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• Aamupalvelus

Luetaan heksapsalmit kaikella tarkkaavaisuudella ja Jumalan
pelvossa niin kuin näkymättömästi keskustellen itse Kristuksen,
Jumalamme, kanssa anoen Häneltä syntiemme päästöä.

Kolmannen psalmin jälkeen pappi avopäin pyhän oven edessä
lukee salaisesti seuraavat aamurukoukset:

1. rukous

Me kiitämme Sinua, Herra, meidän Jumalamme, joka olet
herättänyt meidät vuoteistamme ja pannut meidän kielellemme
ylistyksen sanoja, että me palvelisimme ja avuksi huutaisimme
Sinun pyhää nimeäsi. Me rukoilemme Sinulta laupeuttasi, jota olet
aina elämässämme meille osoittanut. Tule nytkin apuun niille, jotka
sinun pyhän kunniasi edessä seisovat ja odottavat Sinulta suurta
armoasi. Suo heidän aina pelvossa ja rakkaudessa Sinua palvoa
sekä kiittää sanoin kuvaamatonta hyvyyttäsi. Sillä Sinulle, Isä,
Poika ja Pyhä Henki, on tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja
palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

2. rukous

Yöstä lähtien henkemme etsii Sinua, Jumalamme, sillä Sinun käskysi
ovat valkeus maan päällä. Anna meille ymmärrystä täyttämään
vanhurskautta ja pyhyyttä Sinun pelvossasi, sillä Sinua, totisesti
olevaa Jumalaa, me ylistämme. Kallista korvasi puoleemme ja kuule
meitä sekä muista, oi Herra, nimeltä kaikkia tässä meidän
kanssamme rukoilevia ja pelasta heidät Sinun voimallasi. Siunaa
kansasi ja pyhitä perintösi. Lahjoita rauha maailmallesi,
seurakunnillesi, papeille, kaikelle esivallalle ja koko kansallesi. Sillä
siunattu ja ylistetty on Sinun kunnioitettu ja jalo nimesi, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.



3. rukous

Yöstä lähtien henkemme etsii Sinua, Jumalamme, sillä Sinun
käskysi ovat valkeus. Opeta meille, oi Jumala, vanhurskautesi,
lakisi ja käskysi. Valaise ymmärryksemme silmät, ettemme
synneissämme nukkuisi kuolemaan. Poista sydämestämme kaikki
pimeys. Anna meille vanhurskauden auringon paistetta ja varjele
Pyhän Henkesi sinetillä elämämme pahuuden juonilta. Johda
askelemme rauhan tielle. Salli meidän ilolla kohdata aamu ja uusi
päivä kantaaksemme Sinulle aamurukouksemme. Sillä Sinun, Isä,
Poika ja Pyhä Henki, on voima ja Sinun on hallitus, valta ja kunnia
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

4. rukous

Valtias Jumala, Sinä pyhä ja käsittämätön! Sinä olet sanonut:
Loistakoon valkeus pimeydestä. Sinä soit meille öisen levon ja
herätit meidän ylistämään ja rukoilemaan Sinun hyvyyttäsi. Ota
nytkin laupeudessasi vastaan voimiemme mukainen palvomisemme
ja kiitoksemme ja anna meille kaikki, mitä me pelastustamme varten
anomme. Tee meidät valkeuden ja päivän lapsiksi, iankaikkisten
hyvyyksiesi perillisiksi. Muista, Herra, armosi paljoudesta koko
kansaasi, niitä, jotka tässä ovat ja meidän kanssamme rukoilevat,
kaikkia niin maalla kuin merellä sekä valtakuntasi kaikissa paikoissa
olevia veljiämme ja sisariamme, jotka ihmisrakkauttasi ja apuasi
rukoilevat, ja anna kaikille Sinun suuria armolahjojasi, että me kaikki
sielultamme ja ruumiiltamme Sinun varjeleminasi uskalluksella
ylistäisimme Sinun ihmeellistä ja siunattua nimeäsi. Sillä Sinä olet
armon, laupeuden ja ihmisrakkauden Jumala, ja me kunniaa edes
kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.



