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Suuren Paaston keskiviikko- ja perjantaipäivien
Ennenpyhitettyjen Lahjain liturgioiden
vaihtuvat tekstit
1. viikon ke 6-hetki
PROFETIAN TROPARI, 4.säv.:
Sinä tunnet, oi ihmisiä rakastava, meidän luontomme,/ tunnet
meidän heikkoutemme/ Me olemme syntiä tehneet,/ mutta emme ole
Sinusta, oi Jumala, luopuneet,/ emmekä ole käsiämme vieraan
jumalan puoleen kohottaneet./ Armahda meitä, oi Laupias,// Sinun
hyvyytesi tähden!
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 4.sävelmä:
Minä tunnustan Sinut, Herra,/ kaikesta sydämestäni.
Liitelauselma: Minä iloitsen ja riemuitsen Sinusta. (Ps 9:2, 3)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta.
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta ( 2:3-11):
Kuulkaamme.

Lukija:
Näin sanoo Herra: Siionista tulee Herran sana ja
Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee
kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin
taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei
enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja.
Jaakobin lapset, tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa! Herra, sinä
olet hylännyt kansasi, olet hylännyt Jaakobin lapset. Heidän maansa
on täynnä idän tapoja, se on ennustajien vallassa kuin filistealaisten
maa, muukalaisia tulvillaan. Heidän maansa on täynnä kultaa ja
hopeaa, sen aarteilla ei ole määrää, heidän maansa on täynnä hevosia
eikä vaunuilla ole loppua. Heidän maansa on täynnä epäjumalia,
kättensä töitä he kumartavat, sormiensa luomuksia palvovat.
Mutta ihminen joutuu nöyrtymään, miehen on pakko kumartua.
Herra, älä anna anteeksi heille! Paetkaa vuorten uumeniin,
piiloutukaa maan tomuun Herran kauhistuttavan voiman tieltä,
hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä! Ylpeät silmät nöyrtyvät, ylpeä
varsi taipuu, sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen.
Pappi:
Se on viisautta.
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta;/ oikeamieliset
saavat Hänen kasvonsa nähdä. (Ps 11:7, 1)
Liitelauselma: Herraan minä turvaan; kuinka te sanotte minulle?
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1.viikon ke ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 8.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
Sinun nimeäsi.
Veljet! Paastoten ruumiillisesti, paastotkaamme myös henkisestikin:/
Katkaiskaamme kaikki vääryyden kahleet,/ rikkokaamme voimallisten
siteitten
paulat,/
repikäämme
kaikki
väärät
kirjoitukset:/
antakaamme nälkäisille leipää ja kodittomat saattakaamme
koteihin,// että saisimme Kristukselta Jumalalta suuren laupeuden.
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
Sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen:
MARTTYYRIEN STIKIIRA: 8.säv.
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
Kuinka suuri on pyhien marttyyrien kunnia,/ mikä ylistys olisi riittävä
heille!/ Sinut, taivaat puoleemme taivuttaneen ja luoksemme alas
tulleen tähden/ he taivuttivat niskansa miekan alle./ Sinun tähtesi,
joka itsesi tyhjensit ja otit palvelijan muodon,/ he nöyryyttivät itsensä
aina kuolemaan saakka, jäljitellen Sinun köyhyyttäsi./ Heidän
rukouksiensa tähden // armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta
laupeudestasi.
HERRA JOOSEFIN STIKIIRAT, 2.sävelmä:
7. Liitelauselma: Tarkatkoon Sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Jeesus, totinen hengellinen Aurinko,/ lähetti teidät, jumalannäkijät
apostolit,/ ikään kuin jotkut leimuavat salamat koko maailmaan / ja
Jumalan innoittaman saarnanne valolla / karkotti pois eksytyksen
pimeyden / sekä valaisi ne, jotka tietämättömyyden pimeyteen olivat
petoksen kautta joutuneet./ Rukoilkaa pyhät apostolit, hartaasti
Jeesusta,// että Hän antaisi meille taivaasta valonsa ja suuren
laupeuden.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi. 2.säv.
Elias paastolla itsensä kirkastettuaan / kohosi hyveillään
taivaallisissa vaunuissa ylös / ja liikkui taivaan korkeudessa. /
Seuraa, viheliäinen sieluni, hartaasti häntä / ja paastoa kaikesta
pahasta, kateudesta ja riidasta / sekä hetkellisestä, intohimoisesta
hekumasta,/ jotta välttäisit haikean vaivan ja ikuisen helvetin
huutaen Kristukselle:// Herra, kunnia olkoon Sinulle!
HERRA TEODOROKSEN STIKIIRA, 5.sävelmä:
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Jumalalliset apostolit,/ maailman lämpimät esirukoilijat ja
oikeauskoisten suojelijat! / Teillä on rohkeuden voima Kristuksen,
meidän Jumalamme edessä./ Me pyydämme teitä, suuresti
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kunnioitetut,/ rukoilkaa puolestamme,/ että me saisimme paaston
hyvän ajan hyvin mielin viettää / ja vastaanottaa yksiolennollisen
Kolminaisuuden armon.// Te, suursaarnaajat, rukoilkaa sielujemme
puolesta.
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Kunnia...nyt ... 8.säv.
JUMALANSYNNYTTÄJÄN STIKIIRA OKTOEHOKSESTA, 8.sävelmä:
Näe murtuneen sydämeni ahdistus, Jumalan kihlaama, Neitsyt
Maria,/ kaikkiviaton, ota hylkäämättä vastaan kätteni ylennys,/ sinä
puhdas ja hyvää rakastava,/ jotta kiitosvirsin ylistäisin ja suuresti
kiittäisin Häntä,// joka on tehnyt suureksi sukukuntamme.
EHTOOVEISU
Diakoni: Illan prokimeni:
Lukija:
1.PROKIMENI, 5.sävelmä:
Sinä, Herra, varjelet meitä / ja suojelet meitä tältä sukukunnalta
ja iankaikkisesti.
Liitelauselma: Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet. (Ps 12: 8, 2)
Diakoni:
Lukija:
Diakoni:

Se on viisautta.
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ( 1:24-2:3):
Kuulkaamme.

Lukija:
Jumala sanoi: "Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä
olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit." Ja
niin tapahtui. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset
pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.
Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja,
karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä
liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän
hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja
sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja
ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja
kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."
Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit,
joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat
hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan
linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan
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ravinnoksi vihreät kasvit." Niin tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea
tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni
kuudes päivä.
Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala
oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi
kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti
sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään.
Diakoni: Se on viisautta.
Lukija:
2.PROKIMENI, 6.sävelmä:
Katsahda tänne, vastaa minulle, | Herra, minun Jumalani.
Liitelauselma: Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat, kuinka
kauan kätket minulta kasvosi.
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Diakoni:

2.PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta ( 2:1-22):
Kuulkaamme.

Lukija:
Poikani, ota varteen mitä sinulle sanon, pidä mielessäsi
minun neuvoni. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, avaa sydämesi
ymmärrykselle, pyydä tietoa avuksi, korota äänesi ja kutsu
ymmärrystä. Etsi sitä kuin hopeaa, tavoittele niin kuin kätkettyä
aarretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan
tunteminen, sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja
ymmärryksen. Hän auttaa oikeamieliset menestykseen, kilven tavoin
hän on vilpittömien suojana, hän varjelee oikeuden tien ja turvaa
omiensa polut. Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on,
pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä. Silloin viisaus tulee
sydämeesi ja tieto ilahduttaa mieltäsi, maltti on sinun turvanasi,
varjelijanasi ymmärrys. Ne pitävät sinut etäällä pahuuden teistä,
ihmisistä, jotka viettelevät väärään, jotka ovat loitonneet oikealta tieltä
ja kulkevat pimeyden polkuja, jotka iloitsevat konnantöistään,
riemuitsevat siitä, mikä on kieroa ja väärää. Heidän polkunsa
kaartelevat sinne tänne, ja niin he kulkevat harhaan.
Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua
julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämänkumppaninsa,
unohtanut Jumalan solmiman liiton. Hänen ovensa on tuonelan ovi,
hänen tiensä vie varjojen maahan. Joka hänen luokseen menee, ei
palaa, ei enää tavoita elämän tietä.
Sinut ohjatkoon viisaus oikealle tielle, sille, jota vanhurskaat kulkevat.
Oikeamieliset perivät maan, rehelliset saavat asua siellä, mutta
jumalattomat temmataan juuriltaan, luopiot pyyhkäistään maan
päältä.
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1. viikon pe 6.hetki
PROFETIAN TROPARI, 8.säv:
Herra, ehkäise armollasi meidän elämässämme monilukuiset synnit /
ja parannukseen taipumattomat tapamme./ Paitsi Sinua emme tunne
toista, jonka vallassa olisi elämä sekä kuolema./ Pelasta meidät,
ihmisiä rakastava!
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 7.sävelmä:
Minä rakastan Sinua, Herra, minun voimani,/ Herra, minun
kallioni. (Ps 18:2, 3)
Liitelauselma: Minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen.
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta. (Jesaja 3:1-14:)
Kuulkaamme

Lukija:
Tietäkää: Jumala, Herra Sebaot, ottaa pois Juudalta ja
Jerusalemilta kaiken tuen ja turvan, runsaan veden ja leveän leivän,
jokaisen sotaurhon ja valiosoturin, jokaisen tuomarin ja profeetan,
ennustajan ja kansan vanhimman, jokaisen päällikön ja ylimyksen,
jokaisen neuvonantajan ja tietäjän, jokaisen loitsujen lukijan.
Minä panen poikaset kansan johtajiksi ja annan mielivallan sitä
hallita. Silloin kaikki sortavat toisiaan, ahdistavat toinen toistaan.
Nuori rehentelee vanhalle, mitätön kunnianarvoiselle. Silloin veli
tarttuu veljensä käsivarteen ja sanoo hänelle: "Kun sinulla sentään on
viitta, ryhdy sinä meille johtajaksi! Ota haltuusi tämä rauniokasa."
Niin toinen korottaa äänensä ja sanoo: "Minä en rupea teidän
haavojenne hoitajaksi! Ei minulla ole talossa leipää eikä vaatetta,
älkää yrittäkö minusta kansan johtajaa!"
Jerusalem sortuu ja Juuda kaatuu, koska ne ovat Herraa vastaan
sanoin ja teoin ja uhmaavat hänen valtansa kirkkautta. Heidän
röyhkeytensä ei jää kätköön, se näkyy heidän kasvoillaan. Kuin
Sodoman väki he kerskuvat synneistään, mitään kaihtamatta. Voi
heitä! Itselleen he pahaa tekevät.
Onnellinen on vanhurskas! Hänen käy hyvin, hän saa nauttia
tekojensa hedelmiä. Voi jumalatonta! Hänen käy huonosti, hänelle
tehdään niin kuin hän itse teki. Kansani valtiaat ovat lapsia, ja naiset
hallitsevat sitä. Kansani, sinun opastajasi vievät sinut harhaan, he
ovat hämmentäneet askeltesi suunnan.
Herra asettuu käymään
oikeutta, hän ryhtyy tuomitsemaan kansaansa. Hän tulee ja vaatii
tilille kansansa vanhimmat ja hallitusmiehet.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Herra, minun kallioni / ja lunastajani.
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus
ilmoittaa hänen kättensä tekoja. (Ps 19:15, 2)
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1.viikon pe ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 5.säv.

(Seppälän monisteen tekstit olivat samat

kuin violetti SPkirjassa)

10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Tulkaa, uskovaiset,/ tehkäämme valkeudessa Jumalan töitä,/
käykäämme siveästi, niin kuin päivällä;/ hylätkäämme itsestämme
joka ainoa väärä muistiinpano lähimmäistämme vastaan / ja
älkäämme panko hänelle loukkausta pahennukseksi;/ jättäkäämme
pois lihamme hekuma;/ kasvattakaamme sielumme armolahjoja;/
antakaamme tarvitsevaisille leipää,/ ja tulkaamme Kristuksen eteen,
katumuksella huutaen:// oi, meidän Jumalamme, armahda meitä!
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen:
OKTOEHOKSESTA 4 MARTTYYRIEN STIKIIRAA VUOROSÄVELMÄN MUKAAN:
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
4 STIKIIRAA PYHÄLLE THEODOROS ALOKKAALLE, 2.sävelmä:
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
Tulkaa kaikki, jotka marttyyreja rakastatte, hengelliseen iloon / ja
viettäkäämme juhlaa,/ sillä tänään marttyyri Theodoros tarjoaa
salaisen aterian,/ joka tuottaa meille, hänen juhlavierailleen, ilon,/ ja
kehottaa meitä huutamaan hänelle:/ Iloitse Sinä voittamaton
kilvoittelija,/ sillä sinä olet hirmuhaltijain uhkaukset maan päällä
tyhjäksi tehnyt./ Iloitse sinä, kun olet maisen ruumiisi antanut
Kristuksen, sinun Jumalasi, tähden kärsimyksiin./ Iloitse, kun olet
erilaisissa vaaroissa osoittautunut koetuksenkestäneeksi sotilaaksi
taivaallisessa sotajoukossa!/ Me rukoilemme sinua, sinä marttyyrien
kruunu,/ kanna rukouksesi meidän sielujemme puolesta!
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
Jumalan lahjoittaman ihmeittesi armon sinä, marttyyri Theodoros,/
olet ylettänyt kaikkiin niihin, jotka puoleesi uskolla kääntyvät./ Me
sen tähden kiitämme sinua lausuen:/ Sinä, oi kilvoittelija, lunastat
vankeja vapaiksi,/ parannat sairaita, teet köyhiä rikkaiksi, pelastat
merellä matkustajia,/ palvelijain turhamaisen pakenemisen pidätät,
saatat ilmi varastetun tavaran;/ sinä kehotat sotamiehiä
pidättäytymään kiristämisestä,/ annat lapsille hellästi sen, mitä he
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anovat;/ sinä olet niiden lämmin puoltaja, jotka sinun pyhää
muistoasi juhlivat./ Samoin kuin heille, niin myöskin meille, kun me
kiitosvirsillä kärsimyksiäsi ylistämme,// rukoile, pyhä kilvoittelija,
Kristukselta suurta armoa!
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
Marttyyri Theodoros!/ Sinä olet osoittautunut mitä korkeimmaksi
Jumalan lahjaksi,/ sillä sinä kuoltuasikin, samoin kuin eläessäsi,
täytit sinuun turvautuvien anomukset./ Niinpä kun kerran
vierasuskoisten sotajoukko oli ottanut kiinni ja vangikseen vienyt
erään vaimon pojan,/ ja kun tämä leskivaimo tuli temppeliisi ja valeli
sen kyyneleillään,/ niin sinä säälien tätä tulit alas valkoisella
hevosella / ja näkymättömästi toit pojan hänen äidilleen,/ etkä
tämänkään jälkeen lakannut tekemästä täällä ihmetekojasi.// Rukoile
nyt Kristukselta Jumalalta pelastusta meidän sieluillemme!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Minä ylistän sinua, oi ylen autuas Theodoros, jumalalliseksi lahjaksi,/
sillä tultuasi jumalallisen valon laskeutumattomaksi tähdeksi / sinä
valistit kilvoituksillasi koko luomakunnan./ Sinä osoittauduit tulta
voimakkaammaksi ja sammutit tulen liekin / sekä poltit rikki kavalan
lohikäärmeen pään./ Sen vuoksi Kristuskin antaen arvoa
kilvoituksillesi
seppelöitsi sinun hurskaan pääsi./ Suuri
marttyyrikilvoittelija!// Koska sinulla on rohkeutta Jumalan edessä,
niin rukoile hartaasti meidän sielujemme puolesta!
Kunnia...6.säv.
Vihollinen käyttäen aseenaan hirmuvaltiasta, tuota, samoin kuin
hänkin, Jumalasta luopunutta,/ yritti saastaisilla uhreilla tahrattujen
ruokien kautta kavalasti saastuttaa paastolla puhdistetun hurskaan
kansan,/ mutta sinä viisaammalla älyllä vahvistettuna kumosit hänen
suunnitelmansa,/ sillä sinä ilmestyit unessa silloiselle piispalle ja
paljastit viekkaan juonen / sekä saatoit selville aikeen pahuuden./
Nyt viettäessämme tapahtuman vuotuista muistopäivää / ja kantaen
sinulle uhriksi kiitospalvelustamme / me tunnustamme sinut
ihmisten pelastajaksi./ Pyydämme sinua, marttyyri Theodoros,/
pelasta vastedeskin meidät rukouksillasi Jumalan edessä,// jotteivät
pahan hengen juonet pääsisi meitä vahingoittamaan!
nyt ...

VUOROSÄVELMÄN MUKAINEN DOGMISTIKIIRA

OKTOEHOKSESTA.

EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni
Lukija:
1.PROKIMENI, 5.säv.
Kuulkoon Herra sinua / hädän päivänä.
Liitelauselma: Varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. (Ps 20: 2)
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Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos.2: 20- 3: 20.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille
linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta Aatamille ei löytynyt sopivaa
kumppania.
Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen
nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla.
Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja
mies sanoi: - Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun
lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on otettu.
Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he
tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen
vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää.
Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut.
Se sanoi naiselle: "Onko Jumala todella sanonut: 'Te ette saa syödä
mistään puutarhan puusta'?" Nainen vastasi käärmeelle: "Kyllä me
saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on
keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: 'Älkää syökö sen hedelmiä,
älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.'"
Silloin käärme sanoi naiselle: "Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää,
että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä
tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että
pahan."
Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli
kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti
siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen
kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he
huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja
kietoivat ne vyötärölleen.
Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa.
Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden
sekaan. Herra Jumala huusi Aatamia ja kysyi: "Missä sinä olet?" Mies
vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti,
koska olen alasti, ja siksi piilouduin." Herra Jumala kysyi: "Kuka
sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä
kielsin sinua syömästä?" Adam vastasi: "Nainen, jonka sinä annoit
minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä
söin."
Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!" Nainen
vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin." Herra Jumala sanoi
käärmeelle: - Koska tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut
eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan
tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen
välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille: ihminen on iskevä
sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.
Naiselle hän sanoi: - Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja
kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi,
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ja hän pitää sinua vallassaan. Ja Aatamille hän sanoi: - Koska teit
niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua
syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun
on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle
orjantappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan
ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet
maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan
tomuun sinä palaat.
Adam antoi vaimolleen nimeksi Eeva (=Elämä), sillä hänestä tuli
kaikkien ihmisten kantaäiti.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.säv.
Nouse voimassasi, Herra!/ Laulaen ja veisaten me ylistämme
Sinun väkevyyttäsi.
Liitelauselma: Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee; kuinka
suuresti hän riemuitseekaan sinun avustasi! (Ps 21: 14, 2)
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 3: 19-34.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Viisaudella Herra loi maan perustan, ymmärryksellä hän
rakensi taivaat, hänen tietonsa erotti kahtaalle meren, sen voimasta
pilvet satavat vettä.
Säilytä, poikani, harkinta ja maltti, älä päästä niitä silmistäsi, sillä ne
ovat sinun elämäsi tae, ne ovat kaulaasi kiertävä koru. Näin kuljet
tietäsi turvallisesti, et jalkaasi loukkaa, ja maata mentyäsi nukut
rauhallisesti, et mitään pelkää. Älä säikähdä vaaraa, joka äkisti
kohtaa, tuhon myrskyä, joka yllättää jumalattomat, sillä Herra on
sinun tukesi ja turvasi, hän varjelee jalkasi ansoilta. Älä kiellä apuasi,
jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää.
Älä sano lähimmäisellesi: "Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä
annan!" - kun sinulla kuitenkin on mitä antaa. Älä puno juonia
naapuriasi vastaan, joka pitää sinua ystävänään.
Älä ryhdy
käräjöimään, jos toinen ei ole tehnyt sinulle pahaa. Älä kadehdi
väkivallantekijää, älä mieli niille teille, joita hän kulkee. Väärämielistä
Herra kammoksuu, mutta oikeamielisen hän ottaa suojaansa.
Jumalattoman kodissa on Herran kirous, mutta oikeamielisten
asuinsijan hän siunaa. Säälimätöntä ei Herra sääli, mutta nöyrille
hän antaa armonsa.
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______________________
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgian lopussa, ambonin takaisen rukouksen
jälkeen, veisaamme (rukouskanonin) pyhälle Theodorokselle. Tuomme
tarjolle myös kolivaa:

Kuoro:
Siunattu olkoon ... 2x
P. THEODOROS ALOKKAAN TROPARI, 2.säv.
Suuri uskontodistus on tapahtunut:/ tulen liekeissä ikään kuin veden
vilvoittavissa virroissa pyhä marttyyri Theodoros riemuitsee,/ sillä
tultuaan tulessa kokonaan poltetuksi,/ hän niin kuin joku makea
leipä kannettiin uhriksi Kolminaisuudelle.// Hänen rukouksiensa
tähden pelasta, oi Kristus Jumala, meidän sielumme.
Kunnia ... P. THEODOROS ALOKKAAN KONTAKKI, 2.säv.
Sinä otit uskon Kristukseen kilveksi sydämeesi / ja teit tyhjiksi kaikki
vihollisen voimat / ja voittamattomana olet Sinä palkittu ikuisella
taivaallisella seppeleellä,// oi paljon kärsinyt Theodoros.
Nyt ...
JUMALANSYNNYTTÄJÄN TRIOPARI, 8.säv.
Puhdas Neitsytäiti Maria, Sinä kristittyjen pelastus,/ kaikki me
olemme saaneet hartaan apusi suojelukseksi ja väkeväksi
puolustukseksi./ Sen tähden, älä lakkaa rukoilemasta Vapahtajaa
meidän puolestamme,// että Hän antaisi meille rikkomuksemme
anteeksi!
KOLIVAN SIUNAUS:

(Koliva eli kutja: keitettyyn vehnään on sekoitettu
hunajaa, ja se on koristeltu erilaisilla makeilla
kasviksilla/hedelmillä; Kristuksen juhlien kunniaksi tai
Jumalan pyhien muistoksi kirkkoon tuoden!)

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
oallisuus Sinun iankaikkisista hyvyyksistä. Puhtaimman Valtiattaren,
Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen Marian esirukousten tähden
ja pyhäsi Theodoros Alokkaan, 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.
Kuoro:
Amen. Siunattu olkoon ...
ja liturgian päätös.
______________________
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2 viikon ke 6.hetki
PROFETIAN TROPARI, 6.säv.
Pelasta meidät, Sinä taivaissa asuva korkein Jumala,/ joka olet
luonut
kaiken,
missä
henki
on,/
sillä
Sinuun,
meidän
Vapahtajaamme,// me olemme toivomme panneet.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 5.sävelmä:
Herra minun Jumalani,/ Sinua minä huusin. (Ps 30:3, 2)
Liitelauselma: Minä ylistän Sinua, Herra, sillä Sinä pelastit minut.
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 5:16-25:)
Kuulkaamme:

Lukija:
Herra Sebaot on ylhäinen, hän jakaa oikeutta, pyhän
Jumalan pyhyys näkyy hänen oikeista tuomioistaan. Silloin karitsat
kulkevat raunioilla kuin laitumillaan ja teuraslampaat kiertelevät
ruokaansa hakien. Voi niitä, jotka turhuuksien orjina raahaavat
syntiä mukanaan, jotka kiskovat syyllisyyttä perässään kuin juhdat
vankkureita. He sanovat: "Pian nyt! Pankoon Herra heti toimeksi mitä
aikoo, niin saamme sen nähdä! Käyköön nyt tässä toteen Israelin
Pyhän suunnitelma, niin saamme sen kokea!"
Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi! Pimeyden he
kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi, karvaan makeaksi ja makean
karvaaksi. Voi niitä, jotka ihailevat omaa älyään ja omasta mielestään
ovat perin viisaita!
Voi niitä, jotka ovat sankareita viiniruukun
ääressä, niitä, jotka ovat väkeviä juomien sekoittajina! Lahjuksesta he
julistavat syyllisen syyttömäksi. Siltä, joka on oikeassa, he ottavat
oikeuden.
Sen tähden: niin kuin tulen kieli syö sängen, niin kuin kuiva ruoho
häipyy liekkiin, niin lahoavat heidän juurensa ja heidän kukkansa
hajoavat tomuna ilmaan. He ovat hylänneet Herran Sebaotin käskyt ja
halveksineet Israelin Pyhän sanaa.
Niin Herra antaa vihansa
leimahtaa kansansa yllä, hän kohottaa kätensä ja lyö. Vuoret
järähtelevät, ja kaduilla viruu ruumiita kuin jätteitä tunkiolla.
Vieläkään ei väistynyt Herran viha, hänen kätensä on yhä koholla.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Herra, Sinuun minä turvaan. / Älä salli minun ikinä häpeään
tulla.
Liitelauselma: Vapahda minut vanhurskaudessasi. (Ps 31:2)
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2.viikon ke ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 1.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Veljet, ryhtyessämme hengelliseen paastoon / älkää puhuko
kielellänne
kavaluuksia
älkääkä
panko
loukkausta
veljen
pahennukseksi,/
vaan
kirkastakaamme
sielun
lamppu
katumuskyynelin / ja huutakaamme Kristukselle:// Anna anteeksi
meidän rikkomuksemme, oi ihmisiä rakastava.
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen
MARTTYYRIEN STIKIIRA, 1.säv.
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
Oi maineikkaat marttyyrit,/ maa ei teitä kätkenyt, vaan taivas otti
teidät vastaan./ Teille avautuivat paratiisin portit / ja sisälle
käytyänne te nautitte elämän puusta.// Rukoilkaa Kristusta, että Hän
antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon.
TOISIA STIKIIROITA, JOOSEFIN RUNO, 3.säv.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Oi hyvä ja armollinen Herra, / suo jumalallisten apostolien rukousten
tähden,/ että me katuvin mielin viettäisimme hyvin paaston ajan,//
että me pelastuneina kaikki Sinua ylistäisimme.
6. Liitelauselma: Jos Sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, kuka silloin
kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
Suuri ja pelättävä on tulemisesi, Herra,/ kun istut toimittamaan
oikeudenmukaista tuomiota!/ Mutta älä tuomitse minua, joka olen
tuomionalainen,// vaan Jumalana säästä minua apostoliesi otollisten
rukousten tähden.
STIKIIRA, TEODOROKSEN RUNO, 6.säv.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Kristuksen apostolit,/ maasta syntyneitten valistajat,/ meidän
Jumalamme viisaan tiedon maailmaa rikastuttavat aarteet,/
päästäkää pyhien rukoustenne kautta kiusauksista meidät,/ jotka
veisaamme ylistystänne,/ ja suokaa meidän viettää rauhassa, vapaina
kaikesta pahasta, paaston aika,/ että otollisesti päästyämme
Kristuksen kärsimykseen // me uskalluksella kantaisimme
ylistysveisua Jumalallemme.
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
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3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Kunnia...nyt ... 1.säv. (Vuorosävelmän ke illan Teotokia Oktoehoksesta, tai
seuraava:)

TEOTOKIA OKTOEHOKSESTA, 1.säv.
Jumalansynnyttäjä, aviota tuntematon Neitsyt,/ sinä olet synnyttänyt
Jumalan viimeisinä aikoina / ja synnyttämisen jälkeenkin totisesti
osoittautunut puhtaaksi Neitseeksi,// sinä valtaistuin ja portti,
salainen pöytä ja hohtava lamppu.
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni.
Lukija:
1.PROKIMENI, 6.säv.
Iloitkaa Herrassa / ja riemuitkaa, te vanhurskaat. (Ps 32: 11,1)
Liitelauselma: Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut.
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos. 4:16-26.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui
asumaan Nodin maahan Eedenin itäpuolelle. Kain yhtyi vaimoonsa, ja
tämä tuli raskaaksi ja synnytti Henokin. Kain oli ensimmäinen, joka
perusti kaupungin, ja hän antoi sille nimen poikansa Henokin
mukaan.
Henokille syntyi Irad, Iradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi
Metusael, ja Metusaelille syntyi Lemek.
Lemek otti itselleen kaksi vaimoa; toisen nimi oli Ada ja toisen Silla.
Ada synnytti Jabalin, josta tuli teltoissa asuvien paimentolaisten
kantaisä. Jabalin veli oli nimeltään Jubal, ja hänestä tuli
ensimmäinen harpun- ja huilunsoittaja. Myös Silla synnytti pojan,
Tubal-Kainin, sepän, joka aloitti pronssin ja raudan takomisen. TubalKainilla oli sisar, jonka nimi oli Naama.
Lemek sanoi vaimoilleen: - Ada ja Silla, kuulkaa minua, te Lemekin
vaimot, ottakaa korviinne minun sanani! Jo yhdestä haavasta minä
tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin
puolesta
kostetaan
seitsemästi,
niin
Lemekin
puolesta
seitsemänkymmentäseitsemän kertaa.
Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan. Eeva antoi
hänelle nimen Set ja sanoi: "Jumala on suonut minulle uuden
jälkeläisen Abelin sijaan, jonka Kain tappoi." Setillekin syntyi poika,
ja Set antoi hänelle nimen Enos. Niihin aikoihin alettiin nimeltä
kutsuen rukoilla avuksi Herraa.
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Lukija:
2. PROKIMENI, 1.säv.
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme,/ niin kuin me
panemme toivomme sinuun.
Liitelauselma: Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten
on soveliasta häntä kiittää. (Ps 33:22,1)
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 5: 15- 6: 3a.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Poikani, juo vettä omasta ruukustasi, käytä oman kaivosi
raikasta juomaa. Miksi antaisit lähteittesi vuotaa kadulle, purojesi
kaupungin toreille? Ne pulppuavat yksin sinua varten, vain sinun
hyväksesi, eivät muiden. Olkoon sinun lähteesi siunattu, iloitse
vaimosta, jonka nuorena sait, rakkaasta peurasta, suloisesta
kauriistasi. Olkoot hänen rintansa ilosi vuodesta vuoteen, hänen
rakkautensa elämäsi riemu ja hurmio. Miksi, poikani, viehättyisit
vieraaseen naiseen, miksi hyväilisit vieraan povea? Missä ihminen
kulkeekin, Herra näkee hänet ja tarkkaa hänen askeleitaan.
Pahantekijä jää rikostensa vangiksi, takertuu syntiensä verkkoon.
Hillittömyyteensä hän kuolee, ajautuu perikatoon kaikessa
hulluudessaan.
Poikani, jos olet toisen puolesta mennyt takuuseen, lyönyt kättä
vieraan kanssa, jos omat puheesi ovat kietoneet sinut verkkoonsa,
lupauksesi vanginneet sinut ansaan, vieneet sinut vieraan ihmisen
käsiin, tee silloin näin, poikani, jotta pelastuisit: Mene ja vetoa
häneen, ahdista häntä pyynnöilläsi,
2. viikon pe 6.hetki
PROFETIAN TROPARI, 5.säv.:
Öin ja päivin me lankeamme eteesi, Herra./ Anna meidän
sieluillemme syntien päästö,/ niin että saisimme rauhassa kumartaa
ja ylistää Sinua,// oi ihmisiä rakastava!
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 4.sävelmä:
Herra, älä rankaise minua vihassasi, / älä kiivastuksessasi kurita
minua.
Liitelauselma: Sillä sinun nuolesi ovat uponneet minuun, sinun kätesi
painaa minua. ( Ps 38:2,3 )
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 7:1-14a:)
Kuulkaamme.
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Lukija:
Siihen aikaan, kun Ahas, Jotamin poika, Ussian
pojanpoika, oli Juudan kuninkaana, Syyrian kuningas Resin ja
Israelin kuningas Pekah, Remaljan poika, lähtivät sotaretkelle kohti
Jerusalemia mutta eivät voineet valloittaa sitä.
Kun Daavidin valtakunnassa saatiin kuulla, että syyrialaiset olivat
leiriytyneet Efraimin* alueelle, vavahti jokainen sydän, niin kuninkaan
kuin kansankin, niin kuin metsän puut vapisevat tuulen voimasta.
Silloin Herra sanoi Jesajalle: "Mene poikasi Sear-Jasubin* kanssa
tapaamaan Ahasia. Hän on Yläaltaan kanavan päässä Pesijänkentän
tiellä. Sano hänelle: Pysy rauhallisena, harkitse mitä teet. Älä pelkää
äläkä sydän kurkussa säiky noita kahta savuavaa kekälettä - älä
pelkää Resinin ja hänen syyrialaistensa tai Remaljan pojan vihaa.
Syyria on kyllä suunnitellut pahaa sinun varallesi, niin myös Efraim
ja sen pää Remaljan poika. He ovat sanoneet: 'Nyt hyökkäämme
Juudaan ja saatamme sen kauhun valtaan! Kaappaamme sen ja
asetamme sinne kuninkaaksi Tabelin pojan.'
Mutta Herra Jumala sanoo näin: - Ei se onnistu, ei niin tule
käymään. Sillä Syyrian päänä on vain Damaskoksen kaupunki, ja
Damaskoksen päänä on vain Resin. Kuusikymmentäviisi vuotta vielä,
ja Efraim on murskattu, se ei enää ole mikään kansa. Efraimin pää on
vain Samarian kaupunki, ja Samarian pää on vain Remaljan poika.
Ellette usko, te ette kestä."
Herra puhui jälleen Ahasille ja sanoi hänelle: "Pyydä Herralta,
Jumalaltasi, todisteeksi merkki, pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai
taivaan korkeudesta."
Mutta Ahas vastasi: "En pyydä. En pane Herraa koetukselle." Niin
Jesaja sanoi: "Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku! Eikö riitä, että
te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte
koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä? Sen tähden
Herra antaa itse teille merkin.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6. sävelmä:
Kuule minun rukoukseni, Herra,/ ota korviisi minun huutoni.
Liitelauselma: Minä pidän vaelluksestani vaarin, etten kielelläni syntiä
tekisi. (Ps 39:13,2)
2.viikon pe ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 4.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Ny on otollinen aika,/ nyt on pelastuksen päivä!/ Oi ainoa ihmisiä
rakastava,/ katso armosi runsaudessa minun sieluni puoleen //ja
kevennä minun rikosteni taakka!
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen:
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4 MARTTYYRIEN STIKIIRA vuorosävelmän mukaan
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Kunnia... pyhälle, jos on TAI Johannes Damaskolaisen vainajien
stikiira vuorosävelmän mukaan hautauskirjasta.
nyt…VUOROSÄVELMÄN DOGMISTIKIIRA JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE.
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni
Lukija:
1.PROKIMENI, 4.säv.
Sinun armosi ja totuutesi / varjelkoon minua aina.
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun
puoleeni ja kuuli minun huutoni. (Ps 40: 12,2)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1Moos.5:32- 6:8.)
Kuulkaamme

