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Sunnuntai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Oi Sana, joka et halua kenenkään kuolemaa, / vaan Sinua vastaan syntiä tehneitten katumusta, / Sinä
armorikas Kristus ja Herra, joka aina olet armollinen minullekin, palvelijallesi, / ole nytkin
sääliväinen minulle, / kun minä kadun ja rohkenen anoa anteeksiantamusta pahoille teoilleni, / joilla
olen Sinua katkeroittanut, / sillä Sinä osoitat minussa jumalallisen armosi syvyyden, / jos ihmisiä
rakastavana pelastat minut, // joka olen ansioton.
Sinä ainoa ihmisiä rakastava, / joka haluat kaikkien pelastuvan / ja laupiaana kutsut katumukseen
niitä, jotka ovat Sinua murehduttaneet, / oi Valtias, minä rukoilen, / älä suinkaan muista niitä
sopimattomia häpeällisiä tekoja, / joita minä kurja olen tehnyt, voi!, / Sinun silmiesi edessä
pelkäämättä sitä, että Sinun käsiäsi ei voi välttää. / Sen tähden minä nyt lankean eteesi huoaten ja
murehtien / ja hengellisesti syleilen jalkojasi, // että saisin anteeksi!
Ota vastaan minun rukoukseni, / Sinä joka haluat kaikkien pelastuvan, / äläkä heitä pois kasvojesi
edestä minua, / joka olen paljon rikkonut nuoruudestani asti, / enemmän kuin koko ihmisluonto. /
Sen tähden minä lankean eteesi taivuttaen kyynelin polveni: / Ole armollinen, armahda minua, / ja
osoita minussa laupeutesi, / oi kunnian Herra, / armon ja laupeuden Isä! / Älä hylkää minua kurjaa,
// kun minä Sinua rukoilen!
Ruumiittomien stikiirat
Enkelikuorot veisaavat iankaikkisesti, / vaikenemattomin suin juhlaäänin Sinulle, oi ylen hyvä. / He
näkevät selvästi Sinun ihanan kauneutesi ja täyttyvät kirkkaudesta, / eikä heissä ole mitään
taipumusta pahaan, / vaan vakaasti he pyrkivät eteenpäin / ja saavat halulla ottaa vastaan autuaan
säteilyn. // Uskalluksella he rukoilevat meidän sielujemme puolesta!
Ympäröi enkelivartiolla laumasi, / Sinä joka sanallasi ja tahdollasi saatoit niiden joukot olemiseen, /
ja karkota jokainen kiusaus ja muukalaisten ja harhaoppisten röyhkeys, / sillä omalla verelläsi Sinä
sen totisesti lunastit ja pyyhit pois lain ja synnin tuomion, / että minä vapautuneena minua nyt
kiusaavista murheista // ylistäisin Sinua oikeauskoisesti, oi Vapahtaja!
Hallitukset, Herraudet, Serafit, / Valtaistuimet, puhtaat Kerubit, / Enkelit ja Arkkienkelit
ympäröivät peljäten kunnioitettavaa, puhdasta istuintasi ja jumalallista kunniaasi. / Kaikki Voimat
ja Vallat / ylistävät valtasuuruuttasi ja sanomatonta kaitselmustasi, oi Kristus, / ihmettelevät Sinun
viisauttasi olevaisissa // ja uskalluksella rukoilevat meidän sielujemme puolesta!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän stikiira
Horjahtanein mielin ja pettäjän eksytykseen joutuneena / minä kurja turvaan ihmeelliseen
laupeuteesi / ja hartaaseen rukoukseesi, oi Jumalan Morsian, pyhä Neitsyt! / Päästä minut
kiusausten ja ahdistusten kahleista, oi viaton, / ja pelasta minut pahojen henkien hyökkäyksiltä, /
että kunnioittaisin Sinua ja halulla ylistäisin veisuin, / kumartaisin ja kiittäisin Sinua, oi Valtiatar, //
joka olet aina autuaaksi ylistettävä!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Ei ole minulla katumusta eikä kyyneleitäkään. / Sen tähden minä rukoilen Sinua, Vapahtaja, / että
ennen loppua käännyttäisit minut ja antaisit minulle katumuksen, / että pelastuisin kadotuksesta! /
Oi Kristus, kun tulet pelottavasti, / älä sano meille: Minä en tunne teitä! / Sillä Sinuun, Vapahtajaan,
me olemme panneet toivomme, / vaikka välinpitämättömyytemme tähden emme täytäkään Sinun
käskyjäsi. / Mutta me rukoilemme: // Säästä meidän sielumme!
Marttyyrien stikiira
Sinun marttyyrisi, oi Herra, / eivät kieltäneet Sinua / eivätkä luopuneet Sinun käskyistäsi. // Heidän
esirukoustensa tähden armahda meitä!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Uskovaiset, ylistäkäämme arkkienkelin tavoin veisuin taivaallista häähuonetta / ja totisesti
sinetöityä porttia: / Iloitse, Sinä jonka kautta meille kasvoi kaikkien Vapahtaja, / elämän antaja
Kristus ja Jumala! / Kukista omalla kädelläsi jumalattomat hirmuvaltiaat, meidän vihollisemme, //
oi puhdas Valtiatar, kristittyjen toivo!

Maanantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatropari
Minä ajattelen pelottavaa päivää / ja valitan saastaisia tekojani. / Kuinka puolustautuisin
kuolemattoman Kuninkaan edessä? / Miten minä rietas rohkenisin katsoa Tuomaria? / Oi laupias Isä,
/ ainosyntyinen Poika ja Pyhä Henki, // armahda minua!
Älä paljasta salaisia tekojani kyynellaaksossa, / määräämässäsi paikassa, / jossa Sinä, oi armollinen,
istut tuomitsemaan, / älä saata minua häpeään enkelten edessä, / vaan sääli minua, Jumala, // ja
armahda minua!
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Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi hyvä Jumalansynnyttäjä, / luoksesi kiiruhtavien toivo, suoja ja satama, / maailman puolustaja, /
rukoile ruumiittomien kanssa hartaasti ihmisiä rakastavaa Jumalaa, / jonka Sinä synnytit, / että Hän
pelastaisi meidän sielumme kaikesta uhasta, // oi ainoa siunattu!
II Katismatropari
Armahda meitä, Herra, armahda meitä, / sillä kun emme taida itseämme millään puolustaa, / niin
tämän rukouksen Sinulle, valtiaalle Herralle, me syntiset kannamme: // Armahda meitä.
Herra, armahda meitä, / sillä Sinuun me turvaamme. / Älä vihastu kovasti meihin / äläkä muista
meidän rikoksiamme, / vaan katso nyt laupiaasti puoleemme / ja päästä meidät vihollisistamme, /
sillä Sinä olet meidän Jumalamme / ja me olemme Sinun kansaasi. / Kaikki olemme Sinun kättesi
tekoja // ja Sinun nimeäsi me avuksi huudamme.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Gabrielin sanat Neitseelle tulivat pelastuksen aluksi, / sillä hän kuuli sanan: Iloitse! / eikä karttanut
tervehdystä. / Hän ei epäröinyt, niin kuin Saara teltassa, / vaan lausui näin: Katso, minä olen Herran
palvelijatar; // tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan!
III Katismatroparit
Vietettyäsi kevytmielisesti koko elämäsi sinä, sielu, / et ajattele tuomion pelottavaa päivää. /
Raitistu ja ryhdy katumukseen! / Käänny ja huuda Kristukselle: // Armollinen, älä muista monia
syntejämme tuomion hetkellä!
Marttyyrien tropari
Vanhurskaat ovat iankaikkisessa valkeudessa, / sillä Sinussa valistuneet pyhät loistavat aina / kuin
valaisimet sammuttaen jumalattomien lampun. // Herra, sytytä heidän rukoustensa tähden minunkin
lamppuni ja pelasta minut!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Ylistäkäämme vaikenemattomin veisuin / Jumalan ylen kunniakasta ja pyhiä enkeleitä pyhempää
Äitiä / ja tunnustakaamme sydämin ja suin hänet Jumalansynnyttäjäksi, / sillä totisesti hän synnytti
lihaksi tulleen Jumalan // ja rukoilee lakkaamatta meidän sielujemme puolesta!
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Katumuskanoni, 6. sävelmä
Akrostikon on: Kristus, ota vastaan silmieni itku. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Aineellinen faarao hukkui kaikkine sotavoimineen, / mutta meren halki kulkenut Israel huusi: /
Veisatkaamme Herralle, meidän Jumalallemme, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Oi Kristus, paranna säälin öljyllä minut, joka olen joutunut pahojen ryövärien käsiin ja olen
puolikuollut sielunturmelevista vammoista, ja ole minulle armollinen, että ylistäisin Sinua!
Paljon syntiä tehneenä olen tullut ryövärien luolaksi. Sinä, joka synnyit luolassa, anna minulle
kyynelten kastetta ja puhdista minut, että tulisin Pyhän Henkesi temppeliksi!
Marttyyrien troparit
Nuorekkaasti kukistettuanne vihollisen te, taistelijat, saitte totisesti Jumalan sitomat seppeleet
kaunistukseksenne ja seisotte nyt korkeuksissa enkelten kanssa Jumalan edessä kunniaa täynnä!
Oi puhtaat suurmarttyyrit, kun te kerran hukutitte hengellisen faaraon verenne syvyyksiin, te
siirryitte taivaan luvattuun maahan Kristusta ylistäen!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, rukoile marttyyrien, jumalallisten profeettain ja kaikkien enkelten kanssa kaikkien
Luojaa, että Hän pelastaisi meidät, joka ylistämme Sinua, oi Jumalan armoittama!

Ruumiittomien kanoni
Akrostikon on: Vuorossa on Mielten kuudes sävelmä.
1. veisu
Irmossi
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki / niin kuin mannerta / ja nähtyään takaaajavan faaraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Ylistäen taivaallisen kuoron ihanaa kauneutta minä huudan Sinulle ja rukoilen Sinua, Kristus,
ainoaa laupiasta: Kirkasta minut heidän valistavilla säteillänsä!
Sinä kaunistit enkelten kuorot Sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi ja valmistit kaikkivoimallisena ne
veisuin ylistämään Sinua, kaiken alkusyytä!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, Sinä osoittauduit totisesti luomakunnan Valtiattareksi, kun otit vastaan Luojan, joka
omasta tahdostaan tuli ymmärryksen ylittäen lihaksi Sinun siemenettömästä kohdustasi.

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista, Herra, minun sieluni aivoitukset / ja perusta ne uskosi vahvalle kalliolle, / sillä Sinä, oi
Hyvä, // olet minun turvani ja tukeni!
Troparit
Minä lupasin Kristukselle katua, mutta en ole lainkaan lakannut pahaa tekemästä. Mitä
tapahtuukaan minulle, joka olen suuren sokeuden vallassa? Oi Jumalan poika, armahda Sinä minua!
Ajatellen Jumalan pitkämielisyyttä minä kulutan elämäni kevytmielisyyteen, ja pelkään alati, että
kuoleman terä yhtäkkiä minut tavoittaa.
Marttyyrien troparit
Marttyyrit halasivat vainoja, tuskia ja vaaroja ikään kuin nautintoa ja riemuitsivat nähdessään
mielensä silmin iankaikkisen nautinnon.
Koska teillä, ylen viisaat pyhät marttyyrit, oli aivoitustenne vahvana perustana jumalisuuden kallio,
moninaisten kidutusten salvat eivät teitä torjuneet.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi puhdas ja viaton, osoittauduit meille uudeksi paratiisiksi, jonka keskellä on elämän puu.
Siitä syömällä Aadam vapautuu pahasta kuolemasta.

Ruumiittomien kanoni
3. veisu
Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Kolmipyhääänin veisataan ylistystä kolmessa persoonassa Luonnolle, joka omasta tahdostaan loi
olemattomuudesta kaiken järjellisen luonnon, ja uskolla Häntä kunnioitetaan!
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Oi ihmisiä rakastava kaikkien Valtias, Sinä vuodatat runsasta hyvyyttä ja osoitat sen osallisuuden
kautta enkelten ruumiittomat joukot hyviksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, on meille annettu synninpäästö, sillä lain Valtias tuli Sinusta
ruumiilliseksi, kärsi meidän edestämme ja lunasti kaikki.

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Sinun valtasuuruutesi, oi Kristus, / peittää taivaat, / ja Sinun ylistystäsi // on kaikki täynnä, oi Herra!
Troparit
Älä tuomitse meitä, jotka olemme paljon Sinua vastaan rikkoneet, oi Valtias, vaan armahda meitä
Sinulle ominaisella armollasi!
Oi Vapahtaja, joka olet elämän tie, suo minun aina välttää kuolemaan johtavat synnin tiet!
Marttyyrien troparit
Käytyänne kidutusten paahtavaan rovioon te, marttyyrit, säilyitte palamatta jumalallisen Hengen
vilvoituksella.
Te, marttyyrit, saatte loistavasti nauttia jumalallisen nautinnon tulvasta perittyänne sen verenne
virroilla.
J umalansynnyttäjän tropari
Tuhlattuani elämäni kevytmielisyydessä minä kiiruhdan Sinun suojaasi, oi puhdas. Ole armollinen
ja pelasta minut!

Ruumiittomien kanoni
4. veisu
Irmossi
Kristus on minun voimani, / Jumalani ja Herrani! /  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Oi ihmisiä rakastava, saatuaan perinnöksensä Sinut, kuolemattomuuden lähteen, jumalalliset Mielet,
joiden luonto ei vastaanota turmelusta, ympäröivät Sinun puhdasta valtaistuintasi.
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Hengen pyhittämät enkelijoukot eivät liiku pahuuteen päin, sillä nousu kohti Alkuhyvyyttä on ne
jumaloittanut.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun kauttasi, oi Jumalanäiti, on esiäidin kirous purettu, sillä Sinä, puhdas ja viaton, synnytit
meille siunauksen iankaikkisen lähteen.

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Kristus, joka annat valon koittaa maailmalle, / valista minun sydämeni, / joka yöstä Sinun tykösi
huutaa, // ja pelasta minut!
Troparit
Oi Iisain juuresta vesonut Kristus, kuivata minun himojeni vesat ja istuta minuun Sinun pelkosi!
Oppikaamme huokaamaan niin kuin publikaani ja luopukaamme pahoista teoista, että välttäisimme
iankaikkisen huokaamisen!
Marttyyrien troparit
Jumalallisen rakkautesi haavoittamat marttyyrit iloitsivat kidutusten haavoittamina, oi Herra.
Ruumiillisesti taistellessanne te, marttyyrit, huusitte maan ääristä asti, ja Kristus kuuli teidän
äänenne.
J umalansynnyttäjän tropari
Ylistäkäämme veisuin taivaallista porttia, jonka kautta kaikki syntiset pääsevät anteeksiantamuksen
ovelle.

Ruumiittomien kanoni
5. veisu
Irmossi
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: / Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän sieluissamme,
/ jotka aamusta varhain tykösi riennämme, / jotta tulisimme tuntemaan Sinut, / Jumalan Sanan, //
syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Nähdessään vertauskuvin Sinut, kaiken valvojan, Luojan ja Herran, kerubiistuimella profeetta oppi
tuntemaan Sinun valtasi ja herruutesi salaisuuden.
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Nähdessään ihmismuodon yhdistyneen Sinuun, oi Valtias, jota kymmenet tuhannet ja tuhannet
enkelit ympäröivät, Daniel oppi tuntemaan Sinun kunniasi vallan salaisuuden.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistettävä Valtiatar, Sinun Poikasi osoittautui kauneudessa ihanammaksi muita maasta
syntyneitten poikia, sillä Hän on kaikkien Jumalan Sana, vaikka ottikin Sinusta ihmisluonnon.

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Synnin meripedon nielaisemana / minä huudan Sinulle, Kristus: / Niin kuin vapautit profeetan, //
vapauta minutkin turmeluksesta!
Troparit
Sinä, joka annoit sokeille silmät, aukaise minunkin sieluni silmät, että näkisin Sinun valkeutesi ja
pääsisin himojen pimeydestä!
Oi armollinen, täytä katumuksen elävöittävällä vedellä minun sieluni ja anna minulle kyynelten
virtoja!
Marttyyrien troparit
Marttyyrien laaksot kasvavat parannusten liljoja ja levittävät hyvää tuoksua kaikkien hurskaitten
sydämiin.
Kun teidän ruumiinne hajotettiin kidutuksissa, oi pyhät, te säilytitte sydämenne vahvana Herran
halajamisessa.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan pyhä Äiti, pyhitä säälilläsi minun sydämeni, joka on inhottavissa teoissa saastunut!

Ruumiittomien kanoni
7. veisu
Irmossi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: / Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
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Troparit
Kun Jaakob puhtain mielin näki selvästi, kuinka Sinun enkelisi laskeutuivat portaita, oi Valtias, Hän
oppi ennalta tuntemaan Sinun tulemisesi lihaan.
Oi Valtias, Sinun palvelijasi Israel riemuitsi käsittäessään enkelten jumalallisen ja kirkkaan joukon,
joka karkeloi hyvässä järjestyksessä ja kunnioittaa sanomatonta kunniaasi.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt Valtiatar, Sinun kohtusi, johon jumaluuden kirkkaus sijoittui, osoittautui selvästi
iankaikkisia enkelivuoria totisesti ylhäisemmäksi vuoreksi.

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Kiitetty olet Sinä, Herra, / meidän isiemme Jumala, / joka kuulit pyhittäjänuorukaistesi veisun // ja
viilensit palavan pätsin!
Troparit
Liika pahuus on sokaissut minun mieleni enkä pysty näkemään katumuksen valoa. Oi Kristus
minun Vapahtajani, pelasta minut!
Oi armollinen, Sinun laupeuteesi luottaen minä lankean eteesi ja pyydän pahojen tekojeni päästöä.
Oi Valtias, älä hylkää minua!
Yksin minä olen alastomaksi riisuttu vanhurskauttavista teoista, yksin minä olen tehnyt jokaisen
sopimattoman teon. Oi Kristus, yksin Sinä armahda minua!
Marttyyrien troparit
Oi Kristus, joka olet pukenut maailmassa taistelleet pyhäsi ylimaalliseen kunniaan, heidän
esirukoustensa tähden pelasta minut!
Taistellen uskossa lain mukaisesti ja vanhurskaan lain jumalallisina vartijoina te syljitte
epäoikeudenmukaista lainsäädäntöä.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi puhdas Neitsyt, synnytit orjan muotoon pukeutuneen Valtiaan. Rukoile Häntä, että Hän
vapauttaisi minut himojen orjuudesta!
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Ruumiittomien kanoni
7. veisu
Irmossi
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: / Kiitetty olet Sinä, // meidän isäimme Jumala.
Troparit
Kun te, ylen pyhät enkelit, lähestytte Kristuksen sanomatonta kunniaa, Kaikkivaltiaan ihanuus
kirkastaa teidät ja te huudatte aina halulla: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Oi valtias, kun enkelit hengellisesti ympäröivät Sinua, he saavat iankaikkisesti ottaa vastaan
käsittämättömän kirkkautesi. Veisuin he ylistävät ja lausuvat aina: Kiitetty olet Sinä, meidän
isäimme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Gabriel sanoi: Ruumiiton Herra on Sinun kanssasi! Sillä haluten luoda uudelleen turmeltuneen
luonnon Hän asettui asumaan Sinun kohtuusi, oi puhdas. Siunattu olet Sinä, joka lihassa synnytit
Jumalan!

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Pyhittäjänuorukaisesi jäljittelivät pätsissä kerubeja, / kun he huusivat kolmipyhäveisua: / Kiittäkää,
veisuin ylistäkää // ja korkeasti kunnioittakaa Herraa!
Troparit
Minä olen ottanut esimerkikseni armottoman rikkaan miehen ja ylenkatson köyhtynyttä mieltäni,
joka makaa pahuuden haavoissa katumuksen ovien edessä. Oi Kristus, älä lähetä minua
sammumattomaan tuleen!
Oi armollinen, joka teit lopun synnin talvesta, älä ota minua valmistautumattomana elämän talvesta,
hyvien tekojen sapatista ja vapaapäivästä, vaan anna minulle jumalallinen kääntymys!
Marttyyrien troparit
Eksytyksen maahan polkien marttyyrit kestivät harhaantumattomin uskoin kidutusten koko aallokon
ja kiittivät, veisuin ylistivät ja korkeasti kunnioittivat Herraa.
Pyhät voittoisat marttyyrit kestivät kidutusten polttavat liekit kärsivällisyyden vilvoittamina ja
polttivat jumalattomuuden aineen jumalallisen rakkauden kiihkon tulella.
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka olet enkeleitä kunniallisempi, Sinä synnytit pyhän Jumalan ja
tulit suuresti pyhitetyksi. Sen tähden pyhitä minunkin sieluni!