5. rukous

Sinä lukemattomien hyvyyksien ehtymätön lähde, pyhä ihmeitä
tekevä Isä, kaikkivoipa ja kaikkivaltias! Me kaikki Sinua palvomme
ja Sinua rukoilemme huutaen armoasi ja laupeuttasi meille avuksi ja
puolustukseksi nöyryydessämme. Muista, Herra, rukoilijoitasi, ota
aamurukouksemme vastaan niin kuin kasvojesi eteen kohoava
suitsutussavu, älä ainoatakaan meistä hylkää, vaan armossasi
varjele meitä kaikkia. Muista, Herra, niitä, jotka valvovat ja
veisaavat kiitosta Sinun ynnä Sinun ainokaisen Poikasi ja meidän
Jumalamme sekä Pyhän Henkesi kunniaksi. Ole heille auttaja ja
puolustaja. Ota heidän rukouksensa vastaan ylitaivaalliselle ja
hengelliselle alttarillesi. Sillä Sinä olet meidän Jumalamme, ja me
kunniaa edes kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

6. rukous

Me kiitämme Sinua, Herra, meidän pelastuksemme Jumala, siitä,
että Sinä annat elämällemme kaiken hyvän, ja niin me aina
käännämme katseemme Sinun, sielujemme pelastajan ja
hyväntekijän puoleen. Sinä sallit meidän levätä kuluneen yön ja
herätit meidät vuoteistamme asettaen palvomaan Sinun kunniallista
nimeäsi. Me rukoilemme Sinua, oi Herra: Anna meille armolahjojasi
ja voimaa, että me tulisimme arvollisiksi veisaamaan ylistystä
Sinulle hengessämme ja lakkaamatta Sinua rukoilemaan peljäten ja
vavisten valmistaen pelastustamme Sinun Kristuksesi välityksen
kautta. Muista, Herra, niitä, jotka yön kuluessa Sinua avuksensa
huutavat. Kuule ja armahda heitä ja kukista heidän jalkainsa alle
heitä ahdistavat näkymättömät viholliset. Sillä Sinä olet rauhan
Kuningas ja meidän sielujemme Pelastaja, ja me kunniaa edes
kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.



7. rukous

Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä! Sinä sallit
meidän nousta vuoteistamme ja kokosit meidät tähän rukoukseen.
Anna meille armo avata suumme ja ota vastaan voimiemme
mukainen kiitospalvelus. Opeta meille käskysi, sillä emme osaa
rukoilla oikein, ellet Sinä, Herra, ohjaa Pyhällä Hengelläsi. Me
rukoilemme Sinua: Anna huojennus, päästö ja anteeksianto
synneillemme, jotka aina tähän hetkeen asti olemme tehneet
sanoin, teoin, ajatuksin, tahtoen tai tahtomattamme. Sillä jos Sinä,
Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta
Sinun tykönäsi on lunastus, Sinä yksin olet pyhä, Sinä olet
voimallinen auttaja, elämämme varjelija, ja Sinua me kiitosvirsin
aina ylistämme. Olkoon valtakuntasi voima kiitetty ja ylistetty, oi Isä,
Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Amen.

8. rukous

Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet karkottanut meistä unen
velttouden ja olet pyhällä kutsullasi koonnut meidät yönkin ajalla
ylentämään kätemme rukoukseen ja tunnustamaan vanhurskautesi
tuomiot. Ota vastaan rukouksemme, anomuksemme, ylistyksemme,
öiset palveluksemme ja lahjoita meille, oi Jumala, luja usko,
horjumaton toivo ja vilpitön rakkaus. Siunaa tulemisemme ja
lähtemisemme, toimemme ja tekomme, puheemme ja ajatuksemme
ja suo meidän kohdata alkava päivä sanomattoman laupeutesi
hyvyyttä kiitosvirsin ylistävinä ja kiittävinä. Sillä siunattu on kaikkein
pyhin nimesi ja ylistetty on valtakuntasi, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.



9. rukous

Kirkasta, ihmisiä rakastava Herra, meidän sydämissämme Jumalan
tuntemisen puhdas valkeus, jonka Sinä meille annat, ja avaa
meidän ymmärryksemme silmät käsittämään evankeliumisi
saarnoja. Istuta meihin myös autuuttavain käskyjesi pelko, että me
hilliten kaikki lihalliset himomme viettäisimme hengellistä elämää
ajatellen ja tehden kaikkea, mikä Sinulle kelpaa, sillä Sinä, Kristus
jumala, olet sielujemme ja ruumiittemme valkeus, ja me kunniaa
edes kannamme Sinulle, iankaikkiselle Isällesi ynnä kaikkein
pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

