ylienkelien kuoro kaikkien taivaallisten 
kanssa veisaa Sinulle ja lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Se-
baot, täynnä on taivas ja maa Sinun kunniaasi. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja 
maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.  

Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan 
ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, 
valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka 
on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut 
syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme 
tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja 
neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiin naulittiin meidän 
puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, 
nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, 
astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkau-
dessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valta-
kunnalla ei ole loppua. 

Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, jo-
ka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan 
ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. 

Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirk-
koon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, 
odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman 
elämää. Aamen.  
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Jumala, vapahda, pelasta ja päästä minut synnistäni, jotka olen 
tahtoen sekä tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja 
tietämättäni, päivällä sekä yöllä, ymmärrykselläni sekä ajatuk-
sellani. Anna minulle kaikki anteeksi hyvyydessäsi ja ihmis-
rakkaudessasi. 

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun 
nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahto-
si myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä 
päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi vel-
kamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. 
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.  
Pappi:  Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voi-
ma ja kunnia alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.  
Lukija:  Aamen. Hetkipalveluksen kontakit: 

Kirkastumisen kontakki 
Oi Kristus Jumala, sinä kirkastuit vuorella ja opetuslapsesi nä-
kivät sinun kunniasi kykyjensä mukaan, että nähdessään sinut 
sitten ristiinnaulittuna ymmärtäisivät sinun kärsivän vapaasta 
tahdostasi ja saarnaisivat maailmalle, että sinä olet totisesti 
Isän kirkkauden säteily. 

Viikonpäivän (Ristin) kontakki 
Oi Kristus Jumala, joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, anna 
laupeutesi lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. Ilahduta voi-
mallasi sen hallitusta suomalla sille avuksi rauhan ase, lannis-
tamaton voitonmerkki. 

Temppelin kontakki 
Oi neitseellinen Johannes, kuka kuvaisi suuret tekosi? Sillä sinä 
tulvit ihmeitä ja vuodata parannuksia ja rukoilet sielujemme 
puolesta, oi teologi ja Kristuksen ystävä. 

Päivän pyhän kontakki (Mineasta) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Saata, oi Kristus, sinun palvelijaisi sielut lepoon pyhien jouk-
koon, 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: ”Kii-
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ruhda kuulemaan rukouksemme, täytä pian anomuksemme, oi 
Jumalansynnyttäjä, joka aina puolustat niitä, jotka sinua kun-
nioittavat.” 

Herra, armahda. (40) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavam-
pi ja serafeja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sa-
nan synnyttäjä, sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 
Herran nimeen siunaa, isä.  
Pappi: Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä. Valista kasvosi 
meille ja armahda meitä.  
Lukija: Aamen.  
 
Efraim Syyrialaisen paastorukous (toistoineen) 
 
Lukija:  Aamen. Herra, armahda. (12)  
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, yksiolennollinen Voima, ja-
kaantumaton Valta, kaiken hyvän Alkusyy, ole armollinen mi-
nulle, syntiselle. Vahvista sydämeni ja tee se ymmärtäväksi se-
kä poista minusta kaikki synnin saastaisuus. Valaise mieleni, 
niin että alati ylistäisin sinua ja lausuisin sinulle: Ainoa on py-
hä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Aa-
men. 
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ENNENPYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA 
 
Pappi: Siunattu olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta 
nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 
Kuoro: Aamen. 
Lukija: Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme 
Jumalaa. 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, 
meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen. 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuk-
sen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen. 

Psalmi 103, LXX 
1 Kiitä, minun sieluni, Herraa! Suuresti sinua ylistetään, Herra, 
minun Jumalani. Ylistys ja loisto ovat pukusi, 2 kun pukeudut 
valoon niin kuin vaatteeseen. Kuin nahan sinä pingotat taivaan. 
3 Hän kattaa taivaan salit vesillä, pilvet hän asettaa astimek-
seen, hän, joka kulkee tuulten siivillä. 4 Hän tekee hengistä sa-
nansaattajiaan ja leimuavista liekeistä palvelijoitaan. 

5 Hän laski maan perustan, se on luja, horjumatta se py-
syy ajasta aikaan. 6 Syvyys on kietonut sen vaatteen tavoin, ve-
det lepäävät vuorten yllä, 7 mutta sinä nuhtelet niitä, ja niiden 
on paettava, pelon valtaan ne joutuvat, kun ukkosesi ärjyy.        
8 Vuoret kohoavat ja tasangot laskeutuvat kukin kohdalleen, 
jonka niille perustit. 9 Sinä asetit rajan, jota vedet eivät ylitä, ei-
vätkä ne palaa peittämään maata. 

