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Huom! Tätä järjestystä noudatetaan pyhän ja suuren paaston 2-, 3- ja 4- lauantaipäivinä, ellei Johannes 
Kastajan pään löytymisen (24.2.), pyhien neljänkymmenen marttyyrin (9.3.) tai Ilmestyspäivän (25.3.) juhla satu 

lauantaiksi. 
 

SUUREN PAASTON 4. LAUANTAI, 
KAIKKIEN PYHIEN JA VAINAJAIN MUISTO 

 
PARASTAASI - AAMUPALVELUS 

Arkipäivän kaava; tekstit oktoehoksesta, (mineasta) ja triodionista. 
Vainajien pöytä on asetettu keskelle kirkkoa. 

Palveluksen nuottimateriaalia on PARASTAASI-kirjassa. 
Tässä koosteessa triodionin tekstejä. 

Kuninkaallinen alku, Heksapsalmit 
Suuri ektenia, ambonilta 
 
Pappi: Jumala on Herra – sijaan: Halleluja, 2. sävelmä 
Liitelauselmat:  
Yöstä lähtien henkeni etsii Sinua, Jumala, sillä Sinun käskysi ovat 
valkeus maan päällä. 
Oppikaa vanhurskautta, te maan asukkaat. 
Kiivaus valtaa oppimattoman kansan. 
Lisää, Herra, heille pahuutta, lisää pahuutta maan kunniakkaille. 
 
Kaikkien pyhien tropari, 2. sävelmä 
Apostolit, marttyyrit ja profeetat,/ esipaimenet, pyhittäjät ja 
vanhurskaat,/ jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon 
säilyttäneet / ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä,/ teitä me 
pyydämme rukoilemaan,// että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme. (2x) 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Vainajien tropari, 2. säv.:  
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän 
syntinsä,/ joita he ovat eläessänsä tehneet,/ sillä ei kukaan ole synnitön 
kuin yksin Sinä,// joka edesmenneillekin annat levon. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
 
Teotokion, 2.säv. 
Oi sanomattoman Valkeuden pyhä Äiti,/ enkelveisuin me Sinua 
kunnioitamme // ja hartaasti ylistämme. 
 
Katisma 16:  Psalmit 110 -118:  1.Kunnia:110, 111, 112  

 2.Kunnia: 113, 114, 115, 116: 1-9,  
 3.Kunnia: 116: 10-19, 117, 118. 

Pieni ektenia, Vuorosävelmän mukaiset marttyyrien, vainajien ja Jumalansynnyttäjän 
katismatroparit.  
 
Katisma 17 kahdessa jaksossa. Pappi muistelee vainajia molempien jälkeen.  
  
Pyhä ovi avataan ja pappi menee keskelle kirkkoa asetetun muistelupöydän 
ääreen, jonne tuodaan hänelle klynttilä ja suitsutusastia. 
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KATISMA 17. valitut jakeet: Parastaasi, 1.jakso sivut 37- 39: 
119:1.Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat!/ Kiitetty olet Sinä, 
Herra. 
5 Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi! 
19 Minä olen muukalainen maan päällä; älä salaa minulta käskyjäsi. 
37 Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus sinun teilläsi. 
49 Muista sana, jonka olet palvelijallesi puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon. 
89 Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa. 
 
92 Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni. 
93 En minä ikinä unhota sinun asetuksiasi, sillä niillä sinä minua virvoitat!  (3x) 
 
1.pieni vainajien ektenia  
 
2.jakso, Parastaasi sivu 41. 
119:94 Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä sinun asetuksiasi minä kysyn. / Vapahtaja, 
pelasta minut. 
146 Minä huudan sinua, pelasta minut, niin minä noudatan sinun todistuksiasi.  
151 Lähellä olet sinä, Herra, ja kaikki sinun käskysi ovat todet.  
 
175 Saakoon minun sieluni elää ja ylistää sinua, ja sinun oikeutesi minua auttakoot. 
176 Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas; etsi palvelijaasi, sillä minä en unhota sinun 
käskyjäsi. 
 
Vainajien ylistystroparit  
(Pappi suorittaa suuren suitsutuksen, aloittaen sen vainajienpöydän ääreltä!) 
 
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi. 
Pyhien joukko löysi elämän lähteen ja paratiisin oven,/ jospa minäkin 
löytäisin katumuksen kautta sen tien./ Minä olen kadonnut lammas.// 
Kutsu minut jälleen tykösi, oi Vapahtaja, ja pelasta minut. 
 
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi. 
Oi pyhät marttyyrit,/ jotka olette Jumalan Karitsasta saarnanneet/ ja 
niin kuin lampaat olette itsekin teurastetut / ja muuttaneet 
vanhenemattomaan ikuiseen elämään,/ hartaasti rukoilkaa,// että Hän 
armossansa meidät syntiveloistamme päästäisi. 
 
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi. 
Te, jotka olette vaeltaneet ahdasta vaivan tietä / ja ristin ottaneet elämän 
kuormaksenne ja minua uskolla seuranneet,/ tulkaa, nauttikaa siitä 
voittopalkinnosta, jonka minä olen teille valmistanut,// ja ottakaa 
vastaan taivaalliset voittoseppeleet. 
 
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi. 
Minä olen sanomattoman kunniasi kuva,/ vaikka kannankin 
synnintekojeni haavoja./ Ole, oi Herra, laupias luodullesi / ja puhdista 
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minut armollasi./ Anna minulle toivottu isänmaa // ja tee minut taas 
paratiisin asukkaaksi. 
 
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi. 
Sinä, joka muinoin olet minut olemattomuudesta luonut / ja 
jumalallisen kuvasi kunniaan saattanut / ja käskyn rikkomisesta 
palauttanut maahan,/ josta minä otettu olin,/ jälleen korota minut 
muotosi mukaan / entiseen kauneuteen. 
 
