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

Lukija: Amen. Kunnia olkoon sinulle meidän Jumalamme, kunnia sinulle.

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

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

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

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

Herra, armahda. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ta-
pahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka-
päiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, 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 ian-
kaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija: Amen.

Herra, armahda. (12)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa.

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

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Juma-
lamme, eteen.

(Ps.70)
Jumala, pelasta minut, Herra, riennä avukseni. Pilkka ja häpeä niille, jotka väijyvät henkeäni. 
Perääntykööt lyötyinä kaikki, jotka tahtovat minulle pahaa. Kääntykööt häpeissään takaisin 
ne, jotka ilkkuvat: ”Siitä sait.” Mutta ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoot ja riemuitkoot sinus-
ta. Ne, jotka panevat toivonsa sinuun, saakoot aina sanoa: ”Suuri on Jumala.” Minä olen köy-
hä ja avuton, Jumala, riennä avukseni. Sinä olet minun apuni ja pelastajani, Herra, älä viivy.

( PYHÄN ANDREAS KREETALAISEN KATUMUSKANONI )

(Ps.4)
Vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua. Sinä, Jumala, olet minun auttajani, sinä avaat mi-
nulle tien ahdingosta. Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni. Ihmiset, kuinka kauan te 
panettelette minua? Kuinka kauan te tavoittelette tyhjää, rakastatte valhetta ja vilppiä? Tietä-
kää: Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi. ☞
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Vaviskaa siis, älkää syntiä tehkö. Miettikää tätä vielä, kun menette levolle, olkaa ääneti Her-
ran edessä. Uhratkaa säädetyt uhrit ja luottakaa Herraan. Monet sanovat: ”Kunpa saisimme 
osaksemme menestystä. Herra, käännä meihin kasvojesi valo.” Mutta sinä annat sydämeeni 
suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Rauhassa menen levolle ja nu-
kahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa.

(Ps.6)
Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Ole minulle armollinen, 
Herra, minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra, tuska polttaa minun luissani ja mieltäni 
jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut, auta mi-
nua, osoita uskollisuutesi. Kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä, ei kukaan kiitä sinua tuonelassa. 
Olen valittanut itseni uuvuksiin, yöt kaiket on vuoteeni itkusta märkä, leposijani kastunut kyy-
nelistä. Silmäni ovat surusta hämärtyneet, näköni on himmentynyt ahdinkoni tähden. Väisty-
kää luotani, te väärintekijät. Herra on kuullut itkuni äänen. Hän on kuullut hartaan pyyntöni ja 
vastaa rukoukseeni. Häpeään joutuvat minun viholliseni. Pelko valtaa heidät, he syöksyvät 
suin päin pakoon.

(Ps.13)
Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? 
Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan viholliseni 
ovat voitolla? Katso minun puoleeni ja vastaa minulle, Herra, Jumalani. Sytytä silmiini valo, 
älä anna minun nukkua kuolemaan, ettei viholliseni sanoisi: ”Minä voitin hänet”, ettei vastus-
tajani saisi iloita tappiostani. Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä lau-
lan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen.

JOS KATUMUSKANONI TOIMITETTIIN, JATKA SIVULTA 4.

(Ps.25)
Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota tur-
haan, ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he voittavat minut. Ei kukaan, joka luottaa si-
nuun, jää vaille apuasi. Vain luopiot joutuvat häpeään. Herra, osoita minulle tiesi, opeta mi-
nua kulkemaan polkujasi. Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani. Si-
nuun 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 sorre-
tuille 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. Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jäl-
keläisensä 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.

(Ps.31)
Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pe-lasta mi-
nut. Kuule minua, riennä avukseni. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, 
johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, 
sillä sinä olet minun Jumalani. Sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat virittäneet 
eteeni. Sinä olet minun turvani. Sinun käsiisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut 
vapaaksi, sinä uskollinen Jumala.
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Minä kavahdan niitä, joiden jumalana on turhuus ja harha. Minä luotan sinuun, Herra, iloitsen 
ja riemuitsen sinun hyvyydestäsi. Sinä näet minun hätäni, tiedät kaiken tuskani. Sinä et jätä 
minua vihollisten käsiin vaan avaat minulle ahdingosta tien. Herra, ole minulle armollinen, 
olen hädässä. Silmäni ovat surun sumentamat, olen loppuun uupunut.  Elämäni kuluu mur-
heessa, vuoteni katoavat huokaillessa. Voimani ehtyvät rikkomusteni tähden, luuni riutuvat.

