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Sunnuntai-ilta
Ehtoopalvelus sovintosunnuntaina

Avuksihuutostikiirat
2.säv.
Koettakaamme nöyryyttää lihamme itsemme hillitsemisellä aloittaessamme
paaston jumalisen kilvoituksen.
Etsikäämme rukouksillamme ja
kyynelillämme Herraa,
joka on meidät pelastava,
sekä huutakaamme
täysin pahuuden unohtaen:
”Olemme tehneet syntiä sinua vastaan, oi,
laupias kuningas, Kristus.
Pelasta meidät, kuten pelastit muinoin
niiniveläiset, ja tee meidät osallisiksi taivaallisesta valtakunnastasi.”
Aloittakaamme valoisin mielin paaston aika,
ja antautukaamme sen
hengellisiin kilvoituksiin.
Puhdistakaamme sielumme ja lihamme.
Paastotkaamme sekä kieltäytymällä ruoista että kaikista himoista,
ja
nauttikaamme hengen hyveitä, sekä niissä yhtämittaisesti halulla pysyen
tulkaamme arvollisiksi hengellisellä ilolla
näkemään Jumalan, Kristuksen,
suuriarvoisimpia kärsimyksiä ja pyhä pääsiäinen.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Kauhistun ajatellessani tutkintohetkeä,
ja tajutessani rikkomusteni
paljouden.
Millä puolustautuisin?
Miten välttäisin tulevan häpeän,
elettyäni tuhlaajapoikana? Siksi huudan sinulle, oi, tytär, kuumin kyynelin:
”Pese, oi, sinä, joka olet synnyttänyt puhtaan helmen, Kristuksen, sieluni
saasta, ja pelasta minut.”

Suuri prokimeni
Älä peitä kasvojasi palvelijaltasi,
sillä minä olen ahdistuksessa;
vastaa minulle. Lähesty minun sieluani ja lunasta se.

joudu,

Virrelmästikiirat
4.säv.
Armosi, oi, Herra, on nyt kirkastunut meille, sielujemme valo on kirkastunut.
Katso, nyt on otollinen aika.
Pankaamme pois pimeyden teot, ja
pukeutukaamme valon aseisiin,
jotta purjehdittuamme paaston suuren
meren yli
saapuisimme sielujemme pelastajan,
Herran, Vapahtajan,
Jeesuksen, Kristuksen,
kolmantena päivänä tapahtuneen ylösnousemisen
juhlaan.
Kunniasi, oi, Kristus, Jumala,
on suuri pyhiesi muistelemisessa.
meille ylhäältä suuri armosi heidän rukouksiensa tähden.

Anna

Kunnia ... nyt ... Amen.
Enkelten järjestöt ylistävät sinua, oi, Jumalansynnyttäjä,
sillä sinä, oi,
puhtain, olet synnyttänyt Isän ja Hengen kanssa aina yhdessä olevan
Jumalan,
joka on tahtonsa voimalla luonut olemattomuudesta enkelten
joukot.
Rukoile, oi, puhtain Neitsyt,
että hän pelastaisi ja valistaisi ne
sielut, jotka sinua oikeauskoisesti kiitosvirsin ylistävät.
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Maanantaiaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit

Herra, armahda. (3)
Herättäkäämme sielussamme katumuksen murtama mieli aloittaessamme
Jumalan nimeen paaston, ja huutakaamme: ”Kelvatkoon rukouksemme
sinulle niin kuin otollinen suitsutusuhri, oi, Herra, Kristus. Vapahda, oi, ainoa
armahtavainen, meidät turmeluksesta
ja kauhistuttavasta synnin
rangaistuksesta.”
Kunnia ... nyt ... Amen.
Suo, oi, Jumalansynnyttäjä, laupeuden lähde, meidän tulla armosta
osallisiksi. Käännä laupias katseesi syntisen kansan puoleen. Osoita voimasi
kuten aina ennenkin, sillä tervehdimme sinua kuten muinoin ruumiittomien
voimien johtaja Gabriel pannen toivomme sinuun.