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi. 
Anna, oi Jumala, lepo palvelijoillesi / ja saata heidät paratiisiin,/ jossa 
pyhien joukot ja vanhurskaat / loistavat niin kuin tähdet./ Saata, oi 
Herra, lepoon nukkuneet palvelijasi / ottamatta lukuun mitään heidän 
synneistänsä. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle./  
Veisatkaamme hurskaasti ylistystä / yhden Jumalan kolminaiselle 
Valkeudelle ja huutakaamme: / Pyhä olet Sinä, iankaikkinen Isä / ynnä 
kanssasi yhtä aluton Poika / ja jumalallinen Henki. / Valista meidät, 
jotka uskolla Sinua palvelemme,/ ja ikuisesta tulesta meidät tempaa 
pois. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen./  
Iloitse, oi kunnioitettava,/ joka olet synnyttänyt lihaan tulleen Jumalan 
kaikille pelastukseksi. / Sinun kauttasi on ihmissuku saavuttanut 
autuuden./ Salli meidänkin Sinun kauttasi saavuttaa paratiisi,/ oi 
puhdas, siunattu Jumalansynnyttäjä. 
Halleluja, halleluja, halleluja. / Kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3). 
 
2. ektenia vainajien puolesta.  
 
Kuoro: Katismatropari, 5. sävelmä  
Saata, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten joukkoon, / 
ja ota heidät asumaan Sinun majoihisi, / niin kuin siitä on kirjoitettu. 
/ Hyvyytesi tähden älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, / joihin he 
ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai tietämättään 
joutuneet, / oi ihmisiä rakastava! 
 
5.säv.: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle./  
Joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai 
tietämättään joutuneet, / oi ihmisiä rakastava! 
  
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 5.säv. 
Oi Kristus Jumala, / joka koitit maailmalle Neitseestä / ja teit meidät 
hänen kauttansa valkeuden lapsiksi, / armahda meitä. 
 
(Pappi poistuu alttariin ja palaa 6.veisun jälkeen, ekteniaan) 
Ps 51 
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Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini 
suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna 
lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on 
aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt 
vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä 
minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen 
siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden -- ilmoita 
siis minulle viisautesi! Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut 
lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, 
jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta 
kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista 
minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota 
minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja 
suo minun iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja 
he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut 
verivelasta, niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun 
huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle 
teurasuhrin, se ei sinua miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut 
mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita 
Siionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit! Silloin otat 
taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät. 
 
Suuren Paaston lauantaisin emme lausu rukousta ”Pelasta, Herra, Sinun 
kansasi…” 
 
Sitten Minean kanonin irmossit kuudella, ja temppelin pyhän kanoni neljällä; Jos kirkko on pyhitetty 
Kristukselle tai Jumalansynnyttäjälle, niin luemme kirkon kanonin irmossit kuudella ja Minean – neljällä. 
6:nnesta veisusta lähtien Minean kanoni ja Tetraodion. 
2-, 3- ja 4-viikon lauantaitten aamupalvelusten erikoisuus on siinä, että kuudenteen lauluun asti 
raamatulliset laulut jätetään pois ja lauletaan vain tavanomaiset liitelauselmat. 
3.laulun katabasina on Toisen kanonin irmossi. 3.laulun jälkeen on tavallinen ektenia. Pyhän kontakki ja 
iikossi. 
6.laulusta alkaa Triodion ”nelilaulu”. Kirkon kanoni jää pois. Minean kanoni lauletaan kuudella.  
Ensimmäinen ”nelilaulu” neljällä ja toinen kuudella. 
 
Tetraodion, herra Joosefin runo, jonka akrostikon on: Veisu 
marttyyreille. Luemme myös vastaavat Vanhan Testamentin veisut. 
 
6. veisu, 4.sävelmä, Irmossi (4.säv.1-3,L) 
Teoillani tässä elämän valtameressä olen vajonnut syvyyteen,/ 
mutta niin kuin Joona minäkin huudan Sinulle:/ Vedä minut ylös 
monen pahuuden kuilusta,// oi Jumalan Poika ja Sana. 
 
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä! 
 
Taistelijat, te ylititte lihan rajat kestäessänne suurella kärsivällisyydellä 
tuskallisia rangaistuksia. Sen tähden te kevennätte kaikki kivut ja 
ahdistukset meiltä, jotka veisaamme ylistystänne. 
 
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä! 
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Pyhien kilvoittelijain taistelujoukko liittyi kymmentuhantisiin enkeleihin, 
ja Kristukselle otollisena se hartaasti rukoilee, että Jumala antaisi meille 
lukemattomat rikkomuksemme anteeksi. 
 
Vainajien tropari:  
Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijaisi sielut. 
 
Kuoletettuna ja haudassa uinuttuasi Sinä, Kristus, nostit ylös kuolleet. 
Uskossa kuolleille Sinä Kristus, jaat hyvyytesi rikkauden, levon kaikkien 
pyhien kanssa. 
 
Jumalansynnyttäjälle:  
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät. 
 
Haluten jumaloittaa ihmisen Jumalan Sana ja Jumala tuli Sinusta, oi 
puhdas, lihaksi ja ilmestyi ihmisenä. Rukoile lakkaamatta Häntä, että 
saisimme armahduksen tilinteon hetkellä. 
 
Toinen, herra Theodoroksen runo, 4.säv. Irmossi (4.säv.1-3,L) 
Minä olen uponnut rikkomusten kuohuihin / ja olen kuin meripedon 
vatsaan joutunut,/ mutta profeetan kanssa minä huudan Sinulle:// 
Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta, oi Herra, ja pelasta minut. 
 
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
 
Säälimättä lihaa ja verta te, pyhät, kestitte lannistumatta kaikki 
kidutukset Kristusta kieltämättä. Sen tähden Kristus lähetti teille 
seppeleet taivaasta. 
 