10 Hän puhkaisee lähteitä rotkoihin, vuorten keskellä ve-
det virtaavat. 11 Ne juottavat kaikki pellon eläimet, villiaasit 
saavat vettä janoonsa.  12  Niiden äärellä pesivät taivaan linnut, 
kallioiden keskeltä kuuluu niiden ääni. 13 Hän kastelee vuoria 
taivaan saleistaan. Sinun töittesi hedelmästä maa saa ravinton-
sa. 14 Hän kasvattaa ruohon karjaa varten ja kasvit ihmisiä pal-
velemaan, hän tuottaa leivän maasta. 15 Ja viini tekee iloiseksi 
ihmisen mielen, öljystä kiiltävät kasvot loistavat, ja leipä vah-
vistaa hänen sydäntään. 16 Ravituiksi tulevat tasangon puut, 
Libanonin setrit, jotka sinä istutit. 17 Niihin tekevät varpuset 
pesänsä, niistä saa haikara kotinsa. 18 Korkeat vuoret ovat kau-
riita varten, kalliot pakopaikka jäniksille. 
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19 Hän teki kuun jakamaan aikaa, ja aurinko tietää laske-
misensa hetken. 20 Sinä asetat pimeyden, ja tulee yö, sen aikana 
kaikki metsän eläimet hiipivät esiin. 21 Nuoret leijonat karjuvat 
saalistaan ja etsivät itselleen ruokaansa Jumalalta. 22 Aurinko 
nousee, ja ne kokoontuvat, ne lepäävät luolissaan. 23 Ihminen 
lähtee työhönsä ja ahertaa töissään, kunnes ilta saapuu. 

24 Kuinka suurenmoiset ovat tekosi, Herra! Olet tehnyt 
viisaasti kaiken! Koko maa on täynnä sinun luotujasi. 25 Niin 
merikin, tuo suuri ja aava – siellä on matelijoita, joilla ei ole 
määrää, pieniä eläimiä suurten seassa. 26 Siellä kulkevat laivat 
ja tuo merihirviökin, jonka loit siellä telmimään. 27 Kaikki luo-
tusi odottavat sinua, ne odottavat, että annat niille ruoan ajal-
laan. 28 Kun sinä niille annat, ne kokoavat sitä, kun avaat kätesi, 
hyvyytesi ravitsee aivan kaikki. 29 Kun käännyt pois, ne hä-
tääntyvät, sinä otat niiden hengen, ja ne kuolevat ja palaavat 
tomuun. 30 Sinä lähetät henkesi, ja niin ne luodaan, näin sinä 
uudistat maan kasvot. 

31 Olkoon Herran kunnia ikuinen! Iloitkoon Herra teois-
taan! 32 Hänen katseestaan maa järisee, hänen kosketuksestaan 
vuoret savuavat! 33 Minä laulan Herralle koko elämäni ajan, 
soitan sävelin ylistystä Jumalalleni niin kauan kuin saan elää.  
34 Olkoon mietteeni hänelle mieleen, niin minä saan iloita Her-
rasta. 35 Hävitkööt synnintekijät maasta, hävitkööt laittomat, 
niin ettei heitä enää ole! Kiitä, minun sieluni, Herraa! 

19 Aurinko tietää laskemisensa hetken. 20 Sinä asetat pi-
meyden, ja tulee yö. 24 Kuinka suurenmoiset ovat tekosi, Herra! 
Olet tehnyt viisaasti kaiken! 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
 Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle, Ju-
mala. (kolmesti) 

 
Suuri ektenia 
 
Katisma 
Lukija: Katisman I kunnia (lukee 2–3 psalmia).  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle, Ju-

mala. (kolmesti)  
Pieni ektenia 

Kuoro: Herra, armahda. (kolmesti) Kunnia olkoon Isälle ja 
Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Lukija: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Katisman II kunnia (lukee 2–3 psalmia).  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  

Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle, Ju-
mala. (kolmesti)  

Pieni ektenia 
Kuoro: Herra, armahda. (kolmesti) Kunnia olkoon Isälle ja 
Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Lukija: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Katisman III kunnia (lukee 2–3 psalmia).  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  

Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle, Ju-
mala. (kolmesti)  
Herra, meidän toivomme, kunnia sinulle. 
 
Pieni ektenia 
 
Avuksihuutopsalmit 
Kuoro:    Ps. 140:1–2 

Herra, minä huudan sinua, kuule minua. Kuule minua, oi Her-
ra. Herra, minä huudan sinua, kuule minua. Ota korviisi minun ää-
neni, kun minä sinua huudan. Kuule minua, oi Herra. 

