Tekstit ovat Rovasti Tapani Revon suomennoksia – Вечная память!
”Bysantti ja Pohjola”- kirjasesta Liisa Toppila kirjoitti ne tietokoneelle; ja Helena-kanttori on
stilisoinut ne verrannut niitä slaavinkieliseen triodioniin.

LASKIAISVIIKON KESKIVIIKON AAMUPALVELUKSESSA
Halleluja viikkosävelmän mukaan - Kolminaisuuden troparit:
(tässä 1-sävelmän teksti, koska muita ei ole suomennettu!)
Diakoni: Halleluja, halleluja, halleluja.
Kuoro: Halleluja, halleluja, halleluja. (viikon sävelmäjakson mukaan)
Diakoni: lauselmat:
- Yöstä lähtien henkeni etsii Sinua, Jumala, sillä Sinun käskysi ovat
valkeus maan päällä.
- Oppikaa vanhurskautta, te maan asukkaat.
- Kiivaus valtaa oppimattoman kansan.
- Lisää, Herra, heille pahuutta, lisää pahuutta maan kunniakkaille.
Lukija: Ruumiittomien voimien ilmestykset ruumiillisissa muodoissa
ovat saattaneet meidät ajattelemaan henkisiä ja aineettomia asioita.
Laulaen taas virttä pyhälle Kolminaisuudelle olemme me
kolmiyhteisen Jumalan kirkkauteen tulleet. Sen tähden huutakaamme
kerubien tavoin: (ke:)
Kuoro: Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, Jumala!/ Kunniallisen ja eläväksi
tekevän Ristisi voimalla, Herra, armahda meitä!
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Laulakaamme kaikkien taivaallisten voimien kanssa suurella äänellä,
samoin kuin kerubit laulavat korkeuksissa, ylistysvirttä pyhälle
Kolminaisuudelle:
Kuoro: Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, Jumala!/ Kaikkien pyhiesi
rukouksien tähden armahda meitä!
Lukija: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. Unesta herättyämme me
heittäydymme Sinun eteesi, oi Hyvä, ja veisaamme Sinulle, oi
Väkevä, enkelein virttä:

Kuoro: Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, Jumala!/ Jumalansynnyttäjän
esirukouksien tähden armahda meitä!
Katisma 10, Pieni ektenia
Katismatroparit:: I oktoehoksesta Ristille
Katisma 11, Pieni ektenia
Katismatroparit:: II triodionista:
Toisen katisman jälkeen Triodionin katismatroparit Ristille: 2.säv.
Suo meidän nöyrien käydä läpi rauhassa paaston puhdistus, Kristus
Jumala,/ ja sanomattomalla rakkaudellasi lyö maahan vihollisen
juonet,/ pelasta Ristilläsi kaikki, Sinä, joka yksin tunnet sydämen
sisimmät.
Kunnia… Sama
Nyt….Staurotheotokion (RistiJumalansynnyttäjä).
Kun Sinut siemenettömästi synnyttänyt seisoi Ristisi juurella ja näki
Sinut syyttömästi kärsivän,/ Hän itkien valitti ja lausui:/ ”Kuinka
Sinä, suloisin Poikani,/ tahdoit ihmisten puolesta kärsiä?/ Minä ylistän
Sinun äärimmäistä hyvyyttäsi.”
Edellä mainittujen katismatropareitten jälkeen luemme Basileios
Suuren opetuspuheen paastosta, joka alkaa sanoilla ”Lohduttakaa,
lohduttakaa…”.
Psalmi 51- Pelasta,HerraKANONI:
Oktoehoksesta Ristille 6, mineasta pyhälle 4, triodionista 4;
(Oktoekhoksen ja Minean oodit jätämme pois, kun Triodion on kaksiirmossinen: kolmikanoni; 3, 8 ja 9 irmossit)
3.jälkeen katismatropari mineasta, 6.jälk.kontakki ja iikossi mineasta,
Triodionin kanoni. Herra Andreas Kreettalaisen runoelma.

I oodi. Irmossi, 4.säv.

(4.säv. säkeet 1-3,L)

Minä laulan sinulle, Herra, minun Jumalani,/ sillä sinä olet
johdattanut kansan pois/ Egyptin orjuudesta./ Sinä upotit Faraon
sotavaunut ja voiman.
Troparit
Esikuvaksi meille Herra ihmisenä paastosi ja voitti kiusaajan. Hän
osoitti meille sen, mitä myös meidän kuuluu tehdä: Hän antoi meille
paastosäännön.
Siinain vuorella jumalallisin Mooses tuli pidättäytymisen avulla
mahdolliseksi puhumaan Jumalalle kasvoista kasvoihin. Uskovaiset,
seuratkaamme hänen esimerkkiään.
Ole, Herra, armollinen kansallesi, katso, Jumala laupiaalla katseellasi
kansasi puoleen ja suojaa kaikki armosi paljoudella.
Theotokion:
Me kaikki kiiruhdamme sinun puoleesi, Jumalansynnyttäjä, kuten
varman Puolustajan suojaan. Me panemme sinut rukoilemaan että
vapauttaisit laumasi kaikesta kapinasta.
III Oodi. Irmossi.