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
 
Käykäämme tekojen loistaviin vaatteisiin pukeutuneina marttyyrien 
juhlaan ja huutakaamme Jumalan innoittamin veisuin: Kristuksen 
marttyyrit, te olette totisesti maanpäällisiä aamutähtiä. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Minä kunnioitan Sinua, pyhä Kolminaisuus, aluton Olemus, yksi 
Jumala, kolme persoonaa, Isä, Poika ja Henki, syntymätön, syntynyt ja 
uloslähtenyt, aina sama ja iankaikkinen. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  Jumalansynnyttäjälle:  
 
Autuas Jumalan Morsian! Kuinka olet miehettä synnyttänyt ja samalla 
säilyttänyt neitsyytesi? Vavisuttava ihme! Sinä olet synnyttänyt Jumalan! 
Rukoile pelastusta niille, jotka Sinua kiitosvirsillä ylistävät. 
 
Marttyyrien tropari 
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala! 
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Katsellen ruumiistanne irti hakattuja jäseniä te, jalot marttyyrit, iloitsette 
pitäen verenne vuodatusta nautintonanne. Rukoilkaa hartaasti Herraa 
meidän puolestamme. 
 
Vainajien tropari 
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. 
 
Herra, Sinä olet luonut minut maasta ja olet antanut minulle elämän 
sekä olet käskenyt minut tulemaan jälleen maaksi. Saata lepoon 
palvelijasi, jotka olet ottanut vastaan, ja johdata heidät pois kuoleman 
turmiosta. 
 
Katabasi (4.säv.1-3,L) 
Minä olen uponnut rikkomusten kuohuihin / ja olen kuin meripedon 
vatsaan joutunut,/ mutta profeetan kanssa minä huudan Sinulle:// 
Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta, oi Herra, ja pelasta minut. 
 
3. vainajien pieni ektenia 
 
Kontakki  (Diakoni suitsuttaa vainajien pöydän, ikonostaasin ja rukoilijat) 
Saata, oi Kristus,/ Sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon,/ 
missä ei ole kipua,/ ei surua eikä huokauksia,/ vaan on loppumaton 
elämä. 
 
Iikossi, 8. stikiirasävelmä 
Sinä itse, joka olet tehnyt ja luonut ihmisen, olet ainoa kuolematon, / 
mutta me, kuolevaiset, olemme maasta luodut / ja siihen samaan 
maahan me jälleen menemme. / Sillä niin olet Sinä, minun Luojani, 
käskenyt, / kun olet sanonut minulle: / Maa sinä olet ja maahan olet 
jälleen menevä. / Ja sinne me kaikki ihmiset menemme / muuttaen 
hautaitkumme veisuksi: /Halleluja, halleluja, halleluja. 
(Pappi palaa alttariin ja sulkee alttariovet) 
 
7. veisu, Irmossi (4.säv.1-2,L) 
Aabrahamin jälkeläiset eivät kumartaneet kultaista kuvaa,/ ja heitä 
koeteltiin niin kuin kultaa ahjossa./ Tulen liekeissä he ikään kuin 
juhlasalissa riemuitsivat ja huusivat:// Kiitetty olet Sinä, isiemme 
Jumala. 
 
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä! 
 
Riisuttuanne turmeltuvan lihan te, taistelijat, seisotte nyt kirkkaina, 
jumalallisesti katoamattomuuteen pukeutuneina, Hänen edessänsä, joka 
otti meidän tähtemme lihan turmeluksettomasta vaimosta. Pukekaa 
pyhään vaatteeseen minutkin, joka olen pahoin tullut alastomaksi. 
 
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä! 
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Pidättyväisesti vaeltaneitten voittajien joukko vahvistaa meitä esteettä 
rientämään halki pidättäväisyyden kilpakentän, sillä julistettuaan 
miehuullisesti Kristuksesta kilpakentällä he nyt seisovat Hänen 
istuimensa edessä kruunattuina ja hengellisesti nauttien enkelten 
kanssa. 
 
Vainajien tropari 
Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijaisi sielut. 
 
Pyhien marttyyriesi rukouksien tähden tee kuolon uneen nukkuneet 
uskolliset palvelijasi paratiisin asukkaiksi ja tee heidät arvollisiksi 
osallistumaan hengelliseen valoon heidän vaikenematta huutaessaan 
Sinulle: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 
 
Jumalansynnyttäjälle 
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.  
 
Me pyydämme Sinulta, ainoalta hyvältä ja Neitseeltä: Tee hyviksi meidät, 
jotka olemme pahoja, ja rukoile jatkuvasti Kristusta, joka on 
luonnoltansa hyvä, että me veisatessamme Hänen ylistystänsä saisimme 
viettää pidättäväisyyden ajan hyvää tehden. 
 
Toinen, Irmossi (4.säv.1-3,L) 
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ meidän isiemme Jumala,/ joka puhuit vuorella 
Mooseksen kanssa // ja näytit pensaan Neitseen kuvauksena. 
 
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
 
Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, joka olet tehnyt 
suuriksi kaikki pyhäsi ja tunnusteoin osoittanut heidän ihmeellisyytensä 
maailmassa. 
 
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
 
Käytyänne läpi kaikkinaiset kidutukset, mutta suostumatta 
polvistumaan Baalin edessä, te olette saaneet Jumalalta kunnian 
kruunut, oi Kristuksen marttyyrit. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Kolminaisuus, Sinä Ykseytenä kumarrettava Olento, Isä, Poika ja Henki, 
varjele niitä, jotka Sinua kiitosvirsin ylistävät, Sinä isiemme Jumala. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle:  
 
Neitseellinen Äiti, Sinä arvoa säteilevä Neitsyt, vertaamaton välittäjä 
Jumalan edessä, älä, oi Valtiatar, herkeä rukoilemasta meille pelastusta. 
 
Marttyrien tropari 
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Liitelauselma: Ihmeellinen on Herra pyhille, jotka Hänen maassansa 
ovat. 
 
Te marttyyrit, kuolemattoman Kuninkaan puolesta taistelleet ja 
täydellisen uskon Häneen osoittaneet, olette verenne Hänen edestään 
vuodattaneet. 
 
Vainajien tropari 
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
 
Ota ne uskolliset palvelijasi, jotka olet ajallisesta elämästä muuttanut 
pois, sinne, missä elämän valosi loistaa, oi Herra, isiemme Jumala. 
 