Ruumiittomien kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Kristus, niin kuin Sinä muinoin ympäröit palvelijasi Elisan ruumiittomin sotavoimin, ympäröi niin
Sinun Kirkkosikin, joka korkeasti kunnioittaa Sinua kaikkina aikoina!
Te jumalalliset sotavoimien johtajat, jotka seisotte pelottavan valtaistuimen edessä, rukoilkaa
lunastusta rikkomuksista meille, jotka halulla ylistämme ja korkeasti kunnioitamme Kristusta
iankaikkisesti!
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalallisen Gabrielin kanssa me huudamme Sinulle, oi Jumalan autuuttama Äiti ja Neitsyt: Iloitse!
Sillä Sinä synnytit meille lihallisesti Jumalan Sanan, jota me korkeasti kunnioitamme kaikkina
aikoina!

Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Neitsyt, enkelin tervehdyksen vastaanottaja / ja itsensä Luojan synnyttäjä, / turvaa niitä, // jotka
Sinua ylistävät!
Troparit
Siveämielinen Joosef tuli tunnetuksi ravinnon antajana, mutta minä, joka aina irstailen, olen
joutunut hyveellisten tekojen nälänhätään.
Oi Kristus, katuen niin kuin Pietari minä kyynelehdin, niin kuin publikaani minä huokaan, ja niin
kuin tuhlaajapoika minä huudan sydämeni pohjasta: Minä olen syntiä tehnyt, anna minulle anteeksi!
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Marttyyrien troparit
Kun Jumala taisteli rinnallanne te, viisaat, kukistitte paholaisen pahuuden ja saitte korkeudesta
voiton seppeleet.
Puhtaitten marttyyrien pyhä muisto pyhittää Pyhässä Hengessä ne, jotka sitä oikeauskoisesti
pyhittävät.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, joka synnytit himottomuuden valkeuden, valista minut, joka olen synnin pimentämä, että
veisuin ylistäisin Sinua, oi puhdas ainainen Neitsyt!

Ruumiittomien kanoni
9. veisu
Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. /
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Troparit
Niin kuin Sinä pysäytit kansaasi miekalla lyövän enkelin profeettasi Daavidin aikana, oi armollinen
Kristus, anna niin rauha kaikille kirkoillekin ja armorikkaana kevennä nyt uhkaava koettelemus!
Oi Valtias Kristus, näe kansasi kurjuus ja sielujen ja ruumiitten lääkärinä paranna se
palvelushenkiesi rukousten tähden, kun he ympäröivät Sinua, kaikkien hallitsijaa, ja lakkaamatta
ylistävät Sinua Jumalana!
J umalansynnyttäjän tropari
Hallitukset, Arkkienkelit, Herraudet, Serafit, Voimat, Vallat, Enkelit, Valtaistuimet ja monisilmäiset
Kerubit palvovat nyt ylistettyä Poikaasi ja hartaasti kunnioittavat aina Sinua, oi Neitsytäiti!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Vapahtaja, Sinä sielujen ja ruumiitten lääkäri, / paranna minun sydämeni vammat, / jotka ovat
syntyneet monista synneistäni, / ja anna aina anteeksi minun rikkomukseni! / Suo minulle
katumuksen kyyneleitä, / anna minulle päästö veloistani, oi Herra, // ja armahda minua!
Havaittuaan minut hyveistä alastomaksi / vihollinen haavoitti minua synnin nuolella, / mutta
paranna sielujen ja ruumiitten lääkärinä minun sieluni vammat, oi Jumala, // ja armahda minua!
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Marttyyrien stikiira
Koko luomakunta viettää Sinun pyhiesi muistojuhlaa, oi Herra / Taivaat riemuitsevat enkelten
kanssa / ja maa iloitsee ihmisten kanssa. // Heidän rukoustensa tähden armahda meitä!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Sinä otit vastaan arkkienkelin sanat / ja osoittauduit kerubiistuimeksi. / Sinä, oi Jumalansynnyttäjä,
// kannoit sylissäsi meidän sielujemme toivoa!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Muista minua, Jumala, minun Vapahtajani, kun tulet valtakuntaasi, ja pelasta minut, sillä Sinä olet
ainoa ihmisiä rakastava.
Oi ihmisiä rakastava Jeesus, älä ota huomioon tietäen ja tietämättä tekemääni, vaan lue minut
pelastettujen joukkoon!
Oi Kristus, joka olet tehnyt kirkkaiksi enkelten kuorot, valista heidän pyyntöjensä tähden minun
sydämeni silmät!
Marttyyrien tropari
Kestettyänne kaikkinaiset tuskat te, voittajat, parannatte aina ihmisten tuskat ja vammat.
Kunnia  
Me kumarramme pyhää Kolminaisuutta, jota enkelten sotajoukot veisuin ylistävät, ja huudamme
Hänelle: Pelasta meidän sielumme!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Pelasta minut iankaikkisesta tulesta ja minua odottavista kidutuksista, oi Jumalansynnyttäjä, että
ylistäisin Sinua autuaaksi!
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Maanantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Nuoruudestani asti minä olen kokonaan ollut lihan hekumain orjana / ja olen tullut minua
hirmuvallassaan pitävien himojen asunnoksi. / Järjettömästi sieluni laiminlyöden minä olen pitänyt
halpoina Sinun käskysi, oi Vapahtaja. / Mutta Sinä, joka olet minut luonut / ja joka tunnet meidän
heikkoutemme, / Sinä ainoa synnitön, / anna minulle anteeksi syntini, / joita olen tietäen ja
tietämättäni, / aineellisesti ja hengellisesti tehnyt nuoruudestani asti, // oi laupias, ainoa sääliväinen!
Kuka minut päästäisi kurjan lihani kuolemasta / ja pelastaisi minun sieluni vahingolta ja
kiusaukselta? / Sillä himoille alttiina se pitää hirmuvallassaan sieluani / ja nousee sitä vastaan, /
mutta voi!, heikkona se ahdistaa minua kurjaa! / Vapahtaja, minä en pysty kestämään sen
heikkouden edessä, / mutta Sinä, minun Luojani, älä anna mullan voittaa henkeä, / jonka Sinä
minuun puhalsit // niin kuin hyväksi näit!
Oi Kuolematon, sääli minua, / kun haluat käskylläsi erottaa minun sieluni lihan siteistä! / Lähetä
ystävällinen ja ilahduttava enkeli noutamaan minut / ja pelastamaan minut pimeyden ruhtinailta, / ja
vahvistamaan minua helposti nousemaan ilman tietä / ja pääsemään tuomitsemattomana
kumartamaan Sinun pelottavaa valtaistuintasi, // oi ylen hyvä Jumala!
Edelläkävijän stikiirat
Minä, irstaudessani tuomittava, / lankean Sinun eteesi, / joka olet käsittämättömän kunnian saanut, /
ja rukoilen Sinua sydämeni pohjasta: / Näe minun sieluni ahdistus, / Sinä joka loistit ilon edellä! /
Näe minun sydämeni paiseet, / Sinä katumuksen saarnaaja, / ja anna minulle pelastus jumalallisten
esirukoustesi kautta, oi Edelläkävijä, // joka rukoilet Herraa!
Pahuudessani tuomittavana, / kokonaan toivottomuuteen vajonneena / minä olen paha ja synkeä, /
minä olen sopimattomien hekumoiden täysin merkitsemä, / aivan turmeltunut ja kelvoton. / Sinun
jalkoihisi minä lankean, oi autuas, / älä hylkää minua, / vaan pelasta minut, oi Johannes, // Herran
ystävä ja Edelläkävijä!
Oi kunniakas Edelläkävijä, / pelasta minun sieluni synnin ja rikkomusten karvaasta kuolemasta, / ja
tee esirukoustesi voimalla minut eläväksi Kristuksen käskyjen jumalallisissa teoissa! / Tee loppu
minua vastaan näkymättömästi taistelevien sodasta // ja ohjaa rukouksillasi Jumalan edessä minut
iankaikkisen ja pelastavaisen levähdyksen suoralle tielle!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän stikiira
Vihan merkki on kauna, / ja suuttumus ilmaisee vihaa, / ja sen kautta kumpuaa kurjasta suusta
sopimaton raaka pilkka, / joka tekee puhujansa syypääksi helvetin tuleen, / niin kuin on kirjoitettu. /
Valvo siis, sielu, karta katkeraa suuttumusta, / vihaa, kaunaa, pilkkaa ja kaikkea pahanhajuista tieltä
poikkeamista, / ja huuda Jumalansynnyttäjälle: // Minun Valtiattareni, pelasta minut!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Ei ole minulla katumusta eikä kyyneleitäkään. / Sen tähden minä rukoilen Sinua, Vapahtaja, / että
ennen loppua käännyttäisit minut ja antaisit minulle katumuksen, // että pelastuisin kadotuksesta!
Oi Kristus, kun tulet pelättävästi, / älä sano meille: / Minä en tunne teitä! / Sillä Sinuun,
Vapahtajaan, me olemme panneet toivomme, / vaikka välinpitämättömyytemme tähden emme
täytäkään Sinun käskyjäsi. / Mutta me rukoilemme: // Säästä meidän sielumme!
Marttyyrien stikiira
Oi Kristus, / Sinun tähtesi marttyyreiksi tulleet kestivät monia kidutuksia, / ja saivat taivaissa
täydellisen seppeleen, // että rukoilisivat meidän sielujemme puolesta.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / joka olet ahdistettujen päästäjä ja sairasten vapauttaja, / pelasta
kaupunkisi ja kansasi, / Sinä sodassa olevien rauha, / myrskyssä olevien tyyneys, // uskovaisten
ainoa suojelija!

Tiistaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Minä ajattelen pelottavaa päivää / ja valitan saastaisia tekojani. / Kuinka puolustautuisin
kuolemattoman Kuninkaan edessä? / Miten minä rietas rohkenisin katsoa Tuomaria? / Oi laupias Isä,
ainosyntyinen Poika ja Pyhä Henki, // armahda minua!
Älä paljasta salaisia tekojani kyynellaaksossa, / määräämässäsi paikassa, / jossa Sinä, oi armollinen,
istut tuomitsemaan, / älä saata minua häpeään enkelten edessä, / vaan sääli minua, Jumala, // ja
armahda minua!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, / synnytit viimeisinä aikoina miehettä puhtaista veristäsi lihaksi tulleen
Jumalan Pojan ja Sanan, / joka on iankaikkisuudessa syntynyt Isästä äidittä. // Rukoile Häntä, että
Hän ennen loppua antaisi meille synninpäästön!
II Katismatroparit
Armahda meitä, Herra, armahda meitä, / sillä kun emme taida itseämme millään puolustaa, / niin
tämän rukouksen Sinulle, valtiaalle Herralle, me syntiset kannamme: // Armahda meitä.
Herra, armahda meitä, / sillä Sinuun me turvaamme. / Älä vihastu kovasti meihin / äläkä muista
meidän rikoksiamme, / vaan katso nyt laupiaasti puoleemme / ja päästä meidät vihollisistamme, /
sillä Sinä olet meidän Jumalamme / ja me olemme Sinun kansaasi. / Kaikki olemme Sinun kättesi
tekoja // ja Sinun nimeäsi me avuksi huudamme.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Me pyydämme yksin Sinun pelottavaa suojelustasi, / oi maailman hyvä toivo, Jumalansynnyttäjä
Neitsyt. / Sääli suojatonta kansaa! / Rukoile armollista Jumalaa, / että Hän pelastaisi meidän
sielumme kaikesta uhasta, // oi ainoa siunattu!
III Katismatroparit
Oi Johannes, / Sinä osoitit ihmisille elämän tien huutaen: / Tehkää sydämenne suoraksi Herralle! /
Pelasta rukoustesi kautta paljon syntiä tehnyt sielu, / herätä paatuneet aivoitukset katumukseen / ja
pelasta tulevasta kadotuksesta, // oi Vapahtajan Edelläkävijä!
Marttyyrien tropari
Kilvoitus tantereella on alkanut, / hirmuvaltiaitten kidutukset kohtaavat marttyyreja, / ja
ruumiittomien kuorot seisovat pidellen voittopalkintoja. / Viisaat hämmästyttivät hirmuvaltiaita ja
kuninkaita, / sillä Kristuksen tunnustamalla he kukistivat Beliarin. // Oi heidät vahvistanut Herra,
kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Syntieni paljous, oi Jumalansynnyttäjä, on lukematon. / Sinuun, oi puhdas, olen minä turvautunut,
pelastusta pyytäen. / Katso heikon sieluni puoleen ja rukoile Poikaasi, meidän Jumalaamme, / että
Hän antaisi minulle anteeksi kaikki kauheat rikokseni //  rukoile, oi ainoa siunattu!
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Katumuskanoni, 6. sävelmä
Akrostikon on: Lunastaja Kristus, kevennä minut rikkomuksista. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Auttaja ja suojelija on minun pelastuksekseni tullut. / Hän on minun Jumalani, / ja minä kunnioitan
Häntä, minun isäni Jumalaa, // minä ylistän Häntä, sillä Hän on jalosti kunnian saanut.
Troparit
Minä rukoilen Sinua, lunastajani Jeesus: Niin kuin lunastit monista rikkomuksista hyvin katuneen
syntisen naisen, lunasta armollisena minutkin mittaamattomista pahoista teoista!
Voi Jeesus, turhuuden mielellä purjehtiessani tätä elämän hirveää merta, minä olen joutunut moniin
haaksirikkoihin! Lunasta minut niistä ja pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Kunnioittakaamme iloiten urheita taistelijoita, vihollisen kukistajia, jotka taistelivat kärsivällisesti ja
saivat Jumalalta voiton seppeleen!
Viisaasti ja rohkeasti esittäen Jumalan sanaa te voititte hirveät kaunopuhujat, ja kestettyänne
kaikenlaisia tuskia, te saitte suuren kunnian!
J umalansynnyttäjän tropari
Hajotettuasi synnytykselläsi kuoleman portit Sinä, puhdas, osoittauduit elämän portiksi. Sinä
osoittauduit valituksi maaksi, jonka kautta ihmisten saviseos ylennettiin maasta taivaisiin!

Kalliin Edelläkävijän kanoni
Akrostikon muodostuu aakkosista ja on kahdeksannessa ja yhdeksännessä veisussa: Joosefin runo.
1. veisu
Irmossi
Aineellinen faarao hukkui kaikkine sotavoimineen, / mutta meren halki kulkenut Israel huusi: /
Veisatkaamme Herralle, meidän Jumalallemme, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Jumalallinen enkeli ilmoitti isällesi ennalta Sinun syntymäsi, oi Jumalan enkeli! Muista meitä hänen
kanssansa tuomiopäivänä, että saisimme armon, oi pyhä Edelläkävijä!
Oi Kristuksen Edelläkävijä, joka olet erämaan ihana kasvatti, kitke juurineen minussa alati kasvava
välinpitämättömyys, ja ohjaa minut kantamaan katumuksen hedelmää!
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Hedelmätön kohtu kantoi loistavana hedelmänään Sinut, joka osoitit ennen hedelmättömät sydämet
hedelmällisiksi. Uskolla minä huudan Sinulle: Oi Kastaja, kitke pois minun hedelmättömät
aivoitukseni!
J umalansynnyttäjän tropari
Paha vihollinen metsästää alati minua kavalasti. Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä, tempaa minut sen
väijytyksestä, ja ohjaa minut toteuttamaan vain Valtiaan tahtoa!

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista, oi Kristus, / Sinun käskyjesi horjumattomalle kalliolle / minun horjahtanut sydämeni, //
sillä Sinä yksin olet pyhä ja Herra.
Troparit
Oi ainoa sovintoon valmis Herra, katso minuun laupiaalla silmälläsi, kun joudun eteesi
tuomittavaksi!
Vapahtaja, ota minut vastaan, kun minä huokaan publikaanin lailla sieluni pohjasta, ja lahjoita
minulle katumus, joka vapauttaa minut kaikista synneistä!
Marttyyrien troparit
Pyhän verenne virroilla te, pyhät, teitte lopun alttareilla pahoille hengille kannetusta inhottavasta
verestä.
Pyhään Henkeen juurtuneina te, pyhät, tuhositte kadotuksen epäjumalat ja vahvistitte kaikki uskoon.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinussa, oi puhdas, sikisi Hän, joka pitää vallassaan koko maailmaa. Sen tähden minä rukoilen
sinua: Päästä minut kaikista minut valtaansa saaneista tuskista!

Edelläkävijän kanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista, Herra, minun sieluni aivoitukset / ja perusta ne uskosi vahvalle kalliolle, / sillä Sinä, oi
Hyvä, // olet minun turvani ja tukeni!
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Troparit
Anna minun nyt kääntyä väärältä tieltä, oi autuas Edelläkävijä, ja ojenna kätesi minulle, joka
jatkuvasti olen hirveitten tekojen meren armoilla!
Minä elän huolettomasti ja puunkaataja lähestyy. Oi autuas Edelläkävijä, anna minun nousta
rukoustesi kautta, ettei minua hedelmättömänä viskattaisi sammumattomaan tuleen!
Peljättävä päivä on ovella ja hirveät taakat painavat minua. Oi Herran Kastaja, kevennä minut niistä
puhtaitten rukoustesi kautta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä osoittauduit Jumalan valtaistuimeksi. Istuessaan lihallisesti sillä Hän
nosti vanhasta lankeemuksesta ihmiset, jotka ylistävät Sinua kiitosveisuin!

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Profeetta kuultuaan Sinun tulemisestasi, Herra, peljästyi, / että Sinä tahdot syntyä Neitseestä ja
ilmestyä ihmisille, ja sanoi: / Minä kuulin sanoman Sinusta ja peljästyin. // Kunnia olkoon, Herra,
Sinun voimallesi!
Troparit
Oi armollinen Herra, anna minulle kyynellähteitä, jotka kuivattaisivat himojeni vuodon, pesisivät
pois synnin kaiken loan ja sammuttaisivat minulta helvetin tulen iankaikkisen lieskan!
Minä en lakkaa raapimasta sieluni haavoja hekumallisuudella. Ainoana tunnottomana ei minulla ole
aiettakaan tulla tuntoihini. Mitä minusta tulee ja mitä minä tekisin? Oi armollinen Kristus, paranna
ja pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Oi autuaat marttyyrit, jumalallisessa ohjauksessa te uskoen purjehditte halki kadotuksen veden ja
pahuuden aaltojen epävakaan ulapan ja saavutitte taivaan Valtakunnan sataman.
Jumalisuuden valaisimiksi ja totuuden valistajiksi tullen te taistojenne kirkkaudella vähensitte
jumalankieltämisen tuskaisen pimeyden, ja ihmeitten säteillä te nyt hajotatte himojen usvan, oi
marttyyrit!
J umalansynnyttäjän tropari
Profeetta näki muinoin ennalta Sinut, oi viaton Neitsyt, seitsenhaaraisena lampunjalkana, joka
kannat Jumalan tuntemisen tulta ja loistat tietämättömyyden pimeydessä oleville. Sen tähden minä
huudan Sinulle ja rukoilen: Valista minut!
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Edelläkävijän kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, minä olen kuullut Sinulta sanoman ja peljästynyt, / minä olen käsittänyt Sinun tekosi ja
hämmästynyt. // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Troparit
Oi Edelläkävijä, minä rukoilen Sinua: Paranna jumalallisen rukouksesi tehokkaalla lääkkeellä
ryöväreitten hyökkäysten haavoittama sydämeni!
Oi Edelläkävijä, kukista sielussani yhä elävä synti ja anna nousu minulle, joka olen horjahtanut
hekumaan!
Oi autuas, tule satamaksi meille, jotka olemme elämän meren myrskyssä, ja muuta sen kuohut
tyveneksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun synnyttäjäsi rukoilee Kastajan kanssa Sinua, oi Herra: Älä tuomitse minua tekojeni mukaan,
minä pyydän, vaan ole minulle armollinen!

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Minä rukoilen Sinua, ihmisiä rakastava Jumala, / valista minutkin ja kuljeta käskyjesi polkua, / kun
minä varhain, yöstä lähtien Sinua etsin, // ja opeta minua tahtoasi täyttämään.
Troparit
Katso, Kristus, minä olen laiska palvelijasi, joka olen kätkenyt leiviskäsi ja kuluttanut aikani
himojen pahoihin tekoihin, mutta älä lähetä minua tuleen!
Päästyäni armon kautta Sinun pojaksesi, oi laupias Herra, minä olen tullut vihollisen orjaksi ja
etääntynyt Sinusta eläessäni irstaasti, mutta käännytä ja pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Uskon haarniskaan pukeutuneina marttyyrit seisoivat tuomioistuimen edessä, ja sen tähden hirveä
Beliar ei voinut haavoittaa heitä eksytyksen nuolilla.
Ruumiillisesti kuoletettuina marttyyrit kuolettivat vihollisen kaikki juonet, siirtyivät iankaikkiseen
elämään ja saivat iloiten ottaa vastaan kunnian seppeleen.
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J umalansynnyttäjän tropari
Minä rukoilen Sinua, oi läpikäymätön portti: Aukaise minulle totisen katumuksen portit ja osoita
minulle pelastuksen polku, oi puhdas, kaikkien ohjaaja!

