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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 84

YalmÕj pg/

Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot.
Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja
ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän
Jumalan eteen. Herra Sebaot, minun kuninkaani ja
Jumalani. Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa
poikasensa. Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi. He ylistävät sinua alati.
Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa.

`Wj ¢gapht¦ skhnèmat£ sou, KÚrie tîn dun£mewn. ™pipoqe‹ kaˆ ™kle…pei ¹ yuc» mou e„j t¦j
aÙl¦j toà Kur…ou, ¹ kard…a mou kaˆ ¹ s£rx mou
ºgalli£santo ™pˆ QeÕn zînta. kaˆ g¦r strouq…on
eáren ˜autù o„k…an kaˆ trugën nossi¦n ˜autÍ, oá
q»sei t¦ noss…a ˜autÁj, t¦ qusiast»ri£ sou, KÚrie tîn dun£mewn, Ð basileÚj mou kaˆ Р QeТj mou.
mak£rioi oƒ katoikoàntej ™n tù o‡kJ sou, e„j toÝj
a„înaj tîn a„ènwn a„nšsous… se. mak£rioj ¢n»r,
ú ™stin ¹ ¢nt…lhyij aÙtoà par¦ so…: ¢nab£seij
™n tÍ kard…v aÙtoà dišqeto e„j t¾n koil£da toà
klauqmînoj, e„j tÕn tÒpon, Ön œqeto: kaˆ g¦r eÙlog…aj dèsei Ð nomoqetîn.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. Jumala, Herra Sebaot,
kuule rukoukseni, älä ummista korviasi, Jaakobin
Jumala. Jumala, meidän kilpemme, katso voideltusi
puoleen. Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin
tuhat päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä
temppelisi ovella kuin asun jumalattomien katon alla. Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa
meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään
niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti. Autuas se, joka turvaa sinuun, Herra Sebaot.

poreÚsontai ™k dun£mewj e„j dÚnamin, Ñfq»setai
Ð QeÕj tîn qeîn ™n Sièn. KÚrie Ð QeÕj tîn dun£mewn, e„s£kouson tÁj proseucÁj mou, ™nètisai, Ð
QeÕj 'Iakèb. Øperaspist¦ ¹mîn, ‡de, Ð QeÒj, kaˆ
™p…bleyon e„j tÕ prÒswpon toà cristoà sou. Óti
kre…sswn ¹mšra m…a ™n ta‹j aÙla‹j sou Øpr cili£daj: ™xelex£mhn pararripte‹sqai ™n tù o‡kJ
toà Qeoà mou m©llon À o„ke‹n me ™n skhnèmasin
¡martwlîn. Óti œleoj kaˆ ¢l»qeian ¢gap´ KÚrioj
Ð QeÒj, c£rin kaˆ dÒxan dèsei: KÚrioj oÙ ster»sei
t¦ ¢gaq¦ to‹j poreuomšnoij ™n ¢kak…v. KÚrie, Ð
QeÕj tîn dun£mewn, mak£rioj ¥nqrwpoj Ð ™lp…zwn
™pˆ sš.

Psalmi 85

YalmÕj pd/

Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä
käänsit Jaakobin suvun kohtalon, sinä annoit anteeksi kansasi synnit, pyyhit pois kaikki sen rikkomukset. Sinä taltutit suuttumuksesi, sammutit vihasi hehkun. Käänny jälleen puoleemme, Jumala, pelastajamme, älä enää ole meille vihoissasi. Kestääkö sinun vihasi iäti, jatkuuko se polvesta polveen? Kunpa
jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät,
niin kansasi saisi iloita sinusta. Herra, osoita, että
olet uskollinen, pelasta meidät. Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen – älkööt he enää eksykö mielettömyyteen. Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat,
ja niin meidän maamme saa takaisin kunniansa.
Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha
suutelevat toisiaan. Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas taivaasta. Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa. Herran edellä kulkee oikeus,
se valmistaa Herralle tien.