(4.säv. säkeet 1-3,L)

Herrassa Jumalassani/ on sydämeni vahvaksi tullut./ Sen tähden
te heikot / vyöttäkää kupeenne voimalla.
Troparit
Ihmeellinen Heenok kohosi pidättymisellä maasta, pitäen häntä
innolla esikuvana siirtykäämme mekin turmeluksesta elämään.
Rukouksella ja paastolla lepyttäkäämme Lunastajamme, sillä
Luojamme iloitsee luotujen katumuksesta.
Valmistu, oi sielu, ja puhdistu, ennen Kristuksen kärsimystä, jotta
hänen kanssaan hengessä ylösnousemisjuhlaa yhdessä viettäisit.

Theotokion
Synnytettyäsi Jumalan rukoile lakkaamatta edestämme, sillä sinun
puoleesi, Jumalansynnyttäjä, me syntiset kiiruhdamme.
Triodionin: KOLMIKANONI (3, 8 ja 9.): Herra Joosefin
Triodion 3.irmossi: 2.säv.

(2.säv. säkeet 1-3,L)

Vahvistettuasi minut uskon kalliolla / Sinä avasit minun suuni
vihollisiani vastaan./ minun henkeni riemuitsi veisatessani:/
Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme;/ ei ole
vanhurskasta kuin Sinä, Herra.
Troparit
Levitettyäsi kätesi ristinpuulle sinä kuolemallasi kuoletit kirouksen ja
teit kärsimyksilläsi ihmiset eläviksi. Sen tähden me ylistämme sinun
jumalallista ristiinnaulitsemistasi, Jeesus, Ihmisiärakastava meidän
Jumalamme.
Puusta syömällä me kuolimme, Ristinpuulla eläviksi tulimme. Sen me
sinulle rukouksiksi tuomme, armosi ja laupeutesi meille lähetä
Hyväntekijä, Herra, ylen armollinen.
Paaston esiportit ovat avoinna, pidättäytymisen stadion on lähellä,
palavalla innolla nouskaamme. Ottakaamme vastaan Jumalan antama
lahja, Joka poistaa rikkomuksiemme polton.
Paaston autuaallinen aika, joka katumuksen säteitä sinkoaa, on
koittanut. Kunniallisesti sitä lähestykäämme, poistakaamme tyystin
velttouden mitä syvin pimeys. Iloitkaamme kaikki.
Pyhittäkäämme paasto mielekkäästi, julistakaamme himoista
pidättäytymistä, huutakaamme kyynelin Valtiaalle: Anna meille,
Herra, armosi yhdessä täyttääksemme Sinun tahtosi, ylen armollinen.

Otettuamme vastaan paaston lahjan kunnioittakaamme Häntä, joka
pelastukseksemme on sen meille antanut. Toteuttakaamme sitä vaivaa
nähden, jotta sen määränneen kädestä ottaisimme vastaan
erehdyksistämme anteeksiannon.
Theotokion
Kaikkeinpyhin Valtiatar, Neitsytäiti, tyynnytä himojeni temmellys,
paranna sieluni haavat, nosta minut velttouden unesta, tee se
välittäjänä ja puolustajana.
Toinen (3.irmossi), sama sävelmä.

(2.säv. säkeet 1-3,L)

Jumala, kauniiden ajatusten viljelijä,/ ja hyvien tekojen istuttaja,/
vahvista minun mieleni / ja tee minut laupeudellasi / hedelmää
tuottavaksi.
Kun sinut, Vapahtaja, vapaaehtoisesti ylennettiin ristille, niin koko
luomakunta järkkyi, ja temppelin esirippu repesi kahtia.
Hyvä Jeesukseni, minun tähteni sinua ruoskittiin ristillä ja kylkesi
lävistettiin. Sen tähden minä uskolla kumarran sinun jumalallista
voimaasi.
Kunnia … (Kolminaisuudelle)
Taivutettuani polveni maahan kumarran Isää, kunnioitan Poikaa,
ylistän Henkeä, Alkua, jolla on yksi tahto, Jumalaa, jolla on kolme
persoonaa.
Nyt…Theotokion
Käsittämätön on, Neitsyt, sinun synnyttämisesi mysteeri. Sillä sinä,
Maria, synnytät Jumalan miestä tuntematta ja pysyt
turmeltumattomana.
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kristus pyhitettyäsi voimallasi paaston ajan, pelasta vihollisen
verkoista meidät kaikki, jotka sinua kumarramme.

