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Laskiaisviikon tiistai

MAANANTAI-ILTA
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiiroina oktoehoksen ja minean stikiirat.
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira
Virrelmästikiiroina tämä kahdesti tavanmukaisten liitelauselmien kanssa.
8. säv.
Rientäkäämme paaston avulla puhdistautumaan rikkomusten saastasta / ja
osoittamalla köyhiä kohtaan armoa ja ihmisrakkautta / käymään Kristus yljän
häähuoneeseen, // sillä Hän antaa meille suuren armon!
Marttyyrien stikiira
Me rukoilemme, oi Herran Marttyyrit: / Rukoilkaa meidän Jumalaamme ja
pyytäkää, / että Hän antaisi meidän sieluillemme runsaan armon // ja
armahduksen monille rikkomuksillemme!
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira
Veisuin ylistäkäämme jumalisesti kunniakasta / ja puhdasta, totista
Jumalansynnyttäjää Jumalan Äitinä, / ja tervehtikäämme häntä enkelin tavoin:
/ Iloitse, lihaksi tulleen Jumalan Pojan pyhä Äiti! / Iloitse, pyhän Hengen
asumus, // joka aina rukoilet meidän puolestamme pelastusta meidän
sieluillemme!
TIISTAIAAMU
Aamupalvelus
Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen nämä katismatroparit, 8. säv.
Oi ylen hyvä Sana, joka Isän ja Hengen kanssa olet luonut näkyväisen ja
näkymättömän sanomattoman viisaasti, Sinä laupias, suo meidän vaeltaa
kirkkaan paaston aika syvässä rauhassa, hajoita karvaan synnin eksytys, anna
meille katumus, parantavia kyyneleitä ja rikkomukset anteeksi, että me
paastoaisimme vakain sieluin hengen auliudella ja enkelten kanssa veisuin
ylistäisimme Sinun valtaasi! (Kahdesti)
Jumalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan Äiti, kun Viisaus ja Sana sanomattomasti sikisi Sinun kohdussasi,
Sinä synnytit maailmalle maailman valtiaan ja kannoit sylissäsi kaiken
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kantajaa, kaikkien ravitsijaa, Luojaa ja Herraa. Sen tähden minä rukoilen
Sinua, pyhä Neitsyt, ja uskolla kunnioitan Sinua, että pääsisin
rikkomuksistani, kun joudun Luojani kasvojen eteen: Oi Valtiatar, puhdas
Jumalansynnyttäjä, anna silloin minulle apusi, sillä Sinä, nuhteeton, voit sen,
mitä haluat!
Oktoehoksen ja minean kanonit sekä triodion. Niissä veisuissa, joita varten on
triodion, jätämme oktoehoksen toisen kanonin, ja jos triodionissa on kaksi
irmossia, jätämme oktoehoksen molemmat kanonit.
Triodionin kanoni, herra Joosefin runo.
2. veisu. 3. säv. Irmossi
Niin kuin sade pelloille / ja niin kuin kuura ruohoon // laskeutukoot minun
sanani maan päälle.
Troparit
Koiton tavoin kirkkaan pidättyväisyyden esiportit loistavat meille
katumuksen säteitä.
Oi ainoa armollinen Kristus, päästä armosi paljoudessa minut
ulkopuolisesta pimeydestä.
Oi Vapahtaja, tempaa minut huolellisen katumuksen puhdistamana
tulesta ja nukkumattomalta madolta!
Jumalansynnyttäjälle
Oi veisuin ylistetty Neitsyt, tule meille pelastuksen tieksi, joka ohjaat
katumuksen porteille!
Toinen irmossi. 2. säv.
Huomatkaa kansani, minun lakini, / taivuttakaa korvanne minun suuni
sanojen puoleen, // sillä Sinun nimeäsi minä kutsun, oi Herra.
Troparit
Katumuksen aika on koittanut. Rientäkäämme, Kristusta rakastavat,
puhdistautumaan kaikista rikkomuksista, että pääsisimme autuaina Valtiaan
eteen!
Rientäkäämme toteuttamaan nyt lakkaamatta puhdasta, synnitöntä
paastoa, että saisimme rikkomuksemme anteeksi!
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Koska Sinä, hyvä Kristus, olet armorikas ja aina otat katuvaiset vastaan,
me kaikki aina Sinua kunnioitamme.
Kunnia - -.
Kunnioittakaamme jakamatonta, sekaantumatonta, erottamatonta ja
persooniin jakautuvaa yhtä Jumalaa!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsytäiti, rukoile ihmistä ja Sanaa, jolle Sinä, Neitsyt, annoit
ruumiin, että Hän pelastaisi palvelijasi vaaroista!
Irmossi, 2. säv.
Huomatkaa kansani, minun lakini, / taivuttakaa korvanne minun suuni
sanojen puoleen, // sillä Sinun nimeäsi minä kutsun, oi Herra.
8. veisu. 3. säv. Irmossi
Veisuin ylistäkää aluttomasta Isästä ennen aikoja syntynyttä / ja viimeisinä
aikoina lihaan pukeutunutta Jumalaa / täydellisenä ihmisenä / ja totisena
Jumalana. // Kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Katumuksen aika, aika tuoda esille parannuksenteon otollisia hedelmiä.
Sieluni, kiiruhda Jumalan tykö, nouse ja huuda hartaasti, paastoten ja
rukoillen: Veisuin kiittäkää, ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina
aikoina!
Veljet, puhdistakaamme sielun aistit, liittykäämme katumuselämän
kautta Herraan ja huutakaamme puhtaasti katuen vilpittömästi: Veisuin
kiittäkää, ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina!
Pyrkikäämme jatkuvalla rukouksella kuolettamaan vaaniva vihollinen,
joka lumoaa aistimme herkullisin muistoin ja lyhyen hekuman
hillittömyydellä, ja veisuin kiittäkäämme, ylistäkäämme ja korkeasti
kunnioittakaamme Kristusta iankaikkisesti!
Jumalansynnyttäjälle
Neitsyt, joka teit taivaalliseksi maallisen saviseoksemme, osoita hyveistä
hedelmälliseksi sieluni maantäyttämä ja turmeltunut vako, että se huutaisi ja
korkeasti kunnioittaisi Kristusta iankaikkisesti!

