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Sunnuntai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Oi minun sieluni, nosta katseesi ja näe Jumalan taloudenhoito ja laupeus, / kun Hän taivutti taivaat
ja tuli maan päälle ylentääkseen sinut himojen kurjuudesta / ja pystyttääkseen sinut uskon kalliolle.
/ Voi pelottavaa ihmettä! // Kunnia olkoon tyhjentymisellesi, oi ihmisiä rakastava!
Oi minun sieluni, näe laittomat tekosi ja ihmettele, / kuinka maa sinua kannattaa eikä salama sinua
polta! / Kuinka villipedot eivät sinua syö? / Kuinka ei laskematon Aurinko ole lakannut sinulle
paistamasta? / Nouse, kadu, huuda Herralle: / Minä olen syntiä tehnyt Sinua vastaan, // minä olen
syntiä tehnyt; armahda minua!
Sinuun me panemme toivomme, oi kaikkivoimallinen Herra, / Sinua me rukoilemme: / Päästä
meidät kaikista vaaroista, himoista ja hämmingistä, / että saisimme viettää elämämme rauhassa, / ja
että puhtaasti elettyämme kohtaisimme tuomiopäivänä Sinut, // suopean ja armollisen Valtiaan.
Ruumiittomien stikiirat
Sinä, Kristus, teit enkelit tulen liekeiksi / ja siten kuvasit meille heidän lämmintä hartauttaan ja
hengen nopeutta. // Kaikkivoimallinen Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Herra, pelasta meidät enkelten suojeluksen kautta! / Pese meidän rikkomustemme saasta ja pyyhi
pois syntien arvet, että huutaisimme: // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Serafit, Kerubit, Enkelit, Voimat, Valtaistuimet, Hallitukset, / kaikki Herraudet, Arkkienkelit ja
loistavat Vallat huutavat Sinulle: // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia nyt—
J umalansynnyttäjän stikiira
Koko maasta syntynyt luonto huutaa Sinulle, oi Jumalan Äiti, enkelten kanssa: / Iloitse! Sillä Sinä,
oi Jumalansynnyttäjä, tulit synnytyksesi kautta // meidän pelastuksemme välimieheksi.

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Tuhlaajapojan lailla minä olen tullut, oi armollinen: / Ota minut eteesi langetessani vastaan niin
kuin yhden palkkalaisistasi, Jumala, // ja armahda minua!
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Niin kuin ryövärien käsiin joutunut ja haavoittunut olen minäkin, / sieluni on omien syntieni
maahan lyömä ja haavoittunut. / Kehen muuhun minä syynalainen turvaisin, / paitsi Sinuun,
sielujen laupiaaseen parantajaan? // Jumala, vuodata päälleni suuri armosi!
Marttyyrien stikiira
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala. / Sinusta apostolit kerskaavat / ja marttyyrit riemuitsevat, //
jotka ovat yksiolennollisesta Kolminaisuudesta saarnanneet.
Kunnia nyt—
J umalansynnyttäjän stikiira
Annettuasi ruumiin Jumalalle Sinä nousit enkelijoukkojen yläpuolelle. / Mutta voi, minä olen
voittanut kaikki synneissä, ja pelkään ja vapisen, / enkä edes rohkene rukoilla Sinua,
Jumalansynnyttäjä Valtiatar. / Älä ylenkatso minua, vaan kiiruhda, pelasta minut // ja ohjaa minut
suoralle tielle!

Maanantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Sieluni, kun sinulla kerran on katumuksen parantola, / niin tule, lankea maahan huoaten / ja huuda
sielujen ja ruumiitten parantajalle: / Vapauta minut rikkomuksistani, oi ihmisiä rakastava! / Lue
minut yhteen syntisen naisen, ryövärin ja publikaanin kanssa! / Jumala, lahjoita minulle rikosteni
anteeksianto // ja pelasta minut!
Minä en ole pyrkinyt publikaanin katumukseen, / eikä minulla ole syntisen naisen kyyneleitä, / sillä
paatumuksen tähden en minä kykene sellaiseen parannukseen. / Mutta ihmisiä rakastava Kristus
Jumala, // laupeudessasi pelasta minut!
Kunnia nyt—
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalansynnyttäjä, saastaton Neitsyt, / rukoile ylhäisten voimien kanssa Poikaasi, / että Hän ennen
loppua lahjoittaisi / rikkomusten anteeksiannon meille, // jotka uskolla Sinua ylistämme!
II Katismatroparit
Oi ihmisiä rakastava Herra, / joka kyynelin puhdistit Pietarin kiellon / ja annoit huokauksen tähden /
anteeksi publikaanin rikkomukset, // armahda minua!
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Valmistaudu, minun sieluni, / tässä elämässä tulevaan elämään, / ettet hämmentyisi, sillä siellä ei
ole apua rikkaudesta, / ei voimasta, ei ystävistä eikä ruhtinaista, // vaan katsotaan vain tekoihin ja
Jumalan ihmisrakkauteen!
Kunnia nyt—
J umalansynnyttäjän tropari
Oi ylen pyhä Neitsyt, / Sinä olet kunniakkaita kerubeita kunniallisempi, / sillä he eivät kestä
jumalallista kirkkautta, / vaan toimittavat palvelustaan siipien peittämin kasvoin, / mutta omin
silmin Sinä katselit kantamaasi lihaksitullutta Sanaa. / Rukoile lakkaamatta Häntä // meidän
sielujemme puolesta!
III Katismatroparit
Oi Vapahtaja, joka otit vastaan Pietarin kyyneleet / ja vanhurskautit syvästi huokaavan publikaanin,
/ armahda minuakin, / kun minä katuvaisena lankean eteesi, // ja pelasta minut!
Marttyyrien tropari
Oi pyhät, me pyydämme: / Rukoilkaa, että meille annettaisiin rikkomuksemme anteeksi // ja että
meidät pelastettaisiin odottavasta hirveydestä ja karvaasta kuolemasta!
Kunnia nyt—
J umalansynnyttäjän tropari
Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, / Sinä ylitit taivasten voimat, / sillä Sinä osoittauduit jumalalliseksi
temppeliksi, / kun synnytit Kristuksen, // meidän sielujemme Vapahtajan!

Katumuskanoni, 7. sävelmä
J oosefin runo.
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme yksin Jumalalle, / joka auttoi Moosesta viemään Israelin Egyptistä, // sillä Hän on
ylistetty!
Troparit
Langettuani hirveitten tekojen mereen minä huudan Sinulle: Oi armollinen, ojenna minulle kätesi ja
pelasta minut, niin kuin Sinä, ihmisiä rakastava, pelastit Pietarin!
Oi Kristus, pese minut, niin kuin pesit syntisen naisen armosi teolla monista rikkomuksista, kun
minä kadun, että uskoen ylistäisin Sinua!
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Marttyyrien troparit
Oi Kristus, joka kirkastit pyhäsi moninaisten kidutusten valimossa, päästä minutkin heidän
pyyntöjensä tähden himojen pimennyksestä!
Kidutusten kärsivällisen kestämisen puhdistamat pyhät marttyyrit loistivat aurinkoa kirkkaammin ja
tekivät eksytyksen mustaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton Neitsyt, Sinä uskovaisten puolustus ja syntisten paluu Jumalan tykö, pelasta minut
esirukouksesi kautta!

Ruumiittomien kanoni
Akrostikon on: Kannan ruumiittomille seitsemännen ylistyksen.
Irmossi
Veisatkaamme voittoveisua Jumalalle, / joka paiskasi faaraon Punaiseen mereen, // sillä Hän on
ylistetty!
Troparit
Oi voimaltasi ääretön Kristus, kirkasta minun mieleni valkeudellasi ja innoita minut veisaamaan
enkeltesi ylistystä, sillä Sinä olet ylistetty!
Veisuin ylistävät Kristusta taivaalliset kuorot, joilla on vakaa jumalallisesta lähteestä kumpuava
koitto.
J umalansynnyttäjän tropari
Selvästi tietäen, että Sinä, puhdas, olet jumalallisen kirkkauden kaunistama, me kaikki uskovaiset
huudamme Sinulle: Iloitse!

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Herra, joka sanallasi vahvistit maanpiirin, / joka ei horju, // vahvista meidänkin mielemme Sinun
pelkoosi!
Troparit
Minä olen joutunut sopimattomien tekojen yöhön. Oi ihmisiä rakastava valkeuden antaja, kirkasta
minut nyt katumuksen valolla, että uskolla ylistäisin Sinua!
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Kaikki polut, joita olen elämässäni kulkenut, ovat syösseet minut hekumain rotkoon. Oi Jeesus,
osoita minulle katumuksen jumalalliset polut!
Marttyyrien troparit
Urhein mielin kestettyänne kilvan te, autuaat marttyyrit, saitte taivaalliset palkinnot ja rukoilette nyt
kaikkien puolesta.
Oi voittajat, kestettyänne kymmeniä tuhansia tuskia te tulitte otollisiksi kymmeniin tuhansiin
hyvyyksiin ja teidät on yhdistetty kymmeniin tuhansiin ruumiittomiin voimiin.
J umalansynnyttäjän tropari
Neitsyt, Sinä ainoa joka synnytit taivaallisen Kuninkaan, kukista minussa kuninkaana hallitseva
synti, armahda minua ja pelasta minut!

Ruumiittomien kanoni
Irmossi
Kristuksen Kirkko on vahvistunut uskossa, / ja siksi se lakkaamatta huutaa veisuin laulaen: / Pyhä
olet Sinä, Herra, // ja Sinua minun henkeni veisuin ylistää!
Troparit
Jumalallisen säteilyn välittäjinä te, kaikki enkelikuorot, huudatte: Pyhä olet Sinä, ainoa
kaikkivoimallinen Herra!
Rakkauden lain mukaisesti te arkkienkelit levitätte jumalallista heijastusta ja veisaatte ihanasti
Kristukselle: Pyhä olet Sinä, ainoa kaikkivoimallinen Herra!
Melkein alkukirkkauden veroista elämää tavoittelevat hurskaat veisaavat yhteen ääneen Kristukselle:
Pyhä olet Sinä, Herra, joka pelastat meidän sielumme!
J umalansynnyttäjän tropari
Kaiken olemattomuudesta olemiseen omalla tahdollaan tuottanut ihmisiä rakastava Sana lainasi
Sinusta, oi Neitsyt, lihan ja tuli säälistä ihmiseksi.

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Ihmisiä rakastava Kristus Jumala, / Sinun sanomattoman viisautesi suuruus on peittänyt taivaat //
Sinun taloudenhoidossasi.
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Troparit
Oi armollinen Sana, joka haluat kaikkien pelastuvan, pelasta minut, joka olen rikkonut Sinun
käskysi, äläkä ylenkatso minua!
Minä kurja olen alistunut järjettömiin himoihin ja tullut eläinten kaltaiseksi. Oi armollinen Jumalan
Sana, armahda minua!
Marttyyrien troparit
Jumalisuuden kiihkon sytyttäminä te, marttyyrit, piinattuina ja tulessa poltettuina poltitte
eksytyksen.
Oi autuaat, te osoittauduitte hengelliseksi paratiisiksi, jonka keskellä on elämän puu, Kristus, kaiken
istuttaja.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama puhdas Neitsyt, armoita minunkin mieleni ja vapauta se täydellisesti
tietämättömyyden pimeydestä!

Ruumiittomien kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, minä kuulin Sinulta sanoman, / että Sinä olet ilmestynyt maan päälle meidät pelastamaan. /
Sen tähden minä huudan Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi!
Troparit
Parantakaa minun sieluni vammat, oi enkelten kuorot, jotka seisotte valittuina palvelijoina
Kristuksen edessä ja rukoilette Häntä!
Ruumiittomien sotavoimat ympäröivät hartaina Sinun valtaistuintasi, oi Herra, ja selvästi huutavat
aina: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Oi Kristus, enkelten joukot hämmästyivät nähdessään Sinut lihallisesti maan päällä kuolevaisten
ihmisten parissa.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistetty puhdas Jumalanäiti, joka selittämättömästi synnytit lihassa Jumalan, Sinulta me
anomme: Rukoile meille pelastusta!
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Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Oi Sana, aamusta varhain rientäen Sinua kunnioittamaan ja kiittämään / me lakkaamatta veisuin
ylistämme Ristisi kuvaa, // jonka olet antanut meille avuksi ja aseeksi
Troparit
Kevytmielisesti olen elämäni tuhlannut ja vapisen erehtymättömän tuomioistuimen edessä, johon
minä irstas joudun tuomittavaksi. Herra, ole minulle armollinen!
Oi Sana, joka valistit sokeitten silmät, aukaise minun sieluni hirveästi mustuneet silmäterät, että
näkisin Sinun käskyjesi valkeuden!
Marttyyrien troparit
Vakain mielin tunnustaessanne Kristuksen te, urheat taistelijat, kestitte kidutusten kaikki tuskat. Sen
tähden teitä autuaiksi ylistetään!
Purjehdittuanne halki kidutusten koko aallokon te, marttyyrit, pääsitte ylhäisen Valtakunnan
sataman totiseen tyveneen.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, Sinun kauttasi suuria tehnyt Jumala tuli käsittämättömästi ruumiiseen Sinusta. Rukoile
hartaasti Häntä kaikkien puolesta!

Ruumiittomien kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun tykösi minä aamusta varhain kiiruhdan / ja Sinulle minä veisaan, oi laupias Herra. / Anna
käskyjesi valkeuden loistaa syntien pimentämälle sielulleni, // ja ohjaa minua!
Troparit
Aineetonta valoa säteilevät serafit ylistävät pyhin ja moniäänisin suin veisaten ääretöntä ja
ylijumalallista Hallitusta.
Ylijumalallisen viisauden asumukset, kerubit, peittävät kasvonsa ja jalkansa pyhin siivin, sillä he
eivät rohkene katsella jumalallista kirkkautta.
Oi kunniakkaat Valtaistuimet, jotka jumalallisin ja autuain mielin nautitte ihanasta säteilystä, te
olette osoittautuneet ylimaallisesti sanomattomien salaisuuksien näkijöiksi.
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J umalansynnyttäjän tropari
Jumalallinen Mieli sekoittui ihmismieleen, oi puhdas, kun Hän sekoittumatta ja muuttumatta
yhdistyi persoonallisesti siihen Sinun puhtaassa ja viattomassa kohdussasi.

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Tuonelan kohdusta Joona huusi: / "Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta!" / Ja me huudamme
Sinulle: // "Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!"
Troparit
Rikkomusten syvyys on minut ympäröinyt, minä olen vajonnut syntien aavaan mereen. Oi Sana,
nosta minut turmeluksesta elämään, niin kuin kerran Joonaan!
Olen joutunut ajatusten aallokon myrskyyn. Oi armollinen, ohjaa minut totisen katumuksen
satamaan ja säilytä minun sydämeni tyvenessä!
Marttyyrien troparit
Totuuden kilven suojaamat pyhät torjuivat hirmuvaltiaitten valheelliset imartelut, ja kuoltuansa he
nyt hallitsevat Kristuksen kanssa.
Rakkauden ylentäminä kohti Jumalaa marttyyrit vihasivat maailman ystävyyttä ja tulivat kaikkien
Luojan ystäviksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Veisuin me ylistämme Sinua, oi veisuin ylistetty Neitsyt, sillä Sinä synnytit veisuin ylistetyn Sanan,
jolle taivasten voimat vaikenematta ylistystä veisaavat!

Ruumiittomien kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Herraudet säteilevät aina nuorekkaasti Ylivaltiaan kirkkautta ja ylistävät veisuin Hänen
sanomatonta kunniaansa.
Jumalalliset Voimat voimistuvat selvästi väkevyydessä, kun he rakkaudella katselevat
ylivoimallisen vallan voimaa.
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J umalansynnyttäjän tropari
Kuninkaallisen suvun jälkeläisenä Sinä, Neitsyt, synnytit luonnon ja ymmärryksen ylittäen kaiken
Kuninkaan, ja pysyit totisesti Neitseenä.

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Vapahtaja, Sinä viilensit palavan pätsin ja pelastit nuorukaiset, / jotka veisasivat ja sanoivat: /
Kiitetty olet Sinä iankaikkisesti, // Herra meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi sielu, uhraa Jumalalle kiitosuhria, ja riennä katumaan! Niin kauan kuin elämän juhla kestää, käy
kauppaa saadaksesi hyvien tekojen voittoa!
Kaiken katkaiseva kuolema lähestyy, oi sielu. Tee otollisia hedelmiä, ettei sinua viskattaisi
hedelmättömänä puuna helvetin tuleen ja joutuisit hyödyttömästi valittamaan!
Marttyyrien troparit
Sammutettuaan eksytyksen pätsin verensä kasteella pyhät huusivat niin kuin nuorukaiset: Kiitetty
olet Sinä iankaikkisesti, Herra meidän isiemme Jumala!
Korkeimpaan valkeuteen yhdistyneinä te, marttyyrit, tulitte valkeuden lapsiksi. Nyt te valistatte
kaikki pimeydessä olevat ja karkotatte eksytyksen synkeyden.
J umalansynnyttäjän tropari
Tulessa kulumaton pensas kuvasi ennalta Sinua, oi puhdas, sillä Sinä, Neitsyt, synnytit
sietämättömän Tulen. Sen tähden minä huudan Sinulle: Polta minun aineelliset himoni!

Ruumiittomien kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi kaikkivoimallinen Herra, Sinun valtaistuimesi ympärillä seisten kunniakkaat ja loistavat Vallat
ylistävät horjumatta ja huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Hallitukset kiertävät aineettomasti yhtä Hallitusta täydellisesti auliina ja huutavat lakkaamatta
ylistäen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
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J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, synnytit siemenettä yhden persoonan kahdessa olemuksessa, ainoan
ihmisiä rakastavan Kristuksen, pelottavaa taloudenhoitoa toteuttavan meidän isiemme Jumalan.

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Jäljitellen nuorukaisia pätsissä / me, jotka olemme saaneet Hengen vilvoituksen, huudamme: //
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!
Troparit
Minä olen saanut järjen valaisevaksi lyhdyksi, mutta mielettömästi minä kurja olen alistunut
järjettömiin himoihin ja kuljen aina pahuuden pimeydessä.
Herra on lähellä, niin kuin me uskomme. Huolehdi, minun sieluni, älä nuku! Valvo ja valppaana
huuda: Oi armollinen ja ihmisiä rakastava, pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Jumalallista suloa maistettuanne te kestitte kipujen karvauden, oi marttyyrit, ja nyt te olette
pukeutuneet Sanan jumalalliseen osallisuuteen.
Oi kunniakkaat marttyyrit, te olette päässeet jumalalliseen lepoon, te olette saavuttaneet toivomanne
hyvän. Sen tähden on oikein, että me ylistämme teitä autuaiksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Ihmisten saviseos pääsi kirouksesta Sinun synnytyksesi kautta, oi Neitsyt, sillä Sinä synnytit
Siunatun, joka kaunistaa kaiken siunauksella.

Ruumiittomien kanoni
8. veisu
Irmossi
Ainoalle aluttomalle kunnian Kuninkaalle, / jonka edessä taivasten voimat ylistävät / ja jota
enkelien järjestöt pelkäävät, / papit laulakaa kiitosvirsiä, // ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina
aikoina!
Troparit
Oi Arkkienkelit, jotka olette panneet kaiken halajamisenne Jumalaan ja nautitte Hänen säteilystänsä,
rukoilkaa hartaasti, että Hän antaisi ylistystänne veisaaville rikkomukset anteeksi iankaikkisesti!
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Oi Enkelit, jotka olette puhtaita mieliä ja vapaita kaikesta aineellisesta pyrkimyksestä, pelastakaa
kaikki, jotka kanssanne halukkaasti suuresti ylistävät Kristusta kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka sanomattomasti otit kohtuusi lähestymättömän Valkeuden, Sinä
valistit elämän pimeydessä olevat jumalisesti ylistämään Sinusta selittämättömästi esiin tullutta
Kristusta!

Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin velvollisuutemme mukaan yliluonnollista Äitiä / ja luonnollista
Neitsyttä, // ainoaa siunattua naisten joukossa!
Troparit
Katso, tuomio lähestyy ja tuomittavia tekoja tehneenä minä olen toivoton. Oi vanhurskas Tuomari,
Kristus Jumala, älä tuomitse minua!
Niin kuin uskova kanaanilaisvaimo minä huudan Sinulle: "Armahda minua!" Oikaise minut, niin
kuin kerran oikaisit koukistuneen naisen, että astuisin suorana Sinun polkujasi, oi ihmisiä rakastava!
Marttyyrien troparit
Vaatteittenne mukana te riisuitte pois kaiken pahuuden, oi taistelijat, ja hankitte suurten kidutusten
kautta itsellenne kunnian asun.
Elävien jumalallinen maa, esikoisten ylhäinen kaupunki Siion otti vastaan teidät, oi taistelijat, jotka
olette taistelun ihanuuden kirkastamia.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, valista Sinusta koittaneen Sanan valistavin sätein minut, joka olen syntien ja
himojen pimeyden peitossa!