Lukija:
Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem,
Haam ja Jafet. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille
syntyi tyttäriä, jumalien pojat huomasivat, että ihmisten tyttäret olivat
kauniita, ja he ottivat näistä vaimoikseen keitä halusivat.
Herra sanoi: "Minä en anna elämän hengen asua ihmisessä miten
kauan tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen. Olkoon siis
hänen elinikänsä enintään satakaksikymmentä vuotta."
Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun
jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille
lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit. Kun Herra
näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän
ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui,
että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. Ja Herra sanoi:
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"Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen
mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä
kadun, että olen ne tehnyt." Mutta Nooa oli Herralle mieluinen.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.säv.
Minä sanoin: "Herra, ole minulle armollinen,/ paranna minun
sieluni.
Liitelauselma: Autuas se, joka vaivaista holhoo, hänet Herra pelastaa
pahana päivänä. (Ps 41:5,2)
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl.6: 20- 7:1.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy äitisi
opetusta. Ripusta ne kaulaasi, pidä aina niitä sydäntäsi vasten. Kun
kuljet, ne ovat oppaanasi, kun nukut, ne pitävät vartiota, ja kun
heräät, ne puhuvat sinulle.
Käsky on lamppu, opetus on valo, kuri ja kasvatus on elämän tie. Ne
varjelevat sinut pahalta naiselta, vieraan naisen liukkaalta kieleltä.
Älä eksy hänen kauneutensa lumoihin, älä mene ansaan, kun hän
katsoo. Portto pyytää vain leivän hinnan, mutta toisen miehen vaimo
vie sinulta hengen. Voiko kukaan pitää sylissään hehkuvia kekäleitä
ilman että vaatteet syttyvät tuleen? Voiko kukaan kävellä tulisilla
hiilillä ilman että jalat kärventyvät?
Samoin käy sen, joka lähestyy toisen vaimoa: joka toisen vaimoon
kajoaa, on saava rangaistuksensa. Halveksitaanhan sitäkin, joka
nälissään varastaa vain saadakseen syödä vatsansa täyteen - kiinni
jäätyään hän joutuu maksamaan seitsenkertaisesti, antamaan kaiken
mitä omistaa.
Mieletön siis se mies, joka viettelee toisen vaimon - niin tekee vain
se, joka ei hengestään piittaa. Häntä odottaa raippa ja pilkka,
lähtemätön on hänen häpeänsä. Sillä mustasukkaisen miehen raivo ei
laannu, ei hän tunne sääliä, kun koston aika tulee, ei lepy, vaikka
häntä kuinka lepyttäisi, ei lauhdu, vaikka häntä kuinka lahjoisi.
Muista, poikani, mitä sinulle sanon, pidä mielessäsi minun neuvoni.

3. viikon ke 6.hetki
PROFETIAN TROPARI, 8.säv.:
Herra, meillä ei ole tekojen perustaa./ Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet
armollinen,// älä, oi Synnitön, ylenkatso kättesi tekoja!
Pappi:
Lukija:

Se on viisautta:
1. PROKIMENI, 6.sävelmä:
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Uhraa Jumalalle kiitosuhri / ja täytä lupauksesi Korkeimmalle.
Liitelauselma: Herra, jumalien Jumala, puhuu ja kutsuu maan. (Ps
50:14,1)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 10:12-20:)
Kuulkaamme.

Lukija:
Tietäkää: kun minä, Herra, olen saattanut päätökseen
kaikki työni Siionin vuorella ja Jerusalemissa, minä vaadin Assyrian
kuninkaan tilille hänen pöyhkeän sydämensä turhamaisuudesta ja
hänen katseensa ylpeästä välkkeestä.
Sillä näin on Assyrian kuningas sanonut: "Käteni voimalla olen tehnyt
tämän kaiken ja omalla viisaudellani: minä tiedän mitä teen. Minä
olen siirtänyt kansojen rajat ja riistänyt itselleni niiden rikkaudet ja
valtiaan tavoin syössyt kuninkaat valtaistuimiltaan. Minä pääsin
käsiksi kansojen rikkauksiin yhtä helposti kuin linnunpesään, minä
kahmin itselleni kaikki maat kuin munat hylätyistä pesistä: ei siiven
siipeä räpyttämässä, ei yhtään nokkaa piipittämässä."
- Onko kirves muka parempi kuin se, joka sillä hakkaa? Mahtaileeko
saha sille, joka sitä käyttää? Ikään kuin ruoska heiluttaisi
käyttäjäänsä, ikään kuin puinen sauva heiluttaisi ihmisen kättä!
Ei, vaan Jumala, Herra Sebaot, lähettää hivuttavan taudin tuon maan
lihaviin ylimyksiin, ja loiston alla kytee polte kuin tulen polte. Ja
Israelin Valosta tulee liekki, Israelin Pyhästä tulenlieska, joka yhdessä
päivässä polttaa ja nielee Assyrian orjantappurat ja ohdakkeet, joka
tekee perin juurin lopun sen metsien ja puutarhojen vehmaudesta,
niin että maa on kuin sairas, tautiinsa menehtymässä. Ja niin vähiin
käyvät puut metsissä, että lapsikin voi ne merkitä muistiin. Sinä
päivänä eivät Jaakobin jälkeläiset, jotka ovat päässeet pakoon, nuo
Israelista jäljelle jääneet, enää turvaudu sortajaansa. Herralle
uskollisina he turvautuvat yksin häneen, Israelin Pyhään.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Jumala, ole minulle armollinen / hyvyytesi tähden.
Liitelauselma: Jumala, luo minuun puhdas sydän. (Ps 51:3,12)
3.viikon ke ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 4.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Irstaasti tuhlattuani isän rikkauden / olen asunut pahojen
kansalaisten maassa ja tullut autioksi./ Järjettömyydessäni olen
tullut ymmärtämättömien eläinten kaltaiseksi / ja olen riisuttu
jumalallisesta armosta./ Sen tähden minä käännyttyäni huudan
Sinulle, laupiaalle ja armolliselle Isälle:/ Jumala, minä olen syntiä
tehnyt!/ Ota minut katuessani vastaan // ja armahda minua!
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9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen
MARTTYYRIEN STIKIIRA, 4.säv.
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
Elävät uhrit, hengelliset polttouhrit, Herran marttyyrit,/ Jumalan
täydelliset uhrilahjat, jotka tunnette Jumalan ja jotka Jumala
tuntee,/ lampaat, joiden tarhaan eivät sudet pääse,// rukoilkaa, että
meitäkin paimennettaisiin
teidän kanssanne levähdyksen vesien
äärellä.
TOISIA STIKIIROITA, JOOSEFIN RUNO, 6.säv.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Te, Jumalan näkijät apostolit, osoittauduitte hengellisen Auringon
säteiksi./ Rukoilkaa valistusta meidän sieluillemme, että pääsisimme
himoistamme/ ja rukoilkaa, että saisimme nähdä pelastuksen
päivän;/ että me paastolla ja rukouksella puhdistaisimme
sydämemme,/ jota paha on haavoittanut./ Me ylistämme aina teitä
uskolla pelastuneita,// jotka olette viisaalla saarnallanne pelastaneet
maailman!
6. Liitelauselma: Jos Sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, kuka silloin
kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
Minä rietas lähdin pahuuden maahan / ja tuhlasin pahoin sen
rikkauden, jonka Sinä, laupias Isä, minulle annoit./ Minä näännyn
hyvien tekojen nälkään / ja katso, olen pukeutunut rikkomusten
häpeään armosta riisuttuna./ Mutta minä tunnen Sinun hyvyytesi ja
huudan Sinulle:/ Minä olen tehnyt syntiä! Armollinen Kristus, ota
minut vastaan yhtenä palkkalaisistasi,// Sinua rakastaneiden
apostolien rukousten tähden!
STIKIIRA, TEODOROKSEN RUNO, 6.säv.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Vapahtajan apostolit,/ maailman valistajat, hyväntekijät ja
pelastajat,/ jotka taivasten tavoin julistatte Jumalan kunniaa / ja
olette ihmeitten tähtien ja parannusten tunnustekojen kaunistamat./
Kantakaa hartaasti puolestamme rukouksia Herralle,/ että Hän ottaisi
ne vastaan puhtaana tuoksuna / ja soisi meidän kaikkien syleillä ja
pelolla nähdä elävöittävän ristinsä./ Oi ihmisiä rakastava Vapahtaja,/
lähetä meille armosi,// kun me kumarramme Sinun ristiäsi!
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
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2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Kunnia...nyt ... vuorosävelmän ke illan Teotokos, tai:
(SP II s. 104,Teotokia Oktoehoksesta, 4.säv.)
Sinä, äärettömän Jumalan itseesi sijoittanut,/ Hänet, joka ihmisiä
rakastaen tuli ihmiseksi / ja otti Sinusta meidän olemuksemme sen
todella jumalalliseksi tehden,/ oi kaikkipuhdas, älä ylenkatso minua
nyt ahdistettua,// vaan riennä armahtamaan
ja vapauttamaan
kaikesta pahan tuottamasta haitasta ja vahingosta.
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni:
Lukija:
1.PROKIMENI, 4.säv.
Minä turvaan Jumalan armoon / aina ja iankaikkisesti.
Liitelauselma: Miksi kerskaat pahuudestasi, sinä väkivaltainen?
Jumalan armo pysyy alati. (Ps 52:10,3)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos. 7: 6-9.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Nooa
oli
kuudensadan
vuoden
ikäinen,
kun
vedenpaisumus tuli. Hän vei poikansa, vaimonsa ja poikiensa vaimot
mukanaan arkkiin vedenpaisumukselta turvaan. Uhrikelpoisia ja
epäpuhtaita karjaeläimiä, lintuja ja kaikkia maalla liikkuvia
pikkueläimiä meni pareittain, uros ja naaras kutakin lajia, Nooan luo
arkkiin, niin kuin Jumala oli hänelle sanonut.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 4.säv.
Kun Jumala kääntää kansansa kohtalon,/ silloin Jaakob
riemuitsee, Israel iloitsee. (Ps 53:7,2)
Liitelauselma: Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa".
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 9: 12-18.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Poikani, jos elät viisaasti, hyödyt viisaudestasi itse,
holtittomasta elämästä kärsit itse." Tyhmyys, se häpeämätön nainen,
pieksee suutaan muttei ymmärrä mitään. Kaupungin korkeimmalla
paikalla hän valtiaan tavoin istuu ovellaan ja kutsuu talon ohi
kulkevia, jotka vakaasti vaeltavat omaa tietään: "Oletko kokematon?
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Tule silloin tänne!" Ja ymmärtämättömille hän sanoo: "Varastettu vesi
makealta maistuu, herkuista parhain on salaa syöty leipä." Eikä
toinen aavista, että se on varjojen talo, tuonelan kuilu tuota kutsua
kuulevalle.

3. viikon pe 6.hetki
PROFETIAN TROPARI, 8.säv.:
Sinä, Jumala, teit sanasi voimalla kaiken / ja saatoit meidät
olemattomuudesta olemiseen./ Me rukoilemme, oi synnitön Herra://
älä jätä meitä rikostemme valtaan!
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Vanhurskas iloitsee,/ kun hän näkee koston. (Ps 58:11,2)
Liitelauselma: Totisesti, onko vanhurskaus mykkä, ja te puhutte?
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 13:2-13)
Kuulkaamme.

Lukija:
Näin sanoo Herra: Pystyttäkää paljaalle vuoren laelle
merkkiviiri, korottakaa äänenne, huutakaa sotureille, viittokaa heitä
käymään sisälle ylhäisten porteista.
Minä, Herra, olen antanut käskyn sotureille, jotka ovat minulle
pyhitetyt, vihani aseiksi olen kutsunut omat sankarini. Minun mahtini
on heidän ylpeytenään.
Kuule! Vuorilta kantautuu ääniä. Kuule! Niin kuin väkijoukon ääni,
kokoontuvien kansanheimojen ääni, kokonaisten valtakuntien kohina!
Herra Sebaot järjestää joukkonsa taisteluun. Kaukaisesta maasta,
taivaanrannan ääreltä he saapuvat, Herra ja hänen vihansa aseet,
hävittämään koko maan. Itkekää ja vaikeroikaa! Herran päivä on
lähellä. Kaiken lyö Korkein maan tasalle. Sen tähden herpoaa
jokainen käsi ja jokainen sydän jähmettyy. Kaikki säikähtävät, ihmiset
joutuvat tuskan kouristusten valtaan, he vääntelehtivät kuin
synnyttäjä, katselevat hämmentyneinä toisiaan, heidän kasvoillaan
liekehtii kauhu. Herran päivä tulee ankarana, täynnä raivoa ja
hehkuvaa vihaa, se muuttaa maan autioksi ja hävittää sen syntiset
asukkaat. Taivaan tähdet ja tähtikuviot kieltävät silloin valonsa
loiston. Pimeänä nousee aurinko, eikä kuu säteile valoa. Minä, Herra,
vaadin maailman tilille pahuudestaan ja jumalattomat synneistään.
Minä teen lopun röyhkeiden ylimielisyydestä, painan maahan
väkivaltaisten ylpeyden,
ja ihmisiä on oleva vähemmän kuin
puhdasta kultaa, vähemmän kuin Ofirin jalokultaa. Sen tähden
taivaat järisevät ja maa järkkyy sijoiltaan Herran Sebaotin
suuttumuksen vuoksi hänen vihansa päivänä.
Pappi:

Se on viisautta:

22

Lukija:
2. PROKIMENI, 7.sävelmä:
Jumala on minun linnani/ ja minun armollinen Jumalani.
Liitelauselma: Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua
niiltä, jotka nousevat minua vastaan. (Ps 59:18,2)
3.viikon pe ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 7.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Tuhlaajapojan tavoin minä olen luopunut Sinun armostasi, Herra,/
mutta tuhlattuani hyvyyden rikkauden / minä juoksen Sinun tykösi,
oi armollinen, ja huudan Sinulle:// Jumala, minä olen syntiä tehnyt,
armahda minua!
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen:
4 MARTTYYRIEN STIKIIRA vuorosävelmän mukaan:
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Kunnia... Johannes Damaskolaisen vainajien stikiira vuorosävelmän
mukaan hautauskirjasta.
nyt ... VUOROSÄVELMÄN DOGMISTIKIIRA JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE.
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni
Lukija:
1.PROKIMENI, 4.säv.
Anna meille apu ahdistajaa vastaan,/ sillä turha on ihmisten apu.
Liitelauselma: Jumala, sinä hylkäsit meidät, sinä hajotit meidät. (Ps
60:13,3)
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Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos. 8: 4-21.)
Kuulkaamme

Lukija:
Arkki pysähtyi seitsemännen kuun seitsemäntenätoista
päivänä Araratin vuoristoon. Vedet vähenivät vähenemistään
kymmenenteen
kuuhun
saakka,
ja
kymmenennen
kuun
ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näkyviin.
Kun vielä neljäkymmentä päivää oli kulunut, Nooa avasi arkin
ikkunaluukun, jonka hän oli tehnyt, ja päästi lentoon korpin. Se lähti
ja lenteli edestakaisin, kunnes vedet olivat kuivuneet maan päältä.
Sitten hän lähetti luotaan kyyhkysen saadakseen tietää, joko maa oli
tullut esiin veden alta, mutta se ei löytänyt jalansijaa, mihin jäädä
levähtämään, vaan palasi hänen luokseen arkkiin, sillä vesi peitti yhä
koko maan pinnan. Ja hän ojensi kätensä ja otti kyyhkysen luokseen
arkkiin. Hän odotti vielä seitsemän päivää ja lähetti kyyhkysen
uudelleen arkista.
Kun kyyhkynen illansuussa palasi hänen luokseen, sillä oli
nokassaan tuore oliivipuun lehti. Siitä Nooa ymmärsi, että vedet olivat
käyneet vähiin maan päällä. Hän odotti silti seitsemän päivää lisää ja
päästi kyyhkysen jälleen lentoon, eikä se enää palannut hänen
luokseen.
Ensimmäisenä päivänä ensimmäistä kuuta sinä vuonna, jona Nooa
täytti kuusisataayksi vuotta, vedet eivät enää peittäneet maata. Nooa
poisti arkin katon ja näki, että maan pinta oli kuivunut. Toisen kuun
kahdentenakymmenen-tenäseitsemäntenä päivänä maa oli kokonaan
kuiva.
Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Lähde ulos arkista ja ota mukaan
vaimosi, poikasi ja poikiesi vaimot. Vie mukanasi ulos kaikki eläimet,
jotka ovat luonasi, kaikki elävät olennot, linnut, karjaeläimet ja maan
päällä liikkuvat pikkueläimet. Vilisköön maa niitä jälleen, ja olkoot ne
hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä."
Niin Nooa lähti poikiensa, vaimonsa ja poikiensa vaimojen kanssa
ulos, ja kaikki eläimet, kaikki pikkueläimet, linnut ja kaikki maan
päällä liikkuvat, lähtivät suvuittain arkista. Sitten Nooa rakensi
alttarin Herralle, otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja
uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. Ja Herra
tunsi uhrisavun tuoksun.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.säv.
Kuule, Jumala, minun huutoni,/ huomaa minun rukoukseni. (Ps
61:2,9)
Liitelauselma: Niin minä veisaan iankaikkisesti sinun nimesi kiitosta.
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!
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Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 10: 31- 11: 12.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Vanhurskaan suusta viisaus versoo, mutta myrkyllinen
kieli leikataan poikki. Hurskaan sanat ovat rakkauden sanoja,
jumalattoman puhe valhetta ja vimmaa. Väärää vaakaa Herra vihaa,
oikea punnus on hänelle mieleen.
Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.
Kunnon miestä ohjaa rehellisyys, omaan vilppiinsä kavala kaatuu.
Rikkaus ei vihan päivänä auta, mutta oikeamielisyys pelastaa
kuolemasta.
Nuhteettomuus tasoittaa hurskaiden tien, jumalaton sortuu
pahuuteensa.
Rehti elämä on rehellisen pelastus, himot ovat petturin paula.
Kuolemaan katkeaa jumalattoman toivo, pahantekijän odotus raukeaa
tyhjiin.
Hurskas pelastuu ahdingosta, jumalaton joutuu hänen sijaansa.
Rienaajan puhe on toisille turmioksi, mutta tieto pelastaa
oikeamieliset.
Hurskaan onni on kaupungin ilo, jumalattoman tuho on riemun aihe.
Vilpittömien menestys rakentaa kaupungin, jumalattomien puheet
repivät sen maahan. Tyhmä se, joka toisia pilkkaa, ymmärtäväinen
pysyy vaiti.

