
I HETKI 
 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta 

iankaikkiseen. 
Lukija: Aamen. 

Jos I hetkeä edeltää aamupalvelus, lukija jatkaa suoraan: Tulkaa, kumar-
tukaamme... Muussa tapauksessa luetaan seuraavat alkurukoukset: 

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, ai-
na ja iankaikkisesti. Aamen. 
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Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Juma-
laa. 

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

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

Psalmi 5, LXX 
2 Herra, ota korviisi sanani, huomaa huutoni! 3 Kuninkaani ja 
Jumalani, kuule pyyntöni ääntä! Sinua minä rukoilen, Herra.    
4 Aamulla sinä kuulet ääneni, aamun hetkellä asetun eteesi, si-
nä luot katseesi minuun. 5 Sinä, Jumala, et tahdo laittomuutta, ! 
eikä pahantekijällä ole sijaa sinun luonasi, 6 lainrikkojat eivät 
kestä silmiesi edessä. Sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä,            
7 kaikki valheenpuhujat sinä tuhoat, !murhamiehiä ja pettureita 
Herra inhoaa. 8 Mutta minä saan tulla asumukseesi !suuren 
laupeutesi tähden. Sinua peläten minä kumarran pyhään 
temppeliisi päin. 9 Herra, johdata minua tahtosi tietä vihamies-
teni tähden, !tasoita tiesi minun eteeni! 10 Heidän sanaansa ei 
voi luottaa, ! he hautovat turhuutta sydämessään. Heidän pu-
heissaan väijyy avoin hauta, heidän kielensä on liukas ja pettä-
vä. 11 Langeta heille tuomiosi, Jumala, ! omiin vehkeilyihinsä he 
kaatukoot! Karkota heidät luotasi! !Heidän jumalattomat tekon-
sa ovat monet, siksi he nostavat raivosi, Herra. 12 Niin iloitkoot 
kaikki, joille sinä annat toivon! Loppumaton on heidän rie-
munsa. ! Sinä asut heidän keskellään, ! ja sinusta kerskuvat kaik-
ki, jotka rakastavat nimeäsi, 13 sillä sinä annat siunauksesi van-
hurskaalle. ! Herra, aseenamme on suosiosi, jolla meidät seppe-
löit.  

Psalmi 89, LXX 
1 Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. 2 Jo en-
nen kuin vuoret syntyivät, !ennen kuin maa ja maanpiiri saivat 
muotonsa, sinä jo olit, ja ikuisuudesta ikuisuuteen sinä olet.      
3 Älä palauta ihmistä kokemaan nöyryytystä, vaikka sanot-
kin: ”Palatkaa takaisin, ihmislapset!” 4 Tuhat vuotta on silmis-
säsi, Herra, kuin eilinen päivä, mailleen mennyt, kuin öinen 
vartiohetki. 5 Vuodet eivät ole heistä mitään, kuin aamun koi 
vihreys kaikotkoon, 6 varhain puhjettuaan kukoistamaan sekin 
kuihtukoon, illalla variskoon, käyköön kovaksi ja kuivukoon.   
7 Sinun vihasi musertaa meidät, kiivautesi saa meidät järkky-
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mään. 8 Sinä asetat laittomuutemme eteesi, ! meidän elinaikam-
me kasvojesi valon kohteeksi. 9 Kaikki meidän päivämme ku-
luvat pois, ja vihasi alla me menehdymme, !kuin häilyvä seitti 
ovat vuotemme. 10 Elinpäiviemme pituus on seitsemänkym-
mentä vuotta, ! tai kahdeksankymmentä, jos voimamme kestä-
vät. !Ja suurin osa niistä on täynnä tuskaa ja vaivaa; ! kun Juma-
lan lempeys meidät kohtaa, me vihdoin opimme. 11 Kuka tun-
tee vihasi ankaruuden? !Kuka kylliksi osaa pelätä sinun kii-
vauttasi? 12 Anna meidän siis tietää oikean kätesi voima, ! anna 
niiden ymmärtää, joita sydämessä viisaus ohjaa. 13 Vie meidät 
takaisin, Herra! Kuinka kauan vielä? Olkoot palvelijasi sinun 
lohdutuksesi. 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. 17 Olkoon Herran, Jumalamme, loisto meidän yllämme, 
anna menestyä kättemme työn. 