Edelläkävijän kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun luoksesi, oi Jumalan Sana, / joka olet laupeudessasi empimättä alentanut itsesi / ja synnin
himoja tuntematta laskeutunut aina kuolon kärsimyksiin, /  Sinun luoksesi minä aamusta varhain
kiiruhdan: / Suo minulle, langenneelle, rauha, // oi ihmisiä rakastava!
Troparit
Oi autuas Edelläkävijä, Sinusta tuli Kolminaisuuden temppeli, ja katso, Sinun pyhään temppeliisi
kokoontuneina me rukoilemme Sinua hartain uskoin: Pelasta meidät kiusauksista ja ahdistuksista, oi
autuas!
Vierautettuani mieleni kaikesta hyveestä minä nyt rukoilen Sinua, oi autuas, joka elämässä aukaisit
oudon tien: Paranna minut hyvyyteen suuntaamalla ja tee minut kaikkien Jumalan omaksi!
Oi profeetta, joka upotit Jordanin virtaan armon syvyyden, kuivata esirukouksillasi minun pahojen
tekojeni virtaus ja anna minulle kyynelvirtoja!
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalallisen säteilyn koristamana Sinä, Neitsyt, synnytit Hänet, joka on kauneudessaan ihana.
Rukoile aina Häntä, että Hän pelastaisi turmeluksesta meidät, jotka uskolla ja halajamisella Sinua
ylistämme!

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Minä huusin täydestä sydämestäni laupiaalle Jumalalle, / ja Hän kuuli ääneni / helvetin syvyydessä
// ja saattoi minun elämäni ulos turmeluksesta.
Troparit
Oi Jeesus Kristus, älä osoita minua pahojen henkien pilkaksi pelottavana päivänä, älä silloin lausu
minulle sanoja, jotka lähettäisivät minut helvetin tuleen!
Vanhurskasten vihollinen on upottanut minut rikkomusten syvyyteen, mutta minä kiiruhdan Sinun
armosi merta kohti. Jeesus, ohjaa nyt minut elämän satamaan!
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Marttyyrien troparit
Oi viisaat, kun te uudistitte monien tuskien auralla sielunne kynnöksen, te selvästi kylvitte
jumalallisella siemenellä marttyyriuden tähkän uskon hyvään maahan.
Jumalisesti te, asemiehet, haavoititte omilla haavoillanne haavoittajaanne. Sen tähden te elämään
siirtyneinä nytkin parannatte ihmisten kärsimyksiä!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi nuhteeton, osoittauduit Jumalan temppeliksi, jossa pyhästi asuessaan Hän jumaloitti
ihmisten olemuksen ja teki ihmeellisesti uskovaiset omiksi temppeleikseen.

Edelläkävijän kanoni
6. veisu
Irmossi
Syntien pohjaton syvyys minua ympäröi / ja minä voimatta enää kärsiä niiden aaltoja huudan
Sinulle, / niin kuin Joona huusi Herralle: // Johdata minut pois turmiosta!
Troparit
Sinä, profeetta, kasvoit ikään kuin vesa juuresta ja osoitit kaikesta jumalantuntemisesta
hedelmättömät sydämet Herran ylistämisessä hedelmällisiksi.
Murskaa pian paha meidän jalkoihimme ja ohjaa suojeluksellasi meidän hengelliset jalkamme
rauhan tielle, oi Edelläkävijä!
Oi vanhurskauden profeetta, suojele laumaasi ja pelasta meidät pahojen henkien kaikilta juonilta ja
iankaikkisesta kadotuksesta!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinulle, oi Neitsyt, me edeskannamme kiitosvirttä, sillä Sinun kauttasi, oi puhdas, me olemme
pelastuneet vanhasta kirouksesta ja saamme nyt poimia kaikkinaisen siunauksen hedelmää!

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Me olemme syntiä ja vääryyttä tehneet, / olemme pahat olleet Sinun edessäsi, / emme ole
mielessämme pitäneet, / emmekä ole tehneet sitä, mitä Sinä olet käskenyt meille; / mutta älä meitä
lopullisesti hylkää, // oi isäin Jumala!
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Troparit
Mittaamattomasti rikkoneena minä luotan mittaamattomaan armoosi. Minä tiedän säälisi, tiedän
pitkämielisyytesi ja pahuudettomuutesi. Oi armollinen, lahjoita minulle katumuksen hedelmiä ja
pelasta minut!
Oi armollinen, paranna minun sydämeni parantumattomat himot, pyyhi pois minun velkani,
kevennä raskas taakkani, että katumuksella aina kunnioittaisin Sinua, isäin Jumalaa!
Marttyyrien troparit
Piinapenkeissä, silvottuina, aineellisen tulen polttamina, leijonain ruoaksi annettuina ja teilattuina
jumalalliset ja pyhät taistelijat eivät kieltäneet Sinua, meidän elävää Jumalaamme.
Ruumiista teidät erotettiin, oi marttyyrit, mutta te osoittauduitte erottamattomiksi Jumalasta
jumalallisesti yhdistyneinä Häneen, joka virtauksetta yhdistyi meihin. Rukoilkaa alati Häntä, että
Hän pelastaisi meidät kaikesta hädästä!
J umalansynnyttäjän tropari
Siemenettä kasvoi Sinussa Hän, jonka Isä oli synnyttänyt virtauksetta. Synnytyksen jälkeen Sinä
pysyit samanlaisena neitseenä, kuin ennen synnytystä. Sen tähden Sinua, oi puhdas, lakkaamatta
ylistetään autuaaksi ja kunnioitetaan Jumalan totisena Äitinä.

Edelläkävijän kanoni
7. veisu
Irmossi
Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, / vaan tuleen heitettyinä / saivat
kastevirvoituksen ja veisasivat: // Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!
Troparit
Oi Kastaja, joka olet Sanan ääni, ota nyt vastaan meidän äänemme ja pelasta kansasi himoista,
vaaroista, monenlaisesta uhasta ja iankaikkisesta kadotuksesta!
Kädelläsi Sinä, profeetta, osoitat Jumalan Karitsaa, joka aina ottaa pois maailman synnit. Rukoile
Häntä, että Hän ottaisi pois minunkin hirveät ja pitkäaikaiset rikkomukseni ja soisi minulle elämän!
Riennä, minun sieluni, jätä järjettömien tekojen pimeys ja huuda: Jeesus, armahda minua Kastajan
rukousten tähden ja pelasta minut minun tekojeni loasta!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi puhdas, synnytit hyvyydessään ihmisiin yhdistyneenä Hänet, jonka edessä taivaalliset
joukot vavisten seisovat. Rukoile hartaasti Häntä, että Hän armahtaisi palvelijoitasi!
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Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Sille, jota taivasten sotajoukot ylistävät, / ja jonka edessä kerubit ja serafit pelosta vapisevat, /
veisatkaa kaikki, joissa henki on, / ja kaikki luodut, // sekä kiittäkää ja suuresti ylistäkää
iankaikkisesti.
Troparit
Minä luotan Sinun laupeutesi suureen armoon, oi Kristus, niin kuin Daavid, mutta häntä
syyllisempänä, ja huudan hänen kanssansa: Oi ainoa armollinen, armahda minua pian!
Minä toivon itselleni hyvää loppua, mutta en ole koskaan halukas lopettamaan pahoja tekojani, sillä
minun sydämeni on paatunut. Oi Jumalan sana, ole minulle armollinen!
Marttyyrien troparit
Omasta tahdostanne teidät, voittajat, kannettiin valittuina ja moitteettomina uhreina meidän
tähtemme uhratulle ainosyntyiselle Sanalle, ja te teitte lopun kaikista pahojen henkien uhreista!
Jänteiden katkaisemisen, hampaitten kiskomisen, käsien taittamisen, jäsenten raastamisen ja kaikki
muut rangaistukset te, marttyyrit, kestitte urheasti ja ylistitte veisuin Kristusta, kilvan ainoaa
asettajaa.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi siunattu, avioon käymätön Neitsyt, Sinä synnytit meille uuden pienokaisen, Vanhaikäisen, joka
osoitti meille maan päällä uudet polut ja uudisti vanhentuneen luonnon.

Edelläkävijän kanoni
8. veisu
Irmossi
Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan / katsoivat halvaksi
hallitsijain mielettömän käskyn / ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, veisasivat Valtiaalle
otollisen virren: / Luodut veisatkaa kiitosta Herralle // ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Sinä, autuas, näit Pyhän Hengen laskeutuvan kastettavaksi tulleen Sanan päälle kyyhkysen
muodossa ja sait kuulla Isän äänen: Tämä on minun kanssani valtaistuimella istuva Poikani, jolle
koko luomakunta veisaa: Luodut, veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Oi profeetta, polta rukoustesi tulella minun mieleni kuivettuneet himot ja sytytä taas minun
sydämeni sammunut lyhty, että selvästi käsittäisin ja veisuin ylistäisin Luojan käskyjen valkeutta:
Luodut, veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
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Minä kurja olen palvelija, joka olen kätkenyt leiviskän, jonka sain Jumalalta työtä tehdäkseni. Mitä
tekisin, kun tulet tuomiolle ja tutkit jokaisen työt? Riennä avukseni, oi profeetta, kun minä uskoen
huudan: Luodut, veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama Neitsyt, joka synnytykselläsi musersit pahojen henkien ylvästelyn, säilytä
nöyryydessä minun mieleni, ylennä minut himojen liasta ja anna minulle nälkäiselle kylliksi
armoasi, kun minä veisaan: Luodut, veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Selittämätöntä on syntyminen siemenettömästä sikiämisestä, / turmeltumaton on miehettömän äidin
raskaus, / sillä Jumalan syntyminen / tekee uudeksi luonnon olemuksen; / sen tähden me, kaikki
sukukunnat, // Sinua, Jumalan Morsiamena ja Äitinä, oikeauskoisesti ylistämme.
Troparit
Oi ihmisiä rakastava Jeesus, Sinä olet ainoa, joka tunnet meidän heikkoutemme, sillä Sinä
pukeuduit siihen säälistä haluten puhdistaa sen. Sen tähden puhdista minun himojeni pahat tahrat ja
paiseet ja pelasta minut!
Niin kuin syntinen nainen minä kannan Sinulle kyyneleitä, oi ihmisiä rakastava. Niin kuin
publikaani minä huoaten huudan Sinulle: Ole armollinen, pelasta minut! Niin kuin kanaanilainen
nainen minä huudan: Armahda minua! Suo minulle anteeksianto niin kuin soit katuvalle Pietarille!
Marttyyrien troparit
Lihallisesti taistellen lihatonta maailmanvaltiasta vastaan te kukistitte sen nyrkein ja saitte ansionne
mukaan voiton seppeleen. Sen tähden rukoilkaa hartaasti kaikkien puolesta, jotka uskolla ylistävät
teitä, oi pyhät!
Sinä, oi ylen pyhä Herra, pyhitit maan pyhiesi pyhällä verellä ja liität aina heidän henkensä pyhien
voimien henkiin, ja heidän kauttansa Sinä pyhität ne, jotka totisin uskoin pyhittävät Sinua!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas ja siunattu, me kannamme Sinulle enkelin sanoja: Iloitse, Sinä johon rajoittumaton
Jumala rajoittui! Iloitse, kirouksen poisto ja siunauksen alku! Iloitse, ainoa, joka olet aukaissut
paratiisin portin!
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Edelläkävijän kanoni
9. veisu
Irmossi
Tulkaa, uskovaiset, nauttikaamme ylössuunnatuin mielin Herran vieraanvaraisuudesta /
kuolemattomuuden ateriaa köyhässä luolassa, / ja oppikaamme sanoin selittämättömästi tuntemaan
lihaksitullut Sana, // jota me ylistämme!
Troparit
Paranna minun mieleni, joka on hirveästi haavoittunut elämän hekumallisuudessa, ja aseta minua
suuresti kuohuttava aallokko! Näytä minulle katumuksen suorat tiet, oi Herran Edelläkävijä!
Sinä ilmestyit Vanhan ja Uuden välissä, oi profeetta, sillä toisesta Sinä teit lopun ja toisen
valkeuden Sinä ilmaisit. Ohjaa meidätkin kulkemaan siinä valkeudessa jumalallisin omintunnoin,
että pääsisimme iankaikkisesta pimeydestä!
Sinut on liitetty taivaallisiin sotavoimiin, oi jumalmielinen! Rukoile heidän kanssaan Kristusta, että
Hän pelastaisi meidät, jotka maan päällä kunnioitamme Sinua tässä kunniallisessa huoneessasi, oi
Kastaja Johannes, Herran Edelläkävijä!
Peljättävä tuomio on vihan täyttämä päivä, pimeyden päivä niille, jotka ovat tehneet pimeyden
tekoja. Oi Kristuksen Kastaja ja Edelläkävijä, pelasta rukouksillasi silloin tuomiosta kaikki, jotka
Sinua ylistävät!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, joka osoittauduit kerubeja pyhemmäksi, kun synnytit ylen pyhän Jumalan, pyhitä kaikki
meidät, jotka uskolla pyhin äänin, öin ja päivin, Sinua pyhitämme!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Vapahtaja, Sinä sielujen ja ruumiitten lääkäri, / paranna minun sydämeni vammat, / jotka ovat
syntyneet monista synneistäni, / ja anna aina anteeksi minun rikkomukseni! / Suo minulle
katumuksen kyyneleitä, / anna minulle päästö veloistani, oi Herra, // ja armahda minua!
Havaittuaan minut hyveistä alastomaksi / vihollinen haavoitti minua synnin nuolella, / mutta
paranna sielujen ja ruumiitten lääkärinä minun sieluni vammat, oi Jumala, // ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Herra, elleivät Sinun pyhäsi olisi esirukoilijoinamme / ja ellei Sinun hyvyytesi meitä säälisi, / niin
kuinka rohkenisimme veisuin ylistää Sinua, Vapahtaja, / jota enkelit lakkaamatta ylistävät? / Oi
sydänten tuntija, // sääli meidän sielujamme!
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Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Ei kukaan, joka rientää luoksesi, / oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, / joudu lähtemään
häpeissään luotasi, / vaan se joka pyytää armoa, / saa lahjan, // joka hyvin täyttää anomuksen!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Muista minua, Jumala, minun Vapahtajani, kun tulet valtakuntaasi, ja pelasta minut, sillä Sinä olet
ainoa ihmisiä rakastava.
Oi Kristus, joka otit vastaan Pietarin valituksen, ota vastaan minunkin katumukseni ja lue minun
pelastettujen joukkoon!
Oi Herran Kastaja ja Edelläkävijä, joka saarnasit katumusta ihmisille, rukoile, että minäkin katuisin
sieluni pohjasta!
Marttyyrien tropari
Oi voittajat, te kestitte kärsimysten aallokon, ja nyt te parannatte ihmisten sairauksia. Sen tähden
teitä autuaiksi ylistetään!
Kunnia  
Oi profeetoissa ylistetty Jumala, joka olet yksinkertainen ja sekoittumaton Kolminaisuus, pelasta
minut Edelläkävijän rukousten tähden!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Minä rukoilen Sinua, oi ahdistuksissa olevien varma suojelija: Suojele minua, joka olen joutunut
elämän himojen valtaan, ja pelasta minut!
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Tiistai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Jumala, joka haluat kaikkien pelastuvan, / katso ja näe minun rukoukseni / äläkä hylkää
kyyneleitäni turhanaikaisina, / sillä kuka olisi tullut ja langennut eteesi, / eikä olisi heti pelastunut? /
Kuka olisi hartaasti huutanut puoleesi, / eikä olisi tullut kuulluksi? / Sillä Sinä, Valtias Herra, olet
nopea pelastamaan kaikkia, / jotka sitä Sinulta anovat, // suuren armosi tähden!
Oi laupias, nosta ihmisrakkaudessasi ylös minut, / joka olen syntien nielaisema ja hekumallisuuteen
sortunut! / Älä salli minun joutua pahojen henkien pilkaksi, / äläkä jätä minua ansiottomana
pelättävien salaisuuksiesi ulkopuolelle, / vaan ota armollisena vastaan minun huokaukseni ja
kyyneleeni ennen loppua // ja vapauta minut himoista!
Valita, sieluni, ennen lähtöä, / lankea katuvaisena Luojan eteen, / edeskanna Hänelle kyyneleitä
koko sydämestäsi, / huuda Kristukselle katumuksessa: / Sinua vastaan minä olen syntiä tehnyt, oi
Sana, / ota vastaan paljon syntiä tehnyt, / älä inhoa minua, älä ylenkatso minua, / oi vanhurskas
Tuomari, / äläkä lähetä minua tuleen, oi pitkämielinen, // suuren armosi tähden!
J umalansynnyttäjän stikiirat
Taivaallisen Yljän häät on valmistettu, / sanansaattajat huutavat, miksi viivyttelet tahallasi, / oi
musta sielu? / Totisesti ovat kaikki Sinun vaatteesi irstauden saastuttamia, / ja kuinka Sinä, kurja,
aiot käydä sisälle? / Tule, lankea ainaisen Neitseen eteen ja huuda hänelle ennen loppua sydämesi
pohjasta: / Oi puhdas, pirskota esirukouksesi iisoppia, puhdista minut, / ja tee minut otolliseksi
häähuoneeseen, // että ylistäisin Sinua!
Mielensä puhtaudessa Jesaja kaukaa ennusti, / että Sinä, puhdas, viaton Neitsyt, / olet synnyttävä
luomakunnan Luojan, / sillä yksin Sinä olet aikojen alusta asti osoittautunut nuhteettomaksi. / Sen
tähden minä rukoilen Sinua: / Puhdista minun saastunut sydämeni / ja osoita minut osalliseksi
Poikasi jumalallisesta kirkkaudesta, / oi Neitsyt, / että saisin sijan Hänen oikealta puoleltaan, / kun
Hän istuu tuomitsemaan koko maailmaa, // niin kuin on kirjoitettu!
Kun syntinen nainen tyhjensi alabasteripullon täynnä mirhavoidetta Sinun jaloillesi, / oi Valtias, /
hän vapautui kaikesta, mitä oli tehnyt. / Ryöväri vain muisti Sinua, / ja heti Sinä saatoit hänet
paratiisiin. / Mutta mitä minä kurja tekisin? / Minulla ei ole mirhavoidetta, ei katumusta. / Armahda
minua ilmaiseksi! / Ole minulle armollinen, oi Sana! / Sitä Sinulta pyytää puhdas Äitisi, // jonka
Sinä lahjoitit maailmallesi suureksi turvaksi.
Kunnia   nyt  .
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Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä huusi, / oi ainoa armorikas: / Israelin tuomarit tuomitsivat Sinut, minun Poikani,
/ tuomittavaksi kuolemantuomioon, / kun he panivat Sinut tuomittavana seisomaan tuomioistuimen
eteen, / oi Vapahtaja, / joka tuomitset kuolleita ja eläviä. / He veivät Sinut Pilatuksen eteen, / ja jo
ennen tuomiota nuo lainrikkojat Sinut tuomitsivat. / Voi! Sen nähdessäni minä haavoitun / ja tulen
kanssasi tuomituksi, oi Herra! / Sen tähden haluan mieluummin kuolla, // kuin elää huokauksissa!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Sinun ristisi, oi Herra, / on kansasi elämä ja suojelus, / ja siihen uskaltaen me veisuin ylistämme
Sinua, / lihassa ristiinnaulittua Jumalaamme. // Armahda meitä!
Sinun ristisi, oi Herra, / aukaisi paratiisin ihmissuvulle, / ja turmeluksesta lunastettuina me veisuin
ylistämme Sinua, / lihassa ristiinnaulittua Jumalaamme. // Armahda meitä!
Marttyyrien stikiira
Voittoisat marttyyrit, taivaan asukkaat, / kestivät monia kidutuksia / taistellessaan maan päällä. /
Heidän esirukoustensa ja pyyntöjensä tähden // varjele meitä kaikkia, oi Herra!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Sinut ristiinnaulittuna, oi Kristus, / Sinun synnyttäjäsi huusi: / Mikä on tämä outo
salaisuus, / jonka minä näen, minun Poikani? / Kuinka Sinä, elämän antaja, // kuolet lihallisesti
puulla riippuen?

Keskiviikkoaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Oi Kristus, / kun Sinun ristisi puu vain pystytettiin, / niin kuoleman perustukset järkkyivät, oi Herra,
/ sillä Tuonela päästi kauhuissaan pois Hänet, / jonka oli halulla nielaissut. / Sinä, oi pyhä, näytit
meille pelastuksesi / ja me ylistämme Sinua, Jumalan Poika. // Armahda meitä!
Herra, juutalaiset tuomitsivat kuolemaan Sinut, kaikkien elämän. / Ne jotka olivat sauvan avulla
kulkeneet jalan Punaista merta, / naulitsivat Sinut ristille. / Kivestä hunajaa imeneet tarjosivat
Sinulle sappea, / mutta Sinä kestit omasta tahdostasi, / että vapauttaisit meidät vihollisen orjuudesta.
// Herra, kunnia olkoon Sinulle!
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Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Kristus, / kun Sinun synnyttäjäsi, ainainen Neitsyt, / näki Sinut meidän tähtemme ristille
ylennettynä, / murheen miekka haavoitti hänen sieluansa / ja hän itki äitinä valittaen. // Hänen
pyyntöjensä tähden armahda meitä, oi armon Herra!
II Katismatroparit
Tänään täyttyy profeetan ennustus, / sillä katso, me kumarramme paikkaa, jossa Sinun jalkasi
seisoivat, oi Herra. / Ja pelastuksen puusta maistettuamme me olemme saaneet vapautuksen synnin
himoista // Jumalansynnyttäjän esirukousten tähden, oi ainoa ihmisiä rakastava!
Sinun ristisi, oi Herra, on pyhitetty, / sillä sen kautta saavat synneissä sairastavat parannuksen. / Sen
tähden me lankeamme Sinun eteesi: // Armahda meitä!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Neitsyt näki puulla kuolleena riippumassa Jumalan, / jonka oli lihallisesti synnyttänyt, / hän
huusi valittaen: / Minä hämmästyn sanomatonta pitkämielisyyttäsi, oi Poikani. / Kuinka lainrikkojat
naulitsivat ristille tuomitun tavoin Sinut, // vanhurskaan Tuomarin ja ainoan Valtiaan?
III Katismatroparit
Puu aiheutti tuhon esiisälle Eedenissä, / mutta ristin puu puhkesi elämän kukkaan Pääkallon
paikalla, / sillä vihollisen pahuus on maahan poljettu / ja Kristuksen ristiinnaulitseminen antoi
Aadamille armahduksen. / Paratiisin hän löysi ja huutaa nyt: // Oi siunattu puu!
Marttyyrien tropari
Taistokilvan kestettyään pyhät saivat Sinulta voittopalkinnon. / Lainrikkojien juonet he tekivät
tyhjiksi / ja saivat ottaa vastaan katoamattomuuden seppeleen. / Jumala, lahjoita heidän rukoustensa
taivuttamana // meille suuri armo!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / rukoile Poikaasi, Kristusta meidän Jumalaamme, / joka omasta
tahdostaan tuli ristiinnaulituksi / ja vapautti maailman eksytyksestä, // että Hän armahtaisi meidän
sielujamme!
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Ristin kanoni, 6. sävelmä
Akrostikon on: Sinä, puulle naulittu Vapahtaja, pelastat minut, Joosefin.
1. veisu
Irmossi
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki / niin kuin mannerta / ja nähtyään takaaajavan faaraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Kun Sinä, Valtias, levitit kätesi ristille, Sinä otit syliisi hyljätyt ihmiset ja veit heidät Isällesi, jonka
kanssa Sinä rakastettuna Poikana olet yhtä olentoa.
Kun Sinut, Sana, nostettiin karitsana ristille, Sinä etsit eksynyttä lammastasi, ja löydettyäsi Sinä
yhdistit sen eksymättömiin. Jeesus, kunnia olkoon Sinun vallallesi!
Marttyyrien troparit
Kunniakkaat, voittoisat marttyyrit halasivat ylhäistä elämää ja heidät surmattiin maan päällä, kun he,
ylistettävät, olivat kestäneet monenlaisia kidutuksia ja koettelemuksia.
Kaikessa vanhurskaan Kristuksen tähden te, taistelijat, seisoitte epäoikeudenmukaisten
tuomioistuinten edessä, ja te kestitte kaikenlaiset epäoikeudenmukaiset tuomiot, jotka
vanhurskauttavat Jumalassa.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Äidillisesti valittaen Sinä, Valtiatar, huusit: Antaaksesi kaikille Adamista syntyneille vapautuksen
kärsimyksistä, Sinä, Valtias, kestät kärsimyksen ristillä, ja sen nähdessään maa järkkyy!

Ylenpyhän Jumalansynnyttäjän kanoni
Akrostikon on: Edeskannan Jumalansynnyttäjälle kuudennen sävelmän. Joosef.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Vihollisen paha neuvo aiheutti esiäidille kuoleman, mutta kun Sinä, puhdas, synnytit elämän, Sinä
teit eläviksi meidät, jotka olimme turmeluksen kuolettamia.
Ajatuksiltani horjuvaisena ja lihan saastan tahraamana minä turvaan Sinuun, totisesti puhtaaseen,
tahrattomaan ja viattomaan. Tule palvelijasi auttajaksi!
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Oi Jumalansynnyttäjä, paranna minun sydämeni kurjat himot! Oi Valtiatar, tyynnytä välitykselläsi
Jumalan edessä epävakaitten ajatusteni hirveä aallokko!

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Risti pystytettiin maahan ja eksytys tuhoutui. Luomakunta järkkyi ja vihollisen hyökkäysten
järkyttämät ihmisten sydämet saivat ottaa vastaan uskon.
Raivoissaan väärämielinen kansa tuomitsi kuolemaan Sinut, ainoan oikeamielisen, joka
vanhurskautat ihmiset ja tempaat heidät pettäjän epäoikeudenmukaisesta kädestä.
Marttyyrien troparit
Eksyttäjä pani liikkeelle koko pahuutensa painiessaan pyhien kanssa, mutta jäi tappiolle nähdessään,
ettei kyennyt heitä nöyryyttämään, vaan että he olivat osallisia jumalallisesta kirkkaudesta.
Suuret kidutukset muuttivat ruumiin näön, mutta sitäkin kirkkaampana loisti Kristuksen voittajien
sielu Pyhä Hengen vaikutuksesta.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Neitsyt sanoi kyynelehtien: Synnyttäessäni Sinut, Poikani, huomasin Sinut kauneudessa
ihanammaksi kaikkia ihmisiä. Kuinka Sinulla, Kristus, nyt ristiinnaulittuna ei ole kauneutta?

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi ainoa luonnoltasi sääliväinen Sana, joka suuren armosi tähden vuodatit veresi ristillä minun
takiani, ole minulle armollinen synnyttäjäsi tähden ja pelasta minut!
Jumalan syntymän kautta Jumalan temppeliksi tultuani olen omasta tahdostani horjahtanut
hirveisiin himoihin. Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi Jumalan Temppeli: Valtiatar, auta minua!
Sinä Herran valittu häämaja, tee taivaallisen häämajan perilliseksi minut, joka joka päivä halulla
ylistän Sinua jumalallisessa suojeluksessasi ikään kuin puhtaassa häämajassa!
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Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Kristus on minun voimani, / Jumalani ja Herrani! /  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Nähdessään Sinut puulle levitettynä aurinko musteni peloissaan, luotu riisui pois pimeyden,
vihollinen kahlittiin ja eksytys hajotettiin.
Lainrikkojakansa sitoi Sinun kätesi, oi Vapahtaja, ja kaikki vangit pääsivät kirpoamattomista
kahleista. Koko luomakunta ylistää Sinua veisuin, oi laskematon Aurinko, Kristus!
Marttyyrien troparit
Te, marttyyrit, hukutitte verivirtoihin takaaajavan faaraon, joka mielipuolisesti ylvästeli
mittaamattomasti, ja siirryitte riemuiten hengelliseen maahan.
Hengen siipien kannattamina taistelijat sivuuttivat vihollisen ansat ja riensivät iloiten sinne, missä
on alkuperäinen hyvyys, elämä ja illaton valkeus.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, Sinusta lihaksi tulleen kärsimysten miekka haavoitti Sinua, kun näit Hänet
ristiinnaulittuna ja Hänen puhtaan kylkensä meidän tähtemme keihään lävistämänä.

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi puhdas, puhdista Poikasi kyljestä vuotanein pisaroin minun himojeni saasta ja minun sydämeni
hirveät tahrat! Oi viaton, kirkasta minut valkeudellasi!
Sinä, joka synnytit Tien, tule minulle, joka horjahdan joka päivä pahaan eksytykseen, suoraksi
tieksi, joka johtaa pelastuksen poluille!
Oi Neitsyt, joka synnytit elämän Lähteen, vuodata minun sydämeeni katumuksen pisara ja tee loppu
minun himojeni tulvasta!
Oi pyhä Valtiatar, joka synnytit ylen pyhän Sanan, lahjoita minun sieluuni pyhitys ja vapauta minun
elämäni kiusausten aallokosta!
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Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: / Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän sieluissamme,
/ jotka aamusta varhain tykösi riennämme, / jotta tulisimme tuntemaan Sinut, / Jumalan Sanan, //
syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Oi Kristus, joka verhoat taivaan pilviin, omasta tahdostasi Sinut naulittiin ristille alastomana, ja
Sinä, Valtias, riisuit minut pahuuden alastomuudesta ja kirkastit minut katoamattomuuden vaattein!
Totinen viinipuu, Kristus, meidän sielujemme istuttaja ja suloisuus, naulittiin ristille, ja Hän
vuodatti rypälemehun, joka poistaa vihollisen eksytyksen koko juopumuksen.
Marttyyrien troparit
Kristuksen pyhien arpien koristamat ja seppeleitten kaunistamat taistelijat seisovat lihassa kärsineen
Jumalan edessä ja rukoilevat meille syntien päästöä.
Oi voittajat, kun te olitte kiinnittäneet katseenne tuonpuoleiseen kunniaan, elämään ja totiseen
riemuun, te kestitte kärsimysten kaikki aallot Valtiaan kärsimyksen vahvistamina.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä lausui itkien: Kun Sinä, Kristus, ainoa mihinkään rajoittumaton, rajoituit minun
kohtuuni, minä synnytin ilman synnytystuskia, mutta nyt olen tuskissa, kun Sinut, minun Poikani,
ristiinnaulitaan!

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Neitsyt, joka synnytit oudolla tavalla, tee välitykselläsi minut, joka olen synnin omaksumalla
tullut oudoksi Jumalalle, oudoksi synnille ja armollisen omaksi.
Daniel näki muinoin Sinut, oi puhdas, neitseyden sätein kirkkaasti loistavana vuorena, josta lohkesi
kivi, joka murskasi eksytyksen epäjumalat jumaluuden voimalla.
Oi Sana, katso Synnyttäjäsi kautta minun puoleeni, joka olen haavoittanut sieluni ryövärien
hyökkäyksissä, ja makaan puolikuolleena ja vaaroille alttiina elämän tiellä!
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Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: / Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Sinut kruunattiin orjantappuroin, oi pitkämielinen, ja Sinä kitkit pois himojen orjantappuran! Keihäs
lävisti Sinun kylkesi, ja Sinä kuoletit juonikkaan käärmeen, joka oli kuolettanut meidät!
Puulle Sinut nostettiin, oi valtias, ja Sinä kukistit vihollisen vallan! Sinä otit vastaan lyöntejä ja
vapautit meidät katkerasta orjuudesta! Oi laupias, veisuin minä ylistän pitkämielisyyttäsi!
Marttyyrien troparit
Risti muurinaan taistelijat tuhosivat eksytyksen pahat muurit, ja voittoseppelein kaunistettuina he
siirtyivät ylhäiseen kaupunkiin. Sen tähden heitä autuaiksi ylistetään!
Kun te, pyhät, nousitte marttyyriuden kunniakkaaseen korkeuteen, te paiskasitte maahan vihollisen
ylvästelyn ja saitte korkeudesta seppeleet.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Viaton Valtiatar lausui äidillisesti valittaen: Kuinka on ristille ylennetty Isän heijastus, joka valistaa
kaikkeuden ja kukistaa pimeyden päämiehen?

Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinä kunniallinen sauva, josta kasvoi meille elämän puu, Herra, puhdista Poikasi ristillä kurja
sieluni, joka kasvaa turmelevia ajatuksia!
Oi armorikas Sana, niin kuin nostit Joonan meripedon vatsasta, nosta minut synnin pedosta, hänen
rukoustensa tähden, jonka kohtuun rajoitut Sinä, joka olet luonnoltasi rajoittumaton!
Oi Valtias, minun pahat rikkomukseni ovat tulleet lukuisammiksi kuin merten hiekka. Oi Sana, kun
Sinulla on laupeuden ulappa, käännytä minut Synnyttäjäsi pyyntöjen tähden ja pelasta minut!

Oktoehos – 6..sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 36

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Lyötynä Sinä ajoit lyönnein pois lohikäärmeen myrkyllisen pahuuden, ja puulla riippuessasi Sinä,
ainoa Voimallinen, valistit kaikki huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Puusta maistaessaan ensimmäinen ihminen, Aadam, sai kuoleman, mutta toinen, Kristus, puulla
kuollessaan antoi kuolemattoman elämän ja kuoletti juonikkaan vihollisen.
Marttyyrien troparit
Herraa odottaessanne teidät, marttyyrit, nostettiin kidutusten kurjuudesta. Hän pystytti teidät uskon
vahvalle kalliolle ja te kukistitte jumalallisella voimalla vihollisen koko pahuuden.
Kärsimysten kirkastamina te loistitte aurinkoakin kirkkaammin, oi taistelijat, ja kukistitte pimeyden
koko vallan veisaten Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Neitsyt sanoi: Sinä, minun Poikani, joka olet jumaluudessasi muuttumaton, muutit ristillä
riippuessasi koko luomakunnan. Sen nähdessäni minä valitan ja hämmästyn Sinun pelottavaa
taloudenhoitoasi!

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinä, joka yliluonnollisella synnytykselläsi jumaloitit esiisän luonnon, tee äidillisellä sovituksellasi
Jumalan omaksi minut, joka olen yli luonnon syntiä tehnyt ja vihastuttanut luonnoltansa hyvän
Jumalan!
Sinä, joka vuodatit uskovaisille pelastuksen veden, puhdista minun sydämeni, joka alati vuotaa
synnintekojen virtoja, että veisaisin sävelin: Siunattu olet Sinä, joka lihassa synnytit Jumalan!
Sinä olit maan päällä taivaan ja maan Luojan taivaana. Rukoile Häntä, oi Jumalansynnyttäjä, että
Hän pelastaisi minut maan pahuudesta ja soisi minulle osallisuuden taivasten hyvyydestä!
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Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Sinä nöyryytit ylpeän käärmeen, kun nousit nöyrin sydämin puulle, oi korkein Jumala, ja ylensit
himojen nöyryyttämän Aadamin, oi armollinen!
Sinut, Valtias, joka olet kaikkien suloisuus, persoonallinen elämä, valkeus ja pelastus, uhrattiin
puun päällä, Sinä maistoit sappea ja poistit puun karvauden!
Marttyyrien troparit
Te, kunniakkaat, ette taivuttaneet polvianne veistokuville, vaan teidät uhrattiin ikään kuin viattomat
karitsat, te kukistitte pahan voiman ja nyt te korkeasti kunnioitatte Kristusta iankaikkisesti!
Te, marttyyrit, osoittauduitte elävän Hengen temppeleiksi, te hajotitte epäjumalien temppelit ja
teidät nostettiin taivaalliseen temppeliin, jossa te veisuin ylistätte Kristusta iankaikkisesti!
J umalansynnyttäjälle
Jaakob näki ennalta Sinut, oi Neitsyt, portaina, jotka johtavat taivaan korkeuteen meidät, pahojen
tekojen syvyyteen horjahtaneet. Oi puhdas, sen tähden me veisuin ylistämme Sinua iankaikkisesti!

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Tahtomattanikin minä kurja teen sopimattomia tekoja, sillä tottumus pitää minut Jumalasta
irtautuneitten pahojen palvelijain orjana. Valtiatar Neitsyt, osoita minut vapaaksi!
Oi Valtiatar Neitsyt, Sinä synnytit viljelemättömän rypäleen, joka vuodattaa kaikille pelastuksen
viiniä. Tee raittiiksi minut, joka olen karvaan synnin juopumuksen pimeydessä, ja pelasta minut!
Oi Valtias, älä pane minua tuomion hetkellä tuomittujen joukkoon, vaikka olenkin tuomion alainen,
vaan ota vastaan katkera huokaukseni, oi armollinen, ja pelasta minut Äitisi esirukousten
tähden!
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Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena
Sana. / Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Troparit
Oi pitkämielinen, joka olet hetkien ja aikojen Herra, keskellä päivää Sinut ylennettiin
ristiinnaulittuna maan keskelle, ja Sinä annoit oikaisun hänelle, joka olit paratiisin keskellä saanut
tuhoavan, eksyttävän hedelmän.
Risti pystytettiin ja hirmuvaltias sai sieluunsa kuolettavan haavan, ja turmeluksen kahlitsemat
vapautuivat. Kaikkiin ihmisiin istutettiin tieto, vihollinen kukistettiin ja kaikki täytettiin ilolla!
Marttyyrien troparit
Oi Herran marttyyrit, maa yhdistyi taivaallisiin, kun Kristus uhrattiin ristiinnaulittuna ja veti
luoksensa teidän suuren joukkonne, joka oli kärsinyt monia kidutuksia ja nyt säteilee yhdessä
jumalallisten palvelushenkien kanssa.
Säteillessänne aineetonta valkeutta te, Herran marttyyrit, olette Jumalan kaltaisia, te asutte
esikoisten majoissa ja olette iankaikkisen kunnian täyttämiä. Sen tähden me uskovaiset
velvollisuutemme mukaisesti ylistämme teitä!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
"Pelottavaa lapsivuoteutta vastaan minä pidin puoleni, kun synnytin pelättävällä tavalla Sinut, oi
Valtias, ja nähdessään Sinut, oi pitkämielinen, omasta tahdostasi puulle ristiinnaulittuna,
luomakunta kauhistui!" huusi nuhteeton kerran äidillisesti itkien. Häntä me suuresti ylistämme!

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi ylen hyvä Kristus, Sinut synnyttäneen puhtaan Neitseen tähden pelasta minut ja ole armollinen
minulle, joka yksin olen mielipuolisesti polkenut maahan Sinun pelastavaisen lakisi ja olen tullut
hirveän rikkomuksen orjaksi ja tuomion ansainneeksi!
Oi Jumalan armoittama Valtiatar, tule satamaksi minulle, joka olen kiusausten kuohun uhkaama,
tyynnytä minun himojeni kuohunta ja kuivata minun syntieni meri, että velvollisuuden mukaisesti
ylistäisin Sinua, paljon veisattua!
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Oi Neitsyt, näytä minulle se suora tie, jota pitkin voisin päästä portille, joka johtaa ylhäiseen
Valtakuntaan, paratiisin jumalallisiin asuntoihin ja iankaikkiseen totiseen autuuteen!
Marttyyrien sotajoukko, pyhittäjien yhteisö, vanhurskasten piispojen, profeettain, apostolien ja
pyhien enkelten joukot Synnyttäjäsi kanssa rukoilevat Sinua: Oi armorikas Kristus, pelasta meidät
ja ole meille armollinen!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Ristiin minä olen toivoni pannut, / ja siitä kerskaten minä huudan: / Oi ihmisiä rakastava Herra, /
masenna niiden korskeus, // jotka eivät tunnusta Sinua Jumalaksi ja ihmiseksi!
Risti muurinamme me käymme vihollista vastaan / emmekä pelkää sen juonia ja väijytyksiä, / sillä
korskea on kukistettu ja poljettu maahan // puulle naulitun Kristuksen voimalla!
Marttyyrien stikiira
Marttyyrien muisto on riemu niille, / jotka Herraa pelkäävät, / sillä Kristuksen tähden taisteltuaan he
saivat Häneltä seppeleet, // ja nyt he rukoilevat uskalluksella meidän sielujemme puolesta!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, / hän huusi äidillisesti valittaen: / Poikani ja
Jumalani, / suloinen Lapseni, // kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen?

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Muista minua, Jumala, minun Vapahtajani, kun tulet valtakuntaasi, ja pelasta minut, sillä Sinä olet
ainoa ihmisiä rakastava.
Kun Sinut omasta tahdostasi ylennettiin puulle, sinä kutsuit uudelleen pahojen tekojen syvyyteen
horjahtaneet, oi ainoa armorikas!
Maa järkkyi ja aurinko sammui nähdessään, kuinka Sinä, vanhurskauden Aurinko, omasta
tahdostasi kärsit puulla.
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Marttyyrien tropari
Oi voittajat, osallistuttuanne Valtiaan kärsimyksistä te tulitte myös osallisiksi Hänen jumalallisesta
kirkkaudestansa, ja se osallisuus on teidät jumaloittanut.
Kunnia  
Nosta minut synnin syvyydestä, oi minun Kristukseni, yksi Kolminaisuudesta, joka vapaaehtoisesti
kärsit ristiinnaulitsemisen!
Nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Seistessäsi ristin juurella ja nähdessäsi oman Poikasi vapaaehtoisesti kärsivän, Sinä, Neitsytäiti,
ylistit Häntä.

Keskiviikkoilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Apostolien stikiirat
Saatuaan Lohduttajan taivaallisen voiman / Kristuksen apostolit voittivat vihollisten joukot. /
Kuninkaita he ojensivat ja viisaita saattoivat häpeään. / Yksinkertaiset ja oppimattomat, alastomat ja
aseettomat astuivat evankeliumin sotajoukkoihin, / ja armon sanan kautta he tekivät ihmetöitä. /
Näin tehtyään kansat Kristukselle alamaisiksi // he uskalluksella rukoilevat meidän sielujemme
puolesta.
Sinua halaten kunniakkaat opetuslapsesi kielsivät itsensä / ja seurasivat auliisti Sinua. / He ottivat
ristin ja kuuliaisina Sinun käskyillesi seurasivat Sinua, / he jättivät maan ja saivat periä taivaat /
käännytettyään pakanat Sinun totiseen tuntemiseesi. / Ja nyt oltuaan kaikessa Sinulle kuuliaisia // he
aina uskalluksella rukoilevat meidän sielujemme puolesta.
Minä olen elänyt koko elämäni välinpitämättömyydessä / ja olen saapunut loppuun hedelmättömänä,
/ oi ylen hyvä, / minä kurja kannan nyt vain pahojen tekojen vaivalloista taakkaa. / Oi ihmisiä
rakastava, / hajoita se taakka armosi eleellä, / ja anna minulle katumus ja pelastavainen kääntymys /
jumalallisten apostolien otollisten esirukousten tähden, / oi Jumala! // Minä tuon esirukoilijoikseni
eteesi heidät ja synnyttäjäsi!
Pyhän Nikolaoksen stikiirat
Minä rukoilen Sinua, oi autuas Nikolaos: / Ole minulle armollinen, / kun minä lankean eteesi, oi
viisas, / ja valista minun sieluni silmät, // että saisin selvästi nähdä armollisen valkeuden Antajan!
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Oi pyhä, pelasta minut vihollisista, / jotka yrittävät minulle tehdä väkivaltaa, / sillä piispana Sinulla
on uskallus Jumalan edessä. // Pelasta minut vahingosta ja päästä minut murhamiehistä!
Uskon kautta me olemme nyt saaneet Sinut, / oi esipaimen, / myrskyttömäksi satamaksi ja
valtaamattomaksi muuriksi, / turvalinnaksi, katumuksen oveksi, // uskolliseksi opastajaksi ja
puolustajaksi.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Neitseen tuskaton synnytys on selvästi osoittautunut meille suureksi lahjaksi, / sillä Jumala uudistaa
turmeltuneen luonnon // ja luo uudestaan ihmisen.

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Oi Kristus, / kerran Sinun opetuslapsesi huusivat veneessä myrskyyn jouduttuaan: / Opettaja,
pelasta meidät, me hukumme! / Nyt mekin huudamme: / Oi ihmisiä rakastava Vapahtajamme, me
rukoilemme: // Pelasta meidät hädästä!
Oi Herra, / apostolit ylsivät meren syvyyteen verkoillaan / ja Valtakunnan korkeuteen opetuksellaan.
/ Taidollaan he tutkivat tavoittamatonta syvyyttä, / uskon kautta he saavuttivat kuvaamattoman
helmasi, / ja maailmalle he saarnasivat Sinun ajattomasta Pojastasi. // Armahda meitä heidän ja
kaikkien pyhien esirukouksien tähden!
Marttyyrien stikiira
Sinun ristisi, oi Herra, / tuli marttyyreille voittamattomaksi aseeksi, / sillä edessään he näkivät
kuoleman, / mutta ennalta he näkivät tulevan elämän, / ja Sinuun toivonsa pannen he vahvistuivat. //
Heidän pyyntöjensä tähden armahda meitä!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, / joka olet kantanut meille elämän hedelmän. / Me
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, / kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän
puolestamme, // että Herra armahtaisi sielujamme.
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Torstaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Vapahtaja, niin kuin Sinä tulit opetuslastesi keskelle tuoden heille rauhan, / niin tule meidänkin
luoksemme // ja pelasta meidät.
Kun teidät oli lähetetty valkeutena maan päälle, / te valistitte kaikki viisailla opetuksillanne. /
Jumalallisin opein te hajotitte monijumalaisuuden pimeyden, / te säteilitte Kolminaisuuden valoa /
ja pelastitte monia kansoja valottomasta eksytyksestä, // oi Vapahtajan apostolit!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Armon ovet avaa meille, siunattu Jumalansynnyttäjä, / ettemme toivoessamme Sinuun hukkuisi, /
vaan pääsisimme Sinun kauttasi hädästä, // sillä Sinä olet kristikunnan pelastus.
II Katismatroparit
Herra, Sinun apostoliesi muisto on osoittautunut ikään kuin Eedenin paratiisiksi, / sillä siitä
riemuitsee koko luomakunta. / Sen tähden anna heidän pyyntöjensä tähden // meille rauha ja suuri
armo!
Herra, Sinun kaksitoista apostoliasi ilmestyivät maan päälle / ikään kuin kaksitoistavaloinen aurinko,
/ sillä heidän kauttansa Sinä kuihdutit eksytyksen vahingon / ja heidän kauttansa Sinä valistit
palvelijaisi sielut. // Pelasta meidätkin heidän kauttansa, oi laupias!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Pyhä, puhdas Valtiatar, meidän Jumalamme Äiti, / joka sanoin selittämättömästi synnytit kaikkien
Luojan, / rukoile pyhien apostolien kanssa aina Hänen hyvyyttänsä, // että Hän päästäisi meidät
himoista ja antaisi meille syntien päästön!
III Katismatroparit
Tehden teeskentelystä lopun / kalastajat vetivät jumalallisen uskon nuotalla kaikki turhuuden
syvyydestä / ja veivät heidät Jumalalle hurskaina // ja Häntä aina ylistävinä.
Marttyyrien tropari
Herra, Sinun pyhiesi muisto on osoittautunut ikään kuin Eedenin paratiisiksi, / sillä siitä riemuitsee
koko luomakunta. / Sen tähden anna heidän pyyntöjensä tähden // meille rauha ja suuri armon!
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Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Seistessämme Sinun kunniasi temppelissä / me luulemme seisovamme taivaassa. / Oi
Jumalansynnyttäjä, taivaallinen portti, // aukaise meille armosi ovi!

Pyhien apostolien kanoni, 6. sävelmä
1. veisu
Irmossi
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki / niin kuin mannerta / ja nähtyään takaaajavan faaraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Oi Jumalan autuuttamat Jumalan julistajat, jotka olette maailman valkeus, kirkastaa meidät
valistavin sätein ja pelastakaa himojen yöstä ja usvasta!
Puhdas Henki asetti teidät koko maan ruhtinaiksi, oi Herran opetuslapset, sillä te saitte voiton ilman
ruhtinaista ja pelastitte uskovaiset.
Oi viisaat, aineettoman tulen sytyttäminä hiilinä polttakaa minun saastaiset himoni ja ohjatkaa
minut himoista vapautumisen valkeuteen!
J umalansynnyttäjän tropari
Apostolien, profeettain, marttyyrien ja puhtaan Synnyttäjäsi esirukousten tähden armahda kansaa,
joka on tehnyt syntiä Sinua vastaan, oi Herra Jeesus!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
Akrostikon on: Nikolaos, ota vastaan kuudes laulu. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Aineellinen faarao hukkui kaikkine sotavoimineen, / mutta meren halki kulkenut Israel huusi: /
Veisatkaamme Herralle, meidän Jumalallemme, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Sinä taivaissa riemuiten asuva viisas isä, hajota välitykselläsi murhe niiden sydämestä, jotka uskolla
veisaavat yhteen ääneen ylistystäsi maan päällä!
Oi isä Nikolaos, vahvista ne, jotka nyt rientävät uskolla Sinun suojaasi, vahingollisia himoja,
tuhoavia vihollisia ja eksyttäjän kaikkea pahuutta vastaan!
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Oi Nikolaos, hoida esirukouksesi siteellä meitä, joita näkymättömät jousimiehet ovat haavoittaneet,
että terveinä astuisimme Herran teitä!
J umalansynnyttäjän tropari
Isän kanssa oleva ja yhtä iankaikkinen Poika asettui viimeisinä aikoina uskovaisten pelastukseksi
omasta tahdostaan Sinun kohtuusi, oi Jumalansynnyttäjä. Sen tähden me veisuin ylistämme Sinua!

Pyhien apostolien kanoni
3. veisu
Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Teidän kielillenne pelättävässä laskeutumisessa valettu jumalallinen Henki uudistaa elämään teidän
kauttanne, oi kunniakkaat apostolit, murtuneet ihmiset.
Oi Sana, miten saisin tuomiopäivänä anteeksi, kun tahallani teen rikkomuksia? Sen tähden minä
huudan Sinulle: Armahda opetuslastesi kautta minua, joka olen itseni tuominnut!
Oi kunniakkaat apostolit, jotka otitte esimerkiksenne Kristuksen pelastavaiset kärsimykset,
parantakaa lääkäreinä minun sieluni pitkäaikaiset ja hirveät kärsimykset!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Kristus Jumala, käännytä apostolien ja synnyttäjäsi kautta minut, joka olen syntiä tehnyt,
armahda minua ja vapauta minut iankaikkisesta tulesta!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista, Herra, minun sieluni aivoitukset / ja perusta ne uskosi vahvalle kalliolle, / sillä Sinä, oi
Hyvä, // olet minun turvani ja tukeni!
Troparit
Sinä, oi autuas Nikolaos, olet selvästi voitto sielunturmelevista himoista! Pelasta rukouksillasi
meidät niistä, kun ne hirveästi tuhoavat meitä alati!
Kuoletettuasi lihan jäsenet pidättyväisyydellä Sinä siirryit iankaikkiseen elämään. Oi viisas, rukoile,
että mekin, jotka ilolla Sinua ylistämme, saisimme sen!
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Älä lakkaa kaitsemasta meitä taivaan korkeudesta, oi piispa, ja karkota kaikki elämän vaikeudet
rukouksillasi Jumalan edessä!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi viaton, rukoile Lunastajaa, että Hän antaisi meille syntiemme päästön! Oi puhdas, hajoita aina
esirukouksillasi meidän sielujemme pimeys!

Pyhien apostolien kanoni
4. veisu
Irmossi
Kristus on minun voimani, / Jumalani ja Herrani! /  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Te tyvenet satamat, te aallottomat satamat, pelastakaa minut totisen katumuksen tyyneen satamaan,
kun minä olen hirveitten syntien myrskyn armoilla!
Huokaa, minun sieluni! Itke, minun sieluni! Liity täydellisesti Hyvään, sinä minun sydämeni, että
Hän pelastaisi sinut tulevasta tulesta ja kadotuksesta!
Ihmisten pelastajina rukoilkaa Pelastajaa Herraa, että Hän ihmisiä rakastavana pelastaisi meidät
hirveistä koettelemuksista, oi autuaat apostolit!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, oi nuhteeton Neitsyt, rukoile apostolien kanssa meidän puolestamme, että
pääsisimme hirveistä kiusauksista ja vaaroista!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, minä olen kuullut Sinulta sanoman ja peljästynyt, / minä olen käsittänyt Sinun tekosi ja
hämmästynyt. // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Troparit
Oi pyhä, rukoile hyvyyden antajaa, meidän Jumalaamme, ja paranna eksyttäjän haavoittama
parantumaton sydämeni!
Sinä, Kristuksen palvelija, murskasit epäjumalankuvat. Sen tähden minä uskolla rukoilen Sinua:
Poista minunkin mieleni ylen pahat epäjumalat!
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Oikeamieliset teot tekivät Sinut mirhaa henkiväksi ja Sinä kaunistit Myrran istuinta, oi isä
esipaimen Nikolaos!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi avioon käymätön Valtiatar, siunattu Jumalansynnyttäjä, ihmisten ainoa apu, pelasta kaikelta
vahingolta meidät, jotka veisaamme ylistystäsi!

Pyhien apostolien kanoni
5. veisu
Irmossi
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: / Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän sieluissamme,
/ jotka aamusta varhain tykösi riennämme, / jotta tulisimme tuntemaan Sinut, / Jumalan Sanan, //
syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Oi Sanan opetuslapset, jotka selvästi vaelsitte ahtaan kulun, kiusausten ja ahdistusten kautta
elämään johtavaa tietä, tehkää tasaisiksi minunkin sieluni polut!
Oi Kristuksen apostolit, jumalallisen koiton lamput, pelastakaa minut himojen ja hekumain
mustuudesta, kiusauksista, uhasta, hämmingistä ja vaaroista!
Oi apostolit, Sanan jumalalliset kirjat, anokaa, että minut kirjoitettaisiin elämän kirjaan ja repikää
rukouksillanne minun syntieni hirveä velkakirja!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi ainoa veisuin ylistetty, minun pelastukseni ja toivoni, kaikkien häpeään joutumaton toivo,
rukoile Valtiasta jumalallisten opetuslasten kanssa ja pelasta minut, joka olen pannut toivoni Sinuun!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
5. veisu
Irmossi
Kristus, joka annat valon koittaa maailmalle, / valista minun sydämeni, / joka yöstä Sinun tykösi
huutaa, // ja pelasta minut!
Troparit
Oi Nikolaos, tee pyhällä välitykselläsi auliiksi minut, joka olen välinpitämättömyyden
uneliaisuuden vallassa!
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Oi esipaimen Nikolaos, rukoile Jeesusta, Vapahtajaa, että Hän pelastaisi minut iankaikkisesta
kadotuksesta!
Oi esipaimen Nikolaos, pelasta esirukouksillasi minut maailman viettelyksistä ja pahojen henkien
väkivallasta!
J umalansynnyttäjän tropari
Hän, joka on antanut meille olemisen, asusti Sinun kohdussasi, oi Jumalansynnyttäjä. Rukoile, että
Hän pelastaisi meidät!

Pyhien apostolien kanoni
6. veisu
Irmossi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: / Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Ikään kuin Jumalan kirjoittamina tauluina te, kunniakkaat, kannoitte selvästi valheettomasti
sydämessänne Hengen lakeja. Niiden kautta te kumositte kirjaimen lain ja pelastitte maailman!
Sinä syntiä tehnyt sielu, joka mielipuolisesti olet tullut pahojen tapojen orjaksi, käänny kääntymällä
ja huuda armolliselle Jumalalle: Oi Sana, pelasta minut apostolien tähden!
Sinä kaikkien puolesta teurastettu pahuudeton Karitsa, valittujen lampaittesi, jumalallisten
saarnaajiesi rukousten tähden lue minut oikealla puolellasi oleviin lampaisiin, kun tulet kauheana ja
pelottavana päivänä!
J umalansynnyttäjän tropari
Ruumiittomien palvelushenkien kuoro rukoilee Sinua ja opetuslastesi joukko pyytää Sinulta, oi
Jumalan ikiaikainen Poika: Anna Synnyttäjäsi tähden armo kansallesi!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
6. veisu
Irmossi
Synnin meripedon nielaisemana / minä huudan Sinulle, Kristus: / Niin kuin vapautit profeetan, //
vapauta minutkin turmeluksesta!
Troparit
Kun Sinä, Nikolaos, olet luomakunnan valaisijana, se valistuu äärettömien ihmeittesi säteistä!
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Nikolaos, Sinä luoksesi kiiruhtavien uupumaton esirukoilija, vapauta minut kevytmielisyyden
hirveästä unesta!
Muinoin Sinä, viisas, pelastit kuolemaan epäoikeudenmukaisesti tuomitut. Päästä minutkin
tekemistäni rikkomuksista!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi ainoa puhdas Neitsyt, Sinä armoitettu, auta minua, joka olen elämän vaarojen myrskyssä!

Pyhien apostolien kanoni
7. veisu
Irmossi
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Sanan koukulla te, apostolit, nostatte kaikki eksytyksen syvyydestä ja viette meidän tähtemme
uhratulle Sanalle veisaten Hänelle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Kun te, apostolit, seurustelitte ruumiin aineessa ilmestyneen kanssa, te saitte valistuksen Hänen
valistavasta kirkkaudestaan. Valistakaa siis minutkin huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän
isäimme Jumala!
Oi jumalalliset opetuslapset, rukoilkaa Hyvää Paimenta, että Hän etsisi minut, joka harhailen
rikkomusten vuorella, ja pelastaisi minut joka veisaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, rukoile profeettain, apostolien ja marttyyrien kanssa Häntä, jonka synnytit, että Hän
pelastaisi hirveyksistä kaikki, jotka peljäten huutavat Hänelle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme
Jumala!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
7. veisu
Irmossi
Kiitetty olet Sinä, Herra, / meidän isiemme Jumala, / joka kuulit pyhittäjänuorukaistesi veisun // ja
viilensit palavan pätsin!
Troparit
Sinä, oi autuas, poljit Jumalan voimalla maahan harhaoppisten parvet ja pelastit laumasi heidän
petokseltaan.
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Oi isä, joka ilmestyit purjehtijoille ja ravitsit vaarassa olevan kaupunkisi, pelasta rukouksillasi
minutkin sielun turmelevasta nälästä!
Vahvista, oi isä, rukouksillasi meitä, jotka kutsumme Sinua avuksi, ja tyynnytä pahojen henkien
ilkeä aallokko!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä kaikkien ihmisten Valtiatar, vapauta esirukouksillasi minut täydellisesti
himojen orjuudesta!

Pyhien apostolien kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Te, Jumalan näkijät, kynnitte kuivettuneet sydämet sanan auralla, kylvitte puhtaan opin ja keräsitte
pelastuneet satakertaisena satona.
Oi jumalalliset viljelijät, Vapahtajan apostolit, kitkekää esirukousten sirpillä minun mieleni kaikki
valhevehnät, että voisin kantaa pelastuksen tähkää!
Vaivutettuanne uneen vihollisen pahuuden te, Sanan valppaat opetuslapset, vaivuitte vanhurskaille
sopivaan uneen ja tulitte esirukoilijoiksemme kaikkina aikoina.
J umalansynnyttäjän tropari
Profeettain, marttyyrien, apostoliesi ja Sinut sanoin selittämättömästi kohtuunsa sijoittaneen,
miehestä tietämättömän Neitseen otollisten esirukousten tähden pelasta minut sammumattomasta
tulesta, oi Herra!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
8. veisu
Irmossi
Pyhittäjänuorukaisesi jäljittelivät pätsissä kerubeja, / kun he huusivat kolmipyhäveisua: / Kiittäkää,
veisuin ylistäkää // ja korkeasti kunnioittakaa Herraa!
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Troparit
Koko maailmaa tuntee Sinut, jumalankantaja Nikolaos, joka riennät kirkkaan vaelluksen
korkeudessa ja valistat ihmeilläsi pimeydessä olevat.
Oi Nikolaos, anna jumalallisen valppauden armo meille, jotka kunnioitamme Sinua! Vaivuta uneen
meille vihamielisten ja kimppuumme hyökkäävien ihmisten pahuus!
Oi mieleltäsi jumalallinen piispa Nikolaos, joka Hengen voimalla murskasit perkeleen kaikki ansat,
pelasta esirukouksillasi minutkin niistä ja ohjaa minun elämääni!
J umalansynnyttäjän tropari
Veisuin me ylistämme Sinua, Neitsyt Jumalansynnyttäjä, jonka kautta kirous poistettiin ja siunaus
kohtasi kaikki, jotka tuntevat Sinut meidän Jumalamme ainoaksi, miehettömäksi Äidiksi.