Vihamieheni pitävät minua pilkkanaan, naapurit minua ivaavat, tuttavat karttavat. Kaikki, jot-
ka tulevat kadulla vastaan, kiertävät minut kaukaa. Minut on unohdettu kuin olisin kuollut, 
minut on hylätty kuin särkynyt ruukku. Kuulen, kuinka ihmiset panettelevat minua. Kauhu 
saartaa minut, kun vihamieheni liittoutuvat minua vastaan ja punovat juonia henkeni menoksi. 
Mutta minä turvaan sinuun, Herra, ja sanon: ”Sinä olet minun Jumalani.”

Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Älä jätä minua vihollisteni ja vainoojieni armoille. Kat-
so jälleen palvelijasi puoleen, sinä armollinen Jumala, auta minua. Herra, sinua minä huudan 
avuksi, älä hylkää minua. Kohdatkoon onnettomuus jumalattomia. Vaienna heidät ja syökse 
tuonelaan. Mykistykööt valheen puhujat, nuo, jotka röyhkeästi syyttävät viatonta ja halveksi-
vat häntä kopein sanoin.

Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi. Se on ehtymätön aarre niille,  jotka sinua pelkäävät. 
Kaikkien nähden sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun. Sinä suljet heidät armosi 
suojiin, otat heidät turvaan majaasi. Sinne eivät ulotu ihmisten juonet, eivät syyttävät puheet. 
Kiitetty olkoon Herra. Hän osoitti minulle ihmeellistä hyvyyttään, kun olin saarrettuna. Hä-
dissäni minä sanoin: ”Minut on repäisty pois sinun luotasi.” Ja sinä kuulit rukoukseni, kun 
huusin sinua avuksi. Rakastakaa Herraa, kaikki hänen palvelijansa. Herra suojelee uskolli-
siaan mutta rankaisee säälittä niitä, jotka uhmaten nousevat häntä vastaan. Rohkaiskaa mie-
lenne, olkaa lujat, kaikki te, jotka panette toivonne Herraan.

(Ps.91)
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ”Sinä, Her-
ra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.” Herra pe-lastaa sinut linnus-
tajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden 
alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä len-
tävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka 
viereltäsi kaatuisi tuhat miestä ja ympäriltäsi kymmenentuhatta, sinä säästyt.

Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun turvanasi on Herra, sinun 
kotisi on Korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun 
majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua 
käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan 
jalopeuran ja lohikäärmeen.

Herra sanoo: ”Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, 
siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdin-
gossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa 
nähdä, että minä autan häntä.”

☞ Immanuel. Kohottakaa sotahuuto, kansat, pian joudutte kauhun valtaan. Sillä meidän kans-
samme on Jumala.

(Jes.8:9)
Kuulkaa te maan äärten asukkaat. Pukeutukaa taisteluvarusteisiin, pian joudutte kauhun val-
taan. Tehkää suunnitelma. Se raukeaa. Neuvotelkaa. Ei se hyödytä. Sillä meidän kanssamme 
on Jumala.

(Jes.8:11–13)
Herra sanoi: ”Älkää vavisko, älkää sitä pelätkö, mitä se pelkää.” Pitäkää te Herra Sebaot py-
hänä, pelätkää vain häntä, vaviskaa hänen edessään. Sillä meidän kanssamme on Jumala.
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(Jes.8:17)
Minä jään odottamaan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin suvulta, häneen minä panen toi-
voni. Sillä meidän kanssamme on Jumala.

(Jes.8:18–9:1)
Minä ja nämä lapset, jotka Herra on minulle antanut. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee 
suuren valon.  Niille,  jotka asuvat  kuoleman varjon maassa,  loistaa kirkkaus.  Sillä  meidän 
kanssamme on Jumala.

(Jes.9:5–6)
Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan ja rauha 
on loputon. Sillä meidän kanssamme on Jumala.

(Jes.9:5)
Hänen nimensä on ihmeellinen Neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan Ruhti-
nas. Sillä meidän kanssamme on Jumala.

(Jes.8:9)
Immanuel. Kohottakaa sotahuuto, kansat, pian joudutte kauhun valtaan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen. Sillä meidän kanssamme on Jumala.

Päivän päättyessä kiitän sinua, Herra, ja rukoilen: ”Vapahtaja, salli minun pyhittää tä-mä ilta 
ja tuleva yö ja pelasta minut.”

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Päivän päättyessä ylistän sinua, Valtias, ja rukoilen: ”Vapahtaja, anna minulle rauhallinen ilta 
ja levollinen yö ja pelasta minut.”