Ruumiittomien kanoni
9. veisu
Irmossi
Oi veisuin ylistettävä, Sinä olet taivaita avarampi, / sillä Sinussa sikisi siemenettä aluton Sana, / ja
Sinä synnytit ihmisille lihaksi tulleen Jumalan. // Sen tähden me kaikki aina Sinua ylistämme!
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Troparit
Kaikki enkelten joukot, jotka nauttivat Jumalallisen vallan valon kirkkaudesta, kiittävät lakkaamatta
veisuin ylistettyä Jumalaa ja kunnioittavat Häntä aina ylistäen.
Oi Kerubit, Serafit, Voimat, Vallat, Enkelit, Arkkienkelit, Hallitukset, Valtaistuimet sekä Herraudet,
rukoilkaa Kristusta, että Hän päästäisi minut himojen vallasta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, käytä äidin rohkeutta Poikasi edessä ja päästä rikkomuksista, sairauksista ja
vaaroista meidät, jotka halulla veisuin Sinua kiitämme, että me kaikki aina Sinua ylistäisimme.

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Oi Vapahtaja, älä katkaise minua syntistä, / niin kuin katkaisit hedelmättömän viikunapuun, / vaan
anna minulle anteeksi ja kastele minun sieluani katumuksen kyynelin monia vuosia, // että voisin
kantaa Sinulle armeliaisuuden hedelmää!
Sinä vanhurskauden Aurinko, / valista niiden sydämet, jotka Sinulle huutavat: // Herra, kunnia
olkoon Sinulle!
Marttyyrien stikiira
Viettäen pyhien voittajiesi muistojuhlaa / me ylistämme Sinua veisuin: // Herra, kunnia olkoon
Sinulle!
Kunnia nyt—
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, me kannamme Sinulle ilotervehdystä, / sillä synnytettyäsi Jumalan // Sinä
osoittauduit enkeleitä ylemmäksi!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ihanan näköinen ja hyvä syödä oli hedelmä, joka tuotti kuoleman.
Kristus on elämänpuu, josta nauttien en kuole, vaan huudan ryövärin kanssa: Herra, muista minua
valtakunnassasi.
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Uskovan kanaanilaisvaimon tavoin minä huudan tuskaisin sydämin: Oi hyvä Vapahtaja, armahda
minua! Sillä minun sieluni on vihollisen kaikkinaisten juonien uhkaama ja hirveän myrskyn
vallassa!
Kerubit, Serafit, Valtaistuimet, Hallitukset, Voimat, Arkkienkelit, Enkelten ja Herrauksien
sotajoukot ja viisaitten Valtojen joukot ylistävät Sinua, oi hyväntekijä Herra!
Marttyyrien tropari
Kohti Jumalaa nousten taistelijat sortivat täysin maahan viholliset pahan ylvästelyn, ja voittajiksi
osoittautuneina he nyt iloiten asustavat taivaita ja säteilevät kunniaa.
Kunnia
Minä kumarran alutonta Isää Pojan ja Hengen kanssa, yksiolennollista luomatonta olemusta, joka
Jumalana on luonut kaiken olemattomuudesta. Hän on yhtenä tunnettu Kolminaisuus!
Nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Elämän hekumain saastuttamana minä turvaan Sinuun, saastattomaan Neitseeseen. Päästä ylen kurja
sieluni kaikesta nuhteesta ja rikoksista, että ylistäisin autuaaksi Sinua, aina autuaaksi ylistettävää!

Maanantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Valtias ja armollinen Jumala, / anna minun sydämeeni Sinun pelkosi, niin kuin Sinä itse tiedät! /
Anna minun rakastaa Sinua koko sielustani! / Anna minun inhota paholaisen tekoja ja toteuttaa
Sinun pelastavaista tahtoasi! / Sillä Sinä olet meidän Jumalamme, joka olet sanonut: // Anokaa, niin
te saatte!
Minä olen tullut pahojen henkien pilkaksi, / ihmisten häpeäksi, vanhurskasten valitukseksi, /
enkelten murheeksi, ilman, maan ja vesien saastutukseksi, / sillä järjettömin teoin minä olen
saastuttanut ruumiini, tahrannut sieluni ja mieleni, / ja tullut Jumalan viholliseksi! / Voi, Herra,
minä olen syntiä tehnyt Sinua vastaan, // minä olen syntiä tehnyt, anna minulle anteeksi!
Minä rukoilen Sinua, Valtias: / Ole pitkämielinen minua, hedelmätöntä, kohtaan / äläkä katkaise
minua hedelmättömänä puuna kuoleman kirveellä ja heitä tuleen, / vaan kuule rukoukseni ja tee
minut hedelmälliseksi, / oi ihmisiä rakastava, anna minulle katumusaikaa, / että saisin pestä pois
monet syntini, // oi Vapahtaja Kristus!
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Edelläkävijän stikiirat
Pyhillä sanoillasi Sinä, Viisas, / puit Kristuksen Kirkon morsiuspukuun / ja saatoit sen ikään kuin
nuhteettoman ja kuuliaisen morsiamen Valtiaan eteen. / Kun Sinulla nyt on valta, niin puolusta sitä,
taistele sen puolesta, oi autuas // ja pelasta se perkeleen kaikesta pahuudesta!
Oi Edelläkävijä, valista kurja sieluni hengellisellä valkeudella / ja karkota siitä sielunturmelevien
hekumoiden ja ruumiin himojen kaikki usva! / Kun Sinulla nyt on valta, niin puolusta minuakin, /
tule suojelijakseni ja pelasta minut kaikesta hädästä // ja hirveistä vaaroista!
Oi profeettain huippu ja vertauskuvallisen lain sinetti! / Oi kaikkien maastasyntyneiden suurin
pyhyys! / Oi Kristuksen tulemisen jumalallinen julistaja ja Edelläkävijä! / Oi katumuksen opettaja!
Oi puhtauden patsas! // Suojele palvelijoitasi ja pelasta meidät kaikesta hädästä ja vaaroista!
Kunnia nyt—
J umalansynnyttäjän stikiira
Iloitse, viaton, Sinä neitseyden puhdas aarre! / Iloitse, Sinä kunniallinen, jumalallinen asumus! /
Iloitse, Neitsyt, uskovaisten pelastus! // Iloitse, Valtiatar, avioon käymätön Morsian!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Tuhlaajapojan lailla minä olen tullut, oi armollinen: / Ota minut eteesi langetessani vastaan / niin
kuin yhden palkkalaisistasi, Jumala, // ja armahda minua!
Niin kuin ryövärien käsiin joutunut ja haavoittunut olen minäkin, / sieluni on omien syntieni
maahan lyömä ja haavoittunut. / Kehen muuhun minä syynalainen turvaisin, / paitsi Sinuun,
sielujen laupiaaseen parantajaan? // Jumala, vuodata päälleni suuri armosi!
Marttyyrien stikiira
Te, pyhät marttyyrit, / jotka olette jalosti kilvoitelleet ja olette kruunatut, / rukoilkaa edestämme
Herraa, // että Hän meidän sielujamme armahtaisi.
Kunnia nyt—
J umalansynnyttäjän stikiira
Anna Jumalansynnyttäjän esirukousten tähden rauha meidän elämäämme, / kun me huudamme
Sinulle: // Armollinen Herra, kunnia olkoon Sinulle!
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Tiistaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Sieluni, kun sinulla kerran on katumuksen parantola, / niin tule, lankea maahan huoaten ja huuda
sielujen ja ruumiitten parantajalle: / Vapauta minut rikkomuksistani, oi ihmisiä rakastava! / Lue
minut yhteen syntisen naisen, ryövärin ja publikaanin kanssa! // Jumala, lahjoita minulle rikosteni
anteeksianto ja pelasta minut!
Oi Valtias Herra, / minä olen elämän meren myrskyssä ja rikosteni aallot hukuttavat minut! / Mutta
ojenna minulle kätesi, oi ihmisiä rakastava, / ja pelasta minut, // niin kuin Sinä pelastit Pietarin!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi avioon käymätön Jumalansynnyttäjä, / olet kristittyjen harras suojelija ja puolustaja. //
Rukoile siis Edelläkävijän kanssa Poikaasi, että me saisimme armon!
II Katismatroparit
Minä en ole pyrkinyt publikaanin katumukseen, / eikä minulla ole syntisen naisen kyyneleitä, / sillä
paatumuksen tähden en minä kykene sellaiseen parannukseen. / Mutta ihmisiä rakastava Kristus
Jumala, // laupeudessasi pelasta minut!
Oi ihmisiä rakastava Herra, / joka kyynelin puhdistit Pietarin kiellon // ja annoit huokauksen tähden
anteeksi publikaanin rikkomukset, armahda minua!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Herra, me olemme Sinun kansasi ja Sinun laumasi lampaita. / Käännytä paimenena meidät takaisin,
kun me harhailemme! / Kokoa meidät, kun me olemme turmelukseen hajautuneet! / Armahda
laumaasi, oi ihmisiä rakastava, sääli kansaasi, // Jumalansynnyttäjän esirukousten tähden, oi ainoa
synnitön!
III Katismatroparit
Oi hyvä Herra ja Vapahtaja, / ole sääliväinen ja pese armosi iisopilla minun sieluni lika! / Oi Valtias,
puhdista minut himojen loan saastasta ja armahda minua! / Oi ainoa armorikas, pelasta luotusi //
Edelläkävijäsi esirukousten tähden!
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Marttyyrien tropari
Herra, Sinun pyhäsi taistelivat maan päällä, / polkivat maahan vihollisen ja kukistivat epäjumalien
eksytyksen! / Sen tähden he saivatkin seppeleet Sinulta, / ihmisiä rakastavalta Valtiaalta ja
armolliselta Jumalalta, // joka annat maailmalle suuren armon!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, / joka säälit meidän kurjuuttamme ja varjelet maan päällä olevia, /
armahda turvatonta kansaa ja rukoile jatkuvasti, ettemme joutuisi hirveään tuhoon! / Oi pyhä,
puhdas Neitsyt, // rukoile sovintoon aulista Jumalaa, että Hän pelastaisi meidän sielumme!

Katumuskanoni, 7. sävelmä
J oosefin runo.
1. veisu
Irmossi:
Veisatkaamme Lunastajallemme Jumalalle, / joka murskasi viholliset käsivarrellaan ja hukutti
sotavaunujen ajajat, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Joka päivä minä teen syntiä enkä pelkää Sinua, Kristus, joka pitkämielisenä odotat katumustani.
Anna minulle kääntymisen mieli, oi hyvä, äläkä minua ylenkatso!
Oi Kristus, minä kurja en lainkaan lakkaa lisäämästä syntejä synteihin. Oi ainoa hyvä ja synnitön
Vapahtaja, ole armollinen ja pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Rohkeasti urheat taistelijat huusivat: Katso, kenttä on täynnä kilpailua, rientäkäämme! Kilvan
asettaja Kristus istuu seppelöidäkseen vihollisen voittajat!
Oi viisaat marttyyrit, monenlaisissa kidutuksissa te riisuitte pois ruumiinne, te pukeuduitte
katoamattomuuden vaatteeseen ja tulitte laupeuden Isän lapsiksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, paranna minut, joka olen pahoinpidellyt sieluani monissa synneissä,
että jatkuvasti ylistäisin Sinua kiitosäänin!
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Edelläkävijän kanoni
Akrostikon on: oi Kunniakas, ota vastaan tämäkin sävelmä. Joosef.
Irmossi
Herra, Sinun kätesi viittauksesta / muuttuivat vetten keveät laineet kuivan maan kaltaisiksi. / Sen
tähden Israel, käyden kuivin jaloin, // veisaa Sinulle voittoveisua.
Troparit
Oi autuas Edelläkävijä, Sinä osoittauduit Kirkon ihanaksi kaunistukseksi. Pelasta se aina
esirukouksillasi harhaoppisten kaikilta tuomioilta vahvana ja horjumattomana!
Oi jumalallinen Edelläkävijä, Sinut edeskannettiin Luojalle nuhteettomana uhrina, kun Sinut
teurastettiin pahuudettoman karitsan tavoin. Sen tähden minä uskoen rukoilen Sinua: Päästä minut
vihollisten kaikesta pahuudesta!
Oi autuas Edelläkävijä, rukoile joka päivä Sanaa, joka laupiaana kantaa kaikkien sairaudet ja
heikkoudet, ja paranna meidän ruumiittemme ja sielujemme sairaudet!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä, Sinä synnytit käsittämättömän Sanan, joka omassa persoonassaan tuli lihallisesti meidän
pariimme. Rukoile alati Häntä, että Hän pelastaisi ne, jotka uskolla Sinua aina autuaaksi ylistävät!

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Sinä ainoa ihmisiä rakastava, / joka sanallasi vahvistit taivaat / ja kiinnitit maan perustuksen vesien
paljouden päälle, // vahvista minunkin mieleni Sinun tahtoosi!
Troparit
Oi Kristus Vapahtaja, joka suuren ihmisrakkautesi tähden et ota huomioon ihmisten syntejä, älä ota
minunkaan monia pahoja tekojani lukuun, että ylistäisin Sinua, ylen hyvää!
Toteuttaakseni lihan tahtoa minä olen omaatuntoa vailla jättänyt huomiotta Sinun tahtosi, oi Kristus,
ja nyt minä pelkään rankaisevaa tulta. Oi Sana, lunasta minut siitä!
Marttyyrien troparit
Jouduttuaan ruumiillisiin tuskiin taistelijat tähtäsivät tuskattomaan elämään ja lepoon. Iloiten sen
saatuansa he aina keventävät ihmisten tuskia.
Oi jumalankantajat, urotekojenne sätein te hajotitte eksytyksen hirveän yön. Te siirryitte illattomaan
valkeuteen ja nyt te aina poistatte meidän tuskiemme pimeyden!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, profeetta näki ennalta portin, jonka kautta Jumala kulki niin kuin itse tietää. Sen
tähden minä rukoilen Sinua: Aukaise minulle katumuksen portit!
Edelläkävijän kanoni
3. veisu
Irmossi:
Herra, Vapahtaja, joka alussa taivaat kaikkivoimallisella Sanallasi / ja koko niiden voiman
kaikkiluovalla jumalallisella Hengelläsi vahvistit, / vahvista minut // Sinun tunnustamisesi
järkkymättömälle kalliolle.
Troparit
Sinä valistat koko luomakunnan auringonkirkkain salamin, sillä Sinä, Edelläkävijä, osoittauduit
hengellisen Auringon kirkkaaksi tähdeksi. Rukoile hartaasti Häntä, että Hän karkottaisi himojen
pimeyden tuskan täyttämistä sydämistämme!
Oi jumalallinen Profeetta, Sinä seisoit lain ja armon välissä ja ilmaisit kaikille selvästi toisen
päättymisen ja toisen kirkkaan loisteen tulemisen, joka täydellisesti uudistaa synneissä
vanhentuneet.
Oi Kristuksen Kastaja, me huudamme: Rukoile Hyvää ja pelasta meidät pahojen henkien
hyökkäyksistä, elämän viettelyksistä ja kaikesta ahdistuksesta! Päästä tuomiopäivänä meidät
rangaistuksesta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Valtiatar, Sinä siunattu, joka selittämättömästi synnytit Jumalan, rukoile Häntä
lakkaamatta Hänen Kastajansa kanssa meidän puolestamme, jotka olemme joutuneet elämän
onnettomuuksiin ja syntien valtaan!

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Profeetta Habakuk / varmana Sinun lihaksi tulemisestasi, oi Kristus, huusi: // Kunnia olkoon Sinun
voimallesi!
Troparit
Minä olen poikennut elämään johtavalta tieltä ja langennut pahojen tekojen syövereihin. Vapahtaja,
älä minua ylenkatso!
Oi Valtias Jumalan Sana, lähetä minulle kyynelvirtoja, että pesisin pois monien rikkomusteni loan!
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Marttyyrien troparit
Karitsain tavoin teuraaksi vietyinä marttyyrit teurastivat taistelevan vihollisen ja tulivat otollisiksi
kunniaan.
Tyhjennettyään verivirtansa maineikkaat valmistivat kaikille ihanuuden vetten nautinnon.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun puhtaista veristäsi tuli lihaksi Herra, joka Sinun välitykselläsi antaa kaikille ihmisille
katumuksen.

Edelläkävijän kanoni
4. veisu
Irmossi
Kristus Jumala, / Isän helmaa jättämättä Sinä tulit alas maan päälle. / Minä kuulin
huoneenhallituksesi salaisuuden // ja ylistän Sinua, oi ihmisiä rakastava.
Troparit
Minä rukoilen Sinua, oi Kastaja, joka kukistit vihollisparvet ja osoitit loistavan etevämmyytesi niitä
vastaan: Kukista rukouksillasi minussa vallitseva synti!
Oi autuas, Sinä osoittauduit hengelliseksi lyhdyksi, joka näytit ihmisille Jeesuksen, vanhurskauden
suuren Auringon. Rukoile, että Hän valistaisi kaikkien sydämet!
Synneissä siitettynä ja syntyneenä minä olen elänyt huolettomasti, ja pelkään nyt odottavia
kidutuksia. Oi Kastaja, tee Jumala armolliseksi ja tempaa minut niistä pois!
Oi autuas, rukoile Jumalaa meidän puolestamme, jotka kunnioitamme Sinua, että Hän pelastaisi
meidät kaikista hirveistä vaaroista ja pahojen henkien vahingosta!
J umalansynnyttäjän tropari
Moninaisesti kertoivat lain varjot Sinusta, joka olet synnyttänyt Jumalan. Oi nuhteeton, rukoile, että
Hän päästäisi minut kaikista rikoksista ja ruumiin himoista!

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Oi kaikkien Luoja, / joka hajotit syvyyden alkuperäisen pimeyden / ja annoit ensiksi luodun valon
loistaa maailmassa, // hajoita minun himojeni yö ja anna hengellisen valon minulle loistaa!
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Troparit
Oi Sana, päästä minut vanhurskaasta vihastasi, kun tuomitset maan! Puhdista katumuksen kautta
monet rikkomukseni ja osoita minut hyvyytesi temppeliksi, oi ainoa kaiken Luoja!
Himojen suuri pimeys on sokaissut minun mieleni, ja sydän paatuneena en tiedä, mitä teen. Oi
Kristus, käännytä minut ja anna minulle katumus, joka puhdistaa saastasta!
Marttyyrien troparit
Nuorekkaasti te, taistelijat, juoksitte hien täyttämällä kilpakentällä, te saavutitte taivaallisen maalin
ja saitte elämää hallitsevasta kädestä voittopalkinnon. Sen tähden te nyt riemuitsette!
Pyhien tuskienne vahvoilla jänteille te, taistelijat, totisesti hirtitte pahuuden ruhtinaan, käärmeen, ja
tulitte otollisiksi paratiisin ihanuuteen. Sen tähden me teitä ylistämme!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä Auringon kirkas pilvi, anna totisen katumuksen hengellisen valon loistaa minulle ja karkota
pahojen ajatusten pimeys, että uskolla ylistäisin veisuin Sinua, uskovaisten pelastusta!

Edelläkävijän kanoni
5. veisu
Irmossi
Herra minun Jumalani, / yöstä aamuun rientäen minä rukoilen Sinua, ja pyydän: / Anna minulle
rikkomukseni anteeksi // ja ohjaa minun tieni Sinun käskyjesi valkeuteen!
Troparit
Oi viisas, Sinä osoittauduit Jumalan tuntemisen huutavaksi ääneksi autioissa mielissä. Sen tähden
minä rukoilen Sinua: Uudista minun sieluni, joka on kaikissa rikkomuksissa autioitunut!
Oi Jumalan profeetta, joka osoittauduit Valtiaan kalliiksi astiaksi, pelasta esirukouksillasi minut
kunniattomista teoista ja rukoile hyvyyden Antajaa, että minä saisin iankaikkisen kunnian!
Kevytmielisyyden ovesta ovat rikokset tulleet luokseni. Oi autuas Edelläkävijä, paranna minut
katumuksen elämäntavalla, että astuisin auliisti Herran teitä!
J umalansynnyttäjän tropari
Kuoleta minun lihani maallinen mieli, oi puhdas Jumalansynnyttäjä, sillä Sinä synnytit Elämän,
joka jumalallisessa vallassaan tyystin hävitti kuolemallaan kuoleman.
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Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Syntien syvyyteen langenneena minä huudan Sinulle, oi Hyvä, / niin kuin Joona meripedosta: /
Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja pelasta minut, // oi ihmisiä rakastava!
Troparit
Elettyäni häpeällisesti maan päällä ja alistuttuani hekumain kiihkolle olen osoittautunut uudeksi
tuhlaajapojaksi. Oi ihmisiä rakastava Kristus, minun Jumalani, käännytä ja pelasta minut!
Huokaa, oi minun sieluni, että pääsisit huokauksista! Kyynelehdi, ettei sinun siellä tarvitsisi kokea
lakkaamattomia kyyneleitä, joista ei ole mitään hyötyä!
Marttyyrien troparit
Oi puhtaat suurmarttyyrit, te osoittauduitte Kristuksen Kirkon kruunuun selvästi kiinnitetyiksi
kiviksi ja sen ihanaksi koristukseksi!
Oi viisaat, Jumalalle otollinen loppu teki teidät otollisiksi perimään loputtomat palkinnot. Sen
tähden rukoilkaa, että mekin saisimme viettää katumuksessa loppuaikamme!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi hyvä, joka synnytit laupeuden syvyyden, nosta minut mittaamattomien himojen
kevytmielisyyden syvyydestä ja lahjoita minulle monien kyynelten lähde!

