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Sunnuntai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
Katumusstikiirat
Voi minua, / joka olen vihastuttanut Sinut, armollisen Jumalani ja Herrani! / Kuinka usein minä
järjetön olenkaan luvannut katumusta, oi Kristus, / ja osoittautunut valehtelijaksi! / Ensin minä
saastutin kasteen vaatteen / ja luovuin Sinulle tekemistäni lupauksista, / ja nyt olen luopunut
tästäkin tehtävästä, / jonka otin omakseni enkelten ja ihmisten edessä pukeutuessani surupukuun. /
Mutta oi Vapahtaja, // älä päästä minua tyystin tuhoutumaan!
Oi kurja sielu, / miten puolustaudut tuomiopäivänä? / Tai kuka päästäisi sinut iankaikkisen tulen ja
kaikkinaisten kidutusten tuomiosta? / Ei kukaan, ellet sinä itse tee laupiasta armolliseksi jättämällä
laittomat tekosi / ja hankkimalla Jumalan mieleisen vaelluksen, / joka päivä itkien äärettömiä
virheitäsi, / joihin lankeat joka hetki teoin, sanoin ja ajatuksin, / ja anoen Kristukselta, // että Hän
antaisi ne sinulle kokonaan anteeksi.
Oi Vapahtaja, / älköön minua hallitko synnin tottumus, / joka minua houkuttelee, / älköönkä minua
vallitko paha henki, / joka aina taistelee minua vastaan / ja taivuttaa minut omaan tahtoonsa, / vaan
tempaa minut sen hirmuvallasta ja synkeästä kadotuksesta. / Oi ihmisiä rakastava, / hallitse Sinä
minussa, / että kokonaan tulisin omaksesi! / Oi Sana, suo minun elää Sinun tahtosi mukaan / ja
löytää Sinussa lepo, / että saisin laupeuden, pelastuksen // ja suuren armon!
Ruumiittomien stikiirat
Hirveästi minua hallitsee himojen rähmä, / joka on pimentänyt sydämeni silmäterät, / enkä lainkaan
kykene näkemään pelastuksen teitä. / Edetessäni minä harhailen ja putoan tuonelan kamaliin
rotkoihin, / oi arkkienkelit. / Mutta muistaen teidän ihmeitänne minä parannun kaikista taudeistani. /
Kunpa nyt pian saisin nähdä suopeutenne; / kiiruhtakaa sammuttamaan minun himojeni lieskat, oi
kunnioitettavat, / ohjatkaa minut pelastuksen valkeuteen // ja päästäkää minut pahuudestani!
Oi sotavoimien johtajat, / teidän kunniakas arvonne oli pahallakin, / joka ennen koitti kanssanne
Aamutähtenä, / mutta pahuuden tähden vastustaja paiskattiin maahan, / pimeys on sen synkentänyt /
ja se rientää sortamaan kanssansa minut, / jonka kunniana on Luojan kuva. / Mutta vaikka olinkin
langennut, / Kristus nosti minut ylös! / Oi viisaat, tulkaa suojelijoikseni, auttajikseni ja
kaitsijoikseni // ja rukoilkaa minulle kurjalle pelastusta ja suurta armoa!
Voi! Minun, joka olen tehty Jumalan kuvan mukaiseksi / ja luettu teidän joukkoonne, / ei suinkaan
pitänyt alistua pahalle viholliselle, / mutta paholaisen neuvosta en seurannut teidän esimerkkiänne, /
vaan hylkäsin käskyn, lankesin Luojan antamasta kunniasta / ja olen joutunut orjuuteen, / oi
sotavoimien johtajat! / Mutta nähdessänne minut himojen vallassa / ojentakaa minulle kätenne, /
joka johdattaa minut ylhäiselle polulle, / ja rukoilkaa, että minä saisin pelastuksen // ja muinaisen
kauneuden kunnian!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsytäiti, / joka lihallisesti synnytit Sinussa siinneen totuuden valkeuden, Jumalan, / anna
valkeutesi loistaa minullekin, / joka olen hirveitten tekojen pimeydessä! / Nosta minut pian
epätoivon syvyydestä / ja vahvista sieluni askeleet turvallisen vaelluksen kalliolle! / Tuomitse pahat
henget, jotka lakkaamatta taistelevat minua vastaan, / ja lopeta pian kurjan sydämeni tuska, / oi
maan äärien toivo, // joka lahjoitit maailmalle suuren armon!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Herra, minä en lakkaa syntiä tekemästä, / ja vaikka odotankin ihmisrakkautta, / en tule tuntoihini! /
Oi ainoa hyvä, voita minun paatumukseni // ja armahda minua!
Oi Herra, Sinun pelkosi valtaa minut, / mutta pahaa tekemästä en lakkaa! / Kuka ei pelkäisi
tuomaria tuomioistuimessa? / Tai kuka parannusta halajava vihastuttaisi minun laillani lääkärin? /
Oi pitkämielinen Herra, // sääli minun heikkouttani ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Oi kunniakkaat marttyyrit, / ylenkatsoen kaikkea maanpäällistä / ja miehuullisesti käyden
kidutuksiin / te ette pettyneet autuuden toiveessanne, / vaan tulitte taivasten Valtakunnan perillisiksi!
/ Kun teillä on uskallus ihmisiä rakastavan Jumalan edessä, // rukoilkaa maailmalle rauhaa ja
meidän sieluillemme suurta armoa!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Peljättävä, ihmeellinen ja suuri on salaisuus! / Rajoittumaton rajoittui kohtuun, / ja äiti säilyi
Neitseenä synnytyksen jälkeenkin, / sillä hän synnytti lihaksi tulleen Jumalan! / Huutakaamme
Hänelle, ja lausukaamme Hänelle enkelten kanssa virttä veisaten: / Pyhä olet Sinä, Kristus Jumala, /
joka meidän tähtemme tulit ihmiseksi! // Kunnia olkoon Sinulle!

Maanantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Mitä teet, minun sieluni, / kun Tuomari on istuutunut, / enkelit ovat paikalla pasuunan kaikuessa ja
tulen palaessa, / ja sinut viedään tuomiolle? / Silloin tuodaan hirveät tekosi esille / ja salaiset
rikoksesi tutkitaan. / Sen tähden huuda ennen loppua: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta
minut!
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Sielu, täällä oleva on ajallista, / mutta siellä odottava iankaikkista. / Minä näen tuomioistuimen ja
Tuomarin valtaistuimellaan, / ja vapisen päätöksen edessä. / Käänny siis innolla, // sillä tuomiota ei
anneta anteeksi!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi luoksesi kiiruhtavien harras ja voittamaton puolustaja, / varma ja häpeään joutumaton toivo, /
muuri, suoja ja satama, / puhdas ainainen Neitsyt, / rukoile enkelten kanssa Poikaasi ja Jumalaa, /
että Hän antaisi maailmalle rauhan, // pelastuksen ja suuren armon!
II Katismatroparit
Valvokaamme kaikki ja käykäämme Kristusta vastaan / mukanamme runsaasti öljyä ja loistavat
lamput, / että pääsisimme sisälle häähuoneeseen, // sillä turha on oven ulkopuolelle suljetun huutaa
Jumalalle: Armahda minua!
Monien syntien vuoteella maatessani / olen menettänyt pelastukseni toivon, / sillä kevytmielisyyteni
uni tuottaa sielulleni rangaistuksen, / mutta herätä Sinä, Neitseestä syntynyt Jumala, minut
veisaamaan, // että ylistäisin Sinua!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Sinä kerubeja pyhempi ja taivaita korkeampi, / veisuin ylistettävä, / kun me tunnustamme Sinut
Jumalansynnyttäjäksi totuuden mukaisesti, / me syntiset saamme Sinut puolustukseksi ja
pelastukseksi kiusauksista. / Sen tähden, älä lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, // Sinä
meidän sielujemme tuki ja turva!
III Katismatroparit
Minä vapisen pelottavan tuomioistuimen edessä / ja pelkään vanhurskaan Tuomarin päätöstä, / sillä
omatuntoni syyttää minua aina, / ja välinpitämättömyydessä eläen olen ymmälläni ja peloissani. /
Päästäkää minut pyhillä esirukouksillanne tulesta, // oi uskovaisia suojelevat arkkienkelit!
Marttyyrien tropari
Tänään voittajien muisto loistaa, / sillä se heijastaa taivaan valoa. / Enkelten kuoro viettää juhlaa ja
heidän kanssansa juhlivat ihmisetkin, / sillä he rukoilevat Herraa, // että Hän armahtaisi meidän
sielujamme!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Gabriel toi ihmeellisesti Sinulle maan päälle taivaallisen ilotervehdyksen, / sillä nähdessään
enkelten Luojan Sinussa lihaan tulleena / hän veisasi Sinulle, oi puhdas, ilosävelmää / ja siten
opetti ihmisille, // että yksin Sinä olet osoittautunut kaikille ihmisille ilon aiheeksi!
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Katumuskanoni, 5. sävelmä
Akrostikon on: Armahda, oi Sana, Sinua vastaan rikkonutta. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme voittoveisu Herralle, / joka teki ihmeellisiä tekoja / Punaisella merellä, // sillä Hän
on ylistetty!
Troparit
Oi Kristus, käännytä minut ja armahda minua, joka olen joutunut vihollisen monien petosten
houkutukseen ja tullut niiden pettämäksi!
Oi Kristus, joka aukaisit kuuron korvat, minä pyydän: aukaise minunkin sieluni kuuroutuneet
korvat, että kuulisin Sinun sanojasi!
Marttyyrien troparit
Oi marttyyrit, jotka olette vanhurskauden Auringon vastailmestyneitä tähtiä, hajoittakaa meidän
sydäntemme pimeys!
Pyhän Hengen jumalallisten hiilten sytyttämiksi nuoliksi osoittautuneet taistelijat murskaavat
käärmeen kaikki nuolet.
J umalansynnyttäjän tropari
Minä rukoilen Sinua, jumalallisen kunnian porttia: Aukaise minulle katumuksen portit ja tempaa
kurja sieluni tuonelan porteilta!

Ruumiittomien kanoni
Akrostikon on: Viides sävelmä enkeleille.
Irmossi
Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, / syöksi hevoset ja ratsumiehet
Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, // joka veisasi voittovirren.
Troparit
Oi enkelit, jumalallisen Hallituksen, Valkeuden Antajan, salaisuuden tuntijat, jotka välittömästi
loistatte Hänen säteissänsä, rukoilkaa Valtiasta, että Hän valistaisi minunkin sieluni!
Oi sotavoimien johtajat, te taivaallisten joukkojen päämiehet, joilla on korkean valtaistuimen edessä
seistessänne uskallus, pelastakaa vaaroista kaikki meidät, jotka veisuin hartaasti teitä ylistämme!
J umalansynnyttäjän tropari
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Kirous on poistettu, murhe lakannut, sillä siunatusta ja armoitetusta on koittanut uskovaisille ilo,
siunauksen kukkaa maan ääriin kantava Kristus.

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Jumala on tullut kansojen kuninkaaksi, / Jumala istuu pyhällä istuimellaan, / ja me veisaamme
Hänelle ymmärryksellä // niin kuin Kuninkaalle ja Jumalalle!
Troparit
Oi hyvä Herra, joka et halua kenenkään tuhoutuvan, armahda minua tuhoon joutunutta ja pelasta
minut armosi vaikutuksella, oi ylen armollinen!
Koska minä olen tietäen ja tietämättäni tehnyt syntiä Sinua vastaan, oi Kristus Herra, joka tiedät
kaiken, minä lähestyn Sinua ja lankean eteesi: Ota minut vastaan, niin kuin otit tuhlaajapojan!
Marttyyrien troparit
Kuolettaaksenne elävän synnin ja osoittaaksenne vihollisen kuolleeksi te, autuaat marttyyrit, ette
huolehtineet ruumiin kuolemasta.
Kärsimysten kaunistamina ja veren värjäämin puvuin koristettuina te, marttyyrit, nyt seisotte
seppelöityinä kaikkien Kuninkaan edessä.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalalle ruumiin antanut Neitsytäiti, ota vastaan meidän äänemme, kun me alati huudamme
puoleesi, ja päästä meidät moninaisista vaaroista!

Ruumiittomien kanoni
3. veisu
Irmossi
Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit / ja avaruuteen
ripustit, / vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, // oi ainoa hyvä ja ihmisiä
rakastava.
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Troparit
Sinä, joka osoitit äärettömän voimallisen hyvyytesi, kun saatoit sanallasi selvästi olemiseen
ylhäisten voimien kuorojen jäsenet, vahvista heidän suojeluksellansa Kirkkosi, oi ainoa hyvä ja
ihmisiä rakastava!
J umalansynnyttäjän tropari
Ilman avioyhteyttä tulit Sinä Jumalan Äidiksi, Hänen joka valistaa ruumiittomat kuorot veisaamaan
ylistystä yhdelle jumalallisella vallalle kolmessa pyhityksessä ja herruudessa, oi veisuin ylistetty
puhdas Neitsyt!

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, Sinun taloudenhoitosi teot hämmästyttivät / profeetta Habakukin, / sillä Sinä lähdit kansaasi
pelastamaan, // Sinä tulit pelastamaan voideltujasi!
Troparit
Elämäni aikaiset teot ovat hirveitä ja pahoja. Oi Kristus Jumala, lunasta minut niistä ja anna minulle
oikea katumus!
Jokaista puhdasta käskyä minä olen ylenkatsonut ja hyljännyt Sinun pelkosi, oi Kristus, ja nyt minä
pelkään erehtymätöntä tuomioistuintasi. Älä silloin minua tuomitse, oi laupias!
Marttyyrien troparit
Totisesti remmien joka suuntaan repiminä, kidutusten suuresti näännyttäminä ja kynsien
raatelemina Sinun taistelijasi, oi Sana, riemuitsivat uskossa!
Paha ei suinkaan kyennyt horjuttamaan teitä jumalallisilta sijoiltanne, oi taistelijat. Sen tähden te
urheat olettekin osoittautuneet monien horjahtaneitten jumalalliseksi tueksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistettävä, Sinun puhtaista veristäsi tuli lihaan Herra, joka laupiaana ja ainoana ihmisiä
rakastavana antaa Sinun otollisella välitykselläsi katumuksen niille, jotka Sinua kunnioittavat!

Ruumiittomien kanoni
4. veisu
Irmossi
Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, / vavistuksella huusi Sinulle: /
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan // ja voideltujasi vapahtamaan.
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Troparit
Oi ihmisiä rakastava, saatettuasi enkelten kirkkaudet olemiseen Sinä kirkastit ne jumaloittavien
säteittesi hyvällä lahjalla voimassa väkevinä toteuttamaan Sinun sanaasi!
Uskovaiset, jättäkäämme pois ruumiin maalliset aivoitukset, jäljitelkäämme ruumiittomien
joukkojen elämää ja siivittäkäämme mielemme hengessä!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton, tule suojelijakseni, turvakseni ja satamakseni ja aja pois himojen hämmennys, Sinä
joka ihanuudessa verrattomasti ylität enkelten kuorot!

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Yöstä aamuun rientäen / minun henkeni pyrkii kohti Sinua, / Kristus Jumala, totinen valkeus. //
Valista kasvosi minulle!
Troparit
Raitistu, sielu, raitistu hirveän syntini raskaasta unesta ja valista minut katumuksen valkeudella!
Kyntäkäämme huolellisesti sielumme ja kastelkaamme se katumuksen vedellä, että kasvaisimme
katumuksen tähkää!
Marttyyrien tropari
Te, voittajat, osoittauduitte taivaassa taotuiksi, rakkauden hiilin karaistuiksi miekoiksi, kun te
hakkasitte maahan vihollisten joukot!
Joutumatta vihollisen orjiksi te, voittajat, saatoitte sen orjuuteen ja osoittauduitte Kristuksen
oikeiksi ystäviksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi naisten joukossa siunattu Neitsyt, anna kansallesi armosi, sillä Sinä osoittauduit Armollisen
Äidiksi!
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Ruumiittomien kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, / minä aamusta varhain
kiiruhdan / huutaen Sinulle: // Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias.
Troparit
Oi kunniakkaat arkkienkelit, kulkien maan ääriä myöten te tuotte uskovaisille Valtiaan hyviä lahjoja
ja varjelette heitä.
Kuuliaisina sanoillesi, oi Jumalan ja Isän Sana, taivaallisten joukkojen johtajien kuulut kaunistukset
kirkastuvat Sinun lamppusi valosta.
J umalansynnyttäjän tropari
Suuntaa koko haluni Sinuun, joka tuot sanomattoman halajamisen suloisuuden niille, jotka tuntevat
Sinut puhtaaksi Jumalansynnyttäjäksi!

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Meripedosta Sinä vapautit profeetan, / oi Herra, nosta minutkin ylös / synnin syvyydestä // ja
pelasta minut!
Troparit
Ei ole elämässä syntiä, jota minä kurja en yksin olisi tehnyt. Oi ainoa synnitön, armahda minua!
Hankkikaamme auliuden ja pelastavaisen katumuksen purje, että me kaikki saavuttaisimme
pelastuksen!
Marttyyrien troparit
Luomakunta kirkastuu saarnaajien, apostolien ja marttyyrien uroteoista. Oi ihmisiä rakastava,
valista heidän kauttansa meidätkin!
Kunnioittakaamme kaikki marttyyreja, astioita, jotka saivat ottaa vastaan jumalallisen ja puhtaan
valistuksen kirkkauden!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, uskovaisten suojelija, rukoile Herraa, että Hän päästäisi palvelijasi kaikesta synnistä!
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Ruumiittomien kanoni
6. veisu
Irmossi
Oi Valtias Kristus, / tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri / ja johdata
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias.
Troparit
Pyhästi kaunistettuina enkelten valitut joukot kirkastuvat valistavassa loisteessa jäljitellen Jumalan
säteilyä.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinussa, oi puhdas, sikisi kaikkien Luoja ja Jumala, jota Hänen luonaan olevat enkelit hartaasti,
peljäten ja riemuiten, katselevat.

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Kiitetty olet Sinä, Jumala, / joka näet syvyyteen ja istut kunnian valtaistuimella, / Sinä veisuin
ylistetty // ja korkeasti kunnioitettu!
Troparit
Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka laupeudessasi otat vastaan kaikki katuvat, Sinä veisuin ylistetty ja
korkeasti kunnioitettu!
Paranna minun monet himoni, oi laupias Vapahtaja, joka tunnet heikkouteni, Sinä veisuin ylistetty
ja korkeasti kunnioitettu!
Marttyyrien troparit
Jumalallisen voiman vahvistama voittajien kuoro kukisti viholliset huutaen: Sinä veisuin ylistetty ja
korkeasti kunnioitettu!
Oi Sana, joka vahvistit viisaat voittajat kestämään moninaisia kidutuksia, armahda kaikkia heidän
rukoustensa tähden!
J umalansynnyttäjän tropari
Kiitetty olet Sinä Jumala, joka asetuit Neitseen kohtuun ja pelastit ihmisen, Sinä veisuin ylistetty ja
korkeasti kunnioitettu!
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Ruumiittomien kanoni
7. veisu
Irmossi
Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukaisille, / jotka yksin
äänin veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, Jumala.
Troparit
Osoittaen äärettömän voimansa Kristus saattoi teidät, sotavoimien johtajat, olemiseen ja opetti
teidät veisaamaan: Kiitetty olet Sinä, Jumala!
Sinä, joka hyvyydessäsi kaunistat ruumiittomien voimien mittaamattomat joukot, suo
uskovaistenkin joukkojen veisata Sinulle: Kiitetty olet Sinä, Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Vahvista minut, joka olen himojen horjuttama, Sinä joka vuodatit himoista vapautumisen kaikille
uskovaisille, jotka uskoen veisaavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala!

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Ihmiset, ylistäkää kiitosvirsillä / luomakunnan Luojaa, / jonka edessä enkelit pelosta vapisevat, // ja
suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Oi Herra, tee eläväksi minut, joka olen rikkomusten kuolettama, että ylistäisin Sinua kaikkina
aikoina!
Oi Herra, kirkasta minut katumuksella ja päästä minut synnin pimeydestä, että ylistäisin Sinua
kaikkina aikoina!
Marttyyrien troparit
Voittoisat marttyyrit polkivat maahan eksytyksen liekit saatuaan ihmeellisesti vilvoituksen taivaasta.
Ikään kuin hedelmällinen maa te, pyhät, kannatte totisesti satakertaista tähkää taiston asettajalle
Kristukselle!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistetty Neitsyt, Sinusta koitti Jumala ja valisti pimeydessä olevat Jumalan tuntemisella!
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Ruumiittomien kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinulle, kaiken Luojalle, / nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: /
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Sydämeni halu vetää minua nyt veisuin ylistämään enkelijoukkoja, ja heidän kanssansa minä laulan:
Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Oi yksinkertaisen ja kolmiaurinkoisen kirkkauden salaisuuden palvelijat, rukoilkaa pelastusta meille,
jotka uskolla laulamme: Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Valkeuden portti, Neitsytäiti, valista valkeudellasi meidät, jotka riennämme tykösi, sillä Sinä olet
toivomme ja suojeluksemme, oi ainoa ylen pyhä ja aina siunattu!

Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Me koko ihmissuku / veisuin ylistämme Sinua, / joka olet autuas naisten joukossa // ja Jumalan
siunaama!
Troparit
Herra, ole armollinen minulle, joka olen järjettömästi rikkonut! Oi Sana, suo minulle Valtakuntasi!
Oi ainoa Vapahtaja, joka muinoin pelastit katuvat niiniveläiset, pelasta armossasi meidätkin, jotka
veisuin Sinua ylistämme!
Marttyyrien troparit
Annettuanne kaikin tavoin haavoittaa lihaanne te säilytitte sielunne haavoittumattomana, oi Herran
voittajat, jotka olette jumalallisesta kunniasta osalliset!
Te, kaikkien Herran voittajat, osoittauduitte maan päällä päivänvaloa kirkkaammiksi tähdiksi, jotka
valistatte kaikkien sielut!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, Neitsyt, kannat tulisena valtaistuimena Häntä, joka viittauksellaan kantaa kaiken, ja imetät
kaiken ravitsijaa!
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Ruumiittomien kanoni
9. veisu
Irmossi
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. / Hänen
nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Troparit
Te olette enkelijoukkojen johtajia, oi loistava Mikael ja jumalallinen Gabriel, joka tulit jumalallisen
lihaksi tulemisen totiseksi julistajaksi. Oi kunniakkaat, suojelkaa kaikkia, jotka veisaavat
ylistystänne!
Runsain mitoin ylitsevuotava on Sinun aarteesi, ja Sinä tuotat enkelijoukot, joiden kanssa olet
tuleva Jumalana kaiken tuomitsemaan. Oi Valtias, säästä minut, joka turvaan Sinun armoosi!
J umalansynnyttäjän tropari
Arkkienkelit, Vallat, Valtaistuimet, Kerubit, Voimat, Serafit, loistavat Enkelit, Hallitukset ja
Herraudet palvelevat peljäten Sinun Poikaasi, oi puhdas, kunniallinen, autuaaksi ylistetty
Jumalansynnyttäjä!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Voi, kuinka olenkaan tullut hedelmättömän viikunapuun kaltaiseksi, / ja pelkään kirousta ja
katkaisua! / Mutta Sinä, taivaallinen viljelijä, Kristus Jumala, / tee kuivettunut sieluni
hedelmälliseksi, / ota minut vastaan niin kuin tuhlaajapojan // ja armahda minua!
Minä rukoilen Sinua, oi Neitseestä syntynyt Herra: / Älä ota huomioon rikkomusteni paljoutta, /
vaan pyyhi pois kaikki rikokseni, / anna minulle kääntymyksen mieli, // oi ainoa ihmisiä rakastava,
ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Siunattu on taivasten Kuninkaan sotajoukko, / sillä vaikka voittajat olivatkin maasta syntyneitä, / he
riensivät tavoittamaan enkeliarvoa ylenkatsoen ruumiinsa, / ja kärsimysten kautta he tulivat
otollisiksi ruumiittomien kunniaan. / Heidän rukoustensa tähden, oi Herra, // lähetä meille suuri
armosi!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän stikiira
Lopeta huokausten täyttämän sieluni tuska, / Sinä joka poistit kaikki kyyneleet maan kasvoilta, /
sillä Sinä karkotat ihmisten tuskat / ja teet lopun syntisten vajoamisesta. / Sinut me kaikki olemme
saaneet toivoksi ja tueksi, // oi ylen pyhä Neitsytäiti!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ryöväri ristillä uskoi Sinun jumaluuteesi ja alttiilla sydämellä tunnusti Sinut, oi Kristus, huutaen:
Herra, muista minua valtakunnassasi.
Elämän tiellä minut kohdanneet sielunturmelevat ryövärit ovat haavoittaneet minut, mutta paranna
minut, oi Kristus, kun minä nyt riennän Sinun laupeutesi turviin, ja pelasta minut, minä rukoilen!
Taivaalliset kuorot ylistävät veisuin Sinua, kaikkien Jumalaa. Oi Valtias, heidän pyhän välityksensä
tähden älä ota lukuun monia pahoja tekojani, vaan pelasta minut, minä rukoilen!
Marttyyrien tropari
Te enkelten kuoroihin luetut ja illattoman valkeuden täyttämät Kristuksen voittajat, poistakaa minun
sydämeni pahanhajuiset himot!
Kunnia  
Oi enkeliäänin kunniassa ylistetty Kolminaisuus, minä rukoilen: Tee armossasi täysin terveeksi
minun sieluni, jota pahat henget ovat pahoinpidelleet!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, joka sait enkelin kautta ottaa kohtuusi ilon, täytä ilolla minunkin pahojen tekojen
synkentämä sieluni ja ohjaa minut valkeuteen!
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Maanantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Oi Vapahtaja, / poista pahojen henkien sydämeeni aiheuttama paatumus, / ja anna minulle
katumuskyyneleitten kaste, / että valittaisin monia rikoksiani, / puhdistuisin kaikista minut
saastuttavista ajatuksista, / pelastuisin pimeyden unohduksesta ja kohoaisin käsittämään hyvyyttä! /
Huomaa minut, oi Herra, ja kuule armahduspyyntöni, / ja vapauta kurja sieluni sitä hirmuvallassaan
pitävistä himoista, / että saavuttaisin Sinussa kevennyksen // ja toteuttaisin Sinun tahtoasi!
Saastuneet huuleni ja likaiset käteni minä kohotan Sinun puoleesi, oi ylen hyvä. / Sydämeni on
sekaantunut pahoihin aivoituksiin, / minun kurjan silmät ovat sokaistuneet / ja minä kannan
himojen pimentämää sielua, / minä inhottava olen sopimattomien hekumien peitossa eikä minulle
ole nousua. / Minä huudan Sinulle: / Ojenna puhtaat kätesi, oi ihmisiä rakastava! / Pelasta minut,
Vapahtaja, // ja armorikkaana puhdista minut monien rikosten saastasta ja hirveästä uhasta!
Oi hyvä Jeesus, / jäädytä sameat virrat, tyynnytä tulvat, / ja anna sydämeeni katumuksen runsaitten
kyynelten kaste! / Katso, tuhlaajapojan tavoin olen etääntynyt Sinusta, / oi armorikas Herra, / ja
olen alastomaksi riisuttu kaikesta Sinun hyvyytesi tahdosta. / Oi Valtias, minä olen syntiä tehnyt, /
mutta älä ylenkatso minua, / ettei viettelevä ja pahuuden täyttämä vihollinen tyystin saisi haltuunsa
minua, / joka olen syypää, // vaan pelasta minut pian sen hirmuvallasta!
Edelläkävijän stikiirat
Himojen myrskyn väkevä ja ylen hirmuinen virta / on vuotanut tulvien sydämeeni / ja vetää minua
sopimattoman toivottomuuden synkeään syvyyteen. / Tule avukseni näkymättömällä
huolenpidollasi, / kuivata se puhtaan säälisi voimalla / ja hävitä se tyystin, oi autuas, / ja anna
minulle runsaasti sellaista vettä, / joka kastelee mielen, ymmärryksen ja kaikki ajatuksen, // ja suo
niiden kasvaa minulle armahdusta ja pelastusta, oi Edelläkävijä!
Koko sydämeni ja mieleni / minä olen nostanut puoleesi, oi viisas. / Tule minulle hartaaksi
suojelijaksi, pelastuksen toivoksi, / auttajaksi ja varjelijaksi, / väkevyydeksi, varmaksi vartijaksi,
erinomaiseksi ohjaajaksi, / satamaksi ja muuriksi. / Pelasta ja tempaa minut hirveitten vihollisten
käsistä, / oi autuas Edelläkävijä, / sillä Sinulla on vastustamaton esirukous ja voima, / Sinulla on
mittaamaton armo ja sääli. / Peitä, suojele ja varjele minua niiden kautta // ja anna minulle suuri
armo!
Suo minun nauttia ihanasta, loistavasta kauneudestasi / puhdistaen himokkaan elämäni kaiken
saastan katumuksen ja kyynelteni kautta, / sillä Sinä tunnet sieluni rakkauden, / jumalallisen halun
ja mittaamattoman kaipauksen, / joka minulla on ylistäessäni Sinua, oi Edelläkävijä! / Vaikka
pyyntö onkin suuri, / vaikka se ylittääkin kehnon arvoni mitat, / täytä halajamiseni rukoillen
Kristusta, // joka antaa maailmalle suuren armon!
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Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Pysäytä himojen virrat, / kuivata syntini ulappa esirukouksesi virralla / ja ohjaa minut Jumalan
tahdon satamaan! / Hukuta kadotuksen rotkoihin viholliset, / jotka joka päivä ahdistavat sieluani / ja
sopimattomin hekumin kuohuttavat sitä! / Minä huudan Sinulle: / Täytä riemulla ja ilolla minun
sydämeni / ja hajota masennukseni pilvi, oi puhdas, / rukoillen Kristusta, // joka antaa maailmalle
suuren armon!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Herra, minä en lakkaa syntiä tekemästä, / ja vaikka odotankin ihmisrakkautta, / en tule tuntoihini! /
Oi ainoa hyvä, voita minun paatumukseni // ja armahda minua!
Oi Herra, / Sinun pelkosi valtaa minut, / mutta pahaa tekemästä en lakkaa! / Kuka ei pelkäisi
tuomaria tuomioistuimessa? / Tai kuka parannusta halajava vihastuttaisi minun laillani lääkärin? /
Oi pitkämielinen Herra, // sääli minun heikkouttani ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Herra, Sinun pyhäsi kukistivat perkeleen eksytyksen ja röyhkeyden, / kun he uskon haarniskaan
pukeutuneina / ja ristin merkillä itseään innostaen / kävivät itse miehuullisesti kidutuksiin. / Lähetä
kaikkivaltiaana Jumalana heidän anomustensa kautta maailmalle rauha // ja meidän sieluillemme
suuri armo!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Me uskovaiset ylistämme autuaaksi / ja velvollisuutemme mukaisesti kunnioitamme Sinua,
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / meidän sielujemme järkkymätön kaupunki, / sortumaton muuri, //
murtumaton suojelus ja turva!
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Tiistaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Mitä teet, minun sieluni, / kun Tuomari on istuutunut, enkelit ovat paikalla pasuunan kaikuessa ja
tulen palaessa, / ja sinut viedään tuomiolle? / Silloin tuodaan hirveät tekosi esille / ja salaiset
rikoksesi tutkitaan. / Sen tähden huuda ennen loppua: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta
minut!
Sielu, täällä oleva on ajallista, / mutta siellä odottava iankaikkista. / Minä näen tuomioistuimen ja
Tuomarin valtaistuimellaan, / ja vapisen päätöksen edessä. / Käänny siis innolla, // sillä tuomiota ei
anneta anteeksi!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä jumalallisen kukan kasvattanut juuri, / arkki, lampunjalka ja kultainen astia, / pyhä pöytä, joka
kannat Kristusta, elämän leipää, / rukoile pyhän Edelläkävijän kanssa Häntä, Poikaasi ja Jumalaa, /
että Hän armahtaisi ja pelastaisi ne, // jotka tunnustavat Sinut Jumalansynnyttäjäksi!
II Katismatroparit
Valita, minun sieluni, kevytmielisyyttäsi, / päätä vihdoin kääntyä ennen loppua, / luovu elämän
hälinästä ja liity hyvään Jumalaan, // niin Hän ainoana ihmisiä rakastavana pelastaa Sinut!
Kuulkaamme kaikki syntiä tehneet ylipaimenemme Herran ääntä, / sillä meidän tähtemme Hän
ilmestyi lihassa maan päälle / ja kutsuu katumukseen kaltaisiani syntisiä. / Olkaa rohkeina älkääkä
hämmentykö, / sillä vaiva on vähäinen, // mutta palkka suloinen!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Sinussa, oi ainainen Neitsyt, / tuli totisesti tunnetuksi sikiämisen suuri ihme / ja sanoin selittämätön
raskaus! / Mieltäni kummastuttaa ja ajatuksiani hämmästyttää Sinun kunniasi, / oi
Jumalansynnyttäjä, // joka kattaa kaiken meidän sielujemme pelastukseksi!
III Katismatropari
Elisabet vapautui hedelmättömyydestä, / ja Neitsyt pysyi neitseenä, / kun Gabrielin sanojen mukana
tapahtui sikiäminen hänen kohdussansa. / Mutta Edelläkävijä Johannes karkeloi jo kohdussa /
tuntiessaan Neitseen kohdussa Jumalan ja Valtiaan, // joka tuli lihaksi meidän pelastukseksemme!

Oktoehos – 5..sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 17
Marttyyrien tropari
Taivasten voimat ihmettelivät suuresti / pyhien marttyyrien urotekoja, / sillä taisteltuaan hyvin ristin
voimalla kuolevaisessa ruumiissa / ruumiitonta vihollista vastaan, / he saivat näkymättömästi voiton
ja rukoilevat Herraa, // että Hän armahtaisi meidän sielujamme!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä Jumalan ylen pyhä Äiti, / kristittyjen muuri, / kiiruhda, pelasta kansasi, / joka alati huutaa
Sinulle hartaasti: / Taistele häpeällisiä ja vietteleviä ajatuksia vastaan, / että huutaisimme Sinulle: //
Iloitse, ainainen Neitsyt!

Katumuskanoni, 5. sävelmä
Akrostikon ilman J umalansynnyttäjän tropareita on: Kristus, anna armahdus rikkomuksille.
Joosef.
1. veisu
Irmossi
Israel kulki kastumatta maata, jossa ei aurinko ollut loistanut, jota ei aurinko ollut koskaan
nähnytkään, / syvyyttä, jota ei taivaan kansi ollut paljaana nähnyt, / ja Sinä, Herra, veit heidät
pyhityksesi vuorelle, // kun he veisasivat ja lauloivat voittovirttä.
Troparit
Oi Vapahtaja, lahjoita minulle teoistani armahdus ja kevennys, ennen kuin lähden täältä! Herra,
joka puhdistit spitaalisia, puhdista minut paljosta mädästä, ja suo minunkin seistä nuhteettomana
luonasi, kun tulet tuomitsemaan eläviä ja kuolleita!
Sieluni silmät ovat rähmän vallassa, ja se estää minua näkemästä koittosi valkeutta, jonka
ilmestyessäsi levitit yllemme, oi laskematon Aurinko. Puhdista se pois, oi Vapahtaja, laupias Herra,
ja anna minun nähdä armolahjojesi valkeus!
Marttyyrien troparit
Kristuksen käskyjen valppaina vartijoina te nukutitte vihollisen koko pahuuden, oi autuaat taistelijat!
Sen tähden minä rukoilen: Herättäkää katumuksen jumalalliseen valppauteen minutkin, joka olen
synnin unen raskauttama!
Lihassa taistellen sotaisaa vihollista vastaan te, marttyyrit, voititte sen risti aseenanne ja hukutitte
sen verivirtoihinne, ja te saitte Jumalalta voiton seppeleet, kun te veisasitte ja lauloitte voittovirttä!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, päästä minut pahasta tottumuksesta! Oi Valtiatar, vahvista käskyjen kalliolle
minut, joka horjahtelen vanhan petkuttajan juonista, ja suo minunkin olla Kristukselle mieleen, kun
minä veisaan ja laulan voittovirttä!

Kunniallisen Edelläkävijän kanoni
Akrostikon on: Kastaja, ota vastaan tämäkin pyyntö. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, / syöksi hevoset ja ratsumiehet
Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, // joka veisasi voittovirren.
Troparit
Sinä, profeetta, toit ruumiissa esille puhtaan vaelluksen ja aineettoman elämän. Sen tähden me
rukoilemme Sinua: Tee esimerkkisi seuraajiksi meidätkin, jotka uskolla ylistämme Sinua autuaaksi!
Minä pyydän, oi Edelläkävijä, joka kastoit laupeuden syvyyden Kristuksen joen virtoihin: Rukoile
Häntä, että Hän kuivattaisi pahojen tekojeni syvyyden ja valistaisi minun mieleni!
Minä pyydän, oi Vapahtajan Edelläkävijä: Rukoile ihmisiä rakastavaa, että Hän antaisi minulle
mielenmuutoksesta alun katumukseen, joka puhdistaisi minut synnin loasta!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi veisuin ylistetty Valtiatar, synnytit sanoin selittämättömästi ilman synnytystuskia Hänet,
jonka Isä ennen kaikkia aikoja synnytti virtauksetta. Rukoile Häntä, että Hän pelastaisi kaikesta
vahingosta meidät, jotka kiiruhdamme Sinun tykösi!

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Oi Herra, vahvista / elämän aaltojen järkyttämä sydämeni / ja ohjaa Jumalana minut // suotuisaan
satamaan!
Troparit
Mitä tapahtuu minulle, joka lupaan Sinulle, Jumalalle, katuvani ja taas teen syntiä? Kuinka tulen
eteesi, kun tuomitset maan?
Koska olen tietäen ja tietämättäni tehnyt syntiä, tulen Sinun tykösi, joka tiedät kaiken, ja lankean
eteesi: Ota minut vastaan, niin kuin otit tuhlaajapojan!
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Marttyyrien troparit
Kuoleutunein aivoituksin lainrikkojat kiduttivat elämää halajavia voittoisia marttyyreja, jotka
tunnustivat Kristuksen.
Marttyyrien kuorot luettiin hengellisten enkelten kuoroihin ja he tulivat jumalallisen Hengen
armosta enkelten vertaisiksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Aukaise minulle nyt katumuksen portit, oi Valkeuden portti, Neitsyt, ja estä himojen pääsy kurjaan
sieluuni!

Edelläkävijän kanoni
3. veisu
Irmossi
Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit / ja avaruuteen
ripustit, / vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, // oi ainoa hyvä ja ihmisiä
rakastava.
Troparit
Minä rukoilen Sinua, oi ihmeellinen profeetta, joka aina vuodatat parannuksia niille, jotka uskolla
lähestyvät huonettasi: Oi autuas, paranna minun sydämeni himot, jotka huolimattomuuteni tähden
ovat kurjasti siihen kasvaneet kiinni!
Minä huokaan ja olen alati valitusten vallassa ajatellessani Sinun pettämätöntä tuomioistuintasi, oi
ainoa vanhurskas Tuomari. Herra Jumala, säilytä silloin minut tuomitsemattomana Kastajasi
rukousten tähden!
Minä huudan Sinulle, oi uuden ja vanhan välimieheksi tullut kunniakas Edelläkävijä: Uudista
jumalallisella välitykselläsi katumuksen kautta minut, joka olen vanhentunut monissa synneissä,
että kiittäen ylistäisin Sinua!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä, ainoa veisuin ylistetty Neitsytäiti, me rukoilemme Sinua: Vapauta meidät rikosten
nuhteesta, valista meidän aivoituksemme, pyhitä sydämemme ja päästä meidät kaikki iankaikkisesta
tuomiosta!
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Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, minä kuulin Sinulta sanoman ja peljästyin, / minä käsitin Sinun taloudenhoitosi / ja ylistin
Sinua, // oi ainoa ihmisiä rakastava!
Troparit
Halveksittuani Sinun sanojasi, oi Herra, minä olen tehnyt pimeyden töitä, ja pelkään odottavaa
suurta tuomioistuintasi.
Varustakaamme sielun alus jumalallisen pelon purjeella, että saavuttaisimme katumuksen sataman
ja välttäisimme pahojen tekojen aallot.
Marttyyrien troparit
Te, marttyyrit, osoittauduitte suloisuutta tiukkuviksi jumalallisiksi vuoriksi, ja Jumalan istuttamaksi
paratiisiksi, jonka keskellä on elämän puu, Herra.
Kärsivällisyyden ja kestävyyden nuolilla te, pyhät, surmasitte taistelevat pahat henget, ja saitte
kunnian seppeleet.
J umalansynnyttäjän tropari
Viatonta Valtiatarta, syntisten suojelijaa, langenneitten pyhää nostajaa, ylistetään Jumalan
synnyttäjänä.

Edelläkävijän kanoni
4. veisu
Irmossi
Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, / vavistuksella huusi Sinulle: /
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan // ja voideltujasi vapahtamaan.
Troparit
Oi Kastaja, joka asut ylhäisessä valtakunnassa Kristus Kuninkaan totisena soturina, rukoile
lakkaamatta Häntä, että Hän armahtaisi meitä, jotka Sinua kunnioitamme!
Herra, joka jo ennalta tunsi Sinun sydämesi jalouden, oi autuas, pyhitti Sinut jo kohdusta asti. Me
pyydämme: Rukoile Häntä pyhittämään kaikki meidätkin!
Kuolleille Sinä julistit ilosanomaa Hänen tulemisestansa, joka meidän tähtemme tuli kuolleeksi. Oi
Edelläkävijä, rukoile Häntä, että Hän tekisi eläväksi minutkin, joka olen syntien kuolettama, ja
pelastaisi minut!
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Minä rukoilen Sinua, oi autuas, joka Kristuksen tähden kävit kahleisiin ja vankeuteen: Päästä
pahojen tekojeni kahleet, ja vahvista minut noudattamaan puhtaita käskyjä!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistettävä, joka selittämättömästi synnytit armollisen Jumalan Hänen hyvyytensä
suuruuden tähden, armahda minua ja päästä minut iankaikkisesta kadotuksesta!

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Kiiruhda, armahda kurjaa sieluani, / joka taistelee himojen yön pimeydessä, / ja anna
päivänkirkkaitten säteittesi loistaa minussa, // oi hengellinen Aurinko, että valo lävistäisi yön!
Troparit
Teoistani ei minulle ole pelastusta, sillä minä kurja olen tehnyt paljon syntiä maan päällä, ja
vavisten pelkään tuomioistuintasi, kun Sinä, Jumala, olet tuleva tuomitsemaan käskyjesi rikkojia.
Kuinka olenkaan tullut järjettömäksi? Kuinka olenkaan sokaistunut pahaa tehdessäni? Kuinka en
ole ymmärtänyt pelkoasi, vaan olen painunut maahan ja tullut monien eläinten kaltaiseksi?
Käännytä minut, oi kaiken Jumala!
Marttyyrien troparit
Marttyyrien pilvi hajotti katkerien kidutusten pilvet, kirkasti totisen tiedon päivän, karkotti
monijumalaisuuden usvan ja saavutti laskemattoman valkeuden.
Minä rukoilen Sinua, Kristus: Pyhitä minun mieleni pyhien marttyyriesi esirukousten tähden, osoita
minut valkeuden täyttämäksi ja osalliseksi iankaikkisesta kunniasta, että veisuin ylistäisin ja
kunnioittaisin Sinua, oi Vapahtaja!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsytäiti, uskovaisten turva ja satama, sanomattoman Sanan kautta Sinä synnytit Jumalan, joka
Sinun välityksesi tähden antaa katumuksen kaikille meille, jotka olemme paljon rikkoneet.

