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AAMUPALVELUS SEMINAARILLA 
KIINTEÄT TEKSTIT 

 

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, voi-

ma ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesti. 
 
Lukija: Aamen. 
 Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. 
Anna kirkollesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi valtakun-
taasi. 
 Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 



	   2	  

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. 
 Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Laupias Puoltaja, kaikkien ylistämä Jumalansynnyttäjä, älä 
hylkää rukouksiamme, vaan vahvista uskovaa kansaasi suo-
malla sille voitto taivaallisella avullasi, sillä sinä, oi ainoa siu-
nattu, olet synnyttänyt Jumalan.  
 
Hartauden ektenia 
Aamupalveluksen alkusiunaus 
 

Lukija: Heksapsalmit (lyhennettäessä luetaan 1 + 2 psalmia) 
Luuk. 2:14 Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rau-

ha ihmisillä, joita hän rakastaa. (kolmesti) 
50:17 Herra, sinä avaat minun huuleni, ja suuni julistaa si-

nun kiitostasi. (kahdesti) 
Psalmi 3 

2 Herra, miten paljon minulla onkaan ahdistajia! Monet nouse-
vat minua vastaan, 3 monet sanovat minusta: ! ”Ei hänen Juma-
lansa häntä pelasta!” 4 Mutta sinä, Herra, sinä olet minun suo-
jelijani, minun kunniani, !sinä nostat pääni pystyyn. 5 Minä 
huudan kaikin voimin Herraa, !ja hän vastaa minulle pyhältä 
vuoreltaan. 6 Minä käyn levolle, nukahdan ja herään, sillä Her-
ra suojelee minua. 7 En pelkää kymmentuhantista joukkoa, joka 
asettuu kaikkialta minua vastaan. 8 Nouse, Herra, pelasta mi-
nut, Jumalani! Sinä lyöt kaikki viholliseni, ! kaikki jotka minua 
turhaan vihaavat, sinä murskaat syntisten hampaat. 9 Herra 
meidät pelastaa, kansasi yllä on siunauksesi. 
  6 Minä käyn levolle, nukahdan ja herään, sillä Herra suo-
jelee minua. 

Psalmi 37 
2 Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi kurita 
minua! 3 Sinun nuolesi tunkeutuivat minuun, sinä annoit käte-
si painaa päälläni. 4  Lihassani ei ole tervettä paikkaa vihasi 
vuoksi, luillani ei ole rauhaa syntieni tähden. 5 Laittomuuteni 
kävivät yli pääni, ! niin kuin raskas taakka ne painoivat päälläni. 
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6 Minun haavani haisevat ja märkivät – se on mielettömyyteni 
syytä. 7 Minä olen kurja, olen painunut kokonaan kumaraan, 
koko päivän minä kuljen surusta synkkänä. 8 Pelkkää pilkkaa 
ovat lantioni lihakset, lihassani ei ole tervettä paikkaa. 9 Minua 
on pahoinpidelty ja nöyryytetty aivan liikaa, minä parun sy-
dämeni tuskasta. 10 Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan, huo-
kaukseni ei sinulta kätkeydy. 11 Sydämeni värisee, voimani 
minulta hupenee, ja silmieni valo – sitäkään ei minulla ole.      
12 Ystäväni ja naapurini seisahtuvat, kun tulevat minua vastaan, 
myös omaiseni jäävät kauemmas. 13 Ne, jotka sieluani tavoitte-
levat, ! käyttävät väkivaltaa ja puhuvat turhuuksia, ne, jotka 
tuottavat minulle onnettomuuksia, suunnittelevat petoksia 
kaiken päivää. 14 Mutta minä olen kuin kuuro, en kuule mitään, 
niin kuin mykkä, joka ei suutaan avaa. 15 Minä olen kuin ihmi-
nen, joka ei kuule, !jonka suu ei voi sanoa sanaakaan vastaan.    
16 Sillä sinuun, Herra, olen pannut toivoni, sinä Herra, minun 
Jumalani, sinä kuuntelet. 17 Minä sanon: ”Älkööt viholliseni 
iloitko minusta!”, mutta jalkojeni horjuessa he kerskuvat mi-
nua vastaan. 18 Minä olen valmis ruoskaniskuihin ja kärsimyk-
seni kohtaa minut aina, 19 sillä minä ilmoitan laittomuuteni ja 
murehdin syntini vuoksi. 20 Mutta vihamieheni elävät, he ovat 
tulleet minua voimakkaammiksi, !yhä vain on tullut lisää niitä, 
jotka minua syyttä vihaavat. 21 He palkitsevat hyvän pahalla, ! 
syyttävät väärin minua, ! vaikka vain tavoittelin hyvyyttä. !He 
heittävät pois minut, rakastetun, kuin inhottavan raadon.          
22 Älä hylkää minua, Herra! Jumalani, älä ole niin kaukana!       
23 Riennä minua auttamaan, Herra, minun pelastukseni!  
  22 Älä hylkää minua, Herra! Jumalani, älä ole niin kauka-
na! 23 Riennä minua auttamaan, Herra, minun pelastukseni! 