Edelläkävijän kanoni
6. veisu
Irmossi
Tuonelan kohdusta Joona huusi: / Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta! / Ja me huudamme
Sinulle: // Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!
Troparit
Hyveitten sätein selvästi loistavana ja marttyyrien valkeuden kirkastamana Sinä, hengellisen Koiton
todellinen ystävä, valistat koko luomakunnan!
Sinä, oi autuas, kasvoit iäkkäästä hedelmättömästä äidistä. Sen tähden minä huudan Sinulle:
Uudista rukoustesi kautta katumuksen kauneudella minut, joka olen vanhentunut monissa synneissä!
Oi jumalallinen profeetta, illattoman Valkeuden lamppu, sytytä rukouksillasi minun sydämeni
sammunut lamppu ja tee minut osalliseksi jumalallisesta valkeudesta!
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J umalansynnyttäjän tropari
Sana laskeutui kasteen tavoin Sinun kohtuusi. Oi pyhä Neitsyt, minä pyydän Sinua: Rukoile Häntä
kuivattamaan mittaamattomien pahojen tekojeni virta!

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Tuli ei polttanut eikä kiusannut nuorukaisia pätsissä. / Silloin kaikki kolme kuin yhdestä suusta
veisasivat ja ylistivät lausuen: // Kiitetty on meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi Vapahtaja, minä olen langennut kunniattomiin himoihin ja tullut eläinten kaltaiseksi.
Pimentyneenä minä en näe pitkämielisyytesi kärsivällisyyttä, oi Sana. Anna minulle kääntymyksen
aika ja pelasta minut!
Minä olen viettänyt elämäni kevytmielisesti ja tehnyt sitä, mitä ei saa tehdä. Katso, nyt minä
lähestyn tuonelan portteja tuntoihini tulematta. Älä ylenkatso minut, Kristus, joka olet ainoa hyvä!
Marttyyrien troparit
Iankaikkista elämää halaten te, viisaat, kuolitte maailmalle, ja kuoletettuanne täydellisesti vihollisen
te nousitte taivaisiin, oi taistelijat, ja nyt te aina rukoilette meidän puolestamme!
Oi pyhät marttyyrit, ruumiin tarpeista irtautuen te päästitte eksytyksen siteet ja kiinnititte sielut
rakastamaan Kristusta, joka kiinnittyi lihaan ja irrotti turmeluksen.
J umalansynnyttäjän tropari
Profeetta näki Sinut uutena kirjana, johon on kirjoitettu Isän Sana. Sen tähden minä pyydän Sinua,
oi puhdas: Rukoile kaiken uudistajaa Jeesusta, että Hän kirjoittaisi minut elävien kirjaan!

Edelläkävijän kanoni
7. veisu
Irmossi
Nuorukaiset osoittivat muinoin kasteen viilentämäksi tulta liekehtivän pätsin, / ylistäen veisuilla
ainoata Jumalaa ja lausuen: // Ylen suuresti on ylistettävä ja kunnioitettava meidän isäimme Jumala.
Troparit
Oi Edelläkävijä, joka pesit virran vedessä laupeuden syvyyden, anna rukoustesi kautta minulle
kyynelten kastetta ja puhdista minut kokonaan lihan ja hengen saastasta!
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Oi autuas, edeskanna rukous kaiken Jumalalle, että Hän laupiaana armahtaisi minuakin, joka olen
tehnyt paljon syntiä enkä enää kykene nousemaan!
Sinä hedelmätön sielu, kiiruhda katumaan, ettei jumalallinen tuomio kitkisi sinua juurineen niin
kuin hedelmättömän viikunapuun! Huuda Valtiaalle: Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta
minut!
J umalansynnyttäjän tropari
Kun minun sieluni on kuoleutunut hirveissä rikkomuksissa, minä rukoilen Sinua, oi Valtiatar, joka
synnytyksesi kautta kuoletit tuonelan: Tee minut eläväksi katumuksen elämäntavoilla!

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Taivasten taivaat, maa ja vuoret, / kalliot ja syvyys, ja koko ihmissuku, / veisuin ylistäkää Luojana
ja Lunastajana Jumalaa, // jota enkelit korkeuksissa vaikenematta kunnioittavat!
Troparit
Ylenmääräisesti ja mielipuolisesti nautiskeltuani vahingollisista hekumoista minä omaatuntoa vailla
olen ylittänyt jokaisen syntisen. Sinä, jolla on ylenmääräinen laupeus, anna armahdus minun
rikkomuksilleni!
Ylkä on nyt ovella! Sielu, valmista lamppusi! Vuodata siihen laupeuden ja kaikkinaisten hyvien
tekojen öljyä! Kiiruhda käymään Kristuksen kanssa verrattomaan iloon, ennen kuin ovi suljetaan!
Marttyyrien troparit
Kidutuksia pelkäämättä urheat taistelijat huusivat: Katso, otollinen aika, seisokaamme kaikki vakain
mielin! Hankkikaamme lyhyen tuskan kautta tuskaton elämä ja iankaikkinen nautinto!
Vapahtajan jumalallisilla virroilla te, voittajat, kastelette koko maan taisteluittenne esimerkin kautta
ja teette sen hyveistä hedelmälliseksi Kristuksessa iankaikkisesti.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, joka olet kristittyjen varma turva ja toivo, varjele pelottavana päivänä minua,
joka olen paljon rikkonut, pelasta minut kauheasta helvetistä ja lue minut oikealla puolella oleviin
lampaisiin!
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Edelläkävijän kanoni
8. veisu
Irmossi
Ainoalle aluttomalle kunnian Kuninkaalle, / jonka edessä taivasten voimat ylistävät / ja jota
enkelien järjestöt pelkäävät, / papit laulakaa kiitosvirsiä, // ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina
aikoina!
Troparit
Oi profeetta, älä koskaan lakkaa rukoilemasta ainoaa Lunastajaa, joka tuli kahlituksi ja antoi
kahlituille vapautuksen, että Hän päästäisi monien rikkomusteni kahleista minut, joka Sinua ylistän!
Oi Edelläkävijä, hekuman miekka on minua haavoittanut ja tuskaisin sydämin minä huudan Sinulle:
Rukoile Kristusta, sielujen ja ruumiitten ainoaa parantajaa, ja paranna minun sieluni kipu!
Oi Edelläkävijä, älä lakkaa alati rukoilemasta Sanaa, jonka Sinä kädelläsi kastoit, että Hän päästäisi
synnin kädestä minut, joka olen rikkonut paljon ja tullut alhaiseksi ja syynalaiseksi!
Koska olen kiittämättömästi kaivanut maahan leiviskän, jonka Jumala minulle uskoi, odotan
katkeraa rangaistusta. Uskoen minä pyydän Sinua: Kastaja, tempaa rukouksillasi minut siitä!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, Sinä et palanut, vaikka otit sisimpääsi sietämättömän tulen. Tempaa minutkin
sammumattomasta tulesta ja virvoita minut nyt oikean katumuksen ihanalla elämäntavalla!

Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Kuka ihmisistä selittäisi siemenettömän sikiämisen? / Kuka maasta syntynyt ei ihmettelisi
turmeluksetonta synnytystä? // Sen tähden me maan sukukunnat ylistämme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä!
Troparit
Uskovaiset, saadaksemme periä tulevan hyvyyden murehtikaamme, huoatkaamme ja rukoilkaamme
Kristusta, niin kauan kuin meillä on aikaa katua ja rukoilla!
Niin kuin kanaanilaisvaimo minä huudan Sinulle: Kristus, armahda minua! Jeesus, niin kuin Sinä
oikaisit kumaran naisen, oikaise minutkin! Vapahtaja, pelasta minut, joka olen vajonnut moniin
synteihin!
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Marttyyrien troparit
Voittoisat marttyyrit siirtyivät virvoittavaan avaruuteen ahdistuksista, vankeudesta ja
rangaistuksista, ja pelastivat meidät rikosten ahdistuksesta.
Oi pyhät, maa peitti teidän ruumiinne, mutta taivaassa teidän henkenne aina seisovat kunnian
valtaistuimen luona ja riemuitsevat enkelten kanssa.
J umalansynnyttäjän tropari
Minuun pukeutuneena Herra tuli Sinusta, oi puhdas. Rukoile Häntä, oi Neitsyt, että Hän kirkastaisi
minut valkeuden vaatteella ja riisuisi päältäni nyt himojen painavan säkin!

Edelläkävijän kanoni
9. veisu
Irmossi
Miehestä tietämätön Äiti, Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, / joka turmelusta kokematta kannoit
povessasi ja kaikkitaitavalle Sanalle ruumiillisen muodon lainasit, / Sinua, joka mahduttamattoman
itseesi otit ja tulit rajoittamattoman Luojasi olopaikaksi, // me ylistämme.
Troparit
Profeetta, Sinä kasvoit pyhästä juuresta ja kitkit kaikki pahuuden juuret. Oi autuas, katso minun
puoleeni, joka olen tukahtunut ja kelvottomaksi tullut, ja ohjaa minut kasvattamaan jumalallisen
katumuksen hedelmää!
Oi suuri Edelläkävijä, Kirkko tuntee Sinut ihanaksi turturikyyhkyksi ja satakieleksi, sillä Sinä
huusit katumuksen sävelmää pahojen tekojen autioiksi ja kuiviksi tekemille sieluille. Sen tähden me
uskolla ylistämme Sinua autuaaksi!
Sinä, pyhä Edelläkävijä, osoitit kaikille tiet, jotka johtavat pelastuksen oville. Suo niitä astua
minunkin, joka harhailen pahuuden luojan pettämänä elämän tiettömyydessä!
Peljättävä päivä on ovella ja minä valitan, koska minulla on tuomittavia tekoja. Oi laupias Herra,
ainoa armollinen, jätä minut silloin tuomitsematta Edelläkävijäsi ja kaikkien pyhien rukousten
tähden!
J umalansynnyttäjän tropari
Minä rukoilen Sinua, oi Jumalan armoittama, joka synnytit jumalallisen Valkeuden: Valista
rikkomusten pimentämä sieluni ja osoita minut vapaaksi iankaikkisesta pimeydestä, että ylistäisin ja
kunnioittaisin Sinua, aina autuaaksi ylistettävää!
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Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Oi Vapahtaja, älä katkaise minua syntistä, / niin kuin katkaisit hedelmättömän viikunapuun, / vaan
anna minulle anteeksi ja kastele minun sieluani katumuksen kyynelin monia vuosia, // että voisin
kantaa Sinulle armeliaisuuden hedelmää!
Sinä vanhurskauden Aurinko, / valista niiden sydämet, jotka Sinulle huutavat: // Herra, kunnia
olkoon Sinulle!
Marttyyrien stikiira
Lainrikkojain kilpakentällä voittajat huusivat riemuiten: // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Sanan Ääni sai tervehdyksestäsi armon julistaa / Sinun kohdussasi olleen Jumalan ja Sanan
jumaluutta, oi Neitsyt. / Sen tähden hän kutsui äitinsä kielen kautta sinua Jumalansynnyttäjäksi, / ja
korvasi niin luonnon vajavaisuuden ja niiden elinten puutteen, // joilla ajatukset ilmaistaan.

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ihanan näköinen ja hyvä syödä oli hedelmä, joka tuotti kuoleman.
Kristus on elämänpuu, josta nauttien en kuole, vaan huudan ryövärin kanssa: Herra, muista minua
valtakunnassasi.
Herra, Sinä sielujen ja ruumiitten ainoa parantaja, paranna minun sydämeni parantumattomat
vammat, ja ohjaa minut aina oikein kulkemaan pelastavia teitä!
Oi Kristuksen Kastaja, joka riensit vanhurskauden Auringon edeltä, sytytä jumalallisilla
rukouksillasi minun sieluni lamppu, jonka paljo pahuus on sammuttanut, että pelastuneena aina
ylistäisin Sinua autuaaksi!
Marttyyrien tropari
Taisteltuanne ja seppelöityinä te saatoitte vihollisen häpeään, ja nyt te asutte taivaissa
katoamattoman valkeuden täyttäminä, oi viisaat marttyyrit, ja rukoilette meidän sielujemme
puolesta!
Kunnia
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Oi jumalallinen Kolminaisuus, paranna minun sieluni parantumattomat himot! Sinä, jota hartaasti
ylistetään yhdessä jumaluudessa, pelasta minut helvetistä ja kiusauksista ja lahjoita minulle
iankaikkinen Valtakunta!
Nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Avarasti sijoittui mihinkään sijoittumaton Sinun kohtuusi, oi puhdas Äiti! Rukoile aina Häntä, että
Hän päästäisi kaikesta ahdistuksesta ja himojen hyökkäyksistä palvelijasi, jotka halulla Sinua
ylistävät!

Tiistai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Juutalaiset naulitsivat Sinut puulle, / että Sinä poistaisit puun kautta kuoleman. // Herra, kunnia
olkoon Sinulle!
Vapaaehtoisesti Sinä, armollinen, otit vastaan iskut, / että päästäisit ihmisen orjuudesta. // Herra,
kunnia olkoon Sinulle!
Ristin puun kautta Sinä paransit puun katkeruuden / ja aukaisit ihmisille paratiisin. // Herra, kunnia
olkoon Sinulle!
J umalansynnyttäjän stikiirat
Edeskantakaamme ilotervehdystä Jumalansynnyttäjälle enkelin tavoin ja huutakaamme: / Kunnia
olkoon Sinulle, oi siunattu ja puhdas! / Oi avioon käymätön Neitsyt, Herran Äiti, // vapauta
palvelijasi käärmeen kaikista nuolista!
Oi puhdas, Sinä teit lopun Eevan murheesta, / kun synnytit maailman ilon. // Iloitse, aviota
tuntematon!
Kunnia nyt—
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun nuhteeton näki Sinut omasta tahdostasi puulle naulittuna, // Hän valitti ja ylisti veisuin Sinun
valtaasi.
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Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Enää meitä ei estetä elämän puusta, / kun meillä on Sinun ristisi toivo. // Herra, kunnia olkoon
Sinulle!
Oi Kuolematon, puulla riippuessasi / Sinä sait voiton perkeleen ansoista. // Herra, kunnia olkoon
Sinulle!
Marttyyrien stikiira
Kun te, pyhät marttyyrit, piditte halpana kaikkea maan päällistä ja julistitte miehuullisesti
Kristuksesta kilpakentällä, / te saitte Häneltä kidutustenne palkan. / Mutta me pyydämme: Koska
teillä on uskallus, rukoilkaa Häntä, / että Hän kaikkivoimallisena Jumalana pelastaisi meidän
sielumme, // jotka turvaamme teihin!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Rakastetun puhtaan Teologin kanssa Neitsytäiti huusi valittaen: / Oi Sana, ristille naulittuna Sinä
kestit kuoleman! / Oi Kristus, joka kärsit meidän tähtemme ja kuoletit kuoleman, / kuoleta heidän
rukoustensa tähden minunkin himoni, // tee minut osalliseksi
jumalallisesta elämästä ja pelasta minut!

Keskiviikkoaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Oi Kristus Jumala, / joka kestit ristiinnaulitsemisen minun tähteni, // ota ihmisiä rakastavana
vastaan uupumaton kiitokseni!
Oi Kristus Jumala, / joka hallitset ruumiittomia voimia ja tunnet minun sieluni kevytmielisyyden, //
ihmisiä rakastavana pelasta ristisi kautta minut!
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Sinun Poikasi ristin aina varjelemina / me torjumme pahojen henkien hyökkäykset, oi Neitsyt. / Sen
tähden me velvollisuutemme mukaisesti / veisaamme ylistystäsi ja kunnioitamme Sinua, // oi
veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä!
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II Katismatroparit
Sinä osoitit, että Sinun ristisi tulta valoisampi / ja liekkejä kirkkaampi puu polttaa sairastavien
synnit / ja valistaa niiden sydämet, jotka veisuin ylistävät vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi. / Oi
Kristus Jumala, // kunnia olkoon Sinulle!
Kirkko kumartaa Sinua, / Kristus Jumala, / seetrissä, männyssä ja kypressissä* / ja huutaa Sinulle: /
Sinä joka annat hallitsijoillemme voiton, / armahda meitä // Jumalansynnyttäjän tähden!

(* Raamatun mukaan: kypressissä, jalavassa ynnä hopeakuusessa (vrt. Jes. 60:13). Suom. huom.)
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Vaikka luomakunta tiesikin Sinut Äidiksi, / niin Luoja osoitti Sinut Neitseeksi, / sillä Sinä synnytit
lihassa / Kristuksen, Jumalan, // meidän sielujemme Pelastajan!
III Katismatroparit
Oi Kristus Jumala, joka meidän tähtemme otit vastaan häpeällisen ristiinnaulitsemisen, / ota vastaan
meidätkin, jotka veisuin ylistämme sinun kärsimyksiäsi, // ja pelasta meidät!
Marttyyrien tropari
Iloitkaa, vanhurskaat! / Riemuitkaa, taivaalliset! / Sillä maan päällä taisteltuaan marttyyrit polkivat
vihollisen maahan / ja kukistivat epäjumalien eksytyksen! / Karkeloikoon Kirkko ja viettäköön
voiton juhlaa / kilvan asettajassa ja ainoassa voiton antajassa Kristuksessa, Jumalassa, // joka antaa
maailmalle suuren armon!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Rukoile lakkaamatta, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / meidän tähtemme ristiinnaulittua ja kuoleman
vallan kukistanutta Kristusta, Jumalaa, // että Hän pelastaisi meidän sielumme!

Ristin kanoni, 7. sävelmä
Akrostikon on: Kun risti istutettiin, se kitki pois eksytyksen.
1. veisu
Irmossi
Herra, Sinun kätesi viittauksesta / muuttuivat vetten keveät laineet kuivan maan kaltaisiksi. / Sen
tähden Israel, käyden kuivin jaloin, // veisaa Sinulle voittoveisua.
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Troparit
Ihmisiä rakastava Valtias kärsi häväistynä ristiinnaulitsemisen ja otti pois ihmisten häpeän. Keihäs
lävisti Hänen kylkensä, ja niin Hän surmasi taistelevan vihollisen.
Oi armollinen Vapahtaja, Sinä jännitit ristisi ikään kuin jousen, Sinä haavoitit naulanuolilla
vastustajaa ja teit terveeksi sen muinoin haavoittamat ihmiset.
Marttyyrien troparit
Pyhien veri teki lopun epäjumalille kannetusta inhottavasta verisaastasta, koko maa pyhittyi ja
ylistää heitä kiittäen aina autuaiksi.
Taivasten voimat veisasivat ylistystä nähdessään, kuinka maanpäälliset taistelivat ruumiissa
ruumiittomia vastaan. Sen tähden heidän voitettuansa kilvan Asettaja kruunasi heidät seppelein.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Puhdas Valtiatar huudahti: Oi Poikani, kun Sinua haavoitettiin keihäällä, revittiin Aadamin
velkakirja rikki! Sen tähden, oi Valtias, minä veisuin ylistän Sinun kärsimystäsi, joka on
vuodattanut kaikille himojen kärsimyksistä vapautumisen!