Kanoni
2.säv.
1.irmossi
Tulkaamme ihmiset, veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, joka
jakoi kahtia meren ja kuljetti kansan,
jonka hän johti ulos Egyptin
orjuudesta, sillä hän on ylistetty.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Miten itkisin lankeemustani? Miten minä, irstaasti elänyt, panisin alun
pelastukselleni? Pelasta, oi, armollinen, minut niillä vaiheilla, jotka itse
parhaiksi tiedät.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.

Katso, nyt on paaston alku, nyt on aika synnin katumukselle, nyt on
pelastuksen päivä. Herää valveille, oi, sielu, ja sulje kaikki sisäänkäynnit
himoillesi kiinnittäen katseesi Herraan.
Kunnia ...
Syntieni raivoisat hyökyaallot paiskaavat minut epätoivon syvyyteen, mutta
turvaan pohjattomaan laupeuteesi, oi, Herra. Pelasta minut.
Nyt ... Amen.
Olen enemmän kuin kukaan muu tehnyt itseni synnin orjaksi. Olen enemmän
kuin muut avannut sieluni ovet himoille. Palauta, oi, armollinen Sana, minut
oikealle tielle, ja pelasta minut laupeudestasi.
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät esirukouksillasi.
Sinä, oi, Neitsyt, erityisesti Jumalan armoittama, olet synnyttänyt
himottomuuden lähteen. Paranna minut, joka olen himojeni haavoja täynnä,
ja tempaa minut pois iankaikkisesta tulesta.
8.irmossi
Kiittäkää veisuilla Herran, Jumalan, töitä, joka tuli alas tuliseen pätsiin
juutalaisten nuorukaisten luo,
ja muutti liekin kasteeksi,
sekä
ylistäkää Herraa iankaikkisesti.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Himojen tuli on minut polttanut, ja sieluni silmät ovat pimentyneet, mutta
uudista minut, oi, Kristus, pelkosi tulella, ja valista pelastuksesi valolla, jotta
ylistäisin sinua kaikkina aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Vihaa, oi, poloinen sieluni, himojen ylellisyyttä, ja ravitse itseäsi ennemmin
hyveitten herkuilla, ja käytä hyväksesi paaston suloista nautintoa. Vältä
katkeraa hekumaa, ja elä iankaikkisesti.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Mieleni ei ollenkaan kohoa sinun, ainoan Jumalan, puoleen, kun sieluni on
paatunut, ja himojeni hurma on minut pimittänyt. Mutta armahda minua, oi,
Jumala, ja saata minut valoon, sekä avaa minulle katumuksen ovet.

Nyt ... Amen.
Saata, oi, puhdas Neitsyt, jonka kautta mainen, katoavainen luontomme on
tehty
taivaalliseksi,
lämpimällä
esirukouksellasi
anomisemme
ja
rukouksemme kohoamaan sinun, sekä kaikkien Jumalan ja kuninkaan eteen.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Ylistäkäämme kiitosvirsin Herraa,
joka antoi muinoin ihmeellisesti
tulla viileän kasteen
hebrealaisille nuorukaisille liekkien keskelle,
jossa kaldealaiset paloivat, ja lausukaamme: ”Kiittäkää ja ylistäkää
häntä iankaikkisesti.”

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Me, uskovaiset, ylistämme Jumalan Sanaa,
joka käsittämättömän
viisauden mukaan tuli Jumalasta
uudistaakseen syömisen kautta
kauheaan turmeltuneisuuteen langenneen Aadamin,
Jumalan Sanaa,
joka on meidän tähtemme
sanoin selittämättömästi tullut lihaksi
pyhästä Neitseestä, suuresti yksin kielin kiitosvirsillä.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Paaston aika tulkoon sinulle, oi, sielu, synnin hylkäämisen, Jumalan luokse ja
Jumalan omaksi pyrkimisen päiväksi, niin että pakenisit pahuuden kauhuja, ja
pyrkisit sille ainoalle tielle, mikä johtaa toivottuun rauhaan.
Kunnia ...
Huokaan parkuen, ja huudan, kun olen ajatuksillani horjahtanut pois
totuudesta, ja olen ruumiillisestikin hairahtunut synteihin: ”Pelasta minut, oi,
ylen kärsivällinen Herra. Älä tuomitse minua helvetin tuleen, vaikka olenkin
siihen tuomioon vikapää.”
Nyt ... Amen.
Heittäkäämme yltämme ylellisen nautinnon pimeä ja raskas vaate
pukeuduttuamme paaston valoisaan vaatteeseen, jotta näkisimme uskolla
valoa säteilevät Vapahtajan kärsimykset tultuamme valoisiksi jumalallisista
hyveistä.