Pyhien apostolien kanoni
9. veisu
Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. /
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Troparit
Te saarnasitte koko maailmalle Jumalasta, joka eli ihmisten parissa ja jumaloitti kuolevaisen
verrattoman yhdistymisen kautta, ja vapautitte kaikki jumalattomasta eksytyksestä. Sen tähden teitä
aina autuaiksi ylistetään, oi jumalalliset apostolit!
Oi apostolit, jotka moninaisin ruumiin kärsimyksin kuvasitte Kristuksen kärsimystä, kuolettakaa
minun lihani himot ja tehkää eläväksi minun sieluni, joka on heikkouden, vaarojen ja
kuoleutumisen vallassa!
Oi ihmisiä rakastava, tule minulle tieksi ja ohjaa käskyjesi eksymättömälle tielle minut, joka olen
langennut syntien rotkoon, harhailen pahuuden teille poikettuani ja olen vaarassa!
J umalansynnyttäjän tropari
Enkelten, Arkkienkelten ja Valtojen kuorot, Voimat, Hallitukset, Herraudet, Kerubit, Serafit ja
Valtaistuimet, apostolien joukko sekä Sinun Synnyttäjäsi rukoilevat Sinua, oi Kristus, ainoa
Kuningas: Pelasta palvelijasi!
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Pyhän Nikolaoksen kanoni
9. veisu
Irmossi
Neitsyt, enkelin tervehdyksen vastaanottaja / ja itsensä Luojan synnyttäjä, / turvaa niitä, // jotka
Sinua ylistävät!
Troparit
Sinä pappien kaunistus ja ihmeitten vuodattaja, rukoile ihmisiä rakastavaa Jumalaa, että me
saisimme syntiemme päästön!
Oi Nikolaos, joka muinoin pelastit vangit kuolemasta, pelasta meidätkin elämän koettelemuksista!
Lyykian Myrraan haudattuna Sinä, Nikolaos, vuodatat alati mirhaa, joka karkottaa himojen pahan
hajun.
Luojan tuleminen on ovella, älä ole huoleton, oi sielu, vaan huuda: Kristus, pelasta minut
Nikolaoksen rukousten tähden!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistetty, joka synnytit Valkeuden, valista minun sydämeni näkemättömät silmät, että
minä Sinun kauttasi pelastuneena veisaisin ylistystäsi!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Oi Kristus, / kerran Sinun opetuslapsesi huusivat veneessä myrskyyn jouduttuaan: / Opettaja,
pelasta meidät, me hukumme! / Nyt mekin huudamme: / Oi ihmisiä rakastava Vapahtajamme, me
rukoilemme: // Pelasta meidät hädästä!
Oi Herra, / apostolit ylsivät meren syvyyteen verkoillaan / ja Valtakunnan korkeuteen opetuksellaan.
/ Taidollaan he tutkivat tavoittamatonta syvyyttä, / uskon kautta he saavuttivat kuvaamattoman
helmasi, / ja maailmalle he saarnasivat Sinun ajattomasta Pojastasi. // Armahda meitä heidän ja
kaikkien pyhien esirukouksien tähden!
Marttyyrien stikiira
Meidän Jumalamme on tehnyt pyhät miehet ja naiset ihmeellisiksi! / Iloitkaa ja riemuitkaa, kaikki te
Hänen palvelijansa, / sillä teille Hän on valmistanut seppeleen ja Valtakuntansa! / Mutta me
pyydämme: // Älkää unohtako meitäkään!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän stikiira
Suuria armolahjoja sait Sinä osaksesi, / oi puhdas Neitsyt, kunniallinen Jumalansynnyttäjä, / sillä
Sinä synnytit lihassa yhden Kolminaisuudesta, / elämän antajan Kristuksen, // meidän sielujemme
pelastukseksi!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Muista minua, Jumala, minun Vapahtajani, kun tulet valtakuntaasi, ja pelasta minut, sillä Sinä olet
ainoa ihmisiä rakastava.
Pilvien tavoin te, Herran valistamat apostolit, sadoitte maailmalle Jumalan tuntemisen vettä.
Rientäessänne salaisten säteitten tavoin halki maailman te, kunniakkaat apostolit, valistitte uskon
kautta ihmissuvun.
Marttyyrien tropari
Kidutusten tuleen jouduttuanne te, marttyyrit, saitte Herralta vilvoittavan jumalallisen kasteen.
Kunnia  
Uskovaiset, kumartaen pyhää ja puhdasta Kolminaisuutta huutakaamme yhteen ääneen: Apostolien
rukousten tähden pelasta kaikki meidät!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, joka sanan kautta sanoin selittämättömästi synnytit Hänet, joka on Isän
kanssa yhtä aluton, rukoile Häntä, että Hän pelastaisi meidän sielumme!
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Torstai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Oi pitkämielinen, ihmisiä rakastava, / armorikas ja laupias Jumalani, / kuinka Sinä kestit
surmaamisen / ja puulla kuolemisen ihmissuvun tähden? // Me ylistämme Sinun laupeuttasi!
Sinä pitkämielinen, ainoa ylen hyvä elämän antaja, / siedit iskut, ristiinnaulitsemisen / ja häpeän
halutessasi pelastaa kaikki eksyttäjän käsistä! // Kaiken Sinä kestit!
Sinä, Paimen, nousit ristille / ja ojensit kätesi huutaen: / Tulkaa minun tyköni ja valistukaa, / te
eksytyksen pimentämät ihmiset, / sillä minä olen valkeus! // Kunnia olkoon Sinulle, oi ainoa
valkeuden antaja!
J umalansynnyttäjän stikiirat
Oi Neitsyt, oikaise minun sieluni, / joka on rikkomusten raskaan taakan kumaraan painama, / sillä
äidin rohkeudella Sinä helposti taivutat Vapahtajan, / joka nostaa maahan sortuneet! / Minä rukoilen:
/ Revi välitykselläsi rikki minun syntien käsikirjoitus // suuren armosi tähden!
Katso minuun, joka olen synneissä tullut toivottomaksi / ja rikoksissa saastaiseksi / ja olen
ylenkatsonut Jumalan käskyjä! / Älä hylkää minua kasvojesi edestä, oi Jumalansynnyttäjä, / sillä
Sinä olet minun toivoni ja suojelukseni! / Huomaa minut rukouksissasi // ja puhdista minut kaikista
tahroista suuren armosi tähden!
Oi ylen pyhä, aukaise minulle katumuksen ovi! / Anna minulle kyynellähde, / suo minulle katumus
ja raitis sydän, / sillä yksin Sinua minä pidän varmana suojanani, / Sinuun minä panen kaiken
toivoni! / Älä aja minua pois häpeään joutuneena, oi Valtiatar, // vaan ota minut vastaan ja pelasta
minut suuren armosi tähden!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Sinut puulle naulittuna / puhdas Neitsyt huusi: / Oi minun Poikani ja Jumalani, / miten
outoa ja kummallista onkaan kuulla, // miten Sinä kärsit suuren armosi tähden!
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Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Sinun ristisi, oi Herra, / on kansasi elämä ja suojelus, / ja siihen uskaltaen me veisuin ylistämme
Sinua, / lihassa ristiinnaulittua Jumalaamme. // Armahda meitä!
Sinun ristisi, oi Herra, / aukaisi paratiisin ihmissuvulle, / ja turmeluksesta lunastettuina me veisuin
ylistämme Sinua, / lihassa ristiinnaulittua Jumalaamme. // Armahda meitä!
Marttyyrien stikiira
Sinun marttyyrisi, oi Herra, / eivät kieltäneet Sinua / eivätkä luopuneet Sinun käskyistäsi. // Heidän
esirukoustensa tähden armahda meitä!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kerran, ristiinnaulitsemisen aikana, / Neitsyt seisoi puun juurella neitseellisen opetuslapsen kanssa /
ja huusi itkien: / Voi kuinka Sinä kärsitkään, oi Kristus, // joka olet kaikkien vapautus kärsimyksistä!

Perjantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Tänään täyttyy profeetan ennustus, / sillä katso, me kumarramme paikkaa, jossa Sinun jalkasi
seisoivat, oi Herra. / Ja pelastuksen puusta maistettuamme me olemme saaneet vapautuksen synnin
himoista // Jumalansynnyttäjän esirukousten tähden, oi ainoa ihmisiä rakastava!
Oi Kristus, / kun Sinun ristisi puu vain pystytettiin, / niin kuoleman perustukset järkkyivät, / oi
Herra, / sillä Tuonela päästi kauhuissaan pois Hänet, jonka oli halulla nielaissut. / Sinä, oi pyhä,
näytit meille pelastuksesi / ja me ylistämme Sinua, Jumalan Poika. // Armahda meitä!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinä, ainoa viaton karitsa, / Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / näit omasta tahdostaan ristillä
riippumassa Hänet, / joka oli tullut lihaksi Sinun puhtaista veristäsi, / Sinä huusit katkerin kyynelin:
/ Oi pahuudeton Poikani, // veisuin minä ylistän koko pelottavaa taloudenhoitoasi!
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II Katismatroparit
Sinun ristisi, oi Herra, on pyhitetty, / sillä sen kautta saavat synneissä sairastavat parannuksen. / Sen
tähden me lankeamme Sinun eteesi: // Armahda meitä!
Herra, juutalaiset tuomitsivat kuolemaan Sinut, / kaikkien elämän. / Ne jotka olivat sauvan avulla
kulkeneet jalan Punaista merta, / naulitsivat Sinut ristille. / Kivestä hunajaa imeneet tarjosivat
Sinulle sappea, / mutta Sinä kestit omasta tahdostasi, / että vapauttaisit meidät vihollisen orjuudesta.
// Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Seisoessaan Hänen ristinsä juurella, / joka oli ymmärryksen ylittäen ilman kärsimystä tullut lihaksi
hänestä, / Neitsyt ja Äiti huusi äidillisesti kyynelehtien: / Oi Poikani ja Jumalani, / en kestä nähdä
kuolleena riippumassa Sinua, // joka annat hengen maan päällä eläville!
III Katismatroparit
Oi risti, / pahojen henkien tuho, sairasten parantaja, / uskovaisten väkevyys ja varjelus, / hallitsijain
voitonmerkki, / oikeauskoisten totinen kerskaus, / Kristuksen Kirkon tuki, / Sinä siunattu puu, tule
meille turvaksi, // muuriksi ja varjelukseksi!
Marttyyrien tropari
Vanhurskaat ovat iankaikkisessa valkeudessa, / sillä Sinussa valistuneet pyhät loistavat aina / kuin
valaisimet sammuttaen jumalattomien lampun. / Herra, sytytä heidän rukoustensa tähden minunkin
lamppuni // ja pelasta minut!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, / älä hylkää minua elämäni aikana, / älä jätä minua ihmisten
suojaan, // vaan Sinä itse puolusta ja pelasta minut!

Ristin kanoni, 6. sävelmä
Akrostikon on ilman J umalansynnyttäjän tropareita: Ylistän Valtiaan puhdasta kärsimystä.
Joosef.
1. veisu
Irmossi
Hänet, joka muinoin peitti meren laineeseen takaaajavan hirmuhallitsijan, / kätkivät nyt
pelastettujen lapset maan alle; / mutta me niitten neitseitten tavoin veisasimme Herralle, // sillä Hän
on suuresti ylistetty.
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Troparit
Kunniallisella kärsimykselläsi Sinä teit kunnialliseksi ihmisten kunniattoman luonnon. Sen tähden
me kunnioitamme Sinua ja ylistämme peljäten ja kunnioitamme uskoen Sinun valtaasi, sillä se on
suuresti ylistetty!
Oi kaikkivoimallinen Sana, omalla verelläsi Sinä pysäytit epäoikeudenmukaisen verenvuodatuksen
ja puhdistit ihmisluonnon pahuuden saastasta. Sen tähden me pelastuneina kunnioitamme Sinun
valtaasi!
Marttyyrien troparit
Marttyyrien ylistettävä kestävyys voitti totisesti verenhimoiset pedot, se alisti tulen luonnon
jumalallisen armon vilvoitukseen ja teki lopun monijumalaisuuden voimakkaasta aallokosta.
Verenne kasteella te kuivatatte eksytyksen kasteen, vuodatatte maailmalle parannusten kastetta ja
karkotatte himojen paahteen, oi totuuden marttyyrit. Sen tähden teitä autuaiksi ylistetään!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun aviota tuntematon Neitsyt, uskovaisten kaunistus, näki, että Sinulla, kauneudessa ihanalla, ei
kärsiessäsi ollut kauneutta eikä muotoa, hän valitti äidillisesti ja ylisti Sinua halulla.

Jumalansynnyttäjän kanoni
Akrostikon muodostuu aakkosista.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi puhdas Neitsyt, armoitettu, kunniakas Maria, Sinä ilon välittäjä, ilahduta jumalallisella armolla
meitä, jotka veisaamme ylistystäsi, että laulaisimme Sinulle kiitosvirren!
Voi Sinun salaisuuksiasi, oi Jumalanäiti, sillä Sinä osoittauduit luotujen Valtiattareksi, kun kannoit
sylissäsi Häntä, johon enkelten sotajoukotkaan eivät rohkene katsettaan kiinnittää. Sen tähden me
ylistämme Sinua autuaaksi!
Koko ihmissuku tuomittiin kuoleman tuhoon, kun esiäiti maistoi puusta, mutta kutsuttiin Sinun
kauttasi takaisin, sillä Sinä, oi puhdas, synnytit turmeluksettoman Elämän!
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Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi:
Luomakunta, nähden Sinut, joka olet koko maan piirin perustanut merten päälle, / nyt ripustettuna
pääkallon paikalle / joutui suuren kauhun valtaan ja tunnusti: // Ei ole toista niin pyhää, kuin Sinä,
oi Herra!
Troparit
Nähdessään puulle ylennettynä ja kylki lävistettynä Sinut, joka olet ripustanut koko maan vetten
päälle, aurinko pimeni, sillä se tunsi Sinut kaikkien valkeudeksi.
Oi pitkämielinen, Sinun naulasi haavoittivat pahantekijän, joka muinoin haavoitti Aadamia
paratiisissa, ja nyt se on parantumattomasti haavoittunut iankaikkisesti. Mutta me uskovaiset
saamme parannuksen kaikkiin vammoihimme!
Marttyyrien troparit
Kun enkelten kuoro näki, miten marttyyrien laumat surmattiin uhratun Karitsan tähden, he
ihmettelivät, kuinka aineelliset karkottivat aineettomat viholliset ja saivat voiton seppeleen.
Pukeutuneina ainoan Väkevän, Kaikkivoimallisen, voimaan pyhät kävivät taistoon vihollista
vastaan, polkivat maahan sen voimattoman voiman ja saivat Jumalalta seppeleen!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinä, ylen pyhä ja viaton, näit, kuinka synnyttämääsi haavoitettiin keihäällä, Sinun sydämesi
haavoittui ja Sinä sanoit hämmästyneenä: Lapseni, kuinka lainrikkojakansa maksaakaan Sinulle?

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Jumalanäiti, kun vihollinen muinoin petti minut jumaloitumisen halulla pois Eedenistä, se painoi
minut maahan ja murskasi minut, mutta minua säälien Kristus otti lihan Sinun kohdustasi ja loi
minut uudelleen!
Sinun välitykselläsi, oi viaton Jumalanäiti, purettiin muinainen kiroustuomio, sillä Sinusta
ilmestyttyään ylen hyvä Herra vuodatti kaikille runsaan siunauksen!
Oi puhdas Neitsyt, Sinut näytettiin kerran profeetta Hesekielille elämän porttina, jonka kautta yksin
lihaksi tullut Herra kulki ja säilytti Sinut suljettuna, niin kuin Hän, Korkein,
itse hyväksi näki.
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Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Habakuk, nähden edeltä Sinun jumalallisen alentumisesi ristillä, / hämmästyneenä huusi: / Sinä, oi
Hyvä, kukistit mahtavain voiman, / ja ollen kaikkivoimallinen, / tulet niitten tykö, // jotka
tuonelassa ovat.
Troparit
Herra, haluten pelastaa kuolleet Sinä pysäytit puusta maistamaan ojentuneen käden kiihkon puulla
uhrattuna ja vuodatit kyljestäsi vangituille vapautuksen.
Sinä, oi ylen hyvä, suostuit kärsimään päästääksesi meidät järjettömien himojen kärsimyksestä.
Sappea Sinä maistoit ja vuodatit minulle jumalallisen suloisuuden! Sinut, Valtias, surmattiin ja Sinä
annoit minulle elämän!
Marttyyrien tropari
Kun Kristuksen voittajat kantoivat järjellisessä sielussaan jumalallisen rakkauden tulta, he
sammuttivat lainrikkojien liekit ja osoittautuivat valistaviksi lampuiksi!
Kaikkivaltiaan jumalalliset ystävät irtautuivat kaikesta lihallisesta ystävyydestä ja kävivät vakaina
kaikkinaisiin kidutuksiin, ja voitettuansa he saivat kunnian seppeleen!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Neitsyt huusi: Minä synnytin Sinut ilman kärsimystä, mutta kuinka näen nyt Sinun käyneen
kärsimykseen? Oi aluton Poikani, kuinka Sinä kestät sen? Minä kunnioitan Sinun pitkämielisyyttäsi!

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi puhdas Neitsyt, Sinä ainoa joka hyveissä loistavana olet osoittautunut kaikista sukupolvista
valituksi ja ylen kalliiksi, kirkasta valollasi meidät, jotka veisaamme ylistystäsi!
Oi Neitsyt, puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinä synnytit puhtaista veristäsi lihaan Jumalan, Vapahtajan,
ja Hän lunastaa hirveyksistä kaikki, jotka veisuin ylistävät Sinua, oi Jumalan armoittama Neitsyt.
Aineettomien luonto suorittaa papillista palvelusta jumalalliselle Pojallesi, oi puhdas
Jumalansynnyttäjä, ja kaikki ihmiset veisaavat halulla ylistystäsi. Kirkasta meidät
valkeudellasi!
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Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun luoksesi, oi Jumalan Sana, / joka olet laupeudessasi empimättä alentanut itsesi / ja synnin
himoja tuntematta laskeutunut aina kuolon kärsimyksiin, /  Sinun luoksesi minä aamusta varhain
kiiruhdan: / Suo minulle, langenneelle, rauha, // oi ihmisiä rakastava!
Troparit
Sinut, joka lihasi kärsimyksellä kuoletit tuonelan, nähtiin kuolleena Pääkallon paikalla, ja kun Sinä,
Kristus, ihmisiä rakastavana halusit kaunistaa minut, ei Sinulla riippuessasi ollut muotoa eikä
kauneutta.
Kun Sinä, Kristus, halusit irrottaa ensimmäisen Aadamin himokkaan mielen naulat, Sinä annoit
naulita itsesi nauloilla, ja kun Sinut lävistettiin keihäällä, Sinä estit leimuavaa miekkaa estämästä
palvelijaisi sisäänpääsyn.
Marttyyrien troparit
Seuratessaan Valtiaan kärsimysten jälkiä ja puhtaan marttyyriuden polkua astuessaan marttyyrien
kuorot antoivat naulita itsensä puulle ja katkaista kätensä ja jalkansa.
Täydellisellä mielellänne te kukistitte täysin röyhkeydessään ylpeilevän kerskurin, sillä
nöyryytettyinä te seurasitte Hänen nöyryyttänsä, joka on kaiken ylentänyt, oi Kristuksen marttyyrit.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Iisain juuresta Sinä, Neitsyt, kasvatat ja kannat kukkana maailman Viljelijän, joka kuivattaa
rikkaruohot sen ristin jumalallisella kasvilla, jonka Hän laupiaana lihassa otti vastaan.

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Irmossi
Oi Kristus, Jesaja nähtyään / armollisesti tapahtuneen jumalallisen ilmestyksesi pimentymättömän
valkeuden, / yön pimeydestä valvovana huusi: / kuolleet heräävät / ja ne, jotka haudoissa ovat,
nousevat ylös, // ja kaikki maan asukkaat iloitsevat.
Troparit
Korkeuksiin yltävät portaat, jotka Jaakob vertauskuvallisesti näki, kuvasivat Sinun synnytyksesi
totista ihmeellisyyttä, oi Jumalan Morsian, sillä jumalallisen alentumisen kautta Jumala tuli Sinun
kauttasi meidän pariimme ja nosti meidät takaisin elämään.
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Sinun kauttasi vapautettuina äidin murheesta me olemme täyttyneet mielihyvällä, oi
Jumalansynnyttäjä, joka synnytit kaikille ilon ja koko maailmalle riemun. Sen tähden, oi veisuin
ylistetty, varjele esirukoustesi kautta vaaroilta meidät, jotka veisaamme ylistystäsi!
Jumalallinen kuva johdatti Mooseksen edeltätuntemaan Sinun salaisuutesi, oi viaton Neitsyt, kun
hän näki tulessa kulumattoman palavan pensaan, sillä asuttuaan Sinussa Luoja ei polttanut Sinua, oi
Jumalan Morsian, joka olet kaikkea luotua korkeampi!

