Majapaikkojen siunaaminen
Pappi: Kiitetty on Jumalamme, alati, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Laulajat: Aamen. Taivaallinen Kuningas, / Lohduttaja, totuuden Henki, / joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, / hyvyyden lähde / ja elämän antaja, / tule ja asu
meissä / ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta / sekä pelasta, oi Hyvä,
meidän sielumme.
Lukija: Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala,
pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme.
Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun
nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. | Pyhitetty olkoon sinun nimesi. | Tulkoon sinun
valtakuntasi. | Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. |
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. | Ja anna meille anteeksi velkamme, | niin kuin mekin 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 iankaikkisesti.
Lukija: Aamen.
Pappi: Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran
nimeen. Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
Laulajat 2 säv.: Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee
Herran nimeen.
Pappi: He piirittivät minua joka taholta; Herran nimessä minä lyön heidät maahan.
En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.
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Laulajat 2 säv.: Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee
Herran nimeen.
Pappi: Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on
tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme.
Laulajat 2 säv.: Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee
Herran nimeen.
Troparit 2. säv.: Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä, / ja rukoilemme
syntejämme anteeksi, oi Kristus Jumala, / sillä pelastaaksesi sinun luotusi vihollisen
orjuudesta / sinä tahdoit lihassa astua ristille. / Kiittäen me siis huudamme sinulle: /
Ilolla täytit sinä kaikki, meidän Vapahtajamme, / sinä, joka tulit maailmaa
pelastamaan.
Pappi: Se on viisautta. Prokimeni. Herran pelko on viisauden alku.
Laulajat: Herran pelko on viisauden alku.
Pappi: Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän sanan tunteminen on ymmärrystä.
Laulajat: Herran pelko on viisauden alku.
Pappi: Herran pelko
Laulajat: on viisauden alku.
Pappi: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Rauha
olkoon teille kaikille.
Laulajat: Niin myös sinun hengellesi.
Pappi: Lukekaamme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.
Laulajat: Kunnia olkoon sinulle Herra, kunnia sinulle.
Pappi: Kuulkaamme.
Herra sanoi: “Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee
minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan
kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät
taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Se taas,
joka kuulee mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, ilman
perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle."
Laulajat: Kunnia olkoon sinulle Herra, kunnia sinulle.
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Pappi: Pyhän Hengen armo voima ja siunaus pyhittää nämä tilat, nimeen Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen.
Laulajat: Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa Sinun perintöäsi. Anna kirkollesi
voitto vihollisista ja suojele ristilläsi valtakuntaasi.
Pappi: Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua,
kuule ja armahda.
Laulajat: Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. (useasti)
Ektenien lopuksi laulajat: Aamen.
Pappi: Rukoilkaamme Herraa.
Laulajat: Herra, armahda.
Pappi: Kaikkivaltias Jumala, joka käskylläsi olet tehnyt taivaan ja perustanut maan
lujalle pohjalle, kaiken Parantaja ja Luoja, jota ilman emme voi mitään hyvää ja
pysyväistä tehdä, katso täällä juhlaa viettävien puoleen ja anna totuutesi sanan olla
heidän toimintansa ohjaavana ja siunaavana voimana.
Laulajat: Aamen.
Pappi: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Kuoro: Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.
Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän Toivomme,
Kunnia Sinulle.
Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Siunaa.
Pappi: Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, jumalankantajain pyhittäjäisiemme ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden armahtakoon meitä ja pelastakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.
Kuoro: Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
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