
PIENI EHTOONJÄLKEINEN PALVELUS 
 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta 

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

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

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, 
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. 

Psalmi 69, LXX 
2 Jumala, katso puoleeni, auta minua! Herra, kiirehdi autta-
maan minua! 3 Pilkka ja häpeä niille, !jotka väijyvät henkeäni! ! 
Perääntykööt lyötyinä ja häpeissään ne, jotka tahtovat minulle 
pahaa. 4 Kääntykööt heti häpeissään takaisin ne, jotka ilkkuvat 
minulle: ”Hyvä, hyvä!” 5 Iloitkoot ja riemuitkoot sinusta ! kaikki 
ne, jotka etsivät sinua. !He sanokoot aina: ”Olkoon Jumala suu-
ri!”, ne jotka rakastavat sinun pelastustekoasi. 6 Mutta minä 
olen köyhä ja avuton. Jumala, auta minua! Sinä olet minun 
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apuni ja pelastajani, Herra, älä viivy!  

Psalmi 142, LXX 
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. 

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. Amen. 
 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-
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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 yön syntiä tekemättä viettäi-
simme. Siunattu olet sinä meidän isiemme Jumala, sekä kiitetty 
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. 

Uskontunnustus 
Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja 
maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. 
Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan aino-
aan 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 syn-
tynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden 
astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt 
Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puoles-
tamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi 
kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui 
ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa 
tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla 
ei ole loppua. 
Uskon Pyhään Henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka läh-
tee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja 
kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. 
Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. 
Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotan 
kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aa-
men. 
KANONI (vaihtuva teksti, mineasta, triodionista tai Juma-
lanäidille). Tässä kohti on mahdollista lukea myös akatistos. 
Päätteeksi lauletaan: 
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Totisesti on kohtuullista | ylistää autuaaksi sinua, Jumalan-
synnyttäjä, | aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti. 
| Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi | 
ja serafeja verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas Neitsyt, Sa-
nan synnyttäjä, | sinua totinen Jumalansynnyttäjä! 
 
Lukija:  Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, ar-
mahda 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 tropari (vaihtuva teksti) 
Temppelin tropari 
Seuraavat troparit ja kontakki:  
 

Useamman esipaimenen tropari 
Oi isiemme Jumala, sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. 
Älä siis ota pois laupeuttasi vaan isiemme rukouksien tähden 
ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 
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Kaikkien pyhien sunnuntain tropari 
Kirkkosi puettuna ikään kuin purppuraan ja hienoon pella-
vaan, koko maailman marttyyrien vereen, laulaa heidän kaut-
taan sinulle, oi Kristus Jumala: Lähetä kansallesi ylhäältä ar-
mosi, lahjoita valtakunnallesi rauha ja sieluillemme suuri lau-
peus. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Vainajien kontakki 

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. 
Kaikkien pyhien ja Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, 
Herra, anna meille rauhasi ja armahda meitä, sillä sinä olet ai-
noa armahtavainen. 
 
Juhlapäivinä edellisten sijaan, temppelin troparin jälkeen, luetaan 
juhlan kontakki. 
Perjantai-iltana Kristukselle tai Jumalanäidille pyhitetyssä temp-
pelissä luetaan temppelin troparin jälkeen, pyhän muistolle pyhite-
tyssä temppelissä sen asemesta: 

Kaikkien pyhien tropari 
Apostolit, marttyyrit ja profeetat, esipaimenet, pyhittäjät ja 
vanhurskaat, jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet ja us-
kon säilyttäneet ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä, teitä 
me pyydämme rukoilemaan, että hän, Hyvä, pelastaisi sie-
lumme. 
 Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 

Vainajien kontakki 
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. 

Kaikkien pyhien kontakki 
Luonnon esikoisina luomakunnan istuttajalle maailma tuo si-
nulle, oi Herra, uhriksi jumalankantajat marttyyrit. Heidän ja 
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Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden varjele syvässä rau-
hassa kirkkoasi, oi ylen armollinen. 
 
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. 
 
Laupeudentyön luostarin munkki Paavalin rukous kaikkein pyhim-

mälle Jumalansynnyttäjälle 
Tahraton, turmeltumaton, nuhteeton, puhdas, viaton Neitsyt, 
Jumalan Morsian, Valtiatar, sinä olet ihmeellisen synnyttä-
misesi kautta yhdistänyt Jumalan Sanan ihmisten kanssa ja liit-
tänyt ihmissuvun hylätyn luonnon taivaallisiin olentoihin. Sinä 
toivottomien ainoa toivo ja taistelevien auttaja, luoksesi rientä-
vien altis puolustaja, kaikkien kristittyjen turva! Älä inhoa mi-
nua syntistä ja kirouksen alaista, joka olen saattanut itseni pa-
hoilla ajatuksilla, sanoilla ja teoilla kokonaan kelvottomaksi ja 
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välinpitämättömästi ajautunut tämän elämän huuman orjaksi. 
Sinä ihmisiä rakastavan Jumalan Äiti, ole ihmisrakkaudessasi 
laupias minulle, paheelliselle ja kunniattomalle, ja ota vastaan 
rukous syntisiltä huuliltani. Käyttäen äidinrohkeuttasi rukoile 
Poikaasi, meidän Valtiastamme ja Herraamme, että hän avaisi 
minullekin rakkautta ja laupeutta uhkuvan sisimpänsä ja 
unohtaen lukemattomat rikkomukseni taivuttaisi minut katu-
mukseen ja käskyjensä uskolliseksi täyttäjäksi. Ole aina lähel-
läni, sinä laupias, sääliväinen ja hyväsydäminen, auta ja puo-
lusta minua tämän elämän aikana, torju vastustajan hyökkäyk-
set ja johdata minut pelastukseen. Lähtöni hetkellä hoivaa kur-
jaa sieluani ja karkota kauas kavalien pahojen henkien pimeät 
hahmot. Pelättävänä tuomiopäivänä päästä minut iankaikki-
sesta kadotuksesta ja tee minut Poikasi, meidän Jumalamme, 
sanomattoman kunnian perilliseksi. 
 
