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MOLEBEN eli RUKOUSPALVELUS 
 
Pappi: Kiitetty olkoon Jumalamme... 
Kuoro: Amen. 

(6. säv.) 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. 

(Lukija: Pyhä Jumala... Isä meidän... Herra, armahda. x 12  
Kunnia... nyt... Tulkaa, kumartakaamme... Psalmi 143. 
Kunnia... nyt... Halleluja... Kunnia olkoon sinulle, Jumala.) 

Pappi: Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka 
 tulee Herran nimeen. 
Kuoro: Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän,  

joka tulee Herran nimeen. (toistetaan papin lauselmien  
perään seuraavan troparin mukaisella sävelmällä) 

Pappi:  Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen armonsa pysyy 
iankaikkisesti. 
He piirittivät minua joka taholta; Herran nimessä minä lyön heidät 
maahan. 

 En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. 
Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; 
Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. 

Kuoro: Tropari  
 
Rukouslauselmat (papisto aloittaa parittomat, kuoro parilliset) 
Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.  
 tai Jumalansynnyttäjälle: 
(1) Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät. 
 tai muille pyhille: 
 Pyhä ... rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Kuoro: toistetaan papin laulama lauselma 
Pappi: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Pappi: Kunnia olkoon Sinulle... (tai muu rukouslauselma) 
(3) Kuoro: toistetaan papin laulama lauselma 
 Pappi: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 Kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Kaikki:  
Armollinen, / päästä Sinun palvelijasi vaaroista, / sillä me hartaasti 
käännymme Sinun puoleesi, / oi armollinen kaikkien Vapahtaja, 
Valtias, Herra Jeesus. 
 tai Jumalansynnyttäjälle: 
Jumalan Äiti, / pelasta Sinun palvelijasi vaaroista, / sillä Sinun 
puoleesi Jumalan jälkeen me kaikki käännymme, / oi kukistumaton 
muuri ja puolustaja. 
Katso, / kaikkien ylistämä Jumalansynnyttäjä, laupeudella / minun 
ruumiini suuren heikkouden puoleen / ja paranna sieluni vaivat. 
 tai muille pyhille: 
Rukoile (rukoilkaa) Jumalaa / meidän puolestamme, pyhä(t) ... / sillä 
me hartaasti käännymme Sinun (Teidän) puoleesi (puoleenne) / oi 
joutuisa(t) auttajamme ja meidän sielujemme esirukoilija(t). 
Pappi ja kuoro: hartauden ektenia (3 x Herra armahda) 
 
Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle... (tai muu rukouslauselma) 
(4) Pappi: toistaa kuoron lauselman 
 Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 Pappi: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
(5)  rukouslauselmat papiston aloittamina 
(6) rukouslauselmat kuoron aloittamina 
Kaikki: Armollinen, / päästä Sinun... (tai muu päätöslauselma) 
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Pappi ja kuoro: pieni ektenia 
Kuoro: Kontakki 
 
Pappi: Ottakaamme vaari. Se on viisautta. Prokimeni... (lukee  
 prokimenin, jonka kuoro toistaa) 
Pappi:  Rukoilkaamme Herraa Kuoro: Herra armahda. 
Pappi:  Pyhä olet sinä...  Kuoro: Amen. 
Pappi:  Kaikki, joissa Henki on, kiittäkää Herraa. 
Kuoro: Kaikki, joissa Henki on, kiittäkää Herraa (toistetaan) 
Pappi:  Rukoilkaamme Herraa Jumalaa... 
Kuoro: Herra armahda (kolmesti) 
Pappi:  Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää  

evankeliumia.  Rauha olkoon teille kaikille. 
Kuoro: Niin myös sinun hengellesi. 
Pappi: Lukekaamme ... pyhästä evankeliumista. 
Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.  
Pappi lukee evankeliumin. 
Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. 
 
(7)  rukouslauselmat papin aloittamina 
(8)  rukouslauselmat kuoron aloittamina 
(9)  rukouslauselmat papin aloittamina (ilman päätöslauselmaa) 
 
Kuoro: Totisesti on kohtuullista / ylistää autuaaksi Sinua,  
(8.säv) Jumalansynnyttäjä, / aina autuas ja viaton ja meidän  

Jumalamme Äiti. / Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja 
kunnioitettavampi / ja serafeja verrattomasti jalompi, / Sinua, 
puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, / Sinua totinen 
Jumalansynnyttäjä. 

Lukija: Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda  
meitä. (kolmesti) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

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

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

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

Pappi: Sillä Sinun on valtakunta, voima ja kunnia... 
 
Kuoro: Amen. Armahda meitä, Herra, armahda meitä, / sillä kun 
(6.säv ) emme taida itseämme millään puolustaa, / niin tämän  

rukouksen Sinulle, valtiaalle Herralle, me syntiset  
kannamme: / Armahda meitä! 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. / Herra, 

 armahda meitä, / sillä Sinuun me turvaamme. / Älä vihastu  
 kovasti meihin, / äläkä muista meidän rikoksiamme, / vaan  

katso nyt laupiaasti puoleemme / ja päästä meidät 
vihollisistamme, / sillä Sinä olet meidän Jumalamme / ja me 
olemme Sinun kansaasi. / Kaikki olemme Sinun kättesi 
tekoja / ja Sinun nimeäsi me avuksi huudamme. 

 Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. / Armon ovet avaa meille, 
 siunattu Jumalansynnyttäjä, / ettemme toivoessamme Sinuun 
 hukkuisi / vaan pääsisimme Sinun kauttasi hädästä, / sillä  

Sinä olet kristikunnan pelastus. 
 

Pappi ja kuoro: Hartauden ektenia (3 x Herra armahda) 
Pappi:  Se on viisautta. Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä... 
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Kuoro: Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja  
serafeja verrattomasti jalompi. Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan 
synnyttäjä, Sinua totinen Jumalansynnyttäjä. 

Pappi:  Kunnia olkoon Sinulle, Kristus... 
Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina  

ja iankaikkisesti. Amen. Herra armahda (kolmesti), siunaa. 
Pappi: loppusiunaus    Kuoro: Herra armahda (kolmesti) 
Kaikki: Pieni ylistysveisu (kolmesti, Kunnia...nyt... väliin) 
  


