
IX HETKEN PALVELUS SUURELLA VIIKOLLA
(Kotona luettavaksi suurella viikolla, illalla tai illansuussa)

Lukija: Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kris-
tus, Jumalan Poika, armahda meitä. Amen.  
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.  

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka pai-
kassa 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, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, 
puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. 
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 tahtosi myös maan 
päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen 
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin an-
namme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta.  
Lukija: Herra, armahda. (12 kertaa)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  
Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa!  
Tulkaa,  kumartukaamme  ja  langetkaamme  Kristuksen,  meidän 
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!  



Ortodoksinen seminaari

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän 
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!  
Psalmi 83, LXX  
2 

Kuinka rakkaita ovatkaan sinun asuinsijasi, taivaan voimien Her-

ra! 
3 

Minun sieluni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran esi-
pihoille, minun sieluni ja ruumiini kohottavat riemuhuudon elävän 

Jumalan puoleen. 
4 

Minun kuninkaani ja minun Jumalani! Sinun alt-
tarisi  luota,  taivaan  voimien  Herra,  löysi  pääskynenkin  kodin  ja 

kyyhky itselleen pesän, jossa se kasvattaa poikasensa. 
5 

Kuinka on-
nellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun pyhäkössäsi! He ylis-

tävät sinua aina ja ikuisesti. 
6 

Autuas se mies, jonka apu tulee sinul-

ta, Herra! Sydämessään hän suuntaa askeleensa ylös, 
7 

itkun laak-
sosta hän nousee paikkaan, johon aikoi. Siellä myös Lainsäätäjä an-

taa siunauksensa. 
8 

He vaeltavat voimasta voimaan, Siionissa näyt-

täytyy jumalien Jumala. 
9 

Jumala, taivaan voimien Herra, kuule ru-

koukseni, ota pyyntöni korviisi, Jaakobin Jumala! 
10 

Jumala, meidän 

suojelijamme, katso voideltusi puoleen. 
11 

Parempi yksikin päivä si-
nun esipihoillasi  kuin  tuhat  muualla!  Mieluummin jään Jumalan 

pyhäkön ovenpieleen  kuin  asun syntisten  majoissa,  
12  

sillä  Herra 
Jumala rakastaa armeliaisuutta ja totuutta, hän antaa armon ja kun-
nian. Herra ei kiellä hyvyyksiään niiltä, jotka vilpittömästi vaelta-

vat. 
13 

Herra, taivaan voimien Jumala!! Autuas se ihminen, joka pa-
nee toivonsa sinuun!  
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Paaston IX hetken palvelus 
maallikon toimittamana suurella viikolla

Psalmi 84, LXX  1

2 

Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä lopetit 

Jaakobin pakkosiirtolaisuuden, 
3 

sinä annoit anteeksi kan-

sasi laittomuudet, peitit kaikki heidän syntinsä. 
4 

Sinä tal-

tutit 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 vihanpitoasi polvesta polveen? 
7 

Juma-
la,  kun tuot meidät takaisin,  sinä teet  meidät eläviksi  ja 

kansasi iloitsee sinusta. 
8 

Osoita meille, Herra, myötätun-

toasi, annathan meille pelastuksesi! 
9 

Minä kuuntelen, mitä 
Herra Jumala minulle puhuu. Hän lupaa rauhaa kansal-
leen ja pyhilleen! ja niille, jotka avaavat sydämensä hänel-

le.  
10  

Niinpä  hänen  pelastuksensa  on  lähellä  niitä,  jotka 
pelkäävät häntä, kunnia voi asettua asumaan maahamme. 
11 

Laupeus ja totuus kohtaavat, vanhurskaus ja rauha suu-

televat toisiaan. 
12 

Totuus versoo maasta, vanhurskaus kat-

sahtaa alas taivaasta, 
13 

sillä Herra antaa hyvyyden ja mei-

dän  maamme  antaa  satonsa.  
14  

Hänen  edellään  kulkee 
vanhurskaus, se tekee tien hänen askeleistaan.  

