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Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

EÙloghtÕj Ð QeÕj ¹mîn, p£ntote: nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ
e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

Amen.

Ἀμήν.

Kunnia olkoon sinulle meidän Jumalamme, kunnia
sinulle.

DÒxa soi, Ð QeÕj ¹mîn, dÒxa soi.

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki,
joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämänantaja, tule ja asu meissä ja puhdista
meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelasta, oi,
Hyvä, meidän sielumme.

Basileà oÙr£nie, Par£klhte, tÕ Pneàma tÁj
¢lhqe…aj, Ð pantacoà parën kaˆ t¦ p£nta plhrîn, Ð qhsaurÕj tîn ¢gaqîn kaˆ zwÁj corhgÒj,
™lq kaˆ sk»nwson ™n ¹m‹n, kaˆ kaq£rison ¹m©j
¢pÕ p£shj khl‹doj kaˆ sîson, 'Agaqš, t¦j yuc¦j ¹mîn.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)

“Agioj Ð QeÒj, ¤gioj 'IscurÒj, ¤gioj 'Aq£natoj,
™lšhson ¹m©j. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

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

Panag…a Tri£j, ™lšhson ¹m©j. KÚrie, ƒl£sqhti
ta‹j ¡mart…aij ¹mîn, Dšspota, sugcèrhson t¦j
¢nom…aj ¹m‹n. “Agie, ™p…skeyai kaˆ ‡asai t¦j ¢sqene…aj ¹mîn, ›neken toà ÑnÒmatÒj sou.

Herra, armahda. (3)

KÚrie, ™lšhson. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

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 annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä
saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

P£ter ¹mîn Ð ™n to‹j oÙrano‹j, ¡giasq»tw tÕ
Ônom£ sou. 'Elqštw ¹ basile…a sou. Genhq»tw tÕ
qšlhm£ sou, æj ™n oÙranù, kaˆ ™pˆ tÁj gÁj. TÕn
¥rton ¹mîn tÕn ™pioÚsion dÕj ¹m‹n s»meron. Kaˆ
¥fej ¹m‹n t¦ Ñfeil»mata ¹mîn, æj kaˆ ¹me‹j ¢f…
emen to‹j Ñfeilštaij ¹mîn. Kaˆ m¾ e„senšgkVj
¹m©j e„j peirasmÒn, ¢ll¦ ràsai ¹m©j ¢pÕ toà
ponhroà.

Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta,
voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

“Oti soà ™stin ¹ basile…a kaˆ ¹ dÚnamij, kaˆ ¹
dÒxa toà PatrÕj kaˆ toà Uƒoà kaˆ toà `Ag…ou
PneÚmatoj, nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn
a„ènwn.

Amen.

'Am»n.

Herra, armahda. (12)

KÚrie, ™lšhson. (ib/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme
Jumalaa.

Deàte proskun»swmen kaˆ prospšswmen tù basile‹ ¹mîn Qeù.

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

Deàte prosk»swmen kaˆ prospšswmen Cristù tù
basile‹ ¹mîn Qeù.

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

Deàte proskun»swmen kaˆ prospšswmen aÙtù,
Cristù tù basile‹ ¹mîn Qeù.
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Psalmi 17

YalmÕj ij/

Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta. Kuule minun avunhuutoni, ota vastaan rukoukseni. Minä puhun sinulle vilpittömin huulin. Sinulta saan oikean
tuomion, sinun silmäsi näkevät, mikä on totta. Sinä
tutkit sydämeni, yölläkin sinä minua tarkkaat, sinä
koettelet minua mutta et löydä minusta mitään väärää. Minun suuni ei puhu pahaa. En ole tehnyt niin
kuin muut tekevät. Olen totellut sinua ja välttänyt
väkivallan teitä. Sinun poluillasi minä olen pysynyt,
jalkani eivät ole horjahtaneet sinun tieltäsi pois. 

E„s£kouson, KÚrie, tÁj dikaiosÚnhj mou, prÒscej tÍ de»sei mou, ™nètisai t¾n proseuc»n mou
oÙk ™n ce…lesi dol…oij. ™k prosèpou sou tÕ kr‹m£
mou ™xšlqoi, oƒ Сfqalmo… mou „dštwsan eÙqÚthtaj.
™dok…masaj t¾n kard…an mou, ™peskšyw nuktÒj:
™pÚrws£j me, kaˆ oÙc eØršqh ™n ™moˆ ¢dik…a. Ópwj
¨n m¾ lal»sV tÕ stÒma mou t¦ œrga tîn ¢nqrèpwn, di¦ toÝj lÒgouj tîn ceilšwn sou ™gë ™fÚlaxa ÐdoÝj sklhr£j. kat£rtisai t¦ diab»mat£
mou ™n ta‹j tr…boij sou, †na m¾ saleuqîsi t¦
diab»mat£ mou. 