10. rukous

Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet lahjoittanut ihmisille
synninpäästön heidän katuessaan ja osoittanut synnintunnon ja
synnintunnustuksen esikuvaksi profeetta Daavidin katumuksen
syntien anteeksi saamiseksi. Sinä itse, Herra, armahda suuresta
armostasi meitä, jotka olemme moniin ja suuriin rikoksiin
langenneet, ja suuresta laupeudestasi pyyhi pois syntimme, sillä
Sinua vastaan, oi Herra, me olemme syntiä tehneet, Sinua, joka
tunnet ihmissydänten tuntemattomat salaisuudet ja jolla yksin on
valta antaa synnit anteeksi. Luo meihin puhdas sydän, vahvista
meitä voimallisella Hengellä, anna meidän tuntea pelastuksen ilo.
Älä heitä meitä pois kasvojesi edestä, vaan hyvyydessäsi ja
ihmisrakkaudessasi suo meidän aina viimeiseen hengenvetoon asti
kantaa eteesi vanhurskauden uhria ja lahjoja Sinun pyhillä
alttareillasi. Sinun ainokaisen Poikasi armon, laupeuden ja
ihmisrakkauden tähden, ja Hänen kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä
kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksi tekevän henkesi kanssa nyt
ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.



11. rukous

Jumala, meidän Jumalamme! Sinä olet omasta tahdostasi pannut
kokoon järjelliset ja henkiset voimat. Sinua me rukoilemme ja
Sinulta nöyrästi anomme: Ota vastaan voimiemme mukainen ylistys
koko luomakuntasi ylistyksen kanssa, sillä Sinun edessäsi
notkistuvat kaikkien polvet, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että
niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten jotka maan alla ovat, ja
Sinun käsittämätöntä kunniaasi kiitosvirsin ylistävät kaikki, joissa
henki on, ja kaikki luotusi, sillä Sinä olet ainoa totisesti oleva ja ylen
armollinen Jumala. Sinua ylistävät kaikki taivasten voimat, ja
Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edes kannamme nyt
ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

12. rukous

Me ylistämme, veisuilla kunnioitamme ja kiitämme Sinua, isiemme
Jumala, siitä, että olet karkottanut yön varjot ja sallinut meidän
nähdä päivän valon. Rukoilemme Sinun hyvyyttäsi: Puhdista meidät
synneistämme ja suuressa laupeudessasi ota vastaan
rukouksemme, sillä Sinuun, armolliseen ja kaikki voimalliseen
Jumalaan, me turvaudumme. Salli, että vanhurskautesi totinen
aurinko loistaisi sydämessämme, valaise järkemme ja varjele
pahasta kaikki tunteemme, että me, vaeltaen säädyllisesti niin kuin
päivällä Sinun käskyjesi tietä, saavuttaisimme iankaikkisen elämän,
sillä Sinussa on elämän lähde, ja että me tulisimme nauttimaan iloa
Sinun lähestymättömässä valkeudessasi. Sillä Sinä olet meidän
Jumalamme, ja me kunniaa edes kannamme Sinulle, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.



Suuri ektenia

Diakoni lausuu suuren ektenian:

Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme
pelastusta.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan
seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän huoneen ja täällä uskossa,
hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa patriarkkamme ……, arkkipiispamme ……,
(piispamme ……,) arvoisain pappien, Kristuksessa diakonien,
kaikkien kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan
puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin (kylän, pyhän luostarin),
kaikkien (kylien) kaupunkien ja maakuntain ja niiden uskovaisten
asukkaitten puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda.



Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja, runsaita maan hedelmiä ja
rauhallisia aikoja.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme merellä kulkijain, matkustajain, sairaiden, kärsivien
ja vangittujen puolesta, että Herra pelastaisi heidät.

Veisaajat: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herraa, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta,
vihasta, vaarasta ja hädästä.

Veisaajat: Herra, armahda.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun
armollasi.

Veisaajat: Herra, armahda.

Muisteltuamme kaikkein pyhitä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä
kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko
elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Veisaajat: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on tuleva kaikkinainen
ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Diakoni lausuu edelleen:

Jumala on Herra, joka valisti meidät. Siunattu olkoon Hän, joka
tulee Herran nimeen (vrt. Ps. 118: 27, 26).



Liitelauselmat:

Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen armonsa pysyy
iankaikkisesta iankaikkiseen (Ps. 106: 1, 136: 1).

He piirittivät minua joka taholta; Herran nimessä minä lyön heidät
maahan.

En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä (Ps. 118: 11, 17).

Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta
tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme (Ps. 118: 22
(23); Matt. 21: 42).

Troparit

Katismat

1. katisman jälkeen pieni ektenia, jossa ylistyslauselma:

Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on voima ja Sinun on hallitus,
valta ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Katismatroparit

2. katisman jälkeen pieni ektenia, jossa ylistyslauselma:

Sillä Sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me kunniaa
edes kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Katismatroparit

Pyhä ovi avataan.

Polyeleopsalmi ja suuri suitsutus alkaen keskeltä kirkkoa.

Sunnuntaina ylösnousemustroparit. Juhlapäivänä pieni
ylistysveisu.



Diakoni lausuu pienen ektenian.

Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Veisaajat: Herra, armahda.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun
armollasi.

Veisaajat: Herra, armahda.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä
kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko
elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Veisaajat: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: Sillä siunattu on nimesi ja ylistetty on valtakuntasi, Isä, Poika
ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Antifonit

Diakoni: Ottakaamme vaari. Se on viisautta. Prokimeni:

Sunnuntaipäivien prokimenit

1. sävelmä:
Nyt minä nousen, sanoo Herra; | tuon pelastuksen sille, joka sitä
huoaten ikävöitsee (Ps. 12: 6).

Liitelauselma:
Herran sanat ovat selkeitä sanoja (Ps. 12: 7).



2. sävelmä:
Herää, Herra, minun Jumalani, avukseni, Sinä joka sääsit tuomion. |
Ympäröikööt Sinua kansojen joukot (Ps. 7: 7-8).

Liitelauselma:
Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan; pelasta minut (Ps. 7:
2).

3. sävelmä:
Sanokaa pakanain seassa: | Herra on kuningas. Niin pysyy
maanpiiri lujana, se ei horju (Ps. 96: 10).

Liitelauselma:
Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa (Ps. 96:
1).

4. sävelmä:
Nouse, Herra, auta meitä | ja lunasta meidät armosi tähden (Ps. 44:
27).

Liitelauselma:
Jumala, me olemme omin korvin kuulleet, meidän isämme ovat
meille kertoneet (Ps. 44: 2).

5. sävelmä:
Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala, | sillä Sinä olet Kuningas
iankaikkisesta iankaikkiseen (Ps. 10: 12).

Liitelauselma:
Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki Sinun
ihmetyösi (Ps. 9: 2).

6. sävelmä:
Herra, herätä voimasi, | tule meidän avuksemme (Ps. 80: 3).

Liitelauselma:
Kuuntele, Israelin paimen, Sinä, joka johdatat Joosefia niin kuin
lammaslaumaa (Ps. 80: 2).



7. sävelmä:
Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala, | älä unhota kurjia (Ps. 10:
12).

Liitelauselma:
Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki Sinun
ihmetyösi (Ps. 9: 2).

8. sävelmä:
Herra on kuningas iankaikkisesta iankaikkiseen, | sinun Jumalasi,
Siion, polvesta polveen (Ps. 146: 10).

Liitelauselma:
Ylistä Herraa, minun sieluni. Minä ylistän Herraa kaiken ikäni (Ps.
146: 1-2).

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Veisaajat: Herra, armahda.

Pappi: Pyhä olet Sinä, meidän Jumalamme, ja Sinä pyhissäsi asut,
ja me kunniaa edes kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Diakoni: Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa.

Liitelauselma:
Kiittäkää Jumalaa Hänen pyhissään, kiittäkää Häntä Hänen
voimansa väkevyydessä (Ps. 150: 6, 1. LXX).

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa Jumalaa, että Hän tekisi meidät
otollisiksi kuulemaan pyhää evankeliumia.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Diakoni: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää
evankeliumia.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.



Kirkkokansa: Niin myös sinun hengellesi.

Pappi: Lukekaamme (nimi) pyhästä evankeliumista.

Veisaajat: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

Diakoni: Kuulkaamme.

Pappi lukee evankeliumin.