3.Irmossi uudelleen katabasina: (2.säv. säkeet 1-3,L)
Jumala, kauniiden ajatusten viljelijä,/ ja hyvien tekojen istuttaja,/
vahvista minun mieleni / ja tee minut laupeudellasi / hedelmää
tuottavaksi.
Katismatroparit Mineasta pyhälle, Kunnia – nyt
RistiJumalansynnyttäjän.
IV Oodi

(4.säv. säkeet 1-3,L)

Minä kuulin sanoman / sinun jumalallisesta voimastasi, Kristus,/
että sinä olet siemenettömästi Neitseen kohdussa syntynyt,/ ja
huusin: Kunnian olkoon voimallesi, Herra.
Troparit
Aabraham otti ystävyydellä ja vieraanvaraisuudella vastaan
Kolminaisuuden, joka enkelten muodossa hänen vieraakseen saapui.
Pidättymisen lahja on varma rikkaus, joka sillä rikastuu, saa
jumaluuden rikkaudekseen.
Kunnia: Tulkaa itkekäämme sanojen virittämänä, uskolla huutaen:
Jumala, ole meille, suuresti rikkoneille, armollinen.
Theotokion
Puhdas siunattu Äiti, pyhä Neitsyt, rukoile Poikaasi ja Jumalaamme
maailman puolesta.
V Oodi. Irmossi

(4.säv. säkeet 1-3,L)

Hän, joka antoi valkeuden koittaa,/ valaisi aamun ja teki päivän /
Kunnia Sinulle, kunnia sinulle,/ Jumalan Poika.
Troparit
Paastottuaan muinoin Siinain vuorella Mooseksesta tuli
jumalannäkijä: ja tulinen Elias, vaunuissa ajaja, kohosi ylös
taivaaseen.

Paastolla muinoin viisas Jesaja, maistoi pihdeillä tuota tulista hiiltä,
kun se oli koskettanut hänen huuliaan.
Kunnia: Kun Daniel ja samalla kolme nuorukaista paastosivat, niin he
tulen palaessa murskasivat rikki leijonien poskihampaat ja polkivat ne
jalkoihinsa.
Theotokion
Jumalansynnyttäjä puhdas Neitsyt, kannettuasi turmeltumattomasti
kohdussasi Jumalaa, varjele laumaasi ja säilytä se ehjänä.
VI Oodi. Irmossi (4.säv. säkeet 1-3,L)
Kristus Jumala / niin kuin sinä vapautit profeetta Joonaan
valaasta,/ niin johdata minutkin pois lankeemukseni syvyydestä /
ja pelasta minut, ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Puhdas paasto varjelee muinoin Joonaa kalan vatsassa.
Paastotkaamme sydämestämme ja paetkaamme tuota helvetissä
tuhoutumista.
Niineviläiset saivat palavalla katumuksella ja rakkaudella Jumalan
vihan muuttumaan toistamiseen. Rakkaudella kaikki me nyt heitä
seuratkaamme.
Kunnia: Käsissä oleva paasto kutsuu meitä kaikkia katumukseen.
Juoskaamme sitä kohden ja rakkaudella tietäkäämme, mitä
pidättymisen lahja merkitsee.
Theotokion
Maailman Vapahtajan, Kristuksen, meidän Jumalamme,
sanomattomasti synnyttänyt, älä lakkaa rukoilemasta Häntä
pelastamaan sinua ylistävien koko ihmissuvun.

6.Irmossi uudelleen katabasina: (4.säv. säkeet 1-3,L)
Kristus Jumala / niin kuin sinä vapautit profeetta Joonaan valaasta,/
niin johdata minutkin pois lankeemukseni syvyydestä / ja pelasta
minut, ainoa ihmisiä rakastava.
Kontakki pyhälle; jos ei ole pyhää, niin lausumme sävelmän mukaisen
marttyyrien Kontakin, ja katismatroparin
VII Oodi. Irmossi

(4.säv. säkeet 1-3,L)