Psalmi 62 
2 Jumala, minun Jumalani, sinun eteesi nousen varhain. Sinua 
minun sieluni janoaa, ! kuinka usein ruumiini sinua ikävöikään ! 
autiossa, tiettömässä ja vedettömässä maassa! 3  Niin tulen py-
häkössä sinun katseesi alle nähdäkseni sinun voimasi ja kun-
niasi. 4 Suurempi kuin meidän elämämme on sinun armosi, 
minun huuleni ylistävät sinua. 5  Niin minä kiitän sinua niin 
kauan kuin elän, sinun nimessäsi kohotan käteni. 6  Tulkoon 
sieluni ravituksi niin kuin rasvalla ja öljyllä, ja suuni ylistää si-
nua riemuitsevin huulin. 7 Kunpa muistaisin sinua vuoteellani, 
aamun hetkinä ajattelisin sinua, 8 sillä sinä olet minun auttajani ! 
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ja minä riemuitsen siipiesi suojassa. 9 Minun sieluni tarrautuu 
sinuun, sinun oikea kätesi on minun tukeni. 10 Turhaan he ta-
voittelevat minua, ! he joutuvat menemään maan syvyyksiin.      
11 Heidät annetaan miekan saaliiksi, heistä tulee kettujen ruo-
kaa. 12 Mutta kuningas on iloitseva Jumalasta. !Saakoon Juma-
laa ylistää jokainen, joka vannoo hänen nimeensä, sillä väärä-
mielisten suu tukitaan.  
 7 Kunpa muistaisin sinua vuoteellani, aamun hetkinä ajat-
telisin sinua, 8 sillä sinä olet minun auttajani !ja minä riemuitsen 
siipiesi suojassa. 9 Minun sieluni tarrautuu sinuun, sinun oikea 
kätesi on minun tukeni. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  

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

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

Psalmi 87 
2 Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan sinua 
avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi. 3 Tulkoon rukoukseni 
eteesi, ! kallista korvasi minun pyyntöni puoleen, Herra! 4 Paljon 
on sieluni kärsinyt, ! minä olen tuonelan kynnyksellä. 5 Minut 
luetaan alas maan alle menevien joukkoon, minä olen kuin 
avuton ihminen, ! vapaa vasta, kun olen kuolleiden joukossa,     
6 niin kuin haavoittuneet, jotka haudassa nukkuvat, nuo, joita 
sinä et enää muista, ! jotka sysäsit pois kädestäsi. 7 Minut laske-
taan alimpaan hautaan, pimeyteen ja kuoleman varjoon. 8 Si-
nun vihasi käy ylläni raskaaksi, kaikki hyökysi sinä tuot pääl-
leni. 9 Sinä karkotat tuttavat luotani, niin he minua kammok-
suvat, !he jättävät minut, pois en pääse. 10 Silmäni riutuvat köy-
hyydestä, ! minä huudan sinua, Herra, kaiken päivää, minä 
ojennan käteni sinua kohti. 11 Ethän sinä kuolleille tee ihmeitä, ! 
eiväthän parantajat nouse sinua ylistämään? 12 Eihän haudassa 
kerrota, että sinä armahdat! Puhutaanko kadotuksessa sinun 
totuudestasi? 13 Tunnetaanko pimeydessä ihmeitäsi, ! kerrotaan-
ko vanhurskaudestasi unohduksen maassa? 14 Mutta minä 
huudan sinua, Herra, ! heti aamulla rukoukseni tavoittaa sinua. 
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15 Herra, miksi hylkäät minun sieluni, miksi käännät minulta 
kasvosi? 16 Minä olen köyhä, !nuoruudestani saakka on osani 
ollut kova, ! mutta kun minut korotetaan, joudun nöyrtymään ja 
hämmennyn. 17 Sinun vihanpuuskasi kulkevat ylitseni, ! ja sinun 
kauhusi saavat minut suunniltani, 18 kaiken päivää ne saarta-
vat minua kuin vedet, ne piirittävät minua joka puolelta. 19 Si-
nä karkotat luotani ystävän ja naapurin ja tuttavani kurjuuteni 
vuoksi.  
 2 Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan si-
nua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi. 3 Tulkoon ru-
koukseni eteesi, ! kallista korvasi minun pyyntöni puoleen, Her-
ra! 