 Tarvittaessa sisennnetyt ps. 84 ja 85 voidaan jättää pois ja hieman keventää palvelusta, jos esim. 1

evankeliumiteksti on hyvin pitkä.
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Ortodoksinen seminaari

Psalmi 85, LXX  
1  

Herra,  kallista  korvasi  ja  kuule  minua,  sillä  minä  olen 

köyhä ja avuton. 
2 

Varjele minun sieluani, sillä minä olen 
pyhä, Jumalani, pelasta palvelijasi, joka panee toivonsa si-

nuun. 
3 

Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan si-

nua  avukseni.  
4  

Anna  palvelijallesi  sielun  ilo,  sillä  minä 

kohotan sieluni sinun puoleesi,  Herra. 
5 

Sinä, Herra, olet 
hyvä ja lempeä, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, 

jotka sinua avuksi huutavat. 
6 

Ota korviisi, Herra, rukouk-

seni, tarkkaa pyyntöni ääntä. 
7 

Minä huudan sinua hätäni 

päivänä, ja sinä kuulet minua. 
8 

Ei ole kaltaistasi jumalien 

joukossa,  ei  ole  vertaa  sinun  teoillesi,  Herra.  
9  

Sinä  olet 
luonut kaikki kansat. Ne tulevat eteesi ja kumartavat si-

nua, 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 totuudessa-

si. Iloitkoon sydämeni, niin että se pelkää nimeäsi. 
12 

Herra, 
minun Jumalani, sinua minä ylistän koko sydämestäni, iäti 

minä kunnioitan nimeäsi, 
13 

sillä sinä osoitat minulle suur-
ta armoasi, sinä pelastat minun sieluni tuonelan syvyyk-

sistä.  
14 

Jumala,  lainrikkojat  nousevat minua vastaan, vä-
kevien joukko tavoittelee henkeäni – sinusta he eivät piit-
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Paaston IX hetken palvelus 
maallikon toimittamana suurella viikolla

taa.  
15 

Herra,  sinä olet armahtava ja laupias Jumala,  sinä 
olet kärsivällinen, olet täynnä hyvyyttä ja pysyt totuudes-

sa.  
16  

Katso  puoleeni  ja  armahda  minua!!  Anna  minulle 
voimaa, pelasta minut, olenhan palvelijasi, sinun palveli-

jattaresi poika. 
17 

Anna merkki, joka lupaa minulle hyvää. 
Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he nähdä, että sinä, Herra, 

autat ja lohdutat minua. 
17 

Anna merkki, joka lupaa minul-
le hyvää. Häpeä vihamiehilleni! Saakoot he nähdä, että si-
nä, Herra, autat ja lohdutat minua. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen.  
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (kol-
mesti)  
Herra, armahda. (kolmesti)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
Tropari (lauletaan 8. stikiirasävelmällä; ellei ole laulajia, voidaan lukea)
Oi, Kristus Jumala, | joka yhdeksännellä hetkellä olet ruumiillisesti 
kuoleman maistanut, | kuoleta meidän lihamme mieli, || ja pelasta 
meidät.  (kumarrus maahan)
Lukija: Herra, suo valitukseni tulla kasvojesi eteen, anna minulle 
ymmärrys sanasi jälkeen.
(laulajat toistaa)

Oi, Kristus Jumala… (kumarrus maahan)
Lukija: Tulkoon minun anomiseni Sinun kasvojes eteen,pelasta 
minut lupauksesi mukaan! (Ps. 119:70)
(laulajat toistaa)

Oi, Kristus Jumala… (kumarrus maahan)
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Ortodoksinen seminaari

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

Oi Hyvä, meitä varten Neitseestä syntynyt, ristinkuoleman kärsinyt 
Herra. Sinä olet kuolemallasi kuoleman kukistanut ja Jumalana 
ylösnoussut. Älä hylkää niitä, jotka sinä, Armollinen, olet kädelläsi 
luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, ota vastaan synnyttäjäsi mei-
dän puolestamme kantamat rukoukset ja pelasta, oi Vapahtaja, epä-
toivoinen kansa. 
Evankeliumin lukeminen   2

Suurena maanantaina: Matt. 24:3-35, ks. s. 9.
Suurena tiistaina: Matt. 24-36-26:2, ks. s. 10. 
Suurena keskiviikkona: Matt. 26:6-16, ks. s. 13. 