Isiemme Jumala,/ älä saata meitä häpeään,/ vaan anna meidän
uskalluksella huutaa sinulle:/ Siunattu olet Sinä / meidän isiemme
Jumala.
Troparit
Tulkaamme mekin tuon Danielin kaltaisiksi, joka muinoin paastolla
kesytti luolassa kiljuvat leijonat.
Jäljitelkäämme innolla noita kolmea nuorukaista, jotta välttäisimme
helvetin tulen niin kuin nuo Babylonin pätsin.
Kunnia: Paastotkaamme mekin puhtain sydämin, puhdistakaamme
ruumiimme ja koko henkemme kokonaan pyhittäkäämme Jumalalle.
Theotokion
Puhdas Neitsytäiti, älä lakkaa rukoilemasta sinusta lihaksi tullutta
iankaikkista Sanaa pelastamaan meidän sielumme.
VIII Oodi. Irmossi. (4.säv. säkeet 1-3,L)
Kristuksen Kuninkaaksi,/ tunnustivat nuorukaiset
panttivankeina ollessaan pätsissä,/ suurella äänellä huutaen:/
Kaikki teot kiittäkää Herraa.

Troparit
Joosef muinoin paastosi ja vältti sekaantumasta laittomaan
naikkoseen. Näin hän sai osakseen Valtakunnan. Sen tähden
sammuttakaamme mekin Beliar-vihollisen tuliset keihäät.
Paastolla Daavid sai voiton vierasheimoisesta ja löysi Valtakunnan.
Sen tähden saakaamme mekin pidättymisellä voitto vihollisista, ja
Herra meidät seppelöi.
Noudattakaamme mekin heidän hyveitään: Jobin miehuutta, Jaakobin
rehellisyyttä, Aabrahamin uskoa, Joosefin sielunpuhtautta ja Daavidin
hyveitä.
Theotokion
Kristusta, Kuningasta, jonka Neitsyt Maria meille synnytti ja joka
synnytyksen jälkeen pysyi puhtaana neitseenä; kaikki teot kiittäkää
Herraa.
(Kolmikanonin)
Triodion 8.irmossi:

(2.säv. säkeet 1-3,L)

Jumalaa, joka Babylonin / tulisessa pätsissä / pelasti hebrealaiset
nuorukaiset,/ papit kiittäkää / ja ylistäkää iankaikkisesti.
Troparit
Ristin muodostaen, Mooses kohotti vuorella kätensä ja ajoi pakoon
viholliset. Mutta, sinä, Vapahtaja, ojennettuasi kätesi ristillä surmasit
Haadeksen tuhoasynnyttävän tyrannyyden.
Nauloilla ristiin naulittuna ja kylki lävistettynä sinä, Kristus
Vapahtajani, vapautit maasta syntyneet kirouksesta ja teit heidät
osallisiksi lakkaamattomaan iloon. Sen tähden me siunaamme sinun
ihmisrakkauttasi.
Kun pidättymisen aika koitti, se henkisesti valaisee sielumme silmät ja
poistaa himojen pimeyden. Sen tähden tervehtikäämme sitä
sydämestämme Kristusta kiittäen.

Sielun turmiolliset himot, Kuolemaa tuottavat nautinnot, paasto
surmaa. Sydämen kuohunnat ja liikkeet se totisesti tyynnyttää.
Ottakaamme se avosylin uskossa vastaan.
Uskovaiset, kunnioittakaamme puhtain ajatuksin tätä päivää,
käsittämättä käsissä olevaa pyhää päivää paaston alkupäiväksi, vaan
pitämällä tätä päivää johdantona paastoon ja paaston esiovien
raottamisena.
Parhain paasto edeltä puhdistavien lahjojen esilauluilla lausuu oikealla
tavalla Jumalaa rakastavan sielun tervetulleeksi paastoaikaan. Se
menettelee näin lisäämällä tämän päivän aivan kuin askelmiksi ja
portaiksi paastoaikaan.
Theotokion
Neitsyt, avaa armosi meille, kun me sen ovia kolkutamme ja sitä
itsellemme anomme. Sinä olet ihmisille nopea ja turvallinen
pakopaikka, kaikessa auttaja ja hädässä olevien varma tuki.
(Kolmikanonin)
Toinen 8.Irmossi (2.säv. säkeet 1-3,L)
Häntä, joka Siinain vuorella / muinoin edellä kuvasi / pensaassa
Moosekselle Neitsyttä koskevan ihmeen,/ ylistäkää, kiittäkää ja
kunnioittakaa / kaikkina aikoina.
Troparit
Kristus Vapahtaja, Sinä kaikkien Valtias, ristille ripustettuna kutsuit
jälleen Aadamin ja Eevan ja johdatit heidät paratiisiin. Sinua he
ylistävät kaikkina aikoina.
Kun Sinä Kristus annoit itsesi vapaalla tahdolla ristille ylennettäväksi,
niin auringon säteet verhosivat pelosta itsensä ja päivä laski. Sen
tähden ryöväri tunnustaa sinut Jumalaksi iankaikkisesti.
Me kiitämme Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Me uskomme Pojan ja Pyhän Hengen olevan Isän kaltaisen, me
uskomme Pyhään Kolminaisuuteen yhdessä Jumaluudessa. Tätä me
uskolla kumarramme, mutta Areioksen opin me aina torjumme.
Nyt… Theotokion
Kuinka minä nyt, riitasointujen pimentämä, sinua, Jumalansynnyttäjä
Neitsyt, ylistäisin niin kuin pitäisi? Siksi, Kaikkeinpyhin, huomioi
vähäisten sanojeni uskallus.
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Risti, uskovaisten toivo, keisarien ase, pappien kunnia, munkkien
voima, voimallasi kaikki, jotka sinua kunnioittavat, pelasta
iankaikkisesti.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa; veisaten ja
korkeasti kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
8.Irmossi uudelleen katabasina: (2.säv. säkeet 1-3,L)
Häntä, joka Siinain vuorella / muinoin edellä kuvasi / pensaassa
Moosekselle Neitsyttä koskevan ihmeen,/ ylistäkää, kiittäkää ja
kunnioittakaa / kaikkina aikoina.
JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI: Sieluni suuresti ylistää Herraa …
IX Oodi. Irmossi

