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KOLMANNEN VIIKON LAUANTAI 

AAMUPALVELUS 

  

Heksapsalmin jälkeen Halleluja, 2. säv. 

 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. 

Tropari 

 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 - -. Vainajien tropari 

 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 - -. Jumalansynnyttäjän tropari 

 Oi sanomattoman Valkeuden pyhä Äiti, // enkelveisuin me Sinua 

kunnioitamme ja hartaasti ylistämme! 

  

Katisma 16. Vuorosävelmän mukaiset marttyyrien, vainajien ja 

Jumalansynnyttäjän katismatroparit. Katisma 17 kahdessa jaksossa. Pappi 

muistelee vainajia molempien jälkeen. Psalmien jälkeen vainajien 

ylistystroparit (Kiitetty olet Sinä, Herra). Ektenian jälkeen: 

 Katismatroparit, 5. säv. 

 Saata, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten 

joukkoon, / ja ota heidät asumaan Sinun majoihisi, / niin kuin siitä on 

kirjoitettu. / Hyvyytesi tähden älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, / joihin 

he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai tietämättään 

joutuneet, // oi ihmisiä rakastava! 

 Kunnia - -.  

 Joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai 

tietämättään joutuneet, // oi ihmisiä rakastava! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari 

 Oi Kristus Jumala, / joka koitit maailmalle Neitseestä / ja teit 

meidät hänen kauttansa valkeuden lapsiksi, // armahda meitä. 
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 Sitten minean ja temppelin pyhän kanonit. 6:nnesta veisusta 

lähtien minean kanoni ja tetraodion. 

 

Tetraodion, Joosefin runo, jonka akrostikon on: Näin laulaa Joosef. 

Luemme myös vastaavat Vanhan testamentin veisut. 

 

6. veisu. 4. säv. Irmossi 

Minä vajosin meren syvyyteen / ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut 

pyörteisiinsä. / Mutta Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, // johdata minun 

elämäni pois turmiosta. 

  

Troparit 

 Te, ylistettävät voittajat, virvoititte veripisaroin uskovaisten 

sydämet, mutta loistavasti hukutitte jumalattomien joukot niihin. 

 Kun te, taistelijat, kunnioititte kaikkien Valtiasta omin jäseninenne, 

teitä nyt kunnioitetaan lakkaamatta, sillä te olette uskovaisten kunnia ja 

heidän suuria puolustajiansa. 

 Vainajien tropari 

 Sinut, oi Sana, pantiin alimpaan hautaan. Anna siis pyhien 

taistelijain rukousten kautta lepo uskossa kuolleille ja anna heille rikkomusten 

lunastus! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Neitsyt, ota vastaan meidän äänemme, että voisimme tulisin äänin 

ylistää Sinua, ja rukoile Poikaasi armahtamaan meidän velkaamme! 

  

Toinen, herra Theodoroksen runo 

Irmossi. 8. säv. 

Olen monien syntien vallassa, / mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi eteen, 

oi ihmisiä rakastava Herra! / Ota minut vastaan, niin kuin otit profeetta 

Joonan, // ja pelasta minut! 

  

Troparit 

 Nyt on marttyyrien juhla! Rientäkäämme yhteen, ylistäkäämme 

heidän kunnioitettavia taistojansa ja veisuin kiittäkäämme Kristusta, joka on 

heidät kruunannut! 

 Oi autuaat marttyyrit, Kristuksen jumalallisen rakkauden 

polttamina te astuitte tulisille hiilille ikään kuin vilvoitukseen ja ylistitte 

veisuin Kristusta. 

 Kunnia - -. 
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 Veisuin minä ylistän Sinua, aluton Kolminaisuus ja jumalallinen 

Ykseys, valkeus ja valkeudet, elämä ja elämät, Järki, Sana ja Henki, pyhä ja 

pyhät, yksi Jumala! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Karkeloi, esi-isä Iisai, sillä Sinun juurestasi on noussut elämän 

kukka, joka pelastaa maailman, Kristus Jumala puhtaasta Neitseestä! 

 Liitelauselma: Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun 

pyhäköstäsi. <Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.> 

 Kristuksen vahvistamina te, autuaat, ette peljänneet tulta, miekkaa 

ettekä kuolemaa, vaan säilytitte pelastuksen tunnustuksen. 

 Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. 

 Sinä ihmisiä rakastava olet elämän ja kuoleman hallitsijana vapaa 

kuolleittenkin joukossa. Anna lepo niille, jotka olet tykösi ottanut, ja saata 

heidät kartanoillesi asumaan! 

  

Irmossi. 8. säv. 

Olen monien syntien vallassa, / mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi eteen, 

oi ihmisiä rakastava Herra! / Ota minut vastaan, niin kuin otit profeetta 

Joonan, // ja pelasta minut! 