Lukija: Lukekaamme (evankelistan nimi) pyhästä evankeliumista
Lauletaan: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.
Lukija: Kuulkaamme… (ja lukee päivälle merkityt evankeliumiluvun)
Evankeliumin jälkeen 
Lauletaan: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

Lukija:  Älä meitä lopullisesti hylkää, oman nimesi tähden, älä riko 
liittoasi. Älä ota laupeuttasi meiltä pois sinulle rakkaan Abrahamin 
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, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  

 Tähän palvelukseen merkityt  evankeliumitekstit  ovat  kunkin päivän EPL:ssä  luettavat  jaksot.  Hetkien 2
teksti ovat maanantaina (Matt 16: 1–28), tiistaina (Luuk: 18: 2– 19: 10) ja keskiviikkona (Joh: 7: 37–8: 30; 9: 39–
10: 38.
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Paaston IX hetken palvelus 
maallikon toimittamana suurella viikolla

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, 
puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. 
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 tahtosi myös maan 
päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen 
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin an-
namme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta.  

Lukija: Päivän kontakki suurella viikolla:
Maanantaina, 8.säv.
Jaakob vaikeroi Joosefin kadottamista, | mutta tämä sai jalona mie-
henä ajaa vaunuissa ja ottaa vastaan kuninkaallista kunnioitusta, | 
sillä kun hän aikanaan ei alistunut egyptiläisen naisen houkutuksil-
le, | niin ihmissydämen näkijä palkitsi hänet siitä kunnialla || ja 
antoi hänelle katoamattomuuden seppeleen.
Tiistaina, 2.säv.
Sielu, ajattele hetkeä, | pelkää viikunapuun perikatoa, toimeliaasti 
kasvata sinulle annettua leiviskää; | – sinä oi viheliäinen sielu, val-
vo ja huuda: || älkäämme jääkö ulkopuolelle Kristuksen häämajaa.
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Ortodoksinen seminaari

Keskiviikkona, 4.säv.
Olen enemmän kuin syntinen nainen rikkonut lakiasi vastaan, | en 
ole kyyneliä laisinkaan vuodattanut Sinun edessäsi, oi Hyvä, | 
mutta minä äänetönnä rukoillen heittäydyn eteesi | ja rakkaudella 
suutelen puhtaita jalkojasi. | Valtias Herra! Anna minulle syntini 
anteeksi, | kun minä huudan Sinulle: || Vapahtaja, pelasta minut 
pahoista teoistani!

Herra, armahda. (40 kertaa) 
Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa sekä 
maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan. Sinä pitkämielinen, ylen 
armollinen, ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä armah-
dat ja kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevia lahjoja. Si-
nä itse, Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämäm-
me käskyjesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna 
aivoituksemme, puhdista mielemme ja päästä meidät kaikesta 
murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enke-
leilläsi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa 
uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsit-
täisimme, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen.  
Herra, armahda. (kolmesti)  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafe-
ja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, 
sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.  
Herra siunaa.  
Lukija: Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kris-
tus, Jumalan Poika, armahda meitä. Amen. 
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Paaston IX hetken palvelus 
maallikon toimittamana suurella viikolla

Luetaan yhdessä Efraim syyrialaisen paastorukous
Herra, minun elämäni Valtias, estä minusta laiskuuden, velttouden, 
vallanhimon ja turhan puhumisen henki. (kumarrus maahan)
Anna minulle, sinun palvelijallesi, sielun puhtauden, nöyryyden, 
kärsivällisyyden ja rakkauden henki. (kumarrus maahan)
Oi Kuningas ja Herra, anna minun nähdä minun rikokseni ja anna, 
etten veljiäni tuomitsisi, sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti. 
Amen. (kumarrus maahan)
Luetaan hiljaa mielessä 12 kertaa
 ”Jumala puhdista minua syntistä ja armahda minua.”
Toistetaan rukous lukien säkeet yhteen, jonka jälkeen päätteeksi kumar-
retaan vielä kerran maahan.
Lukija jatkaa:
Pyhän Basileios Suuren rukous  
Valtias, Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme. Sinä olet ollut 
kärsivällinen meitä synnintekijöitä kohtaan ja ohjannut meidät tä-
hän  hetkeen,  jona  sinä,  riippuen  eläväksi  tekevän  ristin  puussa, 
osoitit  viisaalle  ryövärille  tien  paratiisiin  ja  kuolemallasi  hukutit 
kuoleman. Ole armollinen meille, syntisille ja kelvottomille palveli-
joillesi, sillä me olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet käskysi 
emmekä  ole  kelvolliset  nostamaan  katsettamme  taivaan  korkeu-
teen, sillä olemme vanhurskauden tieltä poikenneet ja sydämemme 
haluissa vaeltaneet. Mutta me rukoilemme hartaasti vertaamatonta 
hyvyyttäsi: Armahda meitä, Herra, armosi paljouden tähden ja pe-
lasta meidät sinun pyhän nimesi tähden, sillä päivämme ovat tur-
huudessa  kuluneet.  Vapauta  meidät  vastustajan  otteesta  ja  anna 
syntimme anteeksi. Kuoleta vahingolliset pyyteemme, että me luo-
puisimme vanhasta minästämme ja pukeutuisimme uuteen ja eläi-
simme sinulle, Herrallemme ja Hyväntekijällemme, ja sinun käsky-
jäsi seuraten pääsisimme ikuiseen rauhaan, jossa on kaikkien iloit-
sevien asunto. Kristus, meidän Jumalamme, sinä olet totisesti sinua 
rakastavien ilo ja riemu, ja sinulle iankaikkisen Isäsi ja kaikkein py-
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Ortodoksinen seminaari