Jumalansynnyttäjän kanoni
Akrostikon on: Puhdas, ota nyt vastaan seitsemäs rukous.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Neitsyt, Sinä ylitit ruumiittomien enkelten joukot, kun annoit ruumiin ruumiittomalle Jumalalle!
Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi Puhdas: Kuoleta minun ruumiini kaikki himot!
Oi armoitettu, siunattu Neitsyt, armoita minunkin mieleni ja kirkasta minun sieluni, että aina
siunaisin Sinua, joka olet siunauksin seppelöinyt ihmiset!
Oi puhdas Neitsyt, kastele syntien helteen näännyttämä sieluni elävöittävällä vedellä, että voisin
kasvattaa katumuksen hedelmällisen tähkän!
Kun Sinä olet suurena muurinani, minä kiipeän yli monien rikkomusten muurin Sinun suojeluksesi
ympäröimänä, Sinä ihmisten ainoa pelastus, Sinä langenneen Aadamin ainoa uusi kutsu!
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Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Herra, Vapahtaja, joka alussa taivaat kaikkivoimallisella Sanallasi / ja koko niiden voiman
kaikkiluovalla jumalallisella Hengelläsi vahvistit, / vahvista minut // Sinun tunnustamisesi
järkkymättömälle kalliolle.
Troparit
Oi armollinen, joka olet levittänyt taivaan niin kuin teltan, Sinä levitit kätesi ristille, laupiaana
paransit Aadamin hillittömän käden synnin ja tempaisit kaikki kavalan vihollisen kädestä.
Oi Kristus Kuningas, lainrikkojakansa kruunasi orjantappuroin Sinut, joka olet kruunannut ihmiset
kunnialla, kitkenyt juurineen Aadamin tottelemattomuuden orjantappuran ja istuttanut kaikille
Jumalan tuntemisen kasvin.
Marttyyrien troparit
Luonnoltanne kuolevaisina te halusitte huolehtia luonnon kuolemattomuudesta, oi viisaat marttyyrit!
Sen tähden te kestitte riemuiten kaiken: rangaistukset, ahdistukset, vainot, raastamisen ja jäsentenne
katkaisemisen.
Kristuksessa nöyryytettyinä te, taistelijat, nöyryytitte kavalan vihollisen, joka ylpein ajatuksin
uhkasi hävittää kaiken, ja pukeutuneina jumalalliseen valtaan sitä vastaan te tulitte ylennetyiksi!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinä, Äiti ja emo, näit Karitsan menevän vapaaehtoisena uhrina kärsimään, Sinä vuodatit
kyyneleitä ja lausuit: Oi pyhä Lapseni, mitä tämä on? Kuinka Sinä kuolet ja aiot tehdä eläviksi
kaikki kuolleet?

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Kauhea ja peljättävä tuomioistuin, jossa minut kauhistuttavasti tuomitaan, odottaa minua, joka olen
tehnyt syntiä. Oi puhdas Neitsyt, ainoa joka olet synnyttänyt Tuomarin, iankaikkisen Jumalan,
rukoile silloin Häntä, että Hän pelastaisi minut hirveästä kadotuksesta!
Niin kuin profeetta sanoo, on kunniakasta, mitä Sinusta puhutaan, Sinä Jumalan kaupunki. Oi ainoa
hyvä, rukoile aina Häntä, kunnian Herraa, että Hän tekisi kunniasta osallisiksi kaikki, jotka uskolla
Sinua ylistävät!
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Oi puhdas, Jumalan julistaja näki kerran Sinut ennalta kirjana, johon Isän sormi on kirjoittanut
Sanan. Rukoile siis, että minutkin kirjoitettaisiin elämän kirjaan, ja revi rikki minun syntieni
velkakirja!

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Kristus Jumala, / Isän helmaa jättämättä Sinä tulit alas maan päälle. / Minä kuulin
huoneenhallituksesi salaisuuden // ja ylistän Sinua, oi ihmisiä rakastava.
Troparit
Kun Sinä ilmestyit maan päälle ihmisenä, Sinä teit ihmiset taivaallisiksi. Valtias, kun Sinut
ylennettiin puulle, Sinä ylensit kanssasi kaikki, jotka veisuin ylistävät Sinun kärsimyksiäsi!
Sinä, Elämä, kuolet kuolevaisten puolesta! Sinä, oikeamielinen Jeesukseni, kestät häpeällisen
kärsimyksen väärämielisten puolesta!
Oi pitkämielinen, veisuin me ylistämme sinun mittaamatonta laupeuttasi!
Marttyyrien troparit
Te, marttyyrit, kärsitte petojen raivon, tulen pauhun, käsien ja jalkojen katkaisemisen, jäsenten
raastamisen ja kaikkinaisia muita kidutuksia, jotka tuottavat jumalallisen nautinnon.
Oi taistelijat, kun te huusitte Kristuksen, kaikkien Jumalan, puoleen ruumiin ääriltä asti, Hän kuuli
teitä ja ylensi teidät jumalallisen täydellisyyden kalliolle.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, rukoile meidän puolestamme, jotka veisaamme ylistystäsi, että saisimme
vaaran hetkellä avun kunnioittaessamme Kristuksen kärsimystä!

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi puhdas, Sinusta tyhjentynyt mirha, luomakunnan Luoja, levitti kaikkialle oman kunniakkaan
tahtonsa jumalallisen tuntemisen hyvää tuoksua.
Oi puhdas, Sinun kohdustasi koittanut valisti kaiken jumalallisen Auringon salamin. Valista
minutkin, joka olen himojen pimentämä!
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Lain varjot ja profeettain jumalalliset sanat kertoivat salaisesti Sinusta, joka olit synnyttävä lain
Säätäjän. Sen tähden, oi Jumalanäiti Neitsyt, oikaise minut, joka veisaan ylistystäsi!
Oi ihmisiä rakastava Sana, pelasta Sinun kansasi profeettojesi, jumalallisten ja kunniallisten
marttyyriesi, pyhittäjiesi, vanhurskaittesi ja Synnyttäjäsi tähden!

Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Herra minun Jumalani, / yöstä aamuun rientäen minä rukoilen Sinua, ja pyydän: / Anna minulle
rikkomukseni anteeksi // ja ohjaa minun tieni Sinun käskyjesi valkeuteen!
Troparit
Oi Jumalan Sana, Sinä otit vastaan ristiinnaulitsemisen tuhotaksesi pahan, ja Sinä maistoit sappea
poistaaksesi hekumallisen syömisen karvaan vahingon. Kunnia olkoon suurelle laupeudellesi!
Ristille ylennettynä Sinä järkytit koko maan jumalallisella vallallasi, oi Valtias, Sinä paransit sen
murtuneisuuden ja vahvistit järkkyneet sydämet Sinun tuntemiseesi.
Marttyyrien troparit
Beliar viritti kaikkialle pahuuden ansoja, mutta ei voinut pyydystää Kristuksen marttyyreja, sillä
saatuaan tuliset siivet he pääsivät lepoon jumalallisiin asuntoihin.
Vakaasti pyrkiessänne kohti Jumalaa ja jumaloituneina te, voittajat, ette lainkaan tunteneet
tuskallisia kidutuksia, ikään kuin joku muu olisi kärsinyt. Niin te osoititte suuren viisautenne.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsyt huusi valitusten järkyttämänä: Millä silmillä näkisin sammuneena silmän, joka
kuivattaa kaikki syvyydet, kun Sinä, minä Poikani, riiput ristillä?

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Beliar on lyönyt minut pahalla haavalla ja jättänyt minut vammoihini puolikuoliaaksi, mutta oi
Valtiatar, paranna Sinä minut leikkaustaidollasi ja tee minut eläväksi!
Minä pyydän, oi Jumalansynnyttäjä, joka olet maahan sortuneiden sortumaton nostaja: Nosta minut,
joka makaan maassa, pelasta tuhoon joutunut äidillisten rukoustesi kautta, ja valista minun mieleni!
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Profeettain joukko oppi tuntemaan Sinun synnytyksesi salaisuuden vertauskuvina, sillä monin
tavoin he kertoivat Sinusta varjoisana vuorena, louhimattomana vuorena, ravitsevan juuston
vuorena.

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Maallisten huolten aallokossa heittelehtien / ja matkatovereinani olevien syntien alla
hukkumaisillani / sekä sielunturmelijan pedon raadeltavaksi syöstynä / minä Joonan tavoin huudan
Sinulle, Kristus: // Nosta minut ylös kuolettavasta syvyyden kuilusta.
Troparit
Ainoana Lunastajana Sinä, ylen hyvä, annoit maksuksi oman pelastavan veresi ja lunastit
vankeudesta meidät, ja surmattuasi ristilläsi hirmuvaltiaan Sinä, Kristus, veit meidät Isällesi.
Hillittömyys aiheutti muinoin minulle hirveän lankeemuksen, mutta puulle ylennettynä ja kätensä
ojentaen Kristus nosti ylös minut, langenneen, ja omasta tahdostaan haavoitettuna Hän selvästi
paransi kaikki minun haavani.
Marttyyrien troparit
Te ette suinkaan antautuneet petoksen uneliaisuuden valtaan, vaan nukutitte hirmuvaltiaitten
kiihkon, ja nukuttuanne autuaasti vanhurskaille sopivaan uneen te tulitte kaikkien uskovaisten
valppaiksi esirukoilijoiksi.
Kristuksen jumalallisen tahdon kalliolle perustettuina te, kunniakkaat marttyyrit, säilyitte
horjumattomina vihollisen juonien edessä, ymmärtäväisesti te poljitte sen maahan ja astuitte
suurella kunnialla taivaaseen.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä, Sinä synnytit uutena lapsukaisena Hänet, joka ajattomasti
iankaikkisuudesta asti halusi Isän kanssa uudistaa ristin kautta synneissä pahuuden ruhtinaan
neuvosta vanhentuneen ihmisen.

Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Viskattuna meripedolle Joona yliluonnollisesti kuvasi Sinusta syntyneen hautaamista ja
ylösnousemista. Sen tähden minä pyydän, oi puhdas Neitsyt: Tempaa minut kuolettavien hekumain
pedoilta!
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Oi nuhteeton, pahuuden uneliaisuuden valtaamana minä olen nyt vaipunut synnin uneen ja makaan
toivottomuuden vuoteella. Mutta, oi Puhdas, valista ja herätä minut valppaalla esirukouksellasi ja
pelasta minut!
Olen ymmälläni ja vapisen, kun ajattelen Sinua, Herra, istumassa kunnian valtaistuimella, sillä
syntien syvyys ympäröi minua. Mutta kun Sinulla on laupeuden ulappa, armahda minuakin
synnyttäjäsi tähden!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Nuorukaiset osoittivat muinoin kasteen viilentämäksi tulta liekehtivän pätsin, / ylistäen veisuilla
ainoata Jumalaa ja lausuen: // Ylen suuresti on ylistettävä ja kunnioitettava meidän isäimme Jumala.
Troparit
Esiisä sai tuskattoman elämän, kun Sinä, Jeesus, armorikas Kristus, omasta tahdostasi kärsit ristillä,
olit kuolleena ja kuoletit käärmeen.
Kaikki olemme päässeet lain kirouksesta, sillä lain Säätäjä ylennettiin ristille ja Hän vuodatti
kaikille iankaikkisen siunauksen, armon ja laupeuden ja otti pois turmeluksen.
Marttyyrien troparit
Vapaaehtoisella kiihkolla käyden kidutuksiin marttyyrit kuvasit Häntä, joka kuoli vapaaehtoisesti,
ja Hänen seppelöiminään he nyt karkeloivat enkelten kanssa.
Oi kunniakkaat marttyyrit, antaessanne ruumiinne moninaisiin kidutuksiin te hukutitte ruumiittomat
viholliset verivirtoihinne, ja nyt te vuodatatte parannuksen vettä.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Neitsytäiti lausui: Oi suloinen Lapseni, kuinka en surisi nähdessäni Sinut ristillä! Kuinka en
valittaisi, kun Sinä kärsit epäoikeudenmukaisesti, oi vanhurskas Tuomari?

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Valtias, joka olet jumaluudessa vapaa kärsimyksistä, ottaessasi vastaan haavat puulla Sinä
paransit minut, joka olin puusta maistamisen haavoittama. Pelasta siis kurja sieluni synnyttäjäsi
rukousten tähden!
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Kolme nuorukaista edeltäkuvasi Sinun synnytystäsi pätsin keskellä, sillä Sinä et palanut, vaikka
synnytit tulen. Oi puhdas, polta siis minunkin sydämeni aineelliset himot!
Sinusta tullut jumalallinen kaste virvoittaa synnin helteen näännyttämät, oi nuhteeton. Sen tähden
minä pyydän Sinua: Virvoita minun nääntynyt sieluni!

Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Ilmiliekissä palava, mutta tulessa kulumaton Siinain orjantappurapensas / teki Jumalan tunnetuksi
hidaspuheiselle ja kankeakieliselle Moosekselle, / ja kiivaus Jumalan puolesta teki voittamattomiksi
kiitosvirren veisaajiksi kolme tuliseen pätsiin syöstyä nuorukaista, / jotka huusivat: Kaikki Herran
luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Oi Vapahtaja, Sinun kyljestäsi vuotaneet veri ja vesi loivat uudelleen koko maailman, täyttivät sen
katoamattomuudella ja tekivät lopun saastaisista uhreista ja inhottavasta verenvuodatuksesta. Kaikki
Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Oi Vapahtaja, Sinä kannoit orjantappurakruunua, Sinä maistoit etikkaa ja sappea, ruoskittuna Sinua
syljettiin, ristille Sinut ylennettiin ja Sinä otit vastaan naulat! Niiden kautta pelastuneena minä
huudan Sinulle: Kaikki Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina!
Marttyyrien troparit
Oi taistelijat, saatuanne loistavan rikkauden totuuden tyhjentymättömistä aarteista te syljitte kaikkea
epäjumalain köyhyyttä ja osoittauduitte köyhien rikastuttajiksi huutaessanne: Kaikki Herran luodut,
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Ylenkatsoessanne jumalattomia lakeja teidät, marttyyrit, paiskattiin nuorukaisten tavoin pauhaavaan
tuleen, ja saatuanne siellä Jumalan virvoittavan kasteen te huusitte: Kaikki Herran luodut, veisaten
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Lain arkki edeltäkuvasi muinoin Sinua, oi puhdas, joka et kantanut sisässäsi kivitauluja, vaan lain
säätäjän Kristuksen. Lainrikkoja kansa naulitsi Hänet ristille ja Hän pelasti meidät, jotka huudamme:
Kaikki Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
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Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Profeetoista suurin edeltänäki jumalallisesta viittauksesta Sinut, oi puhdas, porttina, jonka kautta
Jumala kulki jättäen sen sinetöidyksi ja avaten taivaan portin niille, jotka huutavat: Kaikki Herran
luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Sinä, oi puhdas, synnytit selittämättömästi pyhän Pojan, joka lahjoittaa pyhityksen niille, jotka
Häntä pyhittävät. Täytä siis pyhityksellä minunkin aivoitukseni ja sieluni, että veisaisin: Kaikki
Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Revi nyt rikki pahojen tekojeni kahleet Poikasi jumalallisella keihäällä, sillä Hän katkaisi tuonelan
siteet! Kirkasta minut himottomuuden vaattein, oi Jumalan armoittama, että minä huutaisin: Kaikki
Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Jumalallisten profeettain joukko, kaikki apostolit ja marttyyrien juhlajoukko pyytävät Sinulta, että
Äitisi esirukousten tähden päästäisit kaikesta hädästä ne, jotka uskoen huutavat: Kaikki Herran
luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!

Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Jumalan Äiti ja synnyttävä Neitsyt, / joka pysyy neitseenä, ei ole luonnon töitä, vaan Jumalan
alentumisen teko. / Sen tähden me aina ylistämme Sinua, ainoata, // joka tulit otolliseksi
jumalallisiin ihmeisiin!
Troparit
Oi Valtias Kristus, vihollisen voima hävisi tyystin, kun Sinä, Voimallinen, huusit voimakkaasti
puulla aluttoman Isäsi puoleen ja kutsuit hajalleen joutuneet lampaasi tietoon.
Niin kuin karitsa Sinut, Valtias, ylennettiin omasta tahdostasi ristille, ja Sinä, Vapahtaja, tempaisit
hengelliset kasvattisi sudelta ja saatoit käskyjesi tarhan suojaan, jossa he veisuin Sinua ylistävät.
Marttyyrien troparit
Osoittautuen Sinun kärsimystesi jäljittelijöiksi, oi ihmisiä rakastava, kunniakkaat voittajat kestivät
moninaisia kidutuksia. Sen tähden he saivatkin kunnian seppeleet ja tulivat otollisiksi Sinun
valtakuntaasi, oi Kristus.
Puhtaitten voittajien ylistettävä juhla säteilee aurinkoista armoa ja valistaa uskovaiset. Sen tähden
me aina sitä viettäessämme pääsemme hirveitten tekojen rikkomuksen pimeydestä.
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Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas ja viaton, Sinun Poikasi säteili ristillä hengellistä valkeutta ja saattoi häpeään pimeyden
ruhtinaat. Hän pimensi auringon loisteen, oi puhdas, ja valisti uskovaisten täyteyden!

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Irmossi:
Miehestä tietämätön Äiti, Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, / joka turmelusta kokematta kannoit
povessasi ja kaikkitaitavalle Sanalle ruumiillisen muodon lainasit, / Sinua, joka mahduttamattoman
itseesi otit ja tulit rajoittamattoman Luojasi olopaikaksi, // me ylistämme.
Troparit
Välinpitämättömyydessä minä kurja olen elämäni kuluttanut ja saapunut hedelmättömänä loppuun.
Oi miehestä tietämätön Äiti, minä pyydän Sinua: Anna minulle katumus ja rikkomusten
anteeksianto rukouksillasi Valtiaan edessä!
Te puhtaitten ylhäisten voimien kuorot, pyhien salaisuuksien toimittajat, profeetat, kunniakkaat
marttyyrit ja jumalalliset apostolit, jotka seisotte Jumalan edessä, rukoilkaa Jumalansynnyttäjän
kanssa lakkaamatta, että meidät päästettäisiin kaikesta vahingosta!
Olen nyt kokonaan suuntautunut pahaan ja laiminlyötyäni sielun tullut ruumiin orjaksi. Voi, mitä
minulle tapahtuu? Kuinka välttäisin rangaistuksen? Oi Neitsyt Jumalansynnyttäjä, tule auttajakseni
ja pelasta minut!
Oi ainoa Jumalan autuuttama Neitsyt, Sinä synnytit autuaan Pojan, joka osoittaa autuaiksi kaikki,
jotka Sinua ylistävät. Sen tähden minä pyydän Sinulta: Suo minullekin autuutettujen osa!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Oi ihmisiä rakastava Elämänantaja, / Valtiaana Sinä lunastit ristisi kautta koko maailman. // Herra,
kunnia olkoon Sinulle!
Oi armollinen, aurinko pimeni, / kun Sinut omasta tahdostasi ristiinnaulittiin maailman puolesta. //
Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Marttyyrien stikiira
Maineikkaat voittajat osoittautuivat koko maailman valistajiksi, / kun he huutavat Kristukselle: //
Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia nyt
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Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun Jumalansynnyttäjä näki Sinut omasta tahdostasi puulle naulittuna, // Hän valitti ja ylisti veisuin
Sinun valtaasi.

