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Sunnuntai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Minä olen syntiä tehnyt, / Herra minun Jumalani, / minä olen syntiä tehnyt Sinua vastaan. /
Armahda minua, älä hylkää minua, / älä inhoa minua, oi Sana, / vaan ainoana sääliväisenä ja
armollisena ota minut katuessani vastaan, oi Vapahtaja, // ja vahvista ainoana laupiaana minut
toteuttamaan Sinun käskyjäsi!
Kiiruhda, Herra, / tempaa minut vihollisen kädestä, / sillä tahallani olen tullut eksyttäjän orjaksi / ja
luopunut Sinun käskyistäsi, oi armollinen. / Anna minulle katumuksen aikaa ja johdata minut
katumuksen valkeuteen, // että murehtisin lankeemustani, oi Vapahtaja!
Herra minun Jumalani, / lunasta sieluni paatumuksesta / ja anna minulle kyynelten virtoja, / että
pesisin rikosteni häpeän! / Anna valon koittaa minulle, / joka olen pimeydessä! / Vapahtaja, lahjoita
minulle Sinun tuntemisesi valkeus, // että vaeltaisin puhtaissa käskyissäsi!
Ruumiittomien stikiirat
Herra, Sinä teit ruumiittomien joukot / osoittaen kaikille hyvyytesi rikkauden, / ja saatoit heidät
olemattomuudesta ymmärryksen ylittävän kunniasi olemiseen, // että he nyt ylistäisivät Sinua
vaikenemattomin äänin.
Oi Kristus, / suuri on enkeltesi voima, / sillä ollen ruumiittomia he rientävät halki maailman / tukien
kirkkoja Sinun voimallasi, oi Herra, // ja rukoilevat koko maailman puolesta.
Sanomattoman kunnian ja totisesti täydellisen viisauden / Voimat, Vallat, Enkelit, Arkkienkelit,
Serafit, / Valtaistuimet, Hallitukset, Herraudet ja Kerubit, // rukoilkaa nyt koko maailman puolesta!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi puhdas, / saatuamme Sinun kauttasi suuren hyvän teon / me ylistämme enkelten kanssa Poikaasi,
/ joka äärimmäisessä laupeudessaan näki hyväksi syntyä Sinun kohdustasi // ja loi uudelleen
ihmissuvun.
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Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Oi Kristus, / suitsutuksin ja hengellisin lauluin me edeskannamme Sinulle ehtooveisun. // Vapahtaja,
armahda meidän sielujamme!
Pelasta minut, Herra minun Jumalani, / sillä Sinä olet kaikkien pelastus! / Minä olen himojen
aaltojen kuohuissa, / ja rikosten paino upottaa minut. / Ojenna minulle auttava kätesi / ja nosta
minut katumuksen valkeuteen, // Sinä ainoa laupias ja ihmisiä rakastava!
Marttyyrien stikiira
Suuri on Sinun ristisi voima, oi Herra! / Sillä yhteen paikkaan se pystytettiin, mutta vaikuttaa koko
maailmassa, / ja se on osoittanut kalastajien joukosta apostolit / ja pakanoiden joukosta marttyyrit, //
että he rukoilisivat meidän sielujemme puolesta.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi pyhistä ensimmäinen, / ja puhdas Valtiatar, / joka olet taivaallisten joukkojen ylistysveisu, /
apostolien kiitosvirsi, ja profeettain julistuksen aihe, // ota vastaan meidänkin rukouksemme!

Maanantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Kadu, sieluni, maassa asustaessasi! / Haudan multa ei ylistystä veisaa eikä päästä rikkomuksista. /
Huuda Kristukselle, Jumalalle: / Oi sydänten tuntija, minä olen syntiä tehnyt! / Jumala, sääli minua,
ennen kuin minut tuomitset, // ja armahda minua!
Kuinka kauan, sieluni, pidät kiinni rikkomuksista? / Kuinka pitkälle lykkäät katumusta? / Pidä
mielessäsi tuleva tuomio, ja huuda Kristukselle, Jumalalle: / Oi sydänten tuntija, minä olen syntiä
tehnyt! // Oi synnitön Herra, armahda minua!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Iloitse, Maria, Neitsyt ja Äiti, / pyhä vuori, Eedenin paratiisi, / josta ainoana on siemenettä syntynyt
Kristus Jumala, // jonka kautta maailmalle kasvoi elämä.
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II Katismatroparit
Pelättävällä tuomiolla osoittaudun syyttäjittäkin syylliseksi, / ja tulen todistajittakin tuomituksi, /
sillä omantunnon kirjat avataan ja salatut teot paljastetaan. / Jumala, armahda minua ennen kuin
siellä kaikkien nähden tutkit tekojani, // ja pelasta minut!
Peljättävä tuomioistuin odottaa minua, oi Herra, / sillä vaikka vaikenisin, tekoni huutavat. / Mutta
kiiruhda, Kristus Jumala, etsi katumuksen kautta minut, / joka olen eksynyt, // ja pelasta minut!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi ainoa viaton Neitsytäiti, / joka ylität puhtaudessa enkelitkin, / Sinusta tuli Sanan jumalallinen
asumus. / Oi puhdas, puhdista esirukoustesi jumalallisella vedellä minut, / joka olen lihan
rikkomuksissa saastunut yli kaikkien, // ja anna minulle suuri armo!
III Katismatroparit
Kaikkivoimallisena Sinä sanallasi tuotit taivaalliset ja maanpäälliset. / Pelvolla seisten edessäsi
enkelten kuorot kantavat Sinulle lakkaamatonta kiitosta, oi Valtias, / joka valollasi kirkastat kaikki
maan ääret. / Heidän kauttansa mekin huudamme Sinulle: // Pelasta meidät laupeudessasi!
Marttyyrien tropari
Oi maineikkaat voittajat, / teidän kärsivällisyytenne miehuullisuus voitti pahuutta hallitsevan
vihollisen juonet. / Sen tähden te tulitte otollisiksi iankaikkiseen autuuteen, / mutta rukoilkaa, oi
totuuden todistajat, Herraa, // että Hän pelastaisi Kristusta rakastavien ihmisten lauman!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Taivaalliset iloitsivat peljäten ja maanpäälliset riemuitsivat vavisten, / kun puhdas ääni tavoitti Sinut,
oi Jumalansynnyttäjä, / sillä molemmille koitti yhteinen juhla, / kun Valtias pelasti ensiksi luodun. //
Sen tähden me enkelin kanssa huudamme Sinulle: Iloitse, Armoitettu!

Katumuskanoni, 3. sävelmä
Akrostikon ilman J umalansynnyttäjän tropareita on: Sana, kevennä monista rikoksista minut,
Joosef.
1. veisu
Irmossi
Faaraon sotavaunut Sinä, Herra, / peitit syvyyteen, / kun halkaisit meren ja pelastit Israelin kansan,
// joka veisuilla Sinua ylisti.
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Troparit
Oi synnitön, pelasta minut kymmenistä tuhansista rikoksista, jotka olen järjettömästi tehnyt, ja anna
minulle katumuksen kyyneleitä, niin kuin kerran syntiselle naiselle!
Oi ihmisiä rakastava, joka omasta tahdostasi synnyit luolassa, osoita hyveiden kautta omaksi
huoneeksesi minut, joka olen sopimattomilla teoilla tullut ryövärien luolaksi!
Marttyyrien troparit
Oi Jumalan innoittamat marttyyrit, jumalallisen Hengen ohjaamina te riensitte halki kidutusten
aallokon ja saavuitte jumalalliseen satamaan.
Hyvämaineiset marttyyrit välttivät Hengen kirkastamina iloiten epäjumalain palvonnan synkeän
pimeyden.
J umalansynnyttäjälle
Oi ylen pyhä ja puhdas, syntisten apu, langenneitten kohottaja, anna synninkatumus minulle, joka
olen paljon syntiä tehnyt!

Ruumiittomien kanoni
Akrostikon on: Veisaan kolmannen sävelmän ruumiittomille.
1. veisu
Irmossi
Ihmiset, veisatkaamme uusi virsi Hänelle, / joka meidän pelastukseksemme tähden on Neitseestä
syntynyt / ja yhdistänyt maanpäälliset taivaallisten kanssa, // sillä Hän on ylistetty.
Troparit
Oi Kristus Jumala, joka olet aluton Valkeus ja sisälläsi pidät kaiken valkeuden, valista minun
mieleni Sinun Voimiesi varjeluksella!
Enkelimäisesti riemuiten Sinun salaisuuksiesi ylen autuaasta osallisuudesta enkelten kuorot
säteilevät ihania jumalallisia armolahjoja.
Hyvänä ja eläväksi tekevänä Isän hyvyydessään antama kaikkiväkevä Henki on vahvistanut
taivasten voimat katoamattomaan jumalalliseen kirkkauteen.
J umalansynnyttäjälle
Oi autuas, jumalallinen Gabriel, joka johdat ruumiittomien joukkoja, huuda nytkin ilosanoma
Armoitetulle: Iloitse, oi ylen viaton!
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Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista, Herra, meidän sydämemme, / ja valista meidät veisuin ylistämään / ja kunnioittamaan
Sinua, Vapahtaja, // iankaikkisesti.
Troparit
Oi ihmisiä rakastava, niin kuin Sinä pelastit uppoavan Pietarin, nosta minutkin ylös pahuuden
syvyydestä!
Petollinen on surmannut minut himoilla kuolettaen, mutta oi Elämän Antaja, tee minut eläväksi
katumuksen tavoilla!
Marttyyrien troparit
Kun aineellinen tuli epäoikeudenmukaisesti teitä poltti, oi marttyyrit, te leimahditte aineettomasti
Aineettoman rakastamisen liekkiin.
Piinattuina marttyyrit hävittivät eksyttäjän piinapenkit ja väijytykset, ja saivat osaksensa seppeleet.
J umalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar Maria, vapauta esirukouksillasi minut, joka olen joutunut monien sielulle turmiollisten
himojen valtaan!

Ruumiittomien kanoni
3. veisu
Irmossi
Sinä, Valtias Kristus, / meidän vahvistuksemme, / mursit vihollisten jouset ja murskasit kilvet. //
Pyhä olet Sinä, Herra!
Troparit
Oi Hyvä, joka annat hyvyyden virtojen ja jokien juosta, Sinä osoitit enkelit salaisuuksiesi
kirkkaudessa loistaviksi.
Oi Valtias Kristus, osoittaaksesi selvästi rikkautesi ja voimasi aarteet, Sinä teit henkiolennot
osallisiksi kunniastasi.
Seistessään vavisten edessäsi palvelusta toimittamassa kirkkaat enkelit aina ylistävät veisuin Sinun
äärettömän suurta voimaasi, oi Kristus.
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J umalansynnyttäjälle
Kaiken tämän Herra otti Sinusta, oi Jumalanäiti, täydellisesti koko ihmisen ja osoitti Sinut armon
lähteeksi.

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Älä virtoihin, Herra, älä virtoihin / kohdista vihaasi, // tai mereen raivoasi.
Troparit
Oi Herra, irrota minun himojeni kahleet, sido minut katumukseen ja tee minut osalliseksi
hyvyyksistäsi!
Oi Kristus Aurinko, anna katumuksen valoisan elämän loistaa minulle ja karkota pahojen tekojeni
synkeä yö!
Marttyyrien troparit
Oi viisaat taistelijat, te osoittauduitte ikään kuin hiiliksi, jotka poltatte tuhkaksi jumalankieltämisen
ja valistatte pimeydessä olevat.
Esimerkkinänne Kristuksen kuolema te, marttyyrit, kävitte moninaisiin kärsimyksiin. Sen tähden te
saitte periä jumalallisen elämän.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinä syntisten puolustaja, anna minulle todellinen katumus ja pysäytä himojeni
kuohunta!

Ruumiittomien kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä olen kuullut syntymisesi oudon ja sanomattoman salaisuuden / ja peljästynyt, / ja riemuiten
minä huudan Sinulle: / Kunnia olkoon Sinun voimallesi, // oi ihmisiä rakastava!
Troparit
Oi Kolmiaurinkoisen Valon valaisemat pilvet, jumalallisesta tahdosta teidät tehtiin
kolminaisuuskoristuksiksi, joita Hengen voima ohjaa.
Enkelit saavat oppia tuntemaan aineettoman salaisuuden loistaessaan jumalallisen valtasi
läheisyydessä, oi Kristus, ja huutaessaan: Kunnia olkoon Sinun voimallesi!
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Enkelit lähetetään maailmaan niiden tykö, jotka tulevat uskomaan Sinuun, oi Vapahtaja, ikään kuin
hurskaitten pelastuksen vartijoiksi, ja he varjelevat Sinun palvelijoitasi.
Enkelten joukoista saarnataan yhteen liittyneinä lamppuina, joilla on ennennäkemättömänä
rikkautenaan ylijumalallisen jumaluuden laskematon kirkkaus.
J umalansynnyttäjälle
Oi viaton Jumalansynnyttäjä, joka synnytit himoista vapautumisen alkusyyn, päästä minut himojen
sekaannuksesta, kun palvelijana tulen suojaasi.

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Kirkasta, oi Kristus, / illattomalla valkeudellasi kurja sieluni, / ja ohjaa se pelkoosi, // sillä Sinun
käskysi ovat valkeus.
Troparit
Oi ihmisiä rakastava Kristus, älä pane minua tuomioistuimesi eteen alastomana hyvistä teoista, vaan
pue minut jumalallisten tekojen vaatteeseen katumuksen kautta!
Himojen miekka on minua haavoittanut ja olen langennut toivottomuuden syvään rotkoon, mutta
paranna minut kääntymyksen lääkkeellä, oi Valtias!
Marttyyrien troparit
Vaikka teitä, taistelijat, hirveästi raadeltiin raudoilla ja vatsanne halkaistiin miekoilla ja teidät
uuvutettiin kidutuksissa, te ette taivuttaneet polveanne veistokuville.
Oi pyhät marttyyrit, koko maailma on saanut kaunistukseksensa teidän kärsimyksenne, sillä te
saavutitte ylimaallisen elämän enkelten kanssa.
J umalansynnyttäjälle
Sinä ainoa, joka maan päällä olet synnyttänyt sanan kautta Sanan ja pysynyt neitseenä, päästä minut
sanomattomista teoista, että puhtain sanoin veisaisin ylistystäsi!
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Ruumiittomien kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinä, oi näkymätön, ilmestyit maan päälle, / ja Sinä, oi käsittämätön, elit vapaaehtoisesti ihmisten
kanssa. / Aamuvarhaisesta Sinun tykösi kiiruhtaen me veisuin ylistämme Sinua, // oi ihmisiä
rakastava!
Troparit
Uskovaiset, kolmikirkkaan valon valaisemina veisatkaamme enkelten sotavoimien kanssa ylistystä
yhdelle Jumalalle, Isälle, Pojalle ja Hengelle!
Serafit opettavat palvomaan yhtä ylialkuista alkua huutaen kolmipyhäveisua, sillä Henki valistaa
selvästi enkelit.
J umalansynnyttäjälle
Oi ylen kunniallinen Jumalansynnyttäjä Neitsyt, taivaasta saapunut arkkienkeli Gabriel toi Sinulle
ilosanoman, että Sinä synnytät siemenettä Elämän Antajan.

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi:
Oi ihmisiä rakastava, / älä ylenkatso meitä, / jotka olemme joutuneet aikojen loppuun / ja olemme
vaarassa hukkua kiusausten aaltoihin, / kun me huudamme: Vapahtaja, pelasta, // niin kuin pelastit
profeetan pedosta!
Troparit
Mieleltäni pöyhkeänä olen joutunut hirveään lankeemukseen, niin kuin kerran fariseus, ja sen
nähdessään eksyttäjä iloitsee. Oi Kristus, joka ristillä sen nöyryytit, armahda minua, joka olen
hirveästi nöyryytetty!
Olen oppinut rakastamaan syntiä enemmän kuin kukaan elämässä, minä kurja olen kuluttanut
loppuun pitkämielisyytesi, mutta yhä minä olen tunnoton. Käännytä minut laupeudessasi!
Marttyyrien troparit
Röyhkein aikein lain rikkojat tuomitsivat ymmärtäväiset tuleen, sahattaviksi ja piinapenkkiin, ja
totisesti osoittivat heidät kultaakin kirkkaammiksi Kristuksen perillisiksi.
Te kestitte painin ja suunnattomien kilvoitusten täyttämän kilpakentän ja luonnon ylittävät
kidutukset, voititte pimeyden ruhtinaan ja saitte Jumalalta seppeleen, oi taistelijat.
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J umalansynnyttäjälle
Veisuin me ylistämme Sinua, liiton arkkia, totisesti pyhää pöytää, meidän sovituksemme sijaa,
Jumalan elävää temppeliä, kultaista lampunjalkaa, Luojan totista Äitiä!

Ruumiittomien kanoni
6. veisu
Irmossi
Joona tuli luonnon syvimmässä tuonelassa asumisen vertauskuvaksi / ja huusi: / Oi ihmisiä
rakastava, / nosta minun elämäni // ylös turmeluksesta!
Troparit
Arkkienkelit, Enkelit, Hallitukset, Vallat ja Voimat, voimallisin huudoin te veisuin ylistätte
hyvyyden alkusyyn ensimmäistä ja kaiken toimittavaa Valkeutta.
Oi Näkymätön, joka olet kaunistanut henkimaailman ylen ihanalla järjestyksellä, suo kunniallisen
Kirkonkin seurata sen hyvän järjestyksen esimerkkiä!
J umalansynnyttäjälle
Sinussa asustanut Sana osoitti Sinut iankaikkiseksi parannuslähteeksi. Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt,
paranna minunkin sieluni vammat!

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Kolme nuorukaista pätsissä kuvasi Kolminaisuutta, / he polkivat uhkaavan tulen maahan / ja
huusivat veisaten: / Siunattu olet Sinä, // meidän isiemme Jumala!
Troparit
Aikani on täysi, lähtö on ovella, oi sielu, tuo esille katumuksen hedelmiä, ennen kuin portit
suljetaan, ja huuda Kristukselle: Herra, pelasta minut!
Uudistakaamme totisen tiedon auralla sydämemme kasvamaan katumuksen vehnää, että saisimme
korjata vanhurskauden tähkäpäitä Kristuksessa, meidän sielujemme viljelijässä.
Marttyyrien troparit
Oi jumalisuuden valistajat, jumalattomuuden vastustajat, varattomien rikastuttajat, Herran
marttyyrit, tehkää rikkaaksi hyveistä köyhtynyt kurja sieluni!
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Oi Kristus, joka pelastit syvästi huokaavan publikaanin, ota vastaan minunkin pieni huokaukseni ja
pelasta minut voittajien tähden, jotka omine jäsenineen Sinua ylistivät!
J umalansynnyttäjälle
Oi synninpäästön vettä vuodattava lähde, kuivata rikkomusteni tulvivat vedet ja anna minulle
kyynelten vettä, että aina veisuin ylistäisin Sinua Jumalansynnyttäjänä!

Ruumiittomien kanoni
7. veisu
Irmossi
Ylpeä oli hirmuvaltias, / mutta joutui nuorukaisten pilkaksi, / sillä he polkivat seitsenkertaisia
liekkejä ikään kuin maata ja veisasivat: / Siunattu olet Sinä, Herra, // meidän isiemme Jumala!
Troparit
Teidät, enkelten kuorot, jotka näette vakain mielin ja valppain katsein alkuperäisen kirkkauden,
tekee osallisuus toisiksi valkeuksiksi, ja te huudatte: Siunattu olet Sinä, Jumala!
Teidät, enkelten kuorot, jotka liitytte Luojan ihanuuteen horjumattomassa rakkaudessa ja lujassa
suhteessa, tekee asemanne toisiksi valkeuksiksi, ja te huudatte: Siunattu olet Sinä, Jumala!
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä synnytit lihaksi tulleen aluttoman Sanan, joka oli jumalallisesti syntynyt
Isästä äidittä ennen kaikkia aikoja. Oi Valtiatar, siunattu on Sinun kohtusi hedelmä!

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Papit, ylistäkää Herraa, / joka laskeutui ja ilmestyi liekeissä heprealaisnuorukaisille jumalallisessa
vallassaan, / ja korkeasti kiittäkää Häntä // kaikkina aikoina!
Troparit
Nauru teki isän päätöksestä Haamin orjaksi. Mitä teet sinä, minun sieluni, kun olet tullut himojen
orjaksi, naurat sopimattomasti etkä häpeä taivaallista Isää?
Raivoisa Kain tuli järjettömästi veljensurmaajaksi. Hänen kaltaiseksensa olet sinä, minun sieluni
osoittautunut, vaikka et olekaan surmannut muita kuin itsesi hekumanrakkaudessa ja elämän
petoksissa.
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Marttyyrien troparit
Uskossa kokoontuen kunnioittakaamme heidän arvonsa mukaisesti Herran valittuja helmiä, kalliita
astioita, loistavia lamppuja, jumalallisen armon kirkkautta, Kristuksen voittopalkinnon saavuttajia!
Ottaen vastaan viisaitten voittajiesi veren suitsutusta kalliimpana pelasta ainoana armollisena heidän
rukoustensa kautta meidät, jotka katuen lankeamme eteesi, oi Sana!
J umalansynnyttäjälle
Synnin sairauden lyömänä olen nyt joutunut lähelle tuonelaa. Oi Neitsyt, jonka laupeus on
suunnaton, kun sanomattomasti synnytit laupiaan Jumalan, ole minulle armollinen ja pelasta minut!

Ruumiittomien kanoni
8. veisu
Irmossi
Jumalan kantamat nuorukaiset / kuihduttivat aineellisen tulen liekit aineettomalla ja veisasivat: /
Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina!
Troparit
Kaikkien Luojana Sinä teit enkelit seisomaan edessäsi ja pelvossa huutamaan: Kaikki Herran teot,
kiittäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina!
Jumalallisesta tulesta osallisina ikään kuin lieskat taivaalliset henget huutavat: Kaikki Herran teot,
kiittäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina!
Ennen kaikkea näkyväistä Sinä teit aineettomat ja hengelliset enkelit, jotka huutavat: Kaikki Herran
teot, kiittäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä synnytit ymmärryksen ylittäen ruumiillistuneen Isän Sanan, jota
me, kaikki Herran teot, veisuin ylistämme ja korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.

Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, / sillä Sinä kannoit kohdussasi
jumalallista tulta, eikä se kuitenkaan Sinua polttanut. / Daniel taas näki Sinut vuorena, /
josta ihmiskäsittä lohkesi kivi. / Ja Jesaja julisti Sinut vesaksi, // joka oli versova Daavidin juuresta.
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Troparit
Pidättyväisyydellä Jaakob kerran sai esikoisoikeuden, ja Eesau menetti esikoisuutensa, kun ei
hillinnyt vatsaansa. Kuinka pahaa onkaan hillittömyys! Kuinka suurta onkaan pidättyväisyys! Karta
pahan esimerkkiä, oi sielu, ja pyri hyvän tekemiseen!
Paljon kestettyään nuhteeton Job sai seppeleen, sillä kiusausten tulvivat virrat eivät järkyttäneet
hänen sydämensä linnoitusta. Seuraa aina hänen esimerkkiänsä, oi sielu, niin säilyt vammoitta
vihollisen juonissa!
Marttyyrien troparit
Jumalallisen Hengen tulessa karaistuina te selvästi osoittauduitte miekoiksi, jotka hakkaatte maahan
vihollisen joukot, oi Kristuksen voittajat, ja saatuanne voitoista suuren kunnian te saitte seppeleen
Kaiken Hallitsijan kaikkivoimallisesta kädestä.
Oi marttyyrien nuhteeton joukko, rukoilkaa Valtiasta Jumalaa, joka on ottanut vastaan
lukemattomat vaivannäkönne ja lukenut teidät ruumiittomien sotajoukkoihin, että Hän pyyhkisi pois
pahojen tekojeni lukemattoman joukon!
J umalansynnyttäjälle
Sinä Valtiaan valoisa palatsi, osoita minut valon huoneeksi! Sinä läpikäymätön portti, avaa minulle
katumuksen tie! Sinä pyhä maa, ohjaa minut sävyisien maahan! Oi Valtiatar, osoita minut vapaaksi
himojen kaikkinaisesta vallasta!

Ruumiittomien kanoni
9. veisu
Irmossi
Oi viaton, puhtaan synnytyksesi suloisuus / on nuolena meitä haavoittanut / ja Sinun rakastettavaa
kauneuttasi ihaillen me enkeliveisuin ylistämme Sinua // ansiosi mukaan Jumalan Äitinä.
Troparit
Te jumalalliset kuorot, jotka nyt seisotte suuren ja ensimmäisen Valkeuden edessä, olette tulleet
väkeviksi esirukoilijoiksi kaikille meille, jotka kykyjemme mukaan ylistämme teitä Jumalan
enkeleinä.
Te, joiden on suotu ylistää yksivoimaista Kolminaisuutta, jonka alkuperäistä valoa te selvästi
säteilette, suokaa meidän säteillä toisina valoina, kun me hartaasti teitä ylistämme!
J umalansynnyttäjälle
Sinut me kaikki tunnemme pelastuksemme tukipylvääksi, sillä Sinun puhdas Poikasi pelasti
jumaloittavalla verellä meidät, jotka uskolla veisaamme ylistystäsi ja kunnioitamme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä.
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Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Herra, kokoa hajonnut mieleni / ja puhdista kuivettunut sydämeni, / anna minulle katumus niin kuin
Pietarille, / huokaus niin kuin publikaanille / ja kyyneleitä niin kuin syntiselle naiselle, / että
suurella äänellä huutaisin Sinulle: // Jumala, ainoana laupiaana ja ihmisiä rakastavana pelasta minut!
Monesti ylistysveisua veisatessani / olenkin huomannut tekeväni syntiä, / sillä kun kieleni on
ääntänyt lauluja, / on sieluni miettinyt sopimattomuuksia, / mutta oikaise minut molemmissa
asioissa katumuksen kautta, Kristus Jumala, // ja pelasta minut!
Marttyyrien stikiira
Tulkaa, kaikki ihmiset, / kunnioittakaamme pyhien voittajien muistoa, / siltä tultuaan enkeleitten ja
ihmisten katseltaviksi / he saivat Kristukselta voiton seppeleen // ja rukoilevat meidän sielujemme
puolesta.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi ylen pyhä, / joka totisesti olet taivaan enkeleitten yläpuolella, / vie maanpäällisten ihmisten
rukous kaikkien Valtiaalle, / että Hän pelastaisi meidät, // jotka uskoen tunnustamme Sinut totiseksi
Jumalansynnyttäjäksi!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, Sinä karkotit paratiisista käskysi hyljänneen esiisä Aadamin, mutta, oi Laupias, Sinä
saatoit sinne ryövärin, joka ristillä tunnusti Sinut huutaen: Vapahtaja, muista minua valtakunnassasi.
Oi Kristus, armosi paljouden mukaan älä ota huomioon pahojen tekojeni paljoutta, vaan pelasta
minut ja tuomiopäivänä päästä minut tuomiosta ja iankaikkisesta kadotuksesta, että veisuin
ylistäisin Sinun hyvyyttäsi, oi Vapahtaja!
Kerubit, Serafit, Valtaistuimet, Arkkienkelit, Voimat, Hallitukset, Herraudet, Enkelit ja kaikki
Vallat, rukoilkaa Luojaa, että Hän ihmisiä rakastavana ei ottaisi huomioon virheitäni, kun Hän tulee
tuomitsemaan maan!
Marttyyrien tropari
Pyhistä veristä purppuravärin saatuaan Kristuksen taistelijat ovat totisesti tulleet otollisiksi
jumalallisesti hallitsemaan voimien Kuninkaan kanssa, ja he rukoilevat rikkomuksien anteeksi
antamista meille, jotka heidän ansionsa mukaisesti heitä alati ylistämme
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Kunnia  
Uskovaiset, hartaasti veisuin ylistäen yhtä kolmipersoonaista Jumaluutta, Isää, Sanaa ja
Lohduttajahenkeä, huutakaamme kaikki vaikenematta enkeliäänin: Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä,
Jumala, pelasta meidän sielumme!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä puhdas, valoisa pilvi, joka kannoit kohdussasi Valkeuden Valkeudesta, valista katumuksella
minut, joka olen himojen ja elämän hekumain pimentämä, ja rukoile, että saisin sen kunnian, jonka
hyvin eläneet ovat saaneet!

Maanantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Oi Vapahtaja, / sieluni ja ruumiini hirveästi hyökkäävät himot upottavat minut / ja vetävät
toivottomuuden syvyyteen, / mutta vaimenna ne, niin kuin kerran meren, // ja anna minulle tyyneys!
Minulla tuomion alaisella ei ole lainkaan rohkeutta nostaa silmiäni / ja katsoa taivaan korkeuteen, /
sillä rikkomusteni paljous vetää minua alas. / Sen tähden minä huudan kuin publikaani: // Vapahtaja,
ole armollinen minulle kurjalle!
Suuri ja peljättävä on tulemisesi, oi Herra, / kun istut toimeenpanemaan vanhurskaan tuomion. / Älä
silloin tuomitse minua, tuomion alaista, / vaan Jumalana sääli minua // ja vapauta minut tulevasta
hädästä!
Edelläkävijän stikiirat
Sinä, oi kunniakas, / koitit aamun tavoin kaikille maan äärille / ja valistit Sinulle ylistystä
veisaavien sydämet. / Sen tähden valista meidänkin ymmärryksemme ja sielumme ylistämään //
Sinua, profeetta, Vapahtajan Kastaja!
Oi autuas Edelläkävijä, / me kaikki pyydämme Sinulta, / että et lakkaisi rukoilemasta koko
maailman puolesta, / että me, kun Sinä olet esirukoilijanamme, / saisimme korkeudesta jumalallisen
armon polkea maahan // pahaan ohjaajan kallon.
Kun Herra erottaa minut katoavaisesta majasta, / kunpa saisin Sinusta, / Johannes Edelläkävijä ja
profeetta, / puolustuksen ja suojan, // joka ohjaisit minut illattomaan valkeuteen!
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Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi Jumalansynnyttäjä, / älä lakkaa rukoilemasta laumasi puolesta, / vaan pelasta esirukouksillasi
meidät tulevasta uhasta / ja kaikesta vahingosta täällä, // ja tempaa kaikki palvelijasi Herran vihasta!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Oi Kristus, / suitsutuksin ja hengellisin lauluin me edeskannamme Sinulle ehtooveisun. // Vapahtaja,
armahda meidän sielujamme!
Pelasta minut, Herra minun Jumalani, / sillä Sinä olet kaikkien pelastus! / Minä olen himojen
aaltojen kuohuissa, / ja rikosten paino upottaa minut. / Ojenna minulle auttava kätesi ja nosta minut
katumuksen valkeuteen, // Sinä ainoa laupias ja ihmisiä rakastava!
Marttyyrien stikiira
Oi Kristus, / suuri on marttyyriesi voima, / sillä haudoissa he makaavat ja karkottavat henkiä, / ja he
ovat kukistaneet vihollisen vallan kolminaisuususkolla // taisteltuaan jumalisuuden tähden.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Jumalansynnyttäjä, / kaikkien rukoilevien puolustus, / Sinuun me uskallamme, / Sinussa me
kerskaamme, / Sinussa on koko toivomme. // Rukoile Sinusta syntynyttä kurjien palvelijoittesi
puolesta!

Tiistaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Kadu, sieluni, maassa asustaessasi! / Haudan multa ei ylistystä veisaa eikä päästä rikkomuksista. /
Huuda Kristukselle, Jumalalle: / Oi sydänten tuntija, minä olen syntiä tehnyt! / Jumala, sääli minua,
ennen kuin minut tuomitset, // ja armahda minua!
Kuinka kauan, sieluni, pidät kiinni rikkomuksista? / Kuinka pitkälle lykkäät katumusta? / Pidä
mielessäsi tuleva tuomio, ja huuda Kristukselle, Jumalalle: / Oi sydänten tuntija, minä olen syntiä
tehnyt! // Oi synnitön Herra, armahda minua!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän tropari
Jumalansynnyttäjä, meidän turvamme ja voimamme, / maailman väkevä auttaja, / varjele
esirukouksillasi palvelijoitasi kaikesta hädästä, // Sinä ainoa siunattu!
II Katismatroparit
Herra, Sinä tunnet rikkomusteni syvyyden. / Ojenna minulle kätesi, niin kuin Pietarille, // ja pelasta
minut!
Kun oikeudenmukainen tuomio tulee ja kaikkien Tuomari tuomitsee, / niin millä puolustautuisit,
minun sieluni, / ellet huuda ennen loppua: / Jumala, minä olen syntiä tehnyt, // armahda minua!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalan autuuttama, / avioon käymätön Äiti, / paranna sairastava sieluni, / sillä minä kurja olen
hirveästi rikkomusteni vallassa. / Sen tähden minä huudan Sinulle sydämessäni huoaten: / Oi ylen
nuhteeton, ota vastaan minut, / joka olen paljon rikkonut, / että uskalluksella huutaisin Sinulle: //
Iloitse, armoitettu!
III Katismatroparit
Sinun suojaasi turvautuen me uskoen huudamme sielun syvyydestä: / Oi Jumalan autuuttama
Profeetta ja Edelläkävijä, / tyynnytä kiusausten ja vaarojen hämminki ja sairauksien kuohunta, / ja
tee turhiksi pahantahtoisten vihollisten juonet // rukoillen meille suurta armoa!
Marttyyrien tropari
Sinä, Herra, olet kaikkivoimallisena tehnyt voittajiesi muiston ylen kirkkaaksi, / sillä Sinä annoit
heille voimaa seurata kärsimyksiesi esimerkkiä. / Miehuullisesti he voittivat Beliarin voiman, / ja
sen tähden he ovatkin saaneet parannusten armolahjan. / Oi armollinen, anna heidän rukoustensa
kautta // rauhaa kansallesi!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
On oikein, että jokainen kiiruhtaa sinne, missä pelastuu. / Mitä muuta sellaista turvaa meillä olisi
kuin Sinut, / Jumalansynnyttäjä, // joka varjelet meidän sielujamme?
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Katumuskanoni, 3. sävelmä
Akrostikon ilman J umalansynnyttäjän tropareita on: Huomaa minun huokaukseni, oi Jumalan
Sana. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Sinä olet ihmeellinen Jumala, / joka kunniassa teet ihmeitä. / Sinä teit syvyyden kuivaksi maaksi, /
peitit sotavaunut ja pelastit kansan, / joka veisaa Sinulle, // meidän Lunastajallemme ja
Jumalallemme.
Troparit
Veljet, itkekäämme hartaasti, koko sielustamme, itseämme! Ylkä lähestyy, sytyttäkäämme
tekomme niin kuin kirkkaat lamput, että siellä pääsisimme jumalalliseen häähuoneeseen!
Kaduttuaan koko sielustaan Manasse muinoin pelastui, sillä siteisiin joutuneena hän huusi ainoalle
Valtiaalle. Seuraa hänen esimerkkiänsä, sielu, niin pelastut helposti!
Marttyyrien troparit
Jumalalliset voittajat kestivät silmien sokaisun, käsien viemisen, kielen katkaisun, ja jalkojen,
kupeitten ja ranteitten murskaamisen kiittäen Jeesusta Kristusta.
Oi marttyyrit, jäännöstenne astia on osoittautunut meille, kaikille uskovaisille, parannuspaikaksi,
josta ammennamme sielun ja ruumiin terveyttä velvollisuutemme mukaan aina teitä ylistäen.
J umalansynnyttäjälle
Oi ylen pyhä Neitsyt, elävä astia, joka kannoit kuolemattomuuden mannaa, Kristuksen, pelasta
minut sielun turmelevien himojen karvaudesta, että uskolla hartaasti Sinua ylistäisin!

Kalliin Edelläkävijän kanoni
1. veisu
Irmossi
Hän, joka muinoin jumalallisella kädenojennuksella vedet yhteen paikkaan keräsi / ja Israelin
kansalle meren kahtia jakoi, / on meidän Jumalamme, ja Hän on korkeasti ylistetty. / Hänelle
ainoalle veisatkaamme, // sillä Hänen kunniansa on suureksi tullut.
Troparit
Sinä hedelmättömän kohdun jumalallinen kasvatti, rukoile Jumalaa, että Hän lopettaisi
hedelmättömän tilani ja hajottaisi mieleni pimeyden, niin että minusta kasvaisi hyveitten hedelmää,
oi Herran Edelläkävijä!
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Sinä ilmestyit maan päälle ikään kuin koko maan valaisevan kunnian Auringon edellä rientävänä
suurena tähtenä. Rukoile siis Häntä, että Hän valistaisi pahojen ajatusten pimentämän sieluni, oi
Edelläkävijä!
Oi profeetta, joka jumalallisessa Hengessä edeltä julistit tuonelassa oleville lähestyvästä Elämästä,
tee rukouksillasi eläväksi kuoleutunut sieluni, ja nosta minut rikkomuksista niin kuin haudasta,
minä rukoilen, oi kunniakas Edelläkävijä!
J umalansynnyttäjälle
Me pyydämme Sinulta, oi Neitsyt, rukoile arkkienkeleitten, enkeleitten ja kaikkien pyhien kanssa
Sinusta meille ilmestynyttä Herraa, että Hän päästäisi vaaroista meidät, jotka tunnustamme
Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi!

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Oi hedelmätön ja lapseton sielu, / hanki hyvä hedelmä, ja huuda lapsirikkaana: / Sinun kauttasi olen
vahvistunut, Jumala, // ei ole muuta pyhää, ei muuta vanhurskasta kuin Sinä, Herra!
Troparit
Ilman omaatuntoa olen hyljännyt Jumalan lain, minä joudun tuomituksi enkä tiedä, mitä tekisin. Oi
vanhurskas Tuomari, ole laupeudessasi minulle armollinen ja pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Oi marttyyrit, te olette osoittautuneet hengellisen maan asukkaiksi, paratiisin hedelmällisiksi puiksi,
jumalallista vettä sisältäviksi lähteiksi ja pyhää juomaa tarjoaviksi maljoiksi.
Lukemattomissa ruumiissa yksimieliset voittoisat marttyyrit saivat voiton maailmaa hallitsevan
vihollisen kymmenistä tuhansista julistaessaan jakamatonta Kolminaisuutta.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsytäiti, kaikkien Valtiatar, tee Kristus armolliseksi meitä kaikkia kohtaan, jotka
katuvina kiiruhdamme Hänen tykönsä ja haluamme saada rikkomuksista päästön!

Edelläkävijän kanoni
3. veisu
Irmossi
Kaikkivaltias Herra, / joka olet olemattomuudesta olemiseen saattanut kaiken Sanalla luotavan / ja
Hengellä täydelliseksi tehtävän, // vahvista minua Sinun rakkaudessasi.
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Troparit
Sanan ääneksi tullut Kastaja, ohjaa nyt Sinua kunnioittavien ääni Hänen tykönsä ja anna
välitykselläsi meille rikkomukset anteeksi!
Vapahtaja, minä olen syntiä tehnyt Sinua vastaan, minä olen lakiasi rikkonut, hirveästi laiminlyönyt
ja sieluni saastuttanut. Sen tähden minä rukoilen: Ole minulle armollinen Kastajasi tähden!
Minä, joka harhailen hekumain erämaassa, rukoilen Sinua, oi Edelläkävijä, erämaan kasvatti ja
uuden kansan ohjaaja: Ohjaa minut katumuksen tielle!
J umalansynnyttäjälle
Rukoile, oi puhdas, apostolien, profeettain, pappien, marttyyrien ja ylhäisten voimien kanssa
Poikaasi, että Hän armahtaisi meitä, jotka ylistystäsi veisaamme!

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Habakuk näki edeltä Sinun kohtusi, oi viaton, / varjoisana vuorena. / Sen tähden hän huusi: / Jumala
tulee Teemanista // ja pyhä metsän varjostamalta vuorelta!
Troparit
Kristus Jumala, joka muinoin annoit veden virrata kalliosta tottelemattomalle ja vastaansanovalle
kansalle, vuodata vedettömästä sielustani tuomion parantavaa vettä, katumuksen pisaroita, jotka
pesisivät minut!
Sinä sairaitten parantaja, paranna sydämeni himot laupiaalla toimellasi, levitä hyvänä katumuksen
lääkettä ja anna laupiaana minulle sielun terveys!
Marttyyrien troparit
Voittajat, te irrotitte ajatuksenne ymmärrettävästä ruumiin ystävyydestä ja antauduitte rankaisua
haluaville, että olisitte Luojan todellisia ystäviä.
Te, Kristuksen aseenkantajat, kestitte moninaisten kidutusten tuskaisia kipuja, ja saitte Hengen
lahjoista armon karkottaa meidän himojemme pitkäaikaiset tuskat.
J umalansynnyttäjälle
Iloitse, Sinä moniniminen Neitsyt, josta syntyi meidät sopimattomien tekojen sanattomuudesta
vapauttava Sana! Iloitse, valoisa pilvi, joka hajotat meidän murheemme pilvet!
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Edelläkävijän kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, Sinä osoitit meitä kohtaan voimallisen rakkautesi / antaessasi meidän edestämme kuolemaan
ainokaisen Poikasi. / Sen tähden me kiittäen huudamme Sinulle: // Kunnia olkoon, Herra, Sinun
voimallesi.
Troparit
Minä rukoilen Sinua, Herran Edelläkävijä, joka olet lihassa ilmestyneen Sanan ääni: Päästä sanoin
puolustamattomista teoista minut, joka sanoin Sinua kunnioitan ja velvollisuuteni mukaan ylistän
uskoen Sinua autuaaksi.
Huokaa, sielu, ja huuda Jumalalle, Luojallesi: Minä olen syntiä tehnyt, armahda minua, Kristus, ja
päästä minut peljättävästä kadotuksesta, vaaroista ja ahdistuksista, Edelläkävijän jumalallisten
rukousten kautta!
Oi Kastaja, tempaa minut pois, kun minä olen hukkumaisillani hirveitten himojen moniin aaltoihin,
olen kauheassa aallokossa ja alati jatkuvassa uppoamisvaarassa, ja ohjaa minut pelastuksen
satamaan!
J umalansynnyttäjälle
Oi ylen nuhteeton Jumalan Äiti, serafeja korkeampi ajoneuvo, rukoile Kristusta, jonka synnytit,
aineettomien palvelijoitten ja kaikkien pyhien kanssa, että Hän pelastaisi minut toivottoman!

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Aamuvarhaisesta me veisaamme ylistystäsi, / oi Sana, /Jumalan ainosyntyinen Poika. / Anna meille
rauhasi ja armahda meitä, // jotka veisuin Sinua ylistämme ja uskolla kumarramme!
Troparit
Pirskota minua katumuksen iisopilla, puhdista minut himojen saastasta, että olisin edessäsi puhdas,
kun saavut tuomitsemaan kaikkeutta, oi Jeesus, vanhurskaalla tuomiollasi!
Oi Sana, ylen kurjan sieluni haavat märkivät. Sinä sairasten parantaja ja hyvyyden antaja, paranna,
pelasta minut suuren armosi tähden!
Marttyyrien troparit
Voittajien saviastiat murskattiin maan päällä, mutta Kristuksen voimasta heidän sielunsa vahvuus
lisääntyi ja kirkastui entisestään.
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Pyhien vuotanut veri pyhitti koko maan, kasteli sielut ja selvästi kuivatti turhuuden sameat vedet.
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, synnytykselläsi Sinä teit lopun esiisän kirouksesta ja vuodatit siunauksen virtoja meille,
jotka uskoen Sinua ylistämme ja kunnioitamme.

Edelläkävijän kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinä, oi näkymätön, ilmestyit maan päälle, / ja Sinä, oi käsittämätön, elit vapaaehtoisesti ihmisten
kanssa. / Aamuvarhaisesta Sinun tykösi kiiruhtaen / me veisuin ylistämme Sinua, // oi ihmisiä
rakastava!
Troparit
Sinä, oi autuas, elit maan päällä lihassa selvästi enkelin tavoin. Sen tähden minä rukoilen Sinua:
Vapauta minun sieluni lihan aivoituksista!
Oi Herran Edelläkävijä, pelasta minut, joka olen langennut synnin syvyyteen, saastuttanut sieluni
hekumissa ja joutunut vaaraan, kun minä Sinuun turvaan!
Sinä osoittauduit profeettoja suuremmaksi, oi profeetta, sillä Sinä sait nähdä Hänet, josta julistit.
Rukoile lakkaamatta Häntä valistamaan meidän sielumme!
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalan armoittama Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, Sinä osoittauduit totisesti taivaita avarammaksi.
Vapauta minut minua ahdistavasta synnistä!

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Himojen syvyys on noussut minua vastaan, / ja vastaisten tuulten kuohu, / mutta kiiruhda,
Vapahtaja, pelasta minut / ja päästä turmeluksesta, // niin kuin pelastit profeetan pedosta!
Troparit
Syntien miekka on minua haavoittanut ja makaan vailla toimintakykyä. Oi Kristus Jumala, joka
kerran otit minun tähteni vastaan keihään haavan, ole laupeudessasi minulle armollinen!
Minä huokaan, ja pidän kiinni pahuudesta, Minä itken, enkä pelkää tuomiota sairastaessani
tunnottomuutta. Oi Jumalan Sana, ole minulle armollinen ja pelasta minut hyvillä päätöksilläsi!
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Marttyyrien troparit
Oi ylen kunniakkaat taistelijat, te ette riidelleet, ette päästäneet sanaakaan, ette ääntäkään, vaan
karitsain tavoin annoitte viedä itsenne teurastettaviksi ja kidutettaviksi Kristusta veisuin ylistäen.
Teidät annettiin petojen ruoaksi, te jouduitte meren syvyyksiin riemuitsevin sieluin. Sen tähden on
Kristus kaunistanut teidät voiton katoamattomin seppelein, oi taistelijat.
J umalansynnyttäjälle
Sinä uskolla pelastuvien ovi, Sinä portti, josta yksin meidän tähtemme lihaksi tullut on kulkenut,
aukaise vanhurskauden portit meille, jotka uskolla veisaamme ylistystäsi!