Psalmi 102 
1 Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hä-
nen pyhää nimeään. 2 Kiitä Herraa, minun sieluni, !äläkä unoh-
da, mitä kaikkea hyvää hän on sinulle tehnyt. 3 Hän on armol-
linen kaikille laittomuuksillesi, !hän parantaa kaikki sairautesi. 
4 Hän lunastaa elämäsi turmeluksesta, !hän seppelöi sinut ar-
molla ja laupeudella. 5 Hän antaa sinulle hyvyyksiään, hän 
täyttää toiveesi, !ja sinä uudistut, olet kuin nuori kotka. 6 Herra 
jakaa hyvyyttä, !hän tuo oikeuden kaikille vääryyttä kärsineille. 
7 Hän antoi Moosekselle tiedoksi omat tiensä, Israelin lapsille 
tahtonsa. 8 Anteeksiantava ja laupias on Herra. ! Hän on kärsi-
vällinen ja hänen armonsa on suuri. 9 Ei hän iäti ole vihoissaan, 
ei hän ikuisesti pidä vihaa. 10 Ei hän tehnyt meille syntiemme 
mukaan, ! ei rangaissut meidän laittomuuksiemme mukaan.       
11 Sillä niin kuin taivas on korkealla maan yllä, ! niin vahva on 
Herran armo häntä pelkääviä kohtaan. 12 Niin kaukana kuin 
ovat toisistaan auringon nousut ja laskut, niin kauas hän siirtää 
meistä laittomuutemme. 13 Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, ! 
niin armahtaa Herra niitä, jotka häntä pelkäävät, 14 sillä hän 
tietää, mitä tekoa olemme, ! hän muistaa, että me olemme maan 
tomua. 15 Ihmisen elinaika on kuin ruohon: kuin kedon kukka, 
niin hän kukoistaa, 16 vaan kun kerran tuuli kulkee sen yli, ei 
sitäkään enää ole, enää ei sen kasvupaikkaa kukaan tunne.      
17 Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, ! se on ikuinen niille, 
jotka pelkäävät häntä. Lastenlapsillekin ulottuu hänen van-
hurskautensa, 18 niille, jotka pitävät hänen liittonsa, !niille, jotka 
muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan. 19 Taivaas-
sa Herra valmistaa valtaistuimensa, ja hänen valtakuntansa 
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hallitsee kaikkia. 20 Kiittäkää Herraa, kaikki te hänen enkelinsä, ! 
te voimassa mahtavat, jotka hänen sanansa toteutatte, te, jotka 
kuulette hänen sanojensa ääntä. 21 Kiittäkää Herraa, kaikki te 
hänen joukkonsa, hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täy-
tätte. 22 Kiittäkää Herraa, kaikki te hänen tekonsa, jokaisessa 
hänen valtapiirinsä paikassa. Kiitä Herraa, minun sieluni!  
 22 Jokaisessa hänen valtapiirinsä paikassa. Kiitä Herraa, 
minun sieluni! 