Nouskoon minun rukoukseni niin kuin suitsutussavu sinun 
kasvojesi eteen, minun kätteni ylennys olkoon sinulle ehtoouhri. 
Kuule minua, oi Herra. 
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Lukija: (Ps. 140:3–10; 141:2–8; 129:1–8, 116:1–2) 
 3 Herra, aseta vartio suulleni, pane vahva ovi huulilleni.    
4 Älä anna minun sydämeni hairahtua puhumaan pahaa, älä 
anna minun etsiä tekosyitä synneilleni yhdessä lainrikkojien 
kanssa. Minä en liittoudu heidän valittujensa kanssa. 5 Van-
hurskas ojentaa minua lempeästi ja nuhtelee minua, mutta 
syntisen öljy älköön voidelko päätäni. Vielä myös rukoukseni 
on saava ihmisten hyväksynnän. 6 Heidän tuomarinsa syöstiin 
surman suuhun lähellä kalliota. Vielä he kuuntelevat minua, 
sillä puheeni olivat lempeitä. 7 Niin kuin savi maassa murenee, 
niin ovat meidän luumme hajallaan tuonelan porteilla. 8 Si-
nuun, Herra, Herra, minun silmäni katsovat. Sinuun minä pa-
nen toivoni. Älä vie minulta henkeäni! 9 Varjele minut paulalta, 
jonka he minulle virittävät, niiden ansoilta, jotka rikkovat lakia. 
10 Langetkoot syntiset verkkoon, jonka hän heittää heidän ym-
pärilleen. Minä olen yksin. Pian minä katoan. 
 141:2 Minä huudan ääneeni Herraa, ääneeni anelen Herraa.          
3 Minä vuodatan pyyntöni hänen eteensä, minä kerron hänen 
edessään ahdistukseni. 4 Kun henkeni minusta jo loppuu, sinä 
tiedät polkuni. Tälle tielle, jota kuljen, he virittivät minulle an-
san. 5 Minä katson oikealle puolelleni ja havaitsen, ettei ole ke-
tään, joka tunnistaisi minut. Minä en voi enää paeta, eikä ku-
kaan piittaa sielustani. 6 Herra, sinua minä huudan avukseni, 
minä sanon: ”Sinä olet toivoni, minun osani elävien maassa.”    
7 Tarkkaa minun pyyntöäni, sillä jouduin syvästi nöyrtymään. 
Vapauta minut vainoojistani, sillä he käyvät minua voimak-
kaammiksi.  
Ensimmäinen luettava lauselma, kun stikiiroita lauletaan 10: 
8a Vie sieluni pois vankilasta, niin saan ylistää sinun nimeäsi.  
Kuoro laulaa stikiiran. 
8b Vanhurskaat odottavat minua, ja minä saan sinulta palkkani.  
Kuoro laulaa stikiiran. 
129:1-2 Syvyyksistä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule mi-
nun ääneni.         
Kuoro laulaa stikiiran. 
2 Tarkatkoot korvasi minun rukoukseni ääntä.  
Kuoro laulaa stikiiran. 
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Ensimmäinen luettava lauselma, kun stikiiroita lauletaan 6: 
3 Jos sinä tarkkailet laittomuuksia, Herra, Herra, kuka silloin 
kestää? Mutta sinä tarjoat sovituksen. 
Kuoro laulaa stikiiran. 

5 Sinun nimesi vuoksi odotan sinua, Herra, minun sieluni 
odottaa sanaasi. 
Kuoro laulaa stikiiran. 

6 Minun sieluni panee toivonsa Herraan, aamuvartion 
hetkistä aina yöhön saakka. Aamuvartion hetkistä alkaen pan-
koon Israel toivonsa Herraan. 
Kuoro laulaa stikiiran. 

7-8 Herra suo armon, suuri on hänen lunastuksensa. Hän 
lunastaa Israelin kaikista sen laittomuuksista.  
Kuoro laulaa stikiiran. 

116:1 Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kaik-
ki kansakunnat!  
Kuoro laulaa stikiiran.   

2 Väkevä on Herran armo meitä kohtaan, hänen totuuten-
sa pysyy iankaikkisesti.  
Kuoro laulaa stikiiran.  
Kuoro: Kunnia... (stikiira) Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira. 
 