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät esirukouksillasi.
Tunnemme sinut puhtaaksi Neitseeksi, oi, puhtain valtiatar. Sinä olet
synnyttänyt Kristuksen, parantajamme ja lunastajamme. Paranna viheliäinen
sieluni, jota mitä pahimmat riivaajahenget hyökkäyksillään vaivaavat.
Katabasi
Ylistäkäämme, uskovaiset, suuresti
ainoata Jumalansynnyttäjää,
joka on Jumalasta, Isästä, ajattomasti säteilleen Sanan yliluonnollisesti
synnyttänyt,
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
5.säv.
Tuli paasto, sielun puhtauden äiti, synnin julkinen syyttäjä, ja katumuksen
puoltosaarnaaja,
elämä, enkelein elämän kaltainen, ihmisten pelastus.
Huutakaamme uskovaiset: ”Armahda meitä, oi, Jumala.”
Siunattu on taivasten kuninkaan sotajoukko.
Sen voitolliset taistelijat
pyrkivät saavuttamaan enkelten arvon,
vaikka olivatkin maallisia.
He
tulivat otollisiksi ruumiistaan välittämättä saamaan ruumiittomien kunnian.
Pelasta sielumme, oi, Herra, heidän rukoustensa tähden.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Ylistämme veisuilla suuresti sinua, oi, Jumalanäiti, puhdas Neitsyt, kerubeja
pyhempi, sillä tunnustamme sinut Jumalansynnyttäjäksi koko sielullamme
ja ruumiillamme, koska olet lihaksi tulleen Jumalan synnyttänyt. Rukoile,
oi, puhtain, sielujemme puolesta.

Profetian tropari
Kaikki oleva kauhistuu nähdessään voimasi, oi, Herra, ja vapisee.
Lankeamme eteesi, oi, kuolematon, ja rukoilemme: ”Pyhitä sielumme, oi,
pyhä, pyhiesi esirukousten tähden.”

Prokimeni
Herra tuntee vanhurskasten tien,

mutta jumalattomain tie hukkuu.

Autuas se, joka ei vaella jumalattomien neuvossa, eikä astu syntisten teitä.

Parimia
Jes.1:1–20
Jesajan, Amosin pojan, näyt Juudasta ja Jerusalemista. Nämä hän näki
Juudan kuninkaiden Ussian, Jotamin, Ahasin sekä Hiskian aikana. Kuule,
taivas, kuuntele, maa. Herra puhuu: – Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät
täyteen mittaan, mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan. Härkä
tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun
kansani ei tajua. Voi syntistä kansaa, raskaasti rikkonutta sukua,
pahantekijöiden perhettä, rikoksiin eksyneitä lapsia. He ovat luopuneet
Herrasta, he ovat halveksineet Israelin Pyhää ja kääntäneet hänelle selkänsä.
Mihin teitä vielä on lyötävä, kun yhä vain uhmaatte? Koko pää on haavoilla,
koko sydän sairas. Jalkapohjista päälakeen ei tervettä paikkaa, vain
mustelmaa ja juomua ja verestä haavaa. Ei niitä ole puhdistettu, ei sidottu
eikä öljyllä pehmitetty. Autius on teidän maassanne, tuli on tuhonnut kaikki
kaupunkinne, muukalaiset syövät satonne teidän silmienne edessä. Autius on
kaikkialla, kaiken on vihollinen tuhonnut. Vain tytär Siion on jäljellä kuin maja
viinitarhassa, kuin kurkkupellon vartiolava, kuin saarrettu kaupunki. Jollei
Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä eloon, meidän olisi käynyt kuin
Sodoman, me olisimme Gomorran kaltaiset. Kuulkaa Herran sana, te
Sodoman johtajat, kuuntele Jumalamme puhetta, sinä Gomorran kansa. –
Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. – Olen saanut
kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta, ei minua miellytä
vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan
ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo
tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua.

Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat – minä en siedä teidän pyhiä juhlianne
ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne – minä
vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan.
Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä
nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska
kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu
pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa.
Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa
sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. – Tulkaa,
selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän syntinne ovat
verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä,
mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu
on puhunut.

Prokimeni
Palvelkaa Herraa pelolla,

ja iloitkaa vavistuksella.

Miksi pakanat pauhaavat, ja kansat turhia ajattelevat?
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Maanantai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
2.säv.
Olen tehnyt kaikki synnit, ja olen enemmän kuin kukaan muu irstaisuutta
harjoittanut.
Jos yrittäisinkin katua syntejäni,
niin en saa kyyneliä
silmistäni virtaamaan.
Mutta rangaistus tulee osakseni,
jos yhä
edelleenkin huolettomana elän. Mutta suo minun, oi, Jumala, ainoa hyvä,
tehdä parannus, ja armahda minua.
Anna, oi, Kristus, minulle tänä paaston mieluisana päivänä kyynelvirtoja,
jotta itkisin, ja pesisin kyynelilläni pois himojeni synnyttämän saastan, ja
tulisin puhdistettuna eteesi
silloin kun sinä, oi, Herra,
tulet taivaasta
ainoana vanhurskaana tuomarina ihmisiä tuomitsemaan.
Tulkaamme, uskovaiset, hyvin mielin, ottakaamme paaston vahva sota-ase
kilveksemme,
ja torjukaamme sillä kaikki vihollisen kavalat juonet.
Älkäämme viehättykö himojen nautintoihin,
älkäämme peljästykö
kiusausten liekkiä, koska niiden kieltäytymisestä ihmisiä rakastava Kristus
kruunaa meidät voittoseppeleellä. Heittäytykäämme uskalluksella rukoillen
siis hänen eteensä, ja hartaasti anokaamme häneltä sieluillemme rauhaa ja
suurta armoa.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Ahdistukset ja pahan vaikutus,
sekä moninaiset himot hukuttavat kurjan
sieluni. Tule minulle luotsiksi elämän merellä, oi, aviota tuntematon tytär,
Kristuksen, Jumalan, äiti,
ja tyynnytä uhkaava aallokko ohjaten
jumalalliseen suojelukseesi kiiruhtava parannuksen ja levähdyksen tyyneen
satamaan.

Illan prokimeni
Herrassa on pelastus,

tulkoon siunauksesi kansallesi.

Kuinka paljon minulla on vihollisia, oi, Herra?

I parimia
1.Moos.1:1–13
Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti
syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: ”Tulkoon valo.” Ja
valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, ja
hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu,
näin meni ensimmäinen päivä. Jumala sanoi: ”Tulkoon kaartuva kansi vesien
väliin, erottamaan vedet toisistaan.” Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet
sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, ja Jumala nimitti
kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä. Jumala sanoi:
”Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin
että maan kamara tulee näkyviin.” Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän
kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti
mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi: ”Kasvakoon maa
vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä
kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä.” Ja niin tapahtui.
Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka
kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki,
että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.

Prokimeni
Herra kuulee,

kun huudan häntä.

Vastaa, oi, vanhurskauteni Jumala, kun huudan.

II parimia
Sananl.1:1–20
Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut. Opettakoot ne
viisautta, kasvattakoot ymmärtämään ymmärryksen sanat, johdattakoot
hyvään tietoon, oikeudentuntoon ja rehtiin mieleen. Kokemattomat saakoot
niistä viisautta, nuoret tietoa ja harkintaa. Viisaskin viisastuu, kun kuulee niitä,
järkeväkin saa opastusta, oppii mietelmiä ja vertauksia, tajuaa viisaiden
sanat, avaa arvoitukset. Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii
viisautta ja opetusta. Poikani, kuule isäsi neuvoja, älä väheksy äitisi opetusta
– ne ovat seppele hiuksillasi, ketju kaulaasi koristamassa. Älä suostu,
poikani, synnintekijöiden viekoituksiin, kun he sanovat: ”Tule mukaan,
mennään väijyksiin, käydään vaanimaan viattomia. Niellään heidät elävältä,
yhtenä suupalana, niin kuin hauta nielee terveen miehen. Kaikenlaiset
kalleudet odottavat meitä, ryöstösaalis täyttää kohta varastomme. Saat
heittää siitä kanssamme arpaa, meidän kukkaromme on yhteinen.” Heidän
tielleen, poikani, älä lähde, pidä jalkasi poissa heidän poluiltaan, sillä he
rientävät pahaa kohti, kiiruhtavat vuodattamaan verta. Ei lintu verkkoa näe,
vaikka näkee sitä levitettävän. Oman verensä he väijyessään vaarantavat,
omaa tuhoaan etsivät vaaniessaan. Sellainen on riistäjän tie. Joka sille
lähtee, kulkee tuhoon. Viisaus huutaa kaduilla, antaa toreilla puheensa
kaikua.