Katabasi (4.säv.1-3,L) 
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ meidän isiemme Jumala,/ joka puhuit vuorella 
Mooseksen kanssa // ja näytit pensaan Neitseen kuvauksena. 
 
8. veisu, Irmossi (4.säv.1-2,L) 
Herra, Sinun edessäsi tulen liekeissä seisovat kerubit ja serafit,/ ja 
koko luomakunta Sinulle laulaa ihanaa virttä:/ Ihmiset, veisatkaa 
kiitosta Kristukselle // ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 
 
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä! 
 
Kristuksen kuuluisat, Jumalassa arvokkaat kilvoittelijat, auttakaa 
suuriarvoisilla rukouksillanne Kristuksen puoleen rikkomuksista ja 
tuonelan tuskista kaikki ne, jotka teidän muistoanne kiitosvirsillään 
ylistävät. 
 
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä! 
 
Te marttyyrien joukko, Kristuksen, Jumalan, valittu, pyhä ja totisesti 
vahva sotajoukko, pyhittäkää pyhillä rukouksillanne meidän mielemme 
ja sydämemme näinä paaston pyhinä päivinä. 
 
Vainajien tropari 
Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijaisi sielut. 
 
Herra, päästä kalvavasta madosta, hammasten kiristyksestä ja 
ulkopuolisesta, valottomasta pimeydestä kaikki, jotka olet uskossa 
ottanut tykösi. Kristus, saata heidät sinne, missä kasvojesi valkeus 
loistaa iankaikkisesti. 
 
Jumalansynnyttäjälle 
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.  
 
Puhdas Jumalansynnyttäjä, suo esirukouksillasi, että me, jotka olemme 
saaneet nähdä Kristuksen kalliin ristin ja sydämestämme sitä kumartaa, 
saisimme myös nähdä puhtaat kärsimykset himoista puhdistuneina. 



Helena Tchervinskij Suuren Paaston 4. lauantai Ortodoksi.net 

 
 

9 
 

 
 
 
Toinen, Irmossi (4.säv.1-3,L) 
Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet,/ taivasten taivaat, 
valo ja pimeys, kylmä ja helle,/ ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa 
// ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina. 
 
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
 
Oi hyvää vaihtokauppaa, jonka avulla te, Kristuksen pappismarttyyrit, 
löysitte kuolemasta elämän! Kun ette mitenkään pelänneet tulta, ettekä 
miekkaa, ette kylmää, ettekä petoja, vaan huusitte: Veisuin kiittäkää ja 
suuresti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina! 
 
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
 
Enkelten kuoro ylhäällä ja alhaalla me, maanpäälliset, ylistämme outoja 
urotekojanne ja miehuullisia taistojanne, oi Kristuksen marttyyrit. Me 
kiitämme, veisaamme ja korkeasti ylistämme Herraa kaikkina aikoina. 
 
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
 
Minä kunnioitan Sinua Valona ja Elämänä, Isä, Poika ja Pyhä Henki, - 
kunnioitan yhtenä Luontona, kolmena Persoonana, yhtenä Jumalana ja 
laulan: Minä kunnioitan Sinua, kiitosta kannan Sinulle, Herra, ja 
suuresti ylistän Sinua kaikkina aikoina. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle:  
 
Kuka maan päällä syntyneistä voisi olla laulamatta Sinulle kiitosvirsiä, 
viaton, puhdas Neitsyt? Sillä Sinä olet synnyttänyt meille suuren Valon, 
elämän rikkauden, Vapahtajan Jeesuksen, jota me kiitosvirsin 
kunnioitamme ja suuresti ylistämme kaikkina aikoina. 
 
Marttyrien tropari 
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala. 
 
Ylistäen ihmeellisiä kilvoituksianne, oi marttyyrit, me kiitämme ja 
kumarramme hyväntekijäänne Jumalaa, joka oli kilparadalla teidän 
juoksunne vahvistanut. Me suuresti ylistämme Häntä kaikkina aikoina. 
 
Vainajien tropari 
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. 
 
Ollen kuoleman sekä elämän Herra ja Jumala sekä hurskaudessa 
poismuuttaneitten herättäjä, saata heidät siellä vanhurskasten majoihin 
heidän laulaessaan Sinulle kiitosvirsiä Herra, ja suuresti ylistäessään 
Sinua kaikkina aikoina. 
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Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, / veisaten ja 
korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 
 
Katabasi: (4.säv.1-3,L) 
Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet,/ taivasten taivaat, 
valo ja pimeys, kylmä ja helle,/ ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa 
// ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina. 
 
Pappi: Jumalansynnyttäjää, Valkeuden Äitiä, veisuilla kunnioittaen 
ylistäkäämme! 
 
Laulajat: Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi: 
°Minun sieluni suuresti ylistää Herraa / ja minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani. 
Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi / ja serafeja 
verrattomasti jalompi,/ Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,// 
Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä! 
°Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen./ Katso, tästedes 
kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. 
Me ylistämme Sinua… 
°Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on Pyhä,/ 
ja Hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka Häntä 
pelkäävät. 
Me ylistämme Sinua… 
°Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan;/ Hän on hajottanut ne, 
joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. 
Me ylistämme Sinua… 
°Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset./ 
Nälkäiset Hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat Hän on lähettänyt 
tyhjinä pois. 
Me ylistämme Sinua… 
°Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin,/ muistaaksensa 
laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, 
niin kuin Hän on meidän isillemme puhunut. 
Me ylistämme Sinua… 
 
9. veisu, Irmossi (4.säv.1-2,L) 
Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle,/ ja Hänen 
nimensä on Pyhä,/ ja Hänen laupeutensa kestää polvesta polveen 
niille, // jotka Häntä pelkäävät. 
 
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä! 
 
Olette pettämättömiä valoja te, Kristuksen kilvoittelijat. Valaiskaa 
meidän ajatuksemme ja antakaa meille lujuutta Jumalan valoa 
hehkuvien, puhtaitten käskyjen täyttämiseen. 
 