Edelläkävijän kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, / minä aamusta varhain
kiiruhdan / huutaen Sinulle: // Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias.
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Troparit
Hedelmätön kohtu synnytti Sinut, oi Edelläkävijä, joka hedelmällisillä sanoillasi osoitat
lapsirikkaiksi hyvyydestä hedelmättömät sydämet. Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi!
Oi autuas, Sinä kukoistit erämaissa tuoksuvan liljan tavoin. Sen tähden minä huudan Sinulle: Oi
Edelläkävijä, karkota sielustani kaikki pahuuden paha haju!
Sinä, oi viisas, seisoit lain ja armon välissä. Sen tähden minä huudan: Oi Edelläkävijä, rukoile
Herraa, että Hän armahtaisi minua, joka olen synnin lain voittama!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä puhdas, läpikäymätön kunnian portti, aukaise minulle katumuksen portit, jotka tarjoavat
minulle jumalallisen sisäänkäynnin ja odottavan levon!

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Herra, niin kuin Sinä pelastit profeetan pedosta, / nosta minutkin ylös hillittömien himojen
syvyydestä, / minä rukoilen, että saisin vieläkin // nähdä Sinun pyhän temppelisi!
Troparit
Katso, kääntymyksen aika, ja minä makaan yhäti maassa suuren tunnottomuuden vallassa, oi Sana.
Hajota sydämeni paatumus ja armahda minua!
Oi armollinen Kristus, armahda minuakin, niin kuin kerran armahdit huokaavaa publikaania, ja suo
minun syntisen naisen tavoin itkeä hartaasti, että minäkin pesisin pois monien rikosteni loan!
Marttyyrien troparit
Oi Kristuksen kunniakkaat suurmarttyyrit, päästäkää minut, joka olen suuresti rikkonut, helvetin
odottavasti suuresta tulesta, että minäkin suuresti ylistäisin teidän muistoanne!
Hyvin kilvoiteltuaan Sinun taistelijasi, oi Jumala ja Herra, saivat loistavasti Sinun elämää
hallitsevasta oikeasta kädestäsi seppeleet. Pelasta heidän puhtaitten pyyntöjensä tähden koko
kansasi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama maja, pyhityksen puhdas arkki, jumalallisen valon lamppu, elämän leivän
pöytä, Sanan elävä palatsi, osoita minut Hengen huoneeksi!
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Edelläkävijän kanoni
6. veisu
Irmossi
Oi Valtias Kristus, / tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri / ja johdata
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias.
Troparit
Oi sanomatonta kirkkautta loistava Kristuksen Edelläkävijä, kirkasta voimallisella esirukouksellasi
niiden sydämet, jotka hartaasti veisaavat ylistystäsi!
Oi Kristuksen Edelläkävijä, kirkasta armolla minut, joka olen kevytmielisyyden unen vallassa, ja
herätä minut auliisti täyttämään jumalallista tahtoa!
Oi autuas, päästä kaikesta vihollisen ahdistuksesta meidät, jotka olemme saaneet rikkaudeksemme
Sinut, jumalallisen suojelijan ja esirukoilijan Valtiaan edessä!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas ja viaton, minä olen joutunut synnin myrskyyn. Kiiruhda pelastamaan minut ja
johdattamaan katumuksen satamaan, oi nuhteeton!

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Nuorukaisten rukous sammutti tulen! / Vilpoinen pätsi julisti ihmettä, / kun se ei liekeissä polttanut
niitä, // jotka veisuin ylistivät meidän isiemme Jumalaa!
Troparit
Oi Kristus Vapahtaja, anna anteeksi rikokseni, vääryyteni ja lukemattomat rikkomukseni, ja päästä
minut tulevasta kadotuksesta armosi runsauden tähden!
Tuhlaajapojan tavoin olen nyt tuhlannut saamani rikkauden, ja vailla jumalallista ravintoa näännyn
nälkään. Vapahtaja, ota minut katuessani vastaan ja pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Oi ylistettävät Herran marttyyrit, joiden jäsenet kuoletettiin monissa kidutuksissa, te kuoletitte
meitä vastaan taistelevan vihollisen. Sen tähden me uskovaiset hartaasti teitä ylistämme!
Kärsivällisyyden ja urhoollisuuden nuolilla te, marttyyrit, haavoititte pahojen henkien joukot ja
hirmuvaltiaitten koko paljouden, ja nyt te olette siirtyneet totiseen elämään.
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas ja viaton, Sinä osoittauduit kaikille pelastuksen satamaksi, joka tyynnytät himojen
aallokon ja ohjaat katumuksen tyyneyteen kaikki nöyrät maan päällä.

Edelläkävijän kanoni
7. veisu
Irmossi
Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukaisille, / jotka yksin
äänin veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, Jumala.
Troparit
Sanoin me rukoilemme Sinua, Sanan Edelläkävijää, joka syntyessäsi päästit isäsi äänen: Päästä
meidänkin syntiemme ansalangat!
Oi valoisa aurinko, loista minulle katumuksen pelastavaa valoa ja pelasta minut himoista, jotka
kiusaavat pimeää sydäntäni!
Minulla on hedelmätön sielu ja lapseton sydän. Oi hedelmättömän jumalallinen kasvatti, Kristuksen
Kastaja, rukoile lakkaamatta, että saisin kasvattaa katumuksen hedelmiä!
Kolminaisuuden tropari
Me kunnioitamme Isän kanssa samanvertaisena Poikaa ja Pyhää Henkeä, erottamatonta
Kolminaisuutta, ja veisaamme jumalallisesti: Kiitetty olet Sinä, Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, viaton, synnytit uuden lapsukaisen Kristuksen, joka toteuttaa meidän uudestiluomisemme, kun
me olemme vanhan rikkomuksen vanhentamat.

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Enkelten ryhmät ja ihmisten joukot, nuorukaiset, / kiittäkää Kuningasta ja kaiken Luojaa! / Papit
veisuin ylistäkää // ja ihmiset korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Katso, oi Kristus, minun sieluni haavat haisevat ja märkivät, ja kurjuudessani käyn aivan kyyryssä.
Oi Vapahtaja, paranna minut katumuksen lääkkeellä!
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Kavalasti on paha käärme minut kaapannut ja täyttänyt minut pahuudella, ja huoaten minä huudan:
Oi Sana, älä hylkää minua, joka olen tuomion alainen ja kurja!
Marttyyrien troparit
Te, maineikkaat ja viisaat, ette horjahtaneet hyvältä sijaltanne, vaan kukistitte ja karkotitte
kokonaan ristin viholliset, jotka pyrkivät teidät kukistamaan.
Teitä, maineikkaat Herran marttyyrit, ei tuli, ei miekka, ei pedot, ei nälkä, ei silpova pyörä eikä
muukaan kidutus kyennyt erottamaan ihmisiä rakastavasta Jumalasta.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi enkelten kerskaus ja ihmisten pelastus, Jumalan Äiti, tule takaajakseni, että kääntyisin ja saisin
päästön synneistä, joita olen tietäen ja tietämättäni tehnyt!

Edelläkävijän kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinulle, kaiken Luojalle, / nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: /
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Jordanin virroissa Sinä peset kansaa katumusta saarnaten, oi suuri Edelläkävijä. Sen tähden minä
huudan Sinulle: Kuivata himojeni virrat ja anna minulle kyynellähteitä!
Kauhistu, sielu, ajatellen Kaikkivaltiaan tuomioistuinta ja huuda: Armollinen, armahda minua
Kastajasi tähden, pelasta minut ja päästä minut kidutuksista!
Saastaisin huulin ja saastunein kielin minä rukoilen Sinua, oi pyhä Edelläkävijä: Kiiruhda pian ja
auta minua, joka jatkuvasti järkyn eksyttäjän kaikkinaista hyökkäyksistä!
Kolminaisuuden tropari
Oi Isä, Poika ja Henki, yksiolennollinen Kolminaisuus, vuodata meille rikkomusten päästö, että
täydellisen pelastuksen saaneina korkeasti kunnioittaisimme Sinua kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi Jumalan armoittama, kohotit meidät korkealla synnytykselläsi lankeemuksen rotkoista. Sen
tähden me kiitosäänin uskolla veisaamme ylistystäsi, oi Neitsyt, kaikkina aikoina.
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Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Voimallinen on tehnyt Sinulle suuria, / sillä Hän osoitti Sinut synnytyksen jälkeenkin puhtaaksi
Neitseeksi, / kun Sinä synnytit oman Luojasi. // Sen tähden me ylistämme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä!
Troparit
Minä huudan Sinulle, oi voimallinen Sana: Ole vielä minua kohtaan pitkämielinen, että ylistäisin
pitkämielisyyttäsi, äläkä katkaise minua, niin kuin katkaisit hedelmättömän viikunapuun, että
kantaisin Sinulle katumuksen hedelmiä!
Kuinka peljättävä Sinä oletkaan, ainoa väkevä ja voimallinen! Kuka kestäisi pelottavaa uhkaasi, kun
olet itse istuva tuomitsemaan? Säilytä minut silloin tuomiotta!
Marttyyrien troparit
Jumalallisilla kärsimyksillänne te, Herran taistelijat, poistatte ruumiin kärsimykset. Sen tähden
parantakaa minun sieluni hirveät himot, te jotka olette kokeneita lääkäreitä!
Teidän jäännöstenne astia säteilee aurinkoa kirkkaammin jumalallisen armon valoa, oi voittajat, ja
kirkastaa teitä ylistävien sydämet ja valistaa sielut.
J umalansynnyttäjälle
Sinä, oi Jumalan armoittama, osoittauduit totisesti valoisaksi pilveksi, joka kuljet uuden kansan
edellä luvattuun maahan, ja elämään johtavaksi portiksi. Sen tähden me ylistämme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä!

Edelläkävijän kanoni
9. veisu
Irmossi
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. / Hänen
nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Troparit
Taivaan kaltainen on Sinun huoneesi kauneus maan päällä, oi Kristuksen Edelläkävijä. Sinne
saapuen Sinä valistat jumalallisella säteilyllä ne, jotka joka päivä siellä Sinua autuaaksi ylistävät.
Oi autuas Kastaja, Valtiaan oikea ystävä, vahvista minutkin rakastamaan Häntä suoralla,
horjumattomalla mielellä ja inhoamaan turmelevia himoja, jotka vetävät kadotukseen!
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Sinä, oi viisas, et ole vastaisten tuulten taivuttama ruoko, vaan meidän jumalallinen tukemme ja
Kirkon järkkymätön perusta. Säilytä rukouksillasi se järkkymättömänä ja poista kaikki viettelykset!
Luojan tuleminen on jo ovella. Miksi et valita itseäsi, oi kurja sielu, vaan elät huolettomasti?
Raitistu, huuda Herralle: Vapahtaja, ihmisiä rakastavana säästä minut Edelläkävijän rukousten
tähden!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi puhdas ja viaton, osoittauduit totisesti Auringon valoisiksi vaunuiksi, sillä Hän loisti esiin
Sinusta ja hajotti petoksen hirveän pimeyden. Sen tähden me uskolla velvollisuutemme mukaisesti
ylistämme Sinua.

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Voi, kuinka olenkaan tullut hedelmättömän viikunapuun kaltaiseksi, / ja pelkään kirousta ja
katkaisua! / Mutta Sinä, taivaallinen viljelijä, Kristus Jumala, / tee kuivettunut sieluni
hedelmälliseksi, // ota minut vastaan niin kuin tuhlaajapojan ja armahda minua!
Minä rukoilen Sinua, oi Neitseestä syntynyt Herra: / Älä ota huomioon rikkomusteni paljoutta, /
vaan pyyhi pois kaikki rikokseni, / anna minulle kääntymyksen mieli, / oi ainoa ihmisiä rakastava, //
ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Pyhät marttyyrit taistelivat maan päällä, / ilmat he kestivät kärsivällisinä, / tuleen he antautuivat ja
veteen heidät viskattiin. / Juuri he sanovat: Me jouduimme tuleen ja veteen, / mutta Sinä veit meidät
yltäkylläisyyteen! // Heidän esirukoustensa tähden armahda meitä, Jumala!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Pyhä Valtiatar, Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, / toivottomien toivo, epätoivoisten elämä / ja luoksesi
kiiruhtavien puolustaja, // lähetä meille Sinun apusi!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ryöväri ristillä uskoi Sinun jumaluuteesi ja alttiilla sydämellä tunnusti Sinut, oi Kristus, huutaen:
Herra, muista minua valtakunnassasi.
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Minä rukoilen Sinua, hyvä Valtias Kristus: Niin kuin Sinä vanhurskautit koko sielustaan itkeneen
syntisen naisen, päästä kaikesta kadotuksesta minutkin, joka olen toivoni menettänyt!
Ylistäkäämme yhteen ääneen autuaaksi Johannesta, joka riensi Kristuksen edeltä ja valmisti hyvät
tiet, että hänen jumalallisten rukoustensa kautta pääsisimme rikkomuksista!
Marttyyrien tropari
Oi pyhät marttyyrit, jotka auliin sieluin joitte Kristuksen maljan, pelastakaa jumalallisten
rukoustenne sateella meidät sameista synneistä ja sairauksista!
Kunnia  
Yksi käsittämätön Jumala, kaikkivoimallinen Kolminaisuus, pelasta Edelläkävijäsi esirukousten
tähden minut ja päästä minut minua odottavasta pimeydestä ja tulesta!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Kokonaan pahojen tekojen tahraannuttamana minä rukoilen Sinua, Herran tahratonta Äitiä: Oi
Neitsyt Valtiatar, puhdista minut kaikesta saastasta!

Tiistai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Oi ihmisiä rakastava, / laannuta pahojen henkien kiihko, / kun ne käyvät kimppuuni ja tavoittelevat
tappaa kurjan sieluni / ja painaa minut kadotukseen! / Tee tyhjiksi niiden juonet ja väijytykset joka
päivä, öin ja päivin, / ja pelasta minut niiltä, oi Valtias! / Minä rukoilen Sinua, oi ylen hyvä Kristus:
/ Tyynnytä elämän kuohuva aallokko / ja päästä minut helvetistä ja iankaikkisesta pimeydestä, //
kun tulet kunniassa maailmaa tuomitsemaan!
Oi Kristus, / kun kirjat aukaistaan tulemisesi pelottavana päivänä / ja kaikki seisovat
tuomioistuimesi edessä ja odottavat päätöstä, / kun tuli virtaa istuimesi edessä / ja pasuuna kaikuu
voimallisesti, / niin mitä minä kurja tekisin, kun omatuntoni syyttää minua / ja tuomitsee minut
sammumattomaan tuleen? / Sen tähden minä rukoilen, / että saisin rikkomusteni päästön ennen
loppua, / oi Kristus minun Jumalani, // joka lahjoitat maailmalle suuren armon!
Sinä, Kristus, / kannoit harteillasi ristiä mennessäsi kärsimään, / ja annoit meille, jotka haluamme
elää Sinussa, esimerkin, / kuinka saamme kanssasi kunnian ja saamme elää. / Sinä itse, suo
meidänkin tulla osallisiksi kärsimyksistäsi ja kunniastasi, / kun me kannamme itsessämme Sinun
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kuolemaasi! / Oi ihmisiä rakastava, / kuoleta lihani karkailut ja naulitse sen jäsenet jumalalliseen
pelkoosi! / Tee minut kuolleeksi maailmalle, // että eläisin yksin Sinun käskyissäsi!
J umalansynnyttäjän stikiirat
Katkerasti minä itken ja murehdin ajatellessani pelottavaa tilintekoa, / kun minä kurja en saa
teoistani pienintäkään puolustuksen aihetta. / Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi puhdas: /
Ennenkuin elämän selittämätön loppu saavuttaa minut, / ennen viikatetta, ennen kuolemaa, ennen
tuomiota, / ennen kuin joudun maksamaan velkaani sinne, missä tuli ei sammu, / missä
ulkopuolinen pimeys vallitsee / ja missä on se mato, joka syö syylliset, // anna minulle päästö
rikkomuksista ja suuri armo!
Ylimpänä luoduista Sinä tulit totisesti kerubiistuimeksi, / sillä haluten luoda uudelleen meidän
muotomme / jumalallinen Sana asusti Sinussa, / ja laupiaana tuli Sinusta esille lihaa kantaen. /
Meidän tähtemme Hän otti vastaan ristin ja kärsimyksen, / ja Jumalana Hän lahjoitti meille
ylösnousemuksen. / Sen tähden me kiitollisina huudamme Sinulle, / joka niin sovitit tuomion
alaisen luontomme Luojan kanssa: // Anna rukoustesi kautta meille rikkomuksemme anteeksi ja
armo!
Puhdas Neitsyt lausui valittaen: / Oi halattu Poikani, / aika ei koskaan pysty kuivaamaan silmieni
kyynelvirtoja, / sillä Sinä olet laskematon valkeus, / joka valollasi valistat ja jonka kautta taivaan
suuret valaisimet on kiinnitetty / ja kaikki tullut olemiseen. / Mitä on auringon näkeminen, kun
minun valoni on laskenut? / Kuinka Sinä sammuit, suloinen valoni, / minun kasvojeni valkeus? //
Sen tähden minä pyyhin kyynelvirroin pois silmäteräni.
Kunnia   Nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun emo kerran näki oman Karitsansa rientävän teurastettavaksi, / hän seurasi auliisti ja huusi
Hänelle näin: / Minne menet, suloinen lapseni? / Pitkämielinen Kristus, / minkä tähden Sinä
väsymättä riennät tätä tietä, / oi halattu Jeesus, synnitön, armorikas Herra? / Puhu minulle,
palvelijattarellesi, oi rakas Poikani! / Oi armollinen, älä vaieten sivuuta minua, / joka pelättävästi
synnytin Sinut, elämän antaja Jumalan, // joka lahjoitat maailmalle suuren armon!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Vaikka Sinun ristisi, oi Kristus, / onkin olemukseltaan puuta, / sitä ympäröi jumalallinen voima, / ja
näkyessään aineellisesti maailmassa / se hengellisesti tuottaa meille pelastuksen ihmeen! / Sitä
kumartaen me ylistämme sinua, // oi Vapahtaja; armahda meitä!
Oi Kristus, / kun ristisi puu vain pystytettiinkin, / eksytys pakeni ja armo puhkesi kukkaan, / sillä
enää ei ole tuomion rangaistusta, / vaan se osoittautui meille pelastuksen voitonmerkiksi! / Risti on
meidän tukemme, / risti on meidän kerskauksemme, // risti on meidän riemumme!
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Marttyyrien stikiira
Rukoilkaa meidän puolestamme, pyhät marttyyrit, / että pääsisimme rikoksistamme, // sillä teille on
annettu armo rukoilla meidän puolestamme!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Oi Jeesus, / ristisi juurella seisten synnyttäjäsi valitti itkien ja huusi: / Oi Lapseni, / en saata nähdä
puulle naulittuna Häntä, jonka olen synnyttänyt! / Miehettömänä minä vältin synnytystuskat, /
mutta kuinka minä, nuhteeton, olen nyt tuskien vallassa / ja sydäntäni raastaa? / Nyt toteutuu se
sana, jonka Simeon lausui, / että miekka lävistää minun sydämeni. / Mutta nouse nyt ylös, minun
Poikani, // ja pelasta ne, jotka veisaavat ylistystäsi!

Keskiviikkoaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Pääkallon paikka tuli paratiisiksi, / sillä kun ristin puu vain pystytettiinkin, / se heti kasvoi elämän
rypäleen, / Sinut, oi Vapahtaja, meidän iloksemme: // Kunnia olkoon Sinulle!
Sinun ristisi puu, oi meidän Vapahtajamme, / osoittautui maailmalle pelastavaiseksi, / sillä kun
Sinut, kaikkien elämä, omasta tahdostasi naulittiin sille, / Sinä päästit maasta syntyneet kirouksesta.
// Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Kristus, / kun Sinun Äitisi näki Sinut omasta tahdostasi ristillä riippumassa ryöväreitten keskellä,
/ hän lausui sisimpänsä äidin tuskissa: / Oi synnitön Poikani, / miksi Sinut on naulittu
epäoikeudenmukaisesti ristille pahantekijän tavoin? / Sinä halusit tehdä ihmissuvun eläväksi, // oi
ylen hyvä!
II Katismatroparit
Uskovaiset, veisuin ylistäkäämme / ja kumartakaamme Vapahtajaamme ja Lunastajaamme, / joka
tuli vapaaehtoisesti, niin kuin itse hyväksi näki, ristiinnaulituksi, / sillä Hän naulitsi ristille ihmisten
synnit, // päästi ihmissuvun eksytyksestä ja soi sille Valtakunnan.
Veisuin me uskovaiset ylistämme ja kumarramme Sinua, Vapahtaja, / joka omasta tahdostasi kärsit
ristin / ja vapautit ihmiset turmeluksesta, / sillä ristin voimalla Sinä valistit meidät, / oi
ihmisiä rakastava ja armollinen, / ja peljäten me kunnioitamme Sinua // elämän antajana ja Herrana.
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Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama, / Sinun Poikasi ristin kautta hajotettiin epäjumalien koko eksytys / ja
pahojen henkien voima kukistettiin. / Sen tähden me uskovaiset velvollisuutemme mukaisesti / aina
veisuin kiitämme ja ylistämme Sinua // tunnustaen Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi.
III Katismatroparit
Katso, profeettain ennustukset ovat täyttyneet, / Sinun vanha päätöksesi on toteutunut, / sillä omasta
tahdostasi Sinä, kaiken Kuningas Kristus, / tuli lihassa köyhäksi ja suostuit meidän tähtemme
nousemaan ristille / ja kärsimään kuoleman. / Sen tähden me kunnioitamme // ymmärryksen
ylittävää alentumistasi, oi Sana!
Marttyyrien tropari
Oi Kristus Jumala, / joka lahjoitit pyhien marttyyriesi ihmeet meille voittamattomaksi muuriksi, /
hajota heidän rukoustensa tähden pakanain juonet / ja vahvista valtakuntamme valtikka, // Sinä
ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi rakkain Poikani, / nähdessään Sinun sulkevan silmäsi, / minun silmieni valo sammuu, / sillä en
kestä nähdä aurinkoakaan. / Oi Sana, haluaisin, että silmäni kaivettaisiin pois! / Sammu, sinä
auringon valo, / sillä Hän, joka sanallansa antoi Sinulle valon, // on ristillä sulkenut silmänsä!