Psalmi 142 
1 Herra, kuule rukoukseni, ! ota totuudessasi pyyntöni vastaan. 
Sinä vanhurskas, kuuntele minua! 2 Älä vaadi palvelijaasi 
tuomiolle, ! sillä sinun edessäsi ei yksikään elävä ole syytön.           
3 Vihamieheni vainoaa henkeäni, ! hän alentaa elämäni maa-
han, !hän panee minut istumaan pimeyteen niin kuin kauan sit-
ten kuolleet. 4 Henkeni on lopussa, sydämeni jähmettyy. 5 Minä 
muistelen muinaisia päiviä ja mietin kaikkia tekojasi, ! minä 
ajattelen sinun kättesi töitä. 6 Minä levitän käteni sinun puolee-
si. Sieluni odottaa sinua kuin vedetön maa. 7 Kuule minua pian, 
Herra, ! henkeni jo sammuu. ! Älä kätke minulta kasvo-
jasi, !muutoin olen niiden kaltainen, jotka vaipuvat hautaan.      
8 Jo varhain armosi kuulukoon minulle, sillä sinä annat minulle 
toivon. Herra, opeta minulle tie, jota kuljen, sillä sinun puolee-
si kohotan sieluni. 9 Vapauta minut vihollisistani, Herra, sillä 
sinun luoksesi minä pakenen. 10 Opeta minua täyttämään tah-
tosi, ! sillä sinä olet Jumalani. ! Sinun hyvä henkesi johdattakoon 
minua tasaista maata. 11 Nimesi tähden, Herra, anna minun 
elää! ! Vapauta minun sieluni ahdingosta, sinä vanhurskas!        
12 Tuhoa armossasi viholliseni, !hävitä kaikki, jotka ahdistavat 
henkeäni, sillä minä olen sinun palvelijasi. 

1 Herra, sinä vanhurskas, kuuntele minua! 2 Älä vaadi 
palvelijaasi tuomiolle, ! sillä sinun edessäsi ei yksikään elävä ole 
syytön. (kahdesti) 
10 Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista maata. 

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

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



	   7	  

Suuri ektenia 
Jumala on Herra 
Päivän troparit 
 
Lukija:    Psalmi 50 
3 Armahda minua, Jumala, suuressa armossasi, ! pyyhi pois mi-
nun rikkomukseni suuren laupeutesi tähden. 4 Pese minut 
puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. 5 Minä tie-
dän rikokseni, ! minun syntini on aina minun edessäni. 6 Sinua 
ainoaa vastaan olen tehnyt syntiä, ! olen tehnyt pahaa sinun 
edessäsi. Sinun sanasi ovat tosia, sinä olet oikeassa !ja voitat, 
kun oikeutta käydään sinua vastaan. 7 Katso, vääryyden teoista 
olen saanut syntyni, synninteossa äitini minut halusi. 8 Sillä, 
katso, sinä rakastat totuutta, viisautesi kätketyt salat ! sinä il-
maisit minulle. 9 Vihmo minut iisopilla, niin puhdistun, pese 
minut, niin tulen lunta valkeammaksi. 10 Sinä saat minut kuu-
lemaan iloa ja riemua, nöyryytetyt luuni pääsevät iloitsemaan. 
11 Käännä kasvosi pois synneistäni, pyyhi pois kaikki rikokseni. 
12 Luo minuun puhdas sydän, Jumala, uudista sisimpääni vil-
pitön henki. 13 Älä karkota minua kasvojesi edestä äläkä ota 
minulta pois pyhää henkeäsi. 14 Anna minulle pelastuksesi 
riemu ! ja vahvista minua henkesi johdatuksella. 15 Minä opetan 
lainrikkojille tiesi, ! ja jumalattomat palaavat sinun luoksesi.       
16 Jumala, pelastukseni Jumala, !vapauta minut, vaikka vuoda-
tin veren, ! niin minun kieleni riemuitsee sinun vanhurskaudes-
tasi. 17 Herra, sinä avaat minun huuleni, ja suuni julistaa sinun 
kiitostasi. 18 Jos olisit halunnut uhrin, olisinhan sen antanut; 
polttouhrit eivät miellytä sinua. 19 Murtunut mieli on uhri Ju-
malalle, ! särkynyttä ja nöyrää sydäntä Jumala ei hylkää. 20 Tee 
hyvää, Herra, laupeudessasi Siionille, rakennettakoon jälleen 
Jerusalemin muurit! 21 Silloin sinulle ovat mieleen vanhurs-
kauden uhrit, uhrilahjat ja polttouhrit, ! silloin tuodaan nuoria 
sonneja sinun alttarillesi.  
 