EÙdÒkhsaj, KÚrie, t¾n gÁn sou, ¢pšstreyaj t¾n
a„cmalws…an 'Iakèb: ¢fÁkaj t¦j ¢nom…aj tù laù
sou, ™k£luyaj p£saj t¦j ¡mart…aj aÙtîn. katšpausaj p©san t¾n Ñrg»n sou, ¢pšstreyaj ¢pÕ
ÑrgÁj qumoà sou. ™p…streyon ¹m©j, Ð QeÕj tîn
swthr…wn ¹mîn, kaˆ ¢pÒstreyon tÕn qumÒn sou
¢f' ¹mîn. m¾ e„j toÝj a„înaj ÑrgisqÍj ¹m‹n; À
diatene‹j t¾n Ñrg»n sou ¢pÕ gene©j e„j gene£n; Ð
QeÒj, sÝ ™pistršyaj zwèseij ¹m©j, kaˆ Ð laÒj
sou eÙfranq»setai ™pˆ so…. de‹xon ¹m‹n, KÚrie, tÕ
œleÒj sou kaˆ tÕ swt»riÒn sou dóhj ¹m‹n. ¢koàsomai t… lal»sei ™n ™moˆ KÚrioj Ð QeÒj, Óti lal»sei e„r»nhn ™pˆ tÕn laÕn aÙtoà kaˆ ™pˆ toÝj Ðs…
ouj aÙtoà kaˆ ™pˆ toÝj ™pistršfontaj kard…an ™p'
aÙtÒn. pl¾n ™ggÝj tîn foboumšnwn aÙtÕn tÕ swt»rion aÙtoà toà kataskhnîsai dÒxan ™n tÍ gÍ
¹mîn. œleoj kaˆ ¢l»qeia sun»nthsan, dikaiosÚnh
kaˆ e„r»nh katef…lhsan; ¢l»qeia ™k tÁj gÁj
¢nšteile, kaˆ dikaiosÚnh ™k toà oÙranoà diškuye.
kaˆ g¦r Ð KÚrioj dèsei crhstÒthta, kaˆ ¹ gÁ
¹mîn sèsei tÕn karpÕn aÙtÁj: dikaiosÚnh ™nant…
on aÙtoà proporeÚsetai kaˆ q»sei e„j ÐdÕn t¦
diab»mata aÙtoà.

Psalmi 86

YalmÕj pe/

Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle, minä olen
köyhä ja avuton. Varjele minua, minä olen hurskas
ja uskollinen, auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun.
Sinä olet minun Jumalani. Herra, armahda minua.
Kaiken päivää huudan sinua avukseni. 

Kl‹non, KÚrie, tÕ oâj sou kaˆ ™p£kousÒn mou, Óti
ptwcÕj kaˆ p™nhj e„mˆ ™gè. fÚlaxon t¾n yu-c»n
mou, Óti ÓsiÒj e„mi: sîson tÕn doàlÒn sou, Ð QeÒj
mou, tÕn ™lp…zonta ™pˆ sš. ™lšhsÒn me, KÚrie, Óti
prÕj s kekr£xomai Ólhn t¾n ¹mšran. 
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Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä palvelijasi ilolla. Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Kuule minun rukoukseni,
Herra, ota vastaan avunpyyntöni. Sinua minä hädässäni huudan, ja sinä vastaat minulle. Ei ole vertaistasi jumalien joukossa, ei ole vertaa sinun teoillesi,
Herra. Sinä olet luonut kaikki kansat. Ne tulevat
eteesi ja kumartavat sinua, ne kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra. Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä
yksin olet Jumala.

eÜfranon t¾n yuc¾n toÝ doÚlou sou, Óti prÕj sš,
KÚrie, Ãra t¾n yuc»n mou. Óti sÚ, KÚrie, crhstÕj
kaˆ ™pieikÁj kaˆ polušleoj p©si to‹j ™pikaloumšnoij se. ™nètisai, KÚrie, t¾n proseuc»n mou kaˆ
prÒscej tÍ fwnÍ tÁj de»seèj mou. ™n ¹mšrv ql…
yeèj mou ™kškraxa prÕj sš, Уti ™p»kous£j mou.
oÙk œstin ÓmoiÒj soi ™n qeo‹j, KÚrie, kaˆ oÙk œsti
kat¦ t¦ œrga sou. p£nta t¦ œqnh, Ósa ™po…hsaj,
¼xousi kaˆ proskun»sousin ™nèpiÒn sou, KÚrie,
kaˆ dox£sousi tÕ Ónom£ sou. Óti mšgaj eЌ sÝ kaˆ
poiîn qaum£sia, sÝ eЌ QeÕj mÒnoj.

Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun
totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. Herra, minun Jumalani, sinua minä
kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut
tuonelan syvyyksistä. Jumala, sortajat käyvät kimppuuni, häikäilemättä he tavoittelevat henkeäni. He
eivät sinusta piittaa. Herra, sinä olet laupias Jumala
ja annat anteeksi, sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri. Katso puoleeni,
armahda minua. Anna minulle voimaa, pelasta minut, olenhan palvelijasi, sinun palvelijattaresi poika.
Anna merkki, joka lupaa minulle hyvää. Häpeä vihamiehilleni. Saakoot he nähdä, että sinä, Herra, autat
ja lohdutat minua.