Virrelmästikiirat
3.säv.
Paastotkaamme mielihyvällä, sillä se on Herralle otollista. Oikea paasto
on se, että vältämme kaikkea pahaa, pidätämme kieltämme ja hillitsemme
kiivastuksemme,
luovumme himoista ja panetteluista,
valheesta ja
valapattoisuudesta.
Näistä kieltäytyminen on totista ja Jumalalle otollista
paastoa.
Suuri on marttyyriesi voima, oi, Kristus. He ajavat pois henkiä haudoissa
maatessaan.
He tekivät tyhjäksi vihollisen vallan
taistellen hurskauden
puolesta uskollaan Kolminaisuuteen
Kunnia ... nyt ... Amen.
Käännymme uskalluksella puoleesi,
oi, Jumalansynnyttäjä, kaikkien
rukoilijoiden puolustaja.
Kerskaamme sinusta, panemme sinuun koko
toivomme. Rukoile sinusta syntynyttä ansiottomien palvelijasi puolesta.
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Tiistaiaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Huudamme tämän pelastavan pidättäytymisen toisena päivänä sinulle, oi,
Herra: ”Hellytä meidän, palvelijasi, sydämet, ja ota vastaan pelolla
kantamamme rukoukset. Suo meidän menestyksellä käydä läpi paaston
kilvoitus ja puhdistua synneistämme, ja osoita meille suuri laupeutesi.”
Kunnia ... nyt ... Amen.
Rukoile, oi, jumalallinen kukka, juuri, joka olet vesan kasvattanut, liiton arkki,
kynttilänjalka, kultainen manna-astia, elämän pyhä pöytä, jonka päällä on
leipä, Poikaasi, Jumalaa, pyhän edelläkävijän kanssa, että hän armahtaisi ja
pelastaisi ne, jotka sinua Jumalansynnyttäjäksi tunnustavat.

Kanoni
5.säv.
2.irmossi
Katsokaa, katsokaa, minä olen Jumala, joka pelastaakseni käärmeen
petoksesta rikkomukseen langenneen Aadamin
olen vapaasta
tahdostani ihmiseksi tullut.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Käykäämme sisälle sielumme kammioon, ja kantakaamme rukouksemme
Herralle huutaen: ”Kevennä, oi, Isämme, joka olet taivaissa, ja anna, oi, ainoa
armahtavainen, anteeksi syntivelkamme.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Älkäämme surko paastossa nautinnollisten päivien katoamista, vaan
omistakaamme sieluumme iloinen mieli, sillä meille ovat koittaneet
hurskauteen johtavat parannuksen teon päivät.

Kunnia ...
Molempien maailmojen, sekä suurten enkelten joukkojen että kaikkien
ihmiskuntien
valtakunta,
ylistää
sinua,
oi,
aluton,
luomaton,
kolmipersoonainen, Valtias, ykseys, Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Nyt ... Amen.
Ylistämme kiitosvirsin sinua, oi, ihmissukumme kunnian ihanne, sillä olemme
tulleet osallisiksi jumaluudesta kauttasi, koska olet synnyttänyt meille
Vapahtajan, Kristuksen, Jumalan, joka on meidät synnin kirouksesta
vapauttanut.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Mikä oli sammuttanut liekin? Mikä tukkinut petojen kidat? Se oli paasto, joka
oli pelastanut nuorukaiset pätsistä, ja profeetta Danielin joutumasta
jalopeurojen ruoaksi. Tervehtikäämme mekin, oi, veljet, sitä.
8.irmossi
Ylistäkää, oi, ihmiset, kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa, jonka edessä
enkelit pelosta vapisevat,
ja ylistäkää häntä suuresti
kaikkina
aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Tehkäämme
sielumme
lennokkaiksi
itsemme
hillitsemisellä,
kohottakaamme otolliset rukouksemme Herralle taivaisiin.