Ristin kanoni, 5. sävelmä
Akrostikon on: Puulle ylennettynä Kristus ylentää maailman. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, / syöksi hevoset ja ratsumiehet
Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, // joka veisasi voittovirren.
Troparit
Kerran heprealaisten lainrikkojakansa ripusti puulle Hänet, joka käsitetään käsittämättömästi, ja
joka oli tullut lihaan ja ilmestynyt maailmalle omasta tahdostansa.
Oi Kristus Sana, kun heprealaiset raivoissaan ylensivät ristin puulle Sinut, hedelmällisen viinipuun,
niin Sinä vuodatit ilon viiniä, joka poistaa pahojen tekojen koko juopumuksen.
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Marttyyrien troparit
Oi marttyyrit, mitkään ylistykset eivät ole kylliksi teidän kärsivällisyydellenne, sillä te kestitte
tuskia yli kaiken ihmisluonnon ja olette iloiten päässeet asumaan tuskattomaan loppuun.
Sanan ohjauksessa purjehtien yli kidutusten aaltojen te, Kristuksen kunniakkaat taistelijat, saavutitte
taivaan satamat ja saatte totisesti nauttia jumalallisesta tyyneydestä.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinä, Neitsyt, näit kohdustasi syntyneen Herran epäoikeudenmukaisesti puulle ylennettynä,
sinä itkit ja ylistit veisuin Hänen totisesti ääretöntä alentumistansa.

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni
Akrostikon on: Tämä on viides laulu Neitseelle.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Minä rukoilen Sinua, jumalallisen kunnian portti, / joka aukaisit paratiisin portin: / Aukaise minulle
katumuksen portit ja valista minun mieleni veisaamaan // Sinun ylistystäsi, oi Jumalan armoittama!
Synnytettyäsi elämän ja kuoleman Valtiaan Sinä, nuhteeton, / pysäytit kuoleman virtauksen. /
Rukoile Häntä, että Hän pysäyttäisi sieluni kuolettavat rikkomukset // ja pelastaisi minut!
Yksin Sinut, Jaakobin ihanuuden, valitsi Isän kanssa yhtä aluton Sana kaikista sukupolvista, oi
Valtiatar, Hän ruumiillistui Sinun veristäsi ja jakaa pelastusta Sinun välitykselläsi.
Niin kuin villa Sinä, puhdas, otit vastaan päällesi laskeutuneen taivaallisen kasteen. Sen tähden
minä rukoilen Sinua, oi Neitsytäiti: Kuivata minun himojeni kaste!

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit / ja avaruuteen
ripustit, / vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, // oi ainoa hyvä ja ihmisiä
rakastava.
Troparit
Sinut naulittiin ristiin, ja paratiisi avattiin uudelleen ja ennen kaikkia muita kävi ryöväri iloiten
sisälle. Sinä, minun Jeesukseni, kuolit, ja eksyttäjä, vihollinen, kuoletettiin ja kuoletettu Aadam
tuli eläväksi. Kunnia olkoon suurelle laupeudellesi!
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Kun Sinut, Jeesus, hyvyytesi tähden naulittiin ristiin, Sinä tukahdutit synnin liekit. Kahlittuna Sinä
sidoit eksytyksen. Riisuttuna Sinä puit ihmisen kunnian pukuun. Kunnia olkoon suurelle
laupeudellesi!
Marttyyrien troparit
Oi Kristus, Sinä osoitit marttyyrit aina loistaviksi tähdiksi, jotka hajottavat jumalattomuuden
pimeyden. Karkota heidän pyyntöjensä tähden minunkin himojeni yö ja valista minun pimentynyt
sydämeni!
Laillisesti saavuttivat kunniakkaat marttyyrit parhaan sijan, laillisen uskon kautta he saivat
seppeleen, ymmärtäväisesti he hylkäsivät lainrikkojien juonet ja saavuttivat jumalallisen
nautinnon ja paratiisin asunnon.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Enkelten kuorot ylistävät veisuin Sinua, oi ylistettävä, joka olet verrattomasti heitä korkeampi, sillä
Sinä synnytit lihassa Jumalan, joka puulla hävitti puusta johtuneen kirouksen ja vuodatti siunauksen.

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Tee Sinussa olevalla lääkkeellä täysin terveeksi minut, joka olen synnin nuolen haavoittama, ja
päästä minut tuskasta, joka on minut vallannut, oi puhdas, joka synnytykselläsi päästit ihmissuvun
tuskista!
Oi Valtiatar, näkymättömät viholliset, jotka turhaan ahdistavat kurjaa sydäntäni ja pyrkivät
surmaamaan minut, on Sinun kaitselmuksesi kukistanut, ja täynnä häpeää ne eivät saa mitään
aikaan.
Oi Valtiatar, joka vuodatit maailmalle jumalallisen veden, täytä minut elävöittävällä vedellä,
kuivata rikosteni hirveät tulvat ja aseta jumalallisella tyyneydelläsi minun sydämeni aallot!
Ohitse on mennyt se, mikä laissa tapahtui varjon tavoin, sillä Sinä, puhdas, veisuin ylistetty Neitsyt,
synnytit lain antajan Kristuksen, joka säätää meille armon, armahduksen ja valistuksen lain ja
poistaa kirouksen.
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Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi:
Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, / vavistuksella huusi Sinulle: /
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan // ja voideltujasi vapahtamaan.
Troparit
Huolehtien sielujen täydellisestä lunastuksesta Sinä, Kristus, annoit pyhän sielusi Isän käsiin, kun
riipuit omasta tahdostasi ristillä.
Epäoikeudenmukainen tuomari tuomitsi Sinut, vanhurskaan tuomarin, Jeesuksen, kuolemaan puulla
riippuen, että Sinä vanhurskauttaisit meidät, jotka olemme joutuneet väärän vihollisen alaisuuteen.
Marttyyrien troparit
Te marttyyrit tulitte otollisiksi näkemään iankaikkiset hyvyydet käytyänne loistavasti maan päällä
moniin vaaroihin, ahdistuksiin ja sietämättömiin kidutuksiin.
Te kävitte halki koettelemusten talven ja saavutitte taivaallisen palkinnon kevään, oi puhtaat
marttyyrit, ja teidät on luettu enkelten kuoroihin.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi siunattu Jumalanäiti, miekka lävisti Sinun sielusi, kun näit Poikasi, kuinka Poikasi
ristiinnaulittiin ja Hän antoi sielunsa Isän käsiin.

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Teoistani ei minulle ole pelastusta ja sen tähden minä olen luottamuksella kiiruhtanut Sinun
suojaasi. Oi veisuin ylistetty Valtiatar, pelasta esirukouksillasi minut, joka olen toivoton!
Oi Valtiatar, Sinä Valkeuden puhdas asumus, Sinä Auringon kunnialliset vaunut, valista hirveitten
tekojen synkeyden pimentämä sydämeni ja pelasta minut!
Oi Neitsyt, joka kudoit neitseellisistä veristäsi vaatteen Hänelle, joka pukee taivaan pilviin, pue
katoamattomuuden vaatteeseen minut, joka olen petoksen alastomaksi riisuma!
Luoja poimi Sinut ikään kuin elämän laaksojen liljan ja levitti maailmalle hengellisen hyvän
tuoksun Sinusta, oi pyhä Neitsyt, Jumalan Morsian!
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Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, / minä aamusta varhain
kiiruhdan / huutaen Sinulle: // Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias.
Troparit
Sinä, vanhurskas Tuomari Kristus, seisoit tuomittavana, ja ruo'olla lyötynä Sinä lihassasi tuomitsit
vihollisuuden ja allekirjoitit minun täydellisen vapauteni.
Nähdessään Sinut, Kristus, lihallisesti puulta riippumassa aurinko muutti valonsa pimeydeksi, maa
järkkyi ja kalliot halkesivat.
Marttyyrien troparit
Te pyhititte maan täyteyden, oi kunniakkaat marttyyrit, sillä taistellen jumalallisten lakien täyttäjinä
te saitte periä pyhyyden.
Kunnioitettakoon ihania ja jumalallisesti loistavia, jumalalliseen kunniaan pukeutuneita ja
vihollisen pahuuden riisuneita marttyyreja!
J umalansynnyttäjän tropari
Me ylistämme autuaaksi Sinua, Jumalan nuhteetonta Synnyttäjää, jonka kautta kirous tuli
hedelmättömäksi ja meille annettiin lunastus ja siunaus!

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Tule auttajakseni, oi Neitsyt, ja päästä minut langettavasta tuomiosta tuomion hetkellä, kun minä
seison Sinun Poikasi istuimen edessä.
Oi puhdas, käännytä minut, joka olen synnin lain voittama ja jatkuvasti harhailen vihollisen
pettämänä ja rikkomusten rotkoihin syöksemänä!
Oi viaton, Sinä synnytit sen hiilen, jonka Jesaja näki. Minä rukoilen Sinua: Polta minun syntieni
aine ja valista minut!
Oi Neitsyt, joka lainasit omista veristäsi Kristukselle lihan, puhdista kokonaan minun lihalliset
himoni ja osoita minulle himottomuuden polku!
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Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Oi Valtias Kristus, / tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri / ja johdata
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias.
Troparit
Oi pitkämielinen, puulle ylennettynä Sinä kukistit vihollisen koko ylvästelyn ja pelastit langenneet
suuressa hyvyydessäsi.
Tuntiessaan Sinut, Valtias Sana, joka kerran annoit henkesi puulla, vanhurskasten henget
vapautuivat iankaikkisista kahleista.
Marttyyrien tropari
Vahvan teräksen tavoin te kestitte kärsivällisin mielin kidutusten koko rovion ja kaadoitte maahan
nöyryytetyn vihollisen.
J umalansynnyttäjän tropari
Ihmeellinen on suuria ihmeitä tekevä ja pyhissään kunnioitettu Poikasi, oi ainoa Jumalansynnyttäjä,
ihmeellinen Valtiatar!

Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Valtiatar, älköön kevytmielisyyden syvyys minua nielaisko, älköön synnin aalto minua peittäkö,
vaan yksin Sinun esirukouksesi minut pelastakoon!
Oi hyvyyttä rakastava pyhä Valtiatar, joka synnytit Hyväntekijän ja hyvän Luojan, tee hyväksi
pahentunut sieluni!
Lampunjalka edeltäkuvasi laissa Sinua, sillä Sinä, oi puhdas, synnytit Valkeuden, joka valistaa
kaikkeuden. Sen tähden minä huudan: Valista minut, joka olen pimentynyt!
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Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukaisille, / jotka yksin
äänin veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, Jumala.
Troparit
Lainrikkojakansa seppelöi orjantappuroin Sinut, oi kuolematon Kuningas, joka kitket juurineen
eksytyksen orjantappurat. Kiitetty olet Sinä, Jumala!
Pukeaksesi minut katoamattomaan vaatteeseen, Sinä, Sana, annoit vapaaehtoisesti riisua itsesi ja
kestit sylkemisen, ristiinnaulitsemisen ja kärsimyksen, vaikka oletkin olemukseltasi vapaa
kärsimyksestä.
Marttyyrien troparit
Koska te pyhät mukauduitte kaikkien Valtiaan kärsimyksiin, on oikein, että te olette
järkkymättömän Valtakunnan lapsia ja perillisiä.
Oi Kristuksen marttyyrit, te ette osoittaneet puille järjetöntä kunnioitusta, vaan kunnioititte puulle
kätensä levittänyttä kaiken Kuningasta ja Herraa.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Outo on Sinun synnytyksesi, oi nuhteeton, sillä Sinä synnytit Jumalan, joka puulla tukahdutti
pahuuden liekit ja valisti maailman.

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Veisuin minä ylistän Sinua, oi nuhteeton pyhä Neitsyt, sillä Sinä synnytit siemenettä korkeasti
ylistetyn Jumalan, joka jumaloittaa ne, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala!
Kuoleta minun himoni, Sinä joka synnytit Elämän! Oi Jumalan morsian, nosta ylös minut, joka
makaan tunnottomuuden haudassa, että halulla Sinua ylistäisin!
Sinä, oi puhdas, synnytit äärettömän Voimallisen, joka pukeutui meidän heikkouteemme. Rukoile
Häntä, että Hän parantaisi hirveän heikkouden vallassa olevan sieluni!
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Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinulle, kaiken Luojalle, / nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: /
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Ristille Sinut ylennettiin, oi korkein Jumala, sappea Sinulle juotettiin, oi elämän suloisuus, keihäällä
lävistettiin Sinut, joka surmaat Aadamin paratiisissa kukistaneen käärmeen!
Omasta tahdostasi sidottuna Sinä, Sana, vapautit minut synnin siteistä ja sidoit iankaikkisin sitein
viholliseni Beliarin, oi Vapahtaja! Sen tähden minä ylistän kärsimystäsi iankaikkisesti!
Marttyyrien troparit
Aineettomasta valkeudesta osallisina te, pyhät marttyyrit, osoittauduitte toisiksi valoiksi, jotka
poistatte eksytyksen pimeyden ja valistatte jumalallisesti kaikkien uskovaisten sydämet!
Te, marttyyrit, olette ylhäisen vapaan Jerusalemin lapsia, te kirkastatte esikoisten Kirkon ja
korkeasti kunnioitatte Kristusta iankaikkisesti!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt Valtiatar, Sinä seisoit ristin juurella ja näit sille naulittuna Kristuksen, jonka olit
synnyttänyt. Sen tähden Sinä huusit: Älä tee minua lapsettomaksi, oi aluttoman Isän aluton Poika ja
Sana!

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi ihana ja jumalallisen kirkas Neitsyt, tee ihanaksi ja kirkasta minutkin hyvyyden näkemisellä, että
huutaisin: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina!
Oi Valkeuden portti, aukaise minulle katumuksen valoisa portti ja näytä minulle kaikki
vanhurskauden suorat tiet, jotka johtavat jumalallisen tahdon oville!
Oi ylen pyhä ja puhdas, Sinä synnytit sanoin selittämättömästi pyhän Sanan, joka pyhittää
uskovaiset. Rukoile Häntä, että Hän nyt pyhittäisi kurjan sieluni, jonka pahuus on saastuttanut!
Sinusta, oi pyhä Valtiatar, ilmestyi kuolemattomuuden lähde, kuulas virta! Sen tähden minä huudan
Sinulle: Oi puhdas, kuivata esirukouksesi kasteella pahojen tekojeni virrat!
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Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. / Hänen
nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Troparit
Oi Valtias Herra Kristus, karitsan tavoin Sinut nostettiin puulle ja Sinä murskasit hengellisen suden
leuat, tempaisit sen suusta sanalliset lampaasi ja saatoit ne Isäsi tykö!
Sinä, oi hyvä Kristus, kannoit kuningasten Kuninkaana orjantappuraseppelettä, kukistit pahan
valtakunnan ja kitkit juurineen eksytyksen orjantappuran. Sen tähden me uskolla Sinua
kunnioitamme!
Marttyyrien troparit
Teidän vakaa kestävyytenne säteili auringon tavoin ja hajotti vihollisten koko pimeyden, oi
voittamattomat marttyyrit, kaikkien uskovaisten valistajat, jumalisuuden ylistettävät, sortumattomat
linnoitukset!
Te kunniakkaat marttyyrit osoittauduitte Jumalan valitsemaksi ryhmäksi, jumalalliseksi
sotajoukoksi, valituksi kansaksi, pyhäksi joukkueeksi, kun te Vapahtajan jumalallisella armolla
hävititte pahan joukkueet.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä synnytit jumalisuuden istuttajan, Luojan, joka istutti maan päälle totisen tiedon ja poisti
kasvista versoneen kirouksen. Kunnioittaen Häntä me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme!

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinä, oi puhdas, synnytit pelastuksen järkkymättömän perustuksen, Hänet, joka jumalallisella
käskyllään on perustanut maan vetten päälle. Rukoile Häntä, että Hän vahvistaisi itseensä meidät,
jotka vilpittömästi ylistämme Sinua autuaaksi!
Oi puhdas, saata minut horjumatta käymään jumalallisten eksyttämättömien käskyjen rauhantietä,
karkota pahojen henkien hämmennys ja himojen viettelykset ja kirkasta minun mieleni!
Nähdessään minut välinpitämättömyyden uneliaisuuden vallassa vihollinen hyökkää säälimättä
kimppuuni ja toivoo saavansa minut hekuman uneen, mutta varjele Sinä minua nukkumattomalla
välitykselläsi, oi puhdas Neitsytäiti!
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Itseni tuomitsemana minä ajattelen syntieni paljoutta ja Tuomarin pelottavaa istuinta, jonka eteen
joudun tuomittavaksi, mutta säilytä minut silloin tuomiotta, oi Jumalansynnyttäjä, joka synnytit
Tuomarin ja Jumalan!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Herra, kerran profeetta Mooseksen aikana / pelkkä esille tuotu ristisi kuva voitti Sinun vihollisesi. /
Kun meillä nyt on Sinun ristisi, me pyydämme apua: / Vahvista Kirkkosi ja anna suuren armosi
tähden hallitsijoillemme voiton merkki, / niin kuin annoit Konstantinokselle, // oi ihmisiä rakastava!
Sinun ristisi, oi Kristus, / kukisti tuonelan vallan ja pelasti ihmissuvun, / ja päästettyään maailman
turmeluksesta / se aukaisi ryövärille paratiisin. / Sitä kumartaen me kunnioitamme Sinua, // oi
Vapahtaja, armahda meitä!
Marttyyrien stikiira
Oi Herra, / Sinun voittajasi ottivat enkelten joukot esimerkiksensä / ja kestivät kärsivällisinä
kidutukset ruumiittomien tavoin / ainoana ajatuksenansa toivo luvattujen hyvyyksien nauttimisesta.
/ Oi Kristus meidän Jumalamme, / lahjoita heidän esirukoustensa tähden maailmallesi rauha // ja
meidän sieluillemme suuri armo!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Sinut, Sana, / karitsan tavoin menossa teuraaksi / Neitsyt, Sinun emosi, huusi: / Oi
outoa röyhkeyttä! / Kuinka rikolliset teurastavat Hänet, / joka tekee ihmiset eläviksi? / Suuri on
Sinun armosi, // oi minun Poikani!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ryöväri ristillä uskoi Sinun jumaluuteesi ja alttiilla sydämellä tunnusti Sinut, oi Kristus, huutaen:
Herra, muista minua valtakunnassasi.
Oi Valtias Kristus, ristille noustuasi Sinä järkytit pahojen henkien koko joukon, kukistit
hirmuvaltiaan tuhoisan vallan ja pelastit ihmissuvun!
Kun kylkesi lävistettiin, Sinä vuodatit minulle synninpäästön virrat! Kun kätesi naulittiin puulle,
Sinä irrotit ihmisten kaikkien himokkaiden aivoitusten naulat!
Marttyyrien tropari
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Oi autuaat Herran voittajat, seuraten Kristuksen kärsimysten esimerkkiä te kestitte kaikkinaisia
kidutuksia ja tulitte otollisiksi taivaan riemuun.
Kunnia  
Uskoen me kumarramme Sinua, yhtä Jumalaa kolmessa persoonassa, jakamatonta ja yksiarvoista
luontoa, ja huudamme Sinulle: Kunnia olkoon Sinulle, yksi yksiolennollinen Kolminaisuus!
Nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Ristin juurella seistessäsi ja nähdessäsi Poikasi haavat, oi Jumalan armoittama, Sinun sielusi
haavoittui ja Sinä ylistit veisuin Hänen totisesti suurta alentumistansa.

Keskiviikkoilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Apostolien stikiirat
Voimallisen lähettäminä terävinä nuolina / te, autuaat apostolit, / selvästi teitte suurella nopeudella
tylsiksi pahojen henkien kaikki hirveät ja tuliset nuolet, / totisesti te suistitte monijumalaisuuden
jaloiltaan / ja opetitte jumalisuutta kaikille totisen ylipaimenen Kristuksen, meidän Jumalamme
lampaina. / Hän lähetti teidät susien keskelle // tyynnyttämään uskon kautta niiden petomaisuuden.
Te olitte Jumalan persoonallisen Sanan oppilaita, / Hänen joka suunnattoman ihmisrakkautensa
tähden tuli ihmisten keskuuteen, / otti totisesti heidän luontonsa ja jumaloitti sen. / Hänen
jumalallisia jälkiänsä seuraten / te, viisaat, otitte esimerkiksenne myös Hänen köyhyytensä / ja
piditte kaikkea turhana, oi kunniakkaat. / Sen tähden te hylkäsitte toisen ihokkaan / ettekä ottaneet
matkalle mukaan sauvaa ettekä laukkua, // ja nyt te olette tulleet otollisiksi perimään taivaalliset
aarteet.
Rukoilkaa Herraa, oi autuaat, / että Hän teidän pyyntöjenne tähden päästäisi meidät kaikki
kiusausten aallokosta, / jumalattomien harhaoppien hirveästä lörpötyksestä, / pahojen henkien
pahasta tahdosta, / ihmisten katkerasta metelöinnistä ja hämmingistä, / valottomasta tulesta,
iankaikkisesta madosta, / hammasten kiristyksestä ja kaikista muista rangaistuksista, / ja että me
saisimme pidättyväisyyden ja kärsimysten kautta hyveen palkan // ja saisimme taivasten
Valtakunnan perinnön ja suuren armon!
Pyhän Nikolaoksen stikiirat
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Iloitse, Sinä pyhä pää, hyveitten puhdas asumus, / jumalallisen pappeuden jumalallinen ohjenuora, /
suuri paimen, voiton nimeä kantava kirkas soihtu, / rukoilevien armollinen kuulija, / sairastavien
pyyntöjen täyttäjä, / kaikkien kunniallista muistoasi uskolla kunnioittavien aulis pelastaja / ja
pelastavainen suojelija! / Rukoile Kristusta, // että Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armon!
Iloitse, Sinä pyhä mieli, / Kolminaisuuden puhdas asumus, Kirkon pylväs, uskovaisten tuki, /
kärsivien apu, otollisten rukousten loisteella kiusausten ja ahdistusten pimeyden alati hajottava
tähti, / esipaimen Nikolaos, tyyni satama, / johon turvautuessaan elämän aallokon uhkaamat saavat
pelastuksen! // Rukoile Kristusta, että Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armon!
Iloitse, Sinä jumalallisen kiivauden täyttämä Nikolaos, / joka pelottavalla kaitselmuksellasi / ja
unien kautta paikalle tulemalla / pelastit pahasta vankeudesta epäoikeudenmukaisesti kuolemaan
tuomitut, / Sinä Myrrassa runsasta mirhaa vuodattava / ja sielut kasteleva lähde, / eksytyksen
rikkaruohot kitkevä veitsi, / Areioksen ruumeniset opit puhdistava viskin! // Rukoile Kristusta, että
Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armon!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Minulla on paljon syntejä ja mieleni on paatunut ja pimentynyt, / mutta katuvaisena ja murtunein
aivoituksin minä huudan Sinulle: / Valista sieluni silmäterät, oi puhdas, / sillä Sinä synnytit
illattoman Valkeuden, / joka valistaa maailman ääret tuntemuksensa loisteella! / Oi nuhteeton,
valista minun mieleni esirukouksesi kirkkaudella, / ja suo minun tulla valkeuden lapseksi rukoillen
Kristusta, // joka antaa maailmalle suuren armon!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Oi Vapahtajan opetuslapset, / salaisuuksien silminnäkijöinä te saarnasitte Hänestä, / joka ei näy ja
jolla ei alkua ole, / ja sanoitte: Alussa oli Sana! / Ette te olleet luodut ennen enkeleitä / ettekä olleet
ihmisiltä saaneet oppianne, / vaan ylhäältä tulleelta viisaudelta. / Kun teillä siis on uskallus, //
rukoilkaa meidän sielujemme puolesta!
Ylistäkäämme veisusävelin Herran apostoleja, / sillä ristin varustukseen pukeutuneina / he
kukistivat epäjumalain eksytyksen / ja osoittautuivat seppelöidyiksi voittajiksi. // Heidän
esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä!
Marttyyrien stikiira
Sielussanne kyltymätön halu te, pyhät marttyyrit, / ette kieltäneet Kristusta, / vaan kestitte hirveät ja
moninaiset kidutukset. / Hirmuvaltiaitten röyhkeyden te kukistitte, / ja säilyttäen horjumattoman ja
vahingoittumattoman uskon / siirryitte taivaisiin. / Kun teillä sen tähden on uskallus Hänen
edessänsä, // rukoilkaa, että Hän lahjoittaisi meille suuren armon!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
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Iloitse, armoitettu, / Kristuksen, Jumalan Äiti, / sillä kunnian Kuningas antoi valonsa Sinulle loistaa
/ ja pyhä Henki varjosi Sinut! / Koska Sinulla on uskallus, // rukoile pelastusta meidän sieluillemme!

Torstaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Ylistäkäämme, kaikki uskovaiset, / hengellisin lauluin ja veisuin Sanan silminnäkijöitä ja
Kristuksen palvelijoita, / viisaita apostoleja, / sillä he rukoilevat hartaasti Kristusta meidän
puolestamme, / jotka veisuin ylistämme heidän pyhää muistoansa // ja kumarramme heidän
jäännöksiänsä!
Ylistäkäämme yhteen ääneen apostoleja, / jotka saarnasivat kaikille uskovaisille Herran
valheettoman ja oikeauskoisen opetuksen, / hajottivat harhaoppien usvan, / loistivat maailmassa
hengellistä valistusta, / opinkappaleiden armoa, // ja nyt rukoilevat meille pelastusta!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi aviota tuntematon Morsian ja ainainen Neitsyt, / jumalallisten silminnäkijäin kanssa me
ylistämme Sinua, / sillä Sinussa on Voimallinen tehnyt suuria. / Ennen kaikkia aikoja Isästä
syntynyt näki hyväksi asua kohdussasi / ja syntyä meidän kaltaiseksemme meidän tähtemme, // että
Hän pelastaisi meidän sukukuntamme eksytyksestä!
II Katismatroparit
Ylistäkäämme veisuin apostoleja, / Sanan silminnäkijöitä ja jumalallisia julistajia, / selvästi
pakanoitten hengellisiä saalistajia, / sillä he saattoivat meidät tuntemaan Kristuksen, / pelastivat
ihmissuvun eksytyksestä // ja tekivät sen otolliseksi Valtakuntaan!
Vapahtajan opetuslapset, / jumalalliset apostolit, / jotka kylvitte pelastavaa Sanaa maan ääriin / ja
valistitte pimeydessä ja varjossa olevat, / valistakaa rukouksillanne minunkin sieluni, / joka on
himojen mustuuden pimentämä, // oi ylen viisaat!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, / niiden suojelus, jotka panevat koko sielustansa toivonsa Sinuun, / vapauta, oi
viaton, meidätkin kiusauksista, / uhasta ja hirveästä vaarasta / ja rukoile Poikaasi Hänen
apostoliensa kanssa, / että Hän pelastaisi kaikki, // jotka ylistystäsi veisaavat!
III Katismatroparit
Viisaudettomat saattoivat viisauden harjoittajat häpeään / julistaessaan Sinun lihaksitulemisesi
sanomatonta salaisuutta, oi Herra! / Kalastajat tukkivat kaunopuhujien suut, / ja heistä tuli
pakanoitten viisaita opettajia, / jotka valistivat maan ääret Jumalan tuntemisen valkeudella. // Anna
heidän tähtensä meille suuri armo!
Marttyyrien tropari
Herra, tavoitellessaan Sinun kärsimyksesi maljaa / voittajasi jättivät elämän nautinnot / ja pääsivät
enkelten osallisuuteen. / Anna heidän pyyntöjensä kautta meidän sieluillemme // syntien armahdus
ja suuri armo!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Osoita palvelijallesi nopea suojeluksesi, / apusi ja armosi, / oi puhdas, / ja tyynnytä turhien ajatusten
aallot! / Nosta ylös minun langennut sieluni, oi Jumalansynnyttäjä! / Sillä minä tiedän, oi Neitsyt, //
minä tiedän, että Sinä pystyt siihen, mitä haluat!

Pyhien apostolien kanoni
1. veisu
Irmossi
Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, / syöksi hevoset ja ratsumiehet
Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, // joka veisasi voittovirren.
Troparit
Kunniakkaat, jumalalliset apostolit, saatuanne rikkaudeksenne valistavan kirkkauden suoraan
Häneltä, joka näki hyväksi lihassa elää ihmisten kanssa, te hajotitte minun sieluni koko pimeyden!
Jumalallinen jousi ikään kuin nuolia ampuen lähetti teidät, apostolit, kaikkeen maailmaan
murskaamaan Beliarin kaikki nuolet ja parantamaan uskovaisten haavat!
Opettajananne itse Viisaus te, apostolit, teitte viisaiksi kaikki maan ääret. Sen tähden valistakaa
minutkin ja torjukaa kaikki vihollisen pahat teot!
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J umalansynnyttäjän tropari
Ainoa siunattu, Jumalan armoittama, puhdas, armoita siunauksilla ihmissuku ja rukoile
jumalallisten apostolien kanssa Kristusta, että Hän armahtaisi meitä!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
Akrostikon on: Viidennen sävelmän tarjoan Sinulle, Nikolaos. Joosef.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Uskon ja halajamisen kautta Jumalan omaksi tullen Sinä, isä, täytit Hänen ylen pyhän tahtonsa ja
tulit siten kaikin puolin pyhäksi, oi jumalankantajaisä Nikolaos!
Me, jotka olemme vaarojen ja ahdistusten järkyttämiä, turvaamme Sinuun, oi autuas, joka olet
laupiaan edessä puolustajanamme. Ojenna kätesi pelastamaan meidät kaikista ahdistuksista!
Kristus voiteli Sinut Myrran piispaksi, ja Sinä levität meille ihmeitten hyvää tuoksua. Sen tähden
me rukoilemme Sinua, oi Nikolaos: Päästä meidät synnin pahasta hajusta!
J umalansynnyttäjän tropari
Profeettain kuoro kutsui muinoin Sinua, oi Neitsyt, jumalalliseksi vuoreksi ja läpikäymättömäksi
portiksi. Sen tähden me rukoilemme Sinua, oi Neitsytäiti: Aukaise meille katumuksen portit!

Pyhien apostolien kanoni
3. veisu
Irmossi
Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit / ja avaruuteen
ripustit, / vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, // oi ainoa hyvä ja ihmisiä
rakastava.
Troparit
Hän, joka suuressa hyvyydessään köyhtyi lihaan, teki sen kautta kaikkinaisin armolahjoin rikkaiksi
teidät, oi kunniakkaat apostolit, jotka olitte köyhiä, ja te valistatte maan ääret jumalallisella,
puhtaalla tiedolla.
Käärmeen myrkyllinen purema on minut haavoittanut ja sydämeni on vahingoittunut. Sen tähden
minä huudan Sinulle, Kristus, joka haavoituit minun tähteni, ja rukoilen: Paranna minut apostoliesi
rukousten tähden ja pelasta minut!
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Oi ylen autuaat, nostakaa esirukoustenne nuotalla minut vihollisen pahuuden syvyydestä, sielun
turmelevien aivoitusten ja himojen aalloista, ja tarjotkaa minut pelastuneena Jumalalle!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, joka otit vastaan taivaallisen Kasteen, rukoile apostolien kanssa Häntä, että Hän tekisi lopun
minun himojeni kasteesta, kuivattaisi syntieni meren, ja pelastaisi minut, joka vilpittömästi Sinua
kunnioitan!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Jumalallisten kärsimystesi vastaiskulla Sinä, oi pyhittäjä, teit tylsiksi pahan nuolet. Oi viisas
Nikolaos, säilytä esirukoustesi kautta meidätkin vahingoittumattomina sen pahanteosta ja
hyökkäyksistä!
Oi isä esipaimen Nikolaos, vietettyäsi maan päällä enkelielämää Sinä nyt seisot aina enkelten
kanssa Kolminaisuuden pyhän valtaistuimen edessä ja rukoilet meille päästöä synneistä ja
kiusauksista!
Poista, oi Nikolaos, valistavilla rukouksillasi minun mieleni koko mustuus! Tyynnytä himojen
aallokko! Minä rukoilen Sinua, oi isä: Ohjaa minut himottomuuden satamaan, että kiittäen ylistäisin
Sinua!
J umalansynnyttäjän tropari
Kuningattarena Sinä seisot Kristuksen oikealla puolella, oi Jumalan armoittama, totisesti
kultakudoksisessa puvussa, ja esirukoustesi välityksellä Sinä, Neitsyt, annat meille pääsyn taivasten
Valtakuntaan!

Pyhien apostolien kanoni
4. veisu
Irmossi
Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, / vavistuksella huusi Sinulle: /
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan // ja voideltujasi vapahtamaan.
Troparit
Ovi, meidän Jumalamme Jeesus, avasi apostoleille itsensä tuntemisen, ja heidän opetuksensa ovat
aukaisseet oven kaikille kansoille.

Oktoehos – 5..sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 47
Oi Jumalan Poika, osallisuutesi kautta Sinä osoitit apostolit taivaallisen Isäsi pojiksi. Tee heidän
pyyntöjensä kautta kaikki meidätkin valkeuden lapsiksi!
Oi apostolit, jotka tulette Tuomarin ja Kuninkaan kanssa istumaan kunniassa kahdellatoista
valtaistuimella, pelastakaa minut peljättävästä ja kauheasta tuomiosta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi jumalallisen pyhityksen arkki, pyhitä minun sieluni, valista minun aivoitukseni ja rukoile
apostolien kanssa alati Kristusta, että Hän pelastaisi minut!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinä, Nikolaos, vaihdoit katoavaisen tulevaan. Tee pyhillä rukouksillasi meidätkin sen perillisiksi ja
päästä meidät elämän kaikkinaisista kiusauksista!
Oi Myrran esimies, pyhä Nikolaos, voitele minun sydämeni kaikki aistit mirhalla ja karkota
rukouksillasi siitä aina pahanhajuiset himot!
Oi Nikolaos, joka murskasit vihollisen juonet, hävitä tyystin näkyväiset ja näkymättömät viholliset,
jotka aina taistelevat meitä vastaan!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä Jumalansynnyttäjä, auta minua, joka alati uppoan ruumiin hekumiin, aina makaan
kevytmielisyyden vuoteella ja huokaan!

Pyhien apostolien kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, / minä aamusta varhain
kiiruhdan / huutaen Sinulle: // Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias.
Troparit
Hengen innoittamat julistajat, viisaat apostolit, saivat yläsalissa pelottavasti ottaa vastaan tulen
muodossa Pyhän Hengen, joka laskeutui heidän päällensä.
Kristus lähetti teidät valittuina nuolinaan murskaamaan pahuuden nuolet. Sen tähden parantakaa
minut, joka olen vihollisen nuolien haavoittama!
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Oi apostolit, jotka tuhositte jumalattomuuden maan, parantakaa parannuksen vilvoituksella
rikkomusten tuhoama mieleni!
J umalansynnyttäjän tropari
Älä tuomitse minua, älä heitä minua kasvojesi edestä! Sitä rukoilee Sinulta, oi armorikas, puhdas
synnyttäjäsi ja apostolien joukko.

Pyhän Nikolaoksen kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinä, oi pyhä, kukistit epäjumalain kuvat! Sinä, Nikolaos, osoitit tehottomiksi harhaoppisten juonet,
ja pelastit kuolemaan tuomitut!
Pienokaisesta asti Sinä, pyhittäjä, pyrit kohti Herran aamua ja Hänen valkeutensa kirkasti Sinut
kokonaan. Sen tähden, hajota minun sieluni pilvet!
Me rukoilemme Sinua, oi isä Nikolaos: Tule tällä hetkellä kaikkien Sinua kutsuvien keskelle ja
täytä meidän pelastuspyyntömme!
J umalansynnyttäjän tropari
Käsittämätön otti ruumiillistuneena Sinut astiaksensa, oi Jumalan armoittama, ja vapautti ihmiset
heidät vallanneesta ahdistuksesta!

Pyhien apostolien kanoni
6. veisu
Irmossi
Oi Valtias Kristus, / tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri / ja johdata
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias.
Troparit
Oi ihmisiä rakastava, Sinä pysäytit pyhien apostoliesi opetusten suolalla pakanain sieluja
syövyttävän mädännäisyyden.
Oi Valtias Kristus, Sinä tunnet pahojen tekojeni syvyyden! Ojenna minulle kätesi, oi ihmisiä
rakastava, ja pelasta minut pyhien apostoliesi rukousten tähden!
Oi vanhurskas Tuomari, tuomion pelottavana päivänä pelasta minut kunniakkaitten apostoliesi
rukousten tähden kauheasta tuomiosta!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi Herra, suo opetuslastesi ja Äitisi rukousten tähden pelastus minulle, joka olen rikosteni
paljoudessa menettänyt toivoni!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Nikolaos, tee rukouksillasi Valtias armolliseksi kaikille meille, jotka Sinua kunnioitamme, että
Hän lahjoittaisi meille rikkomustemme päästön!
Oi Nikolaos, päästä sairauksista, elämän viettelyksistä, kiusauksista ja ahdistuksista meidät, jotka
olemme saaneet Sinut esirukoilijaksemme Herran edessä!
Kristus Valtias osoitti Sinut erinomaiseksi lääkäriksi, oi Nikolaos. Paranna sen tähden meidän
sairauttamme, kun me hartaasti lähestymme Sinua!
J umalansynnyttäjälle
Sinä, oi puhdas Jumalanäiti, osoittauduit miehettä raskaaksi. Sen tähden minä uskolla rukoilen
Sinua: Hajoita sieluni kevytmielisyys!

Pyhien apostolien kanoni
7. veisu
Irmossi
Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukaisille, / jotka yksin
äänin veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, Jumala.
Troparit
Korkeasti ylistetty isäin Herra ylensi teidät, oi Jumalan silminnäkijät, Kristuksen opetuslapset, ja
kukisti vihollisen koko vallan.
Oi apostolit, peskää rukoustenne kautta katumuksen vedellä minun pahuuteni saasta ja opettakaa
minut huutamaan: Kiitetty olet Sinä, Jumala!
Jumalallisen Hengen tulella te poltitte turhuuden koko aineen, oi Jumalan Sanan opetuslapset. Sen
tähden pelastakaa minut liekehtivästä helvetistä!
J umalansynnyttäjän tropari
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Oi Neitsyt, langenneen Aadamin nousu, nosta esirukouksillasi jumalallisten apostolien kanssa
minut, joka olen langennut pahuuden syövereihin!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi mieleltäsi jumalainen Nikolaos, joka kokonaan nojaudut Jumalaan, pelasta minut, joka kurjasti
lankean joka päivä elämän himoihin!
Oi Jumalan kirkastama valaisin, valista minun mieleni, joka aina pimentyy himojen mustuudessa, ja
suo minun vaeltaa kunniallisesti halki elämäni!
Oi Nikolaos, tuki rukouksillasi kaikki minua vastaan avautuvat pahuuden suut ja päästä minut
näkyvistä ja näkymättömistä vihollisista!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä valoisa pilvi, Sinusta loisti meille illaton Aurinko, Kristus meidän
Jumalamme, joka valistaa tietämättömyyden pimeydessä olevat.

Pyhien apostolien kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinulle, kaiken Luojalle, / nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: /
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Sinä, Sana, levitit meille apostolien hengelliset pilvet, jotka satavat meille ylen viisaita ja
jumalallisia opetuksia ja kastelevat meitä iankaikkisesti.
Oi Jumalan silminnäkijät, Kirkon ihanat pylväät, jotka tuette sitä uskon opeilla, tukekaa
jumalallisella rakennustaidolla minunkin sieluni lahonnut huone!
Huokaa, sielu, ja vuodata sydämesi pohjasta kyynelvirtoja huutaen: Oi ainoa armollinen, pelasta
minut, ole minulle armollinen opetuslastesi otollisten esirukousten tähden!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, valittu Siion, Kuninkaan kaupunki, rukoile jumalallisten opetuslasten kanssa
ajatonta Poikaasi ja tee minut ylhäisen kaupungin asukkaaksi!
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Pyhän Nikolaoksen kanoni
8. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Nikolaos, joka tulit Myrran suureksi ylimmäiseksi papiksi, voitele mirhalla minun sieluni aistit,
että pääsisin himojen pahasta hajusta ja saisin ottaa vastaan Lohduttajan armon!
Pyhän kielesi virroilla Sinä, viisas, pysäytit Areioksen huonomaineiset virrat. Sen tähden minä
huudan Sinulle: Kuivata rukouksillasi minun himojeni virtaus, oi ylen autuas Nikolaos!
Päästä rukouksillasi meidät synneistä, pahojen henkien väkivallasta, pakanakansojen hyökkäyksistä
ja kaikkien pahojen ihmisten vahingosta, että me ylistäisimme Sinua pelastajanamme!
Kolminaisuuden tropari
Uskolla lakkaamatta kunnioittaen kolminaista yksinvaltiutta huutakaamme: Isä, Sana ja Pyhä Henki,
Sinua me veisuin ylistämme kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinusta meidän tähtemme lihaan pukeutunut Jumala osoitti Sinut, oi Neitsyt, koko sukukuntamme
puhtaaksi, viattomaksi, jumalalliseksi suojelukseksi. Sen tähden me uskovaiset suureen ääneen
veisaamme ylistystäsi!

Pyhien apostolien kanoni
9. veisu
Irmossi
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. / Hänen
nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Troparit
Te, viisaat, osoittauduitte hengellisesti jumalallisten hyveitten kirkkaitten tähtien kattamaksi
taivaaksi, jonka keskellä on Kristus Aurinkona, ja te uudistitte maan täyteyden. Sen tähden teitä
autuaiksi ylistetään!
Oi viisaat, jotka kannoitte jumalallisessa ruumiissanne Kristuksen arpia ihanana koristuksena,
parantakaa välityksellänne Herran edessä pahojen henkien nuolten näännyttämä sieluni!
Oi Kristus Sana, Herra, niin kuin Sinä nostit ylös Lasaruksen, nosta ylös ja pelasta opetuslastesi
tähden minutkin, joka makaan synnin alimmassa haudassa sieluni hirveän välinpitämättömyyden
unen raskauttamana!
J umalansynnyttäjälle
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Oi armorikas Jumalan Sana, ohjaa sieluni kulku eksyttämättömien käskyjesi polulle, sillä siihen
Sinua rukoilee puhdas Neitsyt ja viisaat apostolisi!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
9. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Jumalallisena piispana Sinä noudatit kaikkia Kristuksen käskyjä. Sen tähden Sinusta tuli
uskovaisten jumalallinen suojelija, oi isä Nikolaos, joka varjelet meidät kaikilta hyökkäyksiltä ja
väkivallalta!
Niin kuin Sinä, pyhittäjä, hyvänä paimenena kerran ravitsit leivän puutteesta nälkää näkevän
kaupunkisi, ravitse hengellisellä leivällä minunkin sieluni, joka on saanut Sinut, oi isä Nikolaos,
hyväksi suojelijakseen!
Oi pyhä paimen, Sinua, Kristuksen Kirkon korkeudessa aina olevaa suurta aurinkoa, me uskolla
rukoilemme: Hajota kirkkaan valkeuden loistolla synnin pimeys meidän sieluistamme!
Kristuksen tulemisen kuulu päivä on lähellä, niin kuin on kirjoitettu. Hylkää kevytmielisyys, oi
hedelmätön sielu, ja huuda auliisti Kristukselle: Herra, pelasta minut Nikolaoksen pyyntöjen tähden!
J umalansynnyttäjän tropari
Profeetta näki Sinut, oi puhdas, kirkkaana lampunjalkana, joka kannoit hengellistä lamppua,
Kristusta. Hänen kauttansa me, jotka makasimme pahojen tekojen pimeydessä, olemme valistetut,
ja me ylistämme autuaaksi Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, ainainen Neitsyt!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Oi Vapahtajan opetuslapset, / salaisuuksien silminnäkijöinä te saarnasitte Hänestä, / joka ei näy ja
jolla ei alkua ole, / ja sanoitte: Alussa oli Sana! / Ette te olleet luodut ennen enkeleitä / ettekä olleet
ihmisiltä saaneet oppianne, / vaan ylhäältä tulleelta viisaudelta. / Kun teillä siis on uskallus, //
rukoilkaa meidän sielujemme puolesta!
Ylistäkäämme veisusävelin Herran apostoleja, / sillä ristin varustukseen pukeutuneina he kukistivat
epäjumalain eksytyksen / ja osoittautuivat seppelöidyiksi voittajiksi. // Heidän esirukoustensa
tähden, Jumala, armahda meitä!