(4.säv. säkeet 1-3,L)

Me kaikki ylistämme sinun ihmisrakkauttasi / Kristus
Vapahtajamme,/ palvelijoittesi kunnia, ja uskovaisten seppele./
Sinä olet ylentänyt Sinut synnyttäneen muiston.
Troparit
Mooses jakoi Egyptissä meren kahtia ja johti kansan sen läpi. Kansan
hän ravitsi läpikulkemattomassa erämaassa suorittamalla paastolla
ihmetekoja.
Jeesus Nuninpoika pyhitti kansan pidättymisellä, antoi sille perinnöksi
luvatun maan ylitettyään sitä ennen Jordanin.

Tuo Gideon pelkällä kolmella sadalla miehellä, joilla oli soihdut
käsissään, pidättymisellä ja paastolla voittaa vierasheimoisen.
Pyrkikäämme mekin häntä innolla jäljittelemään.
Theotokion
Iloitse puhdas Kaikkeinpyhin, neitsyyden kerskaus, enkelten
vahvistus, ihmisten apu, maailman ilo, Maria ja Äiti ja meidän
Jumalamme palvelijatar.
(Kolmikanonin)
Triodion. 9.Irmossi 2.säv.

(2.säv. säkeet 1-3,L)

Jumalasta lähtevää Jumalaa, Sanaa,/ joka oli tullut
sanomattomalla viisaudella / uudistamaan Aadamia,/ joka oli
kuolemantuottaneen ruoan kautta / kurjasti langennut,/ Jumalaa,
joka pyhästä Neitseestä / oli meidän tähtemme sanomattomasti
lihaksi tullut,/ me hymnein ylistämme.
Troparit
Kiinnitettyäsi jumaliset kätesi ristiin ja yhdistettyäsi yhteen muinoin
erillään olevat, Sinä, Lunastaja, johdit, ihmisten kirotun olemuksen
Isän luo ikään kuin lahjaksi tuomalla. Sen tähden me ylistämme Sinun
puhtainta ristiinnaulitsemistasi.
Pyhän paaston loistava armo lähettää meille säteet, jotka edeltä
puhdistavat ajatusten jatkuvan virran ja karkottavat silmistä pois
pimeyden. Uskovaiset, ottakaamme paasto tämän tähden innolla
vastaan.
Valoisa paasto on meille sekoittanut jumalallisten armolahjojen
maljan, ja se tänään edeltä kaikille tarjotaan. Me jotka tahdomme
näistä armolahjoista osallistua sielumme hyödyksi, rukoilkaamme, että
me yhdessä kaikkien Herran kanssa paaston täyttäisimme.

Jumalallisten käsiesi nauloilla kiinnitettyäsi ristiin minun syntini sinä,
Armollinen, revit rikki kylkesi lävistämällä keihäällä kurjien
erehdysteni ja lankeemusteni pahat kirjalliset muistomerkit. Tämän
tähden me ylistämme puhtainta ristiinnaulitsemistasi.
Hyveiden kaunis polku avataan. Katso jumalallisen paaston stadion
kaikille valmistetaan. Me, jotka tahdomme lain mukaan kilvoitella
rukoilkaamme Kristusta, että hän lahjoittaisi meille korkeuksista
rauhallisen ajan.
Theotokion
Puhdas Valtiatar, varjele nyt omat uskovaisesi mitä palavimmalla
rukouksellasi, valvovalla suojeluksellasi ja varmalla avullasi kaikesta
vastustajan hyökkäyksestä. Pelasta meidät himoista, erehdyksistä ja
koettelemuksista.
(Kolmikanonin)
Toinen 9.Irmossi.