ja

Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Vuodattakaamme heltynein mielin kyyneleitä, ja rukoilkaamme lunastusta
sieluillemme, sekä ylistäkäämme kiitosvirsin Kristusta iankaikkisesti.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Ylistämme sinua, oi, yksiolennollinen Kolminaisuus, luomaton ykseys,
kaikkien Jumala, suuresti kaikkina aikoina.
Nyt ... Amen.
Kanna, oi, puhtain, rukouksesi niiden puolesta, jotka sinua kiitosvirsin
ylistävät, jotta he vapautuisivat kaikista kiusauksista ja vaaroista.

Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Älkäämme välittäkö rikkaan miehen ruoista, vaan paastotkaamme
Lasaruksen kanssa, jotta pääsisimme Aabrahamin lämpöiseen helmaan.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Ylistäkää, oi, ihmiset, luomakunnan Luojaa,
pelolla vapisevat, ja ylistäkää häntä suuresti

jonka edessä enkelit
kaikkina aikoina.

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Iloitse, Jesaja.
Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan, Immanuelin,
Jumalihmisen.
Hänen nimensä on koitto,
ja häntä kunnioittaen
ylistämme Neitsyttä autuaaksi.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Nyt on otollinen aika, pelastuksen päivä. Kantakaamme Jumalalle hyveitten
lahjoja. Pankaamme, oi, veljet, pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valon
aseisiin, kuten Paavali kehottaa.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Katkokaamme vihollisen nuolet ja paulat, kuten Herra voitti paastolla
vihollisen. Jokainen meistä sanokoon: ”Mene pois, saatana”, kun hän yrittää
kiusata.
Kunnia ...
Ylistän sinua kiitosvirsillä, oi, yksiolennollinen, aluton Kolminaisuus,
kunnioitettava elämän alkuunpanija, jakaantumaton ykseys, syntymätön Isä,
syntynyt Sana ja Poika, sekä Pyhä Henki. Pelasta meidät, kun ylistämme
sinua kiitosvirsin.
Nyt ... Amen.

Synnyttämisesi on käsittämätön, oi, Jumalanäiti, sillä siitit kohdussa miehen
tuntemattomana, ja synnytit neitseenä, ja synnyttämäsi on Jumala. Kiitämme
sinua, oi, Neitsyt, autuaaksi, häntä suuresti ylistäen.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Näemme puhtaalla sydämellä Jumalan kohottuamme paaston avulla
rukousten vuorelle, niin kuin Mooses, ja saamme kasvoillemme hänen
rakkautensa kunnian loiston otettuamme sielumme sisimmäisiin lain taulut.
Katabasi
Iloitse, Jesaja.
Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan, Immanuelin,
Jumalihmisen.
Hänen nimensä on koitto,
ja häntä kunnioittaen
ylistämme Neitsyttä autuaaksi.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
3.säv.
Ruvetkaamme vilpittömästi paastoamaan. Siitä riippuu sielumme pelastus.
Palvelkaamme
Herraa
pelossa.
Voidelkaamme
päämme
hyväntekeväisyyden öljyllä,
ja peskäämme kasvomme puhtaan elämän
vedellä.
Älkäämme rukoillessamme hokeko tyhjiä,
vaan huutakaamme,
niin kuin meitä on opetettu, näin: ”Anna, oi, Isämme, joka olet taivaissa,
syntimme anteeksi, oi, ihmisiä rakastava.”
Kristuksen soturit eivät pelänneet kuninkaita eivätkä hirmuhaltijoita,
vaan
jalolla rohkeudella ja miehuudella tunnustivat kaikkien Herran, Jumalan ja
kuninkaamme, sekä rukoilevat nyt sielujemme puolesta.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sinä, oi, Jumalansynnyttäjä, kaikkien rukoilijain puoltaja, olet turvamme,
sinua ylistämme, sinussa on koko toivomme. Rukoile sinusta syntynyttä
meidän, ansaitsemattomien palvelijoittesi, puolesta.