Edelläkävijän kanoni
6. veisu
Irmossi
Syntien pohjaton syvyys ympäröi minua, / ja henkeni on nääntymäisillään. / Mutta ojenna
voimallinen käsivartesi / ja pelasta minut, // niin kuin pelastit Pietarin, oi Johdattaja.
Troparit
Vedessä Sinä kädelläsi kastoit päänsä taivuttaneen nautinnon virran, mutta rukoile, oi viisas, Häntä,
että Hän lähettäisi katumuksen vettä minulle, joka olen paljon rikkonut!
Sinä, oi profeetta, kastat joessa armon syvyyden, ihmisiä rakastavan Jeesuksen, joka on perustanut
taivaan yläsalit vesiin. Rukoile Häntä antamaan minulle synninpäästön kasteen!
Sinä, Edelläkävijä, huusit: Taivasten valtakunta on lähellä, katukaa! Anna se meillekin, jotka halulla
ylistämme Sinua ja turvaamme kunnialliseen suojelukseesi!
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, joka lainasit lihan Luojalle, rukoile Häntä ylhäisten voimien, kaikkien profeettain,
apostolien ja marttyyrien kanssa, että Hän armahtaisi ja pelastaisi minut!

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Kiitetty olet Sinä, Herra, / meidän isiemme Jumala, / joka vilvoitit pätsin liekit // ja säilytit
nuorukaiset palamattomina!
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Troparit
Minä olen riisunut katoamattomuuden vaatteen ja pukeutunut kunniattomiin tekoihin. Sen tähden
minä huudan Sinulle, armollinen Jumala: Kirkasta minut hyveitten vaatteilla!
Riettaat silmät ovat minut tahranneet, hillitön kosketus on minut saastuttanut ja olen tullut
inhottavaksi edessäsi, Jeesus. Ota minut vastaan, niin kuin otit tuhlaajapojan!
Marttyyrien troparit
Rakastaessanne korkeampaa elämää te kestitte sitäkin suurempia tuskia, oi Kristuksen aseenkantajat,
jumalalliset valistajat. Sen tähden teitä uskoen autuaiksi ylistetään!
Kidutusten loisteen kirkastamina te säteilitte aurinkoakin kirkkaammin ja karkotitte
jumalankieltämisen koko pimeyden, oi pyhät marttyyrit.
J umalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, Jumalansynnyttäjä, ainainen Neitsyt, joka synnytit Hänet, joka pitää kaikkea
vallassaan, vapauta minut, joka olen tietämättömyyden ja synnin pimeyden vallassa!

Edelläkävijän kanoni
7. veisu
Irmossi
Kolme nuorukaista pätsissä kuvasi Kolminaisuutta, / he polkivat uhkaavan tulen maahan ja huusivat
veisaten: / Siunattu olet Sinä, // meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi Herran Kastaja ja Edelläkävijä, Auringon lamppuna valista minun sieluni, joka on
kevytmielisyyden sammuttama ja sokeutunut, ja ohjaa minut katumuksen poluille!
Ajatellessani tuomion hetkeä minä pelkään, sillä sopimattomien tekojen paljous minua ympäröi. Oi
Vapahtajan Kastaja, tule ja pelasta minut minua odottavasta tulesta!
Minun elämäni suojelija, puolustajani Edelläkävijä, suojele ja varjele minua näkymättömiltä ja
näkyväisiltä vihollisilta ja tee minut taivasten Valtakunnasta osalliseksi!
J umalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, rukoile profeettain, apostolien ja marttyyrien kanssa Poikaasi, että Hän
päästäisi tulevasta hädästä meidät, jotka aina Sinua kunnioitamme!
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Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Enkelit herkeämättä korkeuksissa ylistävät Luojaa ja Lunastajaa. / Taivasten taivaat, / maa, vuoret,
kukkulat ja syvyydet / sekä koko ihmissuku // kiitosvirsin Häntä ylistäkää!
Troparit
Kun sydämessäni ei asusta Sinun pelkosi, minä olen omaatuntoa vailla tehnyt kaikkinaisia lihan
syntejä, ja vavisten pelkään tuomiotasi, oi kaiken Kuningas. Älä inhoa minua, kun minä nyt kadun!
Oi armorikas, joka synnittömästi synnyit maan päällä Neitseestä, pese minut puhtaaksi maallisesta
synnistä ja suo minunkin astua pyhään maahan, jossa sävyisät asuvat!
Marttyyrien troparit
Oma verenne värjäsi jalkanne, jotka polkivat maahan viholliset ja pyhästi astuivat taivaan tietä, oi
Kristuksen, kaikkien Jumalan, voittajat!
Auliisti te riisuuduitte suurimpaankin painiin, ja niin riisuitte vihollisen ja puitte häpeään. Sen
tähden te seppelöityinä karkeloitte taivaissa, oi Kristuksen kunniakkaat voittajat!
J umalansynnyttäjälle
Kauneudessaan ihana Herra rakasti Sinua, Jaakobin ihanuutta, oi ylen nuhteeton, ja asettui asumaan
Sinun kohtuusi kirkastaen ihmisluonnon ymmärryksen ylittävien lahjojensa ihanuudella.

Edelläkävijän kanoni
8. veisu
Irmossi
Sietämättömään tuleen syöstyinä / nuorukaiset, jumalanpelon sankarit, / liekeistä vahinkoa
kärsimättä veisasivat jumalallisen virren: / Kaikki Herran luodut kiitäkää Herraa // ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Johannes, jumalallinen profeetta, joka saarnasit Jumalan Karitsasta, joka ottaa pois ihmisten synnit,
rukoile Häntä, että Hän päästäisi syntieni taakan ja soisi minulle pelastuneitten osan!
Minä rukoilen Sinua, Jumalan ikiaikainen Sana: Pelasta kunniakkaan jumalallisen Kastajasi tähden
pätsin palavista liekeistä ja ulkopuolisesta valottomasta pimeydestä minut, joka olen kokonaan
pahojen tekojen pimeyden vallassa!
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Oi Herran jumalallinen profeetta, joka saarnasit kuivettuneille, erämaaksi muuttuneille sieluille
katumuksen hedelmällisyyttä, puhdista kaikkien hekumain ohdakkeiden täyttämä sieluni, että
voisin kantaa hyvien tekojen tähkäpäitä!
J umalansynnyttäjälle
Rukoile Jumalan Äitinä pyhien enkelten, profeettain, apostolien ja marttyyrien kanssa, että kaikki
meidät, jotka aina tunnustamme Sinut Jumalansynnyttäjäksi, päästettäisiin vaaroista, ahdistuksista
ja tulevasta kadotuksesta!

Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Kiitetty on Herra, / Israelin Jumala, / joka on kohottanut meidän pelastuksemme sarven /
palvelijansa Daavidin huoneessa suuressa armossaan. / Näin on katsonut puoleemme aamunkoitto
korkeudesta // ja ohjannut meidät rauhan tielle.
Troparit
Katso, otollinen aika, armahduksen päivä! Päätä siis kääntyä, oi sielu, ja tee katumuksen hedelmää,
ettei kuoleman peljättävä kirves tapaisi Sinua hedelmättömänä, katkaisisi sinua niin kuin muinaisen
viikunapuun, ja tulisit tuleen viskatuksi!
Niin kuin kerran rikas mies minä iloitsen nautinnoista aivan säälimättömänä lähimmäistäni kohtaan,
ja pelkään sammumatonta tulta. Oi Valtias, pese siis kivettynyt sieluni, että edes lopuksi minä
pimentynyt kirkastuisin armeliaisuudessa!
Marttyyrien troparit
Kristuksen veren merkitseminä te, jumalalliset marttyyrit, kannoitte vahvoina uskossa
taistelumerkkejä, saitte voiton uskottomista vihollisista ja tempaisitte epäpyhästä eksytyksestä
monia kansoja, kun Jumalan tuntemisen valo heidät kirkasti jumalalliseen muutokseen.
Kristuksen jumalalliset voittajat, te osoittauduitte teroitetuiksi miekoiksi, jotka hakkasitte vihollisen
joukot, astioiksi, joissa oli Pyhän Kolminaisuuden kirkkaus, lampuiksi, jotka loistitte uskon
hurskauden valoa, ja hengellisen kunnian totisiksi aseenkantajiksi.
J umalansynnyttäjälle
Profeetta edeltänäki Sinut valoisana pilvenä, josta meille ilmestyi suuri Aurinko, Kristus Jumala, ja
valisti ennen pimeydessä olleet. Oi Hyvä, rukoile Häntä, että Hän karkottaisi himojeni pilvet ja
kirkastaisi minut jumalallisella valkeudella!
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Edelläkävijän kanoni
9. veisu
Irmossi
Lain ja kirjoituksien hämäryydessä / me uskovaiset näemme kuvauksen: / Jokainen miehenpuoli, /
joka esikoisena syntyy äidistä, / on Herralle pyhitetty. / Sen tähden me iankaikkisen Isän esikoista 
Sanaa, / neitseellisestä Äidistä syntynyttä // esikoista Poikaa ylistämme.
Troparit
Lain varjosta koittaen Sinä sait runsaasti katsella jumalallisen armon kirkkautta, joka valistaa maan
täyteyden ja karkottaa tietämättömyyden pimeyden, oi viisas profeetta. Sen tähden me Sinua
ylistämme.
Kristuksen marttyyrina, jumalallisena Kastajana, katumuksen valistajana, jumalisuuden koittona,
vanhan ja uuden välimiehenä uudista kurja, pahuuden vanhentama sieluni jumalallisella tiedolla
ja valista minut!
Oi viisas, päästä minut minua odottavasta tuomion uhasta pelättävällä hetkellä, kauhistuttavalla
hetkellä, tuomion hetkellä, sillä meidän sielujemme Vapahtaja kuuntelee Sinun rukouksiasi, niin
kuin ylkä ystäväänsä.
J umalansynnyttäjälle
Oi pyhä Neitsytäiti, Jumalan Äitinä, Sinusta syntyneen Jumalan Sanan Äitinä, rukoile Häntä aina
ruumiittomien, apostolien, profeettain, esipaimenten ja marttyyrien kanssa, että Hän antaisi
maailmalle rauhan!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Herra, kokoa hajonnut mieleni / ja puhdista kuivettunut sydämeni, / anna minulle katumus niin kuin
Pietarille, / huokaus niin kuin publikaanille / ja kyyneleitä niin kuin syntiselle naiselle, / että
suurella äänellä huutaisin Sinulle: // Jumala, ainoana laupiaana ja ihmisiä rakastavana pelasta minut!
Monesti ylistysveisua veisatessani / olenkin huomannut tekeväni syntiä, / sillä kun kieleni on
ääntänyt lauluja, / on sieluni miettinyt sopimattomuuksia, / mutta oikaise minut molemmissa
asioissa katumuksen kautta, / Kristus Jumala, // ja pelasta minut!
Marttyyrien stikiira
Kristuksen soturit / heittivät pois kuningasten ja hirmuvaltiaitten pelon / ja tunnustivat rohkeasti ja
miehuullisesti Hänet, / kaikkien Herran, / Jumalan ja Kuninkaan, // ja nyt he rukoilevat meidän
sielujemme puolesta.
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjälle
Siemenettä tapahtui Sinussa sikiäminen / Pyhästä Hengestä, / ja Sinua ylistäen me huudamme: //
Iloitse, kaikkeinpyhin Neitsyt!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, Sinä karkotit paratiisista käskysi hyljänneen esiisä Aadamin, mutta, oi Laupias, Sinä
saatoit sinne ryövärin, joka ristillä tunnusti Sinut huutaen: Vapahtaja, muista minua valtakunnassasi.
Kun sieluni on elämän hekumain saastuttama, minä lähestyn Sinun armoasi. Aivan toivottomana ja
kukistuneena minä huudan Sinulle, Vapahtaja, ainoa joka näet salaisuudetkin: Oi Kristus, puhdista
minut laupeudessasi!
Oi jumalallinen Kastaja, joka tulit vanhan ja uuden välimieheksi, uudista minut, joka olen
rikkomuksissa vanhentunut, ja suo, oi maineikas, rukouksillasi minun turvallisesti astua
katumuksen polkuja, jotka johtavat hyvin Kristuksen valtakuntaan!
Marttyyrien tropari
Hyvän kilvoituksen kilvoitellen te, taistelijat, kestitte jatkuvasti kymmeniä tuhansia tuskia ja
karkotitte henkien häpäisyn. Sen tähden me uskolla kunnioitamme teitä, oi pyhät!
Kunnia  
Kolmipersoonainen ykseys on totisesti valkeus ja elämä ja kaiken tekijä, ja Häntä me ylistämme,
sillä Isä, Poika ja Henki tunnetaan yhtenä, kaiken kattavana kaikkien Valtiaana ja Herrana, yhtenä
Jumalana kolmessa persoonassa.
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsytäiti, armahda minua, joka alati teen syntiä ja vihastutan hyvän Jumalan! Oi puhdas,
hyvänä paranna minut katumuksen elämällä, että välttäisin tulevat rangaistukset ja hartaasti veisuin
ylistäisin esirukoustasi, oi Neitsyt!
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Tiistai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Luomakunta muuttui, / kun Sinut ristiinnaulittiin, oi Sana. / Aurinko kokosi peloissaan säteensä, /
temppelin esirippu repesi, / ja jokainen uskovainen sai pelastuksen. // Sen tähden me ylistämme
sanomatonta rikkauttasi.
Säälistä meidän lihamme ottanut Jumala ja Herra / naulattiin puuhun, / ja Hän nosti ylös meidät,
jotka olimme romahtaneet, / kun Hänet nostettiin ylös ruumiillisesti, // niin kuin Hän itse suuressa
laupeudessaan näki hyväksi.
Sinun kyljestäsi vuotaneet jumalallisen veren ja veden pisarat / loivat uudelleen maailman. / Vedellä
Sinä laupiaana peset kaikkien synnit, oi Herra, // ja verelläsi allekirjoitat anteeksiannon.
J umalansynnyttäjän stikiirat
Välinpitämättömyyteni vuoteella maaten olen kuluttanut kevytmielisesti elämäni ajan, / ja pelkään
lähtöni hetkeä, / mutta herätä minut esirukouksellasi // ja pelasta minut katumukseen, oi Neitsyt!
Oi puhdas, / paranna sydämeni tuska / ja pysäytä mieleni eksytys! / Suo minun veisata ylistystäsi
puhtain sydämin, / ja anoa armoa // sekä saada armahdus tuomion päivänä!
Oi kurja sielu, / heitä pois pahuuden vaikeasti kannettava taakka / ja lähesty itkien ja huutaen: / Oi
viaton Neitsyt, / suo minun kantaa // Poikasi ja Jumalasi kevyttä taakkaa!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Oi viaton, / miekka lävisti sydämesi, / kun näit Poikasi ristillä ja huusit: / Älä osoita minua
lapsettomaksi, / Poikani ja Jumalani, // joka säilytit minut synnytyksen jälkeenkin neitseenä!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Oi Kristus, / minä kumarran Sinun kallista ristiäsi, / maailman varjelijaa, / meidän syntisten
pelastustamme, / suurta armahduksen sijaa, / hallitsijan voitonmerkkiä, // koko maailman kerskausta!
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Tottelemattomuuden puu kasvoi maailmalle kuoleman, / mutta ristin puu elämän ja
katoamattomuuden. / Sen tähden me kumarramme Sinua, ristiinnaulittua Herraa. // Käännä meihin
kasvojesi valkeus!
Marttyyrien stikiira
Profeetat, Kristuksen apostolit ja marttyyrit / opettivat veisuin ylistämään yksiolennollista
Kolminaisuutta, / he valistivat eksyneet pakanat // ja tekivät ihmisten lapset osallisiksi enkelten
kanssa.
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun Sinut synnyttänyt uuhi, / nuhteeton Äitisi, / näki Sinut, minun Kristukseni, ristille ylennettynä,
/ hän valitti itkien ja huusi: / Älä osoita lapsettomaksi minua, // jonka säilytit puhtaana synnytyksen
jälkeenkin!

Keskiviikkoaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Risti pystytettiin maan päälle / ja se kosketti taivaita, / ei niin että puu olisi yltänyt korkeuksiin, /
vaan koska Sinä sillä riippuessasi täytit kaiken. // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kypressille, männylle ja seetrille* Sinut ylennettiin, / oi Jumalan Karitsa, / että pelastaisit ne, jotka
uskolla kumartavat / vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi. // Kristus Jumala, kunnia olkoon Sinulle!

*(Raamatun mukaan: Kypressille, jalavalle ynnä hopeakuuselle, Jes. 60:13, suom. huom.)
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, / saatuamme valtasauvaksemme Poikasi ristin, / me kukistamme sillä
vihollisten korskeuden // ja lakkaamatta ylistämme Sinua halulla.
II Katismatroparit
Herra, jota lyötiin ihmissuvun takia / ja joka et vihastunut, / vapauta meidän elämämme
turmeluksesta // ja pelasta meidät!
Enkelten sotajoukot hämmästyivät nähdessään valtasi suunnattomuuden / ja ristiinnaulitsemisesi
vapaaehtoisuuden. / Kuinka näkymätöntä kidutetaan lihassa? / Koska Hän haluaa lunastaa ihmisen
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turmeluksesta! / Sen tähden me huudamme Sinulle, elämän antajalle: // Kristus, kunnia olkoon
Sinun laupeudellesi!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Kristus, kun aviota tuntematon puhdas Äitisi / näki Sinut kuolleena puulta riippumassa, / hän
valitti äidillisesti ja sanoi: / Miten maksoikaan Sinulle heprealaisten laiton ja kiittämätön
rahvas / saatuaan nauttia monia suuria lahjojasi, / oi Poikani? // Veisuin minä ylistän jumalallista
alentumistasi!
III Katismatroparit
Oi koko luomakunnan tuolla puolella oleva Valtias, / Sinä kärsit kunniattoman ristin antaaksesi
kunnian minulle, / joka muinoin olin joutunut hirveään kunniattomuuteen. / Oi pitkämielinen, Sinä
annoit lävistää keihäällä kylkesi / haluten lunastaa luotusi turmeluksesta. / Veisuin minä ylistän
suurta laupeuttasi ja hyvyyttäsi, // oi ihmisiä rakastava!
Marttyyrien tropari
Kristuksen varustuksiin haarniskoituina / ja uskon aseisiin pukeutuneina / te kukistitte taistelussa
vihollisen joukot, / sillä elämän toivossa te kestitte auliisti / entisten hirmuvaltiaitten uhkailut ja
kidutukset. / Sen tähden te saittekin seppeleet, // oi Kristuksen kärsivällissieluiset marttyyrit!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Valtias, kun aviota tuntematon / nuhteeton puhdas Neitsyt ja Äitisi näki Sinut puulle ylennettynä,
/ hän huusi Sinulle: Voi minun suloinen Poikani, / kuinka lainrikkojakansa tuomitsikaan puulle
Sinut, kaikkien Luojan ja Valtiaan! // Veisuin minä ylistän suunnatonta hyvyyttäsi!

Ristin kanoni, 3. sävelmä
Akrostikon on: Tuskilla Sinä, oi Sana, teit lopun ihmisten tuskista. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Hän, joka muinoin jumalallisella kädenojennuksella vedet yhteen paikkaan keräsi / ja Israelin
kansalle meren kahtia jakoi, / on meidän Jumalamme, ja Hän on korkeasti ylistetty. / Hänelle
ainoalle veisatkaamme, // sillä Hänen kunniansa on suureksi tullut.
Troparit
Oi Sana, Sinä teit lopun tuskallisista kärsimyksistä kalliin lihasi kärsimyksin, ja pelastit ihmiset,
joita vastustaja muinoin oli haavoittanut. Hartaasti me kumarramme Sinun käsittämätöntä
taloudenhoitoasi.
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Se, joka petoksella sitoi ihmisen paratiisissa käskyn rikkomisen kautta, tuli sidotuksi Sinun
irtoamattomilla siteilläsi, oi ihmisiä rakastava Herra, joihin omasta tahdostasi sidoit itsesi
ruumiillistuessasi, päästääksesi meidät rikkomuksista.
Marttyyrien troparit
Suurinimiset voittajat, jotka näkivät pahojen henkien petoksen saattaneen luomakunnan
haaksirikkoon, osoittautuivat uskovaisille suotuisiksi satamiksi, kun he oman verensä vuodattaen
hukuttivat pettäjän koko voiman.
Luomattoman jumaluuden salamat alati kirkastavat ylhäisiin joukkoihin kunniakkaasti liitettyä
marttyyrien kuoroa, ja he valistavat meidät, jotka maan päällä uskolla kunnioitamme Hänen
ihmeitänsä.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinä osoittauduit ylhäisiä joukkoja ylemmäksi, kun synnytit maan päällä Jumalan, Sanan,
joka omilla kärsimyksillään ja kalliilla ristillään hyvyydessään nostaa meidät kohti taivaallisia.

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni
Akrostikon on: Kannan Jumalansynnyttäjälle kolmannen sävelmän.
1. veisu
Irmossi
Habakuk näki edeltä Sinun kohtusi, oi viaton, / varjoisana vuorena. / Sen tähden hän huusi: / Jumala
tulee Teemanista // ja pyhä metsän varjostamalta vuorelta!
Troparit
Oi puhdas, pese minun sydämeni haavat Poikasi jumalallisesta kyljestä vuotaneen virran
pirskotuksella, että ylistäisin ja velvollisuuteni mukaisesti kunnioittaisin Sinua, aina autuaaksi
ylistettävää ja ylen nuhteetonta!
Sinä synnytit Isän kanssa yhtenä työtä tekevän Sanan, joka jumaloitti ihmisten luonnon. Rukoile
Häntä, oi puhdas, että Hän soisi jumalallisen lohdutuksen minulle, joka olen vihollisen
juonitteluissa tullut varattomaksi ja heikoksi!

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Kaikkivaltias Herra, / joka olet olemattomuudesta olemiseen saattanut kaiken Sanalla luotavan / ja
Hengellä täydelliseksi tehtävän, // vahvista minua Sinun rakkaudessasi.
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Troparit
Heprealaisten kansa kuoletti puulla Sinut, joka jumalalliselta luonnoltasi olet kärsimyksistä vapaa,
mutta tulit kärsimyksille alttiiksi lihaan hyvyytesi tähden, tehdäksesi meidät kuolemattomiksi.
Sana, joka olet ripustanut maan vetten päälle, omasta tahdostasi Sinä annoit ripustaa itsesi puulle
nostaaksesi kohti taivaallisia minut, joka olen langennut pahuuden syövereihin.
Marttyyrien troparit
Kristuksen merkkien kaunistamina te, maineikkaat marttyyrit, seisotte Herran edessä ja saatte
Hänen anteliaasta kädestään maksun.
Pyhät kävivät riemuitsevin sieluin kidutuksiin aiheuttaen lohikäärmeelle viimeisen murheen ja
täyttäen enkelten kuorot ilolla.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessäsi Kristuksen ristille ylennettynä Sinä, aviota tuntematon, sanoit valittaen: Oi kunnian
Aurinko, Sinä olet laskenut minun silmistäni valaistaksesi pimeydessä olevia!