Minä huudan sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat
minulle. Kuuntele minua, kuule, mitä puhun sinulle.
Osoita minulle ihmeellistä hyvyyttäsi. Sinä pelastat
väkevällä kädelläsi kaikki ne, jotka etsivät sinusta
turvaa vihamiesten uhatessa. Varjele minua niin kuin
silmäterääsi, peitä minut siipiesi suojaan – jumalattomat väijyvät henkeäni, veriviholliseni saartavat
minut. He ovat kovettaneet sydämensä ja puhuvat
röyhkeästi ylvästellen. Nyt he ovat jo kintereilläni ja
piirittävät minut, vaanivat tilaisuutta iskeäkseen minut maahan. He ovat kuin saalista himoitseva leijona, kuin piilopaikassaan väijyvä peto. 

™gë ™kškraxa, Óti ™p»kous£j mou, Ð QeÒj: kl‹non
tÕ oâj sou ™moˆ kaˆ e„s£kouson tîn ∙hm£twn mou.
qaum£stwson t¦ ™lšh sou, Ð sózwn toÝj ™lp…zontaj ™pˆ s ™k skšpV tîn pterÚgwn sou skep£seij
me ¢pÕ prosèpou ¢sebîn tîn talaipwrhs£ntwn
me. oƒ ™cqro… mou t¾n yuc»n mou perišscon: tÕ
stšar aÙtîn sunškleisan, tÕ stÒma aÙtîn ™l
£lhsen Øperhfan…an. ™kbalÒntej me nunˆ periekÚklws£n me, toЭj ÑfqalmoÝj aÙtîn œqento ™kkl‹nai ™n tÍ gÍ. ØpšlabÒn me èseˆ lšwn œtoimoj e„j
q»ran kaˆ èseˆ skÚmnoj o„kîn ™n ¢pokrÚfoij. 

Riennä avuksi, Herra. Astu jumalattomia vastaan,
paina heidät polvilleen. Pelasta minut miekallasi.
Vapauta minut kädelläsi, Herra, pahojen ihmisten
vallasta, noiden ihmisten, joille tämä elämä on kaikki. Suojattiesi vatsan sinä täytät, heidän lapsensa
saavat syödä kyllikseen, ja ruokaa riittää lastenkin
lapsille. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä
olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut.

¢n£sthqi, KÚrie, prÒfqason aÙtoÝj kaˆ Шposkšlison aÙtoÚj, ràsai t¾n yuc»n mou ¢pÕ ¢seboàj, romfa…an sou ¢pÕ ™cqrîn tÁj ceirÒj sou.
KÚrie, ¢pÕ Ñl…gwn ¢pÕ gÁj diamšrison aÙtoÝj ™n
tÍ zwÍ aÙtîn, kaˆ tîn kekrummšnwn sou ™pl»sqh ¹ gast¾r aÙtîn, ™cort£sqhsan uƒîn, kaˆ
¢fÁkan t¦ kat£loipa to‹j nhp…oij aÙtîn. ™gë d
™n dikaiosÚnV Ñfq»somai tù prosèpJ sou, cortasq»somai ™n tù ÑfqÁna… moi t¾n dÒxan sou.

Psalmi 25

YalmÕj kd/

Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan, ethän
anna vihollisilleni sitä riemua, että he voittavat minut. Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi.
Vain luopiot joutuvat häpeään. Herra, osoita minulle
tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Ohjaa minut
totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani.
Sinuun minä luotan aina. Herra, sinä olet laupias,
muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä
muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani. Sinä,
joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua. Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille
tien. Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa
köyhille tiensä. Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.
Herra, nimesi kunnian tähden anna anteeksi suuret
syntini. Se, joka Herraa pelkää, oppii valitsemaan
oikean tien. 