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Päivän päättyessä veisaan ylistystäsi, Pyhä, ja rukoilen: ”Vapahtaja, suo minun viettää tämä 
ilta ja yö ajattelematta pahaa ja pelasta minut.”

Ruumiiton  luomakunta,  kerubit,  vaikenemattomin  kiitosvirsin  sinua  kiittää.  Kuusisiipiset 
olennot,  serafit,  herkeämättömin äänin sinua ylistävät.  Koko enkelien sotaväki  pyhimmillä 
lauluillaan sinua ylistää. Sillä sinä olet ennen kaikkea oleva, Isä, ja yhtä iankaikkinen on si-
nun Poikasi. Ja omaten itsesi arvoisen elämän Hengen ilmaiset itsesi jakaantumattomana Kol-
minaisuutena.

Kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalanäiti, ja te, jotka olette omin silmin nähneet Sanan ja olette 
hänen palvelijoinaan; te, kaikki profeettain ja marttyyrien joukot; te, jotka omaatte kuolemat-
toman elämän, rukoilkaa hartaasti kaikkien puolesta. Sillä me kaikki olemme kauheassa hä-
dässä, jotta me pelastuttuamme pahan hengen eksytyksestä veisaisimme enkelien virren: ”Py-
hä, pyhä, pyhä, kaikkein pyhin Herra, armahda ja pelasta meidät.”

Kuoro: Pyhä valtiatar,  Jumalansynnyttäjä, rukoile meidän, syntisten,  puolesta.  │ Kaikki tai-
vaalliset pyhien enkelien ja ylienkelien voimat, rukoilkaa meidän, syntisten, puolesta. │ 
Pyhä profeetta, Herramme, Jeesuksen, Kristuksen, Edelläkävijä ja Kastaja Johannes, 
rukoile meidän, syntisten, puolesta. ║ Pyhät kunnialliset apostolit, profeetat, marttyyrit 
ja kaikki pyhät, rukoilkaa meidän, syntisten, puolesta.
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Jumaliset pyhittäjäisämme, koko maailman sielunpaimenet ja opettajat, rukoilkaa mei-
dän, syntisten, puolesta. │ Pyhittäjäisämme Sergei ja Herman rukoilkaa meidän, syntis-
ten, puolesta. │ Kunniallisen ja eläväksi tekevän Ristin voittamaton, katoamaton, juma-
lallinen voima, älä jätä meitä syntisiä. │ Jumala, ole meille, syntisille, armollinen. │ Ju-
mala, ole meille, syntisille, armollinen. ║ Jumala, ole meille, syntisille, armollinen ja ar-
mahda meitä.

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

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

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

Herra, armahda. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ta-
pahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka-
päiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, 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, aina ja iankaik-
kisesti.

Kuoro: Amen.

Troparit maanantaina ja keskiviikkona
(2.säv.)
Valista minun silmäni, Kristus Jumala, │ etten minä kuolemaan nukkuisi, ║ ettei minun 
viholliseni sanoisi: ”Minä voitin hänet.”

Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro: Jumala, ole minun sieluni varjelijana,  │ sillä minä käyn monien paulojen keskellä;  │ 
päästä minut niistä ja pelasta minut, oi, Hyvä, ║ sillä sinä olet ihmisiä rakastava.

Lukija: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Kuoro: Koska meillä itsellämme monien syntien tähden ei ole rohkeutta, │ niin rukoile sinä, oi 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt,  sinusta syntynyttä meidän puolestamme,  │ sillä äidin ru-
kous voi paljon saada aikaan Herran suosion edessä. │ Älä, oi, puhtain, jätä täyttämättä 
syntisten rukouksia, │ sillä hän, joka on meidän edestämme kärsiä tahtonut, ║ on lau-
pias ja voi pelastaa meidät.
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Troparit tiistaina ja torstaina

(8.säv.)
Herra,  sinä  tiedät  näkymättömien vihollisteni  valppauden  │ ja  ollen Luojani  tunnet 
myöskin viheliäisen lihani velttouden. │ Sen vuoksi sinun käsiisi minä annan henkeni. │ 
Peitä minut hyvyytesi siipien suojaan, etten minä synnin uneen nukkuisi. │ Valaise hen-
kiset silmäni iloitakseni jumalallisista sanoistasi.  │ Herätä minut oikealla ajalla ylistä-
mään sinua kiitosvirsillä, ║ sinä ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava.

Lukija: Katsahda tänne, kuule minua, Herra, Jumalani.