Kanoni 
1. veisu: irmossi, troparit, (katabasi) 
3. veisu: irmossi, troparit, katabasi 
Katismatroparit / Kontakki ja iikossi 
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4. veisu: irmossi, troparit, (katabasi) 
5. veisu: irmossi, troparit, (katabasi) 
6. veisu: irmossi, troparit, katabasi  
Kontakki, iikossi, päivän synaksario 
7. veisu: irmossi, troparit, (katabasi) 
8. veisu: irmossi, troparit, katabasi 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi 
9. veisu: irmossi, troparit, katabasi 
(Totisesti on kohtuullista) 
 
Pieni ektenia 
Lukija:  Eksapostilariot 
 
Lukija:    Kiitospsalmit: Psalmi 148 
1 Ylistäkää Herraa taivaissa. 

Kertosäe: Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.  
1 Ylistäkää Herraa taivaissa, ylistäkää häntä korkeuksissa!  
Kertosäe: Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.  
2 Ylistäkää häntä, kaikki te hänen enkelinsä, !ylistäkää häntä, 
kaikki hänen taivaalliset voimansa!  
Kertosäe: Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.  
3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, !ylistäkää häntä, kaikki tähdet 
ja valo. 4 Ylistäkää häntä, taivasten taivaat !ja vesi taivasten yllä! 
5 Ylistäkööt nämä Herran nimeä, !sillä hän sanoi, ja ne tuli-
vat, !hän antoi käskyn, ja ne luotiin. 6 Hän pani ne iankaikkises-
ti paikoilleen, ikuisuudesta ikuisuuteen, !hän sääti asetuksen, 
eikä se katoa. 7 Ylistäkää Herraa maan päällä, ! te lohikäärmeet 
ja kaikki syvyydet, 8 tuli ja rakeet, lumi ja jää !ja myrskytuuli, 
kaikki te, jotka täytätte hänen sanansa, 9 vuoret ja kaikki kuk-
kulat, hedelmäpuut ja kaikki setrit, 10 villipedot ja kaikki karja, 
matelijat ja siivekkäät linnut! 11 Ylistäkää Herraa, maan kunin-
kaat ja kaikki kansat, ruhtinaat ja kaikki maan tuomarit, 12 nuo-
rukaiset ja neidot, ! vanhat yhdessä nuorten kanssa! 13 Ylistäkööt 
nämä Herran nimeä, ! sillä hänen nimensä yksin on kor-
kein, !hänen ylistyksensä ulottuu yli maan ja taivaan. 14 Hän ko-
rottaa kansansa mahdin – ! kaikki hänen pyhänsä veisaavat hä-
nelle, Israelin pojat, kansa, joka lähestyy häntä. 
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Psalmi 149 
1 Laulakaa Herralle uusi laulu, laulakaa hänen ylistystään py-
hien kokouksessa. 2 Iloitkoon Israel Luojastaan, !riemuitkoot 
Siionin pojat kuninkaastaan, 3 kiittäkööt tanssien hänen nime-
ään, !soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin! 4 Sillä 
Herran mieleen on hänen kansansa, ! hän pelastaa heikot ja nos-
taa heidät kunniaan. 5 Pyhät kuuluttavat ylpeinä Herran kun-
niaa ja riemuitsevat vielä vuoteellaankin. 6 He kohottavat suus-
taan ylistyshuudot Jumalalle, he kantavat käsissään kaksiteräi-
siä miekkoja, 7 he kostavat pakanakansoille, kurittavat kansa-
kuntia. 8 He panevat jalkarautoihin niiden kuninkaat ja käsi-
rautoihin niiden ylimykset.  