PrÕj sš, KÚrie, Ãra t¾n yuc»n mou, Ð QeÒj mou.
™pˆ soˆ pšpoida: m¾ kataiscunqe…hn, mhd katagelas£tws£n me oƒ ™cqro… mou. kaˆ g¦r p£ntej oƒ
Шpomšnontšj se oÙ m¾ kataiscunqîsin: a„scunq»twsan oƒ ¢nomoàntej diakenÁj. t¦j ÐdoÚj sou,
KÚrie, gnèrisÒn moi, kaˆ t¦j tr…bouj sou didaxÒn
me. Ðd»ghsÒn me ™pˆ t¾n ¢l»qei£n sou kaˆ d…daxÒn
me, Óti sÝ e Ð QeÕj Ð swt»r mou, kaˆ s Øpšmeina
Ólhn t¾n ¹mšran. mn»sqhti tîn o„ktirmîn sou,
KÚrie, kaˆ t¦ ™lšh sou, Óti ¢pÕ toà a„înÒj e„sin.
¡mart…aj neÒthtÒj mou kaˆ ¢gno…aj mou m¾ mnhsqÍj: kat¦ tÕ œleÒj sou mnºsqht… mou, sÚ, œneken
crhstÒthtÒj sou, KÚrie. crhstÕj kaˆ eÙq¾j Ð KÚrioj: di¦ toàto nomoqet»sei ¡mart£nontaj ™n Ðdù.
Ðdhg»sei prae‹j ™n kr…sei, did£xei prae‹j ÐdoÝj
aÙtoà. p©sai aƒ Ðdoˆ Kur…ou œleoj kaˆ ¢l»qeia
to‹j ™kzhtoàsi t¾n diaq»khn aÙtoà kaˆ t¦ martÚria aÙtoà. œneken toà ÑnÒmatÒj sou, KÚrie, kaˆ
ƒl£sV tÍ ¡mart…v mou, poll¾ g£r ™sti. t…j ™stin
¥nqrwpoj Ð foboÚmenoj tÕn KÚrion; nomoqetÁsei
aÙtù ™n Ðdù, Î Året…sato. 
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Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen, ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen
liittonsa. Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän
päästää jalkani ansasta. Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton.
Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni. Katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna anteeksi kaikki syntini. Katso, kuinka paljon minulla
on vihollisia. Heidän vihansa on väkivaltainen ja
julma. Suojele minua ja pelasta minut, älä hylkää
minua, sinuun minä turvaudun. Vilpittömyys ja rehellisyys on minun suojani. Sinuun, Herra, minä
luotan. Jumala, vapauta Israel kaikesta hädästä.

¹ yuc¾ aÙtoà ™n ¢gaqo‹j aÙlisq»setai, kaˆ tÕ
spšrma aÙtoà klhronom»sei gÁn. krata…wma KÚrioj tîn fobouhšnwn aÙtÒn, kaˆ ¹ diaq»kh aÙtoà
dhlèsei aÙto‹j. oƒ Ñfqalmo… mou di¦ pantÕj prÕj
tÕn KÚrion, Óti aÙtÕj ™ksp£sei ™k pag…doj toÝj
pÒdaj mou. ™p…bleyon ™p' ™m kaˆ ™lšhsÒn me, Óti
monogen¾j kaˆ ptwcÒj e„mi ™gè. aƒ ql…yeij tÁj
kard…aj mou kaˆ tÕn kÒpon mou kaˆ ¥fej p£saj
t¦j ¡mart…aj mou. ‡de toÝj ™cqroÚj mou, Óti ™plhqÚnqhsan kaˆ m‹soj ¥dikon ™m…shs£n me. fÚlaxon t¾n yuc»n mou kaˆ ∙àsa… me: m¾ kataiscunqe…hn, Óti ½lpisa ™pˆ sš. ¥kakoi kaˆ eÙqe‹j
™kollîntÒ moi, Óti Øpšmein£ se, KÚrie. lÚtrwsai, Ð QeÒj, tÕn 'Isra¾l ™k pasîn tîn ql…yewn
aÙtoà.

Psalmi 51

YalmÕj n/

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi
pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese
minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni
anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on
aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein
teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi
olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden – ilmoita siis minulle viisautesi. 

'Elšhson me, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj sou kaˆ
kat¦ tÕ plÁqoj tîn o„ktirmîn sou ™x£leiyon tÕ
¢nÒmhm£ sou: ™pˆ ple‹on plànÒn me ¢pÕ tÁj ¢nom…
aj mou kaˆ ¢pХ tÁj ¡mart…aj mou kaq£risÒn me.
Óti t¾n ¢nom…an mou ™gë ginèskw, kaˆ ¹ ¡mart…a
mou ™nèpiÒn moÚ ™sti diapantÒj. soˆ mÒnJ ¼marton kaˆ tÕ ponhrÕn ™nèpiÒn sou ™po…hsa, Ópwj Ёn
dikaiwqÍj ™n to‹j lÒgoij sou, kaˆ nik»sVj ™n tù
kr…nesqa… se. „doЭ g¦r ™n ¢nom…aij sunel»fqhn,
kaˆ ™n ¡mart…aij ™k…sshsš me ¹ m»thr mou. „doÝ
g¦r ¢l»qeian ºg£phsaj, t¦ ¥dhla kaˆ t¦ krÚfia
tÁj sof…aj sou ™d»lws£j moi. 

Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta
valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista
minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun
iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin minä riemuiten
ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin
suuni julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä, polttouhriakaan et
huoli. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä
sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita Siionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit. Silloin otat
taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät.

rantie‹j me, ØssèpJ, kaˆ kaqarisq»somai, pluse‹j me, kaˆ Шpr ciÒna leukanq»somai. ¢koutie‹j moi ¢gall…asin kaˆ eÙfrosÚnhn, ¢galli£sontai Ñstša tetapeinwmšna. ¢pÒstreyon tÕ prÒswpÒn sou ¢pÕ tîn ¡martiîn mou kaˆ p£saj t¦j
¢nom…aj mou ™x£leiyon. kard…an kaqar¦n kt…son
™n ™mo…, Ð QeÒj, kaˆ pneàma eÙqj ™gka…nison ™n
to‹j ™gk£toij mou. m¾ ¢poё∙…yVj me ¢pÕ toà prosèpou sou kaˆ tÕ pneàma sou tÕ ¤gion m¾ ¢ntanšlVj ¢p' ™moà. ¢pÒdoj moi t¾n ¢gall…asin toà
swthr…ou sou kaˆ pneÚmati ¹gemonikù st»rixÒn
me. did£xw ¢nÒmouj t¦j ÐdoÚj sou, kaˆ ¢sebe‹j
™pˆ s ™pistršyousi. ràsa… me ™x aƒm£twn, Ð QeÕj,
Ð QeÕj tÁj swthr…aj mou: ¢galli£setai ¹ glîss£
mou t¾n dikaiosÚnhn sou. KÚrie, t¦ ce…lh mou
¢no…xeij, kaˆ tÕ stÒma mou ¢naggele‹ t¾n a‡nes…n
sou. Óti e„ ºqšlhsaj qus…an, œdwka ¥n: Ðlokautèmata oÙk eÙdok»seij. qus…a tù Qeù pneàma
suntetrimmšnon, kard…an suntetrimmšnhn kaˆ tetapeinwmšnhn Ð QeÕj oÙk ™xoudenèsei. ¢g£qunon,
KÚrie, ™n tÍ eÙdok…v sou t¾n Sièn, kaˆ o„kodomhq»tw t¦ te…ch `Ierousal»m: tÒte eÙdok»seij qus…an dikaiosÚnhj, ¢nafor¦n kaˆ Ðlokautèmata:
tТte ¢no…sousin ™pˆ tÕ qusiajt»riÒn sou mÒscouj.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon sinulle, Jumala. (3)

'AllhloÚa, ¢llhloÚa, ¢llhloÚa. DÒxa soi, Ð
QeÕj. (g/)

Herra, armahda. (3)

KÚrie, ™lšhson. (g/)
( tropari )

( ¢polupt…kion )
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati.

TROPARI

APOLUPTIKION

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Kaˆ nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.
'Am»n.

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 sielujamme.

QeotÒke, sÝ e ¹ ¥mpeloj ¹ ¢lhqin», ¹ blast»sasa tÕn karpÕn tÁj zwÁj. S ƒketeÚomen, pršsbeue, Dšspoina, met¦ tîn ¢postÒlwn, kaˆ p£ntwn tîn ¡g…wn, ™lehqÁnai t¦j yuc¦j ¹mîn.

( evankeliumi )

( tÕ eÙaggšlion )

Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Jumala on meille pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelastaa kuolemasta.
(Ps.68:20)

KÚrioj Ð QeÕj eÙloghtÒj, eÙloghtÕj KÚrioj ¹mšran kaq' ¹mšran: kateuodèsai ¹m‹n Ð QeÕj tîn
swthr…wn ¹mîn. Ð QeÕj ¹mîn, Ð QeÕj toà sózein.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)

“Agioj Ð QeÒj, ¤gioj 'IscurÒj, ¤gioj 'Aq£natoj,
™lšhson ¹m©j. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

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

Panag…a Tri£j, ™lšhson ¹m©j. KÚrie, ƒl£sqhti
ta‹j ¡mart…aij ¹mîn, Dšspota, sugcèrhson t¦j
¢nom…aj ¹m‹n. “Agie, ™p…skeyai kaˆ ‡asai t¦j ¢sqene…aj ¹mîn, ›neken toà ÑnÒmatÒj sou.