Kuoro: Voi Herra, kuinka peljättävä on tuomiosi, │ kun enkelien ollessa läsnä ihmiset tuodaan 
esille, │ kun kirjat aukaistaan, teot tutkitaan ja ajatukset punnitaan. │ Mikä tuomio on 
tuleva minulle, synnissä siinneelle?  │ Kuka sammuttaa minua polttavan liekin? Kuka 
pimeyden minulle valaisee, ║ jollet sinä, Herra, minua ihmisrakkaudestasi armahda?

Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro: Suo Jumala minun vuodattaa kyyneleitä, niin kuin vuodatti muinoin syntinen nainen, │ 
ja tee minut arvolliseksi kostuttamaan jalkojasi, jotka ovat johdattaneet minut pois har-
hateiltä, │ ja tuomaan sinulle suloisesti tuoksuvaksi voiteeksi synninkatumuksesta joh-
tuvan puhtaan elämän, │ jotta minäkin saisin kuulla sinun ihanan äänesi: ║ ”Uskosi on 
sinut pelastanut, mene rauhaan.”

Lukija: Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Kuoro: Minä pelastun, koska minulla on sinussa, oi, Jumalansynnyttäjä, pettymätön toivo.  │ 
Minä en pelkää mitään, koska sinussa, oi,  puhtain, olen löytänyt puoltajani.  │ Minä 
ajan viholliseni pakoon ja haarniskoituna vain sinun suojeluksellasi minä voitan heidät. 
│ Hartaasti rukoillen voimallista apuasi huudan sinulle: ”Valtiatar, ║ pelasta minut esi-
rukouksillasi ja sinusta lihaksi tulleen Jumalan Pojan voimalla herätä minut sinua ylis-
tämään.”

Lukija: Herra, armahda. (40)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi; 
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. Herran nimeen siu-
naa, isä. (... esipaimen, siunaa.)

Pappi: Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra,  Jeesus,  Kristus,  meidän Jumalamme,  ar-
mahda meitä.

Lukija: Amen.
Basileios Suuren rukous

Herra, Herra, sinä olet varjellut meidät kaikista päivällä lentävistä nuolista;  varjele meidät 
myöskin pimeässä hiipivästä rutosta. Ota vastaan kättemme kohottamisen ehtoouhri. Suo mei-
dän viettää yön aika nuhteettomasti,  pahuuden kiusaamatta meitä,  ja  pelasta meidät  pahan 
hengen aikaansaamasta levottomuudesta ja pelosta. Pane sieluumme synnintunto ja mieleem-
me huoli siitä tilinteosta, joka meidän tulee tehdä peljättävän ja oikean tuomiosi edessä. Nau-
litse meidän lihamme sinun pelkoosi kiinni ja kuoleta meidän maiset jäsenemme, niin että 
unen hiljaisuudessakin kirkastuisi meille sinun tuomioittesi käsittäminen.
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Poista meistä kaikki sopimattomat haaveilut ja turmiolliset himot. Kohota rukouksen aikana 
meidän henkemme tila, niin että me uskossamme vahvistuneina edistyisimme sinun käskyjesi 
täyttämisessä – sinun ainosyntyisen Poikasi hyvästä tahdosta ja armosta, jonka kanssa olet kii-
tetty sinä ynnä kaikkein pyhin, hyvä ja eläväksi tekevä Henkesi nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Amen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa.

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

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Juma-
lamme, eteen.

(Ps.51)
Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi täh-
den. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat te-
koni, 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. Synti-
nen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisim-
pääni totuuden, ilmoita siis minulle viisautesi.

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 mi-
nusta 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 luopu-
neille, 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 jäl-
leen Jerusalemin muurit. Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät.

(Ps.102)
Kuule rukoukseni, Herra, nouskoon huutoni sinun luoksesi. Älä kätke minulta kasvojasi, kun 
olen ahdingossa. Kallista korvasi minun puoleeni. Kun huudan sinua avuksi, älä viivytä vas-
taustasi. Päiväni haihtuvat kuin savu, tuska polttaa luitani kuin tuli. Sisimpäni on kuin kulot-
tunut ruoho. Enää en muista syödäkään, huokailen vain, olen pelkkää luuta ja nahkaa. Minä 
olen kuin huuhkaja autiomaassa, kuin pöllö, joka asustaa raunioissa. Minä valvon yöni, olen 
yksin kuin katolla kyyhöttävä lintu. Viholliseni pilkkaavat minua päivät pitkät, kirotessaan vi-
hamiehiään he käyttävät minun nimeäni.  Minä syön leipänäni tuhkaa, kyyneleet maustavat 
juomani. Vihasi vimmassa sinä paiskasit minut maahan. Päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ruo-
hon lailla minä lakastun. Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu polvesta 
polveen.