Psalmi 100, LXX 
1 Armosta ja oikeudesta minä laulan sinulle, Herra. 2 Minä lau-
lan ylistystä, !minä toimin viisaasti, tieni on nuhteeton. Milloin 
tulet luokseni? ! Taloni keskellä minä kuljen, viaton on sydäme-
ni. 3 Mitään laitonta en silmieni eteen aseta, rikkomuksia teke-
viä minä vihaan. 4 Kiero sydän ei pääse minuun kiinni, ! en ole 
edes tiennyt, että paha kääntyy minusta pois. 5 Sen, joka lä-
himmäistään salaa panettelee, sen minä ajan tiehensä. ! Kopea 
katse ja ahnas sydän – ! sellaisen kanssa minä en jaa ruokaani.    
6 Minun silmäni ovat maan uskollisten yllä, minun seurassani 
he saavat istua vierelläni. Ken nuhteetonta tietä vaeltaa, !saa 
toimittaa minun palvelustani. 7 Minun talossani ei asu se, !joka 
toimii ylimielisesti. ! Se, jonka puheissa on vääryyttä, ei menesty 
silmieni edessä. 8 Aamusta toiseen minä surmaan kaikki synti-
set maasta hävittääkseni Herran kaupungista kaikki lainrikko-
jat.  

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai-
na ja iankaikkisesti. Aamen. 
 Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle, Ju-
mala. (kolmesti) 
Herra, armahda. (kolmesti) 
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Jos päivälle on kaksi pyhää muistoa, luetaan tässä ensimmäinen tropari. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Päivän tai juhlan tropari (vaihtuva teksti) 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Jumalansynnyttäjälle 
Miksi nimittäisimme sinua, oi Armoitettu? Taivaaksi, sillä si-
nusta on koittanut vanhurskauden Aurinko, paratiisiksi, sillä 
sinä olet kasvattanut kuolemattoman Elämän. Neitseeksi, sillä 
sinä pysyit koskemattomana ainaisesti. Puhtaaksi Äidiksi, sillä 
sinä kannoit pyhässä sylissäsi Poikaa, joka on kaikkeuden Ju-
mala. Rukoile, että hän pelastaisi meidän sielumme. 

Rukoussäkeitä psalmien kirjasta (LXX) 
Ps. 118: 133 Ohjaa askeleeni puheesi mukaan, mikään laitto-
muus älköön vallitko minua. 134 Vapauta minut kiristyksestä, 
jota ihmiset harjoittavat, että voisin noudattaa käskyjäsi.         
135 Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta minulle säädökseksi! 
Ps. 70: 8 Täyttyköön suuni ylistyksestä, jotta laulaisin sinun 
kirkkaudestasi, kaiken päivää sinun mahtavuudestasi.  
 
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. 
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Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja 
kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesti. 
Lukija: Aamen. 
Päivän tai juhlan kontakki (vaihtuva teksti) 
 
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 
ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, että me hei-
dän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhtey-
den saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisim-
me, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen. 
 
Herra, armahda. (3)  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja 
serafeja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan 
synnyttäjä, sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 
Herran nimeen siunaa, isä.  
Pappi:  Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kirkasta 
kasvosi meille ja armahda meitä.  
Lukija: Aamen. 
Pappi:  Kristus, totinen valkeus, joka valistat ja pyhität jokaisen 
maailmaan tulevan ihmisen. Kuvastukoon meissä sinun kasvojesi 
valkeus, että me siinä lähestymättömän valkeuden näkisimme. Ojen-
na meidän askelemme sinun käskyjesi täyttämiseen puhtaimman Äi-
tisi ja kaikkien pyhiesi esirukouksien tähden. 
 
Kuoro:  Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä... 
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Pappi:  Kunnia olkoon sinulle... 
Kuoro:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, 
aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, armahda. (3) Siunaa. 
Pappi:  Loppusiunaus 
Kuoro:  Herra, armahda. (3) 
 
 

III HETKI 
 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta 

iankaikkiseen. 
Lukija: Aamen. 