Ðd»ghsÒn me, KÚrie, ™n tÍ Ðdù sou, kaˆ poreÚsomai ™n tÍ ¢lhqe…v sou: eÙfranq»tw ¹ kard…a mou
toà fobe‹sqai tÕ Ônom£ sou. ™xomolog»soma… soi,
KÚrie Ð QeÒj mou, ™n ÓlV kard…v mou, kaˆ dox£sw
tÕ Ónom£ sou e„j tÕn a„îna. Óti tÕ œleÒj sou mšga
™p' ™m kaˆ ™rrÚsw t¾n yuc»n mou ™x ¯dou katwt
£tou. Ð QeÒj, par£nomoi ™panšsthsan ™p' ™mš, kaˆ
sunagwg¾ krataiîn ™z»thsan t¾n yuc»n mou kaˆ
oÙ prošqentÒ se ™nèpion aÙtîn. kaˆ sÚ, KÚrie Ð
QeÒj mou, o„kt…rmwn kaˆ ™le»mwn, makrТqumoj kaˆ
polušleoj kaˆ ¢lhqinÒj. ™p…bleyon ™p' ™m kaˆ
™lšhsÒn me, dÕj tÕ kr£toj sou tù paid… sou kaˆ
sîson tÕn uƒÕn tÁj paid…skhj sou. po…hson met'
™moà shme‹on e„j ¢gaqÒn, kaˆ „dštwsan oƒ misoàntšj me kaˆ a„scunq»twsan, Óti sÚ, KÚrie,
™bo»qhs£j moi kaˆ parek£les£j me.

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 )

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.

Oi, hyvä, meitä varten Neitseestä syntynyt ristinkuoleman kärsinyt Herra. Sinä olet kuolemallasi kuoleman kukistanut ja Jumalana ylössnoussut.

`O di' ¹m©j gennhqeˆj ™k Parqšnou, kaˆ staÚrwsin Øpome…naj, ¢gaqš: Р qan£tJ tÕn q£naton skuleÚsaj kaˆ œgersin de…xaj æj QeÒj.

Älä hylkää niitä, jotka sinä, armollinen, olet kädelläsi luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, ota vastaan
synnyttäjäsi meidän puolestamme kantamat rukoukset ja pelasta, oi, Vapahtaja, epätoivoinen kansa.

m¾ par…dVj oÞj œplasaj tV ceir… sou: de‹xon t¾n
filanqrwp…an sou, ™leÁmon, dšxai t¾n tekoàs£n
se QeotÒkon, presbeÚousan Øpr ¹mîn kaˆ sîson,
Swt¾r ¹mîn, laÕn ¢pegnwsmšnon.

( evankeliumi )

( tÕ eÙaggšlion )

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.

M¾ d¾ paradóhj ¹m©j e„j tšloj di¦ tÕ Ônom£ sou
tÕ ¤gion kaˆ m¾ diasked£sVj t¾n diaq»khn sou
kaˆ m¾ ¢post»sVj tÕ œleÒj sou ¢f' ¹mîn di¦
'Abra¦m tÕn ºgaphmšnon ØpÕ soà kaˆ di¦ 'Isa¦k
tÕn doàlÒn sou kaˆ 'Isra¾l tÕn ¤giÒn sou.
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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

KONTAKION

Herra, armahda. (40)

KÚrie, ™lšhson. (m/)

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.
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Herran nimeen siunaa, isä.

'En ÑnÒmati Kur…ou, eÙlÒghson p£ter.

Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä, kirkasta kasvosi meille ja armahda meitä.

`O QeÕj, o„kteirÁsai ¹m©j, kaˆ eÙlogÁsai ¹m©j,
™pif£nai tÕ prÒswpon aÙtoà ™f' ¹m©j, kaˆ
™leÁsai ¹m©j.

Amen.

'Am»n.
Basileios Suuren rukous

EÙc¾ toà Meg£lou Basile…ou

Valtias, Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme.
Sinä olet ollut kärsivällinen meitä synnintekijöitä
kohtaan ja ohjannut meidät tähän hetkeen, jona sinä,
riippuen eläväksi tekevän ristin puussa, osoitit viisaalle ryövärille tien paratiisiin ja kuolemallasi hukutit kuoleman. Ole armollinen meille, syntisille ja
kelvottomille palvelijoillesi, sillä me olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet käskysi emmekä ole
kelvolliset nostamaan katsettamme taivaan korkeuteen, sillä olemme vanhurskauden tieltä poikenneet
ja sydämemme haluissa vaeltaneet.