Sinä nouset ja armahdat Siionia. Sen aika on tullut, armon aika. Sinun palvelijasi rakastavat 
sen kiviä, he surevat kaupunkinsa tuhkaa. Kansat pelkäävät Herran nimeä, maan kuninkaat 
kumartavat häntä, kun Herra jälleen rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassaan. Hän katsoo 
sorrettujen puoleen, ei torju heidän rukoustaan. Tämä on kirjoitettu tulevalle polvelle, jotta 
uudeksi luotu kansa ylistäisi  Herraa.  Herra katsoo pyhästä korkeudestaan, tähyää taivaasta 
maan päälle. Hän kuulee vankien vaikerruksen, hän vapauttaa kuoleman omat.

Siionissa kuulutetaan Herran nimeä, Jerusalem kaikuu hänen kiitostaan, kun kansat kokoontu-
vat yhteen, kun valtakunnat tulevat palvelemaan Herraa. Hän on murtanut minun voimani kes-
ken matkan, lyhentänyt elinpäivieni määrän. Minä sanon hänelle: ”Jumalani, älä ota minua 
pois puolitiessä. Sinä elät iäti, ajasta aikaan.” ☞
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Jo ammoin sinä laskit maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat taivaat. Ne katoavat, mutta 
sinä pysyt. Ne kuluvat loppuun kuin vaate, sinä vaihdat niitä kuin vaatekertaa, ja ne vaihtuvat 
uusiin. Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi eivät lopu. Palvelijoittesi lapset saavat asua 
turvassa, heidän lastensa lapset ovat huomassasi.

Juudan kuninkaan Manassen rukous

Herra, Kaikkivaltias, isäimme Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja heidän vanhurskaan sieme-
nensä Jumala, joka olet tehnyt taivaan ja maan kaikkine kauneuksineen ja olet käskysi sanalla 
kiinnittänyt meren sekä sulkenut ja lukinnut sinetillä syvyyden, peljättävän ja kuuluisan nime-
si kunniaksi. Jokainen hämmästyy edessäsi ja pelkää suurta voimaasi, sillä ei  kenkään voi 
kestää kunniasi suuruuden edessä. Sinun vihasi on sangen raskas, jolla uhkaat syntisiä.

Mutta se laupeus, jonka lupaat, on määrätön ja tutkimaton. Sillä sinä, Herra, olet kaikkein 
korkein, olet hyväsydäminen, kärsivällinen ja sangen armollinen sekä muutat mielesi ihmisten 
pahuuteen nähden. Sinä, Herra, olet suuresta hyvyydestäsi luvannut synninkatumuksen ja an-
teeksiannon niille, jotka ovat sinua vastaan syntiä tehneet, ja olet suuresta laupeudestasi sää-
tänyt synninkatumuksen heille pelastukseksi.

Sinä siis, Herra, voimien Jumala, et ole pannut katumusta vanhurskaille Aabrahamille, Iisakil-
le ja Jaakobille, jotka eivät sinua vastaan syntiä tehneet; vaan olet pannut katumuksen minul-
le, syntiselle, joka olen syntiä tehnyt enemmän kuin santaa on meressä. Voi Herra, minun lait-
tomuuteni ovat lisääntyneet; ne ovat lisääntyneet ja minä vääryyksieni paljouden tähden en 
ole arvollinen katsomaan taivaan korkeuteen ja näkemään sitä. Minä olen raskaiden rautakah-
leiden painama, niin etten voi kohottaa päätäni ylös, eikä minulla ole yhtään lepoa. Sillä minä 
olen vihastuttanut sinut ja olen tehnyt pahaa edessäsi; en ole noudattanut tahtoasi enkä täyttä-
nyt käskyjäsi. Sen tähden notkistan nyt sydämeni polvet ja rukoilen armoa sinulta.

Herra, minä olen syntiä tehnyt; totisesti minä olen syntiä tehnyt ja tunnen pahat tekoni. Mutta 
anon sinulta, rukoilen sinua: ”Anna minulle anteeksi, oi, Herra, anna minulle anteeksi. Älä 
salli  minun hukkua synteihini,  älä iäti vihastuneena minuun jätä minua olemaan paheitteni 
kanssa äläkä tuomitse minua manalaan. Sillä sinä, Jumala, olet katuvaisten Jumala ja osoitat 
minussa kaiken hyvyytesi, kun pelastat minut suuresta armostasi, vaikka minä en sitä ansaitsi-
sikaan. Niin minä aina, kaikkena elinaikanani, kiitän sinua. Sinua kiittävät kaikki taivasten 
voimat ja sinulle on tuleva kunnia iankaikkisesti. Amen.”