Jos III hetkeä edeltää I hetki, lukija jatkaa suoraan: Tulkaa, kumartu-
kaamme... Muussa tapauksessa luetaan seuraavat alkurukoukset: 

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. 



 

	   7	  

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, ai-
na ja iankaikkisesti. Aamen. 

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Juma-
laa. 

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

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

Psalmi 16, LXX 
1 Kuule, Herra, minun oikeaa asiaani! ! Ota vastaan minun 
pyyntöni, ! vilpittömiltä huuliltani ota korviisi minun rukouk-
seni! 2 Sinun kasvoiltasi lähteköön minun tuomioni, minun 
silmäni nähkööt oikeamielisiä tekoja. 3 Sinä tutkit sydämeni, 
yölläkin sinä tarkkailet, !sinä hiillostit minua, mutta minusta ei 
löytynyt vääryyttä. 4 Jotta suuni ei puhuisi ihmisten teoista, ! si-
nun huultesi sanojen vuoksi minä varon pahoja teitä. 5 Palauta 
minut poluillesi, etteivät askeleeni horjuisi. 6 Minä huudan, sil-
lä sinä kuulet minua, Jumala. Kallista korvasi minun puoleeni, 
kuule puheeni. 7 Osoita ihmeellistä hyvyyttäsi! ! Sinä pelastat ne, 
joiden toivo sinä olet, niiltä, jotka vastustavat oikeaa kättäsi.     
8 Varjele minua niin kuin silmäterääsi, sinä peität minut siipiesi 
suojaan 9 jumalattomien katseelta – he ajavat minut ahdinkoon. 
Viholliseni saartavat minun sieluni! 10 He sulkevat tunnotto-
man sydämensä, heidän suunsa puhuu röyhkeästi. 11 He ajoi-
vat minut ulos, nyt he piirittävät minut, heidän katseensa har-
hailee alhaalla maassa. 12 He vievät minut pois kuin saalista 
himoitseva leijona, niin kuin leijonanpentu, joka asustaa pii-
loissaan. 13 Nouse, Herra! Astu heidän eteensä, kaada heidät 
kumoon! Pelasta minun sieluni jumalattomilta, !riistä miekkasi 
sinun kätesi vihollisilta. 14 Herra, maan niukkuuden mu-
kaan !jaa heille heidän vähäinen osansa elämässä. Ja mitä olit 
pannut varalle, siitä heidän vatsansa täyttyi, he ruokkivat si-
kansa !ja jättivät tähteet pienokaisilleen. 15 Mutta minä ilmestyn 
vanhurskaudessa kasvojesi eteen, kirkkautesi näkeminen ra-
vitsee minut. 
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 Psalmi 24, LXX 
1 Sinun puoleesi, Herra, minun Jumalani, minä kohotan sieluni. 
2 Sinuun minä luotan; enhän joudu häpeään, !älkööt viholliseni 
pitäkö minua pilkkanaan. 3 Eivät ketkään, jotka sinua odotta-
vat, joudu pettymään. !Saakoot häpeän ne, joiden toimet ovat 
turhia ja laittomia. 4 Herra, osoita minulle tiesi, opeta minulle 
polkusi. 5 Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, !sillä sinä olet 
Jumalani, minun pelastajani. Sinua minä odotan koko päivän!  
6 Muista laupeuttasi, Herra, !muista armotekojasi, sillä ne ovat 
ikuisia. 7 Älä muista nuoruuteni syntejä, ! älä tietämättömyyttä-
ni! ! Sinä, Herra, muista minua laupeutesi mukaan, hyvyytesi 
tähden! 8 Hyvä ja oikeamielinen on Herra, !siksi hän säätää la-
kinsa syntisille, jotka käyvät tietään. 9 Hän ohjaa sävyisiä tuo-
mioin, hän opettaa sävyisille teitään. 10 Kaikki Herran tiet ovat 
armo ja totuus niille, jotka etsiytyvät hänen liittoonsa ja hänen 
todistuksensa suojaan. 11 Nimesi vuoksi, Herra, ! sovita siis syn-
tini, sillä se on suuri. 12 Kuka elää Herran pelossa? ! Häntä Herra 
neuvoo tiellä, jonka hän valitsi. 13 Hänen sielunsa saa asua hy-
vyyden keskellä, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. 14 Herra 
on väkevyys häntä pelkääville, !ja hän antaa heidän tuntea, mil-
lainen on hänen liittonsa. 15 Minun silmäni katsovat alati Her-
raan, sillä hän päästää jalkani ansasta. 16 Katso puoleeni ja ole 
minulle armollinen, sillä minä olen köyhä, olen ainoa lapsi.      
17 Sydämeni tuskat vain pahenevat, vie minut pois ahdistuksis-
tani! 18 Katso minun nöyryytystäni ja vaivaani ja anna anteeksi 
kaikki syntini. 19 Katso vihollisiani! Heitä on aina vain enem-
män, vastoin kaikkea oikeutta he vihaavat minua. 20 Suojele 
sieluani ja pelasta minut! ! Enhän joudu häpeään; sinuun minä 
panen toivoni. 21 Vilpittömät ja rehelliset liittyivät minuun, sillä 
sinua minä odotan, Herra. 22 Jumala, lunasta Israel kaikista sen 
ahdistuksista!  