(2.säv. säkeet 1-3,L)

Häntä, joka on yliluonnollisesti kohdussaan kantanut / Isästä
ajattomasti lihassa edeltä loistanutta Sanaa,/ Häntä ainoata
Jumalansynnyttäjää,/ me uskovaiset ylistämme.
Sinä vapaaehtoisesti ristin puulle naulittu Kristus, pelastit meidät
kaikki lain kirouksesta. Sen tähden me, niin kuin asiaan kuuluu, sinua
ylistämme.
Vapahtaja, me kaikki kumarramme sinun kärsimyksiäsi, jotka olet
vapaaehtoisesti kestänyt, jotta vapauttaisit ihmissuvun vihollisen
orjuudesta.
Kunnia: Isä on synnyttänyt näkymättömästi ja muuttumattomasti
Pojan ja Henki on Isästä lähtenyt. Sen tähden Kolminaisuus on
jakamaton ja kunnialtaan samanarvoinen
Nyt… Theotokion
Siunattu Maria, rukoile Vapahtajaa, sinusta lihaksi tullutta antamaan
meille syntisille anteeksi rikkomuksemme.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Tee arvollisiksi ne, jotka sinua, Risti, tervehtivät, käymään voimallasi
rauhassa läpi paaston ajan ja tempaa heidät pois vihollisen orjuudesta.
9.Irmossi uudelleen katabasina: (2.säv. säkeet 1-3,L)
Häntä, joka on yliluonnollisesti kohdussaan kantanut / Isästä
ajattomasti lihassa edeltä loistanutta Sanaa,/ Häntä ainoata
Jumalansynnyttäjää,/ me uskovaiset ylistämme.
VALOVIRRELMÄ oktoehoksesta (Fotagogion sävelmän mukaan.)
VIRRELMÄSTIKIIROISSA tämä Idiomelon 1.säv. (säkeet 1-4,L)
Sieluni, paastotessasi ruoasta, mutta puhdistautumatta himoista,/
turhaan iloitset syömättömyydestäsi,/ sillä jos se ei koidu
lähtökohdaksi parannukseen,/ niin Jumalan taholta sinua valehtelijana
vihataan / ja sinä olet demoneista pahimman kaltainen./ Ne eivät
milloinkaan itseään ravinneet./ Jos syömättömyys ei saa sieluasi syntiä
tekemättömäksi, niin teet turhaksi paaston / ja pysyt itsepäisesti
mielettömissä himoissasi./ Siksi ajattele seisovasi ristiinnaulitun
Vapahtajan vieressä,/ ja ajattele pikemminkin tulleesi sinun tähtesi
ristiinnaulitun kanssa ristiinnaulituksi./ Ja huuda Hänelle:// Muista
minua, Herra, kun tulet valtakuntaasi. (kahdesti)
Marttyyreille
1.säv. (säkeet 1-4,L)
Teitä ylen jalot marttyyrit,/ eivät uhanneet vaiva eikä ahdinko,/ ei
nälkä eikä vaino,/ ei vaara eikä petojen raivo,/ ei miekka eikä tuli;/ ne
eivät voineet teitä Jumalasta erottaa./ Pikemminkin rakkaudesta
Häneen,/ aivan kuin vieraassa ruumiissa taisteltuanne te oman
luontonne unohditte,/ kuolemaa halpana piditte./ Sen tähden syystä
vaivoistanne palkan saitte / ja taivaan valtakunnan perillisiksi tulitte.//
Rukoilkaa meidän sielujemme puolesta.
Kunnia…Nyt… RistiJumalansynnyttäjä

1.säv. (säkeet 1-4,L)