4. viikko, Ristin viikko, (=keskimmäinen viikko)

Ristin viikolla Ensimmäisessä hetkessä toimitetaan Ristin kumartaminen:
rukouksen `Vahvista käymiseni` - sijaan lauletaan kolmesti `Sinun ristillesi`.

Viikon kaikissa hetkissä kontakkina:
Leimuava miekka ei vartioi enää Eedenin porttia,/ sillä ihmeellinen
sammuttaja - ristin puu - on ilmestynyt./ Kuoleman ota ja helvetin
voitto on karkotettu,/ sillä Sinä, minun Vapahtajani, tulit huutaen
tuonelassa oleville:// Tulkaa jälleen paratiisiin.
4.viikon ke 6.hetki
PROFETIAN TROPARI, 6.säv.:
Sinun ristillesi / me kumarramme, Valtias,/ ja Sinun pyhää
ylösnousemistasi // ylistämme.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Iloitkoot ja riemuitkoot Sinussa kaikki,/ jotka Sinua etsivät.
Liitelauselma: Perääntykööt ja saakoot häpeän ne, jotka tahtovat
minulle onnettomuutta. (Ps 70:5,3)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 26:21-27:9:)
Kuulkaamme.
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Lukija:
Itse Herra lähtee asuinpaikastaan vaatiakseen maan
asukkaat tilille kaikesta pahasta, mitä he ovat tehneet. Silloin maa
paljastaa kaiken siihen vuodatetun veren eikä enää peitä surmattujen
ruumiita.
Sinä päivänä Herra vaatii tilille ja lyö suurella, vahvalla ja terävällä
miekallaan Leviatanin, nopealiikkeisen käärmeen, Leviatanin,
kiemurtavan käärmeen, iskee hengiltä syvyyden hirviön. Sinä päivänä
saamme kuulla: "Ihana viinitarha! Laulakaa siitä!"
- Minä, Herra, olen sen vartija, yhtenään minä kastelen sitä. Minä
vartioin sitä päivin ja öin, jottei sitä kukaan vahingoittaisi. Vihani
hehku on ohi. Mutta jos vain näen ohdakkeita ja orjantappuroita,
käyn taisteluun niitä vastaan ja poltan ne kaikki, jolleivät etsi minusta
turvaa ja tee rauhaa kanssani, rauhaa minun kanssani. Tulevina
aikoina Jaakob juurtuu, Israel kukkii ja kukoistaa, ja hedelmiin
peittyvät maan kasvot.
- Onko hän lyönyt teitä yhtä ankarasti kuin hän löi teidän lyöjiänne?
Onko hän tappanut teitä yhtä säälimättömästi kuin hän tappoi teidän
kansanne tappajia? Vain hätistämällä pois, karkottamalla hän teitä
ojensi, kiivaalla henkäyksellään hän ajoi teidät tiehenne itätuulen
päivänä. Näin sovitetaan Jaakobin synnit, tämä on kääntymyksen
hedelmä: Jaakob murskaa kaikki väärien alttarien kivet niin kuin
kalkkikivi murskataan, eikä maahan enää nouse asera-paaluja, ei
suitsutusalttareita.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Sinuun, Herra, minä turvaan,/älä salli minun joutua häpeään
iankaikkisesti. ( Ps 71:1,2 )
Liitelauselma: Pelasta minut, vapahda minut vanhurskaudessasi.
4.viikon ke ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 4.säv.
(osa stikiiroista on violettiSPkirjasta:)
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Virvoittava paasto on jo puolivälissä./ Sen kulunut aika on ollut
mieluisa ja tulevakin hyvää tarjoaa,/ sillä hyvyyden harjoittaminen
yhä enemmän hyvyyttä tuottaa./ Kelvollisesti palvellen siis kaiken
hyvän antajaa Kristusta,/ huutakaamme Hänelle:/ Sinä olet meidän
tähtemme paastonnut ja kärsinyt ristiinnaulitsemisen./ Suo meidän
rauhassa ja otollisesti Sinua sekä Isää ja Henkeä ylistäen // tulla
osalliseksi Sinun jumalallisesta pääsiäisestäsi.
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet. 5.säv.
Ne, jotka odottaen hengellisiä palkintoja harjoittavat salassa hyveitä;/
eivät he remuten* esiinny julkisissa paikoissa,/ vaan hiljaisesti
sydämensä sisimmässä./ Ja Hän, joka näkee kaiken salaisuudessa
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tapahtuvan,/ palkitsee pidättäytymisen./ Paastotkaamme tekemättä
kasvojamme
surkeannäköisiksi,/
vaan
sielumme
kammiossa
herkeämättä rukoillen huutakaamme:/ Isä meidän,/ joka olet
taivaissa,/ älä saata meitä kiusaukseen,// rukoilemme: päästä
meidät pahasta!
(remuten* = распýтий)
MARTTYYRIEN STIKIIRA: 5.säv.
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
Te pyhät marttyyrit, ollen sielultanne lujaluontoisia,/ ette luopuneet
Kristuksesta,/ vaan kestettyänne monenlaisten kärsimyksien tuskat
teitte tyhjiksi väkivaltaisten röyhkeät uhkaukset./ Te säilytettyänne
horjumattoman lujana uskonne menitte taivaisiin / ja niin saitte
rohkeutta Kristuksen edessä./ Rukoilkaa siis, että Hän antaisi
maailmalle rauhan // ja sieluillemme suuren armonsa.
RISTIN STIKIIRAT, 1.säv.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Peskäämme kaikki sielumme paaston vedessä / ja uskossa
lähestykäämme kumartamaan Herran kallista ja eläväksi tekevää
ristiä,/ niin saamme ammentaa jumalallista valistusta // ja poimia
hedelmänä iankaikkisen pelastuksen, rauhan ja suuren armon.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, kuka silloin
kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
Risti, Sinä apostolien kerskaus,/ jota Hallitukset, Voimat ja
Arkkienkelit ympäröivät,/ pelasta kaikesta vahingosta ne, jotka Sinua
kumartavat,/ suo meidän hyvin käydä läpi pidättäväisyyden
jumalallinen kilpakenttä // sekä saavuttaa se pelastavainen päivä,
jolloin pelastumme.
TOINEN STIKIIRA, 7.säv.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Tänään kumartaessamme Herran ristiä huutakaamme:/ Iloitse,
elämän puu, tuonelan kukistaja!/ Iloitse, maailman ilo, turmeluksen
poistaja!/ Iloitse, sinä joka voimallasi hajotat pahat henget!/ Sinä
uskovaisten tuki, voittamaton ase, me rukoilemme:// Varjele ja pyhitä
meidät, kun me sinua tervehdimme!
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
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Kunnia...nyt ...8.säv.
Nyt olentonsa puolesta lähestymätön lähestyy minua,/ ja Hän kärsii
vaivoja, jotka minut vaivoista vapahtaa./ Sokeille valkeuden lahjoittaa
/ syljeskelevät jumalattomain huulet,/ ja ruumiinsa vankien edestä
uhraavaa ruoskitaan./ Puhdas Neitsyt-Äiti, nähtyänsä Hänet ristin
päällä, huusi haikealla tuskalla:/ "Voi minun synnyttämäni!/ Miksi
sallit näin tapahtua itsellesi?/ Sinä ihanin olet nyt hengetönnä,
muodotonna,/ eikä Sinulla ole näköä eikä kauneutta./ Voi Sinua,
minun Valkeuteni!/ En voi Sinua kuoleman uneen vaipuneena
katsella./ Minun sisimpäni on haavoja täynnä, ja kauhea miekka käy
sydämeni lävitse"!/ - Minä veisuilla ylistän Sinun kärsimyksiäsi! /
Kumarran Sinun laupeudellesi!// Pitkämielinen Herra, kunnia olkoon
Sinulle!
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni.
Lukija:
1.PROKIMENI, 4.säv.
Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala,/ ainoa, joka tekee
ihmeitä.
Liitelauselma: Jumala, anna kuninkaan tuomita, niin kuin sinä
tuomitset, anna vanhurskautesi kuninkaan pojalle.(Ps 72:18,2)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1Moos.9:18-10:1)
Kuulkaamme.

Lukija:
Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja
Jafet, ja Haamista tuli Kanaanin isä. Nämä kolme olivat Nooan pojat,
ja heidän jälkeläisiään ovat kaikki maailman ihmiset.
Nooa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan.
Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan
telttaansa. Haam, Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi
siitä ulkona molemmille veljilleen. Silloin Seem ja Jafet ottivat viitan,
levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä
alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet
isäänsä alastomana.
Kun Nooa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin
poikansa oli hänelle tehnyt, hän sanoi: - Kirottu olkoon Kanaan,
tulkoon hänestä veljiensä orjienkin orja. Ja hän sanoi vielä: - Kiitetty
olkoon Herra, Seemin Jumala, ja Kanaan olkoon Seemin orja.
Tehköön Jumala laajaksi Jafetin suvun, ja saakoon se asua myös
Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa.
Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen vielä 350 vuotta. Kaikkiaan hän
eli 950 vuotta, ja sitten hän kuoli.
Tämä on kertomus Nooan poikien Seemin, Haamin ja Jaafetin,
suvusta: Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen.
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Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 4.säv.
Minun onneni / on olla Jumalaa lähellä. (Ps 73: 28,1)
Liitelauselma: Totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on
puhdas sydän.
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 12:23-13:10.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Viisas ei kersku tiedoillaan, tyhmä kuuluttaa julki
tyhmyytensä.
Ahkera päätyy päälliköksi, laiskuri toisten käskettäväksi.
Huoli masentaa ihmismielen, hyvä sana sen ilahduttaa.
Hurskas pysyy kaukana pahasta, jumalattomien tie vie harhaan.
Veltto pyyntimies ei tavoita saalista, ahkeralle kertyy rikkauksia.
Vanhurskauden polku vie elämään, mutta monet kulkevat kuoleman
tietä.
Viisas ottaa varteen isänsä moitteet, omahyväinen ei nuhteista piittaa.
Hyvä sana ravitsee puhujansa, mutta pahantekijä janoaa väkivaltaa.
Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Laiska toivoo mutta ei saa, ahkera syö itsensä kylläiseksi.
Oikeamielinen vihaa valheellisuutta, jumalaton levittää häpeän
löyhkää.
Oikeamielinen pysyy oikealla tiellä, jumalaton syöksyy syntiin ja
tuhoon.
Moni rikkaaksi tekeytyvä on tyhjätasku, moni köyhyyttään valittava
omistaa paljon. Rikkaalla on, mistä maksaa lunnaat, köyhää on turha
uhkailla.
Oikeamielisten valo sädehtii ja loistaa, mutta jumalattomien lamppu
sammuu.
Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee.
Tästä päivästä lähtien, aina suuren viikon ke asti, EPL-palveluksen hartauden
ekteniaan lisätään anomuksia ja rukouksia.

4. viikon, Ristin viikon, (=keskimmäisen viikon) pe 6.hetki
Viikon kaikissa hetkissä kontakkina:
Leimuava miekka ei vartioi enää Eedenin porttia,/ sillä ihmeellinen
sammuttaja - ristin puu - on ilmestynyt./ Kuoleman ota ja helvetin
voitto on karkotettu,/ sillä Sinä, minun Vapahtajani, tulit huutaen
tuonelassa oleville:// Tulkaa jälleen paratiisiin.
PROFETIAN TROPARI, 6.säv.:
Sinun ristillesi / me kumarramme, Valtias,/ ja Sinun pyhää
ylösnousemistasi // ylistämme.
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Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Hän on laupias, | antaa anteeksi rikkomukset.
Liitelauselma: Kuuntele, kansani, minun opetustani. (Ps 78:38,19)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 29:13-23:)
Kuulkaamme.

Lukija:
Näin sanoo Herra: - Koska tämä kansa lähestyy minua vain
suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on
vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on
vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista, niin minä teen uudelleen
tälle kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja, ja sen viisaiden
viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Voi niitä,
jotka kätkeytyvät Herralta salatakseen suunnitelmansa, niitä, joiden
teot piilevät pimeydessä ja jotka sanovat: "Kukapa meidät näkisi,
kukapa meidät tuntisi!" Voi teidän kieroutuneita ajatuksianne! Eikö
savenvalaja muka ole saveaan kummempi? Sanooko teos tekijästään:
"Ei hän ole minua tehnyt"? Sanooko luomus luojastaan: "Ei hän
mitään ymmärrä"? Vain lyhyt aika enää, ja Libanonin vuoret
muuttuvat hedelmätarhaksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Sinä
päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä
pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät. Kurjat riemuitsevat jälleen
Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä, sillä sortajat ovat
hävinneet ja pilkkaajat ovat poissa ja väärintekijät revitään juurineen
maasta, nuo, jotka sanoillaan leimaavat viattoman syylliseksi ja
puheillaan virittävät ansoja kaupunginportin tuomarille, nuo, joiden
väärä todistus tuo syyttömälle tuomion.
Sen tähden Herra, joka lunasti omakseen Abrahamin, sanoo Jaakobin
suvulle näin: - Nyt ei Jaakobin enää tarvitse olla häpeissään, enää
eivät hänen kasvonsa kalpene. Sillä kun he näkevät keskuudessaan
minun kätteni luomuksen - omat lapsensa - he jälleen pitävät pyhänä
minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän ja vapisevat
kunnioituksesta Israelin Jumalan edessä.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 5.sävelmä
Auta meitä Sinä,/ pelastuksemme Jumala. (Ps 79:9,1)
Liitelauselma:
Jumala,
pakanat
ovat
tunkeutuneet
perintöosaasi.
____________________

Sinun

Ristin viikon pe hetkipalveluksen lopussa viimeisen Isämeidän jälkeen
tapahtuu Ristin kumartaminen ja poiskanto seuraavasti:

Lukija:

Aamen. Herra, armahda. (12)
Kuninkaan ovet avataan.
-rukous luetaan hitaasti, jonka aikana toimitetaan suitsutus TAI:

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, yksiolennollinen Voima, kaiken hyvän
Alkusyy, ole armollinen minulle, syntiselle, vahvista sydämeni ja tee se
ymmärtäväiseksi ja poista minusta kaikki saastaisuus. Valaise minun
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mieleni, niin että alati ylistäisin Sinua ja lausuisin Sinulle: Ainoa on
Pyhä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Aamen.
Kuoro:TAI:
kuoro:
kuoro:
kuoro:

Pelasta Herra ... 3, Pappi suitsuttaa ristin ympäri 3x.
Sinun ristillesi ... 3, ristin kumartaminen
stikiira, jonka aikana kansa käy suutelemassa ristiä
ristin kontakki, jonka aikana risti kannetaan alttariin.