himmän,  hyvän ja  eläväksi  tekevän  Henkesi  kanssa  me kunniaa 
kannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
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Paaston IX hetken palvelus 
maallikon toimittamana suurella viikolla

Evankeliumien lukukappaleet:
Suurena maanantaina: Matt. 24:3-35
Siihen aikaan,3 kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, ope-
tuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: "Sano meille, milloin se kaikki 
tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?" 4 
Jeesus vastasi:  "Varokaa, ettei  kukaan johda teitä harhaan. 5  Monet tulevat 
esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät 
monia. 6 Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako 
sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. 7 
Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puo-
lella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. 8 Mutta kaikki tämä on vasta synnytys-
tuskien alkua. 9 "Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja 
kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. 10 Monet silloin luopuvat, 
he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. 11 Monta väärää profeettaa 
ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. 12 Ja kun laittomuus lisääntyy, mo-
nien rakkaus kylmenee. 13 Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. 14 Tämä 
valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille 
todistukseksi, ja sitten tulee loppu. 15 "Kun siis näette pyhään paikkaan pysty-
tettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut -- huomatkoon 
lukija tämän! -- 16 silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. 17 
Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan, 18 
eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. 19 Voi niitä, jotka 
noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! 20 Rukoilkaa, ettette joutuisi pako-
matkalle talvisaikaan tai sapattina. 21 Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sel-
laista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan. 
22 Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittu-
jen tähden se aika lyhennetään. 23 "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Mes-
sias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. 24 Sillä vääriä messiaita ja vääriä 
profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että 
he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. 25 Tämän minä olen teille nyt 
ennalta ilmoittanut. 26 "Jos siis teille sanotaan: 'Hän on tuolla autiomaassa', 
älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: 'Hän on sisällä talossa',  älkää uskoko 
sitä. 27 Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, 
niin on oleva Ihmisen Pojan tulo. 28 Missä on raato, sinne kokoontuvat korp-
pikotkat. 29 "Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee 

 11



Ortodoksinen seminaari

eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkky-
vät.  30  Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki.  Kaikki maan suku-
kunnat  puhkeavat  valituksiin,  kun näkevät  Ihmisen Pojan tulevan taivaan 
pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. 31 Suuren torven soi-
dessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, 
maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. 32 "Ottakaa oppia vertausku-
vasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te 
tiedätte, että kesä on lähellä. 33 Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne 
tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. 34 Totisesti: tämä sukupolvi ei ka-
toa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun 
sanani eivät katoa.