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Meripeto nieli, mutta ei voinut pitää sisässänsä Joonaa, / sillä, oi Kristus, ollen Sinun, kärsineen ja
haudatun, esikuvana / Joona tuli ulos pedosta ikään kuin jostakin majasta / ja huusi hautasi vartioille:
/ Te, jotka turhaan ja tarpeettomasti vartioitsette, // totisen armon hylkäsitte.
Troparit
Lapsia siunatessaan käsiään vaihtaen Jaakob muinoin edeltäkuvasi ristiä, oi Korkein, sillä sille
noustessasi Sinä päästät ihmiskunnan vanhasta kirouksesta ja vuodatat siunauksen niille, jotka
siunaavat Sinua, oi ainoa siunattu ja ylen hyvä Luoja.
Edeltäkuvaten Sinun kärsimystäsi, oi Sana, suuri Mooses ylensi muinoin vaskikäärmeen, joka
pelasti käärmeen myrkylliseltä puremalta ne, jotka siihen katsoivat. Ja kun Sinut, Valtias,
ristiinnaulittiin, me kaikki uskovaiset pelastuimme käärmeen vahingosta!
Marttyyrien troparit
Jumalalliset ja puhtaat taistelijat käyttäytyivät ikään kuin joku toinen olisi kärsinyt, kun he muinoin
taistelivat odottaen iankaikkista palkkaa ja riemua. Oi armollinen Kristus, heidän rukoustensa
tähden pelasta kiusauksista, synneistä ja vaaroista meidät, jotka veisuin Sinua ylistämme!
Puhtaat ja jumalalliset voittajat tekivät verivirroillaan lopun eksytyksen tulvasta ja osoittautuivat
totisesti uskovaisille Jumalan tuntemisen vettä kumpuaviksi lähteiksi. Oi maailman Vapahtaja,
vuodata heidän rukoustensa tähden kaikille synninpäästö, elämä, laupeus ja suuri armo!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään kaikkien Paimenen ja Valtiaan puulla riippumassa emo valitti äidillisesti ja huusi:
Lapseni, mikä on tämä uusi salaisuus? Kuinka Sinä, joka olemukseltasi olet kuolematon, otat
vastaan kuoleman halutessasi lunastaa ihmiset turmeluksesta?
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Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Lain vertauskuvat ja profeettain ennustukset ilmaisivat selvästi, että Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, olit
synnyttävä maailman pelastajan ja koko luomakunnan hyväntekijän, joka monesti ja monella tapaa
on tehnyt hyvää niille, jotka uskolla ja rakkaudella ylistävät Sinua, oi puhdas Valtiatar.
Muinoin ihmisten surmaajan ja Jumalan vihollisen petos vieraannutti ensiksiluodut paratiisin
nautinnosta, mutta Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, saatoit meidät takaisin paratiisiin, kun Sinä synnytit
Vapahtaja, Herran, joka jumalallisella vallallansa kesti ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen.
Hän, joka jumalallisella tahdollansa ja luomisvoimallansa on saattanut kaiken olemattomuudesta
olemiseen, tuli Sinun kohdustasi, oi puhdas, Jumalana ja ihmisenä, ja valisti kirkkaasti
jumalallisella valolla meidät, jotka ennen olimme tietämättömyyden pimeydessä, oi viaton Valtiatar!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Oi sanomatonta ihmettä! / Hän, joka pätsin liekistä pelasti hurskaat nuorukaiset, pannaan kuolleena
hautaan, / ja se on pelastukseksi meille, jotka veisaamme: // Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja Jumala!
Troparit
Nähdessään, kuinka heprealaiskansa tuomitsi Sinut ristille, maa vapisi ja aurinko lopetti oman
valonsa. Pimeydessä olevat näkivät valkeuden ja veisasivat: Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja Jumala!
Vapahtaja, Sinä kärsit häväistyksen, kun Sinua lyötiin ruo'olla, ja omasta tahdostasi Sinut, Kristus
Jumala, Kuninkaana kruunattiin orjantappuroin pelastukseksi meille, jotka veisaamme: Siunattu olet
Sinä, Lunastaja ja Jumala!
Marttyyrien troparit
Oi maineikkaat, kun teidät kahlittiin, te selvästi puritte perkeleen koko petoksen. Te kestitte
rangaistuksia ja epäoikeudenmukaisen kuoleman halatessanne ylhäistä elämää ja huutaessanne:
Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja Jumala!
Oi maineikkaat marttyyrit, te seisoitte liekkien keskellä ja selvästi poltitte petoksen, jumalallisen
armon vilvoitus varjeli teidät liekeiltä ja te huusitte veisaten: Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja Jumala!
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Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä huusi: Sinä kuolet omasta tahdostasi, minun Poikani, ja sen nähdessäni minun
sieluni vajoaa murheeseen! Sinä kuolet antaaksesi elämän niille, jotka veisaavat: Siunattu olet Sinä,
Lunastaja ja Jumala!

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinua, oi Jumalanäiti, ihanien kultakoristeiden kaunistamaa, rakasti Sinun Poikasi ja Herrasi
pelastukseksi meille, jotka huudamme Sinulle: Siunattu on Sinun hedelmäsi, oi puhdas!
Oi puhdas, löydettyään Sinut, ruusun orjantappurain keskeltä, Valtias täytti ihanalla tuoksullasi,
Hengen armolla, meidät, jotka katuvaisina huudamme Hänelle: Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja
Jumala!
Nähdessään jumalallisen synnytyksesi vertauskuvia kaikki jumalalliset profeetat huusivat
kunniakkaasti, oi puhdas: Jumala tulee Neitseestä pelastamaan ne, jotka huutavat: Siunattu olet Sinä,
Lunastaja ja Jumala!

Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Hämmästy vavisten taivas, / ja liikkukaa maan perustukset, / sillä katso, Hän, joka korkeimmissa
asuu, luetaan kuolleitten joukkoon / ja vähäiseen hautaan majoitetaan. / Kiittäkää Häntä nuorukaiset,
veisatkaa Hänelle papit, // kansat ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Kristus, Sinä joit sen maljan, jonka halusit, ja vuodatit ristin kärsimyksen kautta synninpäästön
lähteen elävöittävästä kyljestäsi minulle, joka olin kyljen kautta joutunut kuolemaan. Sen tähden
minä veisaan Sinulle ylistystä: Papit, veisuin ylistäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa kaikkina
aikoina!
Kun lainrikkojakansa tuomitsi Sinut, Jeesus, elämän antajan Herran, ristiinnaulittavaksi
lainrikkojien keskelle, maa järkkyi ja kaikki veisasivat peljäten: Nuorukaiset, kiittäkää, papit,
veisuin ylistäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina!
Marttyyrien troparit
Teidän kuolemanne, oi taistelijat, on kallis Jumalan silmissä, sillä joutuessanne moniin
kärsimyksiin te osoittauduitte osallisiksi puhtaasta kärsimyksestä ja huusitte ymmärtäväisesti:
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Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisuin ylistäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina!
Käydessänne vihollisia vastaan te, marttyyrit, ette tarttuneet lihallisiin aseisiin, vaan aseinanne
olivat toivo, usko ja rakkaus. Niiden kautta te saavutitte Jumalan, teidät luettiin enkelten kuoroihin
ja te huudatte Valtiaalle: Papit, veisuin ylistäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa kaikkina
aikoina!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi korkein, aluton Poikani, Sinä siedät sylkemisen, häpäisyn, ristin ja pilkalliset ruo'oniskut! Minä
ylistän Sinun pitkämielisyyttäsi! huusi Jumalansynnyttäjä, jota nuorukaiset kiittävät, papit veisuin
ylistävät ja ihmiset korkeasti kunnioittavat kaikkina aikoina!

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Jumalan innoittama Daniel näki ennalta Sinut louhimattomana vuorena, sillä Sinusta, oi Neitsyt,
lohkesi ihmiskäsittä kivi, Kristus, ainoa Jumala, jota nuorukaiset kiittävät, papit veisuin ylistävät ja
ihmiset korkeasti kunnioittavat kaikkina aikoina!
Oi puhdas, ylhäisten sotavoimien johtajat ylistävät veisuin Sinun Poikaasi, ja meidän kanssamme he
iloiten kunnioittavat Sinua Jumalanäitinä, oi ainainen Neitsyt, jota nuorukaiset kiittävät, papit
veisuin ylistävät ja ihmiset korkeasti kunnioittavat kaikkina aikoina!
Maria, puhdas Valkeuden synnyttäjä, tee valkeutesi sätein kirkkaiksi meidät, jotka ajattelemme
Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi, sillä Sinä, Neitsyt, osoittauduit valon majaksi meille, jotka
uskolla huudamme Sinulle: Iloitse, Sinä siunattu ja ylistetty kaikkina aikoina!

Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Älä itke minua Äitini, / nähdessäsi haudassa Poikasi, / jonka olet kohdussasi siemenettömästi
kantanut, / sillä minä nousen ylös ja tulen kunniaani / ja ollen Jumala lakkaamatta ylennän
kunniassa ne, // jotka Sinua uskolla ja rakkaudella ylistävät.
Troparit
Jeesus, ainoa hyvä Vapahtaja, pelastaaksesi turmeluksesta hekumallisen puusta syömisen
turmeleman Sinä suostuit lihassa ristiinnaulittavaksi ja surmattavaksi. Lakkaamatta me veisuin
ylistämme suurta laupeuttasi ja valtaasi!
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Voi kuinka Sinä kärsitkään tuskaa ristille levitettynä, oi Vapahtaja, päästääksesi minut hirveistä
tuskista! Orjantappuroin kruunattuna Sinä poltit himojen kaikki orjantappurat! Etikkaa juoden Sinä
sekoitit meille ilon maljan!
Marttyyrien troparit
Te, taistelijat, ette kieltäneet Kristusta, kaikkien Valtiasta, vaikka kaikki olitte ahdistuksissa, teidät
heitettiin vankiloihin, jäsenenne silvottiin hirvittävästi, pyörissä teidät raa'asti teilattiin ja annettiin
petojen raadeltaviksi!
Auringon säteitä kirkkaammin loistaa taistelijain valoisa ja kuulu muisto, se valistaa aina
hurskaitten sieluja, karkottaa himojen ja kiusausten pimeyden ja hajottaa pahojen henkien syvän
synkeyden.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Sinä kannat kaiken kantajaa, Sinä pidät pienokaisena käsissäsi Häntä, joka pelastaa meidät
vihollisen kädestä, oi puhdas Valtiatar, ja Sinä näet ristin puulle ylennettynä Hänet, joka pelastaa
meidät pahuuden syövereistä!

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, osoittauduit yliluonnollisesti meille iankaikkisen ilon ja elämän
välittäjäksi synnyttäessäsi kaikkien Vapahtajan, joka selvästi pyyhkii maan kasvoilta kaikki
kyyneleet ja antaa kaikille ilon!
Veisatessaan esiisäsi Daavid ennusti vertauskuvallisesti Sinusta arkkina, ja Jumalan näkijä Mooses
jumalallisen mannan kultaisena astiana, sillä Sinuun asettui Hän, joka on aina Isän helmassa, oi
Jumalansynnyttäjä. Sen tähden me veisuin Sinua kunnioitamme!
Sinä olet totisesti kaikkea luomakuntaa korkeampi, sillä Sinä synnytit lihassa kaikkien Jumalan!
Sen tähden Sinä, Valtiatar, olet meidän suojelijamme, vahva toivomme ja luja muurimme, ja Sinun
kauttasi me toivomme saavamme pelastuksen!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Ristiin minä olen toivoni pannut, / ja siitä kerskaten minä huudan: / Oi ihmisiä rakastava Herra,
masenna niiden korskeus, // jotka eivät tunnusta Sinua Jumalaksi ja ihmiseksi!
Risti muurinamme me käymme vihollista vastaan / emmekä pelkää sen juonia ja väijytyksiä, / sillä
korskea on kukistettu ja poljettu maahan // puulle naulitun Kristuksen voimalla!
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Marttyyrien stikiira
Koko luomakunta viettää Sinun pyhiesi muistojuhlaa, oi Herra. / Taivaat riemuitsevat enkelten
kanssa / ja maa iloitsee ihmisten kanssa. // Heidän rukoustensa tähden armahda meitä!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi puhdas Äiti, Neitsyt, / ihmisenä minut on naulittu puulle, / kuolevaisena minut on surmattu ja
pantu hautaan, // mutta Jumalana minä taas nousen ylös kunniassa kolmantena päivänä!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Muista minua, Jumala, minun Vapahtajani, kun tulet valtakuntaasi, ja pelasta minut, sillä Sinä olet
ainoa ihmisiä rakastava.
Kun Sinä, Kristus meidän Jumalamme, levitit kätesi puulle, Sinä otit syliisi pakanat, jotka veisuin
ylistävät Sinun laupeuttasi.
Omasta tahdostasi Sinut, Kristus, naulittiin puulle ja Sinä tuhosit täydellisesti paholaisen tutkaimet
omalla voimallasi.
Marttyyrien tropari
Kidutuksissa viihtyen te, voittajat, tulitte otollisiksi paratiisin nautintoon, ja nyt te lakkaamatta
rukoilette maailman puolesta.
Kunnia  
Isä, Poika ja samalla istuimella istuva jumalallinen Henki, Herra, pelasta palvelijasi kaikista
kidutuksista!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Nähdessään Sinut ristille levitettynä Neitsyt huokaili kyynelehtien. Herra, pelasta meidät hänen
esirukoustensa tähden!
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Perjantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Oi vanhurskas Tuomari, / pelasta minut odottavasta helvetistä, / päästä minut iankaikkisesta tulesta!
/ Oi Sana, suojele minua vastustavasta myrskystä! / Minä kurja vapisen ajatellessani rikkomusteni
paljoutta / ja lankean kyynelin // ja särkynein sydämin Sinun eteesi armoa anoen.
Kuka ei itkisi minua, / joka olen hillittömyydessäni rikkonut Valtiaan käskyn, / ja joutunut
tuonelaan asumaan paratiisin sijasta? / Mielestäni makea syöminen on muuttunut sapeksi, / ja olen
osoittautunut vieraaksi Sinun ja enkeltesi kunnialle, oi laupias. / Mutta ota minut katuessani vastaan,
/ oi armollinen ja ihmisiä rakastava Herra, // suuren armosi tähden!
Oi elämän antaja, / saata kaikki uskossa nukkuneet elävien maahan, / kevennyksen paikkaan,
iankaikkisiin majoihin, / sinne missä Sinun kasvojesi valkeus runsaana loistaa / ja missä on
vanhurskasten nautinto, ilo ja rauha! / Oi Valtias, suuressa hyvyydessäsi älä ota huomioon heidän
rikkomuksiansa, // joita he ovat teoin, sanoin ja ajatuksin tehneet!
Marttyyrien stikiirat
Oi Kristus, / Sinun tähtesi marttyyreiksi tulleet kestivät monia kidutuksia, / ja saivat taivaissa
täydellisen seppeleen, // että rukoilisivat meidän sielujemme puolesta.
Voittoisat marttyyrit, taivaan asukkaat, / kestivät monia kidutuksia taistellessaan maan päällä. /
Heidän esirukoustensa ja pyyntöjensä tähden // varjele meitä kaikkia, oi Herra!
Sinun ristisi, oi Herra, / tuli marttyyreille voittamattomaksi aseeksi, / sillä edessään he näkivät
kuoleman, / mutta ennalta he näkivät tulevan elämän, / ja Sinuun toivonsa pannen he vahvistuivat. //
Heidän pyyntöjensä tähden armahda meitä!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! / Ken ei yliluonnollista synnytystäsi
veisuin kunnioittaisi! / Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tulleena /
ilmestyi maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, / Hän itse,
jolla on jumalallinen luonto ja joka meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, / ei kahteen
persoonaan jakaantuneena, vaan kahdessa yhteensekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna.
/ Rukoile, oi pyhä ja kaikkein autuain, // että Hän meidän sielujamme armahtaisi.
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Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiira
Sinun marttyyrisi, oi Herra, / eivät kieltäneet Sinua / eivätkä luopuneet Sinun käskyistäsi. // Heidän
esirukoustensa tähden armahda meitä!
Vainajien stikiirat
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
Sinun rakentavasta käskystäsi olen saanut alun ja olemuksen: / sillä tahtoen kokoonpanna minut
eläväksi olennoksi näkymättömästä sekä näkyväisestä luonnosta / Sinä muodostit ruumiini maasta, /
mutta sielun annoit jumalallisella ja eläväksitekevällä puhalluksellasi. / Sen tähden, oi Kristus, /
saata palvelijasi lepoon elävien maahan // ja vanhurskaitten asuntoihin.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Puusta maistaminen tuli muinoin Eedenissä tuskaksi Aadamille, / kun käärme oksensi myrkkynsä, /
sillä hänen kauttansa tuli kuolema, joka syö koko ihmissuvun, / mutta Valtias kukisti tullessansa
lohikäärmeen ja lahjoitti meille ylösnousemuksen. / Huutakaamme siis Hänelle: / Vapahtaja, sääli
niitä, jotka olet ottanut tykösi, // ja anna heille lepo vanhurskasten kanssa!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Synnyttäjäsi, marttyyriesi, apostolien, / profeettain, pyhittäjien, vanhurskasten / ja kaikkien pyhiesi
esirukouksien tähden, // Kristus, anna lepo nukkuneille palvelijoillesi!

Lauantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Kilvoitus tantereella on alkanut, / hirmuvaltiaitten kidutukset kohtaavat marttyyreja, / ja
ruumiittomien kuorot seisovat pidellen voittopalkintoja. / Viisaat hämmästyttivät hirmuvaltiaita ja
kuninkaita, / sillä Kristuksen tunnustamalla he kukistivat Beliarin. // Oi heidät vahvistanut Herra,
kunnia olkoon Sinulle!
Taistokilvan kestettyään pyhät saivat Sinulta voittopalkinnon. / Lainrikkojien juonet he tekivät
tyhjiksi / ja saivat ottaa vastaan katoamattomuuden seppeleen. // Jumala, lahjoita heidän
rukoustensa taivuttamana meille suuri armo!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, joka kutsuit siunattua Neitsyttä Äidiksesi, / alistuit omasta vapaasta tahdostasi kärsimyksiin. /
Tahtoen pelastaa Aadamin Sinä kirkkaudessa kohosit ristille / ja lausuit enkeleille: / Iloitkaa minun
kanssani, / sillä kadotettu raha on löydetty. // Kunnia olkoon Sinun viisaalle huolenpidollesi,
meidän Jumalamme.

17. psalmikatisman ja vainajien troparien Kiitetty olet Sinä Herra jälkeen II katismatroparit
Herra, Sinun pyhiesi muisto / on osoittautunut ikään kuin Eedenin paratiisiksi, / sillä siitä riemuitsee
koko luomakunta. / Sen tähden anna heidän pyyntöjensä tähden meille // rauha ja suuri armon!
Vainajien tropari
Totisesti on kaikki turhuutta, / elämä on varjo ja uni, / ja turhaan kukaan maasta syntynyt
hämmentyy, / niin kuin Kirjoitus sanoo, / sillä kun voitamme maailman, / joudumme hautaan
asumaan, / jossa kuninkaat ja köyhät ovat yhdessä. / Sen tähden, oi ihmisiä rakastava Kristus
Jumala, // saata poismuuttaneet lepoon!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä Maria, / Sinä maasta syntyneitten vahva turva ja suoja, / joka synnytit ajassa
Jumalan ajattoman Pojan ja Sanan, / rukoile Äitinä marttyyrien, profeettain ja jumalallisten
kilvoittelijain kanssa hartaasti Häntä, // että Hän pelastaisi poismuuttaneet!

Kaikkien pyhien kanoni, 6. sävelmä
Akrostikon on: Sanoin ylistän Sanan rakastajia. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Aineellinen faarao hukkui kaikkine sotavoimineen, / mutta meren halki kulkenut Israel huusi: /
Veisatkaamme Herralle, meidän Jumalallemme, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Kirkastetuin mielin marttyyrit saattoivat häpeään synkeät, valkeuteen jumalattomasti suhtautuvat
hirmuvaltiaat ja voittajina he selvästi siirtyivät illattomaan valkeuteen.
Kristuksen piispat, pyhittäjien kuoro ja kaikkien profeettain ja vanhurskasten juhlajoukko säteilivät
hyveissään ja saavuttivat taivaan majat.
Naisten suuri joukko tuli Jumalan omaksi ja polki miehuullisin tuskin maahan sen, joka hirveällä
petoksella surmasi Eevan, ja nyt heitä ylistetään autuaiksi jumalallisin veisuin.
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Vainajien tropari
Me rukoilemme Sinua, oi ylen hyvä Kristus, joka alussa loit ihmisen maasta: Saata palvelijaisi
sielut lepoon vanhurskasten majoihin ja kevennyksen paikkaan!
J umalansynnyttäjän tropari
Synnyttäessäsi luomakunnan Luojan Sinä, oi puhdas, osoittauduit kerubeita ja serafeita
pyhemmäksi. Rukoile lakkaamatta Poikaasi, että Hän armahtaisi palvelijoitasi, jotka Sinua ylistävät!

Nukkuneiden kanoni
Akrostikon on: Esitän poismenneille kuudennen sävelmän.
1. veisu
Irmossi
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki / niin kuin mannerta / ja nähtyään takaaajavan faaraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Oi Kristus, urheat marttyyrit rukoilevat jatkuvasti Sinua taivaan kammioissa: Suo iankaikkisia
hyvyyksiä uskoville, jotka olet siirtänyt pois maasta!
Tehtyäsi kaiken ihanaksi Sinä loit minut, ihmisen, alhaisuuden ja suuruuden välillä olevaksi, niistä
yhdistyneeksi eläväksi olennoksi. Sen tähden, oi Vapahtaja, anna lepo palvelijaisi sieluille!
Alussa Sinä asetit minut paratiisin asukkaaksi ja viljelijäksi, mutta kun olin rikkonut Sinun käskysi,
Sinä karkotit minut. Sen tähden, oi Vapahtaja, anna lepo palvelijaisi sieluille!
J umalansynnyttäjän tropari
Hän joka kerran muovasi kylkiluusta esiäitimme Eevan pukeutui Sinun puhtaassa kohdussasi lihaan,
jonka kautta Hän hajotti kuoleman voiman, oi puhdas.