4

Laskiaisviikon tiistai

Toinen irmossi, 2. säv.
Veisatkaamme Hänelle, / joka on muinoin Siinain vuorella / edeltäkuvannut
Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, // sekä
kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Puhdistautukaamme nyt ei vain ruuan vaan tekojenkin avulla ja
tehkäämme hartain mielin alku, että pääsisimme kirkkaina Luojan eteen
iankaikkisesti!
Meidän tulee paastota niin kuin Kristus, nöyrin mielin, ei vihollisuudessa
ja taistelussa, ei kateudessa ja riidassa, ei kunnianhimossa ja salaisessa
kavaluudessa!
On sanottu: Jotka armahtavat köyhiä, lainaavat ymmärtäväisesti
Vapahtajalle. Oi sanomatonta iloa, sillä Hän antaa runsaan palkan hyvistä
teoista kaikkina aikoina!
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Kunnia olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, sillä ne kolme ovat yksi
Jumala! Enkelten kanssa me ihmiset lakkaamatta ylistämme Sinua, oi pyhä
Kolminaisuus, kaikkina aikoina!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Iloitse, puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä Maria, maailman armahdus,
oikeauskoisten sarvi! Rukoile että meidät, jotka Sinua ylistämme,
päästettäisiin sammumattomasta tulesta kaikkina aikoina!
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi, 2. säv.
Veisatkaamme Hänelle, / joka on muinoin Siinain vuorella / edeltäkuvannut
Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, // sekä
kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina.
9.veisu. 3. säv. Irmossi
Sinua me ylistämme, / tulessa palamatonta pensasta, / pyhää Neitsyttä,
Valkeuden Äitiä ja Jumalansynnyttäjää // kaikkien meidän toivoamme!
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Troparit
Oi ainoa armorikas Vapahtaja, joka olet lahjoittanut ihmisille
katumuksen pelastukseksi, aukaise meille armosi puhdas sisin!
Voi kuinka kauhistuttava onkaan se pettämätön tuomioistuin, jonka
eteen me alastomina joudumme tekemään tiliä pahoista teoista, joita olemme
eläessämme tehneet!
Oi hyväntekijä, anna meille sataa laupeutesi pisaran, joka hukuttaisi
kaiken saastamme, ja anna meille katumuksen alku!
Käykäämme kaikki auliin sydämin pyhän paaston esiporteista ja
kantakaamme Kristukselle kiitosvirsiä!
Jumalansynnyttäjälle
Veisuin me ylistämme Sinua, väkevää puolustustamme ja varmaa toivoamme,
ja hartaasti rukoilemme: Neitsyt, rukoile Poikaasi pelastamaan meidät!
Toinen irmossi, 2. säv.
Oi saastaton Jumalansynnyttäjä, / me ylistämme Sinun neitseyttäsi, // jota ei
jumaluuden tuli polttanut.
Troparit
Puhdistautukaamme nyt paastolla, kyynelillä ja suurilla uroteoilla, että
saisimme suuren armon.
Jäljitelkäämme nyt ymmärtäväisiä neitseitä, oi Kristuksen rakastajat, ja
kirkkain lampuin rientäkäämme Kristusta vastaan!
Kunnia - -.
Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, kolmipyhä, kaikkivaltias Isä, yksiolennollinen
Poika ynnä Henki, yksi Jumaluus!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Sinusta me kerskaamme ja Sinuun me turvaamme, oi puhdas, viaton,
ainainen Neitsyt. Pelasta kaikki meidät kadotuksesta!
Irmossi, 2. säv.
Oi saastaton Jumalansynnyttäjä, / me ylistämme Sinun neitseyttäsi, // jota ei
jumaluuden tuli polttanut.
Virrelmästikiiroissa tämä, 3. säv.
Ihmiset, tervehtikäämme iloiten paastoa, / sillä hengellisten taistojen alku on
koittanut. / Jättäkäämme lihan taipumus himoihin, / lisätkäämme sielun
armolahjoja, / kärsikäämme Kristuksen palvelijoina pahaa Hänen kanssansa, /
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että saisimme Hänen kanssansa kunniankin Jumalan lapsina, // ja että meissä
asuva Pyhä Henki valistaisi meidän sielumme! (Kahdesti)
Marttyyrien stikiira
Kristuksen soturit / heittivät pois kuningasten ja hirmuvaltiaitten pelon / ja
tunnustivat rohkeasti ja miehuullisesti Hänet, / kaikkien Herran, Jumalan ja
Kuninkaan, // ja nyt he rukoilevat meidän sielujemme puolesta.
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira
Jumalansynnyttäjä, / kaikkien rukoilevien puolustus, / Sinuun me
uskallamme, Sinussa me kerskaamme, / Sinussa on koko toivomme. // Rukoile
Sinusta syntynyttä kurjien palvelijaisi puolesta!
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