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi ylen pyhä, armollisena rukoile Häntä, joka on armossa sanomaton ja laupeudessaan rikas, että
Hän armahtaisi meitä, pahuuteen joutuneita!
Oi puhdas Neitsyt, joka olet kaikkien Tekijän huone, rukoile, että Lohduttaja asettuisi asumaan
minuun, joka olen tullut sielunturmelevien ryövärien luolaksi!
Oi Jumalansynnyttäjä, joka kannoit sylissäsi Häntä, joka jumalallisella viittauksellaan kantaa kaiken,
taivu puoleeni ja päästä minut sopimattomasta taipumuksesta himoihin!

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, Sinä osoitit meitä kohtaan voimallisen rakkautesi / antaessasi meidän edestämme kuolemaan
ainokaisen Poikasi. / Sen tähden me kiittäen huudamme Sinulle: // Kunnia olkoon, Herra, Sinun
voimallesi.
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Troparit
Oi ihmisiä rakastava Kristus, kaiken kunnian tuolla puolen oleva Valtias, Sinä kärsit totisesti
häpäisyn, kun päätäsi lyötiin ruo'olla, että antaisit kunnian minulle, joka olen rikkomuksen
kunniattomaksi tekemä.
Totisena Kuninkaana Sinä, pitkämielinen, vapaaehtoisesti punoit orjantappuraseppeleen ja kitkit
juurineen orjantappuraa kasvavan synnin. Vapahtaja, veisuin minä ylistän Sinun kärsimyksiäsi!
Marttyyrien troparit
Murtumattomina te kestitte kidutusrangaistuksissa, oi marttyyrit, ja murskasitte vihollisen
eksytyksen. Jalkoihinne te poljitte sen, joka kerskaa suunnattomasti ja kuihduttaa kaiken
mielettömyydessä.
Katoavaisissa ruumiissa te saavutitte jumalallisen katoamattomuuden, kun vahvana esimerkkinänne
kärsimyksissä oli Kärsimyksistä Vapaan puhdas kärsimys, oi maineikkaat, kaikkienruumiittomien
joukkoon luetut marttyyrit.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Profeetta näki muinoin Sinut, oi puhdas Neitsyt, kirjana, johon Isän sormi kirjoitti lihaksitulleen
Sanan, joka keihäällä repäisi rikki esiisän käsikirjoituksen.

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi ainoa armorikas Kristus, joka vapaaehtoisesti kestit haavat ja surmaamisen, paranna Sinut
synnyttäneen esirukousten kautta ryövärimäisten pahojen henkien väkivallan haavoittama sieluni!
Oi Kristus Luoja, minä olen Sinun kättesi työ ja tekele, mutta käärmeen pahuuden tähden elämän
hekumat ovat minut murskanneet. Sen tähden muovaa minut uudelleen Sinut synnyttäneen
jumalallisten pyyntöjen kautta!
Sanoin selittämättömästi Sinä synnytit Isän Sanan, joka päästää ihmiset kaikesta sanomattomasta.
Oi ainoa ainainen Neitsyt, rukoile hartaasti Häntä, että Hän vapauttaisi minut, joka olen tullut
sanomattomien himojen orjaksi!
Alati Sinä vuodata kädestäsi parannusta meille, Sinä valon kokonaan täyttämä, hyväntuoksuista
mirhaa vuodattava pyhityksen maja.
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Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinä, oi näkymätön, ilmestyit maan päälle, / ja Sinä, oi käsittämätön, elit vapaaehtoisesti ihmisten
kanssa. / Aamuvarhaisesta Sinun tykösi kiiruhtaen me veisuin ylistämme Sinua, // oi ihmisiä
rakastava!
Troparit
Oi hyvä, niin kuin karitsa Sinut ylennettiin puulle ja kannettiin uhrina meidän edestämme Isälle, ja
Sinä, oi kaikkivaltias, teit lopun epäjumalien uhreista.
Oi elämän antaja, kun kylkesi lävistettiin keihäällä, Sinä vuodatit kaksi pelastuksen virtaa meille,
jotka julistamme Sinusta yhtenä Kolminaisuudesta, jolla on kaksi toimintaa.
Marttyyrien troparit
Saatuaan uskolla Sinusta, Jeesus, vahvan perustuksen ja järkkymättömän kallion, voittajat
rakentuivat ikään kuin kalliiksi kiviksi.
Jumalan voiman vahvistamina te uskolla kukistitte eksyttäjän koko vallan, oi voittoisat marttyyrit,
ja saitte kirkkaat seppeleet.
J umalansynnyttäjälle
Kun Sinä synnytit virtauksetta Kristuksen, Sinä muovasit uudelleen muinoin rikkomukseen
virranneen luontomme, oi ylen pyhä Valtiatar, meidän sielujemme suojelus!

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Irmossi
Jesaja nähtyään näyssä Jumalan kunnian valtaistuimella / ja taivaan enkeleiden ympäröimänä huusi:
/ Voi, minua mitätöntä! Minä näin ennalta lihaksi tulevan Jumalan, // jonka vallassa on ikuinen
valkeus ja rauha!
Troparit
Oi Neitsyt, valkeuden pilvi, muuta lihani tuskat ja sieluni kärsimys, karkota kevytmielisyyden pilvet,
ja anna terveys ja vapautus hirveyksistä minulle, joka rukoilen ja halulla kunnioitan Sinua!
Nyt minä, joka olen täynnä kaikkea syntiä, tuon esiin Sinut välittäjänä ja esirukoilijana Sinusta
syntyneen edessä. Oi Neitsyt, tule minulle takaajaksi, elämän oikaisuksi ja taluttajaksi jumalallisen
tiedon poluille!
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Pyhitä mieleni ja valista sieluni, oi Neitsyt, ja tee minut osalliseksi jumalallisesta kunniasta, sillä
katso, minä olen täynnä pahuutta, olen tullut kaikkinaisten hekumain orjaksi ja kannan saastunutta
omaatuntoa.

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Syntien pohjaton syvyys ympäröi minua, / ja henkeni on nääntymäisillään. / Mutta ojenna
voimallinen käsivartesi / ja pelasta minut, // niin kuin pelastit Pietarin, oi Johdattaja.
Troparit
Kavala käärme karkotti minut Eedenistä petkutettuaan minut kavalaan syöntiin, mutta omasta
tahdostaan puulle ylennetty Kristus antoi minulle taas muinaisen sisäänpääsyn.
Oi hyväntekijä Herra, kun Sinun kylkesi lävistettiin, meidät lävistänyt tuli lävistetyksi ja tuli
parantumattomaksi, ja me uskovaiset olemme saaneet parannuksen niissä haavoissa, jotka omasta
tahdostasi otit vastaan.
Marttyyrien troparit
Te, Kristuksen viisaat aseenkantajat, osoittauduitte tulen keskellä ikään kuin paistettaviksi
karitsoiksi, jotka tarjotaan kaiken hallitsijan, Jumalan, pöydässä, ja te saitte periä sanomattoman
riemun.
Te voittajat jaatte parannusten virtoja ammentaen loppumattomasta aarteesta, te kuivatatte himojen
päällekarkaukset ja kastelette uskovaisten joukot.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton Neitsytäiti, Valtiatar, kun Sinä näit omista veristäsi lihaksi tulleen Sanan
kuolettamisen, Sinä äitinä valitit ja ylistit Häntä, joka on elämän alkusyy.

Jumalansynnyttäjän kanoni
6.veisu
Irmossi
Oi ihmisiä rakastava, / älä ylenkatso meitä, jotka olemme joutuneet aikojen loppuun / ja olemme
vaarassa hukkua kiusausten aaltoihin, / kun me huudamme: // Vapahtaja, pelasta, niin kuin pelastit
profeetan pedosta!
Troparit
Ylpeämielisenä olen ylittänyt fariseuksen ollessani aina korskea, ja olen tullut työnnetyksi
lukemattomien pahojen tekojen rotkoihin. Oi ainoa puhdas, armahda minua, joka olen hirveästi
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nöyryytetty!
Sinä, jossa toteutui ylen ihmeellinen sikiäminen ja synnytys, osoita armosi ihmeellisyys minussa,
kurjassa, sillä rikoksissa siitettynä ja synnytettynä olen tullut hekumain orjaksi!
Minä valitan, itken ja murehdin, kun muistan peljättävää tuomioistuinta, sillä pahoja ovat minun
tekoni. Oi miehestä tietämätön Neitsyt, Jumalan Äiti, puolusta minua sillä pelättävällä hetkellä!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Kolme nuorukaista ei muinoin kumartanut kultaista kuvaa, / persialaista epäjumalaa, / vaan he
veisasivat pätsin keskellä: // Siunattu olet Sinä, isäin Jumala!
Troparit
Kivuillasi Sinä, ihmisiä rakastava, teit lopun meidän kivuistamme. Siirrä nytkin tuskattomaan
elämään meidät, jotka hartaasti kumarramme kunniallisia kärsimyksiäsi, oi kaikkien Jumala!
Kun luomakunta näki Sinut, Kristus, ristiinnaulittuna, se muuntui ja vapisi: maa järkkyi, kalliot
halkesivat ja aurinko tiellään kokosi valonsa.
Marttyyrien troparit
Kuuliaisina Kristuksen laeille marttyyrit hylkäsivät lainrikkojain houkuttelut, ja taisteltuaan lain
mukaisesti keskellä kilpakenttää he saivat kunniakkaat seppeleet.
Liekit eivät teitä polttaneet, oi Kristuksen seppelöidyt voittajat, sillä teillä oli niitäkin kuumempi
halu, ja te huusitte: Siunattu olet Sinä, Jumala!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinä seisoit katsellen ristille ylennettyä Kristusta, jonka olit synnyttänyt, ja huusit: Älä
osoita lapsettomaksi minua, jonka säilytit puhtaana synnytyksen jälkeenkin!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, kun seison syyllisenä Kristuksen tuomioistuimen edessä tuomittavana, tule avukseni ja
pelasta hartaalla puolustuksellasi minut kaikista kidutuksista!

Oktoehos  3.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 37

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Irmossi
Kolme nuorukaista pätsissä kuvasi Kolminaisuutta, / he polkivat uhkaavan tulen maahan ja huusivat
veisaten: / Siunattu olet Sinä, // meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi Valtiatar, ei ole minulle pelastusta teoista, sillä minä lisään syntejä synteihin ja pahuutta
pahuuteen, mutta oi puhdas, ole esirukouksessa minulle armollinen ja pelasta minut!
Tuomari on ovella, tuomioistuin valmiina, valmistaudu, oi minun sieluni, ja huuda: Kun tuomitset,
oi Sana, synnyttäjäsi rukousten tähden jätä minut tuomitsematta!
Poimittuani synnin hedelmiä olen kuollut, ja tarjoten hedelmätöntä sielua huudan Sinulle: Osoita
minut hedelmää kantavaksi, Sinä joka hedelmälläsi hävitit turmeluksen!

Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Babylonian pätsi ei polttanut nuorukaisia, / eikä Jumaluuden tuli tuhonnut Neitsyttä. / Sen tähden,
uskovaiset, huutakaamme nuorukaisten kanssa: // Herran teot, kiittäkää Herraa!
Troparit
Kun Sinut ristiinnaulittiin, avattiin jälleen paratiisi ja meitä vastaan leimuava miekka kääntyi pois
peljäten keihästä, joka lävisti Sinun pyhän kylkesi, oi armorikas Kristus.
Sinun keihääsi lävisti vihollisen ja se kaatui, mutta langennut Aadam kannetaan takaisin elämään ja
hän huutaa Sinulle, omasta tahdostasi uhriksi tulleelle Kristukselle: Kiittäen minä ylistän Sinua,
armorikas Jumala!
Marttyyrien troparit
Oi taistelijat, teidän ottelunne ovat kirkastaneet maailman uroteoillanne ja lukemattomilla
ihmeillänne, ja se pelastuu tautien pimeydestä uskolla huutaessaan: Herran teot, kiittäkää Herraa!
Naurettavaksi osoittautuu teidän jaloissanne maatessaan, oi pyhät, se joka ennen kerskasi
pyyhkivänsä tyhjäksi maan ja meren, ja Kristuksen elävöittävä oikea käsi kaunistaa teidät
kuihtumattomin seppelein, oi ylen autuaat.
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J umalansynnyttäjälle
Ajassa Sinä synnytit ajan ulkopuolella olevan, joka irrottaa omilla siteillään ensiksi luodun
Aadamin pitkäaikaiset siteet, oi puhdas, ja sitoo hänet suloisen rakkautensa siteisiin kiinni.

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Irmossi
Sietämättömään tuleen syöstyinä / nuorukaiset, jumalanpelon sankarit, / liekeistä vahinkoa
kärsimättä veisasivat jumalallisen virren: / Kaikki Herran luodut kiittäkää Herraa // ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Oi Jumalansynnyttäjä, joka olet aivan ihanana päässyt lähelle kaiken Kuningasta, täytä hyvillä
teoilla minut, joka olen elänyt pahuuteen liittyneenä ja kuluttanut kevytmielisesti koko elämäni,
että ylistäisin Sinua kaikkina aikoina!
Niin kuin Sinä, Jumalan Sana, muinoin pelastit profeetan meripedon vatsasta ihmeellisesti, pelasta
minunkin sieluni, joka on liukastunut kadotuksen syvyyteen, sillä Sinua, Vapahtaja, rukoilee
Neitsyt, joka Sinut aviota tuntematta synnytti.
Oi Jumalansynnyttäjä, kun pahuuden luojat huomasivat, että olin pukeutunut Jumalan luomaan
ihanaan asuun, ne riisuivat minut alastomaksi, mutta kirkasta Sinä esirukouksillasi minut
jumalallisilla vaatteilla katumuksen kautta, oi Neitsyt!

Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Veisuin me kunnioitamme ja ylistämme / pensaassa ja tulessa Siinailla lain antaja Moosekselle
edeltä kuvattua, / ja kohtuunsa palamatta jumalallisen tulen ottanutta, / valon täyttämää,
sammumatonta lamppua, // totista Jumalansynnyttäjää!
Troparit
Löytääksesi rovon, jonka olit kadottanut Sinä, hyvä elämän antaja Kristus, sytytit ristille lihasi, ja
teit ylhäiset voimasi ilosta osallisiksi. Niiden kanssa mekin veisuin ylistämme Sinua, oi hyväntekijä!
Kun Sinä, Kristus, kohotit kätesi ristille, Sinä voimallasi panit liikkeelle monien himojen painamat
käteni ja vahvistit halvaantuneet polveni totisesti jumalalliselle tielle. Sen tähden me Sinua
ylistämme!
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Marttyyrien troparit
Vahvat ja ihmeelliset taistelijasi saivat Sinusta, Kristus, virvoittavan vilvoituksen palaessaan
lukemattomien kidutusten tulessa. Sen tähden he iloiten kulkivat tiensä palkintoja odottaen ja
lakkaamatta Sinua veisuin ylistäen.
Taistelijoitten joukko, pyhien kuoro, rukoilee Sinua, Kristus, Sinut suuresti katkeroittaneen kansan
ja ihmisten puolesta, että Sinä, laupias, ihmisiä rakastavana armosi runsaudessa pyyhkisit pois
meidän monet rikoksemme.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Sinä, Neitsyt, synnytit ihmismuotoa kantavan Isän heijastuksen. Nähdessään Hänet ristillä ei
aurinko kestänyt, vaan tummui, ja epäjumalainpalvonnan pimeys kaikkosi. Sen tähden me
ylistämme Sinua Poikasi kanssa.

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Irmossi
Lain ja kirjoituksien hämäryydessä / me uskovaiset näemme kuvauksen: / Jokainen miehenpuoli, /
joka esikoisena syntyy äidistä, / on Herralle pyhitetty. / Sen tähden me iankaikkisen Isän esikoista 
Sanaa, / neitseellisestä Äidistä syntynyttä // esikoista Poikaa ylistämme.
Troparit
Oi turmelukseton, nuhteeton Neitsyt, älä ylenkatso minua, joka olen turmellut mieleni, turmellut
sieluni, pahuudessa saastuttanut omantuntoni ja osoittautunut alastomaksi kaikkinaisesta
hyvyydestä, vaan kaunista minut jumalisilla teoilla!
Olen tullut täyteen pahuutta, olen tullut täyteen ajatuksia, jotka vieroittavat minut Sinusta, ihmisiä
rakastavasta. Sen tähden minä huokaan ja huudan: Ota minut katuessani vastaan, äläkä hylkää
minua, oi armorikas hyväntekijä, synnyttäjäsi esirukousten tähden!
Oi ylen nuhteeton Neitsyt, kunpa pelastuisin Sinun esirukoustesi kautta kaikesta vihasta,
kuolettavista himoista, hirveästä helvetistä ja tulesta, epäoikeudenmukaisista ihmisistä, ja pahoista
vihollisista, kun turvaudun suojaasi ja kutsun Sinua avukseni!
Rukoile Jumalan Äitinä Sinusta syntynyttä Herraa, Jumalaa ja Kuningasta, että Hän pelastaisi
kaikesta uhasta ja pahoista tavoista palvelijasi, joka äitini kohdusta asti olen pannut toivoni Sinuun,
oi puhdas Valtiatar!
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Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Kateus karkotti minut nautinnosta / ja olen langennut hirveän lankeemuksen, / mutta Sinä, Valtias, /
et ylenkatsonut minua, / vaan minun tähteni otit kaltaisuuteni, / tulit ristiinnaulituksi ja pelastit
minut, saatoit minut kunniaan. // Vapahtajani, kunnia olkoon Sinulle!
Kun Mooses levitti vuorella kätensä ristin muotoisesti, / hän sai voiton Amalekista. / Kun Sinä,
Vapahtaja, levitit kätesi kalliille ristille, / Sinä otit minut syliisi ja pelastit vihollisen orjuudesta, / ja
Sinä annoit minulle elämän merkin, / että voisin välttää minuun kohdistuvat nuolet. // Sen tähden
minä kumarran kallista ristiäsi, oi Sana!
Marttyyrien stikiira
Kuoleman jälkeenkin te, pyhät marttyyrit, / loistatte maailmassa valistajina hyvän kilvan
kilvoiteltuanne. / Kun teillä sen tähden on uskallus, / rukoilkaa Kristusta, // että Hän armahtaisi
meidän sielujamme!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun ylen nuhteeton näki Sinut puulla riippumassa, / oi ylen hyvä Kristukseni, / hän äitinä valittaen
huusi: / Rakkain Poikani, // kuinka lainrikkoja rahvas onkaan tuominnut Sinut puulle?

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, Sinä karkotit paratiisista käskysi hyljänneen esiisä Aadamin, mutta, oi Laupias, Sinä
saatoit sinne ryövärin, joka ristillä tunnusti Sinut huutaen: Vapahtaja, muista minua valtakunnassasi.
Oi Jeesukseni, minun tähteni Sinut ristiinnaulittiin ja kylkesi lävistettiin, ja Sinä vuodatit minulle
kaksi pelastavaa virtaa. Sen tähden minä kärsimyksesi pelastamana ylistän veisuin laupeuttasi, oi
Kristus, ja huudan: Muista minua valtakunnassasi!
Pahantekijäin joukkoon luettuna Sinä, Jeesus, otit pois kaikkien pahat teot, ja orjantappuroin
seppelöitynä Sinä, Kristus, kaikkien Kuninkaana kitkit juurineen esiisän synnin orjantappuran. Sen
tähden me uskolla nyt ylistämme kärsimystäsi!
Marttyyrien tropari
Oi urheat taistelijat, maineikkaat marttyyrit, kun esimerkkinänne olivat Kristuksen kärsimykset ja te
jumalallisella voimalla kukistitte vihollisen eksytyksen, te saitte osaksenne taivaallisen kunnian, oi
pyhät, ja rukoilette kaikkien meidän puolestamme.
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Kunnia  
Oi kolmipersoonainen ja jakamaton ykseys, kaiken toteuttava Kolminaisuus, yksi olemus ja voima,
varjele ylistystäsi veisaavat kaikkinaiselta vihollisen vahingolta, ja suo heille Valtakuntasi, jonka
elämänsä hyvin eläneet ovat saaneet!
Nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessäsi ristillä Hänet, jolle olit antanut ruumiin puhtaista veristäsi, Sinä, Jumalansynnyttäjä
Neitsyt, huusit valittaen: Miksi paha kansa maksoikaan Sinulle surmaamalla Sinut, kaikkien
uskovaisten elämän ja ylösnousemuksen?

Keskiviikkoilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Apostolien stikiirat
Oi ihmisiä rakastava, / laupias ja ainoa armollinen, / anna kunniallisten ja jumalallisten apostoliesi
esirukousten tähden / kansallesi rauha / ja päästä hirveyksistä meidät, // jotka veisaamme ylistystäsi
ja uskoen Sinua kumarramme!
Oi jumalalliset hyväntekijäni, / päästäkää Jumalan silminnäkijöinä minut pettäjän nuolista / ja
sammuttakaa sen juonet! / Virvoittakaa Hengen vilvoituksella minut, // joka näännyn syntien
helteessä!
Totisesti on jumalallinen äänenne käynyt kaikkeen maailmaan, / oi Herran apostolit, / valistanut
pimeydessä makaavat, / ja kantanut Jumalan tuntevat // suitsutuksen tavoin Hänen tykönsä.
Pyhän Nikolaoksen stikiirat
Oi ylen autuas Nikolaos, / Sinä olet osoittautunut meille suureksi pelastukseksi, / sillä Sinä pelastat
palvelijasi kaikkinaisista vaaroista, / hädästä ja kiusauksista, sairauksista, uhasta // ja
näkymättömistä vihollisista!
Myrkyllinen purema on minut, riettaan, haavoittanut, / minä makaan maahan viskattuna ja
varattomana. / Oi esipaimen, / nosta valppaalla rukouksellasi minut pian ylös, // että ylistäisin
pikaista armoasi!
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Minä rukoilen Sinua, / oi pyhien salaisuuksien palvelija, / koska Sinulla on uskallus: / Kunpa saisin
Sinusta auttajan, / joka pelastat pimeydestä, sillä kauhistuttavalla hetkellä, / kun joudun seisomaan
pelättävän tuomioistuimen eteen, // josta minut lähetettäisiin kadotukseen!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Valtiatar, Jumalan Morsian, / joka hallitset kaikkea luotua, / vapauta pian esirukouksesi lääkkeellä /
himojen hirveään valtaan joutunut sieluni // ja tee se Poikasi ja Jumalasi orjaksi!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Yli kaiken maan on teidän äänenne käynyt, / oi pyhät apostolit! / Jumalan tuntemista saarnatessanne
/ te hajotitte epäjumalain eksytyksen! / Se on teidän hyvä taistelunne, oi autuaat, // ja sen tähden me
veisuin ylistämme ja kunnioitamme teidän muistoanne.
Moitteettomasti seuraten Kristuksen käskyjä / te, pyhät apostolit, / lahjaksi saitte ja lahjaksi annatte
/ parantaessanne sielujemme ja ruumiittemme himoja. / Kun teillä siis on uskallus, / rukoilkaa Häntä,
// että Hän armahtaisi meidän sielujamme!
Marttyyrien stikiira
Uskon tukemina, toivon vahvistamina, / sielullisesti yhdistyneinä ristisi rakastamiseen, oi Herra, /
Sinun marttyyrisi tuhosivat vihollisen hirmuvallan, / ja saatuaan seppeleet rukoilevat ruumiittomien
kanssa // meidän sielujemme puolesta.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, / Sinä olet jumalallisten enkelten ilo, / apostolien kunnia ja profeettain täyttymys, / sekä
uskovien ihmisten suojelus ja pelastukseen ohjaus. // Sen tähden me kumarramme Sinua, oi
Neitsyt!
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Torstaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Herra, Sinä teit apostoliesi muiston ylen kirkkaaksi, / sillä kaikkivoimallisena Sinä vahvistit heidät
seuraamaan kärsimystesi esimerkkiä. / Miehuullisesti he voittivat Beliarin voiman, / ja sen tähden
he ovat saaneet parannusten armolahjoja. / Oi ihmisiä rakastava, // anna heidän rukoustensa tähden
rauha kansallesi!
Apostolit kastelivat koko maan Jumalan Sanan virroilla, / ja uskon tähkäpää kasvoi ja täytti maan
ääret, / sillä he kitkivät kaikki rikkaruohot. / Sen tähden he saattoivat kaikki Kristus Jumalan tykö //
kastaessaan heidät luomattomaan Kolminaisuuteen.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Sääliväisyytesi mittaamaton rikkaus / ja valtasi vastustamaton voima mielessäni / minä olen
kiiruhtanut Sinun suojaasi, / sillä ahdistus on minut vallannut / ja olen hirveästi tullut varattomaksi.
/ Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, sydämeni syvyydestä minä itkien huudan Sinulle: // Pelasta minut,
pelasta minut, joka olen ansioton!
II Katismatroparit
Tulkaa, kaikki, ylistäkäämme jumalallisin veisuin apostoleja, / sillä hukuttaen epäjumalain
eksytyksen / he veivät ihmiset takaisin jumalalliseen valkeuteen / ja opettivat heidät uskomaan
Kolminaisuuteen. / Sen tähden me tänään hartaasti heitä kunnioitamme / ja ylistämme Kristusta, //
meidän Jumalaamme.
Maineikkaat Jumalan näkijät, apostolit, / loistivat oikean uskon teoissa / ja sammuttivat
vääräoppisuuden eksytyksen. / Ja annettuaan maailmalle jumalisuuden rikkauden / he kaunistivat
kirkot loistaviksi, / ja rukoilevat Kristusta Jumalaa, // että Hän antaisi uskovaisille rauhan ja suuren
armon.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Himojen mereen uppoamaisillani minä turvaan armosi ulappaan, / oi Jumalansynnyttäjä, / auta
minua! Oi puhdas, / ojenna oikea kätesi palvelijallesi ja pelasta minut, / niin kuin Poikasi kerran
pelasti Pietarin! / Armahda sielua, // joka on joutunut monien rikkomusten merihätään!
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III Katismatroparit
Ylistäen Sinua, totuuden saarnaajaa / ja maailman ylen kirkasta valistajaa, / Nikolaos, me veisuin
Sinua kiitämme ja huudamme uskolla rukoillen: / Oi pyhä, niin kuin Sinä tempaisit syyttömät
kuolemasta, / niin tempaa meidätkin vaaroista, ahdistuksesta // ja kaikesta hirveästä pahasta!
Marttyyrien troparit
Uskon kautta te loistatte, / oi ylen kirkkaat pyhät valaisimet, / sairasten parantajat, maineikkaat
voittajat, / sillä te ette pelänneet hirmuvaltiaitten kidutuksia, / vaan hajotitte maahan epäjumalain
inhotukset // voitonmerkkinänne totuuden voittamaton risti.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, osoittauduit kultaiseksi Kuninkaan valtaistuimeksi / ja kukkivaksi
paratiisiksi, / sillä kannettuasi Jumalaa kohdussasi / Sinä levität meille jumalallisten armolahjojen
hyvää tuoksua. / Sen tähden me kaikki julistamme Sinusta / Jumalan totisena Äitinä // ja alati Sinua
ylistämme!

Pyhien apostolien kanoni, 3. sävelmä
1. veisu
Irmossi
Hän, joka muinoin jumalallisella kädenojennuksella vedet yhteen paikkaan keräsi / ja Israelin
kansalle meren kahtia jakoi, / on meidän Jumalamme, ja Hän on korkeasti ylistetty. / Hänelle
ainoalle veisatkaamme, // sillä Hänen kunniansa on suureksi tullut.
Troparit
Tulkaa, ylistäkäämme autuaiksi pyhiä apostoleja, kirkon linnoituksia, jotka on jumalisesti pystytetty
uskon perustukselle ja tukevat kaikkia uskovaisia, että saisimme heidän rukoustensa kautta
pelastuksen!
Oi jumalisuuden kaatumattomat pylväät, nostakaa pystyyn minut, joka olen vihollisen eksytyksen
kaatama ja makaan maassa vaaroille alttiina ja varattomana, että saisin anteeksi sen, mitä olen
rikkonut!
Minä rietas tuomitsen peloissani itseni jo ennen tuomiota, oi vanhurskas tuomari, sillä minulla on
mittaamattomasti pahoja tekoja. Sen tähden minä rukoilen Sinua: Pelasta apostoliesi jumalallisten
rukousten kautta minut, joka olen toivoton!
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, rukoile pyhien profeettain, apostolien ja marttyyrien kanssa hartaasti Sinusta lihaksi
tullutta Herraa, että Hän kuolettaisi meidän lihamme kaikki himot ja lahjoittaisi meille
iankaikkisen elämän!
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Pyhän Nikolaoksen kanoni
Akrostikon on: Minä Joosef tarjoan kolmannen rukouksen Nikolaokselle.
1. veisu
Irmossi
Laulakaamme Herralle, / joka on tehnyt ihmeellisiä tekoja Punaisessa meressä. / Hän peitti
viholliset meren vesin, mutta pelasti Israelin. / Häntä ainoata lauluin ylistäkäämme, // sillä Hänen
kunniansa on suuri.
Troparit
Kunnioittakaamme Nikolaosta, kirkasta valaisinta ja sammumatonta soihtua maan päällä, joka ohjaa
jumalallisiin satamiin elämän aaltojen aina uhkaamat, ja ylistäkäämme halulla häntä autuaaksi!
Oi ylen autuas, Jumalan voiman vahvistamana Sinä saavutit tiedon kautta jumalisuuden kiihkon.
Sen tähden Sinä pelastit kuolemaan epäoikeudenmukaisesti tuomitut. Siksi me rukoilemme Sinua,
oi Nikolaos: Päästä meidät kaikesta epäoikeudenmukaisesta pahasta!
Isä, kanna lakkaamatta rukousta Herralle, että Hän ainoana ylen hyvänä lunastaisi meidät synneistä,
ikuisen kadotuksen tulesta, kiusauksista ja ahdistuksesta!
J umalansynnyttäjälle
Ylistäkäämme yhteen ääneen autuaaksi ylen puhdasta Mariaa, jumalallista arkkia, johon mahtui lain
Antaja, joka pyyhkii jumalallisen laupeutensa sanomattoman ulapan tähden pois kaikki meidän
rikoksemme.

Pyhien apostolien kanoni
3. veisu
Irmossi
Kaikkivaltias Herra, / joka olet olemattomuudesta olemiseen saattanut kaiken Sanalla luotavan / ja
Hengellä täydelliseksi tehtävän, // vahvista minua Sinun rakkaudessasi.
Tropari
Oi Kristuksen silminnäkijät, jotka olette täyttäneet jumalallisella opetuksella maailman täyteyden,
täyttäkää minun sieluni hyveellisin teoin ja hyvin ajatuksin!
Oi Kristuksen opetuslapset, pelastakaa minut pahan kymmenistä tuhansista viettelyksistä, kaikesta
ahdistuksesta, kaikesta vaivasta ja vaarasta!
Voi Sinua, kurja sielu parka, joka jatkuvasti teet syntiä ja vihastutat Jumalaa! Kuinka pyydät
anteeksi, kun et luovu pahuudesta?
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J umalansynnyttäjälle
Sinä olet jumalalliset portaat, jotka Jaakob näki ja joiden kautta meidät ylös nostava Jumala
laskeutui. Rukoile hartaasti apostolien kanssa, että me saisimme armahduksen!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
3. veisu
Irmossi
Oi hedelmätön ja lapseton sielu, / hanki hyvä hedelmä, ja huuda lapsirikkaana: / Sinun kauttasi olen
vahvistunut, // Jumala, ei ole muuta pyhää, ei muuta vanhurskasta kuin Sinä, Herra!
Troparit
Viisas isä Nikolaos, Sinä osoittauduit Hengen teräväksi miekaksi, joka katkot harhaoppisten pahat
rikkaruohot ja tasoitat uskovaisille pelastuksen polun.
Sinua, pyhä, parannusvirtoja vuodattavaa lähdettä, me rukoilemme: Poista rukouksillasi meidän
kaikkien saastaiset himomme ja päästä meidät vaaroista ja ahdistuksista!
Isä Nikolaos, joka suurin tuskin kukistit vihollisen, vahvista nyt pyhillä esirukouksillasi sitä vastaan
meidät, joiden aivoitukset ovat sairaat himojen tulvavesistä.
J umalansynnyttäjälle
Mieli ei kykene käsittämään ymmärryksen ylittävää ihmeellistä synnytystäsi, oi Jumalansynnyttäjä,
Neitsytäiti. Sen tähden minä rukoilen Sinua: Anna mielelleni armo aina Sinua kunnioittaa!

Pyhien apostolien kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, Sinä osoitit meitä kohtaan voimallisen rakkautesi / antaessasi meidän edestämme kuolemaan
ainokaisen Poikasi. / Sen tähden me kiittäen huudamme Sinulle: // Kunnia olkoon, Herra, Sinun
voimallesi.
Troparit
Oi Sana, Sinä laskematon Aurinko, Sinä levitit apostolisi koko maailmaan ikään kuin salamat, ikään
kuin säteet, ja valistit kaikki ja karkotit tietämättömyyden pimeyden.
Minä olen hirveän synnin meren myrskyissä, oi Sana, kurittomat ajatukset kuohuttavat sielu
parkaani. Oi Ohjaaja ja Herra, pelasta minut opetuslastesi rukousten kautta!
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Oi Valtias, minä vapisen ajatellessani pelättävää tulemistasi, sillä jo ennen tuomiota minua syyttää
sisäinen omatuntoni ja kiduttaa ennen kidutuksia tunnottomuuttani.
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalan Sana, Vapahtaja, joka synnyit Jumalan lapsukaisesta, Neitseestä, pelasta hänen ja
viisaitten apostoliesi pyhällä välityksellä palvelijasi kaikesta vaarasta ja kaikesta hädästä!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
4. veisu
Irmossi
Habakuk näki edeltä Sinun kohtusi, oi viaton, / varjoisana vuorena. / Sen tähden hän huusi: / Jumala
tulee Teemanista // ja pyhä metsän varjostamalta vuorelta!
Troparit
Jokainen uskovainen tuo Sinut, Nikolaos, joka päivä välimiehenä Jumalan eteen. Sen tähden me
rukoilemme Sinua: Isä, pelasta meidät hirveistä vaaroista ja lankeamisesta rikkomuksiin!
Kun Sinulla on sydämessäsi Herran armon elävä virta, Sinä, ylen autuas ja viisas, virvoitat alati
meitä, jotka olemme kurjasti hukkumaisillamme ahdistusten helteessä ja syntien paahteessa!
Oi ylen autuas, joka kerran pelastit epäoikeudenmukaiseen kuolemaan tuomitut, pelasta nytkin
meidät turmelevien ihmisten kiusasta ja pahojen henkien kaikesta petoksesta!
J umalansynnyttäjälle
Sanomattomasti Sinä synnytit suunnattomasta laupeudestaan lihaksi tulleen Sanan. Rukoile Häntä,
oi puhdas, että Hän pelastaisi meidät kaikesta lihan saastasta ja kaikista elämän vaikeuksista!

Pyhien apostolien kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinä, oi näkymätön, / ilmestyit maan päälle, / ja Sinä, oi käsittämätön, elit vapaaehtoisesti ihmisten
kanssa. / Aamuvarhaisesta Sinun tykösi kiiruhtaen // me veisuin ylistämme Sinua, oi ihmisiä
rakastava!
Troparit
Maan päällä lihaksi tulleena Sinä, Kristus, teit opetuslapsesi kunniaasi julistaviksi taivaiksi.
Armahda heidän tähtensä meidän sielujamme, oi Herra!
Oi Sana, päästä apostoliesi otollisten rukousten kautta palvelijasi himoista, kaikesta hädästä ja
hirveistä vaaroista!
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Voi Sinua, ylen kurja sielu! Kuinka aiot astua pelättävän tuomarin eteen, kun olet hedelmätön?
Kiiruhda katumaan ja kasvattamaan hyveitten hedelmää!
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, rukoile alati Poikaasi, joka sanomattomasti ilmestyi lihassa maan päälle puhtaista
veristäsi, että Hän lahjoittaisi meille armahduksen!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
5. veisu
Irmossi
Kirkasta, oi Kristus, / illattomalla valkeudellasi kurja sieluni, / ja ohjaa se pelkoosi, // sillä Sinun
käskysi ovat valkeus.
Troparit
Oi Isä, joka seisot puhtaan valkeuden luona ja säteilet siitä aina lähtevää valoa, rukoile kaikille
valistusta ja rauhaa!
Oi ylen hyvä, armahda Nikolaoksen hartaitten esirukousten kautta minua, joka kiittämättömin
mielin olen vihastuttanut Sinua enemmän kuin kukaan ihminen!
Kevytmielisesti elämän tuhlattuani minä rukoilen Sinua, isä Nikolaos: Herätä saastuneet ajatukseni
katumukseen!
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalan armoittama, Sinä enkelten ainoa ilo, täytä ilolla synkeä ja välinpitämättömyyteen
vajonnut mieleni!

Pyhien apostolien kanoni
6. veisu
Irmossi
Syntien pohjaton syvyys ympäröi minua, / ja henkeni on nääntymäisillään. / Mutta ojenna
voimallinen käsivartesi / ja pelasta minut, // niin kuin pelastit Pietarin, oi Johdattaja.
Troparit
Hengellisen viisauden syvyydestä vettä ammentaen apostolien joukko kuivatti maailman viisauden
kaikki virrat ja kasteli uskovaisten joukot.
Huokaa ja kyynelehdi, kurja sielu, huuda ja lausu Herralle: Valtias, minä olen syntiä tehnyt Sinua
vastaan! Ole minulle armollinen, oi laupias, viisaitten apostoliesi rukousten kautta!
Oktoehos  3.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 49

Himojen virtaavat tulvavedet ovat sorruttaneet sydämeni huoneen. Oi apostolit, jotka olette Hengen
virtoja, muovatkaa uudelleen elämään minut, joka olen murskaantunut!
J umalansynnyttäjälle
Synnyttäjäsi kanssa apostolien joukko rukoilee Sinua, Kristus: Lähetä armosi ja rauha palvelijoillesi,
oi ihmisiä rakastava ja sovintoon valmis Jumala!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
6. veisu
Irmossi
Himojen syvyys on noussut minua vastaan, / ja vastaisten tuulten kuohu, / mutta kiiruhda,
Vapahtaja, pelasta minut / ja päästä turmeluksesta, // niin kuin pelastit profeetan pedosta!
Troparit
Kuoletettuasi pidättyväisyydellä jäsenesi Sinä saavutit turmeluksettoman elämän. Oi viisas, tee
meidätkin rukouksillasi siitä osallisiksi, että välttäisimme pahoja tekoja!
Oi viisas esipaimen, pelasta meidät pyhien esirukoustesi purjeella moninaisten kiusausten mereltä ja
synnin syvyydestä, ja saata meidät elämän satamaan!
Kaunistettuasi Myrran istuinta Sinä osoittauduit piispojen kaunistukseksi, mutta oi esipaimen,
pelasta esirukouksillasi meidät vahingoittumattomina maailman kiusauksista!
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Äiti, Sinun kohdussasi asustanut Sana hääsi suuressa armossaan pois rikkomuksen kautta
ihmisten keskuudessa asuneen turmeluksen.

Pyhien apostolien kanoni
7. veisu
Irmossi
Kolme nuorukaista ei muinoin kumartanut kultaista kuvaa, / persialaista epäjumalaa, / vaan he
veisasivat pätsin keskellä: // Siunattu olet Sinä, isäin Jumala!
Troparit
Maailman valkeus Kristus osoitti teidät, valoa kantavat apostolit, valkeuksiksi, jotka hajotatte
petoksen pimeyden ja valistatte uskovaisten mielen.
Te valoa kantavat apostolit murskasitte vihollisen meille asettamat ansat, ja teitte tasaisiksi
katumuksen polut meille, jotka turvaamme teihin.
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Oi Jumalasta julistavat Herran apostolit, jotka olette jumalallinen suola, puhdistakaa lihan himojen
mauttomaksi tekemä sieluni, ja tehkää uskovaiset eläviksi!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
7. veisu
Irmossi
Kolme nuorukaista pätsissä kuvasi Kolminaisuutta, / he polkivat uhkaavan tulen maahan / ja
huusivat veisaten: //Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Troparit
Totisena esipaimenena Sinä, isä Nikolaos, kerran hirtit sanojesi jänteillä järjettömän Areioksen,
joka saastutti Herran kansaa.
Pyhästi elettyäsi pyhän elämäsi Sinä, isä Nikolaos, asut apostolien kanssa ja lähetät pyhityksen ja
valistuksen niille, jotka jumalisesti Sinua autuaaksi ylistävät.
Aina me huudamme avuksemme Sinua, isä Nikolaos, aulista pelastajaa ja harrasta puolustajaa.
Päästä meidät himoista ja päällemme käyvistä odottamattomista kiusauksista!
J umalansynnyttäjälle
Oi viaton, valista minut, joka olen välinpitämättömyydessä pimentänyt sieluni, ja sytytä sydämeni
lamppu, että hyvällä halulla Sinua kunnioittaisin!

Pyhien apostolien kanoni
8. veisu
Irmossi
Sietämättömään tuleen syöstyinä / nuorukaiset, jumalanpelon sankarit, / liekeistä vahinkoa
kärsimättä veisasivat jumalallisen virren: / Kaikki Herran luodut kiittäkää Herraa // ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Himojen miekka on minua haavoittanut ja pahuuden luojan järjettömyys on vahingoittanut
sydäntäni. Oi kunniakkaat apostolit, jotka olette sielujen ja ruumiitten parantajia, parantakaa minut,
joka olen aivan varaton!
Yli kaiken maan levisi saarnaajien jumalallinen ääni ja opetti ihmeellisesti kunnioittamaan
Kolminaisuuden yhtä olemusta, yhtä luontoa, totisesti yhtä herruutta ja yhtä valtakuntaa kaikkina
aikoina.
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Oi Valtias, käännytä minut, joka olen paljon rikkonut ja kuluttanut loppuun jumalallisen
pitkämielisyytesi sitkeässä laiminlyömisessä, sillä Sinä, Sana, tunnet suuren heikkouteni,
kevytmielisyyteni ja mielettömyyteni.
J umalansynnyttäjälle
Oi ylen pyhä Jumalansynnyttäjä, joka olet jumalallisen hiilen sanoin selittämättömästi
vastaanottaneet jumalalliset pihdit, sammuta himojeni hehkuvat hiilet rukouksillasi kunniakkaitten
jumalallisten apostolien kanssa!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
8. veisu
Irmossi
Enkelit herkeämättä korkeuksissa ylistävät Luojaa ja Lunastajaa. / Taivasten taivaat, / maa, vuoret,
kukkulat ja syvyydet / sekä koko ihmissuku // kiitosvirsin Häntä ylistäkää!
Troparit
Sävyisäksi tulleena Sinä, pyhittäjä, sait periä sävyisien maan. Sen tähden minä uskolla rukoilen
Sinua: Tyynnytä esirukouksillasi pahan aallot, jotka jatkuvasti nousevat minua vastaan!
Niin kuin Sinä, Nikolaos, pelastit epäoikeudenmukaiseen kuolemaan tuomitut soturit, pelasta
Vapahtajaa rukoillen meidätkin pahojen ihmisten pahuudesta ja kaikkien pahojen henkien juonista.
Oi ylen autuas Nikolaos, joka osoitit ihmisille suoran ja pelastavan tien, ohjaa sille meidätkin, jotka
olemme elämässä tieltä eksyneet, että yhdessä pääsisimme elämän kaupunkiin!
J umalansynnyttäjälle
Sinusta, oi nuhteeton, syntynyt on väkevyys ja ylistysveisu! Oi Neitsyt, rukoile hartaasti Häntä, että
Hän vahvistaisi pelastavaisia käskyjänsä toteuttamaan minut, joka olen himoissa halvaantunut!