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ihanan näköinen ja hyvä syödä oli hedelmä, joka tuotti kuoleman. Kristus on elämänpuu, josta
nauttien en kuole, vaan huudan ryövärin kanssa: Herra, muista minua valtakunnassasi.
Oi armollinen, suuressa hyvyydessäsi Sinä ojensit kätesi ristille ja oikaisit tiedon puuta kohti
ojentuneen Aadamin käden lankeemuksen. Sen tähden me ylistämme Sinua, oi hyväntekijä Herra!
Oi Kristus kuningas, heprealaisjoukko ristiinnaulitsi Sinut Pääkallon paikalla, ja Sinä murskasit
pahan tuhoisan kallon ja vuodatit meille pyhästä kyljestäsi synninpäästön virran.
Marttyyrien tropari
Oi kunniakkaat marttyyrit, te jäljittelitte Kristuksen jumalallisia ja pelastavaisia kärsimyksiä,
kestitte moninaisia kidutuksia ja siirryitte yhdessä kuolemattomuuteen. Sen tähden teitä autuaiksi
ylistetään!
Kunnia
Minä kunnioitan Kolminaisuuden kolminkertaista Valkeutta, joka käsitetään kolmessa persoonassa,
ja tiedän, että ne kolme ovat yhdessä olemuksessa yksi Jumala, sillä Isän, Pojan ja Hengen luonto ja
valta on yksi ja se koossapitää maan ääret.
Nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessäsi Sinusta syntyneen ristiinnaulittuna, Sinä, Maria, huusit sisimpäsi järkkyneenä: Kuinka
Sinä omasta tahdostasi kärsit tämän, oi pitkämielinen Poikani, joka haluat lunastaa ihmiskunnan
turmeluksesta?
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Keskiviikkoilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Apostolien stikiirat
Pyhien apostolien ääni on käynyt halki maan äärien. // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Oi kunnioitettavat, jotka osoittauduitte Jumalan Sanan hyväksi tuoksuksi, // levittäkää minuunkin
Hengen tuoksua!
Te, jotka olette päässeet taivaan elämään, / opettakaa minutkin ajattelemaan taivaallisesti // ja
puhumaan Jumalan jumalallisia käskyjä!
Pyhän Nikolaoksen stikiirat
Isä, niin kuin Sinä rukouksen kautta pelastit kuolemaan tuomitut sodanjohtajat, // pelasta samoin nyt
meidätkin!
Oi kunnianarvoisa piispa, / päästä ahdistuksista meidät, / jotka uskolla ja halajamisella kutsumme
Sinua avuksemme // ja kunnioitamme Sinua!
Oi viisas piispa Nikolaos, / vapauta palvelijasi kulkutaudista, // maanjäristyksestä, ahdistuksista ja
hädästä!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Me tunnemme Sinut neitseeksi synnytyksen jälkeenkin, / sillä miehestä tietämättä Sinä synnytit
Vapahtajan. // Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Oi kunniakkaat apostolit, Kirkon pylväät, / totuuden saarnaajat, te kirkkaat lamput, / te poltitte
hengen tulella koko eksytyksen / ja valistitte ihmissuvun. / Sen tähden me pyydämme: Rukoilkaa
Vapahtajaa, meidän Jumalaamme, // että Hän antaisi maailmalle rauhan ja pelastaisi meidän
sielumme!
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Oi Kristuksen apostolit, Vapahtajan työmiehet, / te kannoitte harteillanne ristiä ikään kuin auraa, /
puhdistitte kuivuneen maan epäjumalain eksytyksestä ja kylvitte uskon sanan. // Oikein on teitä
kunnioittaa, oi Kristuksen pyhät apostolit!
Marttyyrien stikiira
Oi kunniakkaat marttyyrit, Hengen kasvatit, / sanalliset polttouhrit, Jumalalle otollinen mieluisa
uhri, / teitä ei maa peittänyt, / vaan taivas otti teidät vastaan ja te pääsitte enkelten osallisuuteen. /
Teitä me pyydämme: Rukoilkaa enkelten kanssa Vapahtajaa, meidän Jumalaamme, // että Hän
antaisi maailmalle rauhan ja pelastaisi meidän sielumme!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät synneistä, / jotka meitä vallassaan pitävät, / sillä meillä
uskovaisilla ei ole muuta toivoa kuin Sinut // ja Sinusta syntynyt Jumala!

Torstaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Oi Herra, Sinä osoitit apostolisi peltosi viljelijöiksi, / jotka kitkevät pois epäjumalat. // Sen tähden
he saarnatessaan Sinusta, Vapahtajasta, pakanoille jumalisesti Sinua ylistivät!
Oi Herran kunniakkaat opetuslapset, / jotka soihtuina valistitte koko maailman, / rukoilkaa
valistusta minullekin, / joka olen himojen // ja rikkomusten pimeydessä!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, sinun kohtusi hedelmä on profeettain ja lain täyttymys. / Sen tähden me tiedämme Sinut
Jumalansynnyttäjäksi, // kunnioitamme Sinua ja hurskaasti ylistämme Sinua!
II Katismatroparit
Maailman valistajina te, Herran apostolit, / aina säteilitte uskovaisille sanaa / ja voimallisesti
karkotitte eksytyksen usvan. / Sen tähden te Kolminaisuuden aina kunnioitettavina saarnaajina //
valistatte kansat kasteen kautta!
Profeetat ennalta julistivat, / apostolit opettivat, / marttyyrit tunnustivat / ja mekin uskomme, että
Sinä olet Kristus, Jumalan Poika, // maailman Lunastaja!
Kunnia nyt
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, armon silminnäkijät julistivat, / että Sinä olet maan päällä ilmestynyt uusi taivas, / sillä
Sinun kohtuusi sijoittui / taivaallinen Jumala, // joka teki luokseen ottamansa taivaalliseksi!
III Katismatroparit
Oi kunniakkaat, te ette rakastaneet maan päällä maailman kunniaa. / Te saarnasitte ihmisille
taivaallisesta Jumalasta // ja saatoitte kaikki Hänen tykönsä!
Marttyyrien tropari
Oi Herra, aseenansa ristin voima Sinun marttyyrisi saivat voiton vihollisesta / ja saattoivat
epäjumalten eksytyksen häpeään. / Sen tähden he nyt enkelten kanssa veisaavat Sinun ylistystäsi, /
huutavat voittoveisua ja kunnioittavat Sinua, oi Kristus. // Heidän rukoustensa tähden lahjoita
meille suuri armo!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan Morsian, / Sinun kohtusi hedelmä osoittautui ihmisille pelastuksen tuojaksi! // Sen
tähden me uskovaiset ajatuksin ja kielin kunnioitamme ja ylistämme Sinua Jumalansynnyttäjänä!

Pyhien apostolien kanoni, 7. sävelmä
1. veisu
Irmossi
Herra, Sinun kätesi viittauksesta / muuttuivat vetten keveät laineet kuivan maan kaltaisiksi. / Sen
tähden Israel, käyden kuivin jaloin, // veisaa Sinulle voittoveisua.
Troparit
Oi kunnianarvoiset, pyrkimyksessänne jumalalliseen te tulitte jumalallisiksi, te murskasitte
jumalankieltäjien jumalat ja nostitte kaikki Jumalaan uskovat jumalalliseen halajamiseen.
Oi Jumalaa julistavat Herran apostolit, koko maan suolana te teitte lopun minun sydämeni koko
mädännäisyydestä ja paransitte hirveän mauttomuuden.
Oi jumalalliset apostolit, kun kaikkien vanhurskas Tuomari tulee uudelleen istumaan teidän
kanssanne tuomiolle, pelastakaa meidät kaikesta tuomiosta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, rukoile ruumiittomien enkeleitten, profeettain, marttyyrien ja
apostolien kanssa, että me saisimme rikkomuksemme anteeksi ja suuren armon!
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Pyhän Nikolaoksen kanoni
Akrostikon on: Nikolaos, ota vastaan Joosefin seitsemäs rukous.
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme yksin Jumalalle, / joka auttoi Moosesta viemään Israelin Egyptistä, // sillä Hän on
ylistetty!
Troparit
Oi Nikolaos, joka vietit maan päällä kunniakkaan elämän, tee tuonpuoleisesta kunniasta osallisiksi
ne, jotka Sinua ylistävät!
Oi autuas, purjehtiessamme katoavaisen elämän merta olemme kiusausten aaltojen ympäröimiä.
Pelasta meidät niistä!
Oi isä Nikolaos, ojenna aina minulle auttava kätesi ja pelasta minut näkyväisistä ja näkymättömistä
vihollisista!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinusta, oi Jumalansynnyttäjä, syntyi ihmisten nähtäväksi Hän, joka on luonut aineettomat
palvelushenget.

Pyhien apostolien kanoni
3. veisu
Irmossi
Herra, Vapahtaja, joka alussa taivaat kaikkivoimallisella Sanallasi / ja koko niiden voiman
kaikkiluovalla jumalallisella Hengelläsi vahvistit, / vahvista minut // Sinun tunnustamisesi
järkkymättömälle kalliolle.
Troparit
Te Sanan viisaat opetuslapset, jotka osoittauduitte voimallisen Kristuksen teräviksi nuoliksi, minä
pyydän: Päästäkää minut pahan nuolista, ja parantakaa minun sydämeni, jota synnin miekka on
hirveästi haavoittanut!
Oi jumalalliset opetuslapset, ikään kuin taivaat te julistatte Jumalan kunniaa, niin kuin profeetta
sanoo, kun te selitätte Hänen jumalallista lihaksi tulemistansa ja kärsimyksiänsä. Niiden
kärsimysten ja kuoleman kautta me kaikki olemme vapautuneet turmeluksesta!
Oi jumalalliset opetuslapset, kiiruhtakaa kirkastamaan valkeuden vaatteella minut, joka olen tullut
hirveästi petetyksi ja riisutuksi jumalallisesta vaatteesta, sillä uskon kautta te riisuitte vihollisen
juonet ja puitte hänet häpeään!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi laupias Jumala, joka sanallasi saatoit taivasten voimat olemiseen, ja annoit profeetoille,
opetuslapsillesi ja kaikille marttyyreille armon, pelasta kaikki heidän ja puhtaan Äitisi esirukousten
tähden, ja armahda meitä!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
3. veisu
Irmossi
Tule minun vahvistuksekseni, / Sinä joka sanalla vahvistit taivaat ja perustit maan vesien päälle! //
Jumalana päästä minut kaikista vaaroista!
Troparit
Oi pyhä Nikolaos, joka kannat rukouksia koko maailman puolesta, suojele meitä kaikesta hädästä ja
kymmenistä tuhansista ahdistuksista!
Oi pyhä Nikolaos, joka rukouksillasi katkaisit ulospääsemättömään vankeuteen joutuneitten kahleet
ja pelastit heidät, sovita minunkin pahat tekoni Jumalan edessä!
Öin ja päivin me kutsumme Sinua puolustajaksemme. Vie meidän rukouksemme Herralle ja varjele
meitä aina, oi pyhä Nikolaos!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, joka pihtien lailla otit jumalalliseen sisimpääsi jumalallisen hiilen lainkaan palamatta,
polta meidän rikkomuksemme!

Pyhien apostolien kanoni
4. veisu
Irmossi
Kristus Jumala, / Isän helmaa jättämättä Sinä tulit alas maan päälle. / Minä kuulin
huoneenhallituksesi salaisuuden // ja ylistän Sinua, oi ihmisiä rakastava.
Troparit
Isän kanssa samalla valtaistuimella istuva Poika tuli maan päällä ihmiseksi ruumiillistuneena ja
valitsi teidät opetuslapsiksensa julistamaan Hänen jumaluuttansa kaikille kansoille.
Langettuani mielipuolisesti kaikkien himojen luojien käsiin minä kurja olen haavoittanut sydämeni.
Minä rukoilen: Parantakaa minut, oi sairasten parantajat, apostolit!
Oi kunniakkaat apostolit, päästäkää meidät himoista, hirveistä vaaroista ja ahdistuksista, kaikesta
uhasta ja tuskien täyttämästä kadotuksesta!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan valittu Äiti, rukoile pyhien apostolien, marttyyrien ja profeettain kanssa, että minut
päästettäisiin vaaroista, ahdistuksista ja laiminlyönneistä!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
4. veisu
Irmossi
Ihmisiä rakastava Kristus Jumala, / Sinun sanomattoman viisautesi suuruus / on peittänyt taivaat //
Sinun taloudenhoidossasi.
Troparit
Kun Sinä, Nikolaos, viisaudellasi mustasit Areioksen harhaopin pimentämän mielen, Sinä pelastit
hänen eksyttämänsä!
Oi Jumalan autuuttama isä, paranna otollisilla esirukouksillasi minun monet rikkomukseni ja valista
minun sydämeni!
Oi autuas, joka kuoletit himojen karkailut, tee eläväksi minut, joka olen niiden kuolettama, ja
uudista minut!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi viaton, joka synnytit lihassa Ajattoman, rukoile Häntä, että Hän päästäisi pitkäaikaisista himoista
meidät, jotka veisuin Sinua ylistämme!

Pyhien apostolien kanoni
5. veisu
Irmossi
Herra minun Jumalani, / yöstä aamuun rientäen minä rukoilen Sinua, ja pyydän: / Anna minulle
rikkomukseni anteeksi // ja ohjaa minun tieni Sinun käskyjesi valkeuteen!
Troparit
Herra minun Jumalani, joka kerran annoit apostoleillesi rauhan, anna heidän rukoustensa kautta
kaikille rauha ja rikkomusten päästö!
Herra minun Jumalani, joka ylettömän hyvyytesi tähden pelastit syntiä tehneet ryövärin ja syntisen
naisen, armahda minuakin ja pelasta minut apostolien rukousten tähden!
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J umalansynnyttäjän tropari
Herra minun Jumalani, joka synnyit aviota tuntemattomasta Neitseestä, anna hänen ja apostoliesi
rukousten tähden armahdus rikkomuksilleni ja pelasta minut tulevasta kadotuksesta!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
5. veisu
Irmossi
Minun henkeni rientää aamusta varhain Sinun tykösi, oi Jumala, / sillä Sinä olet Valkeus, / ja Sinun
käskysi, oi ihmisiä rakastava, // ovat tulleet palvelijoillesi parannukseksi.
Troparit
Oi isä Nikolaos, tee esirukouksillasi tehottomiksi meitä kurittomia ihmisiä vastaan aina suunnatut
juonet!
Oi pyhä Nikolaos, joka sidoit sielunturmelevan lohikäärmeen pahuuden, katkaise rukouksillasi
meidän pahojen tekojemme siteet!
Me, jotka aina horjumme mieleltämme ja olemme monien hirveitten tekojen vallassa, olemme
saaneet Sinut, isä Nikolaos, hartaaksi suojelijaksemme.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Maria, koko luomakunnan Valtiatar, Jumalansynnyttäjä, päästä minut vihollisesta, joka
säälimättömästi pyrkii hallitsemaan kurjaa sydäntäni!

Pyhien apostolien kanoni
6. veisu
Irmossi
Maallisten huolten aallokossa heittelehtien / ja matkatovereinani olevien syntien alla
hukkumaisillani / sekä sielunturmelijan pedon raadeltavaksi syöstynä / minä Joonan tavoin huudan
Sinulle, Kristus: // Nosta minut ylös kuolettavasta syvyyden kuilusta.
Troparit
Tultuansa itsensä Viisauden jumalallisiksi opetuslapsiksi viisaat osoittivat helleenien viisauden
hulluudeksi, saattoivat tuhoon pahuuden viisastelijan ja valistivat jumalisuuden loisteella
tietämättömyyden pimeydessä harhailevat.
Oi Kristus, joka muinoin puhdistit kyynelten kautta Pietarin rikkomuksen, puhdista suuressa
laupeudessasi ja ylettömässä hyvyydessäsi hänen rukoustensa tähden minun sieluni lukemattomat
rikkomukset!
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Oi Lunastaja, joka muinoin armahdit katuvia niiniveläisiä, armahda apostoliesi tähden minuakin
Sinulle ominaisella laupeudellasi äläkä minun rikosteni paljouden tähden toimita minua kidutusten
paljouteen!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, joka synnytit Valkeuden, valista minun himojen pimentämä sieluni ja rukoile apostolien,
profeettain ja marttyyrien kanssa, että minut päästettäisiin kaikesta synnistä, kaikesta vahingosta ja
vihollisen kaikesta pahuudesta!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
6. veisu
Irmossi
Tuonelan kohdusta Joona huusi: / Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta! / Ja me huudamme
Sinulle: // Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!
Troparit
Niiden hartaana puolustajana, jotka Sinua avuksensa huutavat, Sinä, oi isä, mitätöit
epäoikeudenmukaisen kuolemantuomion ja pelastit sääliväisyydessäsi ne, joiden piti kuolla.
Oi pyhä paimen, tee loppu meidän sielujemme sairauksista ja tuki suut, jotka turhaan avautuvat
Sinua halajavia vastaan!
Oi pyhien salaisuuksien palvelija, Sinä teit lopun Areioksen katkerasta jäytämisestä sanojesi
lääkkeellä, kun tulit oikeauskoisten tueksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi viaton, paranna minun kurja sieluni, joka on parantumattomasti sairas elämän petoksista ja
monien syntien tulvasta!

Pyhien apostolien kanoni
7. veisu
Irmossi
Nuorukaiset osoittivat muinoin kasteen viilentämäksi tulta liekehtivän pätsin, / ylistäen veisuilla
ainoata Jumalaa ja lausuen: // Ylen suuresti on ylistettävä ja kunnioitettava meidän isäimme Jumala.
Troparit
Te, kunniakkaat, sammutitte muinaisen karvaan jumalankieltämisen pätsin jumalallisen saarnan
vilvoituksella huutaessanne: Siunattu olet Sinä, isien korkeasti kunnioitettu Jumala!
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Minä rukoilen Sinua, Kristus, Sana, tempaa minut hirveästä synnistä, tuonelan kidutuksesta ja
helvetin tuskasta ja pelasta minut apostoliesi rukousten tähden!
Oi Kristuksen opetuslapset, jotka Sanan nuotalla pyydystitte ihmiset tietämättömyyden syvyydestä,
pelastakaa minutkin, joka olen vajonnut mittaamattomien rikkomusten aallokkoon!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton, rukoile marttyyrien, enkelten, pyhittäjien ja apostolien kanssa Poikaasi Herraa, että
Hän pelastaisi palvelijasi kiusauksista, vaaroista ja ahdistuksesta!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
7. veisu
Irmossi
Vapahtaja, Sinä viilensit palavan pätsin ja pelastit nuorukaiset, / jotka veisasivat ja sanoivat: //
Kiitetty olet Sinä iankaikkisesti, Herra meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi viisas piispa, Rukoile koko maailman Hyväntekijää ja pelasta minut kaikesta kunniattomien
himojen rumuudesta!
Oi viisas Nikolaos, kastele esirukoustesi sateella kaikkien meidän sydämemme, että voisimme
kantaa katumuksen otollisia hedelmiä ja saisimme Jumalalta synninpäästön!
Kirkasta esirukouksillasi meidän ajatuksemme, kun me uskoen aamusta varhain kunnioitamme
Jumalaa ja veisuin ylistämme Sinua, Hänen totista piispaansa, oi Nikolaos!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistettävä puhdas Jumalansynnyttäjä, kaikki kielet ylistävät uskoen Sinua, joka olet
sukukuntamme kerskaus ja eksyneitten opastaja!

Pyhien apostolien kanoni
8. veisu
Irmossi
Ilmiliekissä palava, mutta tulessa kulumaton Siinain orjantappurapensas / teki Jumalan tunnetuksi
hidaspuheiselle ja kankeakieliselle Moosekselle, / ja kiivaus Jumalan puolesta teki voittamattomiksi
kiitosvirren veisaajiksi kolme tuliseen pätsiin syöstyä nuorukaista, / jotka huusivat: Kaikki Herran
luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
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Troparit
Kristuksen opetuslapset, hengellisen tulen sytyttämät hiilet, polttivat tuhkaksi epäjumalten kaiken
eksytyksen ikään kuin ruo'on ja valistivat uskovaisten sielut huutaessaan: Kaikki Herran luodut,
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Oi iankaikkisesta valkeudesta osalliset jumalalliset apostolit, valistakaa synnin sammuttama sieluni
ja kunniattomien himojen pimentämä sydämeni, että huutaisin: Veisaten ylistäkää Herraa ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Sinä, joka lihallisesti otit vastaan haavat, paranna pyhien opetuslastesi rukousten tähden paholaisen
myrkyllisen pureman haavoittama sieluni ja pelasta minut, kun minä veisaan: Kaikki Herran luodut,
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi aviota tuntematon Neitsyt, synnyttäessäsi Tulen Sinä säilyit palamatta. Rukoile siis
ruumiittomien kuorojen ja apostolien kanssa Häntä, jonka synnytit, että Hän pelastaisi ne, jotka
uskolla veisaavat: Kaikki Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
8. veisu
Irmossi
Jäljitellen nuorukaisia pätsissä / me, jotka olemme saaneet Hengen vilvoituksen, huudamme: //
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!
Troparit
Oi pyhä Nikolaos, mirhaa huokuva ruumiisi makaa Myrrassa, vuotaa mirhaa niille, jotka rientävät
sen tykö, ja tekee lopun ihmisten sairauksista.
Maailman Luoja ja Herra osoitti Sinut maailman suojelijaksi. Sen tähden Sinä olet aulis apu niille,
jotka hädässä kutsuvat Sinua pelastajaksensa!
Ei ole sellaista, joka ahdistuksessa kutsuisi Sinua eikä saisi pikaista lohtua. Sen tähden me
rukoilemme Sinua: Oi autuas, kevennä kaikki tuskamme!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi neitsyt, Jumalan Morsian, kaikki kielet ylistävät veisuin Sinua, joka synnytit ylen veisatun
Jumalan. Rukoile lakkaamatta Häntä, että Hän pelastaisi meidän sielumme!
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Pyhien apostolien kanoni
9. veisu
Irmossi
Miehestä tietämätön Äiti, Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, / joka turmelusta kokematta kannoit
povessasi ja kaikkitaitavalle Sanalle ruumiillisen muodon lainasit, / Sinua, joka mahduttamattoman
itseesi otit ja tulit rajoittamattoman Luojasi olopaikaksi, // me ylistämme.
Troparit
Maailmanvaltiaan koko voima on kukistettu, sillä Kaikkivaltiaan voimalla aseistautuneet autuaat ja
jumalalliset apostolit tuhosivat sen joukot ja pelastivat kaikki maan ääret sen pahuudelta.
Oi apostolit, Hengen armon lähteen jumalallisten oppien vettä tulvien te kastelitte koko
luomakunnan ja teitte ylen viisaasti sen hedelmälliseksi. Sen tähden teitä aina autuaiksi ylistetään!
Ylistäkäämme puhtaitten apostolien kanssa pyhiä voittajia ja huutakaamme: Oi Valtias Herra, anna
heidän ja apostoliesi rukousten tähden rauha maailmalle ja pelasta se kaikista vaaroista!
Kunniakkaitten apostolien jumalalliset jäännökset pyhittävät jumalallisessa Hengessä maan, ja
heidän henkensä kirkastavat alati esikoisten ylhäistä Kirkkoa. Oi Vapahtaja, armahda heidän
tähtensä kaikkia!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, kun marttyyrien ja apostolien kuoroilla on keskellänsä Sinut valoisana lamppuna, joka
säteilet jumalallisten armolahjojen valoa, he saavat aineettoman valistuksen ja valistavat ne, jotka
uskolla Sinua ylistävät.