Profetian tropari
Olemme muukalaisia maan päällä kaikkien isiemme tavoin. Varjele, oi,
Vapahtaja, elämämme lyhyt aika synnittömänä, ja armahda meitä ihmisiä
rakastavana.

Prokimeni
Kuuntele huutoni ääntä,

oi, kuninkaani ja Jumalani.

Ota, oi, Herra, korviisi sanani, huomaa huokaukseni.

Parimia
Jes.1:19–2:3
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä,
mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu
on puhunut. Voi häpeä. Portoksi on sortunut tuo uskollinen kaupunki. Siellä
vallitsi oikeus ja vanhurskaus piti majaansa. Nyt siellä asuvat murhamiehet.
Sinun hopeasi on mustunut, jalo viinisi on vedellä laimennettu. Sinun
johtomiehesi ovat petollisia ja varkaiden kumppaneita, he kaikki rakastavat
lahjuksia ja ahnehtivat lahjapalkkioita. Orvolle he eivät oikeutta hanki eivätkä
aja lesken asiaa. Sen tähden sanoo Jumala, Herra Sebaot, Israelin Väkevä: –
Kuulkaa, minä hankin hyvityksen vastustajiltani ja kostan vihamiehilleni. Minä
tartun sinuun jälleen, minä puhdistan sinut niin kuin hopea puhdistetaan, kuin
lipeällä minä irrotan sinusta kaiken kuonan. Minä teen tuomarisi sellaisiksi
kuin he alkuaan olivat ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin. Ja
niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskollisuuden kaupungiksi.
Minun oikeuteni lunastaa Siionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat. Mutta
väärintekijät ja syntiset sortuvat kaikki, ne, jotka hylkäävät Herran, tuhoutuvat.
Puut, joita te palvotte, tuottavat teille häpeän ja turmion nuo pyhät tarhanne,
joita niin rakastatte, sillä teidän käy kuin puun: sen lehdet kuihtuvat, tai kuin
tarhan, joka jää ilman vettä. Vahva ja varteva muuttuu tappuratukoksi, ja
hänen tekonsa on kipinä. Yhdessä ne kaksi palavat, eikä sammuttajaa ole.
Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä
vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne.
Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: – Tulkaa, nouskaamme Herran
vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä

tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Siionista tulee
Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.

Prokimeni
Älä rankaise minua vihassasi,

oi, Herra.

Armahda minua, oi, Herra, sillä olen näännyksissä.
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Tiistai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
2.säv.
Katkera syöminen on muinoin karkottanut meidät pois paratiisista.
Koettakaamme nyt himojen hillitsemisen kautta päästä sinne jälleen sisälle
huutaen Jumalallemme:
”Sinä olet ojentanut kätesi ristille,
juonut
hapanviiniä, ja maistanut katkeraa nestettä, kärsinyt naulojen haavat, ja
poistanut sielustamme mitä myrkyllisimmät himot suuren laupeutesi tähden.
Pelasta nyt palvelijasi.”
Meidät on karkotettu pois paratiisista puun hedelmän syömisen takia, ristisi
kautta olemme sinne taas päässeet. Rukoilemme uskolla ristiisi vedoten,
oi, ylen armollinen Herra:
”Suo meidän nyt tänä pidättäytymisen aikana
vuodattaa kyynelvirtoja
pestäksemme niillä kokonaan pois himojemme ja
syntiemme saastan, jotta hartaasti huutaisimme: ’Kunnia olkoon sinulle,
oi, Herra.”
Suo minulle, oi, Sana, pidättäytymisen nautinto,
kuten soit muinoin
Aadamille paratiisin.
Suo, oi, Jumalamme, minun nauttia jokaisesta
käskystäsi,
ja aina pidättäytyä kieltosi mukaan synnin hedelmää
maistamasta, jotta tulisin aikanaan ilolla osallistumaan ristisi elävöittäviin
kärsimyksiin.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sinä, oi, puhdas, valitit valitusvirsin ja huusit,
kun näit puulle ripustettuna
kypsän rypäleen, jonka olit viljelemättä kantanut kohdussasi: ”Vuodata,
oi, lapseni, puhdasta rypälemehua,
jotta poistettaisiin kaikki himojen
huuma, ja osoita, oi, hyväntekijä, laupeutesi, minun, sinut synnyttäneen,
kautta.”