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä!  
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Te, Kristuksen urheat kilvoittelijat, olette osoittautuneet vihollisen 
surmaaviksi miekoiksi. Päästäkää puolustuksellanne meidät pahan 
nuolista. 
 
Vainajien tropari 
Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijaisi sielut. 
 
Armollinen, saata lepoon Aabrahamin huomaan palvelijasi, jotka ovat 
uskoen lähteneet joukostamme Sinun tykösi, oi ylen hyvä kaiken Luoja. 
 
Jumalansynnyttäjälle 
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.  
 
Oi puhdas Valon pilvi, joka ymmärryksen ylittäen synnytit lihassa 
Jumalan, kuoleta minun lihani liikkeet ja anna valistus minun mieleeni. 
 
Toinen, Irmossi (4.säv.1-3,L) 
Me kaikki ylistämme Sinun ihmisrakkauttasi,/ Herra Vapahtajamme,/ 
palvelijaisi kunnia ja uskovaisten kruunu,/ joka olet tehnyt 
suuriarvoiseksi Synnyttäjäsi muiston. 
 
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
 
Nähdessämme pyhien taistojenne kentät me veisuin ylistämme teidän 
muistoanne, oi kunniakkaat marttyyrit, ja hämmästyneinä kiitämme 
Kristusta. 
 
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
 
Taistellessaan voittajat sanoivat toisilleen: Älkäämme säälikö lihaa! 
Tulkaa, kuolkaamme Kristuksen tähden, että saisimme elää 
iankaikkisesti, lakkaamatta karkeloiden! 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
Yksiolentoinen Kolminaisuus, syntymätön Isä, syntynyt Poika ja 
uloslähtenyt Henki, varjele armollasi vahingoittumattomina ne, jotka 
Sinua kiitosvirsin ylistävät. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle:  
 
Terve, suuresti kunnioitettu Maria, Sinä puhdas, neitseitten kunnia, 
äitien tuki, ihmisten apu ja maailman ilo, Jumalamme Äiti ja palvelija! 
 
Marttyrien tropari 
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala. 
 
Pyhien juhlajoukko, ota minun rukoukseni vastaan! Ja niin kuin minä 
olen tullut otolliseksi suutelemaan pyhää ristiä, niin rukoilkaa, pyhät 
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ihmiset, Kristusta, että Hän soisi minun myöskin kumartaa Hänen 
pelastavaisia kärsimyksiään. 
 
Vainajien tropari 
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
 
Armollinen, ihmisiä rakastava Herra, päästä synneistään vapaiksi ne, 
jotka ovat muuttaneet luoksesi, anna ne heille anteeksi ja saata heidät 
lepoon valittujesi majoihin, sillä Sinä olet Elämä ja Ylösnousemus. 
 
Katabasi: (4.säv.1-3,L) 
Me kaikki ylistämme Sinun ihmisrakkauttasi,/ Herra Vapahtajamme,/ 
palvelijaisi kunnia ja uskovaisten kruunu,/ joka olet tehnyt 
suuriarvoiseksi Synnyttäjäsi muiston. 
 
Kuoro: 8.säv 
Totisesti on kohtuullista / ylistää autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä,/ 
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti./ Me ylistämme Sinua, 
joka olet kerubeja kunnioitettavampi / ja serafeja verrattomasti jalompi,/ 
Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,// Sinua, totinen 
Jumalansynnyttäjä. 
 
Pieni ektenia  
Lukija: Triodionin fotagogikon eli Valovirrelmä: 
Sinä Jumala olet taivaan tähdillä kaunistanut, ja Sinun pyhäsi ovat 
maan valaisseet; kaikkien Luoja, pelasta Sinua ylistävät.  
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Vainajien 3.säv: 
Vapahtaja, Sinä joka Jumalana hallitset sekä kuolleita että eläviä, saata 
nukkuneet palvelijasi lepoon valittujen majoihin, sillä vaikka he ovatkin 
syntiä tehneet, eivät he koskaan Sinusta luopuneet. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  Jumalansynnyttäjälle: 
Enkelien ihanuus, murheellisten ilo, kristittyjen esirukoilija, Neitsyt 
Herran Äiti, puolusta meitä ja päästä meidät iankaikkisesta vaivasta.  
 
Lukija: Kiitospsalmi  
Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet! 
Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet! 
Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut. 
Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi, hän sääti niille järkkymättömät lait. 
Ylistäkää Herraa, te jotka olette maan päällä, ylistäkää, syvyydet ja 
meren pedot! Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva, ylistä, myrskytuuli, 
hänen käskyläisensä! Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja 
setrit, villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut! Ylistäkää 
Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet, 
nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret! Ylistäkööt nämä kaikki Herran 
nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen, hänen mahtinsa ulottuu 
yli taivaan ja maan. Herra on antanut kansalleen uuden voiman. Häntä 
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ylistävät kaikki hänen palvelijansa, Israelin kansa, joka saa olla lähellä 
häntä. 
 
Kiitosstikiiroina vuorosävelmän mukaiset marttyyrien stikiirat, Kunnia, 
vainajien stikiira, nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira. 

JOS oktoehoksen tekstejä ei ole saatavilla, niin laula nämä 
6.sävelmän lauantain tekstit: 
 
Marttyyrien stikiirat, 6.säv. 
Koko luomakunta viettää Sinun pyhiesi muistojuhlaa, oi 
Herra./ Taivaat riemuitsevat enkelten kanssa / ja maa iloitsee 
ihmisten kanssa.// Heidän rukoustensa tähden armahda 
meitä. 
 
Liitelauselma: Pyhien joukot rukoilevat Sinua, oi Kristus: 
Armahda meitä, oi ihmisiä rakastava! 
 