Psalmi 50 (LXX) 
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, 



 

	   9	  

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.   

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai-
na ja iankaikkisesti. Aamen. 
 Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle, Ju-
mala. (kolmesti) 
Herra, armahda. (kolmesti) 
Jos päivälle on kaksi pyhää muistoa, luetaan tässä ensimmäinen tropari. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Päivän tai juhlan tropari (vaihtuva teksti) 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Jumalansynnyttäjälle 
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 sielumme. 
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Rukoussäkeitä psalmien kirjasta (LXX) 
Ps. 67: 20 Kiitetty olkoon Herra päivästä päivään, pelastuk-
semme Jumala antaa meidän menestyä. 21 Jumala on meille pe-
lastumisen Jumala, Herra on kuolemasta pois johdattava Herra. 
- 
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. 
Päivän tai juhlan kontakki (vaihtuva teksti) 
 
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 
ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, että me hei-
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dän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhtey-
den saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisim-
me, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen. 
 
Herra, armahda. (3)  
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 tähde, Herra Jeesus Kris-
tus, meidän Jumalamme, armahda meitä.  
Lukija: Aamen. 

Pyhän Mardarioksen rukous 
Herra Jumala, Isä kaikkivaltias, Herra, ainokainen Poika Jeesus 
Kristus, ja Pyhä Henki, yksi Jumaluus, yksi Voima, armahda 
minua syntistä ja niiden vaiheiden kautta, jotka parhaiksi tie-
dät, pelasta minut, sinun kelvoton palvelijasi, sillä sinä olet kii-
tetty iankaikkisesti. Aamen. 
Yleensä tätä seuraa VI hetki tai liturgian aloitus. Muussa tapaukses-
sa: 
Kuoro:  Siunaa. 
Pappi:  Loppusiunaus 
Kuoro:  Herra, armahda. (3) 
 
 

VI HETKI 
 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta 

iankaikkiseen. 
Lukija: Aamen. 

Jos VI hetkeä edeltää muu palvelus, lukija jatkaa suoraan: Tulkaa, ku-
martukaamme... Muussa tapauksessa luetaan seuraavat alkurukoukset: 

Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle. 
Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka 

paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän 
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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, ai-
na ja iankaikkisesti. Aamen. 

 
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 53, LXX 
3 Jumala, pelasta minut nimessäsi! Voimallasi sinä hankit mi-
nulle oikeuden! 4 Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi 
minun suuni sanat. 5 Vieraat miehet nousevat minua vastaan, 
mahtimiehet tavoittelevat henkeäni. !He eivät salli Jumalan oh-
jata itseään. 6  Sillä katso, Jumala auttaa minua, Herra on minun 
sieluni suojelija. 7 Kääntyköön vihollisteni pahuus heitä itseään 
vastaan, totuudellasi tuhoa heidät. 8 Minä uhraan sinulle va-
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paaehtoisesti, ! minä ylistän sinun nimeäsi, Herra, sillä se on 
hyvä. 9 Sinä pelastat minut kaikesta hädästä, ja saatan katsoa 
tyynesti vihollisiini.  