Palvelus jatkuu normaalisti.

____________________
4.viikon pe ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT,.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Alistettuani kalliin sieluni himojen orjuuteen / olen tullut eläimen
kaltaiseksi / eikä minulla ole voimaa kiinnittää katsettani Sinuun,
Korkein,/ vaan pääni alas painaen publikaanin tavoin huudan
Sinulle, oi Kristus:// Jumala puhdista ja pelasta minut.
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen:
4 MARTTYYRIEN STIKIIRA vuorosävelmän mukaan
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Kunnia - Johannes Damaskolaisen vainajien stikiira vuorosävelmän
mukaan hautauskirjasta.
nyt - VUOROSÄVELMÄN DOGMISTIKIIRA JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE
EHTOOVEISU
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Pappi:
Illan prokimeni.
Lukija:
1.PROKIMENI, 4.säv.
Kuuntele, Israelin paimen./ Sinä, joka johdat Joosefia niin kuin
lammaslaumaa.
Liitelauselma: Sinä, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ilmesty
kirkkaudessasi. (Ps 80:2)
Pappi:
Lukija:
1-7.)
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (1.Moos. 12:
Kuulkaamme.

Lukija:
Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja
isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen
sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva
suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat
sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus
tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."
Niin Abram lähti Herran käskyn mukaan, ja Loot lähti hänen
kanssaan. Harranista lähtiessään Abram oli seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäinen. Abram otti mukaan vaimonsa Sarain ja veljenpoikansa Lootin sekä perheiden koko omaisuuden, myös Harranissa
hankitut orjat. Sitten he lähtivät kulkemaan kohti Kanaaninmaata ja
saapuivat sinne. Abram kulki Kanaaninmaan halki Sikemin seudulle,
Moren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kanaanilaiset.
Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan
tämän maan." Ja Abram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli
ilmestynyt hänelle.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 2.säv.
Nostakaa ilohuuto Jumalalle,/ joka on meidän väkevyytemme.
Liitelauselma: Virittäkää kiitosvirsi ja lyökää vaskirumpuja. (Ps 81:2,3)
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 14: 15-26.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Tyhmä uskoo kaiken minkä kuulee, järkevä harkitsee mitä
tekee. Viisas pelkää pahaa ja karttaa sitä, tyhmä on hillitön ja
itsevarma. Äkkipikainen tekee hullun töitä, juonien punojaa vihataan.
Tyhmyys on narrien koristus, viisaiden päässä on tiedon seppele.
Pahat pannaan kumartamaan hyvien edessä, jumalattomat
oikeamielisten porteilla. Köyhästä ei välitä edes toinen köyhä, mutta
rikkaalla on paljon ystäviä. Syntiä tekee, joka lähimmäistään
halveksii, autuas se, joka köyhää säälii. Joka pahaan pyrkii, kulkee
harhaan, joka pyrkii hyvään, saa rakkautta. Kaikesta vaivannäöstä on
jotakin hyötyä, tyhjästä puheesta vain vahinkoa. Viisaat seppelöidään
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rikkaudella, tyhmien otsaripana on tyhmyys. Luotettava todistaja
pelastaa ihmishenkiä, valehtelija johtaa oikeuden harhaan.
Herran pelko on vankka varustus, jälkipolvillekin se suo turvan.

5. viikon ke 6.hetki
PROFETIAN TROPARI, 1.säv.:
Ota esirukouksena vastaan pyhien kärsimykset,/ jotka he Sinun
tähtesi kestivät, oi ihmisiä rakastava Herra,/ ja paranna kaikki
meidän tuskamme,// me rukoilemme.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 4.sävelmä:
Hyvä on Herraa kiittää | ja veisata ylistystä Sinun nimellesi, Sinä
korkein.
Liitelauselma: Aamulla julistaa Sinun armoasi ja yön tullen Sinun
totuuttasi. (Ps 92:2,3)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 41:4b-14:)
Kuulkaamme:

Lukija:
Näin sanoo Herra: Minä, Herra, olen ensimmäinen, ja
viimeistenkin keskellä olen sama. Kaukaiset rannat ovat nähneet
tämän, ne pelkäävät, maa vapisee äärestä ääreen. "Ne lähestyvät, ne
tulevat tänne!" He auttavat toinen toistaan ja sanovat toisilleen: "Pidä
kiinni!" Ja takoja auttaa kultaseppää, vasaranheiluttaja alasinmiestä.
Hän sanoo saumasta: "Nyt on hyvä", ja vahvistaa sen niiteillä, ettei se
liiku.
Sinä, palvelijani Israel, Jaakob, sinä jonka olen valinnut, sinä,
ystäväni Abrahamin siemen, sinä, jonka käteen minä tartuin, jonka
minä toin maan ääristä ja kutsuin kaukaisimmista kolkista, jolle minä
sanoin: "Sinä olet palvelijani, minä olen sinut valinnut, en sinua
väheksynyt" - älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana
pälyile ympärillesi - minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua,
minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.
Häpeään, pahasti häpeään joutuvat kaikki, jotka vihaavat sinua. Ne,
jotka
sinua
syyttävät,
tuhoutuvat,
häviävät
olemattomiin.
Hakemallakaan et heitä enää löydä, niitä, jotka taistelivat sinua
vastaan. Tyhjiin katoavat, olemattomiin ne, jotka sotivat sinua
vastaan. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan
käteesi ja sanon sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua."
Älä pelkää, Jaakob, sinä maan mato, sinä Israelin vähäinen väki! Minä autan sinua, sanoo Herra, sinut lunastaa Israelin Pyhä.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 2.sävelmä:
Herra on kuningas. / Hän on pukenut itsensä korkeudella.
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Liitelauselma: Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. (Ps 93:1)
5.viikon ke ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 8.säv.
30. Liitelauselma: Kaatukoot kaikki jumalattomat omiin kuoppiinsa,
mutta suo minun ne välttää.
Ajatusteni ryövärien käsiin langettuani / on minulta kurjalta ryöstetty
järki,/ koko sieluni on hirveissä haavoissa / ja sen tähden makaan
elämän
tiellä
alastomana
hyveistä./
Nähdessään
minut
parantumattomien haavojen tuskissa pappi katsoi sivuun eikä minun
puoleeni./ Ei leviittakaan kestänyt sielunturmelevaa tuskaa,/ vaan
hänkin katsoi maahan ja kulki sivutseni./ Mutta Sinä, Kristus,
Jumala, näit hyväksi tulla lihaksi, ei Samariasta, vaan Mariasta,// ja
ihmisrakkaudessasi annoit minulle parannuksen vuodattaen päälleni
suuren armosi.
29. Liitelauselma: Minä korotan ääneni ja huudan Herraa, Minä
korotan ääneni ja rukoilen Herralta armoa.
sama uudelleen:
MARTTYRIEN STIKIIRA: 8.säv.
28. Liitelauselma: Minä vuodatan Hänen eteensä valitukseni, kerron
Hänelle ahdistukseni.
Pyhille sopii kaikki kunnia ja kaikki ylistys,/ sillä he taivuttivat
kaulansa miekkojen edessä Sinun tähtesi,/ joka taivutit taivaat ja
laskeuduit!/ He vuodattivat verensä Sinun tähtesi,/ joka tyhjensit
itsesi ja otit palvelijan muodon!/ He nöyrtyivät kuolemaan asti
jäljitellen Sinun köyhyyttäsi!/ Heidän rukoustensa kautta, armosi
paljouden tähden,// Jumala, armahda meitä!
NÄMÄ HERRA JOOSEFIN STIKIIRAT, 8.säv.
27. Liitelauselma: Kun minun henkeni minussa nääntyy, niin Sinä
tunnet minun tieni.
Herra, Sinä osoitit pyhät opetuslapsesi järjellisiksi taivaiksi./ Päästä
heidän pyhän välityksensä kautta minut maan pahuudesta,/ ja
ylennä pidättäväisyyden kautta minun aivoitukseni alituisesta
himoihin mukautumisesta,// oi armollinen ja ihmisiä rakastava.
26. Liitelauselma: Polulle, jota minä käyn, he ovat virittäneet paulan
minun eteeni.
Kun meillä kaikilla on paaston aika auttajana jumalallisiin tekoihin,/
itkekäämme koko sydämestämme ja huutakaamme Vapahtajalle:/
Armollinen Herra, pelasta opetuslastesi kautta meidät,// jotka peläten
veisaamme ylistystä suurelle ihmisrakkaudellesi.
TÄMÄ HERRA THEODOROKSEN STIKIIRA, 8.säv.
25. Liitelauselma: Katso minun oikealle puolelleni ja näe: ei kukaan
minua tunne.
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Maineikkaat apostolit, maailman esirukoilijat,/ sairasten parantajat,
terveyden vartijat,/ tukekaa meitä molemmin puolin,/ kun kiidämme
halki paastonajan,/ varjelkaa meidät keskinäisessä rauhassa
ja
järkemme himojen kiusalta,/ että me kaikki saisimme veisata
Kristukselle:// Ylösnousseelle Voittajalle veisun!
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Nyt suuren kanonin aakkosstikiirat, 24 kpl, Herra Andreas
Kreetalaisen luomat. 4.säv.
24. Liitelauselma: Ei ole minulla pakopaikkaa, ei kukaan minun
sielustani välitä.
Koko elämäni on kulunut syntisten naisten ja publikaanien kanssa./
Pystynköhän vanhanakaan katumaan tekemiäni syntejä?/ Sinä
kaikkien Luoja ja sairasten Parantaja,// Herra, pelasta minut, ennen
kuin tyystin tuhoudun.
23. Liitelauselma: Minä huudan sinun puoleesi, Herra; minä sanon:
sinä olet minun turvani, minun osani elävien maassa.
Välinpitämättömyyden raskaus minua painaa,/ Beliarin nuolen
lävistämänä makaan loassa ja saastutan kuvankaltaisuuteni./ Sinä
välinpitämättömien käännyttäjä ja rikkoneitten lunastaja // Herra,
pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
22. Liitelauselma: Tarkkaa minun huutoani, sillä minä olen sangen
viheliäinen.
Olen tullut ihmisten loukkauskiveksi,/ kun olen maasta syntyneenä
viljellyt maallista./ Käskyn mukaisesti olen käynyt avioon,/ mutta
poikennut saastuttamaan vuoteeni./ Sinä, joka olet minut maasta
muovannut, älä ylenkatso luotuasi!// Herra, pelasta minut, ennen
kuin tyystin tuhoudun.
21. Liitelauselma: Pelasta minut vainoojistani, sillä he ovat minua
väkevämmät.
Lihasta huolehtiessani olen tullut sieluni pyöveliksi./ Sopimattomain
hekumain orjana olen tullut pahojen henkien leluksi./ Sinä pahojen
henkien karkottaja, sääli minua laupeudessasi.// Herra, pelasta
minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
20. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Tahallani olen tehnyt syntiä kaikkia enemmän ja siksi minut on
hylätty./ Sieluni vastustajana minulla on lihan aivoitus, joka minut
pimentää./ Sinä pimeydessä olevien valistaja ja eksyneitten ohjaaja,//
Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
19. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
Herra, minun sieluni saa elää ja ylistää Sinua,/ sanoi profeetta./ Etsi
minut, joka olen kuin kadonnut lammas,/ ja lue minut laumaasi./
Anna minulle aikaa katua,/ että huoaten huutaisin Sinulle:// Herra,
pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
18. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra,
kuule minun ääneni.

35

Minä olen syntiä tehnyt, Kristus Jumala!/ Minä olen syntiä tehnyt
jättäessäni käskysi./ Ole minulle armollinen, oi hyväntekijä,/ että
näkisin sisäisin silmin, välttäisin pimeyden ja saisin peläten
huutaa:// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
17. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Villit pedot minua piirittävät, mutta tempaa minut niiltä, Valtias!/
Haluathan Luojana kaikkien ihmisten pelastuvan ja tulevan totuuden
tuntoon./ Pelasta minutkin kaikkien kanssa!// Herra, pelasta minut,
ennen kuin tyystin tuhoudun.
16. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
Hyväntekijä, Lunastaja, minun Vapahtajani / tule parannuksekseni
äläkä minua hylkää!/ Näe, kuinka minä maksan rikoksistani,/ ja
kaikkivaltiaana nosta minut ylös,/ että minäkin ilmoittaisin Sinulle
tekoni / ja huutaisin Sinulle:// Herra, pelasta minut, ennen kuin
tyystin tuhoudun.
15. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Kiittämättömän palvelijan tavoin minä olen kätkenyt leiviskäni / ja
kaivanut sen maahan./ Siksi minut onkin tuomittu kelvottomana,/
enkä enää uskalla Sinua rukoilla./ Armahda minua Sinä kaunaton,
että minäkin huutaisin:// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin
tuhoudun.
14. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
Helmasi kosketuksella Sinä kuivasit verenvuototautisen kärsimysten
järven./ Kunpa minäkin saisin rikokseni anteeksi, kun Vakain uskoin
Sinua lähestyn./ Ota hänen laillaan minutkin vastaan ja paranna
minun tuskani!// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin
tuhoudun.
13. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa.
Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
Sinä, joka sanallasi olet tehnyt taivaan ja maan, tulet istumaan
valtaistuimella, ja me kaikki joudumme eteesi ilmoittamaan
syntimme. Ota minut katumuksen kautta vastaan ennen sitä päivää!
Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
12. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
Katsahda laupiaalla silmälläsi ja ole minulle armollinen,/ oi ainoa
Vapahtaja!/ Anna parantavaa vettä kurjalle sielu-paralleni!/ Pyyhi
minut puhtaaksi tekojeni saasteesta, että veisaisin:// Herra, pelasta
minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
11. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Beliar on teroittanut miekkansa ja rientänyt pyydystämään kurjaa
sieluani./ Se on tehnyt minut vieraaksi Sinun kasvojesi valkeudelle, oi
Armollinen./ Sinä, joka olet voimassasi väkevä,/ tempaa minut sen
juonista!// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
10. Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa
asut....
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Jätettyäni lain ja jumalalliset kirjoitukset / olen tullut kokonaan
himojen orjaksi./ Hyväntekijä, paranna minut kokonaan,/ Sinä, Hyvä,
joka minun tähteni tulit kaltaisekseni!/ Armollinen, himojen poistaja,
käännytä minut!// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin
tuhoudun.
9. Liitelauselma: Ole armollinen, Herra, ole meille armollinen......
Syntinen nainen kastelee kyyneleillä puhtaat ja kalliit jalkasi / ja
kehottaa kaikkia rientämään saamaan rikoksensa anteeksi./
Vapahtaja, anna minullekin hänen uskonsa,/ että huutaisin
Sinulle:// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
8. Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme,

kunnia Sinulle!