Herra, elleivät Sinun pyhäsi olisi esirukoilijoinamme / ja ellei 
Sinun hyvyytesi meitä säälisi, / niin kuinka rohkenisimme 
veisuin ylistää Sinua, Vapahtaja,/ jota enkelit lakkaamatta 
ylistävät?// Oi sydänten tuntija, sääli meidän sielujamme. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
vainajien stikiira: 
Meidän Jumalamme on tehnyt pyhät miehet ja naiset 
ihmeellisiksi!/ Iloitkaa ja riemuitkaa kaikki te, Hänen 
palvelijansa,/ sillä teille Hän on valmistanut seppeleen ja 
Valtakuntansa,// mutta me pyydämme: älkää unohtako 
meitäkään! 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  Jumalansynnyttäjälle: 
Sinä olet meidän Jumalamme, joka viisaasti kaiken luot ja 
täytät./ Sinä, Kristus, lähetit profeettoja ennustamaan Sinun 
tulemisestasi,/ ja apostoleja saarnaamaan Sinun suuria 
tekojasi./ Toiset ennustivat Sinun saapumisestasi, toiset taas 
kasteella valistivat pakanakansat./ He saivat todistaa 
halajamastansa, ja molempien kuorot rukoilevat nyt 
Synnyttäjäsi kanssa:/ Herra, saata lepoon sielut, jotka olet 
ottanut tykösi,/ ja suo meillekin Sinun valtakuntasi, Sinä 
minun Lunastajani ja Jumalani,// joka kärsit ristin minun, 
tuomion alaisen, takiani. 

 
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt ja aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, kuuluu kunnia, ja Sinulle Isä, Poika 
ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen.  
Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille valkeuden. 
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Lukija: SUURI YLISTYSVEISU uusi teksti 
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita Hän 
rakastaa. Me kiitämme Sinua, me ylistämme Sinua, kumarramme Sinua, 
kunnioitamme Sinua, kiitosta kannamme Sinulle Sinun suuren kunniasi 
tähden. 
Herra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä, kaikkivaltias. Herra, 
ainokainen Poika, Jeesus Kristus ja pyhä Henki. Herra Jumala, Jumalan 
Karitsa, Isän Poika, joka otat pois maailman synnin, armahda meitä. 
Sinä, joka maailman synnit otat pois, ota vastaan meidän rukouksemme. 
Sinä, joka Isän oikealla puolella istus, armahda meitä. Sillä Sinä olet 
ainoa pyhä, Sinä olet ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan 
kunniaksi. Aamen.  
Joka päivä minä ylistän Sinun nimeäsi aina ja ikuisti. Herra, Sinä olet 
meidän turvamme polvesta polveen. Minä sanoin: Herra, armahda 
minua, tee minut terveeksi! Minä olen tehnyt syntiä Sinua vastaan. 
Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani - opeta minua 
täyttämään tahtosi! Sinun luonasi on elämän lähde, Sinun valostasi me 
saamme valon. Herra, suo armosi ja hyvyytesi niille, jotka tuntevat Sinut. 
Suo, Herra, että me tämän illan/päivän syntiä tekemättä viettäisimme. 
Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala, sekä kiitetty ja ylistetty on 
Sinun nimesi iankaikkisesti. Aamen. 
Herra, ole meille laupias, kun me turvaudumme Sinuun. Kiitetty olet 
Sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Kiitetty olet Sinä, Valtias, tee minut 
Sinun käskyjäsi ymmärtäväksi. Kiitetty olet Sinä, Pyhä, valista minua 
käskyilläsi.  
Herra, Sinun laupeutesi pysyy iankaikkisesti. Älä kättesi töitä hylkää. 
Sinulle on tuleva kiitos, Sinulle ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia 
tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt ja aina ja iankaikkisesta 
iankaikkiseen. Aamen. 
 
Anomusektenia  
Virrelmästikiiroja 
Virrelmästikiiroina vuorosävelmän mukaiset Theofaneksen stikiirat, 
Kunnia – nyt Jumalansynnyttäjän stikiira. 

JOS  oktoehoksen tekstejä ei ole saatavilla, niin laula nämä 
6.sävelmän lauantain tekstit: 
 
Oi armorikas Valtias, jonka laupeus meitä kohtaan on 
käsittämätön / ja jonka jumalallisen hyvyyden lähde on 
tyhjentymätön,/ saata luoksesi lähteneet elävien maahan ja 
anna heille iankaikkisesti pysyvä omistus rakastettuihin ja 
halattuihin asuntoihin,/ sillä Sinä, Kristus, vuodatit veresi 
kaikkien puolesta // ja lunastit maailman elävöittävällä 
hinnalla. 
 
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi 
Herra. 
Omasta tahdostasi Sinä kestit elävöittävän kuolettamisen,/ 
Sinä vuodatit elämän ja annoit uskovaisille iankaikkisen 
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nautinnon,/ saata siihen nekin, jotka ovat nukkuneet 
ylösnousemuksen toivossa,/ ja anna hyvyydessäsi anteeksi 
kaikki heidän rikkomuksensa,/ sillä Sinä olet ainoa synnitön, 
ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava,/ että Sinun nimeäsi, oi 
Kristus, aina veisuin kiitettäisiin // ja me pelastuneina 
ylistäisimme Sinun taloudenhoitoasi. 
 
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. 
Oi Kristus, me tiedämme, että Sinä hallitset jumalallisella 
vallallasi eläviä ja vallitset kuolleita,/ ja me pyydämme: Oi 
ihmisiä rakastava,/ saata uskovat palvelijasi, jotka ovat 
lähteneet Sinun luoksesi,/ lepoon valittujesi kanssa 
virvoituksen paikkaan, pyhiesi kirkkauteen,/ sillä Sinä haluat 
armoa ja Jumalana pelastat ne,// jotka olet luonut kuvasi 
mukaan, oi ainoa armorikas. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle 
Oi ylen pyhä, Sinä osoittauduit jumalalliseksi asumukseksi,/ 
sillä Sinuun, oi aviotatuntematon, sijoittui Jumala / ja Sinä 
synnytit ihmiseksi ilmestyneen Kristuksen kahdessa 
olemuksessa mutta yhdessä persoonassa./ Rukoile Häntä, 
ainosyntyistä ja esikoista,/ joka varjeli Sinut nuhteettomana 
neitseenä synnytyksen jälkeenkin,// että Hän saattaisi 
uskossa nukkuneitten sielut lepoon valkeuteen, tahrattomaan 
kirkkauteen ja autuuteen. 
 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta Sinun nimellesi Sinä, 
Korkein. Aamulla julistaa Sinun armoasi ja yön tullen Sinun totuuttasi. 
(Ps 92) 
 
Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)  
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät 
synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja 
paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden. 
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen.  
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon 
Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin 
kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja 
anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi 
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät 
pahasta. 
 
Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja 
kunnia nyt aina ja iankaikkisesti. 
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Lukija. Aamen.  Troparit: 
Apostolit, marttyyrit ja profeetat,/ esipaimenet, pyhittäjät ja 
vanhurskaat,/ jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon 
säilyttäneet / ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä,/ teitä me 
pyydämme rukoilemaan,// että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme. 
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.  
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän 
syntinsä,/ joita he ovat eläessänsä tehneet,/ sillä ei kukaan ole synnitön 
kuin yksin Sinä,// joka edesmenneillekin annat levon. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.  
Oi sanomattoman Valkeuden pyhä Äiti,/ enkelveisuin me Sinua 
kunnioitamme // ja hartaasti ylistämme. 
 
Hartauden ektenia 
Pappi: Se on viisautta  Kuoro: Siunaa! 
Pappi: Kiitetty olkoon …  Kuoro: Aamen. Vahvista, Jumala …  
 
1 hetki - ja lopetus 
Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän 
toivomme, kunnia Sinulle. 
Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Aamen./ Herra, armahda.(3)/ Siunaa! 
Pappi: aamupalveluksen loppusiunaus 
Kuoro: Anna, Herra, pitkä ikä … 
 
Troparit  hetkissä:  Apostolit, marttyyrit…  
  Kunnia … Muista, Herra, hyvyydessäsi …  
Kontakki: Saata, oi Kristus, …  

Isä Johannes Seppälän suomentamista Triodionin teksteistä HTch 2/2012. 

 
LITURGIA 

Sunnuntain antifonit  
Autuuden troparit vuorosävelmän mukaan 
 
Kaikkien pyhien tropari, 2. säv. 
Apostolit, marttyyrit ja profeetat,/ esipaimenet, pyhittäjät ja 
vanhurskaat,/ jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon 
säilyttäneet / ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä,/ teitä me 
pyydämme rukoilemaan,// että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme. 
 
Vainajien tropari, 2. säv.:  
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän 
syntinsä,/ joita he ovat eläessänsä tehneet,/ sillä ei kukaan ole synnitön 
kuin yksin Sinä,// joka edesmenneillekin annat levon.  
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, 
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Vainajien kontakki, erityinen sävelmä 
Saata, oi Kristus,/ sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon,/ 
missä ei ole kipua, ei surua / eikä huokauksia,// vaan on loppumaton 
elämä. 
 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Teotokion, 8.säv. 
Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ynnä otollinen esirukoilija 
Jumalan edessä, jonka synnyttänyt olet, / oi puhdas Neitsyt, 
Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus! 
 
Prokiimeni: 6. säv.:  
Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat. (Ps.32:11) 
Liitelauselma: 
Autuas on se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on 
peitetty. (Ps.32:1) 
Toinen prokiimeni, vainajien: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä 
olemaan. (Ps.25:13) 

Prokiimeni (uusi) 6.säv.: Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te 
vanhurskaat. (Ps.32:11a) 
Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, 
jonka synnit on pyyhitty pois. (Ps.32:1) 
Toinen prokiimeni: Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen 
jälkeläisensä perivät maan. (Ps.25:13) 

 
Epistolat:  Hebr. 6:9-12  ja vainajille: 1.Korint. 15:47-57: 
 
Veljet ja sisaret, te olette kuitenkin tuo parempi maa, ja teitä odottaa 
pelastus. Olemme siitä varmoja, vaikka puhunkin näin. Eihän Jumala ole 
epäoikeudenmukainen, ei hän unohda teidän tekojanne eikä rakkauttanne, jota 
olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet hänen 
pyhiään ja yhä palvelette heitä. Hartaasti vain odotamme, että te itse kukin 
loppuun asti yhtä innokkaasti haluatte kokea yhteisen toivomme täyttymisen. 
Älkää päästäkö itseänne veltostumaan, vaan seuratkaa niiden esimerkkiä, 
jotka ovat uskoneet ja kärsivällisesti odottaneet ja sen tähden saavat 
omakseen sen, minkä Jumala on luvannut. 
 
Veljet ja sisaret! Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen 
ihminen on taivaasta. Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki 
maalliset ihmiset, ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat 
olemaan taivaalliset ihmiset. Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen 
kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi.  
Sen sanon, veljet ja sisaret, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan 
valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta. Nyt 
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ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, 
yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja 
kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan 
on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. 
Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen 
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: -- Kuolema on nielty ja 
voitto saatu. Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema? 
Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, 
joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!  
 
Halleluja, 6.säv. 
Liitelauselma: Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät 
kaikista heidän ahdistuksistansa. (Ps.34:18) 
Liitelauselma: Autuas, se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! 
Hänen muistonsa pysyy polvesta polveen. (vert.Ps. 65:5; 102:13) 

Halleluja, uusi, 6.säv. 
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja 
pelastaa heidät kaikesta hädästä. (Ps.34:18) 
Liitelauselma: Autuas, se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla 
luoksesi ja asua pyhäkössäsi. Mutta sinä, Herra, hallitset 
ikuisesti, sinun nimesi kaikuu polvesta polveen. (Ps. 65:5a, 102:13) 

 
Evankeliumit:  Mark. 7: 31-37  ja vainajien Joh. 5: 24-30 
Siihen aikaan Jeesus lähti Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin 
alueen kautta Galileanjärvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka 
ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen 
päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, 
sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja 
sanoi kuurolle: "Effata." Se merkitsee: aukene. Silloin miehen korvat 
aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.  
Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän 
heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylen määrin 
hämmästyksissään ja sanoivat: "Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa 
kuulemaan ja mykät puhumaan."  
 