Psalmi 54, LXX 
2 Ota korviisi rukoukseni, Jumala, älä ylenkatso pyyntöäni.       
3 Kiinnitä huomiosi minuun ja kuuntele minua! Tulin mietteis-
säni murheelliseksi ja hätäännyin 4 vihollisen huutaessa ja syn-
tisen ahdistaessa, sillä he vuodattavat päälleni vääryytensä !ja 
syytävät vimmoissaan vihaansa. 5 Sydämeni vapisee rinnassani, 
kuolemankauhu käy kimppuuni, 6 pelko ja vavistus ottavat 
minussa vallan, ja pimeys peittää minut. 7 Minä sanon: ”Kuka 
antaa selkääni siivet, kuin kyyhkyn siivet? Lähtisin lentoon ja 
saisin levon!” 8 Katso, olen kaukana pakosalla !ja oleskelen ul-
kona autiomaassa. 9 Otan vastaan Jumalan, joka pelastaa minut 
lannistumiselta ja myrskytuulelta. 10 Hukuta heidät, Herra, 
saata sekaisin heidän kielensä, sillä kaupungissa minä näin 
laittomuutta ja kiistaa. 11 Pahuus kiertää yötä päivää sen muu-
reilla, laittomuus ja vaiva sen keskellä, ja vääryys, 12 eivätkä 
koronkiskonta ja petollisuus ole poissa sen kaduilta. 13 Jos vi-
hollinen herjaisi minua, sen kyllä kestäisin, ! ja jos vihamies 
mahtailisi minulle, minä piiloutuisin häneltä. 14 Mutta sinä, sie-
lunveljeni, ! sinä olet opastajani ja tuttavani. 15 Sinä saat yhteisen 
ruokamme maistumaan makealta, sopuisasti me yhdessä vael-
lamme Jumalan temppeliin. 16 Kuolema kohdatkoon heidät, ! 
elävinä he astukoot alas tuonelaan, ! sillä siellä ovat pahuutta 
täynnä heidän asuinsijansa. 17 Mutta minä huudan Jumalaa, ja 
Herra kuulee minua. 18 Illoin ja aamuin minä tuon asiani esiin, 
keskipäivälläkin minä julistan, ! ja hän kuulee ääneni. 19 Rauhan 
lunnailla hän lunastaa sieluni niiltä, jotka tulevat lähelle minua, 
sillä monessa he ovat olleet kanssani. 20 Jumala kuulee minua ja 
nöyryyttää heidät, hän, joka on ollut ennen ikuisuuksia. !Heissä 
ei ole muutoksen sijaa, !he eivät pelkää Jumalaa. 21 Hän ojentaa 
kätensä ja maksaa takaisin. !He halventavat hänen liittonsa.      
22 Hänen kasvojensa viha hajottaa heidät, !mutta heidän sydä-
mensä lähentyy. Hänen sanansa hyväilevät kuin öljy, silti kei-
häinä ne viuhuvat. 23 Heitä murheesi Herran huomaan, ja hän 
pitää sinusta huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan horjua. 24 Mut-
ta heidät, oi Jumala, sinä syökset turmion kuiluun, murhaajat 
ja petturit eivät elä puoleenkaan ikäänsä. Minä panen toivoni 
sinuun, Herra.  
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Psalmi 90, LXX 
1 Se, jota Korkein auttaa, ! majoittuu taivaan Jumalan varjoon.     
2 Hän sanoo Herralle: ”Sinä olet tukeni ja pakopaikkani, minun 
Jumalani.” ! Herraan minä panen toivoni, 3 sillä hän pelastaa 
minut metsästäjän ansasta ja hämmentävän sanan vallasta.       
4 Leveällä selällään hän varjoaa sinut, ! hänen siipiensä alta sinä 
löydät toivon. ! Aseistuksen tavoin hänen totuutensa ympäröi 
sinut. 5 Sinä et pelkää yön kauhua etkä päivällä lentävää nuolta, 
6 et liikettä pimeässä, ! et onnettomuutta etkä keskipäivän de-
monia. 7 Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat !ja oikealta puoleltasi 
kymmenentuhatta, niin paha ei sinuun koske. 8 Omin silmin 
sinä saat nähdä, ! katsella sitä, miten kosto kohtaa syntisiä. 9 Sil-
lä sinä, Herra, olet minun toivoni. !Korkeimmasta sinä sait pa-
kopaikkasi. 10 Onnettomuus ei sinua kohtaa, !mikään vitsaus ei 
lähesty majaasi, 11 sillä hän antaa enkeleilleen käskyn !varjella 
sinua kaikilla teilläsi. 12 He kantavat sinua käsillään, !ettet louk-
kaa jalkaasi kiveen. 13 Sinä poljet jalkoihisi käärmeen ja lis-
kon, !tallaat maahan leijonan ja lohikäärmeen. 14 Minä pelastan 
hänet, koska hän panee toivonsa minuun. Minä suojelen häntä, 
koska hän tuntee nimeni. 15 Kun hän huutaa minua avuksi, 
minä kuulen häntä. Minä olen hänen tukenaan 
sa, !pelastan hänet ja nostan kunniaan. 16 Minä annan hänelle 
kylliksi elinpäiviä, hän saa nähdä minun pelastustekoni.  