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

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

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

Herra, armahda. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ta-
pahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka-
päiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, 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 ian-
kaikkisesta iankaikkiseen.
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Kuoro: Amen.

(6.säv.)
Armahda meitä, Herra, armahda meitä. │ Sillä kun emme taida itseämme millään puo-
lustaa, │ 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 huudam-
me.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Armon ovet avaa meille, siunattu Jumalansynnyttäjä, │ ettemme toivoessamme sinuun 
hukkuisi,  │ vaan pääsisimme sinun kauttasi hädästä,  ║ sillä sinä olet kristikunnan pe-
lastus.

Lukija: Herra, armahda. (40)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

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

Herran nimeen siunaa, isä. (... esipaimen, siunaa.)

Pappi: Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armah-
da meitä.

Lukija: Amen.
Marttyyri Mardarioksen rukous

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 tie-
dät, pelasta minut, sinun kelvoton palvelijasi, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Amen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa.

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

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Juma-
lamme, eteen.

(Ps.143)
Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni. Sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa mi-
nulle. Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Vihamiehe-
ni vainoaa henkeäni, hän polkee elämäni jalkoihinsa, hän suistaa minut pimeyteen, kauan sit-
ten kuolleitten joukkoon. Voimani ovat lopussa, sydämeni jähmettyy. Minä muistelen mennei-
tä aikoja, mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun kättesi töitä. Minä kohotan käteni sinun puo-
leesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa.
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Vastaa minulle, Herra. Vastaa pian, kauan en enää jaksa. Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin 
olen haudan partaalla. Sinuun minä turvaan, osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta. Sinun puo-
leesi minä käännyn, opeta minulle tie, jota kulkea. Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä. 
Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani, opeta minua täyttämään tahtosi. Sinun 
hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä.

Nimesi tähden, Herra, anna minun elää. Vapauta minut ahdingosta, sinä vanhurskas. Tuhoa vi-
holliseni, sinä uskollinen. Hävitä kaikki, jotka vainoavat henkeäni, minä olen sinun palvelija-
si. Herra, sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle. Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, 
sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Herra, sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa mi-
nulle. Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Sinun hyvä 
henkesi johdattakoon minua tasaista tietä.

Suuri ylistysveisu

Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Me kiitäm-
me sinua, me ylistämme sinua, kumarramme sinua, kunnioitamme sinua, kiitosta kannamme 
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 oi-
kealla puolella 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 terveek-
si.” Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Juma-
lani,  opeta  minua  täyttämään 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 viettäisimme. Siunattu olet sinä, meidän isiem-
me Jumala, sekä kiitetty ja ylistetty on sinun nimesi iankaikkisesti. Amen. Herra, ole meille 
laupias, kun me turvaudumme sinuun. Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Kiitetty 
olet sinä, Valtias, tee minut sinun käskyjäsi ymmärtäväksi. Kiitetty olet sinä, Pyhä, valista mi-
nua käskyilläsi.

Herra, sinun laupeutesi pysyy iankaikkisesti. Älä kättesi töitä hylkää. Sinulle on tuleva kiitos, 
sinulle ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt ja aina ja 
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

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

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

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

Herra, armahda. (3)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ta-
pahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka-
päiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi 
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
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Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia nyt, aina ja iankaik-
kisesti.

Kuoro: Amen.

Herra Sebaot, ole kanssamme. │ Sillä muuta auttajaa kuin sinä ei meillä hädässämme 
ole. ║ Herra Sebaot, armahda meitä.

(Ps.150)
Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa. │ 
Herra Sebaot ...

q q q q q
Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri.

q q q q q
Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen.

q q q q q
Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen.

q q q q q
Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein. Kaikki 
te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa.

q q q q q
Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa.

q q q q q
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Herra, jollei meillä olisi pyhiä esirukoilijoitamme │ ja sinun meitä säälivää hyvyyttäsi, 
│ niin kuinka uskaltaisimme kiitosvirsillämme ylistää sinua, │ kun sinua herkeämättä 
ylistävät enkelit? ║ Sydäntentuntija, armahda sielujamme.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Syntieni paljous, oi, Jumalansynnyttäjä, on lukematon. │ Sinuun, oi, puhdas, olen minä 
turvautunut pelastusta pyytäen.  │ Katso heikon sieluni puoleen │ ja rukoile Poikaasi, 
meidän Jumalaamme,  │ että hän anteeksi antaisi minulle kaikki kauheat rikokseni;  ║ 
rukoile, oi, ainoa siunattu.