Veisaajat: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

Sunnuntaipäivänä ja pääsiäiskaudella:

Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen …

Diakoni: Pelasta, Jumala, Sinun kansasi ja siunaa Sinun perintöäsi,
lähesty maailmaasi armolla ja laupeudella, korota oikeauskoisten
kristittyjen sarvi vuodattaen meidän päällemme runsaat armolahjasi
puhtaimman Valtiattaremme, Jumalansynnyttäjän, ainaisen
Neitseen Marian esirukousten tähden, kunniallisen ja eläväksi
tekevän ristisi voimalla, kunniallisten taivaallisten, ruumiittomien
voimien puollon tähden ja niiden rukouksien tähden, joita Sinulle
kantavat kunniallinen ja jalo profeetta, edelläkävijä ja kastaja
Johannes, pyhät kunnialliset ja korkeasti kiitetyt apostolit, pyhien
joukkoon luetut isämme, suuret esipaimenet, koko maailman
opettajat Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja Johannes
Krysostomos, pyhät isämme Lyykian Myrran arkkipiispa Nikolaos
Ihmeidentekijä, Eufimi Novgorodilainen ja Tihon Sadonskilainen,
pyhä jalo suurmarttyyri Georgios Voittaja ja muut pyhät voitolliset
marttyyrit, jumalankantajat pyhittäjäisämme ihmeidentekijät Sergei
ja Herman Valamolaiset, Arseni Konevitsalainen, Aleksanteri
Syväriläinen, Trifon Petsamolainen ja Serafim Sarovilainen, pyhä
(jonka muistolle temppeli on vihitty, ja se, jonka muistoa vietetään),
pyhät vanhurskaat Herran esivanhemmat Joakim ja Anna ynnä
kaikki muut pyhät ihmiset, - me rukoilemme Sinua, ylen armollinen
Herra, kuule meitä syntisiä, kun me rukoilemme Sinua, ja armahda
meitä.

Veisaajat: Herra, armahda. (12).



Pappi: Sillä ainokaisen Poikasi armon, laupeuden ja
ihmisrakkauden tähden, ja Hänen kanssaan Sinä kiitetty olet ynnä
kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kanssa nyt
ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Papisto ja kirkkokansa suutelevat pyhää evankeliumikirjaa tai
juhlapäivän ikonia, minkä jälkeen pyhä ovi suljetaan.

Kanoni

3. veisun jälkeen pieni ektenia, jossa ylistyslauselma:

Sillä Sinä olet meidän Jumalamme, ja me kunniaa edes kannamme
Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen.

6. veisun jälkeen pieni ektenia, jossa ylistyslauselma:

Sillä Sinä olet rauhan Kuningas ja meidän sielujemme Pelastaja, ja
me kunniaa edes kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt
ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

8. veisun jälkeen diakoni lausuu Jumalansynnyttäjän ikonin edessä:

Jumalansynnyttäjää, Valkeuden Äitiä, veisuilla kunnioittaen
ylistäkäämme.

Veisaajat: Sieluni suuresti ylistää Herraa …

Juhlapäivinä diakonin lauselman ja Jumalansynnyttäjän kiitosvirren
sijaan veisataan 9. veisun liitelauselma tai suoraan 9. irmossi, ks.
ohjeita ja nuottiliitteitä.

9.veisun jälkeen pieni ektenia, jossa ylistyslauselma:

Sillä Sinua ylistävät kaikki taivasten voimat, ja Sinulle, Isä, Poika ja
Pyhä Henki, me kunniaa edes kannamme nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.



Sunnuntaipäivänä (1 diakoni lausuu:

Pyhä on Herra meidän Jumala.

Liitelauselmat:
Hän on korkea yli kaikkien kansojen (Ps. 99: 2).

Sillä pyhä on Herra, meidän Jumalamme.

Veisaajat toistavat lauselman kolmesti viikon sävelmän mukaan.
---
1) Myös Lasaruksen lauantain (1. säv.) ja suuren lauantain (2. säv.)
aamupalveluksessa.
---
Eksapostilario sunnuntaisin ja pääsiäisenä, muina juhlina
valovirrelmä, fotogogikon.

Psalmit 148 – 150. – Kiitosstikiiroja. Viimeisen stikiiran edellä pyhä
ovi avataan.

Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille valkeuden.

Suuri ylistysveisu

Tropari

Diakoni lausuu hartauden ektenian:

Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme
Sinua kuule ja armahda.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Vielä rukoilemme patriarkkamme ……, (ja) arkkipiispamme …… (ja
piispamme ……) puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Vielä rukoilemme valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan
puolesta



Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Vielä rukoilemme autuaiden ja aina muistettavien tämän pyhän
huoneen (luostarin) rakentajien ja kaikkien täällä ja kaikkialla
lepäävien nukkuneiden oikeauskoisten kristittyjen puolesta.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Vielä rukoilemme tämän pyhän seurakunnan kirkonpalvelijoille ja
toimihenkilöille sekä kaikille kristiveljillemme ja –sisarillemme
armoa, elämää, rauhaa, terveyttä, pelastusta, Jumalan huolenpitoa,
syntien sovitusta ja anteeksi antamista.