Puhdista minun sieluni saasta,/ Sinä, joka minun tähteni köyhdyit ja
tulit lihallisesti lapsukaiseksi!/ Kristus, lähetä armosi pisara minulle,
joka olen heikko ja murtunut!/ Pese minut saastasta, paranna minut
sairaudestani!// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
7. Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia
Sinulle!
Valtias, vahvista minun sieluni rientämään aina kohti Sinua ja
palvelemaan Sinua!/ Sinä olet varjelijani ja suojelijani ja auttajani!/
Jumala, Sana, suo minun rohkeasti huutaa: // Herra, pelasta minut,
ennen kuin tyystin tuhoudun.
6. Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia
Sinulle!
Jeesus
Vapahtaja
ja
armollinen
Jumala,/
tule
meille
valtaamattomaksi muuriksi!/ Me olemme langenneet petollisiin
tapoihin ja tekoihin,/ mutta hyväntekijänä nosta ylös luotusi ja
armollisena tee sovinto!// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin
tuhoudun.
5. Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia
Sinulle!
Rikkauden tuhlattuani olen tullut tuhlaajapojaksi / ja näännyn nyt
nälkään./ Sinun suojaasi minä turvaan:/ Hyvä Isä, ota hänen laillaan
minutkin vastaan / ja suo minun pöydästäsi osallisena huutaa
Sinulle:// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
4. Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia
Sinulle!
Kateuksissaan
pahuuden
päämies
karkotti
ensiksi
luodun
paratiisista,/ mutta ryöväri sai paratiisin lausuessaan puulla:
Muista!/ Uskoen ja peläten minäkin huudan Sinulle:// Herra, pelasta
minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
3. Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia
Sinulle!
Jumala, ojenna minulle kätesi niin kuin Pietarille/ ja nosta minut
syvyydestä!/ Anna minulle armo ja laupeus/ Sinut siemenettä
synnyttäneen viattoman Äitisi, ja kaikkien pyhiesi esirukouksien
tähden!// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
2. Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia
Sinulle!
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Ota minut veisatessani joka päivä vastaan,/ Sinä Kristus, joka otat
pois minun syntini!/ Minä annan koko sieluni ja ruumiini Sinun
käsiisi!/ Öin ja päivin minä velvollisuuteni mukaan huudan Sinulle://
Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
1. Kunnia...4.säv.
Oi sanomatonta laupeuttasi,/ Sinä, ylen hyvä ja kaunaton Herra!/ Oi
synnitön ja armollinen!/ Älä heitä minua kasvojesi edestä,/ että
minäkin kiitollisena, iloiten ja veisaten saisin huutaa Sinulle:// Herra,
pelasta minut, ennen kuin tyystin tuhoudun.
Nyt ... 4.säv.
Oi sanomatonta alentumista!/ Oi outoa ja ylen ihmeellistä
synnytystä!/ Oi kuinka nuori Neitsyt kantaakaan Sinua sylissään,/
omaa Luojaansa ja Jumalaansa!/ Sinä hänestä lihaksi tulemaan
suostunut Hyväntekijä:// Herra, pelasta minut, ennen kuin tyystin
tuhoudun.
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni.
Lukija:
1.PROKIMENI, 4.säv.
Sinä koston Jumala, Herra,/ Sinä koston Jumala, ilmesty
kirkkaudessa. (Ps 94:1,2)
Liitelauselma: Nouse, maan tuomari, kosta ylpeille heidän tekonsa.
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos. 17:1-9.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Kun Abram oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden
ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: "Minä olen Jumala,
Kaikkivaltias. Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti, niin
minä otan sinut liittoon kanssani ja teen suureksi sinun jälkeläistesi
määrän."
Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala sanoi hänelle: "Tällainen on
liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen
kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se
Abraham*, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä
annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia
ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun
jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen
oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan
sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan,
jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi
Jumala." Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti
tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen.
Pappi:
Lukija:

Se on viisautta:
2. PROKIMENI, 6.säv.
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Veisatkaa Herralle / uusi virsi. (Ps 96:1,2)
Liitelauselma: Veisatkaa Herralle, ylistäkää Hänen nimeänsä.
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 15:20- 16:9.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Viisas poika on isänsä ilo, tomppeli halveksii äitiään.
Järjetön saa ilonsa hulluudesta, järkevä kulkee tietänsä suoraan.
Jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se
onnistuu. Mikä ilo, kun löytyy sattuva vastaus, oikea sana oikeaan
aikaan!Viisas kulkee ylöspäin elämän tietä, hän välttää tuonelaan
viettävän tien.Ylpeältä Herra hävittää talon, mutta lesken maat hän
suojelee. Pahantekijän juonia Herra kammoksuu, lempeät sanat ovat
hänelle mieleen. Ahneus vie talon tuhoon. Joka lahjukset torjuu, se
menestyy. Oikeamielinen malttaa, ennen kuin vastaa, jumalattoman
suu syytää pahuutta. Herra on kaukana jumalattomista, mutta
vanhurskaiden rukouksen hän kuulee. Ystävällinen katse ilahduttaa
mielen, iloinen uutinen virkistää ruumiin. Joka ottaa nuhteet
opikseen, saa sijan viisaiden joukossa. Joka torjuu moitteet, pilaa
elämänsä, joka nuhteita kuulee, hankkii ymmärrystä.
Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
Ihminen suunnittelee mielessään, mutta sanat antaa Herra.
Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee
ajatukset. Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi
menestyvät. Kaiken on Herra tehnyt tarkoituksiaan varten,
jumalattomankin - kohtaamaan kovan päivän. Herra vihaa kaikkia
kerskailijoita - totisesti, he eivät rangaistusta vältä! Laupeus ja
uskollisuus sovittavat synnin, Herran pelko pitää loitolla pahasta.
Joka
elää
Herran
mielen
mukaisesti,
pääsee
sovintoon
vihamiestensäkin kanssa. Parempi vähän ja rehellisesti kuin isot
voitot vilpillisesti. Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa
hänen askelensa.
Trapezassa saamme öljyä, ja viiniä nautimme raskaan päivän vuoksi, ja
tulevan. Kuka haluaa pelastua, se pidättäytyköön: älköönkä paastotko
ulkokultaisesti.

5.viikon to 1-hetkessä ei ole katismaa!
5. viikon to 6.hetki
Tänään kaikissa hetkissä: tropari luetaan, ja
on vain yksi kontakki: Sieluni, sieluni...

PROFETIAN TROPARI, 8.säv.:
Laupias, pitkämielinen, kaikkivaltias Herra, lähetä armo kansallesi.
Pappi:
Lukija:

Se on viisautta:
1. PROKIMENI, 6.sävelmä:
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Herra on Kuningas! / Riemuitkoon maa.
Liitelauselma: Iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on. (Ps 97:1,7)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 42:5-16:)
Kuulkaamme.

Lukija:
Näin sanoo Herra Jumala, hän, joka loi taivaan ja levitti
sen auki, joka muovasi maan ja kaiken mitä siitä versoo ja antoi sen
päällä kulkeville elämän hengen:
- Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut
sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan
toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa
kaikkien kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään
kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat.
Minä olen Herra, Jahve on minun nimeni. Kunniani kirkkautta minä
en kenellekään luovuta, en minulle kuuluvaa ylistystä jumalankuville.
Näettekö: minkä olen ilmoittanut, se on tapahtunut, ja nyt minä
ilmoitan uutta. Ennen kuin se taimelle ehtii, minä kerron sen teille.
Laulakaa Herralle uusi virsi, maan ääristä alkaen laulakaa hänen
ylistystään, te merenkulkijat ja itse meri, kaikki mitä siinä on, saaret
ja rannikot, kaikki niiden asukkaat! Antakoot äänensä kuulua
aavikko ja sen kaupungit ja leirit, joissa Kedarin heimo asuu!
Riemuitkoot Selan rinteiden asukkaat, vuorten laelta he huutakoot
iloaan! Antakoot he Herralle kunnian, kertokoot hänen ylistystään
kaukaisille rannoille! Herra lähtee liikkeelle soturin tavoin. Kuin
taistelija hän kiihdyttää vimmaansa, huutaa ja karjuu sotahuutoa ja
uhkaa vihollisiaan:
- Kauan minä olen ollut vaiti, olen pysytellyt hiljaa, hillinnyt itseni.
Nyt minä huudan kuin synnyttäjä, puuskutan, huohotan ankarasti.
Minä teen autioiksi vuoret ja kukkulat, niiden ruohikot kuivaksi
maaksi. Minä muutan joet hietikoksi ja kuivaan vesilammikot. Mutta
sokeat minä kuljetan tietä, jota he eivät ole kulkeneet, annan heidän
astella polkuja, joita he eivät tunne. Minä muutan pimeyden heidän
edellään valoksi, louhikkopolut sileäksi tieksi. Nämä ovat minun
tekoni, näin olen tehnyt ja näin teen yhä.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä Hän on ihmeitä tehnyt./ Hän
on saanut voiton oikealla kädellänsä. (Ps 98:1,3)
Liitelauselma: Kaikki maan ääret ovat nähneet meidän Jumalamme
pelastusteot.
5.viikon to ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 8.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
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Omasta
halustani
riisuin
ensikertaa
rikkoessani
hyveitten
ihanuuden,/ mutta kun Sinä, Jumalan Sana,/ laskeuduit tasolleni,
sain taas pukeutua siihen, / sillä Sinä et ylenkatsonut minua,/
hirveitten himojen merkitsemää ja ryövärien maahan lyömää,/ vaan
parantavalla voimallasi hoidit minua, oi Armorikas,/ ja soit minulle
puolustuksesi.
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen:
MARTTYYRIEN STIKIIRA 8.säv.
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
Oi Herran marttyyrit,/ te pyhitätte jokaisen paikan / ja parannatte
jokaisen sairauden./ Nytkin me pyydämme:// Rukoilkaa, että meidän
sielumme pelastettaisiin vihollisen ansoista!
TOISET STIKIIRAT, 1.sävelmä:
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Ristille naulittuna Sinä, Herra,/ repäisit jumalallisella keihäällä rikki
Adamia vastaan tehdyn käsikirjoituksen./ Sana, revi rikki minunkin
siteeni,/ että uskoen ja iloiten uhraisin Sinulle kiitosuhria / saatuani
siihen otollisen paastonajan,// jonka Sinä olet osoittanut kaikkien
pelastukseksi.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
Paaston kirkkautta loistaen / Mooses muinoin sai nähdä Jumalan
kunnian./ Kurja sieluni, ota hänestä esimerkkiä / ja palvele
pidättäväisyyden ja rukouksen teoin Häntä, / joka hyvyydessään
levitti sinun tähtesi kätensä ristille,// että saavuttaisit jumalallisen
nautinnon.
TOINEN STIKIIRA, 6.säv.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Kristus, me kumarramme eläväksi tekevää ristiäsi,/ jolle Sinä nousit
sanomattomassa, mittaamattomassa hyvyydessäsi meitä kohtaan / ja
se sielumme valaisijana lakkaamatta ylistämme veisuin Sinua ja
pyydämme,/ että saisimme iloiten, hyvillä mielin käydä loppuun
paaston kilpakentän / ja pääsisimme veisuin ylistämään Sinun
kärsimyksiäsi, oi Herra,// joiden kautta Sinä pelastit meidät.
NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
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2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Kunnia...nyt ... Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle oktoehoksesta,
tai sivulta 27. (= 4.viikon ke)
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni:
Lukija:
1.PROKIMENI, 7.säv.
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme,/ kumartukaamme Hänen
jalkainsa astinlaudan eteen, Hän on pyhä!
Liitelauselma: Herra on kuningas, vaviskoot kansat. (Ps 99:5,1)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos. 18:20-33.)
Kuulkaamme:

Lukija:
Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran
asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi
minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken
sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän."
Miehet lähtivät kulkemaan Sodomaan päin, mutta Herra jäi vielä
puhumaan Abrahamin kanssa. Abraham astui lähemmäksi ja kysyi:
"Aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa?
Ehkä kaupungissa on viisikymmentä hurskasta. Tuhoaisitko sen
silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden viidenkymmenen
oikeamielisen vuoksi, jotka siellä asuvat?
On mahdotonta, että surmaisit syyttömät yhdessä syyllisten kanssa ja
että syyttömien kävisi samoin kuin syyllisten. Ethän voi tehdä niin!
Eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein?"
Herra sanoi: "Jos löydän Sodomasta viisikymmentä hurskasta, niin
heidän tähtensä minä säästän koko kaupungin." Abraham vastasi:
"Minä olen rohjennut puhua sinulle, Herra, vaikka olenkin vain tomua
ja tuhkaa. Entä jos niistä viidestäkymmenestä puuttuu viisi?
Hävittäisitkö viiden vuoksi koko kaupungin?" Herra vastasi: "En
hävitä, jos löydän sieltä neljäkymmentäviisi." Abraham kysyi vielä:
"Entä jos siellä on neljäkymmentä?" Herra sanoi: "Niiden
neljänkymmenen takia minä säästän sen." Abraham sanoi: "Älä
suutu, Herra, vaikka puhunkin vielä. Entä jos siellä on
kolmekymmentä?" Herra vastasi: "En hävitä sitä, jos löydän sieltä
kolmekymmentä." Mutta Abraham sanoi: "Saanko vielä puhua sinulle,
Herra? Entä jos sieltä löytyy vain kaksikymmentä?" Herra sanoi:
"Niiden kahdenkymmenen takia jätän sen hävittämättä." Mutta
Abraham sanoi: "Älä suutu, Herra, vaikka puhun vielä tämän kerran.
Entä jos sieltä löytyy kymmenen?"
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Herra sanoi: "Niiden kymmenen takia jätän sen hävittämättä. "Tämän
sanottuaan Herra lähti pois, ja Abraham palasi kotiinsa.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.säv.
Kohottakaa riemuhuuto Herralle,/ kaikki maa.
Liitelauselma: Palvelkaa Herraa ilolla. (Ps 100:1,2)
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 16: 17-17:17.)
Kuulkaamme.

lukija:
Oikeamielisten tie kiertää pahan kaukaa, henkensä turvaa,
joka tietään tarkkaa. Pöyhkeys vie perikatoon, ylpeys käy
lankeemuksen edellä. Parempi elää hiljaa köyhien parissa kuin jakaa
saalista röyhkeiden kanssa. Joka harkiten toimii, saa kaikkea hyvää,
onni on sen, joka turvaa Herraan. Harkitseva ihminen saa viisaan
maineen, taitava puhe taivuttaa mielet. Viisaus on viisaalle elämän
lähde, tyhmyys tyhmälle rangaistus. Viisas sydän antaa suuhun
sanat, jotka vievät perille opetuksen. Ystävän sanat ovat nuorta
hunajaa: makeat mielelle, virvoittavat ruumiille.
Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Nälkä
miehen työhön ajaa, oma suu on häntä hoputtamassa. Heittiö penkoo
esiin pahaa, hänen huulillaan on kuin polttava tuli. Juonittelija
rakentaa riitaa, panettelija erottaa ystävykset. Kelvoton mies vetää
ystävänsä mukaan, johdattaa hänetkin turmion tielle. Joka kyräten
katsoo, hankkii pahaa, joka huulensa tiukkaa, on jo päätöksen
tehnyt.
Harmaat hapset ovat kunniaseppele, palkinto sille, joka oikein elää.
Sävyisyys on sankaruutta arvokkaampi, maltti enemmän kuin
kaupungin valtaus. Helmassa arpaa ravistellaan, tuloksen ratkaisee
Herra. Parempi leipäkannikka ja rauha kuin juhlapidot ja riita. Viisas
orja pitää kurissa kunnottoman pojan ja pääsee perinnölle veljesten
kanssa. Hopealle sulatin, kullalle uuni, ihmisten sydämet tutkii Herra.
Heittiö kuuntelee ilkeitä puheita, kieroilija turmion sanoja.
Joka köyhää pilkkaa, herjaa hänen Luojaansa, vahingonilo ei jää
rankaisematta. Vanhusten kruununa ovat lastenlapset, lasten
kunniana heidän isänsä. Tyhmän suuhun ei sovi suora puhe eikä
ruhtinaan huulille valhe. Joka lahjoo, luulee lahjaansa onnenkiveksi:
minne hän menee, hän menestyy. Joka vaalii ystävyyttä, unohtaa
loukkauksen, joka menneitä kaivelee, menettää ystävänsä.
Viisas ottaa moitteesta opikseen, sata lyöntiäkään ei paranna tyhmää.
Paha ihminen kapinoi ja kapinoi, kunnes kohtaa armottoman
sanantuojan. Tulkoon vaikka poikasensa menettänyt karhu, kunhan
ei tyhmyri hulluudessaan! Joka hyvän pahalla maksaa, vetää
onnettomuuden kotinsa ylle. Riita syntyy kuin rako patoon - tuki se,
ennen kuin vesi nousee! Vapaus syylliselle, tuomio syyttömälle,
kumpaakin Herra kammoksuu. Mitä hyötyy tyhmyri rahoistaan?
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Viisautta hän ei ymmärrä ostaa. Ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli
auttaa veljeä hädän hetkellä.

5. viikon pe 6.hetki
PROFETIAN TROPARI,
Suuresti ylistetty olet Sinä, Kristus Jumalamme, joka järkytät maata,
jotta siinä asuvat kääntyisivät ja pelastuisivat ja taas vahvistat sen
hyvyydessäsi ja sanomattomassa laupeudessasi. Jumalansynnyttäjän
esirukouksien kautta armahda meitä.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 8.sävelmä:
Minä veisaan/ armosta ja oikeudesta Sinulle, Herra.
Liitelauselma: Sinun ylistystäsi, Herra, minä laulan. Minä tahdon
noudattaa nuhteetonta vaellusta. (Ps 101:1,2)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 45:11-18a:)
Kuulkaamme.