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, │ älä minua eläessäni hylkää, │ äläkä usko minua 
ihmisten turviin, ║ vaan itse puolusta ja armahda minua.

Kaiken toivoni minä panen sinuun, │ oi, Jumalanäiti, ║ suojele minua sinun kattosi al-
la.

Lukija: Herra, armahda. (40)

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 johdatukses-
sa uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä sinä olet 
kiitetty iankaikkisesti. Amen.
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikki-
seen. Amen. 

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

Herran nimeen siunaa, isä. (... esipaimen, siunaa.)

Pappi: Jumala, ole meille armollinen ja armahda meitä. Valista kasvosi meille ja ole meille ar-
mollinen.

Lukija: Amen.

Pappi: Herra, elämäni valtias. Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja turhanpuhu-
misen henki.

MAAHANKUMARRUS

Anna minulle, sinun palvelijallesi, sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rak-
kauden henki.

MAAHANKUMARRUS

Oi, Kuningas ja Herra. Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljeäni tuomitsisi, sil-
lä siunattu olet sinä iankaikkisesti. Amen.

MAAHANKUMARRUS

Jumala, puhdista minua syntistä. (12)

Herra, elämäni valtias. Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja turhanpuhumisen 
henki.  Anna minulle, sinun palvelijallesi,  sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja 
rakkauden henki. Oi, Kuningas ja Herra. Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljeäni 
tuomitsisi, sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti. Amen.

MAAHANKUMARRUS

Lukija: Herra, armahda. (12)

Munkki Paavalin rukous Jumalansynnyttäjälle

Tahraton, turmeltumaton, nuhteeton, puhdas, viaton Neitsyt, Jumalan Morsian, valtiatar, sinä 
olet ihmeellisen synnyttämisesi kautta yhdistänyt Jumalan Sanan ihmisten kanssa ja liittänyt 
ihmissuvun hylätyn luonnon taivaallisiin olentoihin. Sinä toivottomien ainoa toivo ja taistele-
vien auttaja, luoksesi rientävien altis puolustaja, kaikkien kristittyjen turva. Älä inhoa minua 
syntistä ja kirouksen alaista, joka olen saattanut itseni pahoilla ajatuksilla, sanoilla ja teoilla 
kokonaan kelvottomaksi ja välinpitämättömästi ajautunut tämän elämän huuman orjaksi. Sinä 
ihmisiä rakastavan Jumalan Äiti, ole ihmisrakkaudessasi laupias minulle, paheelliselle ja kun-
niattomalle, ja ota vastaan rukous syntisiltä huuliltani. Käyttäen äidinrohkeuttasi rukoile Poi-
kaasi, meidän Valtiastamme ja Herraamme, että hän avaisi minullekin rakkautta ja laupeutta 
uhkuvan sisimpänsä ja unohtaen lukemattomat rikkomukseni taivuttaisi minut katumukseen ja 
käskyjensä uskolliseksi täyttäjäksi.

Ole aina lähelläni, sinä laupias, sääliväinen ja hyväsydäminen, auta ja puolusta minua tämän 
elämän aikana, torju vastustajan hyökkäykset ja johdata minut pelastukseen. Lähtöni hetkellä 
hoivaa kurjaa sieluani ja karkota kauas kavalien pahojen henkien pimeät hahmot. Pelättävänä 
tuomiopäivänä päästä minut iankaikkisesta kadotuksesta ja tee minut Poikasi, meidän Juma-
lamme, sanomattoman kunnian perilliseksi.
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Valtiattareni,  Jumalansynnyttäjä,  sinun esirukouksellasi  ja  puolustuksellasi  minä voin tulla 
osalliseksi ainosyntyisen Poikasi, Herramme, Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kris-
tuksen armosta ja ihmisrakkaudesta. Hänelle, hänen aluttomalle Isälleen ja kaikkein pyhim-
mälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengelleen ylistys, kunnia ja palvonta nyt ja aina ja ian-
kaikkisesta iankaikkiseen.