Herra sanoi hänen luoksensa tulleille juutalaisille: 
"Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, 
on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt 
kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti: tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin 
kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää,  
sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen. Isä on myös 
antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö 
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tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen 
äänensä. He nousevat haudoistaan -- hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, 
pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.  
"Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan mitä 
kuulen, ja tuomioni on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, 
vaan lähettäjäni tahdon.  
 
Vainajien ektenia normaalisti hartauden ektenian jälkeen. 
 
Ehtoollislauselma: 
Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta 
Häntä kiittää. (Ps.33:1) 
Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! Hänen muistonsa 
pysyy polvesta polveen. (Ps.65:5; 102:13) 

Ehtoollislauselma, uusi:  
Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää 
häntä. (Ps.33:1) 
Autuas, se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi. Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi 
kaikuu polvesta polveen. (Ps. 65:5a, 102:13) 

 
Ambonin takaisen rukouksen jälkeen kolivan siunaus: 
(koliva = hunajavedessä keitettyjä vehnän- tai riisinjyviä, jotka koristellaan kaikenlaisilla hedelmillä.) 
Kuoro: 
Vainajien tropari, 2. säv.:  
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän 
syntinsä,/ joita he ovat eläessänsä tehneet,/ sillä ei kukaan ole synnitön 
kuin yksin Sinä,// joka edesmenneillekin annat levon.  
Kontakki 
Saata, oi Kristus,/ Sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon,/ 
missä ei ole kipua,/ ei surua eikä huokauksia,// vaan on loppumaton 
elämä. 
Diakoni: Rukoilkaamme Herraa. 
Kuoro: Herra, armahda. 
Pappi: Herra, joka kaikki olet tehnyt sanallasi ja käskenyt maan kasvaa kaikenlaisia 
hedelmiä nautinnoksemme ja ruuaksemme, joka olet osoittanut kolme nuorukaista ja 
Danielin, joita jyväruualla ruokittiin Babyloniassa, kauniimmaksi kuin ne joita makealla 
ruualla ruokittiin.  Sinä itse, kaikkihyvä Kuningas, siunaa nämäkin hedelmillä koristetut 
jyvät.  Pyhitä ne, jotka niitä nauttivat, sillä he edeskantavat nämä Sinun ja pyhäsi 
kunniaksi ja oikeassa uskossa kuolleiden muistoksi.  Anna siis, oi Hyvä, nämä jyvät 
kaunistaneille ja pyhäsi muistoa viettäville, kaikki mitä he pelastuksekseen anovat sekä 
osallisuus Sinun iankaikkisista hyvyyksistä.  Puhtaimman Valtiattaren, 
Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen Marian esirukousten tähden ja pyhäsi 
_____________, jonka muistoa vietetään sekä kaikkien pyhiesi esirukouksien tähden. 
Sillä Sinä, meidän Jumalamme, olet kaiken siunaaja ja pyhittäjä, ja me kunniaa 
edeskannamme Sinulle sekä aluttomalle Isällesi ja kaikkeinpyhimmälle, hyvälle ja 
eläväksitekevälle Hengellesi nyt ja aina ja iankaikkisesti. 
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Kuoro: Amen. Siunattu olkoon Herran nimi…(3) 
liturgian lopetus normaalisti! 
Jumalanpalveluksen kaava Suuren Paaston 2-, 3- ja 4- lauantaina: 
PARASTAASI - AAMUPALVELUS  
Arkipäivän kaava; tekstit oktoehoksesta,(mineasta) ja triodionista. 
(vainajien pöytä on asetettu keskelle kirkkoa) 
Kuninkaallinen alku 
Heksapsalmit 
Suuri ektenia – tavallinen 
Halleluja, 2.säv. – Jumala on Herra-sijaan 
Lauantain troparit: Apostolit, marttyyrit… 
Kunnia – Muista, Herra… 
Nyt – Oi sanomattoman Valkeuden… 
(Katisma 16) 
Katisma 17 -valittuja jakeita kahdessa jaksossa: 
1.jakso ja 1. vainajien pieni ektenia 
2.jakso  
Kiitetty olet Sinä, Herra…-troparit 
2. vainajien pieni ektenia 
Saata, oi Vapahtaja… 
Kunnia – nyt  Oi Kristus Jumala… 
Ps 51 
Triodionin ”nelilaulu”: ensimm. nelilaulu 4, toinen 6 troparilla:  
6.laulun jälkeen 3. vainajien pieni ektenia,  
Kontakki: Saata, oi Kristus… ja Iikossi: Sinä itse… 
7. laulu, ja 8. laulun jälkeen Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi 
9.laulun jälkeen: Totisesti on kohtuullista… 
Pieni ektenia – tavallinen 
Valovirrelmät 
Kiitospsalmi  - luetaan, ja kiitosstikiirat oktoehoksesta 
Suuri ylistysveisu – luetaan 
Anomusektenia 
Virrelmästikiirat oktoehoksesta 
Hyvä on Herraa kiittää – Pyhä Jumala – Isä meidän 
Troparit – luetaan 
Hartauden ektenia 
I hetki – ja lopetus 
LITURGIA 
Sunnuntain antifonit 
Lauantain troparit 
Prokiimenit lauantain ja vainajille 
Epistolat päivän ja vainajille 
Evankeliumit päivän ja vainajille 
Ehtoollislauselmat lauantain ja vainajille 
(Kolivan eli ”muisteluvehnäsen” siunaus, jos on keitetty!) 
 
SP lauantaina on ”kevyt” vainajien muisto! Jopa Katisma 17 voidaan jättää pois! Jos aamupalvelusta ei ole 
toimitettu, niin Liturgian loppuun on luonnollista vielä liittää litania. 
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Varsinaisina yleisinä vainajien muistopäivinä, Tuomiosu- ja Helluntain edellä: Varsinaiset vainajien 
troparit, Katisma 17. (tulisi olla) täydellisempi, Kanonissa on 9 laulua, I-hetken paikalla on litania, kuin 
myös liturgian lopussa.  
 


	Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.
	Lukija: Suuri ylistysveisu uusi teksti