Oktoehos – 5..sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 53
Marttyyrien stikiira
Kidutuksissakin pyhät huusivat riemuiten: / Tämä tulee sovitukseksemme Herran edessä, / sillä
ruumiimme kärsimien haavojen sijaan / Hän antaa meille ylösnousemuksessa kukkean, valoisan
vaatteen, / vankilan sijaan paratiisin, / ja pahantekijäin joukkoon tuomitsemisen sijaan elämän
enkelten kanssa! / Heidän rukoustensa tähden, oi Herra, // pelasta meidän sielumme!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Sinä ennalta valittu, / kuule meidän äänemme / ja täytä meidän sielumme pyynnöt! / Päästä meidät
himoista ja tuskista apostolien tähden, // sillä Jumalan Äitinä Sinä kykenet kaikkeen!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ryöväri ristillä uskoi Sinun jumaluuteesi ja alttiilla sydämellä tunnusti Sinut, oi Kristus, huutaen:
Herra, muista minua valtakunnassasi.
Oi jumalalliset opetuslapset, valoisien pilvien tavoin te kuljitte halki maan sataen elävää vettä, ja te
annoitte runsaan kasteen syntien näännyttämille sydämille!
Te Kristuksen, meidän Jumalamme jumalalliset opetuslapset, valistitte tietämättömyyden
pimeydessä olevat Neitseestä loistaneen Auringon salaisina säteinä!
Marttyyrien tropari
Auliin sieluin te kestitte hirveitten kidutusten poltteen, poltitte epäjumalain eksytyksen ja siirryitte
jumalalliseen virvoitukseen, oi marttyyrit!
Kunnia  
Nostaaksesi ylös rikkomusten syvyyteen hävinneen rovon ja viedäksesi sen Isälle Sinä, Kristus, teit
jumalallisen Hengen kautta apostolit saarnaajiksi!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama, joka olet apostolien ihanuus, kirkasta katumuksen valolla minut, joka olen
elämän hekumain mustaama, että ylistäisin Sinua autuaaksi!
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Torstai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Haluten tehdä lopun ihmisten kärsimyksistä ja häpeästä / Sinä, ylen hyvä Herra, minun Vapahtajani,
/ kestit häpeällisen ristiinnaulitsemisen! / Sappea Sinä maistoit, oi kärsivällinen, /
poistaen meidän pahuutemme karvauden! / Keihäällä haavoitettiin tahraton kylkesi, / ja Valtiaana
Sinä paransit meidän haavamme! / Sen tähden me nyt veisuin ylistämme kunniakasta
ristiinnaulitsemistasi, / ja kumartaen kunnioitamme keihästä, / sientä ja ruokoa, // joiden kautta Sinä
lahjoitit maailmallesi rauhan ja suuren armon!
Edeltäkuvaten Sinun kärsimystäsi, oi laupias Kristus, / suuri palvelijasi Mooses ylensi
vaskikäärmeen / ja pelasti ihmiset käärmeen myrkyllisen pureman vahingolta. / Ja kun Sinut,
pitkämielinen, nyt ristiinnaulittiin puulle, / maailma pelastui käärmeen vahingosta / ja se ylennettiin
maasta taivaisiin. / Sen tähden me iloiten veisaamme ylistystä Sinun hallituksellesi, / oi ihmisiä
rakastava, / ja kunnioitamme ja kumarramme Sinun ristiäsi, // jonka kautta koko luomakunta on
saanut tuskattoman arvon ja suuren armon!
J umalansynnyttäjän stikiirat
Oi Valtiatar, / kun sieluni niskaa aina painaa monien syntien ja hirveitten tekojen taakka, / en
rohkene nostaa silmiäni kohti korkeutta. / Sen tähden maahan katsoen minä huudan Sinulle
sydämeni pohjasta: / Armahda minua, Sinä jonka puhtaasta kohdusta meille koitti armorikas Jumala!
/ Näytä ihmeittesi ääretön paljous, oi Neitsyt, / ojenna puhtaat ja jumalalliset kätesi kohti Poikaasi //
ja anna rukouksillasi minulle pelastus!
Syntien hirveä pyörremyrsky, kuohu ja aallokko, / on tavoittanut minut elämän merellä / ja vetää
sydäntäni toivottomuuden syvyyteen. / Oi puhdas, ohjaa minun elämäni esirukouksillasi / totisen
elämän aallottomaan satamaan, / katumukseen ja täydelliseen oikaisuun! / Näe heikkouteni, hanki
minulle oikeutta, / ja ojenna auttava kätesi minulle, joka makaan maassa, / oi veisuin ylistetty, / sillä
Sinä synnytit Kristuksen, // joka antaa maailmalle suuren armon!
Minä olen koonnut aarteekseni hirveitten syntien ainetta / ja vapisen Poikasi kasvojen edessä, oi
hyvä. / Kuinka kestäisin silloin tuomioistuimen? / Juokseehan tulivirta istuimen edestä / ja
kymmenet tuhannet enkelit ovat paikalla paiskaamassa siihen rikollisia. / Sen tähden minä rukoilen
Sinua, oi puhdas, / ennen lähtöäni elämästä: / Rukoile minun puolestani ihmisiä rakastavaa
Tuomaria, / että Hän armahtaisi minua // ja antaisi minulle anteeksi ja suuren armon!
Kunnia   nyt  .
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Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Luoja ja Jumala otti kantaakseen koko minun muotoni / ja pukeutui siihen haluten muovata
Aadamin kerran langenneen muodon, / ristille Hänet omasta tahdostaan ylennettiin syyllisen tavoin
/ ja kun Hänen kätensä naulittiin, / Hän paransi nyt kädet, jotka puusta syöminen oli kerran
herpaannuttanut. / Hänet nähdessään puhdas Neitsyt valitti: / Oi käsittämätön Poikani, mitä tämä
tällainen pitkämielisyytesi on? / En kestä nähdä ristille ylennettynä Sinua, Kristus, // joka pidät
kädessäsi koko maailmaa!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Herra, kerran profeetta Mooseksen aikana / pelkkä esille tuotu ristisi kuva voitti Sinun vihollisesi. /
Kun meillä nyt on Sinun ristisi, / me pyydämme apua: / Vahvista Kirkkosi ja anna suuren armosi
tähden hallitsijoillemme voiton merkki, // niin kuin annoit Konstantinokselle, oi ihmisiä rakastava!
Vaikka Sinun ristisi, oi Kristus, / onkin olemukseltaan puuta, / sitä ympäröi jumalallinen voima, / ja
näkyessään aineellisesti maailmassa / se hengellisesti tuottaa meille pelastuksen ihmeen! // Sitä
kumartaen me ylistämme sinua, oi Vapahtaja; armahda meitä!
Marttyyrien stikiira
Oi kunniakkaat marttyyrit, / ylenkatsoen kaikkea maanpäällistä / ja miehuullisesti käyden
kidutuksiin / te ette pettyneet autuuden toiveessanne, / vaan tulitte taivasten Valtakunnan perillisiksi!
/ Kun teillä on uskallus ihmisiä rakastavan Jumalan edessä, // rukoilkaa maailmalle rauhaa ja
meidän sieluillemme suurta armoa!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Seistessään katselemassa kärsimystäsi / ja epäoikeudenmukaista surmaamistasi, oi kärsivällinen, /
ylen hyvä Herra, / puhdas Neitsyt sanoi: / Oi Poikani, nähdessäni, kuinka kylkesi lävistetään
keihäällä, / murheen hirveä miekka haavoittaa minua / enkä pysty edes huokausta päästämään
sielustani! / Missä on ilosanomani? / hän huusi kyynelin. / Missä on ilotervehdyksen minulle tuonut?
/ Missä on sanomaton synnytykseni? / Missä ystäväsi Pietari? // Mutta kunnia olkoon
sanomattomalle pitkämielisyydellesi!
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Perjantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Sinun ristisi puu, oi meidän Vapahtajamme, / osoittautui maailmalle pelastavaiseksi, / sillä kun
Sinut, kaikkien elämä, omasta tahdostasi naulittiin sille, / Sinä päästit maasta syntyneet kirouksesta.
// Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Oi laupias, / omasta tahdostasi Sinä kestit ristin, / ja kaikkivoimallisena Jumalana Sinä hävitit
syömisestä johtuneen muinaisen kirouksen. / Sen tähden me veisuin ylistämme ja kumarramme
jumalallisia ja puhtaita kärsimyksiäsi, oi Valtias Kristus, // ja lakkaamatta kunnioitamme
ymmärryksen ylittävää taloudenhoitoasi!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Herran ristin juurella seisten Jumalansynnyttäjä huusi valittaen: / Voi jumalallinen Lapseni,
suloinen valkeuteni! / Kuinka Sinut, joka levität taivaan niin kuin teltan / ja omalla käskylläsi
aukaiset meren vesien lähteet, // on levitetty ristille?
II Katismatroparit
Veisuin me uskovaiset ylistämme ja kumarramme Sinua, Vapahtaja, / joka omasta tahdostasi kärsit
ristin ja vapautit ihmiset turmeluksesta, / sillä ristin voimalla Sinä valistit meidät, / oi
ihmisiä rakastava ja armollinen, // ja peljäten me kunnioitamme Sinua elämän antajana ja Herrana.
Pääkallon paikka tuli paratiisiksi, / sillä kun ristin puu vain pystytettiinkin, / se heti kasvoi elämän
rypäleen, / Sinut, oi Vapahtaja, meidän iloksemme: // Kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinun Äitisi näki Sinut, Kristus, / omasta tahdostasi ristille naulittuna viattoman karitsan tavoin,
/ hän puhkesi katkeraan valitukseen huutaen murheen vallassa: / Voi, kuinka katkerasti Sinä, minun
valkeuteni, sammuitkaan! / Kuinka Sinä, minun Poikani, koko luomakunnan Kuningas, // kuolet
epäoikeudenmukaisesti pahantekijäin keskellä?
III Katismatroparit
Käärmeen kateuden tähden turmelukseen joutunut Aadam / poimi puusta karvaan hedelmän, / mutta
kun Sinut, Jeesus, ristiinnaulittiin, / hän poimi elämän hedelmän ja pääsi ristin puun kautta taas
asumaan taivaisiin. / Käärme kukistettiin, turmelus hävitettiin // ja me kaikki edeskannamme Sinulle
kunniaa!
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Marttyyrien tropari
Tänään voittajien muisto loistaa, / sillä se heijastaa taivaan valoa. / Enkelten kuoro viettää juhlaa / ja
heidän kanssansa juhlivat ihmisetkin, / sillä he rukoilevat Herraa, // että Hän armahtaisi meidän
sielujamme!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä lausui katkerasti itkien: Gabriel toi minulle kerran ilotervehdyksen ja sanoi, että
Sinä olisit minun kanssani, oi Herra! Miksi sitten on iloni nyt muuttunut murheeksi, minun Poikani?
Kuinka minä, joka miehestä tietämättä synnytin Sinut, meidän sielujemme Vapahtajan, osoittaudun
nyt lapsettomaksi?

Ristin kanoni, 5. sävelmä
Akrostikon on: Kärsimykselläsi Sinä, minun Kristukseni, pelastat minut kärsimyksistä. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Pelastajalle Jumalalle, / joka kuljetti kansan meren yli kuivin jaloin ja upotti faaraon kaikkine
sotajoukkoineen, /  Hänelle ainoalle veisatkaamme, // sillä Hän on ylistettävä.
Troparit
Omasta tahdostasi Sinä, Kristus, itse kestit himot surmaavan kärsimyksen ja surmasit sen, joka
kerran surmasi meidät paratiisissa. Sen tähden me kunnioitamme Sinun hyvyyttäsi!
Sinut ylennettiin ristille ja vihollinen hukkui, meidät langenneet ylennettiin, meistä tuli paratiisin
asukkaita ja me ylistämme Sinun laupeutesi valtaa, oi Kristus.
Marttyyrien troparit
Ristin kilvellä hyvin varustautuneina te, viisaat suurmarttyyrit, kävitte kaikkinaisiin taisteluihin
paholaista vastaan, ja sen voitettuanne te olette saaneet kunnian.
Puhtaina karitsoina teidät, oi voittajat, edeskannettiin meidän tähtemme uhratulle Karitsalle ja te
teitte loistavasti lopun inhottavista uhreista. Sen tähden me ylistämme autuaiksi teitä, oi
maineikkaat!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Sinä, oi puhdas, viaton Neitsyt, synnytit meille uutena lapsukaisena Vanhaikäisen, joka uudistaa
jumalallisella kärsimyksellänsä ihmisten vanhentuneen luonnon.

Oktoehos – 5..sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 58

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni
Akrostikon on: Vuorossa on viides rukous Jumalansynnyttäjälle.
1. veisu
Irmossi
Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, / syöksi hevoset ja ratsumiehet
Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, // joka veisasi voittovirren.
Troparit
Oi nuhteeton Neitsyt, Sinä lähestymättömän Valkeuden portti, aukaise minun sielulleni katumuksen
portit ja anna minulle pääsy tuonpuoleiseen iloon ja ihanuuteen!
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, kun minulla on Sinut voittamattomana puolustajana,
valtaamattomana muurina ja ylittämättömänä suojeluksena, minä pääsen kavalasta lohikäärmeestä,
joka jo ammoin on voimallisesti tavoitellut minut niellä.
Älä riisu minua jumalallisesta suojeluksestasi, älä osoita minua tyhjäksi armostasi, oi puhdas
Valtiatar, älä lähetä minua häpeällisesti pois, vaan anna minulle armosi!
Oi Jumalansynnyttäjä, lopeta kurjan sydänparkani sietämätön tuska! Oi Jumalanäiti, anna minulle
pelastuksesi jumalallinen ja pelastava kirkkaus!

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Sinun ristisi voimalla, oi Kristus, / vahvista minun mieleni, / että minä veisaisin // ja ylistäisin Sinun
pelastavaista ristiinnaulitsemistasi!
Troparit
Puulle ylennettynä Sinä, Vapahtaja, kuihdutat turmeluksen hedelmän, ja kyljestäsi Sinä, Valtias,
vuodatat meille katoamattomuuden lähteen!
Sinut, Valtias, uhrattiin ristillä ikään kuin karitsa, joka jumalallisella verelläsi sinetöit meidän
sielujemme ovenpielet. Sen tähden me pelolla Sinua kunnioitamme!
Marttyyrien troparit
Oi Kristuksen voittajat, piinapenkeissä, monin tavoin kidutettuina ja pedoille heitettyinä te pysyitte
vakaina.
Elämän viinipuun rypäleinä meidän Jumalamme marttyyrit vuodattivat marttyyriuden viiniä, joka
ilahduttaa uskovaisten sydämet.
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Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Puulla kuollessaan Sinun Poikasi ja Herra, oi puhdas, osoittautui elämän antajaksi, ja Hän antaa
kunnian niille, jotka Sinua veisuin ylistävät.

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Irmossi
Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit / ja avaruuteen
ripustit, / vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, // oi ainoa hyvä ja ihmisiä
rakastava.
Troparit
Oi puhdas, Sinä olet maailman turva, ja jokainen, joka rientää hartain mielin tykösi, pääsee
hirveyksistä. Päästä siis kaikesta pahan kiusauksesta minutkin, joka riennän Sinun suojaasi!
Oi maailman hyvä Valtiatar, Sinä ainoa kaikkien maasta syntyneitten puolustaja, puolusta
armeliaalla silmälläsi minuakin, ja varjele minua valtasi jumalallisella kaitselmuksella, sillä Sinulla
on ylittämätön voima!
Oi maailman hyvä Valtiatar, tempaa kätesi voimalla minut viholliselta ja sen hirmuvallasta, ettei se
voittaisi minua, ottaisi minua vangikseen, nielaisisi minut ja saattaisi iankaikkisen kadotuksen
tuhoon!
Pelvolla ja kauhulla minä lankean Sinun eteesi, oi Jumalansynnyttäjä, ja huudan Sinulle: Oi
maailman hyvä Valtiatar, tule minun avukseni kuoleman hetkellä, kun joudun vastaamaan elämäni
aikaisista teoista!

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä kuulin sanoman ristin voimasta, / jonka avulla on paratiisi avattu, / ja huusin: // Kunnia
olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Troparit
Kun Sinä, Kristus Sana, vanhurskauden Aurinko, laskit ristillä, Sinä annoit illattoman valkeuden
koittaa meille, jotka veisuin ylistämme pelottavaa alentumistasi.
Tuomioistuimen edessä kerran seistessäsi Sinä, minun Kristukseni, tuomitsit epäoikeudenmukaisen
vihollisen, ja kun Sinut ristiinnaulittiin tuomionalaisten keskelle, Sinä vanhurskautit
meidät!
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Marttyyrien troparit
Voiton seppeleitä kantaen Kristuksen taistelijat saattoivat näkymättömän vihollisen häpeään ja
huusivat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Tulkaa, uskovaiset, ylistäkäämme veisuin voittajia, hengellisen paratiisin kuihtumattomia kukkia,
Kristuksen kallisarvoisia astioita!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinä, puhdas, näit ristillä Kristuksen, jonka olit synnyttänyt, Sinä ihmettelit Hänen
sanomatonta pitkämielisyyttänsä. Sen tähden me kunnioitamme Sinua Hänen kanssansa!

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Irmossi
Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, / vavistuksella huusi Sinulle: /
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan // ja voideltujasi vapahtamaan.
Troparit
Sinä olet kaikkia syntyneitä korkeampi, koska Sinä kannoit kohdussasi Valtiasta ja Jumalaa.
Armahda minua, joka olen kaikkia ihmisiä enemmän syntiä tehnyt!
Oi puhdas, sammuta rukoustesi sateella minun lihani kurittomat halut ja sytytä jumalallisen
rakkauden tulella minun sieluni sammunut lamppu!
Oi nuhteeton, Sinä heikkojen voima, toivottomien toivo ja murheellisten lohdutus, anna minulle
ilahduttava murhe, jonka kautta saisin synninpäästön!
Oi Valtiatar, kun Sinä olet muurini ja turvani, valheeton suojelijani ja voittamaton linnoitukseni,
minä aina uskoen toivon saavani pelastuksen!

Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Aamusta varhain me huudamme Sinun puoleesi, oi Herra: / Pelasta meidät, / sillä Sinä olet meidän
Jumalamme, // paitsi Sinua emme toista tunne!
Troparit
Oi Kristus, tuntiessaan Sinut puun päällä, kalliot halkesivat ja maan perustukset järkkyivät.
Kun Sinut, vanhurskauden pitkämielinen Aurinko, ylennettiin puulle, aurinko pani pois valonsa.
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Marttyyrien troparit
Te, pyhät, säteilette ihmeitten valoa ja karkotatte armossa sairauksien pimeyden.
Oi pyhät marttyyrit, teidän ruumiinne silvottiin, mutta te säilytitte kokonaisena jumalallisen
rakkauden hengen.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessäsi Valtiaan puulla uinumassa Sinä itkit valittaen, oi viaton Neitsytäiti.

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, / minä aamusta varhain
kiiruhdan / huutaen Sinulle: // Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias.
Troparit
Oi puhdas, kuka repisi rikki minun rikkomusteni ja lukemattomien laiminlyöntieni käsikirjoituksen,
jollet Sinä riennä antamaan minulle lunastusta?
Suuressa varattomuudessani, ajatellessani pahojen tekojeni paljoutta, minä olen menettänyt toivoni.
Sen tähden minä huudan Sinulle, oi Neitsyt: Armahda ja pelasta minut!
Oi Jumalan turmelukseton Äiti, kaiken pelkällä viittauksellaan toteuttavan Jumalan synnyttäjä,
päästä minut, Sinun palvelijasi, iankaikkisesta tuomiosta!
Oi puhdas, vaikka Sinulla on neitseyden kirkas kerskaus, Sinua ylistetään ylhäisesti Jumalan Äitinä.
Sen tähden me edeskannamme Sinulle Gabrielin ilotervehdystä!

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Syvyys peitti minut, meripedon vatsasta tuli hautani, / mutta minä huusin Sinun puoleesi, / oi
ihmisiä rakastava Jumala, // ja Sinun oikea kätesi pelasti minut.
Troparit
Risti pystytettiin maahan ja pahat henget kukistuivat, uskon perustus sai alkunsa ja pahuus
karkotettiin!
Herra, kun Sinun lihasi syttyi puulla lyhdyksi, aurinko sammui, ja
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synkeihin himoihin sekaantunut ropo löytyi!
Marttyyrien troparit
Kun Sinut, oi ihmisiä rakastava, ylennettiin puulle, marttyyrien kuorot seurasivat Sinun jälkiäsi
pitäen esimerkkinään kärsimystäsi, joka antaa himoista vapautumisen!
Verivirroillanne te kuivatitte eksytyksen tulvan, ja jumalallisella vilvoituksella te sammutitte
pahojen henkien vieraan tulen, oi seppeleen kantajat marttyyrit!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Miekka lävisti Sinun sydämesi, oi nuhteeton Neitsyt, kun näit Luojan ristiinnaulittuna ja
jumalallisen kyljen keihään lävistämänä!

Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Irmossi
Oi Valtias Kristus, / tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri / ja johdata
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias.
Troparit
Oi puhdas Valtiatar, joka synnytit olemuksellisen Elämän, tempaa minut hengellisestä kuolemasta
ja suo minulle iankaikkinen elämä!
Minä pyydän Sinulta, oi Valtiatar, Jumalan Morsian, joka olet totisesti kaikkia syntyneitä ihanampi:
Vapauta minut inhottavasta pahuudesta!
Maailmassa ei minulla ole muuta puolustajaa kuin Sinut, oi hyvä! Sen tähden minä lankean eteesi ja
huudan Sinulle: Oi puhdas, älä luovu palvelijastasi!
Kavala pahantekijä hämmentää alati minun mieleni hekumoilla. Oi Valtiatar, auta minua, ja tempaa
minut sen pahuudesta!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Hän, joka pelasti tulisessa pätsissä veisaavat nuorukaiset, // on meidän isiemme ylistetty Jumala.
Troparit
Kristus, elämän suloisuus, Sinä maistoit sappea, että me pääsisimme hekumallisesta synnistä.
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Kun Sinua, Jeesus, haavoitettiin ristillä, Aadamin pitkäaikaiset haavat paranivat.
Marttyyrien troparit
Oi taistelijat, kun te tuskallisen kunniattomuuden kautta kunnioititte Kristusta, te saitte osaksenne
korkeimman kunnian.
Kun taistelijat kävivät vapaaehtoisella innolla kärsimykseen, he osoittautuivat voittajiksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi puhdas, pysyit synnytyksen jälkeenkin samanlaisena kuin ennen synnytystä, sillä Jumala
syntyi Sinusta jumaloittaaksensa ihmiset.

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Irmossi
Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukaisille, / jotka yksin
äänin veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, Jumala.
Troparit
Oi Jumalan autuuttama puhdas Jumalansynnyttäjä, paranna minun sieluni kurjuus ja lahjoita
minulle pelastuksen tyyneys ja elämän ilo!
Oi läpikulkematon portti, sulje turhuuden sanoilta portit, joiden kautta kuolema ja synnin tuho ovat
minuun käyneet!
Sinun Poikasi on vuodattanut meille katoamattomuuden vettä. Vuodata Sinäkin esirukouksillasi ja
valmista minulle Hänen sääliväisyytensä mittaamaton rikkaus!
Oi puhdas, pelasta minut kaikesta kurjuudesta, elämän vaaroista, onnettomuuksista ja ahdistuksesta,
sairauksista ja vaaroista ja hirveästä parjauksesta!

Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Poikaa / ja viimeisinä aikoina neitseellisestä Äidistä lihaksi
tullutta Jumalaa / papit veisuin kiittäkää // ja ihmiset ylistäkää kaikkina aikoina!
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Troparit
Sinua me veisuin ylistämme, oi ylen hyvä Vapahtaja, joka puun kautta paransit puun kirouksen ja
vuodatit ihmisille siunauksen, ja Sinua me korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina!
Ylvästelevän käärmeen Sinä nöyryytit ristilläsi ja ylensit lankeemuksen hirveästi nöyryyttämän.
Sinua, Vapahtaja, me veisuin ylistämme ja Sinua me korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina!
Marttyyrien troparit
Uskovaiset, veisuin kunnioittakaamme voittajia, eksytyksen kukistajia ja jumalallisen uskon
puolustajia, Kirkon pylväitä ja totisesti vahvaa terästä, Kristuksen asemiehiä!
Kunniakkaat voittajat loistivat niin kuin aurinko, hajottivat armossa tuskien pilvet, ja karkottivat
kolminaisuususkolla jumalattomuuden pimeyden.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, luoksesi puhemiehenä lähetetty Gabriel huusi Sinulle sanoen: Iloitse, kaiken Kuninkaan
Kristuksen valoisa palatsi, jossa asuttuaan Hän jumaloittaa kaikki ihmiset!

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinulle, kaiken Luojalle, / nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: /
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Tule, oi puhdas, minulle kiusauksissa suojelijaksi, ahdistuksissa puolustajaksi, onnettomuuksissa
auttajaksi, vaaroissa pelastavaiseksi satamaksi ja kaikissa murheissa lohdutukseksi!
Oi puhdas Neitsyt, näe minun uskoni, näe minun haluni Sinua kohtaan, näe minun sieluni
jumalallinen rakkaus, ja anna minulle moninkertaisena armosi!
Valista minun sydämeni silmät, Sinä joka otit kohtuusi hengellisen valkeuden! Päästä minut
velkojeni pimeydestä ja hajota himojen usva!
Oi Neitsyt, Sinä synnytit ymmärryksen ylittävän pelastuksen, joka antaa kaikille ihmisille
pelastuksen. Poista minun syntieni häpeä ja anna minullekin jumalallinen pelastus!
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Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Sinua, joka ylitse kaiken ymmärryksen ja sanan / tulit Jumalanäidiksi / ja joka ajassa
sanomattomasti ajattoman synnytit, // Sinua me uskovaiset yksin mielin ylistämme.
Troparit
Vihollisen voima ja valta kukistui, oi ainoa väkevä Herra, kun Sinut ylennettiin ristille ja Sinä
kastelit sormesi vereen!
Ristiinnaulitessaan Sinut, oi Kristus, lainrikkojat lävistivät Sinun kätesi ja jalkasi ja lukivat Sinun
luusi, ja he juottivat Sinulle sappea ja etikkaa.
Marttyyrien troparit
Te, voittajat, julistitte kirkkain suin ihmiseksi tulleesta Jumalasta hirmuvaltiaitten edessä ja saitte
periä kunnian.
Teille kidutuksin ja moninaisin vaivoin tuskia tuottaneet viholliset joutuivat tuskiin, oi
kunnioitettavat tuskien parantajat, jumalalliset marttyyrit.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Sinusta, oi puhdas, koitti meille Valkeus, Jeesus, ristiinnaulittuna Hän kirkasti luomakunnan ja
karkotti pahojen henkien pimeyden.

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Irmossi
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. / Hänen
nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Tropari
Monien tuskien ympäröimänä minä polvistun Sinun eteesi, oi puhdas, painan onnettomana kasvoni
maahan ja huudan Sinulle itkien: Oi hyvä, päästä minut niistä, jotka minua tavoittelevat, ja tule
minulle hyvän mielen koitoksi!
Toivottomuuden voima on minussa suuri, mitä veisaisivat Sinulle saastaiset huulet? Kuinka
otettaisiin vastaan saastuneen sydämen pyyntö? Mutta osoita kurjissa armosi ihmeellisyys!
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Ahdistukset ovat minut muuttaneet, mieleni ja silmäni ovat mustuneet, hirveät tuskat ympäröivät
minun elämääni, ja tuonpuoleinen uhkakin minut näännyttää. Oi puhdas, pelasta minut siitä ja
poista tuskat!
Elämäni lyhyt aika on kulunut pahuudessa, monissa murheissa ja tuskissa. Oi Jumalansynnyttäjä,
joka synnytit kaikkien ilon, anna minulle helpotus otollisilla esirukouksillasi!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Oi Kristus, / kun ristisi puu vain pystytettiinkin, / eksytys pakeni ja armo puhkesi kukkaan, / sillä
enää ei ole tuomion rangaistusta, / vaan se osoittautui meille pelastuksen voitonmerkiksi! / Risti on
meidän tukemme, / risti on meidän kerskauksemme, // risti on meidän riemumme!
Sinun ristisi, oi Kristus, / kukisti tuonelan vallan ja pelasti ihmissuvun, / ja päästettyään maailman
turmeluksesta se aukaisi ryövärille paratiisin. // Sitä kumartaen me kunnioitamme Sinua, oi
Vapahtaja, armahda meitä!
Marttyyrien stikiira
Siunattu on taivasten Kuninkaan sotajoukko, / sillä vaikka voittajat olivatkin maasta syntyneitä, / he
riensivät tavoittamaan enkeliarvoa ylenkatsoen ruumiinsa, / ja kärsimysten kautta he tulivat
otollisiksi ruumiittomien kunniaan. / Heidän rukoustensa tähden, oi Herra, // lähetä meille suuri
armosi!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Viaton huusi valittaen Kristukselle: / Lopeta tuskaisen sieluni kärsimys, / sillä vaikka Sinä
kärsimykselläsi pelastatkin ihmiset, oi Sana, / niin Sinä haavoitat minun sieluani! / Sinä olet
suloinen valkeuteni, / Sinä olet lapseni ja luojani, // veisuin minä ylistän Sinun pitkämielisyyttäsi!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ryöväri ristillä uskoi Sinun jumaluuteesi ja alttiilla sydämellä tunnusti Sinut, oi Kristus, huutaen:
Herra, muista minua valtakunnassasi.
Oi armollinen Elämänantaja, ristillä surmattuna Sinä teit eläviksi meidät, jotka olimme syömisen
kautta langenneet. Sinä, oi hyvä, teit meidät jälleen paratiisin asukkaiksi!
Sinut, Kristus, totinen viinipuu, naulittiin ristille ja Sinä vuodatit pelastavaisen juoman, joka
ilahduttaa kaikkien ylistystäsi veisaavien uskovaisten sydämet!
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Marttyyrien tropari
Kun teitä, oi viisaat, ruoskittiin ja jäsenenne silvottiin, te kuvasitte Valtiaan surmaamista. Sen
tähden teitä aina ylistetään autuaiksi, oi Kristuksen marttyyrit!
Kunnia  
Hän, joka on Isästä ja jumalallisesta Hengestä erottamaton, kärsi vapaaehtoisesti ristillä ja otti pois
kaikki meitä turmelevien himojen kärsimykset!
Nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Valittaen Sinä murehdit, oi Valtiatar, nähdessäsi ristin puulla meidän elämämme vapaaehtoisesti
kuolemassa. Sen tähden me kaikki jumalallisin äänin Sinua aina autuaaksi ylistämme!

Perjantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Sääli palvelijaasi, / kun minun sieluni eroaa ruumiista Sinun käskystäsi, oi Kristus, / joka
jumalallisella viittauksellasi kokosit yhteen tomun ja hengen! / Päästä minut näkymättömien
vihollisten hyökkäyksestä ja väkivallasta, / kun ne vaanivat säälimättä kaapataksensa ja
nielaistaksensa minut! / Suo minulle virvoitus siellä, mistä on poissa tuska ja huokaus / ja missä
vallitsevat nautinnon virrat // ja juhlaa viettävien ääni ja ilo!
Peljäten lopun hetkeä / ja pahojen henkien hirveää hyökkäystä / minä kurja huudan Sinulle
tuskaisen sieluni pohjasta: / Oi Valtias Herra, / murskaa voimallasi niiden ansat ja viettelykset /
äläkä jätä palvelijaasi niiden raivokkuuden ruoaksi! / Näe minun masennukseni, / huomaa minun
ahdistukseni ja vapauta kurja sieluni tuskista, / oi laupias Jumala, // joka lahjoitat maailmalle suuren
armon!
Kanaanilaisvaimon tavoin minäkin huudan Sinulle, oi Vapahtaja: / Paranna minun sieluni / ja
päästä minut pahojen henkien vahingosta ja vihollisten hyökkäyksistä, / kun ne aina kiusaavat
minua luonnottomasti / ja turmelevat kuvasi kaltaisuuden, oi Herra, / ja houkuttelevat ajatukseni
hyödyttömiin ja moitittaviin haluihin. / Minä rukoilen: / Pyyhi ne pois minun sydämestäni / ja istuta
siihen Sinun puhdas pelkosi! // Suo minun rauhassa viettää elämäni loppuaika nöyrin sieluin!

Oktoehos – 5..sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 68
Marttyyrien stikiirat
Herra, Sinun pyhäsi kukistivat perkeleen eksytyksen ja röyhkeyden, / kun he uskon haarniskaan
pukeutuneina ja ristin merkillä itseään innostaen / kävivät itse miehuullisesti kidutuksiin. / Lähetä
kaikkivaltiaana Jumalana heidän anomustensa kautta maailmalle rauha // ja meidän sieluillemme
suuri armo!
Rukoilkaa meidän puolestamme, pyhät marttyyrit, / että pääsisimme rikoksistamme, // sillä teille on
annettu armo rukoilla meidän puolestamme!
Sielussanne kyltymätön halu te, pyhät marttyyrit, / ette kieltäneet Kristusta, / vaan kestitte hirveät ja
moninaiset kidutukset. / Hirmuvaltiaitten röyhkeyden te kukistitte, / ja säilyttäen horjumattoman ja
vahingoittumattoman uskon siirryitte taivaisiin. / Kun teillä sen tähden on uskallus Hänen edessänsä,
// rukoilkaa, että Hän lahjoittaisi meille suuren armon!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Punaiseen mereen piirtyi muinoin / aviota tuntemattoman Morsiamen kuva: / siellä nähtiin Mooses
vetten jakajana, / täällä Gabriel ihmeen palvelijana; / silloin Israel kulki kuivin jaloin halki
syvyyden, / nyt Neitsyt synnytti siemenettömästi Kristuksen. / Niin kuin meri Israelin kuljettua
pysyi läpipääsemättömänä, / niin myös puhdas Neitsyt Immanuelin synnytettyään pysyi neitseenä. /
Jumala, Sinä oleva ja ennen kaikkia aikoja ollut ja ihmisenä ilmestynyt, // armahda meitä.

Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiira
Oi kunniakkaat marttyyrit, / ylenkatsoen kaikkea maanpäällistä / ja miehuullisesti käyden
kidutuksiin / te ette pettyneet autuuden toiveessanne, / vaan tulitte taivasten Valtakunnan perillisiksi!
/ Kun teillä on uskallus ihmisiä rakastavan Jumalan edessä, / rukoilkaa maailmalle rauhaa // ja
meidän sieluillemme suurta armoa!
Vainajien stikiirat
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
Minä muistelin profeettaa, joka huusi: / "Minä olen tomu ja tuhka", / ja myös katselin mitä
haudoissa on: / Näin paljaita luita ja sanoin: / "Kuka näistä on kuningas, kuka sotamies? / Kuka
rikas, kuka köyhä? / Kuka hurskas, kuka syntinen?" / Oi ihmisiä rakastava Herra, saata
vanhurskaitten joukkoon palvelijasi.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Sinä, Herra, minut loit, panit päälleni kätesi, / annoit minulle käskyn ja sanoit: / Maahan olet jälleen
menevä! / Minä rukoilen: / Ohjaa minua suoralla tielläsi, / suo minulle anteeksi minun
rikkomukseni // ja anna ihmisiä rakastavana minulle kevennys!
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Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Me pyydämme Sinulta Jumalan Äitinä: / Oi siunattu, // rukoile meille pelastusta!

Lauantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Herra, tavoitellessaan Sinun kärsimyksesi maljaa / voittajasi jättivät elämän nautinnot / ja pääsivät
enkelten osallisuuteen. / Anna heidän pyyntöjensä kautta meidän sieluillemme // syntien armahdus
ja suuri armo!
Taivasten voimat ihmettelivät suuresti pyhien marttyyrien urotekoja, / sillä taisteltuaan hyvin ristin
voimalla kuolevaisessa ruumiissa ruumiitonta vihollista vastaan, / he saivat näkymättömästi voiton
ja rukoilevat Herraa, // että Hän armahtaisi meidän sielujamme!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Iloitse, läpikäymätön Herran portti. / Iloitse, Sinun turvaasi rientävien suojamuuri ja puolustus. /
Iloitse, tyyni satama ja aviota tuntematon, / joka Luojasi ja Jumalasi lihassa synnytit. / Älä lakkaa
rukoilemasta niiden puolesta, / jotka Sinun synnyttämääsi veisuin ylistävät // ja kumartaen
kunnioittavat.

17. psalmikatisman ja vainajien troparien Kiitetty olet Sinä Herra jälkeen II katismatropari
Oi Kristus Jumala, / joka lahjoitit pyhien marttyyriesi ihmeet meille voittamattomaksi muuriksi, /
hajoita heidän rukoustensa tähden pakanain juonet / ja vahvista valtakuntamme valtikka, // Sinä
ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava!
Vainajien tropari
Saata, oi vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten joukkoon / ja ota heidät asumaan Sinun
majoihisi, / niin kuin siitä on kirjoitettu. / Hyvyytesi tähden älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, /
joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai tietämättään joutuneet, // oi ihmisiä
rakastava.
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän tropari
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / avioon käymätön Äiti, / joka kannoit maailman Vapahtajan ja synnytit
Hänet kahdessa täydellisessä luonnossa, / rukoile pyhien profeettain, marttyyrien ja pyhittäjien
kanssa, / että Hän antaisi maailmalle rauhan // ja meidän sieluillemme pelastuksen!

Kaikkien pyhien kanoni, 5. sävelmä
Akrostikon on: Kristus, Sinun palvelijoillesi minä kannan nämä veisut. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Israel kulki kastumatta maata, / jossa ei aurinko ollut loistanut, / jota ei aurinko ollut koskaan
nähnytkään, / syvyyttä, jota ei taivaan kansi ollut paljaana nähnyt, / ja Sinä, Herra, veit heidät
pyhityksesi vuorelle, // kun he veisasivat ja lauloivat voittovirttä.
Troparit
Ruumiinne te tarjositte villeille tuomareille ja kestitte sietämättömiä kidutuksia, oi urheat taistelijat,
odottaen palkintoa korkeudesta. Ja Kristus saattoi teidät iankaikkisiin majoihin, joissa te iloitsette ja
veisaatte voittovirttä.
Pyhittäjät, vanhurskaat ja kunniakkaat piispat, jotka toteuttivat Jumalan käskyjä, paimensivat
ihmisiä ja ohjasivat hyvin heidät tiedon vesien äärelle, ovat ansionsa mukaisesti saaneet nautinnon
runsaan veden ja vuodattavat alati parannusvirtoja.
Herra, ohjaa minut elämän satamaan kunniakkaitten profeettain, viisaitten piispojen, ja pyhien,
vahvasti taistelleitten ja miehuullisin mielin pahuuden ruhtinaan maahan polkeneitten naisten
rukousten tähden, kun minä veisaan ja laulan voittovirttä!
Vainajien tropari
Me rukoilemme Sinua, sovinnollista Jumalaa: Saata, oi Kristus, lepoon Aabrahamin helmoihin
palvelijasi, jotka olet uskossa siirtänyt pois elämän kuohuista, ja suo heille iankaikkinen valkeus
hyvänä ottamatta lukuun heidän rikkomuksiansa!
J umalansynnyttäjän tropari
Me huudamme Sinulle, oi veisuin ylistettävä, joka synnytit ilon: Iloitse! Valista meidän mielemme
ja sielumme ja ohjaa kaikki tiedon poluille, oi puhdas Valtiatar, ja rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että
Hän antaisi kaikille rikkomusten armahduksen!
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Vainajien kanoni
Akrostikon on: Teofaneksen viides kanoni kuolleille.
1. veisu
Irmossi
Pelastajalle Jumalalle, / joka kuljetti kansan meren yli kuivin jaloin ja upotti faaraon kaikkine
sotajoukkoineen, /  Hänelle ainoalle veisatkaamme, // sillä Hän on ylistettävä.
Troparit
Jumalallisella rakkaudella Kristuksen voittajat kukistivat maahan hirmuvaltiaitten röyhkeyden, ja
sääliväisinä he rukoilevat poismuuttaneille uskovaisille syntien päästöä ja ylösnousemusta.
Saata poismuuttaneet asumaan pyhien majoihin, Sinun pihoillesi, Valtias Kristus, joka maksoit
kalliilla verelläsi heidän velkansa!
Oi Jumalan Viisaus, Isän tarkka kuva, joka kannat kaikkea, saata laupiaana lepoon ne, jotka olet
tykösi ottanut, ja anna heille iankaikkinen autuus!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi nuhteeton, osoittauduit valon täyttämäksi majaksi, kultaiseksi arkiksi, kun pidit sisässäsi
lihaksi tullutta Jumalaa, Sanaa, joka meidän tähtemme kukisti kuoleman voiman!

Kaikkien pyhien kanoni
3. veisu
Irmossi
Oi Herra, vahvista / elämän aaltojen järkyttämä sydämeni / ja ohjaa Jumalana minut // suotuisaan
satamaan!
Troparit
Ruoskittuina te ette säälineet ruumiitanne, oi kunniakkaat soturit, marttyyrit, sillä teitä vahvisti
iankaikkisen nautinnon toivo.
Hyveitten näöllä te kirkastitte piispallisen asunne paimentaessanne Kristuksen laumaa elävöittävillä
laitumilla.
Pidättyväisyydellä kuoletettuaan lihansa pyhittäjät tulivat osallisiksi jumalallisesta elämästä. Kristus,
pelasta meidät vaaroista heidän pyhien rukoustensa tähden!
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Vainajien tropari
Oi ihmisiä rakastava, anna nukkuneille tuonpuoleinen lepo äläkä Jumalana ota huomioon heidän
maanpäällisiä velkojansa!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi siunattu Neitsytäiti, kun naisten joukko näki Sinut, he taistelivat urhoollisesti ja heidät on
kannettu Sinun Poikasi eteen.

Vainajien kanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista, Jumala, meidät voimallasi / ja hillitse harhaoppisten raivoisat hyökkäykset // sekä ylennä
meidän sarvemme!
Troparit
Oi Kristus, taistelijat kilvoittelivat miehuullisesti vastustaen hirmuvaltiaitten raivoa, ja nyt he
rukoilevat nukkuneiden puolesta.
Oi ylen hyvä, ota valoisiin asuntoihisi Sinun lakisi ravitsemina pois muuttaneet ja anna heille lepo!
Oi ainoa armollinen Jumala, suo pyhien kirkkaus niille, jotka olet valinnut, äläkä ota huomioon
heidän rikkomuksiansa!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, me ylistämme veisuin Sinun synnyttämääsi, jonka kautta pääsimme muinaisesta
tuomiosta ja kirouksesta ja vapauduimme kuolemasta!