Nähtyään Karitsan ristille ripustettuna / puhtain Neitsyt valitti ja
huusi:/ Suloisin lapseni, mikä uusi ja ihmeellinen näky!/ Kuinka Sinut,
joka kaikkea kädelläsi ylläpidät,// ruumiissa ristille naulitaan.
Hyvä on Herraa kiittää, … Pyhä Jumala … Isä meidän …
Seisoessamme kunniasi temppelissä …
Herra armahda (40). Kunnia … nyt …Me ylistämme sinua,…
Herran nimeen siunaa, isä.
Pappi: Kiitetty olkoon aina oleva Kristus, meidän Jumalamme, alati,
nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Lukija: Amen. Taivaallinen Kuningas, ohjaa maamme …
EFRAIM SYYRIALAISEN PAASTORUKOUS, ja kolme suurta kumarrusta.
Herra, minun elämäni valtias…
Jumala, puhdista minua syntistä. (12 kertaa)
Sitten taas ääneen Efraim Syyrialaisen rukouksen ja lopuksi kumarrus
maahan.
Ja noustuamme ylös aloitamme: Tulkaa kumartakaamme … kolmasti
ja laulamme ensimmäisen hetken, jossa luemme Studiteen
opetuspuheita..
I-hetken tropari: Kuule varhain ääneni … ”nopeasti” ilman kuoroa.
Vahvista käymiseni … Täyttyköön suuni … Kolmipyhä jälkeen:
Kristus, meidän Jumalamme, kiiruhda pian apuun … Herra, armahda
40, rukous: Oi Kristus Jumala … Herra, armahda 3, Kunnia – nyt, Me
ylistämme … Herran nimeen siunaa, isä. … tavanmukaiset
kumarrukset. Kolmipyhä. Herra, armahda 12, Kristus, totinen Valkeus
… ja loppusiunaus.
Tänä laskiaiskeskiviikkona luemme 3- ja 6- hetken kumarruksineen, ja
paastotropareilla: Hetkissä emme soita kelloa.

6- HETKESSÄ:
Profetian tropari. 3.säv, (säkeet
Pyhä Kuningas kaikki voimallinen,/ jota kaikki pelkäävät ja
vapisevat,/ pelasta meidät./ Sillä Sinä voit antaa synnit anteeksi
ihmisiä rakastavana.
Kunnia…Nyt…jälleen sama profetian tropari
Prokimeni, 6.säv
Pelasta, Herra, Sinun kansasi ja siunaa Sinun perintösi.
Stikhos= lauselma
Sinun puoleesi, Herra, minä huudan.
JOELIN PROFETIAN LUKEMINEN 2: 12- 26
Herraa sanoo seuraavat sanat: Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin
koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki
sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä
hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen
hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa
määräämänsä rangaistuksen. Ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen
sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin Herralle,
Jumalallenne. Puhaltakaa torveen Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto,
kutsukaa koolle juhlakokous! Kootkaa väki, pyhittäkää kansa,
kutsukaa vanhukset, kootkaa lapset ja imeväiset. Lähteköön sulhanen
morsiuskammiosta ja morsian häähuoneesta. Itkekää papit pyhäkön
esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. Sanokaa, te Herran palvelijat:
”Katso, Herra, säälien kansasi puoleen. Älä anna sen joutua
häväistäväksi, vieraitten kansojen hallittavaksi. Miksi saisivat kansat
pilkaten sanoa: ’Missä on Israelin Jumala?’”
Silloin Herran rakkaus syttyi, hän armahti kansaansa ja maataan.
Herra vastaa omilleen: - Minä annan teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin
te tulette kylläisiksi. En anna teidän enää joutua vieraiden kansojen
pilkattaviksi. Viholliset, jotka tulivat pohjoisesta, minä karkotan pois
teidän kimpustanne. Minä hajotan heidät kuivaan ja autioon maahan,
työnnän etujoukon itäiseen mereen saakka, jälkijoukon läntiseen
mereen. Heidän raadoistaan nousee lemu, leviää mätänemisen löyhkä.
He ovat ylvästelleet teoillaan!

Älkää pelätkö pellot, iloitkaa ja riemuitkaa! Herra tekee suuria tekoja.
Älkää pelätkö metsän eläimet! Autiot laitumet tulevat jälleen
vihreiksi, puut kantavat hedelmää, viikunapuu ja viiniköynnös antavat
runsaan sadon. Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta,
Jumalastanne! Hyvyydessään hän lahjoittaa teille jälleen sateen,
lähettää sadekuurot ajallaan, antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin
ennen. Silloin puimatantereet ovat täynnä viljaa, ja puristamoissa öljy
ja viini tulvivat yli reunojen. Minä hyvitän teille ne vuodet, jolloin
sadon söivät sirkat ja niiden toukat, vaeltajasirkat ja kalvajasirkat, tuo
suuri sotajoukko, jonka lähetin teidän kimppuunne. Te saatte syödä ja
tulette kylläisiksi, te ylistätte Herraa, Jumalaanne, joka on tehnyt
ihmeellisiä tekoja teidän hyväksenne. Minun kansaani ei enää koskaan
pilkata.
Prokimeni 7.säv.
Herra antaa kansallensa väkevyyden; Herra siunaa kansaansa rauhalla.
Stikhos: Kantakaa Herralle ylistys Jumalan pojat.
Sitten: Herra, anna armosi pian … jne paaston mukaisesti.
Sitten 9-hetki, Hetkipalvelus; Autuudet ”nopeasti” ilman laulua, jne.
Tavanomainen paastolopetus.
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LASKIAISVIIKON KESKIVIIKKOILTANA
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiiroja niin kuin tavallisesti, Kunnia – nyt,
Jumalansynnyttäjän.
1. Ke-illan prokimeni 5.sävelmä
Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, aja minun asiani
väkevyydelläsi.
Stikhos =liitelauselma
Jumala kuule rukoukseni, ota korviisi minun suuni sanat.