Pyhän Nikolaoksen kanoni
9. veisu
Irmossi
Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin velvollisuutemme mukaan yliluonnollista Äitiä / ja luonnollista
Neitsyttä, // ainoaa siunattua naisten joukossa!
Troparit
Seuratessasi pyhien apostolien tapoja Sinä sait periä heidän arvovaltansa puhtaana piispana, oi
ylistettävä Nikolaos!
Luoja osoitti Sinut, oi autuas, koko maailmalle jumalalliseksi kiihkoilijaksi ja kaikinpuoliseksi
auttajaksi niille, jotka uskolla kutsuvat Sinua avuksensa.
Murtunein sydämin me huudamme Sinulle, isä: Oi Nikolaos, tule meille lohdutukseksi ja hajoita
aina meidän sielujemme ahdistukset!
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Sinua, sielu, odottaa kuoleman katkaisu niin kuin kirves puuta. Älä siis ole välinpitämätön, vaan
pyri tuomaan esille katumuksen hedelmiä!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä kannoit pyhissä käsissäsi Häntä, joka kantaa kaiken. Oi puhdas, rukoile Häntä, että Hän
varjelisi meidät vastustajan pahuuden voittamattomina!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Oi Kristuksen apostolit, Vapahtajan työmiehet, / te kannoitte harteillanne ristiä ikään kuin auraa, /
puhdistitte kuivuneen maan epäjumalain eksytyksestä / ja kylvitte uskon sanan. // Oikein on teitä
kunnioittaa, oi Kristuksen pyhät apostolit!
Oi kunniakkaat apostolit, Kirkon pylväät, / totuuden saarnaajat, te kirkkaat lamput, / te poltitte
hengen tulella koko eksytyksen ja valistitte ihmissuvun. / Sen tähden me pyydämme: / Rukoilkaa
Vapahtajaa, meidän Jumalaamme, // että Hän antaisi maailmalle rauhan ja pelastaisi meidän
sielumme!
Marttyyrien stikiira
Voi ihmettä! Yhtä huokuen ja yhteen katsoen voittoisat marttyyrit löysivät yhden elämän tien, / ja
halaten toistensa kanssa samaa loppua he kaappasivat kidutuksia aarteitten tavoin ja sanoivat
toisillensa: / Vaikka emme nyt kuolisikaan, niin kuolemmehan me kuitenkin, / joten tehkäämme se,
mitä alkuperämme edellyttää: / tehkäämme hädästä halun kohde, / pitäkäämme yhteistä omanamme,
ostakaamme kuolemalla elämä! // Heidän esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Voi, minä kurja olen tullut hekumain asuinpaikaksi! / Olen aina vihollisteni naurettavana! / Sen
tähden minä lankean eteesi, oi pyhä Neitsyt: / Näe minun ahdistukseni, anna minulle apusi, puhdista
minut kyynelten kautta, / pelasta minut, minä pyydän, oi puhdas, // ja joutukoot häpeään ne, jotka
iloitsevat kadotuksestani!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ihanan näköinen ja hyvä syödä oli hedelmä, joka tuotti kuoleman. Kristus on elämänpuu, josta
nauttien en kuole, vaan huudan ryövärin kanssa: Herra, muista minua valtakunnassasi.
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Oi kunniakkaat apostolit, te pyydystitte epäuskon syvyydestä kansojen parvet jumalalliseen uskoon,
ja tarjositte ne kaikki loistokkaana muonana hengellisellä pöydällä.
Oi Herran apostolit, karkottaen saarnan valolla hirveän petoksen pimeyden te selvästi valistitte
jumalisten sydämet. Sen tähden me jumalallisin veisuin teitä autuaiksi ylistämme!
Marttyyrien tropari
Jäsenenne miekan katkaisemina te pysyitte erottamattomina Lunastajan rakkaudessa. Hänen
luokseen kiiruhdettuanne te nyt asutatte koko taivasta kunniaa säteillen.
Kunnia
Ihmisten sukukunnan hirveä tuhoaja on saanut minut haltuunsa. Oi kaikkivoimallinen Kolminaisuus,
tempaa minut sen kurkusta saarnaajiesi rukousten tähden, että ylistäisin mittaamatonta armoasi!
Nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, Hänet, joka istuu Isän kanssa samalla valtaistuimella, Sinä synnytit viattomista
veristäsi kuolevaista lihaa kantavaksi, että Hän tekisi ihmisten olemuksen kuolemattomaksi. Sen
tähden me kaikki velvollisuutemme mukaan ylistämme Sinua autuaaksi!

Torstai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Oi ylen hyvä, Sinä tulit ihmiseksi / ja annoit ristiinnaulita itsesi, / että tekisit ihmisen Jumalaksi. //
Kunnia olkoon Sinun kunniallesi!
Oi Sana, maa järkkyi ja auringon paiste kätkeytyi, // kun heprealaisten kansa tuomitsi Sinut
ristiinnaulittavaksi.
Aurinko pimeni, kun Sinut, oi armollinen, ristiinnaulittiin, / ja luomakunta järkkyi huutaen: //
Kunnia olkoon Sinulle!
J umalansynnyttäjän stikiirat
Oi viaton, taivuta hyvyyttä rakastava korvasi rukoukseni puoleen, / älä heitä minua pois kasvojesi
edestä / äläkä lähetä minua kauaksi Sinun avustasi, / sillä kavala pyrkii kavaluudella minut
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tuhoamaan / ja yllyttää sydämeni järjettömiin himoihin. // Säilytä Sinä minut aivan vapaana sen
vahingosta!
Oi sieluni, ei ole mitään hyötyä aineesta, / josta sinä eläessäsi turhaan huolehdit, / ja jonka takia sinä
näännytät itsesi huoliin. / Heitä siis kaikki huolesi Herran haltuun, / joka on tuleva sinut
tuomitsemaan, / ja huuda kyynelin: Oi ihmisiä rakastava Valtias, // pelasta minut Synnyttäjäsi
esirukousten tähden!
Oi Neitsyt, vaikka ulkonaisesti käytänkin jumalisen nimeä, / olen sisäisesti tullut haureuden
pilkattavaksi ja osoittautunut ylvästelyn naurettavaksi, /sillä välinpitämättömyydessäni olen
antautunut noille kahdelle vastaani taistelevalle pedolle. // Pelasta Sinä minut, sillä Sinä olet minun
sieluni riemu ja luottamus!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Oi Lapseni, Sinun syntyessäsi minä kerran kuulin ilahduttavia sanoja, / joiden kautta odotin
täyttyväni ilosta ja ilahduttavani ahdistettuja sieluja, / mutta kun Sinut ristiinnaulittiin, / kaikki
kääntyikin murheeksi, / sillä suru näännyttää minua ja haluaisin kuolla, // kun murhe täyttää minun
sydämeni!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Enää meitä ei estetä elämän puusta, / kun meillä on Sinun ristisi toivo. // Herra, kunnia olkoon
Sinulle!
Oi Kuolematon, puulla riippuessasi Sinä sait voiton perkeleen ansoista. // Herra, kunnia olkoon
Sinulle!
Marttyyrien stikiira
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala. / Sinusta apostolit kerskaavat / ja marttyyrit riemuitsevat, //
jotka ovat yksiolennollisesta Kolminaisuudesta saarnanneet.
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Murheen miekka haavoittaa minua, / kun näen ristillä Sinut, joka olet vahvistanut maan vetten
päälle ja levittänyt taivaan niin kuin teltan, / sillä näen Sinut riippumassa alastomana ja surmattuna,
oi rakas Poikani, / ja haluan kuolla. / Peljästy maa ja vapise! // lausui puhdas Neitsyt kyynelehtien.
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Perjantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Oi Kristus Jumala, joka kestit ristiinnaulitsemisen minun tähteni, / ota vastaan uupumaton
kiitokseni // ja ihmisiä rakastavana pelasta minut!
Oi Kristus Jumala, joka hallitset ruumiittomia voimia / ja tunnet minun sieluni kevytmielisyyden, //
ihmisiä rakastavana pelasta ristisi kautta minut!
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, / aviota tuntematon Valtiatar, / kun näit Poikasi ristillä
riippumassa, / Sinä Äitinä valitit ja ylistit // Hänen pelottavaa alentumistansa!
II Katismatroparit
Sinä osoitit, että Sinun ristisi tulta valoisampi ja liekkejä kirkkaampi puu polttaa sairastavien synnit
/ ja valistaa niiden sydämet, / jotka veisuin ylistävät vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi. / Oi Kristus
Jumala, // kunnia olkoon Sinulle!
Sinä, joka meidän tähtemme otit vastaan vapaaehtoisen ristiinnaulitsemisen, / murskaa viholliset,
jotka eivät tunne Sinua totiseksi Jumalaksi, // ja pelasta meidät!
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinut omasta tahdostasi naulittiin ja ylennettiin ristille, / paikalla ollut Jumalansynnyttäjä
lausui: / Herra, Herra, ei yksikään nainen ole kohdannut tuskaani! / Ihmeistä tiedän Sinut Jumalaksi,
/ ja katso, nyt näen Sinut kuolleena puulta riippumassa! / Mutta nouse ylös, niin kuin sanoit, että
iloiten huutaisin Sinulle: // Kunnia olkoon Sinulle!
III Katismatroparit
Sinä, joka ristin puun kautta paransit Aadamin tuomion, / paranna meidänkin sydäntemme
murtuneisuus // ja pelasta meidät!
Marttyyrien tropari
Oi pyhät, me pyydämme: / Rukoilkaa, että meille annettaisiin rikkomuksemme anteeksi / ja että
meidät pelastettaisiin / odottavasta hirveydestä // ja karvaasta kuolemasta!
Kunnia nyt
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Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / siemenettä sikisi Sinun kohdussasi Hän, jonka näit ristillä
riippumassa. // Rukoile lakkaamatta meidän sielujemme puolesta!

Ristin kanoni, 7. sävelmä
Akrostikon on: Puulla Kristus teki lopun puun vahingosta. Joosefin laulu.
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme voittoveisua Jumalalle, / joka paiskasi faaraon Punaiseen mereen, // sillä Hän on
ylistetty!
Troparit
Ristille ylennettynä Kristus veti puoleensa kaikki uskovaiset ja kukisti maahan vihollisen, joka oli
kaikki lankeemukseen saattanut.
Oi Valtias Jeesus, Sinä vuodatit elävöittävästä kyljestäsi minulle elämän virran ja kuoletit
kuolleeksi tullessasi vihollisen.
Marttyyrien troparit
Oi voittajat, kantakaa Kristukselle harras rukous meidän puolestamme, että Hän päästäisi kaikki
peljättävästä tuomiosta!
Kristuksen tähden nöyryytettyinä te, marttyyrit, kaadoitte jumalallisen armon kautta maahan
pöyhkeän vihollisen.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, Sinä valitat nähdessäsi Ristillä Hänet, joka suunnattomassa laupeudessaan koitti
Sinusta, ja ylistät Häntä.

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme Lunastajallemme Jumalalle, / joka murskasi viholliset käsivarrellaan ja hukutti
sotavaunujen ajajat, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Oi puhdas, koska Sinä käänsit meidän ahdistuksemme iloksi, me kiitokseksi kannamme Sinulle
lauluista ihaninta, jumalallista veisua: Iloitse!
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Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, me emme vaikene laupeutesi armosta emmekä suojeluksesi voimasta,
vaan julistamme nytkin, että Sinä olet pelastanut meidät hirveistä vaaroista!
Oi veisuin ylistettävä, pelastuttuamme moninaisista koettelemuksista ja onnettomuuksista Äitinä
kantamiesi esirukousten kautta, me hartaasti ja kiitollisina laulamme Sinulle voittoveisua!
Oi puhdas, kultaisten hyveitten kultakudoksen ja Hengen armolahjojen kaunistamana Sinä
osoittauduit totisesti Jumalan Äidiksi.

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Kristuksen Kirkko on vahvistunut uskossa, / ja siksi se lakkaamatta huutaa veisuin laulaen: / Pyhä
olet Sinä, Herra, // ja Sinua minun henkeni veisuin ylistää!
Troparit
Kuinka Sinä, joka olet olemukseltasi vapaa kärsimyksestä, kärsit? Kuinka Sinä, joka henkäiset
minuun elämän, kuolet puulla? Suuri on Sinun armosi ja pitkämielisyytesi!
Oi Sana, epäoikeudenmukaisesti Sinut ylennettiin ristille ryöväreitten keskelle ja Sinä vanhurskautit
sen, joka tunsi Sinut omasta tahdostasi kärsiväksi koko luomakunnan Luojaksi.
Marttyyrien troparit
Oi voittajat, kärsivällisesti kestettyänne lihan raaston sekä käsien, jalkojen ja kaikkien jäsenten
katkaisun te saavutitte kunnian ja nyt rukoilette meidän puolestamme.
Oi viisaat, ylenmääräisten kidutusten jumalallisesti kirkastamina te olette nyt perineet
ylenmääräisen kunnian ja rukoilette alati pelastusta meidän sieluillemme.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, joka synnytit ristille naulitun, ihmiseksi tulleen Jumalan ja Sanan, anna
äidillisten esirukoustesi kautta meille velkojen päästö!

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Irmossi
Sinä ainoa ihmisiä rakastava, / joka sanallasi vahvistit taivaat / ja kiinnitit maan perustuksen vesien
paljouden päälle, // vahvista minunkin mieleni Sinun tahtoosi!
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Troparit
Rientäkäämme jumalisesti ja kiittäen tervehtimään suojelijanamme jumalallisen ilon suurta tekoa,
joka antaa meille terveen ymmärryksen.
Kaikki me, joka olemme Sinun kauttasi pelastuneet vaaroista ja Sinun kauttasi saaneet ilon, oi
avioon käymätön Äiti, kunnioitamme Sinua hyvänä antajana ja kunniakkaana suojelijana.
Kun meillä on rikkautenamme Sinun jumalallinen esirukouksesi, joka vapauttaa meidät
rikkomuksista ja vaaroista, oi Kristuksen, Jumalan Äiti, me kiitollisina ja uskoen ylistämme veisuin
Sinua, hyvyyden alkusyytä!
Oi puhdas, Sinä kuolemattoman ilon lähde, Jumalan hyvyyksien iankaikkisena jakajana Sinä
vuodatat parannusvirtoja vaaroissa oleville ja pelastat kaikki!

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, minä kuulin Sinulta sanoman ja peljästyin, // minä käsitin Sinun tekosi ja hämmästyin!
Troparit
Ikään kuin ihana rypäle Sinut nostettiin ristille, oi ihmisiä rakastava Valtias, ja Sinä vuodatit meille
riemun mehua!
Oi Valtias Sana, kun Sinä vapaaehtoisesti otit lihassa vastaan kärsimyksen, Sinä teit lopun ihmisten
himojen tuskallisesta kärsimyksestä.
Marttyyrien troparit
Haavoitettuina voittajat haavoittivat vihollista ja osoittautuivat meidän vammojemme parantajiksi.
Voittajat kävivät sotaan hirmuvaltiaita vastaan ja voitettuansa heidät kruunattiin voittokruunuin.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, Sinä synnytit siemenettä Sanan, joka ristin kautta hyvyydessään hävitti turmeluksen.

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Irmossi
Ihmisiä rakastava Kristus Jumala, / Sinun sanomattoman viisautesi suuruus on peittänyt taivaat //
Sinun taloudenhoidossasi.
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Troparit
Oi Neitsyt, Sinun esirukoustesi kautta vaaroista pelastuneina me edeskannamme riemuiten Sinulle
ansiosi mukaista veisua: Iloitse!
Himojen synnit ovat nostaneet monia vaaroja meitä vastaan, mutta Sinun jumalallinen suojeluksesi,
oi puhdas, on meidät pelastanut.
Sielun käsiä paukuttaen ja jumalallisissa veisuissa karkeloiden me laulamme Sinulle kiitosvirttä, oi
Neitsyt, päästyämme suuresta ahdistuksesta!
Totisesti autuaita ovat ne, jotka kunnioittavat Sinua, oi pyhä Jumalansynnyttäjä, sillä Sinussa me
olemme saaneet pelastuksen synneistä ja ahdistuksesta!

Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Minun henkeni rientää aamusta varhain Sinun tykösi, oi Jumala, / sillä Sinä olet Valkeus, / ja Sinun
käskysi, oi ihmisiä rakastava, // ovat tulleet palvelijoillesi parannukseksi.
Troparit
Oi ihmisiä rakastava Valtias, lihallisesti puulle ylennettynä Sinä nostit koko luomakunnan
tietämättömyyden hirveistä rotkoista Sinun tuntemiseesi!
Lainrikkojakansa anoi, että Sinut, joka murskaat käärmeen tuhoisan kallon, ristiinnaulittaisiin
Pääkallon paikalla.
Marttyyrien troparit
Oi Kristuksen marttyyrit, te pysäytitte jumalattomuuden virran jumalallisilla verillänne ja hukutitte
siihen hirmuvaltiaan faaraon.
Raudoin raa'asti raastettuina te, taistelijat, raastoitte turhanaikaiset sydämet ja tulitte voittajiksi.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Jumala pyhitti Sinun kohtusi, oi pyhä ja puhdas, asustaessaan siinä, ja ristille ylennettynä Hän
ylensi kanssansa luomakunnan!
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Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Irmossi
Oi kaikkien Luoja, joka hajotit syvyyden alkuperäisen pimeyden / ja annoit ensiksi luodun valon
loistaa maailmassa, / hajota minun himojeni yö // ja anna hengellisen valon minulle loistaa!
Troparit
Oi Neitsyt, Sinä synnytit uskovaisten syntien poisottamisen ja maailma pelastui vaaroista ja tuskista.
Sen tähden mekin ahdistuksista päästyämme huudamme Sinulle: Iloitse!
Monenlaisten kiusausten valtaan joutuneina ja masennuksessa, ahdistuksessa ja hirveissä vaaroissa
toivomme menetettyämme me saimme Sinut, oi puhdas Valtiatar, ilon toivon rikkaudeksi!
Oi puhdas, uskollisten palvelijaisi pelastavana vartijana Sinä karkotat vaarat ja varjelet meidät
vahingoittumattomina. Sen tähden me osallisina monista hyvyyksistäsi veisuin Sinua kiitämme!
Oi puhdas Valtiatar, Sinä uskollisten palvelijaisi varma toivo, me kiitämme Sinua päästyämme
Sinun kauttasi monista synneistämme, sairauksista, tuskista ja hirveistä vaaroista!

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Tuonelan kohdusta Joona huusi: / Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta! / Ja me huudamme
Sinulle: // Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!
Troparit
Suuressa laupeudessasi Sinä, sairasten parantaja, ilmestyit ja paransit ristin ja kärsimyksesi kautta
ihmisten sairastavan luonnon.
Puun kautta tuli Aadam kerran tuomituksi, mutta ristin puun kautta hänet on nyt vanhurskautettu ja
hän on päässyt paratiisiin nauttimaan sen ihanuudesta.
Veisuin me ylistämme Sinua, ristille ylennettyä, ja kunnioitamme Sinua, oi ylen hyvä Kuningas,
joka kannoit orjantappurakruunua ja kruunaat ihmiset kunnialla!
Marttyyrien troparit
Taistelijat hylkäsivät epäjumalain hulluuden saastuttavan vahingollisuuden, joutuivat kidutettaviksi
ja kuoltuaan hallitsevat nyt Kristuksen kanssa.
Jumalallisia voittajia ei erottanut Kristuksen rakkaudesta vaino, ei nälänhätä, ei alastomuus, eivät
vaarat eikä kuolemakaan.
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Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas ja viaton Neitsytäiti, veisuin Sinä ylistät Sinusta lihaksi tullutta ja valitat nähdessäsi
Hänet ristille ylennettynä.

Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Irmossi
Syntien syvyyteen langenneena minä huudan Sinulle, oi Hyvä, / niin kuin Joona meripedosta: /
Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta // ja pelasta minut, oi ihmisiä rakastava!
Troparit
Oi puhdas Neitsyt, enkelten kielet eivät kykene julistamaan Sinun kiitostasi, mutta palvelijoina me
lainaamme Gabrielin sanoja ja lausumme Sinulle: Iloitse!
Langettuamme masennuksen ja uhan syvyyteen synneissämme, me pelastuimme vaarojen hädästä
Sinun kauttasi, oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä!
Oi puhdas, Sinä olet velvoittanut koko maailman kiittämään, ylistämään ja kunnioittamaan hartaasti
Sinun armoasi, sillä Sinun kauttasi me olemme päässeet vaaroista ja ahdistuksista!
Oi pyhä puhdas Jumalansynnyttäjä, öin ja päivin, julkisesti ja salaa me kaikki turvaamme Sinun
apuusi ja puhtaasti ylistämme Sinua!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Nuorukaiset osoittivat muinoin kasteen viilentämäksi tulta liekehtivän pätsin, / ylistäen veisuilla
ainoata Jumalaa ja lausuen: // Ylen suuresti on ylistettävä ja kunnioitettava meidän isäimme Jumala.
Troparit
Keventääksesi minun rikosteni painoa Sinä nousit ristille lainrikkojien keskelle, oi ylen hyvä Jeesus,
korkeasti ylistettävä ja kunnioitettava meidän isäimme Jumala!
Keihäällä lävistettiin Sinun jumalallinen kylkesi, Sinä oikaisit kylkiluun horjahduksen, oi Vapahtaja,
ja alati käsket leimuavaa miekkaa päästämään minut paratiisiin!
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Marttyyrien troparit
Kirkon korkeuteen kiinnitettyinä tähtinä pyhät valistavat luomakuntaa urotekojensa loistavuudella
ja parannusten kirkkaudella!
Elävien kirjaan on ainiaaksi kirjoitettu Herran marttyyrit, jotka auliisti noudattivat Jumalan
kirjoitettuja oikeuksia ja taistelivat kestävästi!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Pyhä Neitsyt valitti nähdessään pyhälle ristille ylennettynä pyhän Sanan, joka oli hänestä koittanut
ja joka pyhittää ihmiset.

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Irmossi
Tuli ei polttanut eikä kiusannut nuorukaisia pätsissä. / Silloin kaikki kolme kuin yhdestä suusta
veisasivat ja ylistivät lausuen: // Kiitetty on meidän isiemme Jumala!
Troparit
Kiitollisina me edeskannamme Sinulle ilotervehdystä, oi Jumalan Äiti, sillä Sinun kauttasi me
olemme totisesti vapautuneet kaikista vaikeuksista, ja yhteen ääneen sitä iloiten ja riemuiten
huutaen me Sinua ylistämme!
Pahaa odottaen ja suuresti itkien me illalla valmistauduimme yöhön, mutta rukoiltuamme me
saimme Sinun jumalallisen suojeluksesi, oi Neitsyt, riemuksi ja vapautukseksi kaikista ahdistuksista!
Saatuamme kaikki Sinut jumalalliseksi turvaksi ja suojaksi Jumalan edessä, me lankeamme Sinun
eteesi kiusauksissa, vainoissa ja synneissä, ja saamme Sinun kauttasi vapautuksen rikkauden, oi
puhdas!
Suulla ja hengellä me aina julistamme Sinun esirukouksesi armoa, sillä sen kautta me, Sinun
palvelijasi, olemme vapautuneet kiusauksista, hirmuvallasta, raskaasta ahdistuksesta ja kaikista
himojen kärsimyksistä!

Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Ainoalle aluttomalle kunnian Kuninkaalle, / jonka edessä taivasten voimat ylistävät / ja jota
enkelien järjestöt pelkäävät, / papit laulakaa kiitosvirsiä, // ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina
aikoina!
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Troparit
Tiedon puu osoitti minut kuolleeksi, mutta kun Sinä, minun Kristukseni, kuolit puulla, Sinä teit
minut eläväksi ja valistit minut veisaamaan: Papit laulakaa kiitosvirsiä, ihmiset suuresti ylistäkää
Häntä kaikkina aikoina!
Lainrikkojakansa kruunasi orjantappuroin Sinut, Kuninkaan, joka kitket juurineen ensiksiluodun
Aadamin tottelemattomuuden orjantappuran, ja ylensi ristille Sinut, joka nostat kaikki eksytyksen
syvyydestä!
Kiittämätön kansa levitti puulle Sinut, joka viisaudessasi olet levittänyt taivaat, oi Vapahtaja, ja joka
kärsimykselläsi parannat meidän syntimme ja naulojen tuskan kautta teet lopun meidän
tuskistamme.
Marttyyrien tropari
Marttyyrien jäännökset levittävät vakain sydämin lähestyville ihmeitten hyvää tuoksua, karkottavat
aina himojen pahan hajun ja jakavat jumalallisesti kaikille terveyttä.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, pyhien joukot rukoilevat Sinun kohdustasi esiin tullutta Valtiasta, joka ristillä
näytti heille kilvoituksen polun, ja he ylistävät Sinua kaikkien Kuningattarena!

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Irmossi
Taivasten taivaat, maa ja vuoret, / kalliot ja syvyys, ja koko ihmissuku, / veisuin ylistäkää Luojana
ja Lunastajana Jumalaa, // jota enkelit korkeuksissa vaikenematta kunnioittavat!
Troparit
Syntien, himojen ja kiusausten myrskystä Sinun esirukoustesi kautta vapautuneina, oi
Jumalansynnyttäjä, me huudamme kiitollisina Sinulle: Iloitse! Sinun kauttasi me olemme siirtyneet
ahdistuksesta iloon!
Oi hyvä, Sinä et jättänyt huomiotta vaarojen tuskissa huutavia, vaan kuulit kurjan rukouksen ja
pelastit meidät suuresta ahdistuksesta. Sen tähden me uskoen veisaamme ylistystä Sinun
esirukouksellesi, oi puhdas!
Syntien ja rikkomusten syy on nyt nostanut meitä vastaan vaarojen ja himojen ahdistuksia ja
ihmisten raakoja koettelemuksia, mutta Sinun jumalallisten rukoustesi kautta, oi Jumalansynnyttäjä,
me olemme ihmeellisesti pelastuneet vihollisista!
Oi Kristus, kaikki saavat totisesti hyvänä lahjana aina Sinun armoasi Sinun Synnyttäjäsi
esirukousten kautta, sillä hänessä me kristityt olemme saaneet rikkaudeksemme Sinun armosi, oi
armelias Vapahtaja!
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Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Oi veisuin ylistettävä, Sinä olet taivaita avarampi, / sillä Sinussa sikisi siemenettä aluton Sana, / ja
Sinä synnytit ihmisille lihaksi tulleen Jumalan. // Sen tähden me kaikki aina Sinua ylistämme!
Troparit
Oi kaikkivoimallinen Jeesus, kaikkien Kuningas, kun aurinko näki Sinut ristille ylennettynä, se
sammui ja temppelin esirippu, sen kirkkaus, repesi.
Oi armollinen, Sinä kaiken suloisuus ja meidän Jumalamme, lainrikkojat lävistivät Sinun kätesi ja
jalkasi, he puhkaisivat keihäällä elävöittävän kylkesi ja juottivat Sinulle sappea ja etikkaa!
Marttyyrien troparit
Kaikenlaisten kidutusten murskaamina urheat taistelijat murskasivat pahuuden ruhtinaan ansat, ja
voiton seppeleen kantajina heitä nyt autuaiksi ylistetään.
Jäännöstensä talletuksen kautta voittajat pyhittivät koko maan, ja jouduttuaan tuleen salaisiksi
polttouhreiksi he tekivät lopun epäjumalien uhrien hajusta.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi hyvyyttä rakastava ja kerubeita pyhempi, Sinä synnytit lihassa Jumalan Sanan ja Jumalan, joka
omasta tahdostaan nousi lihallisesti ristille. Rukoile hartaasti Häntä kaikkien puolesta!

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Irmossi
Kuka ihmisistä selittäisi siemenettömän sikiämisen? / Kuka maasta syntynyt ei ihmettelisi
turmeluksetonta synnytystä? // Sen tähden me maan sukukunnat ylistämme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä!
Troparit
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinun esirukoustesi kautta moninaisista kiusauksista pelastuneina me
riemuäänin lausumme Sinulle ansiosi mukaisesti enkeli Gabrielin kanssa: Iloitse!
Oi aviota tuntematon Neitsyt, me olemme saaneet runsaasti Jumalan iloa, ihastusta ja jumalallista
riemua, sillä katso, Sinun esirukoustesi kautta me hirveän murheen vallassa olleet saamme iloita!
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Oi Neitsyt, kiitosuhria minä Sinulle uhraan ja hartaasti kannan Sinulle kiitosveisua kielin ja äänin,
sillä Sinun kauttasi minä rukoukseni mukaisesti pelastuin ahdistuksen päivänä!
Oi puhdas, me iloitsemme kanssasi Sinun synnytyksestäsi! Ahdistuksen ja kiusausten sijaan Sinä
vuodatit meille ilon! Sen tähden mekin kiitollisina saatamme veisuumme loppuun.

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Oi ihmisiä rakastava Elämänantaja, / Valtiaana Sinä lunastit ristisi kautta koko maailman. // Herra,
kunnia olkoon Sinulle!
Sinut, totinen viinipuu, naulittiin ristille / ja kansat saivat ryövärin kanssa poimia hedelmänä
paratiisin. / Siinä on Kirkon kunnia, tässä on valtakunnan rikkaus! // Oi meidän tähtemme kärsinyt
Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Marttyyrien stikiira
Viettäen pyhien voittajiesi muistojuhlaa / me ylistämme Sinua veisuin, oi Kristus, ja huudamme: //
Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Sinä, oi pitkämielinen, otit pahantekijän tavoin vastaan ristiinnaulitsemisen ja surmaamisen, / että
ristin puun kautta jälleen ylentäisit meidät, jotka olimme puun kautta langenneet. / Mutta Sinut
synnyttänyt Neitsyt hämmästyi nähdessään Sinut kuolleena ja huusi huoaten: / Oi väärämielistä
raivoa! // Kuinka lainrikkojat surmaavat vanhurskaan?

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ihanan näköinen ja hyvä syödä oli hedelmä, joka tuotti kuoleman.
Kristus on elämänpuu, josta nauttien en kuole, vaan huudan ryövärin kanssa: Herra, muista minua
valtakunnassasi.
Parantaaksesi Aadamin tuskan, johon hän vihollisen neuvosta oli joutunut, Sinä, oi Kuningas,
nousit puulle ja kestit tuskaa, kun kätesi ja jalkasi naulittiin. Oi Sana, sen tähden me ylistämme
pitkämielisyyttäsi!
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Oi Vapahtaja Kristus, heprealaiskansa ristiinnaulitsi lainrikkojien keskelle Sinut, ainoan
Lainantajan, joka lunastat ihmissuvun kaikesta laittomuudesta. Sen tähden me veisuin Sinua
ylistämme!
Marttyyrien tropari
Kantaessaan monien kidutusten arpia ikään kuin ihania koristeita, taistelijat tulivat tunnetuiksi
Kirkon kirkkaana kaunistuksena, ja nyt he rukoilevat alati meidän sielujemme puolesta.
Kunnia
Oi pyhä Kolminaisuus, pelasta palvelijasi, jotka veisaavat Sinun ylistystäsi! Vahvista meidät ristin
voimalla ja ohjaa meidät kulkemaan kohti ylhäistä kaupunkia, että me sinne päästyämme saisimme
armon!
Nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Nähdessään, että Sinulla, oi Kristus, ei lihallisesti ristin puulle ylennettynä ollut muotoa
eikäkauneutta, viaton Neitsyt huusi tuskaisesti: Voi Lapseni, kuinka lainrikkojat ovatkaan
pahoinpidelleet Sinua!

Perjantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Marttyyrien stikiirat
Te, pyhät marttyyrit, / jotka olette jalosti kilvoitelleet ja olette kruunatut, / rukoilkaa edestämme
Herraa, // että Hän meidän sielujamme armahtaisi.
Kun te, pyhät marttyyrit, piditte halpana kaikkea maan päällistä / ja julistitte miehuullisesti
Kristuksesta kilpakentällä, / te saitte Häneltä kidutustenne palkan. / Mutta me pyydämme: Koska
teillä on uskallus, / rukoilkaa Häntä, että Hän kaikkivoimallisena Jumalana pelastaisi meidän
sielumme, // jotka turvaamme teihin!
Oi kunniakkaat marttyyrit, Hengen kasvatit, / sanalliset polttouhrit, Jumalalle otollinen mieluisa
uhri, / teitä ei maa peittänyt, vaan taivas otti teidät vastaan / ja te pääsitte enkelten osallisuuteen. /
Teitä me pyydämme: Rukoilkaa enkelten kanssa Vapahtajaa, meidän Jumalaamme, / että Hän
antaisi maailmalle rauhan // ja pelastaisi meidän sielumme!
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Her ran stikiirat
Vapahtaja, älä saata häpeään minua, / joka olen tehnyt häpeällisiä tekoja, // kun tulet tuomitsemaan
koko maailmaa!
Rikottuani mittaamattomasti Sinua vastaan / minä odotan mittaamattomia rangaistuksia. // Jumalani,
ole minulle armollinen ja pelasta minut!
Vainajien stikiira
Saata, oi Valtias, uskossa nukkuneet lepoon Sinun kartanoihisi // ja suo heille Valtakuntasi!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Sinä, Jumalansynnyttäjä, tulit yliluonnollisesti äidiksi / pysyen samalla selittämättömästi ja
käsittämättömästi neitseenä. / Kuten Sanan sikiäminen Sinussa, puhtaassa, oli ihmeellinen, / niin oli
myös synnyttämisesi tapa ymmärryksen ylittävä, / eikä ihmiskieli sitä tulkita taida, / sillä siellä,
missä Jumala niin tahtoo, voitetaan luonnon järjestys. / Sen tähden me kaikki, tunnustaen Sinut
Jumalanäidiksi, / hartaasti anomme Sinulta: // Rukoile pelastusta sieluillemme.

Virrelmästikiirat
Her ran stikiirat
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala. / Sinusta apostolit kerskaavat / ja marttyyrit riemuitsevat, //
jotka ovat yksiolennollisesta Kolminaisuudesta saarnanneet.
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
Alussa luotuasi ihmisen kuvaksesi ja kaltaiseksesi / Sinä panit hänet paratiisiin luotujasi
vallitsemaan, / mutta kadehtivan kiusaajan viettelemänä hän maistoi kiellettyä ruokaa ja tuli käskysi
rikkojaksi. / Sen tähden, oi Herra, Sinä tuomitsit hänet tulemaan maaksi jälleen, josta otettu oli, // ja
anomalla saamaan itselleen levon.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Elämänantaja Vapahtajamme, / suo lepo niille, jotka olet ottanut pois tästä ajasta, // veljillemme
jotka huutavat: Kunnia Sinulle!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Daniel näki Sinut jumalallisena pyhänä vuorena / ja viisas Jesaja saarnasi Sinusta Jumalan Äitinä, oi
puhdas, / sillä Sinuun mahtui lihallisesti Jumala, joka on Aadamin luonut. / Nähdessään Hänet
lihaksi tulleena kerubit peljästyivät ja ylistivät ja kunnioittivat Häntä vaikenemattomin
kolmipyhäveisuin. // Mutta rukoile Häntä, että Hän pelastaisi meidän sielumme!
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Lauantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Oi Herra, aseenansa ristin voima / Sinun marttyyrisi saivat voiton vihollisesta / ja saattoivat
epäjumalten eksytyksen häpeään. / Sen tähden he nyt enkelten kanssa veisaavat Sinun ylistystäsi, /
huutavat voittoveisua ja kunnioittavat Sinua, oi Kristus. / Heidän rukoustensa tähden // lahjoita
meille suuri armo!
Herra, Sinun pyhäsi taistelivat maan päällä, / polkivat maahan vihollisen ja kukistivat epäjumalien
eksytyksen! / Sen tähden he saivatkin seppeleet Sinulta, / ihmisiä rakastavalta Valtiaalta ja
armolliselta Jumalalta, // joka annat maailmalle suuren armon!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjälle
Oi korkeasti ylistetty Jumalansynnyttäjä, / Sinä meidän ylösnousemuksemme aarreaitta, / nosta ylös
syntien kuopasta ja syvästä kuilusta ne, / jotka Sinuun toivonsa panevat, / sillä Vapahtajan
synnyttämällä / Sinä, joka olet Neitsyt ennen synnytystä, synnyttäessäsi ja synnytyksen jälkeen, //
pelastit synnin rangaistuksen alaiset.

17. psalmikatisman ja vainajien troparien (Kiitetty olet Sinä Herra) jälkeen II katismatropari
Oi pyhät, me pyydämme: / Rukoilkaa, että meille annettaisiin rikkomuksemme anteeksi // ja että
meidät pelastettaisiin odottavasta hirveydestä ja karvaasta kuolemasta!
Vainajien tropari
Sinun kuolemastasi, oi Herra, / puhkesi kuolleille elämän kukka, / sillä Sinä otit saaliiksesi tuonelan
/ ja toit esille pimeydessä nukkuvat. / Sen tähden me rukoilemme Sinua, oi Elämänantaja ja Jumala:
/ Saata lepoon vanhurskasten kanssa ne, jotka olet keskuudestamme ottanut tykösi, // että he
tuomiolla saisivat suuren armon!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Iloitse, Sinä jonka kohtuun rajoittui Hän, / jota eivät taivaatkaan rajoita! / Iloitse, Neitsyt,
profeettain julistus, / josta loisti Emmanuel! // Iloitse, Kristuksen, Jumalan Äiti!
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Marttyyrien, pyhittäjien, piispojen ja nukkuneitten kanoni, 7. sävelmä
Akrostikon on: Minä Joosef veisaan ylistystä paimenten ja marttyyrien kuoroille.
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme yksin Jumalalle, / joka auttoi Moosesta viemään Israelin Egyptistä, // sillä Hän on
ylistetty!
Troparit
Vastustajan kaiken eksytyksen voittanut marttyyrien eksymätön kuoro karkeloi riemuiten Luojan
kasvojen edessä.
Kristuksen piispat ja kaikki pyhittäjät kilvoittelivat ja tulivat armon kautta otollisiksi iankaikkiseen
nautintoon.
Oi Kristus, päästä meidät kaikesta vihasta profeettain, pyhittäjien ja pyhien naisten pyyntöjen
tähden, ja pelasta meidän sielumme!
Vainajien tropari
Oi Sana, joka olet minut maasta luonut ja käskenyt jälleen maahan palata, saata lepoon ne, jotka
olet uskossa siirtänyt pois!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi ylen pyhä, joka synnytit ylen pyhän Jumalan ja Sanan, pyhitä kaikki jotka uskolla Sinua
kunnioittavat!

Nukkuneitten kanoni
Akrostikon on: Seitsemäs samaa tarkoittava kanoni.
1. veisu
Irmossi
Herra, Sinun kätesi viittauksesta / muuttuivat vetten keveät laineet kuivan maan kaltaisiksi. / Sen
tähden Israel, käyden kuivin jaloin, // veisaa Sinulle voittoveisua.
Troparit
Oi marttyyrit, teidät edeskannettiin Kristukselle Jumalalle erilaisissa hyveissä ihanana kauneutena
ja moninaista ihmeitten kauneutta loistavana jumalallisena uhrina.
Oi armorikas Herra, suo lähestymätön valkeus ja kolmiaurinkoinen valo siellä, mistä ovat poissa
kipu, suru ja huokaus, palvelijoillesi, jotka olet siirtänyt pois!
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Oi elämänantaja Kristus, joka olet persoonallinen elämä, Sinä nostit ylös kuolemaan tuomitun
luonnon. Anna ainoana armollisena lepo myös uskossa luoksesi muuttaneille!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä, Sinä oikaisit esiäidin lankeemuksen, kun synnytit hänet ylösnostaneen Herran, Sanan, joka
jumaluuden vallalla huokuu hautoihin elämää!