Kaikkien pyhien kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, minä kuulin Sinulta sanoman ja peljästyin, / minä käsitin Sinun taloudenhoitosi / ja ylistin
Sinua, // oi ainoa ihmisiä rakastava!
Troparit
Oi Herra, Sinun voimallasi voittajat polkivat maahan vihollisten voimat ja tulivat uskovaisille
väkevyydeksi ja suureksi vahvistukseksi.
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Kaikki pyhittäjät riemuitsemalla riemuitsevat, ja jumalalliset papit ovat pukeutuneet vanhurskauteen
ikään kuin vaatteeseen. Veisuin ylistäkäämme kaikki Jumalan sanaa puhuneita profeettoja, ja
kunnioittakaamme tiensä hyvin päättäneitten naisten joukkoa!
Vainajien tropari
Saata, oi Valtias, Valtakuntasi satamaan ne, jotka olet siirtänyt pois tämän elämän kuohuista ja
aalloista, ja anna heille lepo!
J umalansynnyttäjän tropari
Ajaton tuli nyt aikaan Sinusta, Neitsyt! Rukoile Häntä, että Hän purkaisi kaikki minun sieluni
pitkäaikaiset rikkomukset!

Vainajien kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä kuulin sanoman ristin voimasta, / jonka avulla on paratiisi avattu, / ja huusin: // Kunnia
olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Troparit
Tunnustaessansa jumalisesti Sinut, Kristus, Isän kanssa yhtä iankaikkiseksi marttyyrit surmattiin, ja
he huutavat Sinulle: Pelasta palvelijasi, jotka olet ottanut tykösi!
Sinä, Kristus, tulit vapaana kuolleena kuolleitten joukkoon ja annoit kuolleille iankaikkisen elämän.
Anna nytkin lepo poismuuttaneille palvelijoillesi!
Oi Kristus, joka tulit harhailevaa pelastamaan, anna paratiisin asunto niille, jotka olet muuttanut
pois, ja vanhurskauta heidät uskon ja armon kautta!
J umalansynnyttäjän tropari
Korkeimman voima varjosi Sinut, oi Neitsyt, ja teki Sinut paratiisiksi, jonka keskellä on elämän puu,
meidän välimiehemme ja Herramme.

Kaikkien pyhien kanoni
5. veisu
Irmossi
Kiiruhda, armahda kurjaa sieluani, / joka taistelee himojen yön pimeydessä, / ja anna
päivänkirkkaitten säteittesi loistaa minussa, oi hengellinen Aurinko, // että valo lävistäisi yön!
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Troparit
Marttyyrien luut vuodattavat parannuksia sairaille, sillä kun ei pahuus ollut niitä murskannut, ne
hienonsivat tomuksi kaikki jumalattomuuden luut, ja nyt ne parantavat meidän murtuneisuutemme!
Sinun lakejasi noudattaen piispat paimensivat ihmisiä ja ohjasivat heidät pysyvään elämään, oi
armollinen, ja pyhittäjät kuolettivat mielensä täydellisyydellä himojen hirmuvallan.
Uskolla kunnioitettakoon profeettoja ja heidän kanssaan kaikkia vanhurskaita, ja ylistettäköön
Kristuksen palvelijattarina jumalallisia naisia, jotka vaelsivat pyhästi ja kidutuksissa loistivat maan
päällä!
Vainajien tropari
Sinä, joka suunnattomassa hyvyydessäsi tulit meidän ihmisten tähden lihaan, saata taivaan majoihin
asumaan uskolliset palvelijasi, jotka olet maan päältä ottanut tykösi, äläkä ota huomioon heidän
rikkomuksiansa!
J umalansynnyttäjän tropari
Veisuin me ylistämme Sinua, Neitsyt, jonka kautta Jumala ilmestyi maan päälle ihmiseksi tulleena.
Iloitse, hedelmällinen maa, sillä Sinä kannoit meille salaisen tähkäpään, joka ravitsee kaiken, missä
henki on!

Vainajien kanoni
5. veisu
Irmossi
Aamusta varhain me huudamme Sinun puoleesi, oi Herra: / Pelasta meidät, / sillä Sinä olet meidän
Jumalamme, // paitsi Sinua emme toista tunne!
Troparit
Ota vastaan marttyyrien rukoukset, oi Herra, ja lue valittujesi joukkoon sielut, jotka olet muuttanut
pois!
Sinä sanoit edeltä, että Sinuun uskova ei ole näkevä kuolemaa. Saata, oi Valtias, sen tähden lepoon
ne, jotka olet muuttanut pois! Herra, suo palvelijoillesi huoneesi ihanuus ja suloinen osallisuus!
J umalansynnyttäjän tropari
Neitseestä lihaksi tullut, Isän kanssa yhtä iankaikkinen Sana kuoletti kuolemalla kuoleman.
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Kaikkien pyhien kanoni
6. veisu
Irmossi
Herra, niin kuin Sinä pelastit profeetan pedosta, / nosta minutkin ylös hillittömien himojen
syvyydestä, / minä rukoilen, // että saisin vieläkin nähdä Sinun pyhän temppelisi!
Troparit
Antaessaan ruumiinsa hirmuvaltiaitten käsiin kidutettaviksi marttyyrit riemuitsivat sielussaan, sillä
he näkivät totisesti jumalallisen, iankaikkisen nautinnon ja jumalallisen palkinnon!
Sinä, Kristus, olet viisaitten piispojen ja pyhittäjien kunnia. Armahda heidän rukoustensa tähden
kansaasi, jonka Sinä ihmisiä rakastavana omalla verelläsi hankit omaksesi!
Mielensä Sinun valistamana, oi Herra, profeetat selvästi kertoivat jo kaukaa tulevaisista, ja naiset
kukistivat Sinun voimallasi vihollisen vallan kilvoituksessa ja taistelussa!
Vainajien tropari
Oi hyvä Herra, lue valittujesi kuoroihin uskolliset palvelijasi, jotka olet keskuudestamme muuttanut
pois, anna heille lepo äläkä laupeudessasi ota lukuun mitään heidän rikoksiansa!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Herra, kaikkien Valtias, alussa Sinä muovasit Eevan, ja asettuen Neitseen kohtuun Sinä muovasit
uudelleen minut pukeuduttuasi orjan muotoon!

Vainajien kanoni
6. veisu
Irmossi
Syvyys peitti minut, meripedon vatsasta tuli hautani, / mutta minä huusin Sinun puoleesi, / oi
ihmisiä rakastava Jumala, // ja Sinun oikea kätesi pelasti minut.
Troparit
Marttyyriesi sotajoukot rukoilevat Sinua, Kristus, jäljitellen ylhäisiä voimia: Anna, oi ihmisiä
rakastava, luonasi lepo poismuuttaneille!
Oi ainoa ihmisiä rakastava, saata palvelijasi, jotka olet ottanut luoksesi, asumaan virvoituksen
paikkaan, pyhien kirkkauden paikkaan, kevennyksen paikkaan!
Me rukoilemme: Ole armollinen palvelijoillesi, anna heille rikkomukset anteeksi ja suo heille
turmelukseton elämä ja autuas loppu!
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J umalansynnyttäjän tropari
Mikä sana pystyisi ilmaisemaan Sinussa tapahtuneen siemenettömän sikiämisen ihmettä, oi viaton?
Sillä Sinä synnytit Jumalan, joka laupeudessaan tuli meidän kanssamme elämään!

Kaikkien pyhien kanoni
7. veisu
Irmossi
Nuorukaisten rukous sammutti tulen! / Vilpoinen pätsi julisti ihmettä, / kun se ei liekeissä polttanut
niitä, // jotka veisuin ylistivät meidän isiemme Jumalaa!
Troparit
Ankarien kidutusten tulen polttamina te, kunniakkaat marttyyrit, osoititte sitäkin lämpimämpää
rakkautta Herraan, ja se antoi teille vilvoittavan, jumalallisen mielenlaadun.
Hengen viisauden kaunistamina te, viisaat, johditte kansaa toimittaen armon evankeliumin papillista
palvelusta, ja Kristuksen palveluksen toimittajina me teitä ylistämme.
Kuoletettuanne lihanne monin kärsimyksin te, pyhittäjät, tulitte otollisiksi tulevaan elämään, ja te
rukoilette sitä meillekin, jotka alati kuoleudumme himojen hyökkäyksistä!
Me ylistämme teitä, Jumalan profeettain autuas kuoro ja harjoituksen ja taistelun kautta
kilvoitelleitten ja vihollisen kukistaneitten naisten joukko!
Vainajain tropari
Oi hyvä Sana, Sinä kaikkien elämä, joka olit kuolleitten joukossa, saata jumalalliseen satamaasi ne,
jotka nyt ovat jättäneet elämän kuohut, äläkä ota lukuun heidän syntejänsä!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Valtiatar, kunpa me, jotka vakain mielin pidämme Sinua Jumalansynnyttäjänä, pääsisimme
Sinun välitykselläsi iankaikkisesta tulesta ja pimeydestä ja näkymättömistä vihollisista, jotka
taistelevat meitä vastaan!

Vainajien kanoni
7. veisu
Irmossi
Hän, joka pelasti tulisessa pätsissä veisaavat nuorukaiset, // on meidän isiemme ylistetty Jumala.
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Troparit
Vapahtaja, suo nyt voittajiesi rukousten tähden poismuuttaneitten päästä lähestymättömään
valkeuteen!
Oi laupias Kristus, lue uskossa loppuun päässeet esikoistesi Kirkkoon!
Vapahtaja, saata luoksesi muuttaneet palvelijasi lepoon ja anna heille katoamattomuuden ihana asu!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä puhdas ja viaton, jossa siemenettä sikisi olemuksellinen Elämä, katkaisit kuoleman juoksun!

Kaikkien pyhien kanoni
8. veisu
Irmossi
Enkelten ryhmät ja ihmisten joukot, / papit, veisuin ylistäkää Kuningasta ja kaiken Luojaa! /
Leviitat kiittäkää // ja ihmiset korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Purjehdittuanne halki kidutusten ulapan Sanan ohjauksessa te, taistelijat, hukutitte verivirtoihin
kaikki eksyttäjän joukot ja elätte nyt iankaikkisesti!
Viisaiksi tulleina te, papillisen palveluksen toimittajat, ravitsitte uskollisesti teille uskottua laumaa
oikean uskon veden äärellä, ja nyt te saatte totisesti nauttia nautinnon ihanasta vedestä!
Te, pyhittäjät, osoittauduitte uskovaisten valistajiksi, kun toteutitte valkeuden töitä, ja olette nyt
siirtyneet jumalalliseen valkeuteen. Rukoilkaa Kristusta, että Hän vapauttaisi meidät pimeydestä!
Iloitse, naisten joukko, joka kävit halki kaikenlaisten kidutusten täyttämän kilpakentän! Riemuitse
Sinäkin, Kristusta miellyttäneitten profeettain ja vanhurskasten kuoro, iankaikkisesti!
Vainajien tropari
Oi Valtias, anna leimuava miekka palvelijoillesi, jotka ovat muuttaneet pois elämästä, että he
esteettä pääsisivät paratiisiin, ja suo ainoana armollisena heille sieltä asunto!
J umalansynnyttäjän tropari
Veisuin ylistäkäämme Neitsyttä, jumalalliselle ovelle johtavaa porttia, Jumalan helposti kulkemia
portaita, pelastettujen erehtymätöntä ohjaajaa!
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Vainajien kanoni
8. veisu
Irmossi:
Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Poikaa / ja viimeisinä aikoina neitseellisestä Äidistä lihaksi
tullutta Jumalaa / papit veisuin kiittäkää // ja ihmiset ylistäkää kaikkina aikoina!
Troparit
Oi Vapahtaja, joka otit vastaan pyhien marttyyriesi taistot ja heidän kauttansa annat levon niille,
jotka ovat nukkuneet uskossa Sinuun, Sinua me veisuin ylistämme ja korkeasti kiitämme kaikkina
aikoina!
Oi Vapahtaja, laupiaana suo keskuudestamme muuttaneiden loistaa ylimaallisen kunniasi sätein,
kun he Sinua veisuin ylistävät ja korkeasti kunnioittavat kaikkina aikoina!
Oi Vapahtaja, lue pyhien joukkoon ja saata Lasaruksen kanssa Aabrahamin helmoihin
poismuuttamasi, jotka Sinua veisuin ylistävät ja korkeasti kunnioittavat kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Puhtauden ihanuuden kaunistamana Sinä, Neitsytäiti, tulit suloisuuden kaunistavaksi asumukseksi.
Sen tähden me Sinua veisuin ylistämme ja korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina!

Kaikkien pyhien kanoni
9. veisu
Irmossi
Voimallinen on tehnyt Sinulle suuria, / sillä Hän osoitti Sinut synnytyksen jälkeenkin puhtaaksi
Neitseeksi, / kun Sinä synnytit oman Luojasi. // Sen tähden me ylistämme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä!
Troparit
Pyhin sävelmin ylistettäköön autuaiksi papillisen palveluksen toimittajia, paimenia, pyhien
profeettain kuoroa, vanhurskasten lukematonta paljoutta ja marttyyrien joukkoa, sillä he rukoilevat
pelastusta meidän sieluillemme!
Ihmeellisesti harjoiteltuaan pyhien viisas joukko on nyt tullut ihmeelliseksi monien ihmeitten
tekijänä. Oi ihmeellinen Herra, osoita heidän rukoustensa tähden kaikissa Sinun armosi
ihmeellisyys!
Uskolla ylistettäköön tiensä hyvin päättäneitten pappismarttyyrien kanssa autuaaksi niiden naisten
lukematonta joukkoa, jotka halulla kilvoiteltuaan ja harjoiteltuaan nyt ovat enkelten kuorojen
joukossa!
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Vainajien tropari
Kaikkien pyhien joukko rukoilee Sinua, oi Sana: Saata suuren armosi tähden lepoon ne monet
uskovaiset, jotka ovat lähteneet maasta, äläkä ota huomioon mitään, mitä he ovat eläessänsä tehneet,
oi armorikas!
J umalansynnyttäjän tropari
Mielipuolisesti tehtyäni monia syntejä minä nyt odotan kadotusta, oi Neitsyt. Pelasta minut siitä,
kun minä epäröimättömin sydämin kiiruhdan jumalalliseen suojelukseesi, sillä Sinä olet uskovaisten
ainoa puolustus!

Vainajien kanoni
9. veisu
Irmossi
Sinua, joka ylitse kaiken ymmärryksen ja sanan / tulit Jumalanäidiksi / ja joka ajassa
sanomattomasti ajattoman synnytit, // Sinua me uskovaiset yksin mielin ylistämme.
Troparit
Saatuaan pyhien taistojensa palkinnon marttyyrit nyt rukoilevat Sinua, oi Vapahtaja, että Sinä
lahjoittaisit kevennyksen uskossa poismuuttaneille!
Sinä, ainoa Kuolematon, joka laupiaana annat kuolleille ylösnousemuksen ja kuolemattomuuden
kirkkauden, kärsit kuoleman!
Sinä nostit ylös meidät, jotka olimme kuolemaan langenneet, ja opetit meidät toivomaan
iankaikkista elämää. Oi Vapahtaja, anna se lahjaksi palvelijoillesi!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun synnytyksessäsi häipyivät lain varjot, totuus loisti ja me saimme armon lahjan, oi
Jumalansynnyttäjä. Sen tähden me Sinua ylistämme!

Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiirat
Pyhät marttyyrit taistelivat maan päällä, / ilmat he kestivät kärsivällisinä, / tuleen he antautuivat ja
veteen heidät viskattiin. / Juuri he sanovat: / Me jouduimme tuleen ja veteen, / mutta Sinä veit
meidät yltäkylläisyyteen! // Heidän esirukoustensa tähden armahda meitä, Jumala!
Oi Herra, / Sinun voittajasi ottivat enkelten joukot esimerkiksensä / ja kestivät kärsivällisinä
kidutukset ruumiittomien tavoin / ainoana ajatuksenansa toivo luvattujen hyvyyksien nauttimisesta.
/ Oi Kristus meidän Jumalamme, / lahjoita heidän esirukoustensa tähden // maailmallesi rauha ja
meidän sieluillemme suuri armo!
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Kidutuksissakin pyhät huusivat riemuiten: / Tämä tulee sovitukseksemme Herran edessä, / sillä
ruumiimme kärsimien haavojen sijaan Hän antaa meille ylösnousemuksessa kukkean, valoisan
vaatteen, / vankilan sijaan paratiisin, / ja pahantekijäin joukkoon tuomitsemisen sijaan elämän
enkelten kanssa! / Heidän rukoustensa tähden, oi Herra, // pelasta meidän sielumme!
Vainajain stikiira
Ei ole mitään elämän nautintoa, joka ei menisi ohi, / ei rikkautta, ei yksinvaltaa, ei nuoruuden
kukkeutta, / sillä kuolema hävittää kaiken samoin, / ja vain järkkymätön jatkuu, / sillä mikä
turmeluksessa kylvetään, / se nousee turmeluksettomuudessa ylös, / ja mikä kunniattomuudessa
kylvetään, / nousee kunniassa. / Sen tähden, oi ihmisiä rakastava Kristus, / saata vanhurskasten
kanssa lepoon palvelijasi, // jotka olet luoksesi ottanut!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Sinun armosi suojaan me murheissamme turvaudumme, / oi Jumalan Äiti Neitsyt. / Älä jätä
kuulematta rukouksiamme, / vaan päästä meidät pahuudesta ja vaaroista, // Sinä ainoa puhdas ja
siunattu.

Jos on Halleluja, laulamme yllä olevat marttyyrien stikiirat kiitosstikiiroina, ja virrelmästikiiroina
nämä:
Oi laupias Kristus, / saata poismuuttaneet kasvojesi valkeuteen / ja anna heille asumus viheriöivässä
paikassa, / Sinun puhtaan ja jumalallisen nautintosi vesien äärellä, / esiisä Aabrahamin
helmoissa, / missä Sinun valkeutesi puhtaana loistaa, / missä vuotavat hyvyyden lähteet / ja missä
kirkkaasti riemuiten karkeloivat kaikkien vanhurskasten joukot Sinun hyvyytesi ympärillä. / Lue
heidän joukkoonsa palvelijasi // ja anna heille suuri armo!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
Suo, oi armollinen, / niiden jotka ovat muuttaneet ajallisesta Sinun tykösi, / oi ihmisiä rakastava
kaikkien Valtias, / veisata soinnukkain äänin ja ylistää Sinun valtaasi, / anna heidän loistaa
ihanuutesi kauneutta / ja nauttia puhtaasti suloisesta ihanasta osallisuudestasi siellä, / missä enkelit
karkeloivat Sinun valtaistuimesi ympärillä, / jota pyhien joukot riemuiten kunnioittavat. // Anna
palvelijoillesi heidän kanssansa lepo ja suuri armo!
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Siellä, missä on profeettain kuoro, / apostolien ja marttyyrien joukot ja kaikki ne, / jotka aikojen
alusta asti ovat vanhurskautuneet / Sinun pelastavaisen kärsimyksesi ja veresi kautta, / jolla Sinä
lunastit vangitun ihmisen, / siellä anna lepo uskossa nukkuneille, / oi ihmisiä rakastava, / ja anna
heille anteeksi, mitä he ovat syntiä tehneet, / sillä yksin Sinä olet elänyt maan päällä synnittömänä, /
yksin Sinä olet pyhä ja yksin Sinä olet vapaa kuolleitten joukossa! // Sen tähden anna palvelijoillesi
lepo ja suuri armo!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
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Sinä vapautit meidät, / jotka olimme synnin lain orjuuttamia, / kun Sinun kohdussasi, oi Valtiatar, /
ainoa Neitsytäiti, / sikisi lain antaja ja Kuningas Kristus, / jonka kautta me olemme ilmaiseksi ja
armosta vanhurskautetut. / Rukoile nyt Häntä, että Hän kirjoittaisi elävien kirjaan niiden sielut, /
jotka tuntevat Sinut Jumalanäidiksi, / että me Sinun välityksesi pelastamina, oi viaton, / saisimme
Poikasi halatun lunastuksen / ja veisuin ylistäisimme Häntä, // joka antaa maailmalle suuren armon!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Ryöväri ristillä uskoi Sinun jumaluuteesi ja alttiilla sydämellä tunnusti Sinut, oi Kristus, huutaen:
Herra, muista minua valtakunnassasi.
Kuollessanne te, marttyyrit, tuhositte pahuuden ruhtinaan, vihollisen, ja astuitte korkeuksiin
jumalallisin voitonmerkein seppelöitynä ja nyt te seisotte kaiken Kuninkaan, Jumalan, edessä.
Pappeuden valoa loistavat piispat saivat kunnian, ja pyhittäjien joukot pääsivät iankaikkiseen
elämään. Sen tähden heitä ylistetään autuaiksi!
Vainajien tropari
Oi Valtias Sana, Vapahtaja, saata valittujesi kuorojen kanssa kevennyksen paikkaan asumaan ne,
jotka olet muuttanut, äläkä ota huomioon heidän rikkomuksiansa maan päällä!
Kunnia  
Oi Kolminaisuus, taivu piispojen ja marttyyrien puhtaan taiston edessä ja lahjoita uskossa kuolleille
sielun pelastus ja suuri armo!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama, joka kannoit itsessäsi mihinkään Rajoittumatonta ja synnytit Hänet
luonnon ja ymmärryksen ylittäen, rukoile Häntä, että Hän olisi armollinen meille kaikille!
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Viidennen sävelmäjakson loppu
Sinä olet valittava ja ylen armollinen, mutta usein myös karkeloit rytmikkäästi. Mikä on taiteen
tuntema musiikin mieli, mikä plagaalisten poikkeava kutsu? Järjestyksessä olet viides, mutta
sinua kutsutaan ensimmäisen ensimmäiseksi, ja sitä sinä oletkin, oi plagaalisten ensimmäinen!
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