  

7. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kolme nuorukaista Baabelissa teki tyhjäksi hirmuvaltiaan käskyn / ja liekkien 

keskeltä huusi: / Kiitetty olet Sinä, Herra, // meidän isiemme Jumala! 

  

Troparit 

 Kehen vertaisin sinua, sielu, kun pidät kiinni todella eläimellisistä 

himoista? Kuka voittaisi sinut synneissä? Huuda Kristukselle: Pelasta minut, 

oi Hyvä! 

 Oi pyhät, rukoilkaa hartaasti Häntä, joka pyhissä lepää, että Hän 

näinä pyhinä päivinä pyhittäisi kaikkien jumalisten mielen! 

 Vainajien tropari 

 Sinä korkein, armossa rikas, hyvä ja ihmisiä rakastava, anna 

ennennukkuneille palvelijoillesi anteeksi ja lue heidät pyhien joukkoon! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Sinä synnytit luonnon lait ylittäen ihmiseksi tulleen Luojan. Oi 

puhdas, rukoile Häntä, ettei Hän nyt ottaisi huomioon kenenkään rikoksia ja 

rikkeitä! 
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Toinen irmossi. 8. säv. 

Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, / joka enkelin kautta pelastit 

nuorukaiset tulesta // ja muutit pauhaavan pätsin viileydeksi! 

  

Troparit 

 Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka olet antanut 

kunniallisten marttyyrien muiston iloksi Kirkollesi ja sielun riemuksi. 

 Rikolliset tuomarit hämmästyttäen marttyyrit huusivat kidutusten 

keskellä: Me emme petä Sinua, Kristus, emmekä Sinua kiellä! 

 Kunnia - -. 

 Me palvomme yhtä luonto kolmessa persoonassa, Isää, Poikaa ja 

Henkeä, ja huudamme profeetan sanoin: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 

Jumala! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Kuinka Sinä synnytit äitinä vaikka pysyitkin neitseenä? Jumalan 

Neitsyt huutaa: Älä kysy minulta, mitä minä Jumalan synnytit, sillä Hän tekee 

mitä haluaa! 

 Liitelauselma: <Ihmeellinen on Herra> Pyhille, jotka <Hänen> 

maassa<nsa> ovat. 

 Oi Jumalan kirkastama marttyyrien joukko, suo palvelijaisi päästä 

kumartamaan Vapahtajan jumalallista ja eläväksi tekevää ristiä! 

 Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 

 Oi kuolematon Kuningas, Sinä elämän aarteen hoitaja, suo 

iankaikkinen elämä palvelijoillesi, jotka olet uskossa ja toivossa valinnut! 

  

Irmossi. 8. säv. 

Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, / joka enkelin kautta pelastit 

nuorukaiset tulesta // ja muutit pauhaavan pätsin viileydeksi! 

  

8. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! / Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä 

virvoitit kasteella nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, / ja opetit 

heidät veisaamaan: // Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

  

Troparit 

 Käyden vakain mielin tuskallisiin taistoihin te, marttyyrit, kestitte 

lihan kärsimyksiä ja siirtyneinä tuskattomaan loppuun te nyt kevennätte 

sydämen kaikki tuskat. 
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 Jumalalliset marttyyrit, te vaihdoitte katoavaisen ylhäiseen. 

Rukoilkaa kaikkien Jumalaa ja pelastakaa paaston ja huolellisen rukouksen 

kautta minut, joka ole himojen turmelema. 

 Vainajien tropari 

 Laupias Kristus, lähetä marttyyriesi rukousten kautta armosi 

kaikille, ja anna niille, jotka ovat lähteneet elämästä Sinun tykösi, velkojen 

päästö ja jumalallinen lepo. 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Jumalansynnyttäjä, joka synnytit synnittömän Jumalan, pyyhi 

äidillisillä esirukouksillasi meidän syntimme ja pelasta meidät, jotka 

huudamme: Kiittäkää, Herran teot, Herraa! 

  

Toinen irmossi. 8. säv. 

Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan 

eksytyksenkin veisatessaan: / Kiittäkää, Herran teot, Herraa, // ja korkeasti 

ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

  

Troparit 

 Kestettyänne polttavaa kidutusta te, voittajat, huudatte iloiten: 

Kiittäkää, Herran teot, Herraa! 

 Eksytyksen voitettuaan Jumalan sotavoimiin kuuluvat marttyyrit 

huusivat voittoveisua: Kiittäkää, Herran teot, Herraa! 

 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

 Kumartakaamme Pojan kanssa Isää ja pyhää Henkeä ja 

huutakaamme kaikki uskoen: Oi ykseydessä oleva Kolminaisuus, pelasta 

meidän sielumme! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Sinä, viaton, osoittauduit neitseeksi ja äidiksi, kun synnytit 

miehettä kaikkien Jumalan. Rukoile Häntä, että Hän pelastaisi palvelijasi! 