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai-
na ja iankaikkisesti. Aamen. 
 Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle, Ju-
mala. (kolmesti) 
Herra, armahda. (kolmesti) 
Jos päivälle on kaksi pyhää muistoa, luetaan tässä ensimmäinen tropari. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Päivän tai juhlan tropari (vaihtuva teksti) 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Jumalansynnyttäjälle 
Koska meillä itsellämme monien syntiemme tähden ei ole roh-
keutta, niin rukoile sinä, oi Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, meidän 
puolestamme sinusta syntynyttä, sillä Herra kuulee suosiolli-
sesti äidin rukousta. Oi, Puhtain, älä hylkää syntisten rukouk-
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sia, sillä hän, joka meidän edestämme on tahtonut kärsiä, on 
laupias ja pelastaa meidät. 

Rukoussäkeitä psalmien kirjasta (LXX) 
Ps. 78: 8 Ottakoon laupeutesi meidät pian valtaansa, sillä köy-
hyys kurittaa meitä pahoin. 9 Auta meitä, Jumala, meidän pe-
lastajamme, nimesi ja kunniasi tähden, Herra, pelasta meidät ja 
sovita syntimme oman nimesi 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. 
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. 
Päivän tai juhlan kontakki (vaihtuva teksti) 
 
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-
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lumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdis-
ta mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta 
ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, että me hei-
dän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhtey-
den saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisim-
me, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen. 
 
Herra, armahda. (3)  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja 
serafeja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan 
synnyttäjä, sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 
Herran nimeen siunaa, isä.  
Pappi:  Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kirkasta 
kasvosi meille ja armahda meitä.  
Lukija: Aamen. 

Basileios Suuren rukous 
Jumala, voimien Herra, ja kaiken luomakunnan luoja, joka ver-
taamattoman armosi laupeudesta lähetit taivaasta ainokaisen 
Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, pelastamaan 
ihmiskunnan. Hänen kalliin ristinsä voimalla revit rikki syn-
tiemme velkakirjan. Ristin voimalla Kristus sai riemullisen voi-
ton pimeyden hallituksista ja valloista. Ihmisiä rakastava Her-
ra, ota meidän kiitos- ja anomusrukouksemme vastaan ja pe-
lasta meidät syntiset kaikista hukuttavista ja pimeistä lankee-
muksista sekä kaikista näkyvistä ja näkymättömistä vihollisista, 
jotka yrittävät vahingoittaa meitä. Naulitse lihaamme sinun 
kunnioittamisesi äläkä salli sydämemme taipua viekkaisiin 
puheisiin äläkä pahoihin ajatuksiin. Haavoita rakkaudellasi 
meidän sielumme, että me valkeutesi ohjaamina, silmämme 
aina luotuina sinuun, saavuttamattomaan, iankaikkiseen Va-
loon kantaisimme lakkaamatonta ylistystä ja kiitosta sinulle, 
aluttomalle Isälle, ainokaiselle Pojallesi ja kaikkein pyhimmälle, 
hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi, nyt, aina ja iankaikki-
sesti. Aamen. 
Yleensä seuraa liturgia, hetkipalvelus tai IX hetki. Muuten palveluk-
sen loppusiunaus. 
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Kuoro:  Siunaa. 
Pappi:  Loppusiunaus 
Kuoro:  Herra, armahda. (3) 
 