Dšspota KÚrie 'Ihsoà Cristš, Р QeÕj ¹mîn, Ð
makroqum»saj ™pˆ to‹j ¹mîn plhmmel»masi kaˆ
¥cri tÁj paroÚshj éraj ¢gagën ¹m©j, ™n Î ™pˆ
toà zwopoioà xÚlou krem£menoj tù eÙgnèmoni
lVstÍ t¾n e„j tÕn par£deison ædopo…hsaj e‡sodon kaˆ qan£tJ tÕn q£naton êlesaj, ƒl£sqhti kaˆ
¹m‹n to‹j ¡martwlo‹j kaˆ ¢nax…oij doÚloij sou:
¹m£rtomen g¦r kaˆ ºnom»samen kaˆ oÙk ™smn
¥xioi «rai t¦ Ômmata ¹mîn kaˆ blšyai e„j tÕ
Ûyoj toà oÙranoà: diÒti katel…pomen t¾n ÐdÒn tÁj
dikaiosÚnhj sou kaˆ ™poreЪqhmen ™n to‹j qel»masi tîn kardiîn ¹mîn.

Mutta me rukoilemme hartaasti vertaamatonta hyvyyttäsi: Armahda meitä, Herra, armosi paljouden
tähden ja pelasta meidät sinun pyhän nimesi tähden,
sillä päivämme ovat turhuudessa kuluneet. Vapauta
meidät vastustajan otteesta ja anna syntimme anteeksi. Kuoleta vahingolliset pyyteemme, että me
luopuisimme vanhasta minästämme ja pukeutuisimme uuteen ja eläisimme sinulle, Herrallemme ja hyväntekijällemme, ja sinun käskyjäsi seuraten pääsisimme ikuiseen rauhaan, jossa on kaikkien iloitsevien asunto. Kristus, meidän Jumalamme, sinä olet
totisesti sinua rakastavien ilo ja riemu, ja sinulle
iankaikkisen Isäsi ja kaikkein pyhimmän, hyvän ja
eläväksi tekevän Henkesi kanssa me kunniaa kannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen.

'All' ƒketeÚomen t¾n s¾n ¢ne…kaston ¢gaqÒthta:
fe‹sai ¹mîn, KÚrie, kat¦ tÕ plÁqoj toà ™lšouj
sou kaˆ sîson ¹m©j di¦ tÕ Ônom£ sou tÕ ¤gion,
Óti ™xšlipon ™n mataiÒthti aƒ ¹mšrai ¹mîn.
'Exeloà ¹m©j tÁj toà ¢ntikeimšnou ceirÒj kaˆ
¥fej ¹m‹n t¦ ¡mart»mata kaˆ nškrwson tÕ sarkikÕn ¹mîn frÒnhma: †na, tÕn palaiÕn ¢poqšmenoi
¥nqrwpon, tÕn nšon ™ndusèmeqa kaˆ soˆ z»swmen,
tù ¹metšrJ DespÒtV kaˆ khdemÒni: kaˆ oÛtw, to‹j
so‹j ¢kolouqoàntej prost£gmasin, e„j t¾n a„ènion ¢n£pausin katant»swmen, œnqa p£ntwn ™stˆ
tîn eÙfrainomšnwn ¹ katoik…a. SÝ g¦r eЌ ¹ Ôntwj
¢lhqin¾ eÙfrosÚnh kaˆ ¢gall…asij tîn ¢gapèntwn se, Crist Ð QeÕj ¹mîn, kaˆ soˆ t¾n dÒxan
¢napšmpomen, sÝn tщ ¢n£rcJ sou Patr… kaˆ tJ
panag…J kaˆ ¢gaqù kaˆ zw-opoiù sou PneÚmati,
nàn kaˆ ¢ei kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„înwn.
'Am»n.

Kunnia olkoon sinulle, Kristus, meidän Jumalamme,
meidän toivomme, kunnia sinulle.

DÒxa soi, Ð QeÒj, ¹ ™lpˆj ¹mîn, KÚrie, dÒxa soi.

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.

Herra, armahda. (3)

KÚrie, ™lšhson. (g/)

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.

Herra, armahda. (3)

KÚrie, ™lšhson. (g/)
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