Pyhien apostolien kanoni
9. veisu
Irmossi
Lain ja kirjoituksien hämäryydessä / me uskovaiset näemme kuvauksen: / Jokainen miehenpuoli, /
joka esikoisena syntyy äidistä, / on Herralle pyhitetty. / Sen tähden me iankaikkisen Isän esikoista 
Sanaa, / neitseellisestä Äidistä syntynyttä // esikoista Poikaa ylistämme.
Troparit
Oi aluttoman Isän Sana, joka opetuslastesi sanoilla olet vahvistanut maan ääret, armahda heidän
rukoustensa kautta minuakin, joka olen sanomattomasti horjahtanut himoihin ja
joutunut pahojen henkien eksytyksen alle!
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Kiihkeitten himojen orjaksi tullut sieluni, rukoile sinun tähtesi kärsimykselle alttiiksi tullutta, että
Hän päästäisi Sinut himoista, sillä sitä rukoilevat myös Hänen pyhät opetuslapsensa, jotka omassa
lihassaan seurasivat Hänen kärsimystensä esimerkkiä.
Oi Kristuksen opetuslapset, kun te Hänen kanssansa istuudutte tuomitsemaan tuomion alaisia, niin
säilyttäkää sopimattomissa teoissa saastunut sieluni tuomiotta, te maailman hyvät puolustajat
ja suojelijat!
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, Jumalan Morsian, Kristuksen puhdas palatsi, oi ylen pyhä Neitsyt, joka synnytit
ymmärryksen ja järjen ylittäen pyhistä pyhimmän Jumalan, rukoile pyhien apostolien kanssa
meidän kaikkien puolestamme!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
9. veisu
Irmossi
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, / sillä Sinä kannoit kohdussasi
jumalallista tulta, eikä se kuitenkaan Sinua polttanut. / Daniel taas näki Sinut vuorena, / josta
ihmiskäsittä lohkesi kivi. / Ja Jesaja julisti Sinut vesaksi, // joka oli versova Daavidin juuresta.
Troparit
Maanpäällinen maailma on saanut Sinut, isä Nikolaos, jumalalliseksi suojamuuriksi, tueksi ja
hyväksi turvapaikaksi, joka välitykselläsi aina pelastat kaikista kiusausten ahdistuksesta. Sen tähden
me uskolla kiittäen ylistämme Sinua autuaaksi!
Monien vaarojen ahdistuksesta minä turvaan hartaitten esirukoustesi avaruuteen, oi ylen autuas, ja
huudan: Ota pois sieluni tuska, tyynnytä epätoivon aallot ja rauhoita kuohuva mieleni!
Lähellä on Luojan tuleminen koko maata tuomitsemaan, ja aivan valmistautumattomana minä kurja
vapisen ajatellessani pahojen tekojeni paljoutta. Oi pitkämielinen Herra, ole armollinen ja pelasta
minut pyhittäjäsi Nikolaoksen jumalallisten rukousten kautta!
J umalansynnyttäjälle
Tule pelastavaiseksi valistuksekseni, Sinä joka synnytit Valkeuden, ja hajoita sieluni monet ja
hirveät pilvet, että rukoustesi kautta tulisin päivän lapseksi ja pyhin teoin ja veisuin aina ylistäisin
Sinua autuaaksi!
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Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Yli kaiken maan on teidän äänenne käynyt, / oi pyhät apostolit! / Jumalan tuntemista saarnatessanne
te hajotitte epäjumalain eksytyksen! / Se on teidän hyvä taistelunne, oi autuaat, // ja sen tähden me
veisuin ylistämme ja kunnioitamme teidän muistoanne.
Moitteettomasti seuraten Kristuksen käskyjä / te, pyhät apostolit, / lahjaksi saitte ja lahjaksi annatte
/ parantaessanne sielujemme ja ruumiittemme himoja. / Kun teillä siis on uskallus, rukoilkaa Häntä,
// että Hän armahtaisi meidän sielujamme!
Marttyyrien stikiira
Pyhien enkelten voimat / ihmettelivät marttyyrien urotekoja, / sillä kuolevaiseen ruumiiseen
pukeutuneina / he ylenkatsoivat kidutuksia / pitäen esimerkkinään meidän Vapahtajamme
kärsimystä, // ja he rukoilevat meidän sielujemme puolesta.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi pyhistä ensimmäinen, / ja puhdas Valtiatar, / joka olet taivaallisten joukkojen ylistysveisu, /
apostolien kiitosvirsi, / ja profeettain julistuksen aihe, // ota vastaan meidänkin rukouksemme!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, Sinä karkotit paratiisista käskysi hyljänneen esiisä Aadamin, mutta, oi Laupias, Sinä
saatoit sinne ryövärin, joka ristillä tunnusti Sinut huutaen: Vapahtaja, muista minua valtakunnassasi.
Apostolit, jotka nostitte ristin ruo'olla tietämättömyyden syvyydestä kansat, te hävititte helleenien
eksytyksen maan päältä ja tulitte totisesti uskovaisten harhautumattomiksi pelastajiksi. Sen tähden
teitä autuaiksi ylistetään!
Apostolit, te tulitte Auringon salaisiksi säteiksi ja kunniakkaaksi loisteeksi, te hävititte
jumalattomuuden pimeyden ja ohjasitte kaikki kansat Jumalan tuntemisen valkeuteen. Sen tähden
me teitä kunnioitamme!
Marttyyrien tropari
Oi taistelijat, te kestitte kidutusten rovion ja saitte korkeudesta armon virvoituksen, ja Kristuksen
palvelijoina te viisaat aina jumalisesti parannatte ihmisten kärsimyksiä. Sen tähden me uskolla
ylistämme teitä, oi pyhät!
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Kunnia  
Te Kolminaisuuden pyhät saarnaajat, Pietari, Paavali, Markus, Luukas, Matteus, Simon, Jaakob,
Andreas, Johannes, Bartolomeus, Filippus ja Tuomas, rukoilkaa hartaasti Häntä pelastamaan meidät
kaikista vaaroista!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama Valtiatar, apostolien ihanuus ja pyhien voittajien ilo, rukoile meidän
puolestamme kaiken Vapahtajaa ja Jumalaa, että saisimme rikoksemme anteeksi ja pääsisimme
kaikki jumalalliseen elämään!

Torstai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Oi ainoa pitkämielinen, / Sinun kallis veresi ja pyhä vetesi ovat pyhittäneet luomakunnan. /
Monijumalaisuuden virrat kuivuivat / ja Aadam sai pelastuksen lankeemuksestaan, // kun Sinut
ristiinnaulittiin, oi Sana.
Oi ihmisiä rakastava, / joka olet kaiken kunnian tuolla puolen, / meidän tähtemme Sinä tulit
häpäistyksi, / joit etikkaa ja kestit ristin omasta tahdostasi, / että kuolemallasi lunastaisit kaikki
turmeluksesta, // oi hyväntekijä!
Oi ylen hyvä, / omasta tahdostasi Sinut ylennettiin puulle / ja kannettiin meidän edestämme uhriksi
Isälle, / Sinä teit lopun epäjumalille uhraamisesta / ja hajotit pahaan neuvojan vallan, // oi
aikakausien Kuningas.
J umalansynnyttäjän stikiirat
Oi laskemattoman valkeuden pilvi, / Jumalan armoittama Neitsyt, siunattu Maria, / suo katumuksen
valon loistaa minulle, / joka olen järjettömästi joutunut synnin pimeyden valtaan, / ja rukouksillasi
päästä minut helvetin tulesta ja valottomasta pimeydestä, / ja osoita minut illattomasta päivästä
osalliseksi, // kun minä turvaan suojelukseesi, oi ylen puhdas!
Oi ylen armollinen Neitsyt, / joka synnytit Hänet, joka halajaa armoa, / rukoile aina Häntä, / että
Hän armahtaisi sieluparkaani, / joka on totisesti liukastunut kadotuksen syvyyteen vihollisen
hyökkäyksistä. / Oi Neitsyt, älä mittaamattomassa säälissäsi inhoa nyt minun rukoustani // äläkä
käännä pois palvelijastasi mittaamatonta armoasi!
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Se, joka Eedenissä petkutti Aadamin olemaan Jumalalle tottelematon, / on pettänyt minutkin pois
suoralta tieltä / ja paiskannut minut monien syntien tiettömään rotkoon, / ja nähdessään minut täysin
langenneena se hirveä kerskaa. / Lyö se esirukoustesi miekalla, oi Neitsyt, // ja laupiaana päästä
minut sen ansoista!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun Sinä, nuhteeton, / näit Sinusta syntyneen puulla riippumassa, / Sinä valitit ja huusit: / Oi
halatuin Lapseni, / joka teit ihanaksi ihmissuvun, // minne on laskeutunut valoisa ihanuutesi?

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Oi Kristus, / minä kumarran Sinun kallista ristiäsi, / maailman varjelijaa, / meidän syntisten
pelastusta, / suurta armahduksen sijaa, / hallitsijan voitonmerkkiä, // koko maailman kerskausta!
Tottelemattomuuden puu kasvoi maailmalle kuoleman, / mutta ristin puu elämän ja
katoamattomuuden. / Sen tähden me kumarramme Sinua, / ristiinnaulittua Herraa. // Käännä meihin
kasvojesi valkeus!
Marttyyrien stikiira
Suuri on Sinun ristisi voima, oi Herra! / Sillä yhteen paikkaan se pystytettiin, / mutta vaikuttaa koko
maailmassa, / ja se on osoittanut kalastajien joukosta apostolit / ja pakanoiden joukosta marttyyrit, //
että he rukoilisivat meidän sielujemme puolesta.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Kun Sinut ristiinnaulittiin, oi Sana, / maailma sai armahduksen, / luomakunta valistui ja pakanat
saivat pelastuksen, / oi Valtias, huusi puhdas Neitsyt, // mutta minä olen haavoittunut nähdessäni
vapaaehtoiset kärsimyksesi!

Oktoehos  3.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 56

Perjantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Risti pystytettiin maan päälle / ja se kosketti taivaita, / ei niin että puu olisi yltänyt korkeuksiin, /
vaan koska Sinä sillä riippuessasi täytit kaiken. // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kypressille, männylle ja seetrille* Sinut ylennettiin, / oi Jumalan Karitsa, / että pelastaisit ne, jotka
uskolla kumartavat vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi. / Kristus Jumala, // kunnia olkoon Sinulle!

(Raamatun mukaan: Kypressille, jalavalle ynnä hopeakuuselle, Jes. 60:13. Suom. huom.)
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Tahraton ja viaton Neitsyt huusi: / Oi pitkämielinen, / nähdessään Sinut ristille ylennettynä koko
luomakunta iloitsemalla iloitsee, / sillä se on saanut lunastuksen Sinun kauttasi, rakas lapseni. /
Sinä paransit puulla puun tuomion, / mutta minun sisimpäni järkkyy // eikä kestä nähdä Sinua
surmattuna!
II Katismatroparit
Enkelten sotajoukot hämmästyivät / nähdessään valtasi suunnattomuuden / ja ristiinnaulitsemisesi
vapaaehtoisuuden. / Kuinka näkymätöntä kidutetaan lihassa? / Koska Hän haluaa lunastaa ihmisen
turmeluksesta! / Sen tähden me huudamme Sinulle, elämän antajalle: // Kristus, kunnia olkoon
Sinun laupeudellesi!
Päätettyäsi kärsiä ristin ja kuoleman / Sinä, Vapahtaja, otit ne vastaan luomakunnan keskellä, / kun
näit hyväksi antaa naulita ruumiisi. / Silloin aurinkokin kätki säteensä, / silloin ryövärikin
nähdessään Sinut ristillä veisasi ylistystäsi / ja huusi hartaasi: Muista minua! // Ja uskoon tulleena
hän sai paratiisin.
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun iestä kokematon jumalallinen emo huomasi oman vasikkansa vapaaehtoisesti kärsimässä ristin,
/ hän lausui: Voi lapseni! / Mikä on tämä outo salaisuus! / Kuinka Sinä, joka olet kuolematon, otat
vastaan kuoleman? / Veisuin minä kiitän pitkämielisyyttäsi, oi Sana, // ja ylistän mittaamatonta
armoasi!
III Katismatroparit
Herra, jota lyötiin ihmissuvun takia / ja joka et vihastunut, / vapauta meidän elämämme
turmeluksesta // ja pelasta meidät!
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Marttyyrien tropari
Oi maineikkaat voittajat, / teidän kärsivällisyytenne miehuullisuus voitti pahuutta hallitsevan
vihollisen juonet. / Sen tähden te tulitte otollisiksi iankaikkiseen autuuteen, / mutta rukoilkaa, oi
totuuden todistajat, // Herraa, että Hän pelastaisi Kristusta rakastavien ihmisten lauman!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään kuinka Sinut, oi synnitön, / joka omasta tahdostasi nostettiin ristille, / taivaalliset
kauhistuivat ja maanpäälliset peloissaan vapisivat, / aurinko pimeni ja kuu mustui, / ja silloin myös
Äitisi valittaen lausui: / Poikani, mikä on tämä näky? // Kuinka Sinä yksin kärsit kaikkien puolesta?

Ristin kanoni, 3. sävelmä
Akrostikon on: Risti on uskovaisten kerskaus ja kunnia. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Aurinko kulki muinoin kuivaksi maaksi muuttuneen meren pohjan ylitse, / sillä vesi seisahtui
molemmin puolin niin kuin muuri / ja kansa kulki jalan meren yli. / Sen tähden se veisasi otollisesti
Jumalalle: // Veisatkaa Herralle, sillä Hän on ylen korkea.
Troparit
Sauvalla Sinä löit meren aallot ja kuljetit ylitse ihmiset, oi armollinen, kuvaten ennalta ristiäsi, jolla
Sinä halkaisit eksytyksen veden ja pelastit Jumalan tuntemisen maahan kaikki, jotka uskoen
veisaavat voimasi ylistystä.
Sinä, Voimakas, joka käskylläsi teit syvyyden, peitit vedet taivaalla ja ripustit maan vetten päälle,
riiput puulla ja järkytät viittauksellasi koko luomakunnan, mutta vahvistat kaikkien sydämet
pelkoosi.
Marttyyrien troparit
Oi jumalalliset marttyyrit, osallisuus on tehnyt teidät Jumalan pojiksi ja ylhäisen Siionin asukkaiksi
ja perillisiksi, ja siellä te loistavasti seppelöityinä huudatte: Veisatkaamme Herralle, sillä Hän on
suuresti ylistetty!
Vaikka kätenne ja jalkanne katkaistiin, teitä raastettiin hirveästi ja teidät paiskattiin tuleen, te ette
suinkaan kieltäneet Kristusta, joka on kaikkien Jumala, vaan huusitte hartaina: Veisatkaamme
Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
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Kun ylen ihana Neitsyt, Valtiatar, näki synnyttämänsä Pojan omasta tahdostaan puulle ylennettynä,
hän huusi valittaen: Oi kaikkien laupias Jumalan, joka olet kunnian Herra ja Valtias, kuinka Sinä
näin kärsit?

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni
1. veisu
Irmossi
Laulakaamme Herralle, / joka on tehnyt ihmeellisiä tekoja Punaisessa meressä. / Hän peitti
viholliset meren vesin, mutta pelasti Israelin. / Häntä ainoata lauluin ylistäkäämme, // sillä Hänen
kunniansa on suuri.
Troparit
Ainoa Jumalansynnyttäjä, meidän pelastuksemme, meille sanoin selittämättömästi taivaallisen
kirkkauden säteen kantanut hengellinen pilvi, antoi Jumalan tuntemisen ja katumuksen valon loistaa
meille kaikille.
Kun me kaikki, jotka huojumme vaikeuksien ja ahdistusten merellä, olemme saaneet Sinut,
Jumalanäidin, nopeaksi avuksi, linnoitukseksi, suojamuuriksi, varustukseksi ja turvalliseksi
satamaksi, me pelastumme vaaroista.
Iloitse, sanomattoman kunnian asumus! Iloitse, hengellisen Auringon maja! Iloitse, neitseyden aarre!
Iloitse, Jumalan Sanan jumalalliset vaunut! Iloitse, kaikkien Elämän ravitsija!

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Herra, joka olet Sinuun uskovien vahva turva! / Vahvista Seurakuntasi, // jonka olet kalliilla
verelläsi ansainnut.
Troparit
Oi Sana, joka kannoit yhtä yhdistettyä olemusta, Sinä kestit kunniattoman ristiinnaulitsemisen, joka
antaa kunnian niille, jotka Sinua kunnioittavat.
Maasta syntyneet pääsivät kirouksesta kun Sinä, Valtias, tulit kiroukseksi ja vuodatit ristiltä
siunauksen.
Marttyyrien troparit
Tultuanne muukalaisiksi koko maalle te osoittauduitte totisesti taivaan asukkaiksi ja Kristuksen
kanssaperillisiksi, oi maineikkaat.
Saatuaan ristin väkevän aseen pyhät saivat voiton petkuttavan vihollisen koko vallasta.
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Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Lihaksitulleen ja vapaaehtoisesti ristiinnaulitun Jumalan synnyttänyt puhdas säilyi neitseenä
synnytyksen jälkeenkin.

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Irmossi
Minun sydämeni on vahvistunut Herrassa, / minun sarveni on noussut minun Jumalassani, // sillä ei
ole muuta pyhää kuin Sinä, Herra!
Troparit
Jumalansynnyttäjä, Sinä tahraton uuhi ja Neitsyt, joka synnytit kaikki sairaudet pois ottavan
Karitsan, pelasta laumasi!
Sinä, joka kannoit hedelmänä taivaallisen rypäleen ja täytit katumuksen maljan, viljelit meille
anteeksiannon.
Me, jotka olemme synnin meren vaaroissa ja joutuneet rikkomusten suolaveteen, turvaudumme
Sinun esirukoustesi makeuteen.

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Sinun hyvyytesi, oi Kristus, peitti taivaat, / sillä Sinä lähdettyäsi väkevyytesi arkista, puhtaasta
Äidistä, / ilmestyit kunniasi temppeliin lapsukaisena. // Sen tähden on kaikki täynnä Sinun kiitostasi.
Troparit
Tultuasi uudeksi Aadamiksi Sinä, Kristus, yksin nostit ylös langenneen Aadamin, kun annoit naulita
kätesi ristille, lyödä itseäsi ruo'olla ja omasta tahdostasi maistoit etikkaa ja sappea. Korkeasti me
ylistämme suuren laupeutesi korkeutta!
Oi Sana, profeetta näki Sinut teuraaksi vietävänä lampaana, karitsana, joka et lainkaan riidellyt etkä
huutanut, sillä vapaaehtoisesti Sinä otit vastaan ristiinnaulitsemisen, että laupiaana pelastaisit ne,
jotka omasta tahdostaan ovat rikkoneet.
Marttyyrien troparit
Uskon auralla sielunsa uudistaen Kristuksen marttyyrit kylvivät kidutukset kestäen siemenen ja
korjasivat marttyyriuden runsaan tähkän, joka ravitsee uskovaisten joukot. Sen tähden heitä aina
ylistetään.
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Sietämättömien hirveyksien vallassa ja ahdistuksessa ihanuutta odottavat marttyyrit pääsivät
Kristuksen ylhäisen valtakunnan avaruuteen. Sen tähden he avartavat meidänkin suumme esteettä
veisaamaan taisteluittensa ylistystä.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsytäiti, pihtien tavoin Sinä otit vastaan jumalallisen hiilen, joka ei suinkaan polttanut, vaan
ennemminkin vilvoitti turmeluksetonta, jumalallista kohtuasi. Kun näit Hänet omasta tahdostaan
lihallisesti ylennettynä puulle, Sinä ylistit Häntä veisuin.

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä olen kuullut Sinulta sanoman / ja peljästynyt, / minä olen käsittänyt Sinun tekosi // ja
hämmästynyt, oi Herra.
Troparit
Osoita minulle armorikas laupeutesi, sillä Sinä tulit kaikkien Armahtajan Äidiksi!
Oi ainainen Neitsyt, joka synnytit Valistajan, valista minutkin, joka harhailen synnin yössä!
Rukoile kaikkien Valtiasta palvelijoittesi puolesta ja tee Hänet armolliseksi, oi maailman suoja!

Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Jesaja nähtyään näyssä Jumalan kunnian valtaistuimella / ja taivaan enkeleiden ympäröimänä huusi:
/ Voi, minua mitätöntä! / Minä näin ennalta lihaksi tulevan Jumalan, // jonka vallassa on ikuinen
valkeus ja rauha!
Troparit
Oi Sana, Valtias Jeesus, puulla levätessäsi Sinä annoit levon minulle, rikkomusten vaivan
näännyttämälle, ja kärsimälläsi häväistyksellä Sinä otit pois minun häväistykseni! Veisuin minä
ylistän valtaasi ja jumalallisia kärsimyksiäsi!
Ikään kuin lyhdyn Sinä, ihmisiä rakastava, sytytit ristille lihasi ja etsit kadonnutta ropoa, ja sen
löydettyäsi Sinä kutsuit kaikki ystäväsi, voimasi, veisuin ylistämään valtasuuruuttasi, oi Kristus.
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Marttyyrien troparit
Kristuksen voittajien eksymättömiin jalkoihin paiskattu eksyttäjä osoittautui kuolleeksi ja
aikaansaamattomaksi, ja nyt heidät on luettu eksymättömien enkelten joukkoon täynnään
sanomatonta iloa.
Hirveitten kidutusten, ahdistusten ja tuskien kylmän karaisemat pyhät ovat totisesti siirtyneet
taivaan valtakunnan jumalalliseen nautintoon, ja he osoittautuvat aina uskovaisten lämpimiksi
puolustajiksi.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinä, puhdas Neitsyt, näit puulle ristiinnaulittuna ja kylki keihään lävistämänä Hänet, joka
muinoin loi Eevan kylkiluusta, Sinä huusit äitinä: Kuinka Sinä, minun Poikani, kuolematon elämä,
kuolet?

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Irmossi
Anna meille rauhasi, / oi Jumalan Poika, / sillä emme tunne muuta Jumalaa, kuin Sinut, // jota
korkeuksissa ylistetään Isän ja Hengen kanssa.
Troparit
Sinun kohtusi varjonnut Korkeimman voima osoitti Sinut, oi puhdas, rajoittamattoman Jumalan
tilaksi, elämän äidiksi ja kaikkien meidän pelastukseksemme.
Oi ylen pyhä Valtiatar, kun olen saanut Sinut pelastukseni jumalalliseksi lähteeksi, älköön
pahuuden myrsky minua hukuttako älköönkä synnin syvyys nielaisko!
Sinä, neitseyden viljelemätön kynnös, ainainen Neitsyt, osoittauduit maaksi, josta maailmalle
sanoin selittämättömästi kasvoi kaikkien meidän Viljelijämme ja Luojamme.

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Vanhurskas Simeon näki omin silmin pelastuksen, / jonka Jumala oli kansoille valmistanut. / Sen
tähden hän huusi Sinulle: // Kristus, Sinä olet minun Jumalani!
Troparit
Omasta tahdostasi Sinut, Kristus, teurastettiin niin kuin karitsa, että saattaisit elämään takaisin sen,
joka muinoin kuoli syötyään puusta omasta tahdostaan.
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Ristille Sinut ylennettiin ja pahojen henkien eksytys kaatui maahan, mutta ylistystäsi veisaavien
uskovaisten joukko ylennettiin, oi elämän antaja.
Marttyyrien troparit
Veren purppuran kaunistamat marttyyrit seisovat nyt seppelöityinä kaikkien Kuninkaan edessä.
Kunniallisten marttyyrien jäännökset vuotavat parannusta kaikille sairastaville ja hajottavat himojen
parvet.
J umalansynnyttäjälle
Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, ihmismieli ei kykene käsittämään synnytyksesi yliluonnollisuutta,
sillä Sinä synnytit ymmärryksen ylittäen.

Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Irmossi
Vaikenemattomin huokauksin / minä huusin laupiaan Jumalan puoleen, / ja Hän kuuli minua
syvimmästä tuonelasta // ja nosti minun elämäni turmeluksesta.
Troparit
Tekoni ovat tulleet minulle langettavan tuomion syyksi, Herra, mutta ristin puulle naulittuna Sinä
välitit meille vanhurskauttamisen rikkauden.
Sinun esirukouksesi poistaa synnin koko pimeyden, sillä Sinusta esiin loistanut Kristus, ajaton
valkeus, hajotti rikkomusten synkeyden.
Sinuun minä olen toivoni pannut, oi hyvä, ja odotan armahtavaa armoasi: oi ylen pyhä Neitsyt,
rukoile Sinusta syntynyttä armahtamaan minua!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Sinua, Jumalaa Sanaa, / joka lähetit kasteen tulisessa pätsissä Jumalasta saarnanneille nuorukaisille,
/ Sinua, joka sijoituit puhtaan Neitseen kohtuun, / me ylistämme ja Sinulle hartaasti veisaamme: //
Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala.
Troparit
Seetrille, männylle ja kypressille* Sinut ylennettiin, oi Herra, joka olet yksi Kolminaisuudesta, ja
Sinä nostit ylös kymmenientuhansien hekumain syvyyteen langenneet. Siunattu olet
Sinä, isiemme Jumala!
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(Raamatun mukaan: Hopeakuuselle, jalavalle ynnä kypressille, Jes 60:13. Suom. huom.)
Kalliilla verelläsi Sinä, Herra, puhdistit luomakunnan riettaille pahoille hengille uhratusta verestä, ja
Sinä, Jumalan Sana, teit lopun inhottavista uhreista, kun uhrauduit ikään kuin pahuudeton karitsa.
Kunnia olkoon Sinun vallallesi!
Marttyyrien tropari
Taistelijat seisoivat ikään kuin järkkymättömät pylväät hirmuvaltiaitten edessä, järkyttivät sijoiltaan
eksytyksen ja vahvistivat uskovaisten sydämet veisatessaan: Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Puhdas, yksin Sinussa on toteutunut verraton raskaus ja selittämätön synnytys, kun annoit
ruumiin Herralle, joka tuli lihassa ristiinnaulituksi ja jolle me ylistystä veisaten huudamme:
Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Irmossi
Kolme nuorukaista pätsissä kuvasi Kolminaisuutta, / he polkivat uhkaavan tulen maahan / ja
huusivat veisaten: // Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi Neitsytäiti, Sinusta koitettuaan valoakin kirkkaampi Aurinko valisti meidän sydämemme ja
opetti meidät veisaamaan: Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Luomakunta kirkastui siemenettömässä sikiämisessä, se ylistää Poikaasi ja kunnioittaa Häntä
hartaasti veisaten: Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Kaikkien Luoja ja ylijumalallinen Herra otti Sinusta, oi veisuin ylistetty, kaltaisuutemme ja
jumaloitti sen, ja istuu nyt korkeuksissa Isän ja jumalallisen Hengen kanssa.

Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Sietämättömään tuleen syöstyinä / nuorukaiset, jumalanpelon sankarit, / liekeistä vahinkoa
kärsimättä veisasivat jumalallisen virren: / Kaikki Herran luodut kiittäkää Herraa // ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
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Troparit
Tottelematon ja kiittämätön kansa tuomitsi kuolemaan Sinut, joka kuuliaisella mielellä halusit tulla
ristiinnaulituksi, oi Sana, että tekisit eläviksi oman tahtonsa kuolettamat, jotka veisuin ylistävät ja
kunnioittavat Sinua kaikkina aikoina.
Herra, kun Sinä ojensit kätesi ristille, Sinä paransit ensiksiluodun kurittomasti puusta syömään
ojentuneet kädet, ja Sinut nähdessään aurinko peloissaan kokosi säteensä ja koko luomakunta
järkkyi.
Marttyyrien troparit
Pyhien taistojen kasteella voittajat kuivattivat jumalattomuuden virrat ja jumalankieltämisen kuohut,
ja vuodattivat parannusten lähteen, joka pesee pois himojen saastan ja runsaasti kastelee
uskovaisten sydämet.
Kunniallisten kärsimysten esimerkkiä seurattuanne ja täytettyänne jumalalliset käskyt te, voittajat,
ruumiittomien asuinkumppanit, rukoilkaa nyt Jumalaa, että Hän kirjoittaisi ylhäisen kaupungin
asukkaiksi ne, jotka teitä kunnioittavat kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjälle
Me, kaikki uskovaiset, nimitämme kultaiseksi mannaastiaksi, lampunjalaksi, pöydäksi, sauvaksi,
jumalalliseksi vuoreksi, pilveksi, Kuninkaan palatsiksi ja tuliseksi valtaistuimeksi Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä, joka varjelluit synnytyksen jälkeenkin Neitseenä.

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Irmossi
Papit, ylistäkää Herraa, / joka laskeutui ja ilmestyi liekeissä heprealaisnuorukaisille jumalallisessa
vallassaan, / ja korkeasti kiittäkää // Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Oi Neitsyt, Sinun Poikasi, joka valmisti ristillä meidän pelastuksemme, opettaa huutamaan: Papit,
ylistäkää ja korkeasti kiittäkää kaikkina aikoina!
Vihollinen koettaa nielaista minut synteihin, mutta pelasta minut, oi Jumalansynnyttäjä, ja päästä
sen hirmuvallasta, että ylistäisin Sinua kaikkina aikoina!
Oi puhdas Neitsyt, rikkomusten hirveä yö peittää minut, sillä minulla ei ole lamppua, joka hyvien
tekojen öljyllä valaisisi sieluni. Sen tähden minut onkin karkotettu ylhäisestä häähuoneesta!
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Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Lain ja kirjoituksien hämäryydessä / me uskovaiset näemme kuvauksen: / Jokainen miehenpuoli, /
joka esikoisena syntyy äidistä, / on Herralle pyhitetty. / Sen tähden me iankaikkisen Isän esikoista 
Sanaa, / neitseellisestä Äidistä syntynyttä // esikoista Poikaa ylistämme.
Troparit
Hyvyydessäsi ja laupeudessasi Sinä, Jeesus Kristus, joka olet kiinnittänyt koko maan tyhjyyteen,
puulle kiinnitettynä nostit ylös minut, joka olen pahojen ajatusten kiinnittämä synnin mutaan, ja
kunniattomalla kuolemalla Sinä, armorikas, annoit minulle kunnian.
Kristus, näkymätön Jumala, näkyvässä lihan luonnossa Sinä nousit ristille, että päästäisit
näkyväisen maailman näkymättömistä vihollisista ja tekisit alhaalla olevat taivaallisiksi. Me
ylistämme suunnattoman valtasi voimaa!
Marttyyrien troparit
Te olette osoittautuneet pyhien pyhäksi sotajoukoksi, pyhäksi valituksi kaartiksi, paratiisiksi jonka
keskellä on elämän puu  Kristus, Jumalassa iloitsevaksi kirkoksi, kalliiksi joukoksi, Vapahtajan
maineikkaiksi voittajiksi!
Oi pyhät, jotka nyt loistavina seisotte Valtiaan valtaistuimen edessä ja pyhästi säteilette sen
runsaassa valossa, muistakaa meitä, jotka maan päällä muistelemme teitä, että me saisimme
velkamme anteeksi!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään ristiinnaulitsemisesi valaisimet laskivat, oi Poikani! Kuinka ei vajonnut maahan
heprealaisten kuriton joukkio, joka antoi kuolemaan Sinut, elämän hallitsijan? huusi
Jumalansynnyttäjä, jota me lakkaamatta ylistämme.

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Irmossi
Sinua me ylistämme, / tulessa palamatonta pensasta, / pyhää Neitsyttä, Valkeuden Äitiä ja
Jumalansynnyttäjää, // kaikkien meidän toivoamme!
Troparit
Vapaaehtoisesti levitettyäsi kätesi jumalalliselle ristillesi Sinä paransit esiisän Eedenissä puuhun
rikkomukseen ojentuneen käden.
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Paranna esirukoustesi siteellä minun sieluni, joka on kokonaan haavoittunut hirveissä synneissä ja
on parantumattomasti sairas!
J umalansynnyttäjälle
Iloitse, kunnian Herran jumalallinen elävä huone! Iloitse, katumuksen hengellinen ase! Iloitse, portti
jonka kautta me syntiset pelastumme!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Kun Mooses levitti vuorella kätensä ristin muotoisesti, / hän sai voiton Amalekista. / Kun Sinä,
Vapahtaja, levitit kätesi kalliille ristille, / Sinä otit minut syliisi ja pelastit vihollisen orjuudesta, / ja
Sinä annoit minulle elämän merkin, / että voisin välttää minuun kohdistuvat nuolet. // Sen tähden
minä kumarran kallista ristiäsi, oi Sana!
Kateus karkotti minut nautinnosta / ja olen langennut hirveän lankeemuksen, / mutta Sinä, Valtias,
et ylenkatsonut minua, / vaan minun tähteni otit kaltaisuuteni, / tulit ristiinnaulituksi ja pelastit
minut, / saatoit minut kunniaan. // Vapahtajani, kunnia olkoon Sinulle!
Marttyyrien stikiira
Tulkaa, kaikki ihmiset, / kunnioittakaamme pyhien voittajien muistoa, / siltä tultuaan enkeleitten ja
ihmisten katseltaviksi / he saivat Kristukselta voiton seppeleen // ja rukoilevat meidän sielujemme
puolesta.
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Ylen moitteeton vuodatti kyynelvirtoja, / huokasi, valitti ja huusi sielunsa pohjasta: / Oi suloinen
Valkeus, minun Jeesukseni, / kuinka olet laskenut? / Kuinka Sinä, joka sanallasi olet kaiken luonut,
// olet nyt kuolleena ja äänettömänä ristillä?

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, Sinä karkotit paratiisista käskysi hyljänneen esiisä Aadamin, mutta, oi Laupias, Sinä
saatoit sinne ryövärin, joka ristillä tunnusti Sinut huutaen: Vapahtaja, muista minua valtakunnassasi.
Kun aurinko näki ristillä Sinut, Valtias Herra, se pimensi valonsa. Kalliot halkesivat, koko maa
järisi ja temppelin esirippu repesi kahtia nähdessään kuinka Sinä, käsittämätön Vapahtaja, kärsit
epäoikeudenmukaisesti.

Oktoehos  3.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 67
Sinut, Jeesus, elävien elämä, vietiin kuolemaan kaikkien edestä, että Sinä Jumalana pelastaisit
jumalallisilla kärsimyksilläsi puusta syömisen kuolettamat ja osoittaisit heidät paratiisin asukkaiksi.
Sen tähden me uskolla ylistämme kärsimyksiäsi!
Marttyyrien tropari
Te, marttyyrit, piditte esimerkkinänne Hänen kärsimyksiään, joka kärsi meidän tähtemme ja poisti
ihmisten häpeän, te taistelitte monissa kidutuksissa vihollista vastaan ja saavutitte ylhäisen kunnian.
Sen tähden teitä, pyhät, jumalallisesti kunnioitetaan!
Kunnia  
Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, yhtä hallitusta ja kunniaa
sekoittumattomassa jumaluudessa, kumartakaamme Häntä Jumalana puhtaalla oikeaoppisella
uskolla ja huutakaamme: Muista meitä valtakunnassasi
Nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi moitteeton ja puhdas, nähdessäsi Poikasi omasta tahdostaan lihassa kärsivän ristillä, Sinä
järkytyit kokonaan ja huusit valittaen: Voi lapseni! Kuinka Sinä, Vapahtaja, joka haluat antaa
kuolleille elämän, olet kuollut!

Perjantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Tee minut puhtaan Henkesi temppeliksi, oi Kristus, / ja puhdista rikkomusteni tahrat, / sillä nyt
minä olen pahojen henkien asumuksena. / Häädä ne minusta pois, // sillä ne saastuttavat entisen
pyhäkkösi!
Herra, joka laupiaana haluat kaikkien, syntisten ja vanhurskasten, pelastuvan / ja ettei kukaan
hukkuisi, / tee minutkin yhdeksi pelastuneista, / vaikka olenkin elänyt huolettomasti // ja
ylenkatsonut Sinun käskysi, oi Sana!
Nukuttuasi ihmisenä haudassa Sinä, Kristus, / nousit voittamattomassa voimassasi / ja nostit
kanssasi ne, jotka aikojen alusta asti ovat asuneet haudoissa. // Sen tähden anna iankaikkisissa
majoissa lepo uskossa nukkuneille!
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J umalansynnyttäjän stikiirat
Jatkuvasti minä heilun vihollisen tuulissa niin kuin ruoko, oi Neitsyt, / mutta sääli palvelijaasi äläkä
salli minun kokonaan taittua sen myrskyissä, // vaan vahvista minut Herran uskoon! Himojen
aallokko on saanut minut valtaansa ja upottaa minut, / jatkuvasti se kuohuttaa kurjaa sieluani ja
vetää minua toivottomuuden syvyyteen, // mutta oi puhdas, muuta tämä myrsky syväksi
tyyneydeksi!
Rukoile, oi Neitsyt, Sinusta syntynyttä, / että Hän varjelisi laumasi vahingoittumattomana kaikilta
vihollisemme perkeleen hyökkäyksiltä! // Oi Neitsyt, vahvista meidät kaikki toteuttamaan Hänen
tahtoansa!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi kunniallisin Neitsyt, / kuinka voisimme olla ihmettelemättä sitä, että Sinä Jumalihmisen synnytit.
/ Sillä miehestä mitään tietämättä Sinä, puhtain Neitsyt, synnytit lihassa isättömän Pojan, / ennen
kaikkia aikoja Isästä äidittä syntyneen, / joka syntyessään Sinusta ei minkäänlaiselle muutokselle,
sekoittumiselle eikä jakaantumiselle alttiiksi joutunut, / vaan kummankin luonnon ominaisuudet
täydellisinä säilytti. / Rukoile siis Poikaasi, neitseellinen Äiti ja Valtiatar, / että Hän pelastaisi
niiden sielut, // jotka oikeauskoisesti Sinut Jumalansynnyttäjäksi tunnustavat.

Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiirat
Oi Kristus, suuri on marttyyriesi voima, / sillä haudoissa he makaavat ja karkottavat henkiä, / ja he
ovat kukistaneet vihollisen vallan kolminaisuususkolla // taisteltuaan jumalisuuden tähden.
Profeetat, Kristuksen apostolit ja marttyyrit opettivat / veisuin ylistämään yksiolennollista
Kolminaisuutta, / he valistivat eksyneet pakanat // ja tekivät ihmisten lapset osallisiksi enkelten
kanssa.
Uskon tukemina, toivon vahvistamina, / sielullisesti yhdistyneinä ristisi rakastamiseen, oi Herra, /
Sinun marttyyrisi tuhosivat vihollisen hirmuvallan, / ja saatuaan seppeleet // rukoilevat
ruumiittomien kanssa meidän sielujemme puolesta.
Vainajien stikiira
Turhuutta on kaikki, mikä ihmisellä on, / ei se jää hänelle kuoleman jälkeen: / ei kestä rikkaus eikä
kunnia mukana. / Kun kuolema tulee, nämä kaikki katoavat. / Sen tähden huutakaamme
kuolemattomalle Kristukselle: / Saata poismenneet lepoon sinne, // missä on kaikkien iloitsevien
asunto.
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjän stikiira
Oi Sinä naisten joukossa pyhä Jumalansynnyttäjä, / avioon käymätön Äiti, / rukoile synnyttämääsi
Kuningasta ja Jumalaa, // että Hän ihmisiä rakastavana pelastaisi meidät!

Lauantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Sinä, Herra, olet kaikkivoimallisena tehnyt voittajiesi muiston ylen kirkkaaksi, / sillä Sinä annoit
heille voimaa seurata kärsimyksiesi esimerkkiä. / Miehuullisesti he voittivat Beliarin voiman, / ja
sen tähden he ovatkin saaneet parannusten armolahjan. // Oi armollinen, anna heidän rukoustensa
kautta rauhaa kansallesi!
Kristuksen varustuksiin haarniskoituina / ja uskon aseisiin pukeutuneina / te kukistitte taistelussa
vihollisen joukot, / sillä elämän toivossa te kestitte auliisti entisten hirmuvaltiaitten uhkailut ja
kidutukset. / Sen tähden te saittekin seppeleet, // oi Kristuksen kärsivällissieluiset marttyyrit!
Uskon kautta te loistatte, / oi ylen kirkkaat pyhät valaisimet, / sairasten parantajat, maineikkaat
voittajat, / sillä te ette pelänneet hirmuvaltiaitten kidutuksia, / vaan hajotitte maahan epäjumalain
inhotukset // voitonmerkkinänne totuuden voittamaton risti.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / meidän sukukuntamme pelastuksen puolesta anojaa, me
veisuin ylistämme. / Sillä Sinusta otetussa ruumiissaan kärsien ristin vaivan / Sinun Poikasi, meidän
Jumalamme, // ihmisrakkaudessaan pelasti meidät turmeluksesta.
17. psalmikatisman jälkeen II katismatroparit
Oi maineikkaat voittajat, / teidän kärsivällisyytenne miehuullisuus voitti pahuutta hallitsevan
vihollisen juonet. / Sen tähden te tulitte otollisiksi iankaikkiseen autuuteen, / mutta rukoilkaa, oi
totuuden todistajat, Herraa, // että Hän pelastaisi Kristusta rakastavien ihmisten lauman!
Vainajien tropari
Oi Herra, meidän Vapahtajamme, / kun seisomme lahjomattoman tuomioistuimesi edessä, / älä
saata häpeään niitä, jotka ovat Sinuun uskoneet, / sillä kaikki me olemme syntiä tehneet, / mutta
emme ole Sinusta luopuneet. / Sen tähden me rukoilemme Sinua: / Saata, oi Kristus, ainoana
armorikkaana lepoon vanhurskastesi asuntoihin // ne, jotka olet luoksesi ottanut!
Kunnia  
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Puun kautta me lankesimme karvaaseen kuolemaan, / mutta kalliin puun kautta olemme taas
nousseet ylös, / sillä ristisi kautta Sinä, Vapahtaja, / kuoletit kuoleman ja vuodatit kaikille
loppumattoman elämän. / Suo se luoksesi lähteneille uskollisille palvelijoillesi, / oi Armollinen, // ja
lahjoita heille valtakuntasi!
Nyt  .
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton, ota vastaan palvelijasi, / jotka ovat Jumalan avulla kulkeneet halki elämän kuohuvan
aallokon / ja hurskaasti muuttaneet, / vie heidät Tuomarimme ja Jumalamme eteen ja rukoile, / että
Hän antaisi heille lunastuksen, / sillä Luojan Äitinä // Sinulla on sekä tahto että voima!

Kaikkien pyhien kanoni, 3. sävelmä
Akrostikon ilman J umalansynnyttäjän tropareita on: Jumalan salaisuuksien palvelijoille
edeskannan jumalallisen sävelen. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Sinä olet ihmeellinen Jumala, / joka kunniassa teet ihmeitä. / Sinä teit syvyyden kuivaksi maaksi, /
peitit sotavaunut ja pelastit kansan, joka veisaa Sinulle, // meidän Lunastajallemme jaJumalallemme.
Troparit
Kaikki te viisaat taistelijat saavutitte marttyyriuden kunnian kestettyänne urheasti moninaisia
kidutuksia totuuden puolesta. Sen tähden me aina uskoen teitä ylistämme!
Ylhäistä elämää viettäviksi te osoittauduitte, oi profeetat ja Herran viisaat esipaimenet, kun te
jumalallisella voimalla pyhästi paimensitte itsensä tyhjentäneen Sanan, Vapahtajan, laumaa.
Maailmalle ristiinnaulittuina te, pyhittäjät, kieltäydyitte kaikesta lihan hekumasta, ja
osoittauduttuanne Hengen astioiksi te selvästi hävititte jumalallisella voimalla eksytyksen henget.
Vainajien tropari
Oi laupias Herra, hyvänä saata lepoon ne, jotka Sinun käskystäsi ovat jumalisessa uskossa
muuttaneet pois maasta, ja suo heille loppumaton elämä ja illaton valkeus!
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, jumalisin mielin me kilvoituksessa loistaneitten ja taistelussa vihollisen kukistaneitten
kunniallisten naisten kanssa lakkaamatta kunnioitamme Sinua, joka lihassa synnytit Jumalan.
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Vainajien kanoni
Akrostikon on: Tämän kolmannen sävelmän osoitan kuolleille
1. veisu
Irmossi
Sauvalla halkaistun meren halki / Israel kulki muinoin kuin erämaassa, / ja selvästi ristin kuvalla
valmistettiin tie. / Sen tähden me kiittäen veisaamme ihmeelliselle Jumalallemme, // sillä Hän on
ylistetty.
Troparit
Kuolemallasi Sinä kuoletit kuoleman ja kukistit tuonelan hirmuvallan, ja menit edelläkävijänämme
taivaaseen nostaen mukanasi voittajien joukon. Saata, oi Kristus, lepoon nyt muuttaneiden sielut!
Vapahtaja, joka vahvistit jumalallisia marttyyreja ja heidän kauttansa hävitit eksytyksen, anna
Jumalana edesmenneille heidän rukoustensa kautta luonasi kuolemattomuus ja autuas loppu!
Herra, surmattuna Sinä vuodatit veresi palvelijoittesi puolesta ja laupiaana maksoit heidän velkansa.
Sen tähden me rukoilemme Sinua, oi armollinen Kristus: Saata nukkuneiden sielut lepoon!
J umalansynnyttäjälle
Ylistäkäämme veisuin puhdasta Jumalansynnyttäjää, joka synnytti Jumalan, Hänet joka omalla
kuolemallansa aukaisi meille kuoleman salvat ja vuodatti meille katoamattoman elämän ja
iankaikkisesti pysyvän autuuden.

Kaikkien pyhien kanoni
3. veisu
Irmossi
Oi hedelmätön ja lapseton sielu, / hanki hyvä hedelmä, ja huuda lapsirikkaana: / Sinun kauttasi olen
vahvistunut, Jumala, // ei ole muuta pyhää, ei muuta vanhurskasta kuin Sinä, Herra!
Troparit
Jumalan voiman vahvistamina te, kunniakkaat marttyyrit, tuhositte täysin pahuudessa voimakkaan
vihollisen tuhoatuottavan voiman, ja saitte voiton jumalallisen seppeleen.
Herra Jeesus, joka osoitit pyhittäjäsi vihollisen voittajiksi, heidän rukoustensa kautta pyhitä, valista
ja pelasta meidät, jotka lakkaamatta halulla veisaamme ylistystäsi!
Kaikkien profeettain kanssa ylistäkäämme naisten jumalallisia kuoroja, jotka ovat loistaneet
harjoituksissa ja taistoissa ja polkeneet kavalan käärmeen maahan.
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Vainajain tropari
Oi armollinen Kristus, me rukoilemme Sinua: Pyhiesi esirukousten tähden lue pyhien joukkoon ne,
jotka jumalallisessa tahdossasi olet siirtänyt pois äläkä ota lukuun heidän eläessään tekemiään
rikoksia!
J umalansynnyttäjän tropari
Me jotka olemme puhtaan synnytyksesi pelastamia, huudamme uskoen Sinulle, oi puhdas,
Gabrielin tervehdystä ja rukoilemme: Pyydä rukouksillasi kaikille rikkomusten anteeksi antamista!

Vainajien kanoni
3. veisu
Irmossi
Kaikkivaltias Herra, / joka olet olemattomuudesta olemiseen saattanut kaiken Sanalla luotavan / ja
Hengellä täydelliseksi tehtävän, // vahvista minua Sinun rakkaudessasi.
Troparit
Sinä, joka olet maasta minut luonut ja maahan palattuani luonut minut uudelleen entistä
loistavammaksi, saata nukkuneiden sielut lepoon marttyyrien rukousten tähden!
Voittoisien marttyyrien kidutusten, piinapenkkien, vammojen ja haavojen taivuttamana saata lepoon
niiden sielut, jotka ovat siirtyneet Sinun tykösi, oi kaikkien Luoja!
Oi ihmisiä rakastava Valtias, päästä helvetin tulesta ja tuonelan synkeistä asunnoista kaikki
palvelijasi, jotka ovat nukkuneet Sinun toivossasi!
J umalansynnyttäjälle
Oi ylen kunniallinen Jumalansynnyttäjä, kuoleman kukistaneen ja meille katoamattomuuden
lahjoittaneen Luojan äitinä Sinä osoittauduit luomakuntaa pyhemmäksi!