 

IX HETKI 
 
Pappi:  Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikki-
sesta iankaikkiseen.  
Lukija: Aamen. 

Jos IX hetkeä edeltää muu palvelus, lukija jatkaa suoraan: Tulkaa, ku-
martukaamme... Muussa tapauksessa luetaan seuraavat alkurukoukset: 

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. 
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Herra, armahda. (12) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 

Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Juma-
laa! 

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

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

Psalmi 83, LXX 
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, LXX 
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-
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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-
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, LXX 
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. 
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17 Anna merkki, joka lupaa minulle hyvää. Häpeä viha-
miehilleni! Saakoot he nähdä, että sinä, Herra, autat ja lohdutat 
minua. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Ju-
mala! (kolmesti) 
Herra, armahda. (kolmesti) 
Jos päivälle on kaksi pyhää muistoa, luetaan tässä ensimmäinen tropari. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Päivän tai juhlan tropari (vaihtuva teksti) 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Jumalansynnyttäjälle 
Oi Hyvä, meitä varten Neitseestä syntynyt ristinkuoleman kär-
sinyt Herra. Sinä olet kuolemallasi kuoleman kukistanut ja 
Jumalana ylösnoussut. Älä hylkää niitä, jotka sinä, Armollinen, 
olet kädelläsi luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, ota vastaan 
synnyttäjäsi meidän puolestamme kantamat rukoukset ja pe-
lasta, 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. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
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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. 
Päivän tai juhlan kontakki (vaihtuva teksti) 
 
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 
ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, että me hei-
dän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhtey-
den saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisim-
me, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen. 
 
Herra, armahda. (3)  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja 
serafeja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan 
synnyttäjä, sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 
Herran nimeen siunaa, isä.  
Pappi:  Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kirkasta 
kasvosi meille ja armahda meitä.  
Lukija: Aamen. 
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Pyhän Basileios Suuren rukous 
Valtias, Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme. Sinä olet 
ollut kärsivällinen meitä synnintekijöitä kohtaan ja ohjannut 
meidät tähän hetkeen, jona sinä, riippuen eläväksi tekevän ris-
tin puussa, osoitit viisaalle ryövärille tien paratiisiin ja kuole-
mallasi hukutit kuoleman. Ole armollinen meille, syntisille ja 
kelvottomille palvelijoillesi, sillä me olemme tehneet syntiä. 
Olemme rikkoneet käskysi emmekä ole kelvolliset nostamaan 
katsettamme taivaan korkeuteen, sillä olemme vanhurskauden 
tieltä poikenneet ja sydämemme haluissa vaeltaneet. Mutta me 
rukoilemme hartaasti vertaamatonta hyvyyttäsi: Armahda 
meitä, Herra, armosi paljouden tähden ja pelasta meidät sinun 
pyhän nimesi tähden, sillä päivämme ovat turhuudessa kulu-
neet. Vapauta meidät vastustajan otteesta ja anna syntimme 
anteeksi. Kuoleta vahingolliset pyyteemme, että me luo-
puisimme vanhasta minästämme ja pukeutuisimme uuteen ja 
eläisimme sinulle, Herrallemme ja Hyväntekijällemme, ja si-
nun käskyjäsi seuraten pääsisimme ikuiseen rauhaan, jossa on 
kaikkien iloitsevien asunto. Kristus, meidän Jumalamme, sinä 
olet totisesti sinua rakastavien ilo ja riemu, ja sinulle iankaikki-
sen Isäsi ja kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksi tekevän 
Henkesi kanssa me kunniaa kannamme nyt ja aina ja iankaik-
kisesti. Aamen. 
 