1. Parimia:
Joelin profetian lukeminen (3)4 : 12 – 21
”Herra sanoo seuraavat sanat: Kansat lähtevät liikkeelle, rientävät
Josafatin laaksoon. Sinne minä asetan istuimeni ja siellä minä
tuomitsen kaikki kansat. Lähettäkää sirppi, elo on jo kypsää. Tulkaa
polkemaan viinikuurnaa, se on jo täynnä, altaissa viini kuohuu yli
reunojen. Suuri on kansojen pahuus. Väkeä tungeksii tuomion
laaksossa, sillä lähellä on Herran päivä. Aurinko ja kuu pimenevät,
tähtien loiste sammuu. Herra ärjyy Siionista, antaa äänensä kaikua
Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat. Mutta Herra on
kansansa turva, Israelin vuorilinna. Silloin tiedätte, että minä, Herra,
olen teidän Jumalanne ja asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Jerusalem
on oleva pyhä, muukalaiset eivät enää koskaan tunkeudu sinne. Tuona
päivänä vuoret tihkuvat rypäleitten mehua, kukkulat vuotavat maitoa,
ja kaikki Juudan purojen uomat ovat tulvillaan vettä. Herran huoneesta
kumpuaa lähde, se kastelee Sittimin laakson. Egypti tulee autioksi,
Edom pelkäksi autiomaaksi, koska ne tekivät Juudalle väkivaltaa,
vuodattivat viatonta verta. Juuda pysyy asuttuna läpi aikojen,
Jerusalem polvesta polveen Vielä en ole rangaissut kansani vihollisia
viattoman veren vuodattamisesta. Mutta se hetki tulee! Herra itse asuu
Siionissa”
2. prokimeni, 6.säv.: Niin luottaa Israel Herraan nyt ja iankaikkisesti!
Stikhos: Herra, minun sydämeni on nöyrä. (Lauselma ei ole oikea!)
Suo Herra …
Anomusektenia
VIRRELMÄSTIKIIRAT paastotriodionista,
.
tavanmukaisten arkipäivien liitelauselmien kanssa
3. säv. (säkeet 1-2,L)
Paaston kevät on koittanut,/ katumuksen kukka on puhjennut./ Veljet,
puhdistakaamme itsemme kaikesta saastaisuudesta./
Valkeudenantajalle laulakaamme lausuen:// Kunnia Sinulle, ainoa
ihmisiä rakastava.
sama uudelleen

Marttyyreille, 3.säv.
Marttyyrisi, oi Herra,/ uskon tukemina ja toivon vahvistamina,/
rakkaudesta ristiin sekä hengessä yhdistettyinä,/ tuhosivat vihollisen
tyranniuden./ Seppeleistä osallisiksi tultuaan // he enkelten kanssa nyt
rukoilevat meidän sielujemme puolesta.
Kunnia… Nyt…. 3. säv. Theotokion
Pyhistä ensimmäinen, puhdas Neitsyt,/ Sinä ole taivasten voimien
ylistyksen kohde,/ apostolien hymnilaulu ja profeettojen ennustusten
sisältö.// Valtiatar ota vastaan meidän rukouksemme.
Herra, nyt Sinä lasket … Pyhä Jumala… Isä meidän…
Tropari pyhälle/tai viikonpäivän, Kunnia-nyt, sävelmän
Jumalansynnyttäjä. Hartauden ektenia. EFRAIM SYYRIALAISEN
PAASTORUKOUS, kumarruksineen
Herra, minun elämäni valtias… Siunattu olkoon … Minä kiitän Herraa
joka aika … Totisesti on kohtuullista … Ja loppusiuaus.
On tiedettävä, että Palestiinassa pyhät isät eivät salli suorittaa
täydellistä Liturgiaa eikä Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgiaa
keskiviikkona ja perjantaina. Näinä kahtena päivänä me laulamme
Halleluia, olipa minkä Pyhän juhla tahansa paitsi Herran
temppeliintuomis- ja Johannes Kastajan juhla. Teemme
tavanmukaiset maahan kumarrukset Iltapalveluksessa,
Aamupalveluksessa ja Hetkissä.
Iltapalveluksen loppusiunauksen jälkeen menemme ruokasaliin,
teemme tämän vain kerran, syömme juustoa ja kananmunia sekä
nautimme viiniäkin.
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