Herra, armahda. (3)

KÚrie, ™lšhson. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

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 annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä
saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

P£ter ¹mîn Ð ™n to‹j oÙrano‹j, ¡giasq»tw tÕ
Ônom£ sou. 'Elqštw ¹ basile…a sou. Genhq»tw tÕ
qšlhm£ sou, æj ™n oÙranù, kaˆ ™pˆ tÁj gÁj. TÕn
¥rton ¹mîn tÕn ™pioÚsion dÕj ¹m‹n s»meron. Kaˆ
¥fej ¹m‹n t¦ Ñfeil»mata ¹mîn, æj kaˆ ¹me‹j ¢f…
emen to‹j Ñfeilštaij ¹mîn. Kaˆ m¾ e„senšgkVj
¹m©j e„j peirasmÒn, ¢ll¦ ràsai ¹m©j ¢pÕ toà
ponhroà.

Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta,
voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

“Oti soà ™stin ¹ basile…a kaˆ ¹ dÚnamij, kaˆ ¹
dÒxa toà PatrÕj kaˆ toà Uƒoà kaˆ toà `Ag…ou
PneÚmatoj, nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn
a„ènwn.

Amen.

'Am»n.
KONTAKKI

Herra, armahda. (40)

KONTAKION
KÚrie, ™lšhson. (m/)
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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 armahdat
ja kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevia
lahjoja. Sinä itse, Herra, ota meidän rukouksemme
vastaan ja ohjaa elämämme käskyjesi tielle. Pyhitä
sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdista mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, että me heidän joukkojensa
varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Amen.

`O ™n pantˆ kairù kaˆ p£sV érv ™n oÙranù kaˆ
™pˆ gÁj proskunoÚmenoj kaˆ doxazÒmenoj CristÕj
Ð QeÕj, Ð makrÒqumoj, Ð polušleoj, Ð polušsplagcnoj, Ð toÝj dika…ouj ¢gapîn kaˆ toÝj ¡martwloÝj ™leîn, Ð p£ntaj kalîn prÕj swthr…an di¦
tÁj ™paggel…aj tîn mellÒntwn ¢gaqîn: aÙtÒj.
KÚrie, prÒsdexai kaˆ ¹mîn ™n tÍ érv taÚtV t¦j
™nteÚxeij kaˆ ‡qunon t¾n zw¾n ¹mîn prÕj t¦j
™ntol£j sou. T¦j yuc¦j ¹mîn ¡g…ason, t¦ sèmata ¤gnison, toÝj logismoÝj diÒrqwson, t¦j ™nno…
aj k£qaron kaˆ ∙àsai ¹m©j ¢pÕ p£shj ql…yewj,
kakîn kaˆ СdÚnhj. Te…cison ¹m©j ¡g…oij sou
¢ggšloij, †na tÍ parembolÍ aÙtîn frouroÚmenoi
kaˆ ÐdhgoÚmenoi katant»swmen e„j t¾n ˜nÒthta
tÁj p…stewj kaˆ e„j t¾n ™p…gnwsin tÁj ¢pros…tou
sou dÒxhj: Óti eÙloghtÕj eЌ e„j toÝj a„înaj tîn
a„ènwn. 'Am»n.

Herra, armahda. (3)

KÚrie, ™lšhson. (g/)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

DÒxa Patrˆ kaˆ Uƒщ kaˆ ¡g…J PneÚmati. Kaˆ nàn
kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

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

T¾n timiwtšran tîn ceroubeˆm kaˆ ™ndoxotšran
¢sugkr…twj tîn serafe…m, t¾n ¢diafqÒrwj QeÕn
LÒgon tekoàsan, t¾n Ôntwj QeotÒkon, s megalÚnomen.

Herran nimeen siunaa, isä.

'En ÑnÒmati Kur…ou, eÙlÒghson p£ter.

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Di' eÙcîn tîn ¡g…wn patšrwn ¹mîn, KÚrie 'Ihsoà
Crist Ð QeÕj ¹mîn, ™lšhson ¹m©j.

Amen.

'Am»n.

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 tiedät, pelasta minut,
sinun kelvoton palvelijasi, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Amen.

Dšspota Qeš, P£ter Pantokr£tor, KÚrie, Uƒ monogenj, 'Ihsoà Crist, kaˆ “Agion Pneàma, m…a
QeТthj, m…a DÚnamij, ™lšhsÒn me tÕn ¡martwlÒn:
kaˆ, oŒj ™p…stasai kr…masi, sоsÒn me tÕn ¢n£xion
doаlÒn sou: Óti eÙloghtÕj eЌ e„j toÝj a„înaj tîn
a„ènwn. 'Am»n.
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