Lukija:
Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, Hän, joka on Israelin
luonut: - Tekö vaatisitte minut tilille lapsistani, tekö antaisitte minulle
neuvoja ja ohjeita omien kätteni töistä? Minä tein maan ja loin
ihmisen sitä asumaan. Minä levitin käsilläni auki taivaan ja
käskyilläni ohjasin sen joukkoja. Minä herätin tuon miehen
toteuttamaan oikeutta. Minä tasoitan hänen tiensä, ja hän rakentaa
minun kaupunkini. Vankeuteen viedyn kansani hän päästää
rauhassa lähtemään maksua tai lahjuksia vaatimatta, sanoo Herra
Sebaot.
Näin sanoo Herra: - Egyptin vaivalla hankkimat varat ja Nubian
kauppavoitot tulevat sinun omaksesi. Sebalaiset, nuo kookkaat
miehet, saapuvat luoksesi ja jäävät alamaisiksesi. Sinun perässäsi he
kulkevat, kahleissa astuvat, sinun eteesi kumartuvat, sinua
rukoilevat: "Vain sinun keskuudessasi, Israel, on Jumala, muuta
jumalaa ei ole."
Totisesti, sinä olet salannut itsesi, Jumala, sinä Israelin Jumala,
Pelastaja! Häpeään joutuvat nuo kaikki, pilkan kohteiksi,
halveksittuina kulkevat kuvien tekijät, mutta Herra pelastaa Israelin,
pelastaa ainiaaksi. Te ette joudu häpeään ettekä pilkan kohteiksi, ette
ikinä.
Näin sanoo Herra, Jumala, joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti
maan, joka asetti sen perustuksilleen, ei luonut sitä tyhjäksi vaan teki
sen asumista varten.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 4.sävelmä:
Herra, kuule minun rukoukseni/ja minun huutoni tulkoon Sinun
eteesi.
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Liitelauselma: Älä peitä minulta kasvojasi. ( Ps 102:2,3 )
5.viikon pe ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 6.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Minä olen jättänyt jumalalliset käskysi ikään kuin Jerusalemin / ja
laskeutunut Jerikon himoihin maallisten huolten kunniattomuuteen
vetämänä./ Niin olen langennut aivoitusten ryövärien käsiin,/ jotka
riisuivat minulta lapseksiottamisen armon vaatteen,/ ja nyt makaan
haavoissani hengettömänä./ Paikalle tullut pappi ei kiinnittänyt
huomiota näkemäänsä ruumiiseen,/ ja leviittakin meni inhoten
sivuitseni./ Mutta Sinä, Herra, Kristus Jumala,/ joka tulit
selittämättömästi lihaksi Neitseestä ja vuodatit vapaaehtoisesti
pelastuksen kyljestäsi,/ priskoita Sinusta vuotanut veri ja vesi ikään
kuin öljy haavoilleni,/ ummista ne kääreellä // ja laupiaana lue
minut taivaalliseen joukkoon!
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen:
MARTTYYRIEN STIKIIRA: 6.säv.
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
Sinun marttyyrisi, oi Herra,/ eivät kieltäneet Sinua eivätkä luopuneet
Sinun käskyistäsi.// Heidän esirukoustensa tähden armahda meitä!
3 JUMALANSYNNYTTÄJÄN STIKIIRAA, joista laulettaessa tulee 7, 6.säv.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Oi Neitsyt,/ kun Gabriel ilmoitti Sinulle iankaikkisen neuvon,/ hän
tervehti Sinua ja lausui:/ ”Iloitse, Sinä kylvämätön maa;/ iloitse,
tulessa palamaton pensas;/ iloitse, saavuttamaton syvyys;/ iloitse,
taivaaseen johtava silta / ja tikapuut, jotka Jaakob unessa näki;/
iloitse, jumalallinen manna-astia;/ iloitse Sinä, joka kirouksesta
vapaaksi päästit!/ Iloitse Sinä, joka olet Adamin pelastukseen
kutsunut,// Herra on Sinun kanssasi!
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
sama uudelleen
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
sama uudelleen
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
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”Sinä ilmestyit minulle niin kuin ihminen”,/ sanoi puhdas Neitsyt
taivaallisten joukkojen johtajalle./ ”Mutta kuinka lausut sanoja, jotka
käyvät yli ihmisen ymmärryksen?/ Sillä sinä sanoit, että minun
kanssani tulee olemaan Jumala / ja Hän tulee asumaan minussa./
Sano minulle, kuinka voisin tulla niin avaraksi paikaksi / ja sen
pyhyyden asumukseksi,/ joka on kerubeja korkeampi?/ Älä eksytä
minua petoksella,/ sillä minä en himoa tunne./ Kuinka minä, joka
olen aviota tuntematon, synnyttäisin lapsukaisen?”
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
sama uudelleen
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
Enkeli lausui Marialle:/ ”Missä Jumala tahtoo, siellä voitetaan
luonnonjärjestys / ja silloin tapahtuu ihmisen ymmärryksen ylittäviä
asioita./ Usko vilpittömiä sanojani, oi kaikkein pyhin ja puhtain
Neitsyt.”/ Maria vastasi: ”Tapahtukoon minulle nyt sanasi mukaan./
Minä synnytän ruumiittoman, joka tulee minusta lihaksi./ Hän, ainoa
väkevä Jumala,/ kohottaa ihmisen yhdistymisen avulla alkuperäiseen
arvoonsa.”
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
sama uudelleen
Kunnia … nyt … 2.säv.
Tänään paljastuu iankaikkisuudesta asti kätkettynä ollut salaisuus:/
Jumalan Poika tulee ihmisen pojaksi,/ jotta Hän yhdyttyään ihmiseen
korottaisi hänet korkeuteen./ Adam pettyi muinoin, kun hän halusi
tulla jumalaksi mutta ei tullut./ Jumala tulee nyt ihmiseksi
tehdäkseen Adamin jumalaksi./ Iloitkoon luomakunta, riemuitkoon
luonto,/ sillä ylienkeli seisoo peläten Neitseen edessä / ja tervehtii
häntä ilosanomalla,/ joka murheen pois karkottaa./ Kunnia olkoon
Sinulle, meidän Jumalamme,// joka olet suuresta armostasi
ihmiseksi tullut!
Jos ei toimiteta Ennenpyhitettyjen Lahjain liturgiaa, niin laulamme
Jumalansynnyttäjän stikiiroja 8. Virrelmästikiiroina päivän -kahteen kertaan ja
marttyrien stikiira, Kunnia-nyt ja Язика егоже не ведяше...=lauantain kiitosstikiira.

EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni:
Lukija:
1.PROKIMENI, 4.säv.
Laupias ja armahtavainen on Herra,/ pitkämielinen ja suuri
armossa.
Liitelauselma: Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on
hänen pyhää nimeänsä. (Ps 103:8,1)
Pappi:

Se on viisautta:
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Lukija:
Pappi:

1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos.22:1-18.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala
tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle: "Abraham!" Abraham
vastasi: "Tässä olen."
Ja Jumala sanoi: "Ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat,
lähde Morian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella,
jonka minä sinulle osoitan."
Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa
kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria
varten hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt
hänen mennä.
Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi
palvelijoilleen: "Jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista, minä ja poika
menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne."
Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi; hän
itse otti tulen ja veitsen, ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa.
Iisak sanoi isälleen Abrahamille: "Isä!" Ja Abraham sanoi: "Niin,
poikani?" Iisak sanoi: "Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa
polttouhriksi?" Abraham vastasi: "Jumala katsoo kyllä itselleen
karitsan polttouhriksi, poikani." Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa.
Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut,
Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi puut paikoilleen. Sitten hän
sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle.
Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, Herran
enkeli huusi hänelle taivaasta: "Abraham, Abraham!" Abraham
vastasi: "Tässä olen." Herran enkeli sanoi: "Älä koske poikaan äläkä
tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat
Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi."
Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli
sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan
ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi sille
paikalle nimeksi "Herra katsoo". Niinpä vielä tänäkin päivänä
puhutaan "Herrankatsomavuoresta".
Herran enkeli huusi Abrahamille uudelleen taivaasta: "Näin sanoo
Herra: Koska sinä tämän teit etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi,
minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja
annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet
tai hiekanjyvät meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat
vihollistensa kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee
siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun
äänelleni kuuliainen."
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 4.säv.
Kuinka moninaiset ovat Sinun tekosi, Herra,/ Sinä olet ne kaikki
viisaudessasi tehnyt.

47

Liitelauselma: Kiitä Herraa, minun sieluni. Herra, minun Jumalani,
sinä olet ylen suuri. (Ps 104:24,1)
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl.17: 17-18: 5.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljeä hädän
hetkellä.
Mieletön se, joka lyö kättä ja menee toisesta takuuseen.
Joka rakastaa riitaa, rakastaa syntiä. Joka porttinsa korottaa, se etsii
tuhoaan. Väärämielinen ei onnea tavoita, kieroilijan kohtaa perikato.
Murheen saa, joka tyhmän siittää, houkan isä ei iloa tunne.
Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa
ruumiin.
Jumalaton ottaa salaa lahjuksen ja vääristää oikeuden tien.
Viisas pitää silmänsä viisaudessa, tyhmän katse kiertelee maailman
rantaa. Tyhmä poika on isänsä murhe, katkera pettymys äidilleen.
Pahoin tehdään, jos syytöntä sakotetaan, oikeutta loukataan, jos
ruoskitaan kunnian miestä. Viisas se, joka sanojaan säästää, järkevä
pitää päänsä kylmänä. Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä,
ellei suutaan avaa.
Eristäytyvä ihminen katsoo vain itseensä - riita on valmis, jos häntä
neuvot. Moukka ei yritäkään ymmärtää, silti hän tahtoo mielipiteensä
julki. Jumalattomuutta seuraa halveksunta, häpeän mukana tulee
pilkka.
Syvä kuin meri on harkittu puhe, virraksi paisuu viisauden lähde.
Ei ole oikein pitää syyllisen puolta ja sortaa syytöntä oikeudessa.
Trapezassa juomme viiniä raskaan päivän vuoksi kohtuudella.

Suuren Paaston Viidennen Viikon Lauantain Aamupalvelus;
AKATISTOKSEN LAUANTAI

- katso erillinen kirjanen!

6. viikon ke 6.hetki
PROFETIAN TROPARI, 5.säv.:
Pyhä, kaikkivaltias Herra, me rukoilemme Sinua: Osoita meissä
armosi äläkä jätä meitä rikoksiimme!
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 4.sävelmä:
Ylistäkää Herraa, te Herran palvelijat, / ylistäkää Herran nimeä.
Liitelauselma: Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti.
(Ps 113:1,2)
Pappi:

Se on viisautta:
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Lukija:
Pappi:

PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 58:1-11a:)
Kuulkaamme.

Lukija:
Näin sanoo Herra: Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile,
anna äänesi kaikua kuin pasuuna! Kerro kansalleni sen rikokset,
Jaakobin suvulle sen synnit. Minua he ovat etsivinään päivästä
päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka
noudattaa vanhurskautta eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää
oikeutta. He pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita, he
pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat: "Miksi sinä et huomaa,
kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme?"
Näen kyllä! Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne, te ahdistatte
niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän
paastonne tuottaa, raakoja nyrkiniskuja. Te ette enää pidä sellaista
paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä
teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te
riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen,
makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielen
mukaiseksi päiväksi?
Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet,
murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat
alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.
Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä
sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun
edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun
kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: "Tässä minä olen." Jos
hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja
pahat puheet, jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka
kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo
muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Te olette Herran siunatut,/ Hänen, joka on tehnyt taivaan ja
maan.
Liitelauselma: Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut
ihmisten lapsille. (Ps 115:15,16)
6.viikon ke ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 5.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Himoissa rikkaana minä olen pukeutunut teeskentelyn petolliseen
asuun,/ iloitsen hillittömyyden paheissa / ja osoitan mittaamatonta
säälimättömyyttä,/ kun ylenkatson mieleni, joka makaa katumuksen
porteilla / nähden nälkää kaikkinaisesta hyvyydestä / ja sairaana
huolimattomuuden tähden!/ Mutta, Herra, tee minut synneistä
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köyhäksi Lasarukseksi,/ etten tarvitessani jäisi ilman virvoittavaa
sormea / ja kieleni joutuisi sammumattoman tulen tuskiin./ Oi
ihmisiä rakastava,// saata minut asumaan patriarkka Aabrahamin
helmoihin.
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen.
MARTTYYRIEN STIKIIRA, 5.säv.
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
Sielussanne kyltymätön halu te, pyhät marttyyrit, ette kieltäneet
Kristusta,/ vaan kestitte hirveät ja moninaiset kidutukset./
Hirmuvaltiaitten
röyhkeyden
te
kukistitte,/
ja
säilyttäen
horjumattoman ja vahingoittumattoman uskon siirryitte taivaisiin./
Kun teillä sen tähden on uskallus Hänen edessänsä,// rukoilkaa, että
Hän lahjoittaisi meille suuren armon!
TOISIA STIKIIROJA, HERRA JOOSEFIN RUNO, 5.säv.
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Jeesus, vaeltaessasi Jordanin toisella puolella / Sinä lausuit kanssasi
oleville:/ Ystäväni Lasarus on kuollut ja häntä valmistetaan juuri
hautaukseen./ Mutta Minä iloitsen teidän tähtenne, ystäväni,/ sillä te
saatte tietää, että muuttumattomana Jumalana Minä tiedän kaiken,/
vaikka näöltäni olenkin ihminen./ Menkäämme siis, tehkäämme
hänetkin eläväksi,/ niin kuolema saa makua siitä täydellisestä
tappiosta ja tuhosta,// jonka Minä sille aiheutan antaessani
maailmalle suuren armon.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
Uskovaiset, ottakaamme esimerkkiä Martasta ja Mariasta / ja
lähettäkäämme Herran tykö jumalallisia tekoja niin kuin rukouksia,/
että Hän tulisi ja nostaisi ylös mielemme,/ joka makaa kuolleena
välinpitämättömyyden hirveässä haudassa / lainkaan tuntematta
Jumalan pelkoa ja osoittamatta elon merkkiäkään./ Huutakaamme:
Armollinen Herra,/ katso, niin kuin Sinä kerran pelättävästi paikalle
tullen teit eläväksi ystäväsi Lasaruksen,// tee kaikki meidätkin
eläviksi ja anna meille suuri armo!
TOINEN, HERRA THEODOROKSEN RUNO, 6.säv.
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Lasarus on haudassa toista päivää /ja näkee aikojen alusta asti
kuolleet./ Hän näkee siellä outoja peljätyksiä ja lukemattoman joukon
tuonelan kahleissa./ Hänen sisarensa itkevät katkerasti katsellessaan
hänen hautaansa./ Mutta Kristus tulee tekemään eläväksi ystävänsä.
/ Hän, joka kuulee kaikkien yksimielisen äänen:// Siunattu olet Sinä,
Vapahtaja, armahda meitä!
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NELJÄ MINEAN STIKIIRAA
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Kunnia...nyt ... vuorosävelmän ke stikiira Jumalansynnyttäjälle,
tai sivulta 20. (=3.viikon ke)
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni:
Lukija:
1.PROKIMENI, 4.säv.
Minä saan vaeltaa / Herran kasvojen edessä elävien maassa.
Liitelauselma: Minä rakastan Herraa, sillä Hän kuulee minun ääneni
ja rukoukseni. (Ps 116:9,1)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos. 43:26-31, 45:1-16.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Kun Joosef tuli taloon, he veivät hänelle lahjat ja lankesivat
maahan hänen eteensä. Joosef tervehti heitä ja kysyi: "Mitä kuuluu
vanhalle isällenne, josta kerroitte minulle? Elääkö hän vielä?" He
vastasivat: "Isällemme, sinun palvelijallesi, kuuluu hyvää. Hän on
edelleenkin elossa." Ja he polvistuivat ja heittäytyivät kasvoilleen. Kun
Joosef huomasi Benjaminin, oman äitinsä pojan, hän kysyi: "Tämäkö
on nuorin veljenne, josta minulle puhuitte?" Ja hän sanoi: "Jumala
siunatkoon sinua, poika!" Sitten Joosef poistui kiireesti, sillä
nähdessään veljensä Benjaminin hän liikuttui niin, että hänen oli
vaikea pidättää itkuaan. Hän meni sisähuoneeseen ja itki siellä.
Pestyään kasvonsa hän tuli takaisin, pakottautui rauhalliseksi ja
sanoi: "Tuokaa ruoka sisään." Nyt Joosef ei enää jaksanut hillitä
itseään. Koska paikalla oli paljon palvelusväkeä, hän huusi: "Pois
täältä kaikki!" Niinpä ketään vierasta ei ollut läsnä, kun Joosef kertoi
veljilleen, kuka hän oli. Hän puhkesi itkemään niin suureen ääneen,
että egyptiläiset faraon hovia myöten kuulivat sen. Joosef sanoi
veljilleen:
"Minä olen Joosef. Vieläkö isäni elää?" Mutta hänen veljensä eivät
tyrmistykseltään kyenneet vastaamaan hänelle mitään. Joosef sanoi
veljilleen: "Tulkaa tänne minun luokseni." He astuivat lähemmäksi, ja
hän sanoi: "Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte
Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne älkääkä syyttäkö itseänne
siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut
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teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo kaksi
vuotta vallinnut kaikkialla, ja edessä on vielä viisi vuotta, joina ei
kynnetä peltoa eikä korjata satoa. Mutta Jumala lähetti minut teidän
edellänne, jotta te jäisitte eloon ja teidän sukunne säilyisi maan päällä
ja monet pelastuisivat. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan
Jumala, ja hän asetti minut faraon neuvonantajaksi, koko hänen
valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaaksi. "Menkää nyt
kiireesti isäni luo ja sanokaa hänelle: 'Näin sanoo poikasi Joosef:
Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi. Tule viipymättä
tänne minun luokseni, niin saatte asua minun lähelläni Gosenin
maakunnassa, sinä, poikasi ja heidän lapsensa. Te saatte tuoda tänne
lampaanne, vuohenne, nautakarjanne ja kaiken muun teille
kuuluvan. Minä huolehdin sinun elatuksestasi, niin ettet sinä eikä
sinun perheesi tai kukaan muukaan väestäsi jää puutteeseen, sillä
nälkävuosia on vielä viisi jäljellä.' Näettehän omin silmin, ja veljeni
Benjamin näkee, että minä itse puhun teille. Kertokaa vielä isälleni,
miten korkeassa asemassa minä olen Egyptissä ja mitä kaikkea olette
nähneet, ja tuokaa isä kiireesti tänne."
Sitten Joosef lankesi veljensä Benjaminin kaulaan ja puhkesi itkuun,
ja myös Benjamin syleili häntä ja itki. Ja Joosef suuteli ja syleili
itkien kaikkia veljiään. Sen jälkeen hänen veljensä puhelivat pitkään
hänen kanssaan. Kun tieto Joosefin veljien saapumisesta tuli faraon
hoviin, se oli mieleen faraolle ja hänen hovimiehilleen.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 4.säv.
Minä täytän lupaukseni Herralle / kaiken Hänen kansansa edessä.
Liitelauselma: Minä uskon, sen tähden minä puhun, minä, joka olin
kovin vaivattu. (Ps 116:18,10)
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!

Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 21: 23-22:4.)
Kuulkaamme:

Lukija:
Joka suutaan ja kieltään varoo, varjelee itsensä
ahdingoilta. Rehentelijä saa herjaajan nimen, hänen röyhkeydellään ei
ole mittaa eikä määrää. Omiin mielitekoihinsa laiska kuolee, kun
kädet kieltäytyvät työnteosta. Ahne on aina ottamassa, vanhurskas
antaa, ei kitsastele. Jumalattoman uhrilahja on iljettävä, vielä
iljettävämpi, jos hän hautoo pahaa.
Väärän todistajan käy huonosti, tarkkaa todistajaa kuunnellaan aina.
Jumalaton katsoo uhmakkaasti, vilpitön kulkee vakaasti tietään. Ei
auta viisaus Herran edessä, ei ymmärrys, ei ihmisen harkinta. Itse
valjastat hevosesi taisteluun, mutta voitto on Herran kädessä.
Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi, suosio parempi kuin kulta ja
hopea. Pane rikas ja köyhä vieretysten: kumpaisenkin on Herra
luonut. Kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti
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ja saa kolhut. Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja
kunnia.
6. viikon pe 6.hetki
PROFETIAN TROPARI,3.säv:
Herra, sietämätön on suuttumuksesi uhka syntisiä kohtaan,/
emmekä ole arvollisia katsomaan Sinuun ja pyytämään Sinulta
armoa./ Älä tuhoa meitä vihastuksessasi ja suuttumuksessasi,// sillä
Sinun kätesi on meidät muovannut maasta!"
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
1. PROKIMENI, 4.sävelmä:
Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden/ minä tahdon etsiä
sinun parastasi.
Liitelauselma: Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: ”Menkäämme
Herran huoneeseen”. (Ps 122:9,1)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
PARIMIA: Profeetta Jesajan kirjasta (Jesaja 66:10-24:)
Kuulkaamme:

Lukija:
Iloitkaa Jerusalemin kanssa, riemuitkaa kaupungin
tähden, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Juhlikaa riemuiten sen
kanssa, te kaikki, jotka sitä suritte. Niin te saatte imeä, tulla
kylläisiksi lohtua antavista rinnoista, saatte nauttia, juoda yltäkyllin
sen voiman ja mahdin nisistä. Näin sanoo Herra: - Katso, minä
ohjaan Siioniin rauhan kuin virran. Kuin uomastaan tulvivan puron
minä käännän sen luo kansojen rikkaudet. Sen imeväisiä kannetaan
sylissä ja keinutellaan polvien päällä. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan,
niin minä teitä lohdutan, Jerusalemin onni antaa teille täyden lohdun:
kun tämän näette, teidän sydämenne ihastuu, te kukoistatte kuin
vehmas niitty. Niin Herran palvelijat saavat tuntea hänen kätensä
voiman ja viholliset hänen vihansa.
Katso, Herra saapuu
tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa
purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra
toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja
monet kaatuvat sen lävistäminä:
nuo, jotka puhdistautuvat ja
valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo,
jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia - minä tunnen
heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo
Herra.
Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja
näkevät kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja
heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo
Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille
saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan
eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat
vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani.
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He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi
Herralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla
vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun
pyhälle vuorelleni - sanoo Herra - samalla tavoin kuin israelilaiset
tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen.
Ja minä otan myös näitä vastatulleita palvelemaan pappeina ja
leeviläisinä, sanoo Herra. Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka
minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun
edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun
päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki
kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Ja kun he lähtevät ulos, he
näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä
kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu. Ne ovat
kauhistava varoitus koko ihmissuvulle.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 6.sävelmä:
Ole meille armollinen,/ Herra, ole meille armollinen. (Ps 123:3,1)
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa
asut.
6.viikon pe ehtoopalvelus
AVUKSIHUUTOSTIKIIRAT, 8.säv.
10. Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
sinun nimeäsi.
Täytettyämme sieluja hyödyttävän nelikymmenpäiväisen paaston / me
pyydämme saada nähdä myös kärsimyksesi pyhän viikon, oi ihmisiä
rakastava,/ että me silloin ylistäisimme suuria tekojasi / ja
sanomatonta taloudenhoitoasi meidän tähtemme / ja yksimielisesti
veisaisimme:// Herra, kunnia olkoon Sinulle!
9. Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun
sinä minulle hyvin teet.
sama uudelleen:
MARTTYYRIEN STIKIIRA, 8.säv.
8. Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule
minun ääneni.
Me rukoilemme, oi Herran marttyyrit:/ Rukoilkaa meidän
Jumalaamme / ja pyytäkää, että Hän antaisi meidän sieluillemme
runsaan armon // ja armahduksen monille rikkomuksillemme!
5 PYHÄN LASARUKSEN STIKIIRAA, Kuningas Leon runo, 6.sävelmä;
7. Liitelauselma: Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Herra, Sinä halusit nähdä Lasaruksen haudan/ ja aikoessasi omasta
tahdostasi käydä haudassa kysyit:/ Mihin olette hänet panneet?/
Saatuasi tietää sen, mistä et ollut tietämätön,/ Sinä huusit
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rakastamallesi:/ Lasarus, tule ulos!/ Ja hengetön kuuli Sinua, hänelle
hengen antanutta,// meidän sielujemme Vapahtajaa.
6. Liitelauselma: Jos sinä, Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka
silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi.
sama uudelleen
5. Liitelauselma: Nimesi tähden minä odotan sinua, Herra, odotan
sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Herra, Sinä tulit neljättä päivää kuolleena olleen Lasaruksen haudalle
/ ja vuodattaen kyyneleitä ystäväsi tähden Sinä, elämän tähkäpää,/
nostit ylös nelipäiväisen kuolleen./ Niin ääni sitoi kuoleman ja kädet
päästivät käärinliinat./ Silloin opetuslasten joukko täyttyi ilosta,/ ja
kaikki huusivat yhteen ääneen:// Siunattu olet Sinä, Vapahtaja,
armahda meitä!
4. Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan.
sama uudelleen
3. Liitelauselma: Herran armo on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän
lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.
Herra, Sinun äänesi hajotti tuonelan valtakunnan / ja Sinun valtasi
sana
nosti
haudasta
nelipäiväisen./
Lasaruksesta
tuli
uudestisyntymisen pelastava ennaltajulistus./ Kaikki on mahdollista
Sinulle, Valtias, kaikkien Kuningas!// Lahjoita palvelijoillesi
armahdus ja suuri laupeus!
2. Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä,
kansakunnat!
Herra, kun Sinä halusit todistaa opetuslapsillesi kuolleista
nousemisesi,/ Sinä menit Lasaruksen haudalle./ Kun Sinä kutsuit
häntä, tuonela joutui vangiksi / ja päästi nelipäiväisen, joka huutaa
Sinulle:// Siunattu Herra, kunnia olkoon Sinulle!
1. Liitelauselma: Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen,
ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.
Herra, Sinä otit opetuslapsesi mukaa ja menit Betaniaan /
nostaaksesi ylös Lasaruksen./ Ihmisluonnon lain mukaisesti Sinä
itkit häntä,/ mutta Jumalana nosti hänet neljäntenä päivänä ylös,/ ja
hän huusi Sinulle, Vapahtaja:// Siunattu Herra, kunnia olkoon
Sinulle!
Kunnia...8.säv.
Sinä, meidän Vapahtajamme, tulit Lasaruksen haudalle/ ja kutsuen
kuollutta herätit hänet ikään kuin unesta./ Katoamattomuuden henki
pudisti pois turmeluksen*,/ ja sanan mukana hän tuli ulos
käärinliinoin sidottuna./ Kaiken Sinä voit, kaikki Sinua palvelee, oi
ihmisiä rakastava,/ kaikki ovat Sinulle alamaisia, meidän
Vapahtajamme,// kunnia olkoon Sinulle!
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(*отрясé тлéние нетлéния мáнием)
nyt ... (Andreas Sokean runo) 8.säv.
Täytettyämme sieluja hyödyttävän nelikymmenpäiväisen ajan
huutakaamme:/ Iloitse, Betanian kaupunki, Lasaruksen kotipaikka!/
Iloitkaa, Martta ja Maria, hänen sisarensa!/ Huomenna Kristus
saapuu sanallaan tekemään eläväksi kuolleen veljenne./ Kuullessaan
Hänen äänensä karvas ja kyltymätön tuonela kauhistuu pelosta / ja
suuresti huoaten päästää Lasaruksen,/ joka on liinoihin sidottu./ Sen
nähdessään hebrealaisjoukko hämmästyy ja käy Häntä vastaan
palmunlehvin ja oksin./ Ja lasten nähdään ylistävän Häntä, jota isät
kadehtivat.// Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin
Kuningas!
EHTOOVEISU
Pappi:
Illan prokimeni:
Lukija:
1.PROKIMENI, 6.säv.
Meidän apumme on Herran nimi,/ Hänen, joka on tehnyt taivaan
ja maan.
Liitelauselma: Ellei Herra olisi meidän kanssamme - näin sanokoon
Israel. (Ps124:8,1)
Pappi:
Lukija:
Pappi:

Se on viisautta:
1. PARIMIA: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta
(1.Moos. 49:33-50:26.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Kun Jaakob oli antanut nämä ohjeet pojilleen, hän
paneutui taas vuoteeseen. Hän kuoli, ja hänet otettiin isiensä luo.
Joosef kumartui itkien isänsä ylle ja suuteli hänen kasvojaan. Sitten
hän antoi isänsä Israelin balsamoinnin omien lääkäriensä tehtäväksi,
ja he balsamoivat Israelin ruumiin. Balsamointi kesti neljäkymmentä
päivää; se oli tähän työhön tarvittava aika. Egyptiläiset surivat häntä
seitsemänkymmentä päivää.
Kun suruaika oli ohi, Joosef sanoi faraon hoviväelle: "Pyydän teitä
kertomaan faraolle, että isäni vannotti minua sanoen: 'Minä kuolen
pian. Hautaa minut omaan hautaani, jonka olen teettänyt itselleni
Kanaanin maassa.' Nyt tahtoisin mennä sinne hautaamaan isäni. Sen
jälkeen palaan taas tänne."
Farao vastasi: "Mene hautaamaan isäsi, niin kuin hän sinua vannotti."
Niin Joosef lähti hautaamaan isäänsä, ja hänen mukanaan lähtivät
kaikki faraon hovimiehet, hänen hovinsa vanhimmat, kaikki Egyptin
vanhimmat, Joosefin perhe, kaikki hänen veljensä sekä koko hänen
isänsä suku. Vain vaimot ja lapset sekä lampaat, vuohet ja
nautakarjan he jättivät Gosenin maakuntaan.
Joosefilla oli mukanaan myös vaunuja ja ajomiehiä; heitä oli hyvin
suuri karavaani. He tulivat Goren-Atadiin, joka on Jordanin tuolla
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puolen, ja viettivät siellä suuret ja juhlavat valittajaiset. Surumenot
kestivät seitsemän päivää.
Kun maan kanaanilaiset asukkaat näkivät Goren-Atadin surujuhlan,
he sanoivat: "Egyptiläisillä on siellä mahtavat hautajaiset!" Siitä tämä
paikka sai nimekseen Abel- Misraim*. Paikka on Jordanin tuolla
puolen.
Jaakobin pojat tekivät isälleen niin kuin hän oli käskenyt: he veivät
hänet Kanaanin maahan ja hautasivat hänet Mamren lähistölle
Makpelan vainion luolaan. Makpelan vainion Abraham oli ostanut
sukuhautansa paikaksi heettiläiseltä Efronilta. Haudattuaan isänsä
Joosef palasi Egyptiin veljiensä sekä kaikkien muiden kanssa, jotka
olivat olleet hänen mukanaan.
Joosefin veljet alkoivat isänsä kuoltua pelätä ja sanoivat toisilleen:
"Entäpä jos Joosef nyt kääntyy meitä vastaan ja sittenkin kostaa
meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme?" Ja he lähettivät
Joosefille sanan: "Ennen kuolemaansa isämme käski meitä sanomaan
sinulle näin: 'Anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat
tekonsa. Armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa.'
Anna siis meille nyt anteeksi meidän rikoksemme. Mehän palvelemme
samaa Jumalaa kuin isäsi." Kuullessaan heidän sanansa Joosef
puhkesi itkuun.
Sitten veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat: "Me
rupeamme vaikka sinun orjiksesi!" Mutta Joosef sanoi heille: "Älkää
olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle
pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken
tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää
olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja
lapsistanne." Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi.
Joosef ja hänen isänsä suku jäivät Egyptiin asumaan, ja Joosef eli
sadankymmenen vuoden ikäiseksi. Hän sai nähdä Efraimin lapsia ja
lastenlapsia, ja myös Manassen pojalle Makirille syntyi lapsia, jotka
Joosef ehti nähdä.
Joosef sanoi veljilleen: "Minä kuolen pian, mutta Jumala pitää teistä
hyvän huolen ja vie teidät tästä maasta siihen maahan, jonka hän
vannoi antavansa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille." Sitten Joosef
vannotti Israelin poikia ja sanoi: "Kun Jumala aikanaan johtaa teidät
pois täältä, niin viekää minun luuni mukananne." Joosef kuoli
sadankymmenen vuoden ikäisenä, ja hänet balsamoitiin ja pantiin
arkkuun Egyptissä.
Pappi:
Se on viisautta:
Lukija:
2. PROKIMENI, 4.säv.
Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori./ Se ei horju,
vaan pysyy iankaikkisesti.
Liitelauselma: Sillä jumalattomuuden valtikka ei saa vallita
vanhurskasten arpaosaa. (Ps 125:1,3)
Pappi:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kansa kumartuu maahan.
Kristuksen valkeus - säteilee kaikille!
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Lukija:
Pappi:

2. PARIMIA: Sananlaskujen kirjasta (Sananl. 31:8-31.)
Kuulkaamme.

Lukija:
Avaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta
syrjityille. Avaa suusi ja anna oikea tuomio, aja kurjan ja köyhän
asiaa.
Jos hyvän vaimon löydät, löydät aarteen, kalliimman kuin meren
helmet. Häneen voit aina luottaa, hän pitää puutteen loitolla sinusta.
Hän toimii miehensä parhaaksi, ei vahingoksi, kaikkina elämänsä
päivinä. Hän huolehtii villasta ja pellavasta, hänen kätensä ahkeroivat
iloisesti. Hän on kuin laiva, hän hankkii ravintoa etäältäkin. Kun vielä
on yö, hän nousee, valmistaa ruoan talonsa väelle ja jakaa ravinnon
palvelustytöilleen. Hän löytää hyvän pellon ja ostaa sen, omin varoin
hän perustaa viinitarhan. Hän vyöttää itsensä tarmolla ja tarttuu
työhönsä riuskoin ottein. Hän näkee työnsä tulokset, hän ei sammuta
lamppua yölläkään. Hänen sormensa kulkevat kehräpuulla, hän ei
päästä kädestään värttinää. Hän avaa kätensä onnettomalle ja antaa
apuaan köyhälle. Pakkanen ja lumi eivät häntä säikytä, sillä hän on
varannut perheelleen talvivaatteet. Omin käsin hän valmistaa peitteet,
hänen pukunsa ovat pellavaa ja purppuraa. Hänen miehensä saa
osakseen kunnioitusta istuessaan vanhinten kokouksessa. Hän tekee
pellavapaitoja myytäväksi ja toimittaa vöitä kauppiaille. Häntä seuraa
menestys ja kunnia, hän katsoo hymyillen tuleviin päiviin. Kun hän
puhuu, hän puhuu viisaasti, antaa neuvoja ystävällisin sanoin. Hän
valvoo kaikkea, mitä talossa tehdään, eikä laiskana leipäänsä syö.
Hänen poikansa kiittävät häntä, hänen miehensä puhkeaa
ylistämään: "Monet naiset ovat uutteria ja taitavia, mutta sinä olet
ylitse kaikkien muiden." Kauneus katoaa, viehätys haihtuu,
ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa! Kiittäkää häntä hänen
hyvistä töistään, ylistäkää häntä kaikkien kuullen!
Tulkoon tiettäväksi, että tästä eteenpäin ei lauleta marttyyrien stikiiroja, ei
Jumalansynnyttäjän eikä oktoehoksen tekstejä aina Tuomaan lauantaihin
saakka!

6.viikon lauantai, Lasaruksen lauantai - katso erillinen kirjanen!
____________________
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