Munkki Antiohoksen rukous Herrallemme Kristukselle

Valtias,  anna meille  nukkuessamme sielun ja  ruumiin lepo.  Varjele  meitä  synnin synkästä 
unesta ja pimeistä öisistä harhoista. Tyynnytä itsekkäät mielihalumme, sammuta pahan tuliset 
nuolet, jotka kavalasti suuntautuvat meihin. Kukista lihamme hyökkäykset ja vaimenna maal-
liset ja aineelliset pyyteemme. 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 veisai-
simme kiitosta ja ylistystä kunniakkaalle ja jalolle nimellesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja 
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Korkeasti ylistetty ainainen Neitsyt, Kristuksen, meidän Jumalamme Äiti, kanna meidän ru-
kouksemme sinun Poikasi, meidän Jumalamme, eteen, ja ano häntä pelastamaan sinun kautta-
si meidän sielumme.

Toivoni on Isä, turvani Poika, suojani Pyhä Henki. Pyhä Kolminaisuus, kunnia olkoon Sinul-
le.

Pappi: Kunnia olkoon sinulle, Kristus Jumala, meidän toivomme, kunnia sinulle.

Kuoro: Kunnia olkoon sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Herra, armahda. (3) Siunaa. (Esipaimen, siunaa.)

MAAHANKUMARRUS SEURAAVAN RUKOUKSEN AIKANA

Pappi: Oi, ylen armollinen, valtias Herra, Jeesus, Kristus, meidän Jumalamme, puhtaimman val-
tiattaremme Jumalansynnyttäjän ainaisen Neitseen Marian esirukouksien tähden;  sekä 
kunniallisen ja  eläväksi  tekevän ristisi  voimalla.  Kunniallisten,  taivaallisten,  ruumiitto-
mien voimien puolustamisen tähden.

Niitten rukouksien tähden, joita sinulle kantavat kunniallinen ja jalo profeetta, edelläkävi-
jä ja Kastaja Johannes; pyhät, jalot ja korkeasti kiitetyt apostolit; pyhät, kunnialliset, voi-
tolliset  marttyyrit;  jumalankantajat  pyhittäjäisämme; pyhät  vanhurskaat  Herran esivan-
hemmat, Joakim ja Anna ja kaikki muut pyhät ihmiset.

Tee meidän rukouksemme otolliseksi, lahjoita meille syntiemme päästö, peitä meidät siipie-
si suojaan, torju pois luotamme joka ainoa vihollinen ja vastustaja. Ja tee, oi, Herra, elä-
mämme rauhalliseksi, armahda meitä sekä maailmaasi, ja hyvyydestäsi ja ihmisrakkau-
destasi pelasta meidän sielumme.

SEURAKUNTA NOUSEE YLÖS MAASTA

Pappi: Siunatkaa minua pyhät isät, veljet ja sisaret; ja antakaa minulle, syntiselle, anteeksi synti-
ni, jotka olen tehnyt sanoillani, teoillani, ajatuksillani ja kaikilla tunteillani.

Lukija: Jumala antakoon sinulle anteeksi, pyhä isä. Anna anteeksi meillekin.

Pappi: Jumala armossaan antakoon meille anteeksi ja armahtakoon meitä kaikkia.

Rukoilkaamme Herraa tasavaltamme presidentin ja koko esivallan puolesta.

– 14 (15) –



SUUREN PAASTON SUURI EHTOONJÄLKEINEN PALVELUS
Kiuruveden ortodoksinen seurakunta • Romanos Pyrrö 10.10.2007

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi: Patriarkkamme Bartholomeoksen, arkkipiispamme Leon ja metropoliittamme Panteleimo-
nin puolesta.

q q q q q
Meitä vihaavien ja rakastavien puolesta.

q q q q q
Niiden puolesta, jotka armahtavat tai palvelevat meitä.

q q q q q
Jotka ovat käskeneet meitä kelvottomia rukoilemaan heidän puolestaan.

q q q q q
Vangittujen vapautumista.

q q q q q
Poissa olevien isiemme ja veljiemme puolesta.

q q q q q
Matkustavien puolesta.

q q q q q
Sairasten puolesta.

q q q q q
Rukoilkaamme maan hedelmien runsautta.

q q q q q
Ja jokaisen oikeauskoisen kristityn sielun puolesta.

q q q q q
Kunnioittakaamme edesmenneitten hurskasten hallitsijain muistoa.

q q q q q
Kirkkokuntamme piispain ja rakentajain muistoa.

q q q q q
Vanhempiemme ja kaikkien täällä ja kaikkialla muualla lepäävien edesmenneitten isiem-
me, veljiemme ja sisariemme muistoa; lausukaamme heidän puolestaan.

Kuoro: Herra, armahda. (3)

Pappi: Pyhien isiemme esirukouksien tähden,  Herra,  Jeesus,  Kristus,  meidän Jumalamme, ar-
mahda meitä.

Kuoro: Amen.
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