Suurena tiistaina: Matt. 24-36-26:2
Lukija lukee alkusanat: Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ja jatkaa 
36 "Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes 
Poika, sen tietää vain Isä. 37 Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä sil-
loinkin, kun Ihmisen Poika tulee. 38 Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät 
ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, 
jona Nooa meni arkkiin. 39 Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli 
ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika 
tulee. 40 Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. 41 Kaksi nais-
ta on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään.
42 "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne 
tulee. 43 Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas 
tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. 44 Olkaa siis tekin valmiit, 
sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.
45 "Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka talon isäntä asettaa palve-
lusväkensä esimieheksi katsomaan, että kaikki saavat ruokansa 
ajallaan? 46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa palatessaan tapaa näin 
tekemästä! 47 Totisesti: herra uskoo hänen hoitoonsa koko omaisuutensa.
48 "Mutta jos palvelija on kelvoton, hän ajattelee: 'Herrani ei tule vielä pitkään 
aikaan', 49 ja hän alkaa lyödä tovereitaan ja syö ja juo juoppojen 
seurassa. 50 Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tie-
dä, hänen herransa tulee, 51 hakkaa hänet kuoliaaksi ja tuomitsee hänet sa-
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maan paikkaan, jossa teeskentelijät ovat. Siellä itketään ja kiristellään ham-
paita. 
25:1 "Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsius-
neitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 2 Viisi heistä oli 
tyhmää ja viisi viisasta. 3 Tyhmät ottivat lamppunsa mutta eivät varanneet 
mukaansa öljyä. 4 Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyas-
tian. 5 Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he 
nukahtivat. 6 Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä 
vastaan!' 7 Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kun-
toon. 8 Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamp-
pumme sammuvat.' 9 Mutta viisaat vastasivat: 'Emme me voi, ei se riitä meil-
le kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.' 10 Mutta kun he olivat ostamassa 
öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan hääta-
loon, ja ovi suljettiin. 11 Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja 
huusivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 12 Mutta hän vastasi: 'Totisesti, minä en 
tunne teitä.'
13 "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
14 "Silloin on käyvä näin: Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui 
puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. 15 Yhdelle 
hän antoi viisi talenttia* hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin 
hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta.
16 "Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen: hän kävi niillä kaup-
paa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. 17 Samoin se, joka oli saanut kaksi 
talenttia, voitti toiset kaksi. 18 Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, 
kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan.
19 "Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. 20 Se, 
joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi: 'Herra, sinä 
annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 
viisi.' 21 Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. 
Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi 
ilojuhlaan!'
22 "Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi: 'Herra, sinä annoit 
minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 
kaksi.' 23 Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. 
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Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi 
ilojuhlaan!'
24 "Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin, ja sanoi: 
'Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et 
ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. 25 Minä pelkä-
sin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.' 26 Isäntä vastasi hänelle: 
'Sinä kelvoton ja laiska palvelija! Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne 
en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. 27 Silloin-
han sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palates-
sani saanut omani takaisin korkoineen. 28 -- Ottakaa pois hänen talenttinsa ja 
antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. 29 Jokaiselle, jolla on, annetaan, 
ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hä-
nellä on. 30 Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja 
kiristellään hampaita.'
31 "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän 
istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32 Kaikki kansat kootaan hänen eteen-
sä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohis-
ta. 33 Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. 34 Sitten 
kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. 
Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman 
luomisesta asti. 35 Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli 
jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut 
luoksenne. 36 Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kä-
vitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' 
37 "Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut 
nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juo-
tavaa? 38 Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, 
tai alasti ja vaatetimme sinut? 39 Milloin me näimme sinut sairaana tai vanki-
lassa ja kävimme sinun luonasi?' 40Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, 
minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle.'
41 "Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luo-
tani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleil-
leen. 42 Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli 
jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. 43 Minä olin koditon, mutta te 
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ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet mi-
nua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.'
44 "Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai 
janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä autta-
neet sinua?' 45 Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette jät-
täneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemät-
tä minulle.'
46 "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat 
iankaikkiseen elämään." 
26:1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän sanoi opetuslapsilleen: 2 "Kah-
den päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika 
luovutetaan ristiinnaulittavaksi."

*) 25:15 Talentti oli tuon ajan suurin rahayksikkö. Se vastasi 6000:ta denaaria. Yksi denaari oli työmiehen tavallinen 

päiväpalkka.

Suurena keskiviikkona: Matt. 26:6-16 

Siihen aikaan, 6 kun Jeesus oli Betaniassa spitaalia sairastaneen Simonin ta-
lossa, 7 tuli hänen luokseen nainen, jolla oli alabasteripullossa hyvin kallista 
tuoksuöljyä. Jeesuksen aterioidessa nainen vuodatti öljyn hänen päähänsä. 8 
Mutta kun opetuslapset näkivät sen, he sanoivat paheksuen: "Millaista haas-
kausta! 9 Olisihan sen voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille." 

10 Jeesus huomasi tämän ja sanoi heille: "Miksi te pahoitatte naisen mielen? 
Hän teki minulle hyvän teon. 11 Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua 
teillä ei aina ole. 12 Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani varten. 13 
Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma juliste-
taan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki." 14 
Silloin yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien 
luo 15 ja sanoi: "Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiin-
ne?" He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. 16 Siitä 
lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen.
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