Luostarissa: Vielä rukoilemme tämän pyhän luostarin johtajalle,
igumeni …… ja koko veljestölle sekä kaikille kristiveljillemme ja –
sisarillemme armoa …

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Vielä rukoilemme tämän pyhän ja korkea-arvoisen temppelin
lahjantuojain ja kaunistajain, täällä työtätekevien, veisaavien ja
rukoilevan kirkkokansan puolesta, joka hartaasti odottaa Sinulta
suurta ja runsasta armoa.

Veisaajat: Herra, armahda. (3).

Pappi: sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja
Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edes kannamme nyt
ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Diakoni lausuu anomusektenian:

Kantakaamme aamurukouksemme Herralle.

Veisaajat: Herra, armahda.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun
armollasi.



Veisaajat: Herra, armahda.

Anokaamme Herralta, että koko tämä päivä olisi meille täydellinen,
pyhä, rauhallinen ja synnitön.

Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme Herralta rauhan enkeliä, uskollista johtajaa,
sielujemme ja ruumiittemme suojelijaa.

Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksiemme sovitusta ja
rauhaa maailmalle.

Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme Herralta, että Hän sallisi meidän viettää elämämme
jäljellä olevan ajan rauhassa ja synninkatumuksessa.

Veisaajat: Anna, Herra.

Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista,
rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän
tuomioistuimen edessä.

Veisaajat: Anna, Herra.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista
Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä
kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko
elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Veisaajat: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: sillä Sinä olet armon, laupeuden ja ihmisrakkauden Jumala,
ja me kunniaa edes kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.



Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Veisaajat: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaamme Herran edessä.

Veisaajat: Sinun edessäsi, Herra.

Pappi rukoilee salaisesti:

Pyhä Herra! sinä asut korkeuksissa ja sieltä katsot nöyrien puoleen
nähden kaikkinäkevällä silmälläsi koko luomakunnan. Nöyrin
sydämin kumartuneina me rukoilemme Sinua, oi kaikkein Pyhin:
Ojenna pyhästä asunnostasi näkymätön kätesi siunaamaan kaikkia
meitä. Ja mitä olemme tahtoen tai tahtomattamme syntiä tehneet
Sinä, hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, anna anteeksi ja lahjoita
meille sekä maallisia että taivaallisia hyvyyksiäsi.

Pappi ääneen: Sillä Sinä, meidän Jumalamme, armahdat meitä ja
pelastat, ja me kunniaa edes kannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä
Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen.

Diakoni: Se on viisautta.

Veisaajat: Siunaa.

Pappi: Kiitetty olkoon aina oleva Kristus, meidän Jumalamme, alati,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat: Amen. Vahvista, Jumala …

Pappi: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.

Veisaajat: Me ylistämme Sinua …

Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän
toivomme, kunnia Sinulle.

Veisaajat: Kunnia … nyt … Herra armahda. (3). Siunaa.



Loppusiunaus, katso liitteet.

Veisaajat: Anna, Herra, pitkä ikä…

Pyhä ovi ja esirippu suljetaan.

I hetken lopussa:

Lukija: - - - Me ylistämme Sinua … Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi: Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä. Valista
kasvosi meille ja armahda meitä.

Lukija: Amen.

Pappi: Kristus, totinen Valkeus, joka valistat ja pyhität jokaisen
maailmaan tulevan ihmisen! Kuvautukoon meissä Sinun kasvojesi
valkeus, että me siinä lähestymättömän valkeuden näkisimme; ja
ojenna meidän askelemme Sinun käskyjesi täyttämiseen
puhtaimman Äitisi ja kaikkien pyhiesi esirukouksien tähden.

Veisaajat: Sinulle, oi jumalansynnyttäjä …

Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän
toivomme, kunnia Sinulle.

Veisaajat: Kunnia … nyt … Herra, armahda. (3). Siunaa.

Loppusiunaus sunnuntaina: Kuolleista ylösnoussut Kristus,
totinen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, jumalankantajain
pyhittäjäisäimme ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden
armahtakoon meitä ja pelastakoon hyvyydessään ja
ihmisrakkaudessaan.

Muina viikonpäivinä: Kristus, totinen Jumalamme …
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