Ehtooveisu (Oi Jeesus Kristus) 
 
Lukija siirtyy keskelle kirkkoa (takaosaan). 
Pappi: Rauha olkoon teille kaikille. 
Lukija: Niin myös sinun hengellesi. 
Diakoni: Se on viisautta. Illan prokimeni. 
Lukija: lukee prokimenin Triodionista, kuoro toistaa prokimenin 
Diakoni: Se on viisautta. 
Lukija: lukee parimian otsikon 
Diakoni: Kuulkaamme. 
Lukija:  1. parimia 
Diakoni: Se on viisautta. 
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Lukija:  lukee prokimenin Triodionista, kuoro toistaa prokimenin. 
Tämän jälkeen kumarrutaan maahan. 

Pappi:  Kristuksen valkeus säteilee kaikille. 
Lukija: lukee parimian otsikon 
Diakoni: Kuulkaamme. 
Lukija:  2. parimia 
Pappi ja/tai kuoro:  
Nouskoon minun rukoukseni niin kuin suitsutussavu sinun kasvoje-
si eteen. Minun kätteni ylennys olkoon sinulle ehtoouhri.  
Toistetaan säkeineen. 
 
Efraim Syyrialaisen rukous (ilman toistoa) 
Hartauden ektenia 
Opetettavien ektenia 
Uskovien ektenia(t) 
 
Kuoro:  Nyt taivasten voimat... (saatto ehtoollislahjojen kanssa) 
 
Anomusektenia 
Isä meidän 
Ehtoollislauselma 
Ehtoollinen 
 
Pappi: Pelasta, Jumala, sinun kansasi... 
Kuoro: Minä kiitän Herraa joka aika... 
Pappi: Kiitetty on Jumalamme... 
Kuoro: Täyttyköön suumme sinun kiittämisestäsi... 
 
Ektenia 
Kuoro: Amen. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. 

(3) 
Lukija: Kunnia... nyt... 

  Psalmi 33 
2 Alati minä ylistän Herraa, ! hänen kiitoksensa on aina suussani. 
3 Herrassa on sieluni ylistys, ! maan hiljaiset kuulkoot ja rie-
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muitkoot. 4 Ylistäkää minun kanssani Herraa, korottakaamme 
yhdessä hänen nimeään! 5 Minä etsin Herraa, ja hän kuulee 
minua !ja vapauttaa minut kaikista ahdistuksistani. 6 Tulkaa va-
loon hänen luokseen, ! niin teidän kasvonne eivät häpeästä pu-
nastu. 7 Tässä on köyhä, joka huutaa, ja Herra kuulee !ja pelas-
taa hänet kaikista hänen ahdistuksistaan. 8 Herran enkeli aset-
tuu häntä pelkäävien suojaksi ja pelastaa heidät. 9 Maistakaa ja 
katsokaa, sillä Herra on hyvä! Onnellinen se mies, joka panee 
toivonsa häneen. 10 Pelätkää Herraa, kaikki hänen pyhänsä, ! sil-
lä mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät. 11 Rikkaat 
köyhtyvät ja näkevät nälkää, !mutta Herraa etsiviltä ei mikään 
hyvä käy vähiin. 12 Tulkaa, lapset, kuulkaa minua! ! Minä ope-
tan teille, mitä on Herran pelko. 13 Kuka teistä kunnon elämää 
tahtoo, kuka hyviä päiviä rakastaa? 14 Hillitse kielesi pahasta ! ja 
huulesi vilppiä puhumasta. 15 Karta pahaa ja tee hyvää, etsi 
rauhaa ja pyri siihen. 16 Vanhurskaiden yllä ovat Herran silmät, 
hänen korvansa kuulevat heidän pyyntönsä. 17 Mutta Herran 
kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, heidän muistonsakin hän 
hävittää maan päältä. 18 Vanhurskaat huutavat, ja Herra heitä 
kuulee, ! hän pelastaa heidät kaikista heidän ahdistuksistaan.    
19 Herra on lähellä niitä, joiden sydän on särkynyt, ja hän pelas-
taa hengeltään nöyrät. 20 Monet ovat vanhurskaiden ahdistuk-
set, mutta kaikista niistä Herra heidät vapauttaa. 21 Herra var-
jelee kaikkia heidän luitaan, niistä ei yksikään murru. 22 Paha 
on syntisten kuolema, ! ja vanhurskasta vihaavat tekevät vir-
heen. 23 Palvelijoidensa sielut Herra lunastaa. ! Ei kukaan, joka 
panee toivonsa häneen, tee siinä väärin. 
 
Pappi: Herran siunaus... 
Kuoro: Aamen. 
Pappi: Kunnia olkoon... 
Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, armahda. (3) Siunaa. 
Loppusiunaus 
 
 
 
 