Kaikkien pyhien kanoni
4. veisu
Irmossi
Habakuk näki edeltä Sinun kohtusi, oi viaton, / varjoisana vuorena. / Sen tähden hän huusi: Jumala
tulee Teemanista // ja pyhä metsän varjostamalta vuorelta!
Troparit
Kun teidät, viisaat taistelijat, teurastettiin ikään kuin karitsat, te kannoitte itsenne uskossa uhriksi
Karitsalle, joka näki hyväksi omasta tahdostaan kuolla ristin puulla ihmissuvun
puolesta.
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Kunnioittakaamme pyhittäjien kanssa maineikkaita esipaimenia, uskovaisten valistajia jotka
hajottavat himojen pimeyden, puhdistavat synkeyden ja käyvät uskossa kohti laskematonta
valkeutta.
Jumalasta julistaneet profeetat valistavat uskovaisten sielut ihanilla sanoillaan, ja
jumalankantajanaiset kirkastavat sydämet taistojensa loisteella ja ihmeitten koitolla.
Vainajien tropari
Sinä Jumalan hyvä Sana, osoita elämän jättäneet osallisiksi ylimaallisesta kunniasta ja anna heille
lunastus rikkomuksista, joita he ovat maan päällä tietäen ja tietämättään tehneet!
J umalansynnyttäjän tropari
Veisuin ylistäkäämme ansion mukaisesti Jumalan Äitiä, marttyyrien kunniaa, esipaimenten ja
pyhittäjien jumalallista kaunistusta, profeettain julistusta ja naisten puhdasta puhetta!

Vainajien kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, Sinä osoitit meitä kohtaan voimallisen rakkautesi / antaessasi meidän edestämme kuolemaan
ainokaisen Poikasi. / Sen tähden me kiittäen huudamme Sinulle: // Kunnia olkoon, Herra, Sinun
voimallesi.
Troparit
Meidän tähtemme Sinä sääliväisenä asuit haudassa, oi Valtias, joka Jumalana tyhjensit haudat ja
osoitit marttyyrit voittajiksi. Saata nukkuneet palvelijasi kevennyksen sijoille!
Oi Valtias, joka otat suopeasti vastaan taistelijoiden väkevät kilvoitukset, kidutukset ja jäsenten
katkaisut, jotka he Sinun takiasi kestivät, päästä kadotuksesta ne, jotka olet luoksesi ottanut!
Suo loppumaton elämä ja tahraton kunnia niille, jotka olet siirtänyt pois, ja pura synnin väliseinä,
Sinä joka viittauksellasi hallitset elämän leivisköjä!
J umalansynnyttäjälle
Totisesti äidiksi ja neitseeksi osoittauduit Sinä, oi ainoa nuhteeton, joka liitit yhteen synnytyksen,
totisen lapsesi ja neitseyden, sillä Sinä synnytit Jumalan, joka hajoittaa kuoleman voiman!
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Kaikkien pyhien kanoni
5. veisu
Irmossi
Kirkasta, oi Kristus, / illattomalla valkeudellasi kurja sieluni, / ja ohjaa se pelkoosi, // sillä Sinun
käskysi ovat valkeus.
Troparit
Oi Herran taistelijat, teidän haavanne ja vammanne osoittautuivat viholliselle parantumattomiksi
haavoiksi, mutta ne parantavat nyt kaikkien meidän, uskovaisten, haavamme.
Veisuin kiittäkäämme nyt pyhittäjien joukkoja, ylistäkäämme autuaiksi Kristuksen esipaimenia ja
kunnioittakaamme profeettoja, jotka rukoilevat Kristusta meidän puolestamme.
Meidän tähtemme lihaksi tullutta Jumalaa halaten maineikkaat naiset taistelivat ja harjoittelivat
vakain mielin, ja tulivat otollisiksi Valtakuntaan.
Vainajien tropari
Kristus Herra, saata uskovat palvelijasi, jotka olet siirtänyt pois maasta, asumaan paratiisin majoihin,
elävien maahan!
J umalansynnyttäjälle
Sinusta, oi puhdas, tuli Jumala lihaksi ja osoitti Sinut enkeleitä korkeammaksi ja kaikkia luotuja
ylemmäksi. Sen tähden me veisuin Sinua ylistämme!

Vainajien kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinun tykösi, oi kaikkeuden Luoja, / Sinun tykösi, oi rauha, joka olet kaikkea ymmärrystä ylempi, /
minä aamusta varhain kiiruhdan. / Ohjaa minua Sinun käskyilläsi, // sillä ne ovat valkeus.
Troparit
Oi Hyvä, lue ne, jotka ovat luotamme lähteneet, vanhurskasten joukkoon esikoisten kirkossa
taistelijoitten ja kunniallisten marttyyrien esirukousten tähden!
Oi Vapahtaja Kristus, ota nyt vastaan marttyyriesi pyhä veri rikkomusten lunastukseksi niille, jotka
ovat hurskaasti nukkuneet, ja anna heille lepo!
Ohjaa, oi Sana, pois lähteneitten sielut nautinnon iankaikkiseen paikkaan ja suo heille ymmärryksen
ylittävä pyhien jumalallinen kirkkaus!
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J umalansynnyttäjälle
Oikein on ylistää autuaaksi Sinua, Neitsyt, jonka kohdussa sanoin selittämättömästi sikisi
käsittämätön Sana, Hän joka antaa kuolleille elämän.

Kaikkien pyhien kanoni
6. veisu
Irmossi
Himojen syvyys on noussut minua vastaan, / ja vastaisten tuulten kuohu, / mutta kiiruhda,
Vapahtaja, pelasta minut / ja päästä turmeluksesta, // niin kuin pelastit profeetan pedosta!
Troparit
Pyhin sävelmin kunnioitettakoon pelottavan valkeuden lamppuja, Karitsan ja Paimenen karitsoita,
Kristuksen sotureita, Hänen maineikkaita taistelijoitaan!
Pyhittäjien joukko, joka alhaisuudessa korotti Jumalaa, on tullut korotetuksi, ja esipaimenten
joukko, joka aina kunnioitti pyhää Kolminaisuutta teoissaan, on saanut kunnian.
Naisten pyhä kuoro hämmästytti rikolliset viholliset pyhästi tuomalla taitavasti esiin jumalallisia
ihmeitä ja täysin kärsivällisenä kestäessään vaivat.
Vainajien tropari
Kristus Vapahtaja, lue pyhien joukkoihin ne, jotka olet uskossa ottanut tykösi maasta, ja saata
heidät uskollisen Aabrahamin helmoihin ylistämään suurta laupeuttasi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, Sinä olet Marttyyrien, pyhien profeettain ja kaikkien aikojen alusta asti vanhurskasten
kerskaus. Sen tähden me heidän kanssansa kunnioitamme Sinua selvästi pyhin äänin iankaikkisesti!

Vainajien kanoni
6. veisu
Irmossi
Nosta minut turmeluksesta, Herra minun Jumalani, / Joona huusi, / ja minäkin huudan Sinulle: /
Vapahtaja, pelasta minut monien pahojen tekojeni syvyydestä, // ja ohjaa minut valkeuteesi, minä
rukoilen!
Troparit
Muuta uskossa nukkuneiden vaivannäkö iloksi voittajiesi esirukousten tähden, vyötä heidät
hurskaaseen riemuun, oi Kristus, ja ohjaa ja saata heidät Sinun valkeuteesi!
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Jumala, anna armosi paljoudesta lepo pois muuttaneille patriarkkojen helmoissa, siellä missä
kasvojesi kirkas valo loistaa, oi Kristus, äläkä ota huomioon mitään heidän rikkomuksiansa!
Osoita täältä päässeissä ja elämän hirveyksistä vapautuneissa ihmisrakkautesi ihmeellinen armo, oi
Kristus, ja täytä heidät ilollasi ja riemullasi!
J umalansynnyttäjälle
Sinä, puhdas Jumalanäiti, pelastit minut kuoleutumisesta, turmeluksesta ja kuolemasta ihmeellisellä
synnytykselläsi, sillä Sinä synnytit meille katoamattomuuden lähteen ja kirkastit koko maailman
valkeudellasi!

Kaikkien pyhien kanoni
7. veisu
Irmossi
Kolme nuorukaista pätsissä kuvasi Kolminaisuutta, / he polkivat uhkaavan tulen maahan / ja
huusivat veisaten: // Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Troparit
Te, Kristuksen voittajat, saitte tulen keskellä seistessänne vilvoituksen taivaasta, ja kidutuksiin
jouduttuanne te teitte juonikkaan vihollisen kuolleeksi.
Ohjatessaan Jumalan kirkkoa ikään kuin proomua jumalalliset esipaimenet säilyttävät sen
uppoamattomana, niin että se vahingotta vältti eksytyksen aallot.
Kuoletettuanne lihan pyhissä taistoissa te, totuuden kilvoittelijat, saitte periä iankaikkisen elämän
pyhien profeettain ja pyhien naisten kanssa.
Vainajien tropari
Älä osoita tuomiolla syyllisiksi uskollisia palvelijoitasi, jotka olet siirtänyt pois, vaan saata
laupeudessasi heidät ja meidätkin pyhiesi kirkkauteen!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi nuhteeton, olet totisesti elämänsä pyhästi viettäneitten marttyyrien ja pyhittäjien, profeettain,
naisten ja kaikkien esipaimenten kunnia, ja heidän kanssansa me kunnioitamme Sinua!
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Vainajien kanoni
7. veisu
Irmossi
Sinä, joka muinoin kolmelle hurskaalle nuorukaiselle Kaldean liekeissä kasteen langetit, / kirkasta
jumaluuden valistavalla tulella meidätkin, / jotka huudamme: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme
Jumala.
Troparit
Oi kaikkien elämänalkuinen syy ja luova voima, Jumalan Sana, suo pois muuttaneiden
palvelijoittesi sieluille marttyyreille luvattu nautinto, Sinä meidän isäimme Jumala!
Kestävinä Kristuksen kunniakkaat marttyyrit ylenkatsoivat katoavaisen ruumiin, ja nyt he
rukoilevat rohkeasti edessäsi. Anna nukkuneitten palvelijoittesi sieluille lepo, Sinä meidän isäimme
Jumala!
Ristin ruo'olla Sinä allekirjoitit kaikkien uskovaisten syntien päästön. Suo siitä osallisuus nyt
niillekin sieluille, jotka olet siirtänyt tykösi, että he iloiten veisaisivat Sinulle: Sinä olet meidän
isäimme Jumala!
J umalansynnyttäjälle
Isän Sana, joka omalla tahdollaan luo kaiken, loi Jumalana uudelleen ihmisten luonnon, jonka Hän
huomasi himoihin sekoittuneeksi. Oi ylen puhdas, siunattu on Sinun kohtusi hedelmä!

Kaikkien pyhien kanoni
8. veisu
Irmossi
Enkelit herkeämättä korkeuksissa ylistävät Luojaa ja Lunastajaa. / Taivasten taivaat, / maa, vuoret,
kukkulat ja syvyydet / sekä koko ihmissuku // kiitosvirsin Häntä ylistäkää!
Troparit
Kipujen hyökkäysten ja tuskien tuottamisen ympäröiminä te, Herran voittajat, ette kieltäneet totista
elämää ettekä osoittaneet veistokuville pahaa kunnioitusta.
Ikään kuin lamppuina kunniallisten hyveitten lampunjalassa te valistatte koko maan ja hajotatte
eksytyksen koko pimeyden, oi voittoisat pyhän palveluksen toimittajat, taivaallisten henkien
asuinkumppanit.
Ylistettäviä profeettoja, pyhittäjien ja naisten pyhää joukkoa, taistelleitten jumalallista ryhmää
ylistettäköön heidän ansionsa mukaisesti veisuin, sillä he rukoilevat meidän puolestamme Kristusta,
Vapahtajaa!
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Vainajien tropari
Sinä elävien elämä, Herra, anna lepo pyhiesi kanssa kasvojesi valkeudessa niille, jotka olet uskossa
siirtänyt pois maasta, ja anna, oi Herra, suuressa laupeudessasi heille rikkomukset anteeksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Ylistäkäämme velvollisuutemme mukaisesti iankaikkisesti veisuin ylistettävää Neitsyttä, profeettain
julistusta, esipaimenten, taistelijoiden ja pyhittäjien kaunistusta ja pyhien naisten iloa!

Vainajien kanoni
8. veisu
Irmossi
Halaten palvella elävää Jumalaa / nuorukaiset Babylonissa ylenkatsoivat soitinten musiikin, / ja
liekkien keskellä seisten he veisasivat Jumalan mieleisen virren ja sanoivat: // Kaikki Herran teot,
kiittäkää Herraa!
Troparit
Oi Kristus, joka olet kuolemattomuuden aarre, Sinä elämän ruhtinas, olet luvannut kuolevaisille
katoamattomuuden, jonka lahjoitit marttyyreillesi, jotka hartaasti uskoen huutavat Sinulle: Kaikki
Herran teot, kiittäkää Herraa!
Vahvat taistelijat, jotka hengen viisaudessa ja teoissaan kärsivällisinä sylkivät kidutuksia, rukoilevat
Kristukselta kevennystä pois muuttaneiden sieluille ja huutavat: Kaikki Herran teot, kiittäkää
Herraa!
Oi hyvä, joka kylkesi keihäällä revit rikki käsikirjoituksen, ole armollinen luoksesi muuttaneille, ja
hajottaen rikkomusten väliseinän suo niiden, jotka olet luoksesi ottanut, ylistää Sinua veisaten:
Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa!
J umalansynnyttäjälle
Sinä olet hengellinen pilvi, joka vuodatat kuoleman janossa oleville ennen nukkuneille
synninpäästön elävää vettä ja annat iankaikkisen kuolemattomuuden kaikille kuolevaisille, jotka
huutavat: Oi siunattu Neitsyt, me kiitämme Sinun Poikaasi!

Kaikkien pyhien kanoni
9. veisu
Irmossi
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, / sillä Sinä kannoit kohdussasi
jumalallista tulta, eikä se kuitenkaan Sinua polttanut. / Daniel taas näki Sinut vuorena, /
josta ihmiskäsittä lohkesi kivi. / Ja Jesaja julisti Sinut vesaksi, // joka oli versova Daavidin juuresta.
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Troparit
Uhreina te kannoitte itsenne Hänelle, joka uhrautui meidän tähtemme, ja täytitte jumalalliset
temppelit enkelten riemulla, oi Herran voittajat! Sen tähden tukekaa kaikkia rukouksillanne ja
pelastakaa vihollisen vahingollisesta eksytyksestä!
Elämän sanaa kantavina valaisimina te valistitte sieluja, oi Kristuksen pyhät esipaimenet, jotka
olette osallisia jumalallisesta kunniasta. Hengen tulen vastaanottaneina te, pyhittäjät, poltitte himot
ja hävititte pahojen henkien rovion.
Kunnioittakaamme pyhien profeettain kanssa pyhittäjien paljoutta, ennen lakia ja lain tultua
puhtaassa elämässä loistaneita!
Ylistäkäämme pyhien naisten kuoroja ja huutakaamme: Herra, pelasta meidät kaikki heidän
esirukoustensa tähden!
Vainajien tropari
Sinun hautaamisesi ja ylösnousemisesi, oi Kristus, tuli kaikkien elämäksi. Sen tähden me
uskallamme huutaa Sinulle: Anna lepo kaikkien valittujesi kanssa palvelijoillesi, jotka olet uskossa
ottanut luoksesi, ja anna anteeksi Jumalana ja ihmisiä rakastavana kaikki heidän rikkomuksensa!
J umalansynnyttäjälle
Peljättävä on tämä paikka! huusi Jaakob, kun näki portaissa Sinun ennuskuvasi, oi
Jumalansynnyttäjä, marttyyrien valheeton kunnia, pyhittäjien kerskaus, enkelten kaunistus, kaikkien
profeettain ja uskovaisten pelastus!

Vainajien kanoni
9. veisu
Irmossi
Veisuin me kunnioitamme ja ylistämme / pensaassa ja tulessa Siinailla lain antaja Moosekselle
edeltä kuvattua, / ja kohtuunsa palamatta jumalallisen tulen ottanutta, / valon täyttämää,
sammumatonta lamppua, // totista Jumalansynnyttäjää!
Troparit
Oi ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, saata nyt marttyyrien rukousten tähden nöyrien maan
tiloihin luoksesi muuttaneet, ja anna suuresta ja runsaasta armostasi heille rikkomusten päästö, oi
Laupias!
Lue, oi Vapahtaja, vanhurskastesi joukkoon ne, jotka olet luoksesi ottanut, pyhien majoissa,
Aabrahamin helmoissa, siellä missä kasvojesi puhdas ja jumalallinen valkeus loistaa, ja missä
totisesti iankaikkinen ilo pysyy!
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Oi elämän antaja, suo palvelijoillesi, jotka omasta tahdostasi olet muuttanut pois, autuas
iankaikkisten hyvyyksiesi elämä, loppumaton nautinto, totinen ilo, viheriöivässä paikassa
levähdyksen vetten äärellä!
J umalansynnyttäjälle
Sinä, oi nuhteeton, otit pyhänä arkkina, todistuksen majana, kohtuusi elämän antajan, Jumalan,
oman Luojasi, joka omalla kuolemallaan aukaisi vanhan kirouspäätöksen ja kuoleman lain salvat.

Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiirat
Kristuksen soturit heittivät pois kuningasten ja hirmuvaltiaitten pelon / ja tunnustivat rohkeasti ja
miehuullisesti Hänet, / kaikkien Herran, Jumalan ja Kuninkaan, // ja nyt he rukoilevat meidän
sielujemme puolesta.
Pyhien enkelten voimat ihmettelivät marttyyrien urotekoja, / sillä kuolevaiseen ruumiiseen
pukeutuneina / he ylenkatsoivat kidutuksia / pitäen esimerkkinään meidän Vapahtajamme
kärsimystä, // ja he rukoilevat meidän sielujemme puolesta.
Kuoleman jälkeenkin te, pyhät marttyyrit, / loistatte maailmassa valistajina hyvän kilvan
kilvoiteltuanne. / Kun teillä sen tähden on uskallus, // rukoilkaa Kristusta, että Hän armahtaisi
meidän sielujamme!
Vainajien stikiira
Ihmiset, miksi turhaan hätäilemme? / Lyhyt on se tie, jota me riennämme, / savua on elämä, höyryä,
tuhkaa ja tomua, / hetkeksi se ilmestyy ja tulee pian käyttökelvottomaksi. / Sen tähden
huutakaamme Kristukselle, / kuolemattomalle Kuninkaalle: / Anna luotamme muuttaneille lepo
siellä, // missä kaikkien riemuitsevien asumus on Sinussa!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi pyhistä ensimmäinen, ja puhdas Valtiatar, / joka olet taivaallisten joukkojen ylistysveisu, /
apostolien kiitosvirsi ja profeettain julistuksen aihe, // ota vastaan meidänkin rukouksemme!

Kun on Halleluja, veisaamme yllä olevat marttyyrien stikiirat kiitosstikiiroina, ja
virrelmästikiiroina nämä vainajien stikiirat:
Minä ylistän kallista ristiäsi, / jonka kautta lahjoitettiin elämä ja nautinto niille, / jotka uskolla ja
halajamisella veisaavat ylistystäsi, oi ainoa armorikas. / Sen tähden me huudamme Sinulle: Kristus
Jumala, / anna luotamme muuttaneille lepo siellä, / missä kaikkien riemuitsevien asumus on Sinussa,
// että he ylistäisivät Sinun Jumaluuttasi!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
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Oi ainoa armollinen ja laupias, / Sinä jolla on käsittämätön hyvyyden ulappa, / ja joka tunnet
luomasi ihmisten luonnon, / Sinua me rukoilemme, Kristus Jumala, / anna luotamme muuttaneille
lepo siellä, / missä kaikkien riemuitsevien asumus on Sinussa, // että he ylistäisivät Sinun
Jumaluuttasi!
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Uinuttuasi ihmisenä haudassa / Sinä Jumalana kukistamattomalla voimallasi nostit ylös haudoissa
uinuvat, / jotka vaikenematta edeskantavat Sinulle veisuuta. / Sen tähden me huudamme Sinulle:
Kristus Jumala, / anna luotamme muuttaneille lepo siellä, / missä kaikkien riemuitsevien asumus on
Sinussa, // että he ylistäisivät Sinun Jumaluuttasi!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi Jumalansynnyttäjä, / me kaikki tiedämme Sinut hengelliseksi lampuksi, / joka kannoit ihmisten
olemuksen paksuuteen yhdistynyttä Jumaluuden valoa. / Sen tähden rukoile Poikaasi ja Jumalaa, /
että Hän saattaisi luotamme muuttaneet asumaan siellä, // missä kaikkien riemuitsevien asumus on,
// että he ylistäisivät Sinua, oi Puhdas ja Viaton!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, Sinä karkotit paratiisista käskysi hyljänneen esiisä Aadamin, mutta, oi Laupias, Sinä
saatoit sinne ryövärin, joka ristillä tunnusti Sinut huutaen: Vapahtaja, muista minua valtakunnassasi.
Jouduttuanne kidutusten tuleen te, Kristuksen voittajat, saitte taivaallisen vilvoituksen, joka
virvoittaa ja vahvistaa kestämään lihan tuskia. Sen tähden te kevennätte meidänkin sieluistamme
aina kaikki tuskat!
Pyhät esipaimenet, kunniakkaat profeetat, pyhittäjien paljous ja jumalallisten naisten juhlajoukko,
jotka taistelivat uskossa ja kukistivat vihollisen eksytyksen, saivat taivaallisen kunnian. Oi
Vapahtaja, heidän esirukoustensa tähden armahda palvelijoitasi!
Valtias Jeesus, Jumala, saata uskossa luotamme siirretyt sinne, missä Sinun valkeutesi loistaa,
valittujesi majoihin, jossa on iankaikkinen nautinto, äläkä ota huomioon heidän rikoksiansa, että me
alati Sinua ylistäisimme!
Kunnia  
Kolmessa persoonassa kumarrettua alutonta yhtä Jumalaa me uskovaiset kunnioitamme, että
saisimme syntimme anteeksi ja pääsisimme Valtakuntaan veisuin ylistäessämme Hänen ääretöntä
armoansa!
Nyt  .
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama Valtiatar, Sinusta ilmestyi valistus ja armahdus, kaikkien Lunastaja.
Rukoile hartaasti Häntä, että Hän tulevalla pelottavalla tuomiolla lunastaisi meidät tuomiosta, kun
me alati uskossa veisaamme ylistystäsi, oi puhdas!

Kolmannen sävelmäjakson loppu
Vaikka oletkin kolmas, niin kuitenkin miehuullisissa tuskissa olet lähellä ensimmäistä, oi Kolmas.
Teeskentelemätön, yksinkertainen, ylen miehuullinen olet Sinä, Kolmas, totisesti, ja me
kunnioitamme Sinua, Kolmas. Sinä hallitset oman lukusi määrää, oi Kolmas, joihin liityt otollisesti
soinnuillasi.
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