Ensimmäinen lauselma, jos kiitosstikiiroja on 6: 
9 He panevat täytäntöön Herran säätämän tuomion. Tämä on 
kaikille hänen pyhilleen kunnia. 

Kuoro laulaa stikiiran. 
Psalmi 150:1 Ylistäkää Jumalaa hänen pyhissään, ylistäkää hän-
tä hänen voimansa väkevyydestä! 

Kuoro laulaa stikiiran. 
Ensimmäinen lauselma, jos kiitosstikiiroja on 4: 

2 Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, !ylistäkää häntä, hän 
on mahtava ja suuri!  

Kuoro laulaa stikiiran. 
3 Ylistäkää häntä raikuvin torvin, !ylistäkää häntä harppua ja 
lyyraa soittaen!  

Kuoro laulaa stikiiran. 
4 Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, !ylistäkää häntä 
jousin, soitinta soittaen!  

Kuoro laulaa stikiiran. 
5 Ylistäkää häntä soinnukkain symbaalein, !ylistäkää häntä rie-
mukkain symbaalein! Jokainen, jolla henki on, ylistäköön Her-
raa! 

Kuoro laulaa stikiiran. 
Kuoro laulaa Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiiran. 

Ellei kiitosstikiiroita lauleta, psalmien jälkeen jatketaan:  
Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
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Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, kuuluu kunnia, ja sinulle, 
Isä, Poika ja Pyhä Henki me ylistystä kohotamme nyt aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
 
Kunnia olkoon sinulle, joka näytit meille valkeuden. 

Suuri ylistysveisu 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ih-

misillä joita hän rakastaa. Me kiitämme sinua, me ylistämme 
sinua, kumarramme sinua, kunnioitamme sinua, kiitosta kan-
namme 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 synnin otat pois, 
ota vastaan meidän rukouksemme. Sinä joka Isän oikealla puo-
lella istut, armahda meitä. Sillä sinä yksin olet pyhä, sinä olet 
ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Aamen. 
 Joka päivä minä sinua kiitän, minä ylistän sinun nimeäsi 
aina ja ikuisesti. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta 
polveen. Minä sanon: Herra, armahda minua, tee minut ter-
veeksi! Minä olen syntiä tehnyt sinua vastaan. Sinun luonasi 
olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani – opeta minua täyttä-
mään tahtosi! Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi 
me saamme valon. Herra, suo armosi ja hyvyytesi niille, jotka 
tuntevat sinut. 
 Suo, Herra, että me tämän päivän syntiä tekemättä viet-
täisimme. Siunattu olet sinä meidän isiemme Jumala, sekä kii-
tetty ja ylistetty on sinun nimesi iankaikkisesti. Aamen.  
 Herra, ole meille laupias kun me turvaudumme sinuun. 
Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Kiitetty olet si-
nä, 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. Si-
nulle on myös kunnia tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt aina 
ja iankaikkisesti. Aamen. 
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Anomusektenia 
Virrelmästikiirat 

Kuoro laulaa stikiiran. 
Lukija:  Ps. 89:14 Aamulla me tulemme, Herra, armostasi ravi-
tuiksi, ja me iloitsemme ja riemuitsemme kaikkina päivinäm-
me. 15 Me iloitsemme niiden päivien mentyä, joina sinä meitä 
nöyryytit, niiden vuosien, joina saimme kokea pahaa. 16 Katso 
palvelijoidesi, katso tekojesi puoleen, ohjaa palvelijoidesi poi-
kia.  

Kuoro laulaa stikiiran. 
Lukija:  17 Olkoon Herran, Jumalamme, loisto meidän yl-
lämme, anna menestyä kättemme työn.  

Kuoro laulaa stikiiran, Kunnia…nyt… ja Jumalansynnyttäjän stikiiran. 
 
Lukija:   
Ps. 91:2 Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, oi 
Korkein. 3 Hyvä on kertoa aamulla armostasi ja varhain yöllä 
totuudestasi. 

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda 
meitä. (kolmesti) 
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 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. 
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Lukija: Aamen. 
Päivän tropari (Minea) 
Kunnia... nyt... 
Jumalansynnyttäjän tropari 
 
Hartauden ektenia 
Loppulauselmat ja siunaus 