Kaikkien pyhien kanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista, Herra, minun sieluni aivoitukset / ja perusta ne uskosi vahvalle kalliolle, / sillä Sinä, oi
Hyvä, // olet minun turvani ja tukeni!
Troparit
Jouduttuaan ruumiillisiin tuskiin taistelijat odottivat iloiten tuskatonta palkintoa, ja nyt he tekevät
armon kautta lopun meidän kaikkinaisista tuskistamme.
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Vakain mielin karkottaessaan kavalat pedot jumalalliset piispat pelastivat Kristuksen jumalalliset
kasvatit niiden pahuuden haavoittamattomina.
Otettuaan vapaaehtoisesti kantaakseen Herran ikeen pyhittäjien kuoro kuoletti lihan aivoituksen ja
saavutti iankaikkisen elämän.
Vainajien tropari
Oi Kristus, päästä iankaikkisesta tulesta ne, jotka ovat jumalisesti lähteneet elämästä! Oi hyvä, anna
heille anteeksi heidän velkansa ja iankaikkinen nautinto!
J umalansynnyttäjän tropari
Kristusta halanneet naiset ympäröivät nyt riemumielin karkeloiden Sinua, oi puhdas Valtiatar, joka
sanoin selittämättömästi Hänet synnytit.

Nukkuneiden kanoni
3. veisu
Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Sinun marttyyrisi, oi elämän antaja, taistelivat lain mukaisesti, ja saatuaan Sinulta voiton seppeleen
he nyt rukoilevat Sinulta iankaikkista lunastusta poismuuttaneille uskovaisille!
Ensin Sinä kasvatit minua, eksynyttä, monin ihmein ja tunnusteoin, ja viimeisinä aikoina Sinä
sääliväisenä tyhjensit itsesi, ja etsittyäsi löysit ja pelastit minut.
Oi hyvä, suo iloinen asuminen iankaikkisissa majoissa niille, jotka ovat kulkeneet läpi epävakaan
virtauksen Sinun tykösi, ja vanhurskauta heidät uskosta ja armosta!
J umalansynnyttäjän tropari
Ei ole muuta moitteetonta kuin Sinä, puhdas Jumalanäiti, sillä kaikkina aikoina yksin Sinun
kohdussasi sikisi totinen Jumala, joka purki kuoleman voiman!

Kaikkien pyhien kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, minä olen kuullut Sinulta sanoman / ja peljästynyt, / minä olen käsittänyt Sinun tekosi ja
hämmästynyt. // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
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Troparit
Voittajat näkivät paholaisen jalkoihinsa poljettuna ja ylistivät kiitollisina kaikkien Luojaa.
Aseinansa loistavat sanat piispat pelastivat harhaoppien pimeydestä ihmiset tiedon valkeuteen.
Pyhittäjät osoittautuivat ikään kuin hiiliksi, jotka polttivat hartaalla jumalallisella pyrkimyksellään
aineelliset himot, ja nyt heitä suuresti ylistetään.
Vainajien tropari
Oi eläviä ja kuolleita hallitseva Herra ja Valtias, saata kaikkien Sinua miellyttäneitten kanssa lepoon
ne, jotka olet siirtänyt pois!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, Sinusta sanoin selittämättömästi lihaan pukeutunut Herra otti omakseen miehuullisesti
taistelleitten naisten joukon.

Nukkuneiden kanoni
4. veisu
Irmossi
Kristus on minun voimani, / Jumalani ja Herrani! /  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Osoittaen selvästi suuren viisautesi ja lahjojesi kallisarvoisen hyvyyden Sinä, Valtias, luit
marttyyrien joukot enkeleihin.
Oi Kristus, suo sanomaton kunniasi luoksesi muuttaneille siellä, missä on riemuitsevien asunto ja
puhtaan riemun ääni!
Oi armorikas, ota ne, jotka olet ottanut tykösi maan päältä, veisaamaan jumalallisen valtasi ylistystä,
puhdista heidän syntiensä pimeys ja tee heidät valkeuden lapsiksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Valtias valitsi Sinut, Jaakobin ihanuuden, puhtaaksi astiakseen, moitteettomaksi temppelikseen,
pyhäksi, neitseelliseksi arkikseen ja pyhityksensä sijaksi.
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Kaikkien pyhien kanoni
5. veisu
Irmossi
Kristus, joka annat valon koittaa maailmalle, / valista minun sydämeni, / joka yöstä Sinun tykösi
huutaa, // ja pelasta minut!
Troparit
Kun te, taistelijat, olitte pukeutuneet ylhäältä tulleen armon kutomaan vaatteeseen, te riisuitte
vihollisen.
Kunnioittakaamme pyhien profeettain kanssa mieleltänsä jumalaisia piispoja ja Jumalaa
miellyttäneitä pyhittäjiä!
Taistellessanne te, marttyyrit, huusitte maan ääristä asti ja Kristus kuuli teidän äänenne.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Valtiatar, tule pelastamaan meidät vihollisen kaikesta vahingosta rukoilemalla Kristusta, ainoaa
laupiasta!

Nukkuneiden kanoni
5. veisu
Irmossi
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: / Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän sieluissamme,
/ jotka aamusta varhain tykösi riennämme, / jotta tulisimme tuntemaan Sinut, / Jumalan Sanan, //
syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Marttyyrit kannettiin ylistetylle Jumalalle ikään kuin pyhänä kokonaisuhrina, ihmisluonnon
esikoisuhrina, ja nyt he aina tuottavat meille pelastusta.
Valtias, suo taivaallinen elämä ja armolahjojen jako ennennukkuneille uskollisille palvelijoillesi ja
anna heille lunastus heidän rikkomuksistansa!
Sinä ainoa luonnoltasi elävöittävä, hyvyyden totisesti tutkimaton ulappa, ainoa armollinen ja
kuolematon, suo loppuun päässeille valtakuntasi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Valtiatar, Sinusta syntynyt tuli maailman väkevyydeksi ja ylistysveisuksi ja tuhoon joutuneille
pelastukseksi, ja Hän pelastaa tuonelan porteilta ne, jotka uskolla ylistävät Sinua autuaaksi!
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Kaikkien pyhien kanoni
6. veisu
Irmossi
Synnin meripedon nielaisemana / minä huudan Sinulle, Kristus: / Niin kuin vapautit profeetan, //
vapauta minutkin turmeluksesta!
Troparit
Jumalallisen verenne virroilla te hukutitte hengelliset viholliset ja kastelitte uskovaisten sydämet, oi
voittajat.
Ristiinnaulittuanne itsenne maailmalle ja himoille te, viisaat pyhittäjät, saitte jumalallisen kunnian
piispojen kanssa.
Oikein on ylistää autuaiksi profeettain kuoroa ja hyvin taistelleitten naisten joukkoa.
Vainajien tropari
Jumala, saata lepoon ennennukkuneiden henget valittujesi kanssa äläkä ota huomioon heidän
rikkomuksiansa!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, joka synnytit lihassa Kristuksen, kuoleta välitykselläsi minun lihani himot ja tee minun
sieluni eläväksi!

Nukkuneiden kanoni
6. veisu
Irmossi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: / Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Ristiinnaulittuna Sinä kokosit tykösi marttyyrien kuorot, jotka seurasivat Sinun kärsimyksesi
esimerkkiä, oi Hyvä. Sen tähden me rukoilemme Sinua: Anna lepo luoksesi muuttaneille!
Oi Lunastaja, kun Sinä tulet pilvissä, sanomattomassa kunniassasi, pelottavana tuomitsemaan koko
maailman, suo uskollisten palvelijaisi, jotka olet ottanut tykösi maan päältä, kohdata Sinut
kirkkaasti!
Oi Valtias, joka olet elämän lähde ja jumalallisella miehuullisuudella vapautat kahlitut, saata
paratiisin nautintoon asumaan palvelijasi, jotka ovat uskossa lähteneet tykösi!
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J umalansynnyttäjän tropari
Maahan meidät palautettiin, kun me rikoimme Jumalan jumalallisen käskyn, mutta Sinun kauttasi,
oi Neitsyt, on meidät ylennetty maasta taivaaseen vapautuneina kuoleman turmeluksesta.

Kaikkien pyhien kanoni
7. veisu
Irmossi
Kiitetty olet Sinä, Herra, / meidän isiemme Jumala, / joka kuulit pyhittäjänuorukaistesi veisun // ja
viilensit palavan pätsin!
Troparit
Veisuin kunnioittakaamme Kristuksen voittajia, jotka sammuttivat hirveän jumalankieltämisen
liekit verivirroillaan.
Tehtyään lopun harhaoppien talvesta kunniakkaat piispat siirtyivät iloiten jumalalliseen kevääseen.
Oi kilvoittelijat, runsaalla kärsivällisyydellä te saitte rikkaudeksenne Hengen armon ja tuhositte
vihollisten röyhkeyden.
Vainajien tropari
Oi armollinen, suo ihmisiä rakastavana nautintosi niittyjen perintö niille, jotka ovat uskossa
lähteneet elämästä!
J umalansynnyttäjän tropari
Hän, joka osoitti Sinut puhtaaksi neitseeksi synnytyksen jälkeenkin, on saanut seuraajiksesi pyhien
naisten kuorot.

Nukkuneiden kanoni
7. veisu
Irmossi
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Marttyyrit, jotka Sinun veresi kautta oli lunastettu ensimmäisestä rikkomuksesta, kuvasivat selvästi
surmaamistasi oman verensä pirskotuksella. Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Oi elämää hallitseva Sana, Sinä kuoletit pöyhkeilevän kuoleman. Ota nytkin vastaan uskossa
nukkuneet, jotka veisaavat ja laulavat, oi Kristus: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Oktoehos – 6..sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 75

Oi Jumalana hallitseva Valtias, joka jumalallisella puhalluksella annoit ihmiselle sielun, suo
poismuuttaneille valtakuntasi, että he saisivat veisata Sinulle, Vapahtaja: Kiitetty olet Sinä, meidän
isäimme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton, kun Sinussa sikisi Jumala, joka murskasi kuoleman portit ja musersi sen salvat, Sinä
osoittauduit koko luomakuntaa korkeammaksi. Sen tähden me uskovaiset veisuin ylistämme Sinua
Jumalan Äidiksi, oi puhdas.

Kaikkien pyhien kanoni
8. veisu
Irmossi
Pyhittäjänuorukaisesi jäljittelivät pätsissä kerubeja, / kun he huusivat kolmipyhäveisua: / Kiittäkää,
veisuin ylistäkää // ja korkeasti kunnioittakaa Herraa!
Troparit
Jumalalliset marttyyrit kävivät kidutettuina urhoollisesti läpi kidutusten aallokon armon avulla ja
pääsivät ylhäisen Valtakunnan syvään tyveneen.
Pyhittäjät, ylen viisaat piispat ilmestyivät auringon tavoin ja valistivat koko maailman opetusten
sätein ja kirkkain ihmein.
Veisuin ylistäkäämme Jumalaa rakastavia naisia, jotka kilvoituksessa ja taistossa palvelivat Luojaa
ja tulivat esirukoilijoiksemme kaikkien Valtiaan ja Herran edessä.
Vainajien tropari
Veisuin ylistäkäämme vanhurskaita aikojen alusta asti ja Jumalasta julistaneita profeettoja ja
huutakaamme katuvaisina: Oi Sana, saata heidän esirukoustensa tähden uskossa poismuuttaneet
lepoon!
J umalansynnyttäjän tropari
Naisten kuoro rakasti Sinua, oi Neitsyt, joka olet aivan Jumalan läheisyydessä, ja he kantoivat
itsensä Sinun perässäsi kaikkien Valtiaalle, yhteen ääneen ylistäen autuaaksi Sinua, oi puhdas.
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Nukkuneiden kanoni
8. veisu
Irmossi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Vakaasti taisteltuanne te, Kristuksen marttyyrit ja voittajat, saitte kaunistukseksenne voiton
seppeleen, ja te huudatte: Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina!
Oi Valtias, ota suopeasti vastaan uskovaiset, jotka ovat pyhästi jättäneet elämän ja lähteneet Sinun
tykösi, ja anna laupiaana heille lepo, kun he Sinua yli kaiken ylistävät kaikkina aikoina!
Vapahtaja, suo nyt kaikkien ennennukkuneiden päästä asumaan sävyisien maahan ja vanhurskauta
heidät uskosta Sinuun ja armosta, kun he Sinua yli kaiken ylistävät kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Kaikki me ylistämme Sinua, oi autuaaksi ylistettävä, sillä Sinä synnytit totisesti autuaan Sanan, joka
meidän tähtemme tuli lihaksi. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina!

Kaikkien pyhien kanoni
9. veisu
Irmossi
Neitsyt, enkelin tervehdyksen vastaanottaja / ja itsensä Luojan synnyttäjä, / turvaa niitä, // jotka
Sinua ylistävät!
Troparit
Oi voittoisat marttyyrit, jotka kannettiin puhtaina uhreina Valtiaalle, rukoilkaa Häntä, että Hän
pelastaisi meidän sielumme!
Paimenina te, piispat, paimensitte uskovaisia jumalisuuden vehreydessä, ja nyt olette päässeet
asumaan jumalalliseen tarhaan.
Ylistäkäämme autuaiksi pyhittäjien kuoroja pyhien piispojen, profeettain ja taistelleitten naisten
kuoron kanssa!
Vainajien tropari
Oi armorikas, suo poismuuttaneille se iankaikkinen ilo, josta pyhien joukot ovat osallisia!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, joka synnytit Valkeuden, valista minun sieluni ja hajota synnin synkeä pimeys!

Nukkuneiden kanoni
9. veisu
Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. /
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Troparit
Toivo vahvisti marttyyrien kuoroja ja siivitti heidät tuliseen lentoon Sinun rakkauttasi kohden, kun
se kuvasi heille tulevaa, totisesti järkkymätöntä lepoa, joka suo myös poismuuttaneille uskovaisille,
oi hyvä!
Oi Kristus, suo loistava ja jumalallinen kirkkaus Sinun uskossasi poismuuttaneille, Sinä ainoa joka
armollisena voit lahjoittaa heille levon Aabrahamin helmassa ja antaa heille iankaikkisen autuuden!
Vapahtaja, Sinä ainoa luonnoltasi hyvä ja sääliväinen, Sinä armon haluaja ja laupeuden syvyys,
saata sinne, missä Sinun valkeutesi vallitsee, ne jotka olet muuttanut tästä pahuuden ja kuoleman
varjon paikasta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, me tiedämme Sinut pyhäksi majaksi, arkiksi ja armon lain tauluksi, sillä Sinun kauttasi
on synninpäästö lahjoitettu niille, jotka ovat vanhurskautetut Sinun kohdustasi ruumiillistuneen
veren kautta, oi nuhteeton!

Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiira
Koko luomakunta viettää Sinun pyhiesi muistojuhlaa, oi Herra. / Taivaat riemuitsevat enkelten
kanssa / ja maa iloitsee ihmisten kanssa. // Heidän rukoustensa tähden armahda meitä!
Herra, elleivät Sinun pyhäsi olisi esirukoilijoinamme / ja ellei Sinun hyvyytesi meitä säälisi, / niin
kuinka rohkenisimme veisuin ylistää Sinua, Vapahtaja, / jota enkelit lakkaamatta ylistävät? // Oi
sydänten tuntija, sääli meidän sielujamme!
Marttyyrien muisto on riemu niille, / jotka Herraa pelkäävät, / sillä Kristuksen tähden taisteltuaan he
saivat Häneltä seppeleet, // ja nyt he rukoilevat uskalluksella meidän sielujemme puolesta!
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Meidän Jumalamme on tehnyt pyhät miehet ja naiset ihmeellisiksi! / Iloitkaa ja riemuitkaa, / kaikki
te Hänen palvelijansa, / sillä teille Hän on valmistanut seppeleen ja Valtakuntansa! / Mutta me
pyydämme: // Älkää unohtako meitäkään!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Sinä olet meidän Jumalamme, / joka viisaasti kaiken luot ja täytät. / Sinä, Kristus, lähetit profeettoja
ennustamaan Sinun tulemisestasi, / ja apostoleja saarnaamaan Sinun suuria tekojasi. / Toiset
ennustivat Sinun saapumisestasi, / toiset taas kasteella valistivat pakanakansat. / He saivat todistaa
halajamastansa, / ja molempien kuorot rukoilevat nyt Synnyttäjäsi kanssa: / Herra, saata lepoon
sielut, jotka olet ottanut tykösi, / ja suo meillekin Sinun valtakuntasi, / Sinä minun Lunastajani ja
Jumalani, // joka kärsit ristin minun, tuomion alaisen, takiani!

Jos on Halleluja, laulamme yllä olevat marttyyrien stikiirat kiitosstikiiroina, ja virrelmästikiiroina
nämä:
Oi armorikas Valtias, / jonka laupeus meitä kohtaan on käsittämätön ja jonka jumalallisen hyvyyden
lähde on tyhjentymätön, / saata luoksesi lähteneet elävien maahan, / ja anna heille iankaikkisesti
pysyvä omistus rakastettuihin ja halattuihin asuntoihin, / sillä Sinä, Kristus, vuodatit veresi kaikkien
puolesta // ja lunastit maailman elävöittävällä hinnalla!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
Omasta tahdostasi Sinä kestit elävöittävän kuolettamisen, / Sinä vuodatit elämän / ja annoit
uskovaisille iankaikkisen nautinnon. / Saata siihen nekin, jotka ovat nukkuneet ylösnousemuksen
toivossa, / ja anna hyvyydessäsi anteeksi kaikki heidän rikkomuksensa, / Sillä Sinä olet ainoa
synnitön, / ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, / että Sinun nimeäsi, oi Kristus, / aina veisuin
kiitettäisiin // ja me pelastuneina ylistäisimme Sinun taloudenhoitoasi!
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Oi Kristus, / me tiedämme, että Sinä hallitset jumalallisella vallallasi eläviä / ja vallitset kuolleita, /
ja me pyydämme: / Oi ihmisiä rakastava, / saata uskovat palvelijasi, / jotka ovat lähteneet Sinun
luoksesi, oi ainoa hyväntekijä, / lepoon valittujesi kanssa virvoituksen paikkaan, / pyhiesi
kirkkauteen, / sillä Sinä haluat armoa / ja Jumalana pelastat ne, jotka olet luonut kuvasi mukaan, //
oi ainoa armorikas!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi ylen pyhä, Sinä osoittauduit jumalalliseksi asumukseksi, / sillä Sinuun, oi aviota tuntematon, /
sijoittui Jumala / ja Sinä synnytit ihmiseksi ilmestyneen Kristuksen kahdessa olemuksessa mutta
yhdessä persoonassa. / Rukoile Häntä, ainosyntyistä ja esikoista, / joka varjeli Sinut nuhteettomana
neitseenä synnytyksen jälkeenkin, / että Hän saattaisi lepoon uskossa nukkuneitten sielut valkeuteen,
// tahrattomaan kirkkauteen ja autuuteen!
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Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Muista minua, Jumala, minun Vapahtajani, kun tulet valtakuntaasi, ja pelasta minut, sillä Sinä olet
ainoa ihmisiä rakastava.
Oi ihmisiä rakastava Herra, joka annoit kunnian profeetoille, opettajille, pyhittäjille ja vanhurskaille,
pelasta meidät heidän esirukoustensa tähden!
Marttyyrien tropari
Kun te, kunniakkaat voittajat, ette peljänneet tulta, miekkaa, raastamista ettekä villejä petoja, te
tulitte otollisiksi iankaikkiseen elämään.
Vainajien tropari
Oi Sana, saata kaikkien pyhien ja vanhurskasten joukkoon ne, jotka olet uskossa siirtänyt pois
ajallisesta, että me ylistäisimme Sinua!
Kunnia  
Oi kaikkivaltias Kolminaisuus, jota veisuin ylistetään yhtenä Jumalana, saata Aabrahamin helmaan
ne, jotka olet muuttanut pois maan päältä!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Kaikista sukupolvista olet Sinä osoittautunut autuaaksi, sillä Sinä, oi puhdas, synnytit
selittämättömästi totisesti autuaan Jumalan.

Kuudennen sävelmäjakson loppu
Kuudes sävel, mutta ensimmäisen vertainen olet sinä, toinen toisen sijan sävelmistä. Kaksinkertaista
nautintoa Sinä tarjoat. Ollessasi jotenkin toisen toistava toinen, sinussa on hunajaista sirkan
suloisuutta. Kuka ei rakastaisi plagaalisista toista!

*** Julkaistu Ortodoksi.net –sivustolla 25.12.2008 ***
*** Käännös Johannes Seppälä ***
*** Sävelrajojen merkkaus Antti Räsänen. Taitto Petja Pyykkönen ***
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