Valtiattareni, Jumalansynnyttäjä, sinun esirukouksellasi ja 
puolustuksellasi minä voin tulla osalliseksi ainosyntyisen Poi-
kasi, Herramme, Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kris-
tuksen armosta ja ihmisrakkaudesta. Hänelle, hänen alutto-
malle Isälleen ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi te-
kevälle Hengelleen ylistys, kunnia ja palvonta nyt, aina ja ian-
kaikkisesti. Aamen. 

 
Munkki Antiohoksen rukous Herrallemme Jeesukselle Kristukselle 

Valtias, anna meille nukkuessamme sielun ja ruumiin lepo. 
Varjele meitä synnin synkästä unesta ja pimeistä öisistä har-
hoista. Tyynnytä itsekkäät mielihalumme, sammuta pahan tu-
liset nuolet, jotka kavalasti suuntautuvat meihin. Kukista li-
hamme hyökkäykset ja vaimenna maalliset ja aineelliset pyy-
teemme. Jumala, anna meille valpas mieli, terve ymmärrys, 
raitis sydän ja keveä uni, vapaa kaikista haaveista. Herätä 
meidät rukoilemaan oikeaan aikaan käskyissäsi vahvistuneina, 
tuomiotasi valppaasti muistaen. Suo meidän yli yön palvella 
sinua, jotta veisaisimme kiitosta ja ylistystä kunniakkaalle ja ja-
lolle nimellesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt, aina ja iankaikki-
sesti. Aamen. 
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Korkeasti ylistetty ainainen Neitsyt, Kristuksen, meidän Juma-
lamme Äiti, kanna meidän rukouksemme sinun Poikasi, mei-
dän Jumalamme, eteen ja ano häntä pelastamaan sinun kautta-
si meidän sielumme. 
 

Pyhän Joannikioksen rukous 
Toivoni on Isä, turvani Poika, suojani Pyhä Henki. Pyhä Kol-
minaisuus, kunnia olkoon sinulle. 
Kaiken toivoni minä panen sinuun, oi Jumalan äiti, suo minul-
le suojeluksesi. 
Pappi: Kunnia olkoon sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, 
meidän toivomme, kunnia sinulle. 
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Herra, armahda. (3) Siunaa. 
Pappi: Loppusiunaus ja kääntyen kansan puoleen: 
Siunatkaa minua, pyhät isät, veljet ja sisaret, ja antakaa minulle 
syntiselle anteeksi, millä olen syntiä tehnyt kuluneena päivänä 
ja tänä hetkenä. Lukemattomia syntejä olen tehnyt sielullani ja 
ruumiillani, sanoin, teoin ja ajatuksin, tuomitsemisella ja kai-
killa tunteillani. 
Kirkkokansa kumartaa maahan ja lukija lausuu: 
Lukija: Jumala armossaan antakoon meille anteeksi ja ar-
mahtakoon meitä kaikkia. 
Siunaa meitä, pyhä isä, ja anna meille syntisille anteeksi, millä 
olemme syntiä tehneet kuluneena päivänä ja tänä hetkenä. Lu-
kemattomia syntejä olemme tehneet sielullamme ja ruumiil-
lamme, sanoin, teoin ja ajatuksin, tuomitsemisella ja kaikilla 
tunteillamme. 
 
Pappi lausuu seuraavan ektenian, jonka lauselmiin kuoro vastaa resitatiivises-
ti: Herra, armahda. 
Pappi: Rukoilkaamme rauhaa maailmalle. 
Rukoilkaamme uskovien ortodoksisten kristittyjen ja kaikkien 
kristittyjen puolesta. 
Patriarkkamme ----, arkkipiispamme ----, metropoliittamme ----, 
piispamme ---- puolesta. 
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Poissa olevien isiemme, veljiemme ja sisariemme puolesta. 
Meitä vihaavien ja rakastavien puolesta. 
Niiden puolesta, jotka armahtavat ja palvelevat meitä. 
Niiden puolesta, jotka ovat pyytäneet esirukouksia meiltä kel-
vottomilta. 
Syyttömästi vangittujen vapautumisen puolesta. 
Matkustavien puolesta.  
Sairaiden puolesta. 
Rukoilkaamme maan hedelmien runsautta. 
Kunnioittakaamme edesmenneiden kirkkokuntamme piispo-
jen ja tämän pyhän temppelin rakentajien muistoa. 
Vanhempiemme ja kaikkialla kalmistoissamme lepäävien 
edesmenneiden isiemme, veljiemme ja sisariemme muistoa. 
Lausukaamme itsemmekin puolesta. 
Kuoro: Herra, armahda. (3) 
Pappi: Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus 
Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. 
Kuoro: Aamen. 
 
 