 Liitelauselma: Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun 

pyhäköstäsi. <Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.> 

 Kristus Vapahtaja, suo voittajiesi esirukousten kautta palvelijaisi 

kumartaa ja nähdä hyvyytesi elävöittävä risti. 

 Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. 

 Kuolleista noustessasi Sinä kukistit kuoleman vallan. Saata 

poismuuttaneet lepoon valittujesi kanssa kiittämään Sinua, Herraa! 

 Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja 

korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 
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Irmossi. 8. säv. 

Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan 

eksytyksenkin veisatessaan: / Kiittäkää, Herran teot, Herraa, // ja korkeasti 

ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

  

9. veisu. 4. säv. Irmossi 

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, / mutta Sinä, 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. // Sen 

tähden me Sinua ylistämme. 

  

Troparit 

 Mielenne hengelliselle kalliolle perustettuna te, voittajat, pysyitte 

vakaina vihollisen kaikissa juonissa. Tukekaa rukouksillanne Jumalan edessä 

minuakin, joka taivun sielun turmeleviin himoihin! 

 Te marttyyrien jumalallinen ja totisesti valoisa juhlajoukko, 

rukoilkaa ylen hyvää Herraa, että Hän antaisi pidättyväisyyden aikana meille 

kailille rikkomukset anteeksi ja iankaikkisen riemun. 

 Vainajien tropari 

 Oi ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, suo ylösnousemuksen toivossa 

nukkuneille palvelijoillesi osallisuus iankaikkisesta, illattomasta valkeudesta 

ja ihana nautinto, että me pelvolla Sinua ylistäisimme. 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Oi viaton, Sinun pyhä kohtusi tuli valon asumukseksi. Sen tähden 

minä uskoen huudan Sinulle: Kirkasta sieluni silmäterät ja osoita suora polku 

minulle, joka vilpittömästi ylistän Sinua autuaaksi! 

  

Toinen irmossi. 8. säv. 

Me ylistämme Sinua, Jumalan Äitiä, / ja kunnioitamme Sinua, 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, // sillä Sinä olet synnyttänyt meidän sielujemme 

Vapahtajan! 

  

Troparit 

 Uskovaiset, viettäkäämme marttyyrien muistoa, että pääsisimme 

osallisiksi heidän kunniastansa, kun me ylistämme heidän voittoisaa 

kilvoitustansa. 

 Teidän miehuullisuuttanne pedotkin suuresti hämmästyivät, tuli 

väistyi ja nuolet murtuivat. Ihmeellinen on Jumala teissä, oi voittajat! 

 Kunnia - -. 
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 Aluton luonto, kolmipersoonainen ykseys, Isä, Poika ja Pyhä 

Henki, jumalallinen valkeus ja elämä, varjele meitä, jotka Sinua ylistämme! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Me kiitämme Sinua, Israelin Jumalaa, joka ilmestyit Neitseestä 

maailmaan ja ylensit meidän pelastuksemme sarven! 

 Liitelauselma: <Ihmeellinen on Herra> Pyhille, jotka <Hänen> 

maassa<nsa> ovat. 

 Kristuksen voittajat, maailman esirukoilijat, suokaa kaikkien 

nähdä ja kumartaa Hänen ristiänsä teidän rukoustenne kautta! 

 Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 

 Jumalan Poika, saata luoksesi muuttaneet sinne, missä elämän 

lähde virtaa ja missä Sinun kasvojesi valkeus vallitsee. 

  

Irmossi. 8. säv. 

Me ylistämme Sinua, Jumalan Äitiä, / ja kunnioitamme Sinua, 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, // sillä Sinä olet synnyttänyt meidän sielujemme 

Vapahtajan! 

  

Sävelmäjakson mukainen fotagogikon ja vainajien eksapostilario, 3. säv. 

 Vapahtaja, Sinä ollen Jumala pidät vallassasi sekä kuolleet että 

elävät. Saata nukkuneet palvelijasi lepoon valittujen majoihin, sillä vaikka he 

ovatkin syntiä tehneet, eivät he ole Sinusta kuitenkaan luopuneet. 

  

Kiitosstikiiroina vuorosävelmän mukaiset marttyyrien stikiirat, Kunnia, 

vainajien stikiira, nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira. 

  

Virrelmästikiiroina sävelmäjakson mukaiset Theofaneksen stikiirat, Kunnia, 

nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira. 

 

LITURGIA 

  

Prokimeni, 6. säv.: Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat. 

 Liitelauselma: Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut. 

  

Halleluja, 6. säv. 

 Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
 