Pyhien kanoni
3. veisu
Irmossi
Oi Sana, aamusta varhain rientäen Sinua kunnioittamaan ja kiittämään / me lakkaamatta veisuin
ylistämme Ristisi kuvaa, // jonka olet antanut meille avuksi ja aseeksi
Troparit
Kivillä murskattuina ja kuoppiin viskattuina te murskasitte eksyttäjän koko vallan ja pysyitte
mieleltänne murtumattomina, oi pyhät.
Jumalallisten oppien kirkkaudella ja hyveitten säteillä viisaat piispat valistivat uskovaisia ja
hajottivat harhaoppien kaiken pimeyden.
Maailmalle kuolleina Sinun pyhittäjäsi, oi Sana, perivät todella ylimaallisen elämän. Kristus,
armahda heidän tähtensä meitä kaikkia!
Vainajien tropari
Kaikki me rukoilemme hyvää Valtiasta uskossa ja toivossa poismuuttaneiden puolesta, että Hän
säälisi heitä tuomion hetkellä!
J umalansynnyttäjän tropari
Isän helmoja jättämättä Sana ilmestyi kannettavana pienokaisena Sinun helmoihisi, oi puhdas, ja
Aluton otti Sinusta alun.

Nukkuneiden kanoni
3. veisu
Irmossi
Herra, Vapahtaja, joka alussa taivaat kaikkivoimallisella Sanallasi / ja koko niiden voiman
kaikkiluovalla jumalallisella Hengelläsi vahvistit, / vahvista minut // Sinun tunnustamisesi
järkkymättömälle kalliolle.
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Troparit
Marttyyrien kuorot osoittivat miehuullisesti nuorekasta ja vakaata kärsivällisyyttä, sillä he kestivät
kidutusten raivon ja tuskaiset haavat pannessaan toivonsa tahrattomaan kunniaan ja iloon, oi
Vapahtaja.
Oi armollinen, ota vastaan iankaikkisen elämän toivossa kuolleitten sielut, saata heidät asumaan
Aabrahamin halattavaan jumalalliseen helmaan Lasaruksen kanssa, oi laupias, ja lue heidät
valittujesi joukkoon!
Oi laupias Vapahtaja, joka laskeuduit taivaasta pelastamaan ihmissukua, suo laupeudessasi
hurskaasti poismuuttaneiden nauttia aineettomasta valkeudestasi, jumalallisesta kunniastasi ja ilosta!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinussa, oi puhdas, kumoutuivat luonnon lait, kun Sinussa sikisi käsittämätön Sana, ja me saimme
jumalallisen lain, joka jumalallisen hyvyyden armosta antaa synninpäästön kaikille rikkomuksissa
toivottomille.

Pyhien kanoni
4. veisu
Irmossi
Profeetta Habakuk / varmana Sinun lihaksi tulemisestasi, oi Kristus, huusi: // Kunnia olkoon Sinun
voimallesi!
Troparit
Herran rakastamisen vahvistamina marttyyrit heikensivät vihollisen voiman. Sen tähden heitä
autuaiksi ylistetään!
Paimenen ja Karitsan kasvatteina te, autuaat piispat, johditte jumalallisella armolla hengellistä
laumaa.
Valoisien tähtien tavoin te, pyhittäjäisämme, valistitte hyveitten kirkkaudella uskovaisten täyteyden.
Vahvojen naisten juhlajoukko ja kaikki pyhät profeetat ovat saavuttaneet taivasten hyvyydet.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistetty, rukoile synnyttämääsi Jumalaa, että Hän pelastaisi laumasi kaikenlaisista
kiusauksista ja ahdistuksista!
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Nukkuneiden kanoni
4. veisu
Irmossi
Kristus Jumala, / Isän helmaa jättämättä Sinä tulit alas maan päälle. / Minä kuulin
huoneenhallituksesi salaisuuden // ja ylistän Sinua, oi ihmisiä rakastava.
Troparit
Osoitettuaan kärsivällisyyttä taistelun tuskissa marttyyrit saivat Sinun vanhurskautesi seppeleen, oi
Kristus, ja ylistivät Sinun voimaasi.
Oi Kristus, suo yliluonnollinen kunniasi jumalisesti poismuuttaneille, kun tulet laupiaana ja
armorikkaana kunniassasi enkeltesi kanssa!
Oi hyvä ja ihmisiä rakastava, suo kolmivaloisen kirkkauden ja yhden jumaluuden säteilyn nautinto
niille, jotka ovat edeltä lähteneet ja ylistävät Sinua!
J umalansynnyttäjän tropari
Isän helmaa jättämättä Kristus asusti Neitseen helmoissa ja lunasti kuolemasta ne, jotka ylistävät
autuaaksi Sinua, oi ainoa veisuin ylistettävä Jumalanäiti!

Pyhien kanoni
5. veisu
Irmossi
Minun henkeni rientää aamusta varhain Sinun tykösi, oi Jumala, / sillä Sinä olet Valkeus, / ja Sinun
käskysi, oi ihmisiä rakastava, // ovat tulleet palvelijoillesi parannukseksi.
Troparit
Oi vahvat taistelijat, te piditte halpoina lihan haavoja, ja nyt te parannatte kaikkien luoksenne
kiiruhtavien haavat ja vammat!
Te saitte vallan sitoa ja päästää maan päällä, oi Kristuksen piispat. Sen tähden te aina päästätte
meidät pahojen tekojemme taakoista!
Puhtain mielin Jumalaan yhdistyneinä kilvoittelijain, profeettain, vanhurskasten ja naisten kuorot
karkeloivat iankaikkisesti.
Vainajien tropari
Oi ihmisiä rakastava Kristus, ainoa armorikas, tee paratiisin asukkaiksi ne, jotka ovat uskossa
lähteneet elämästä!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä Neitsyt, joka osoittauduit Jumalan katoamattomaksi häähuoneeksi, rukoile Häntä, että Hän
tekisi minutkin häähuoneen asukkaaksi!

Nukkuneitten kanoni
5. veisu
Irmossi
Herra minun Jumalani, / yöstä aamuun rientäen minä rukoilen Sinua, ja pyydän: / Anna minulle
rikkomukseni anteeksi // ja ohjaa minun tieni Sinun käskyjesi valkeuteen!
Troparit
Oi kunniakkaat marttyyrit, jotka olette pukeutuneet kidutusten kutomaan elävöittävään kuolemaan,
rukoilkaa ennennukkuneitten sieluille jumalallista kevennystä!
Vapahtaja, joka vuodatat laupeutta tyhjenemättömästä aarteesta, suo poismuuttamiesi sielujen
päästä asumaan esikoistesi kanssa katoamattomiin majoihin!
Oi Vapahtaja Kristus, suo palvelijaisi, jotka ovat jättäneet raskaan aineen, irronneet siteistä ja
muuttaneet ylhäiseen elämään, nauttia Sinun pyhiesi kirkkaudesta!
J umalansynnyttäjän tropari
Valtiatar, Jumalanäiti, joka synnytit maailmalle persoonallisen elämän, päästä minut rikkomuksista
ja anna anteeksi minun laiminlyöntini!

Pyhien kanoni
6. veisu
Irmossi
Tuonelan kohdusta Joona huusi: / Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta! / Ja me huudamme
Sinulle: // Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!
Troparit
Oi kunniakkaat asemiehet, jotka olette taivasten asukkaita, te kukistitte vihollisen ylvästelyn
noustessanne taisteluissa kohti Jumalaa.
Kristuksen todelliset piispat karkottivat harhaoppien talven ja johdattivat jumalisten joukon
totuuden kevääseen.
Sinun voimasi vanhurskauttamat pyhittäjien, profeettain ja pyhien naisten joukot nauttivat
laskematonta valkeutta, oi Kristus.
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Vainajien tropari
Sinä, oi armollinen, siirsit palvelijasi pois ajallisesta. Suo heille myös osallisuus iankaikkisesta
ilosta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä Neitsyt, joka synnytit lihassa pyhän Sanan, jota kaikki henki pyhittää, pyhitä palvelijasi!

Nukkuneitten kanoni
6. veisu
Irmossi
Maallisten huolten aallokossa heittelehtien / ja matkatovereinani olevien syntien alla
hukkumaisillani / sekä sielunturmelijan pedon raadeltavaksi syöstynä / minä Joonan tavoin huudan
Sinulle, Kristus: // Nosta minut ylös kuolettavasta syvyyden kuilusta.
Troparit
Vahvoina kestettyään kärsivällisesti sietämättömiä tuskia marttyyrien kuoro sai hedelmäksi
tuskattoman ja kivuttoman nautinnon otettuaan elävöittävästä oikeasta kädestä vastaan
vanhurskauden seppeleen.
Oi armollinen, kuolematon Jumala, saata ennennukkuneet palvelijasi vanhurskasten joukkoon, sinne
missä ovat enkelten kuorot, pyhien kirkkaus ja iankaikkisen elämän nautinto!
J umalansynnyttäjän tropari
Hän, joka jumalallisella tahdollaan ja luomisvoimallaan on kaiken saattanut olemattomuudesta
olemiseen, tuli esille Sinun kohdustasi, oi puhdas, ja Jumalana Hän tempaisi kaikki kuoleman
pimeydessä olevat turmeluksesta.

Pyhien kanoni
7. veisu
Irmossi
Oi isien ja meidän Jumalamme, // kiitetty olet Sinä iankaikkisesti!
Troparit
Verivirroillaan voittajat sammuttivat jumalattomuuden liekit. Ylistäkäämme maailman valistajiksi
tulleita piispoja!
Veisuin ylistettäköön profeettain ja pyhittäjien pyhää joukkoa!
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Vainajien tropari
Oi armollinen Kristus, päästä helvetistä uskolliset palvelijasi, jotka olet tykösi ottanut!
J umalansynnyttäjän tropari
Veisuin me ylistämme Jumalansynnyttäjää, joka on enkeleitä arvokkaampi.

Nukkuneitten kanoni
7. veisu
Irmossi
Hurskaat nuorukaiset tulisessa pätsissä / muuttivat ylistysveisuillaan tulen kasteeksi ja veisasivat: /
Kiitetty olet Sinä, Herra, // meidän isiemme Jumala.
Troparit
Kruunupäiset marttyyrien kuorot ympäröivät selvästi hengellisesti Kristus Kuningasta enkelten
kuorojen kanssa. Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala!
Sinä armollinen, joka hallitset kuolemaa ja elämää, suo jumalallinen nautinto uskossa
ennennukkuneille palvelijoillesi! Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala!
Saata iankaikkisiin majoihin asumaan sielut, jotka itse olet muuttanut pois, Sinä joka valollasi olet
kirkastanut aineettomat valkeudet! Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Isästä kerran äidittä syntynyt Kristus syntyy sanomattomasti isättä Sinusta, oi Neitsyt, ja tulee
vapaaehtoisesti köyhäksi meidän ihmisten tähden. Oi puhdas, kiitetty on Sinun kohtusi hedelmä!

Pyhien kanoni
8. veisu
Irmossi
Jäljitellen nuorukaisia pätsissä / me, jotka olemme saaneet Hengen vilvoituksen, huudamme: //
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!
Troparit
Miehuullisesti käytyänne tienne loppuun te, voittajat, tuhositte epäjumalain temppelit ja rakensitte
itsenne Hengen huoneiksi.
Te, piispat, osoittauduitte ikään kuin sulotuoksuisiksi liljoiksi, jotka ilahdutatte uskovaisten sielut
jumalisuuden tiedolla. Sen tähden on oikein ylistää teitä autuaiksi!
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Jumalan profeettain tavoin te, pyhittäjät, tulitte muukalaisiksi koko maalle pyrkiessänne ylhäiseen
perintöön ja alati pysyvään kunniaan.
Vainajien tropari
Oi ainoa ihmisiä rakastava Sana, Sinä elävien ja kuolleitten Herra, lue uskossa nukkuneet palvelijasi
kaikkien pelastettujen kuoroihin!
J umalansynnyttäjän tropari
Kaikkien kilvoituksessa ja taistelussa Herraa etsineitten naisten joukko kulkee lakkaamatta saatossa
Sinun jumalallisten kasvojesi edessä, oi nuhteeton.

Nukkuneitten kanoni
8. veisu
Irmossi
Ainoalle aluttomalle kunnian Kuninkaalle, / jonka edessä taivasten voimat ylistävät / ja jota
enkelien järjestöt pelkäävät, / papit laulakaa kiitosvirsiä, // ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina
aikoina!
Troparit
Tähdäten taivaalliseen kunniaan Kristuksen tulemisen todistajat ylenkatsoivat maallisen kunnian ja
veisuin ylistivät Häntä hartaasti Kuninkaana kaikkina aikoina.
Sinä, joka hajotit elämän toivossa poismuuttaneitten maanpäällisen huoneen, suo heille taivaallinen
asunto vanhurskasten majoissa ja anna heille lepo kaikkina aikoina!
Sinä ainoa hyvä, joka Jumalana annat levon kuolleille ja jolla on elämän lähde, juota
ennennukkuneita nautinnon virrasta kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka sanomattomasti otit kohtuusi lähestymättömän Valkeuden, Sinä
valistit elämän pimeydessä olevat jumalisesti kunnioittamaan Kristusta, joka tuli selittämättömästi
Sinusta esiin.

Pyhien kanoni
9. veisu
Irmossi
Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin velvollisuutemme mukaan / yliluonnollista Äitiä / ja luonnollista
Neitsyttä, // ainoaa siunattua naisten joukossa!
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Troparit
Pyhien marttyyrien, profeettain ja aikojen alusta asti hyvin eläneitten vanhurskaitten rukousten
tähden, oi Kristus, armahda meidän sielujamme!
Oi pyhien salaisuuksien palvelijat, te osoittauduitte Valtiaan palveluksen toimittajiksi ja teidät on
liitetty taivaallisiin palvelushenkiin. Kantakaa heidän kanssansa rukouksia meidän puolestamme!
Kunnioittakaamme autuaitten, tiensä päättäneitten naisten kanssa kilvoittelijoitten pyhiä kuoroja,
että me heidän pyhityksensä kautta saisimme voimaa rukoukseen!
Vainajien tropari
Oi Kristus, suo oikeaoppisesti Sinua palvelleitten ja poismuuttaneitten tulla osallisiksi siitä
kunniasta, johon kaikkien pyhien kuorot ovat päässeet!
J umalansynnyttäjän tropari
Syntiä rakastavana minä vapisen Sinusta syntyneen pelottavan tuomioistuimen edessä, oi puhdas.
Säilytä silloin minut tuomitsemattomana, oi hyvä!

Nukkuneitten kanoni
9. veisu
Irmossi
Jumalan Äiti ja synnyttävä Neitsyt, joka pysyy neitseenä, / ei ole luonnon töitä, vaan Jumalan
alentumisen teko. / Sen tähden me aina ylistämme Sinua, ainoata, // joka tulit otolliseksi
jumalallisiin ihmeisiin!
Troparit
Urheat marttyyrit, uskon pylväät, kirkkojen sortumattomat linnoitukset ja jumalisuuden opettajat,
kirkastavat loistavasti maailman. Heitä me ansion mukaisesti autuaiksi ylistämme.
Oi ainoa ihmisiä rakastava Valtias, pelasta meidän luotamme muuttaneet helvetin tulesta, revi
kylkesi keihäällä rikki heidän syntiensä käsikirjoitus ja suo heille pyhien kirkkaus!
Oi Vapahtaja, Sinä luonnoltasi hyvä ja ihmisiä rakastava, Sinä sääliväinen ja armollinen, Sinä
kuolemattoman elämän tyhjentymätön aarre, suo käsittämätön nautintosi uskossa ennennukkuneille!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun synnytyksessäsi menivät lain varjot ja muinaiset arvoitukset ohitse, sillä syntyi Kristus, lain
ja profeettain täyttymys. Häntä me kahdessa olemuksessa veisuin ylistämme ja Sinua, puhdasta
ainaista Neitsyttä, autuaaksi ylistämme!

Kiitosstikiiroina, jos on Halleluja, marttyyrien stikiirat.
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Lainrikkojain kilpakentällä voittajat huusivat riemuiten: // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Maineikkaat voittajat osoittautuivat koko maailman valistajiksi, / kun he huutavat Kristukselle: //
Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Voi ihmettä! Yhtä huokuen ja yhteen katsoen voittoisat marttyyrit löysivät yhden elämän tien, / ja
halaten toistensa kanssa samaa loppua he kaappasivat kidutuksia aarteitten tavoin ja sanoivat
toisillensa: / Vaikka emme nyt kuolisikaan, niin kuolemmehan me kuitenkin, / joten tehkäämme se,
mitä alkuperämme edellyttää: / tehkäämme hädästä halun kohde, / pitäkäämme yhteistä omanamme,
ostakaamme kuolemalla elämä! // Heidän esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä!
Viettäen pyhien voittajiesi muistojuhlaa / me ylistämme Sinua veisuin: // Herra, kunnia olkoon
Sinulle!
Vainajien stikiira
Oi armollinen ja ihmisiä rakastava, / saata vanhurskasten maahan ne, // jotka uskossa ovat
muuttaneet ajallisesta Sinun tykösi!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Rukoile, oi Neitsyt, apostolien ja marttyyrien kanssa, // että poismuuttaneet saisivat tuomiolla
suuren armon!

Virrelmästikiirat
Vainajien stikiirat
Her ra Teofaneksen runo.
Oi ainoa kuolematon, ristillä Sinä olit surmattuna, / ja kuolevaisen tavoin pantiin hautaan Sinut, /
joka lunastat ihmiset kuolemasta ja kuoleman turmeluksesta. / Mutta Sinä, joka olet laupeuden
tyhjentymätön meri ja hyvyyden lähde, // saata lepoon keskuudestamme muuttaneitten palvelijaisi
sielut!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
Oi hyvä, suo luoksesi muuttaneitten päästä tahrattomaan ihanuuteesi, / Sinun kauneutesi
suloisuuteen ja jumalallisen Valkeutesi säteilyyn, / että he saisivat karkeloida enkelten kanssa /
valkeutesi aineettomassa valossa Sinun ympärilläsi, oi Valtias, // kunnian Kuningas ja Herra!
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Oi laupias Jumala, jonka suurenmoisilla lahjoilla ei loppua ole / ja jonka runsaan hyvyyden aarre on
ehtymätön, / saata luoksesi muuttaneet asumaan valittujesi maahan, / kevennyksen paikkaan,
kunniasi huoneeseen, // paratiisin nautintoon, neitseitten häähuoneeseen!
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Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Sinä synnytit lain täyttymyksen, lihaksi tulleen Lunastajan, / sillä ei ollut vanhurskautumista ennen,
laissa eläneille, / vaan ristiinnaulittu Kristus on nyt meidät vanhurskauttanut. / Oi Neitsyt, kun
Sinulla on uskallus, niin me pyydämme: / Rukoile laupiasta Poikaasi, // että Hän saattaisi
jumalisesti muuttaneitten sielut lepoon!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ihanan näköinen ja hyvä syödä oli hedelmä, joka tuotti kuoleman.
Kristus on elämänpuu, josta nauttien en kuole, vaan huudan ryövärin kanssa: Herra, muista minua
valtakunnassasi.
Käytyänne hyvän kilvan loppuun ja säilytettyänne uskon te saitte Jumalalta katoamattomuuden
seppeleen ja tulitte otollisiksi Hänen kunniaansa, oi kunniakkaat marttyyrit, enkelten
asuinkumppanit!
Kunnioitettakoon pyhän palveluksen toimittajien ja pyhittäjien, kaikkien profeettojen ja puhtaitten
naisten joukkoja, jotka nyt asuvat iloiten esikoisten majoissa ja elävät ruumiittomien joukkojen
kumppaneina!
Vainajien tropari
Oi Jumalan Sana, saata vanhurskasten majoihin ne, jotka olet muuttanut keskuudestamme pois, ja
jätä suuren armosi tähden huomioon ottamatta heidän sielulliset rikoksensa, joita he ovat tietäen tai
tietämättään tehneet maan päällä!
Kunnia
Oi pyhä Kolminaisuus, kuolleet tulevat eteesi rukoilijoina ja pyytävät, että pääsisivät peljättävästä
tulesta ja saisivat pyhän kunniasi hyviä lahjoja tuomiopäivänä!
nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun kohdussasi, oi pyhä ja puhdas, asui Isän heijastus ja uudisti meidät, jotka olimme vihollisen
pahasta neuvosta langenneet ja joutuneet turmeluksen alaisuuteen.
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Seitsemännen sävelmäjakson loppu
Aseellisten joukkojen omana sävelmänä sinä olet saanut raskauden nimen. Se joka vihaa huudoin
ilmaistuja ajatuksia, rakastaa raskaaksi kutsuttua yksinkertaista melodiaa. Miesten laulua olet Sinä,
kolmas toisista, ja moninaisena yksinkertaisuudessa sinulla on ystäviä.
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