Illan prokimeni
Turvaan sinuun, oi, Herra, Jumalani,
Pelasta minut kaikista vainoojistani.

pelasta minut.

I parimia
1.Moos.1:14–23
Jumala sanoi: ”Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja
olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne
loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle.” Ja niin tapahtui.
Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja
pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Hän asetti ne taivaankanteen
loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon
pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni
neljäs päivä. Jumala sanoi: ”Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut
ilmassa taivaankannen alla.” Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut
elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki,
että niin oli hyvä. Hän siunasi ne sanoen: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää
ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä.” Tuli ilta ja tuli
aamu, näin meni viides päivä.

Prokimeni
Kuinka korkea, oi, Herramme,

onkaan nimesi kaikessa maassa.

Sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse.

II parimia
Sananl.1:20–33
Viisaus huutaa kaduilla, antaa toreilla puheensa kaikua, meluisten katujen
kulmissa se kutsuu, kuuluttaa asiansa markkinapaikoilla. ”Kuinka kauan te
tyhmät hellitte tyhmyyttänne, pitkäänkö, kerskujat, kerskutte, hullut vihaatte
tietoa? Kääntykää minun puoleeni, minä opetan teitä, saatan teidät
tuntemaan opetukseni ja tietoni. Minä kutsuin teitä, mutta te ette siitä
piitanneet, minä uhkasin teitä, eikä kukaan kavahtanut. Yhtäkään neuvoani
ette ole ottaneet varteen, opetukseni ei ole kelvannut teille. Niinpä minä
nauran, kun teidän käy huonosti, pilkkaan, kun tulee aika jota kauhistutte, kun
pelko tulee yllenne kuin rajuilma ja onnettomuus iskee tuulispäänä, kun
osaksenne tulee ahdinko ja vaiva. Silloin te huudatte minua, mutta minä en
vastaa, etsitte minua, ettekä löydä. Te vihasitte tietoa, ette halunneet totella
Herraa, te vähät välititte, kun teitä neuvoin, ette antaneet arvoa ohjeilleni.
Niinpä saatte syödä tekojenne hedelmät, niellä kurkun täydeltä juonianne.
Uppiniskaisuus on tyhmälle tuhoksi, huolettomuuteensa hullu kuolee. Mutta
joka minua kuulee, on turvassa, hänen ei tarvitse pelätä mitään pahaa.”

Virrelmästikiirat
8.säv.
Älkäämme paastotko vain ruoan kieltämisellä,
vaan myöskin
pidättäytymisellä kaikista himoistamme,
jotta tulisimme otollisiksi
osallistumaan
vapaaehtoisesti itsensä maailman edestä teuraaksi
antaneesta Karitsasta, Jumalan Pojasta
voitettuamme väkivaltaisen
lihamme,
ja viettäisimme hengellisesti Vapahtajamme kuolleista
ylösnousemisen juhlaa, sekä tuottaisimme iloa ihmisiä rakastavalle Herralle
hyvien tekojen valolla ja nautinnolla kohottuamme hyveitten korkeuksiin.
Marttyyrisi unohtivat sen, mitä elämä olisi heille tarjonnut,
ja tulivat
tulevaisen elämän perillisiksi välittämättä kärsimyksistään sen tähden, ja
iloitsevat siksi enkelten kanssa.
Osoita, oi, Herra, heidän rukouksiensa
tähden kansallesi suuri armosi.
Kunnia ... nyt ... Amen.
”Voi suurta ihmettä. Voi uutta salaisuutta, voi kauheutta.” sanoi Neitsyt
nähdessään sinut,
jonka oli kipuja tuntematta synnyttänyt,
ripustettuna
ristille kahden ryövärin väliin, sekä valitti itkien: ”Voi minua, rakas lapseni.
Julma, kiittämätön kansa, on sinut ristiinnaulinnut.”
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Keskiviikkoaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Tee meidät, oi, Herra, ainoa ihmisiä rakastava, arvollisiksi hartain mielin,
puhtaina, rauhallisesti ja ristisi tukemina käymään läpi tämä valoa tuottava
itsemme hillitsemisen aika, jonka olet nyt pyhittänyt ja meille lahjoittanut.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Torjumme, oi, valtiatar, puhdas Jumalansynnyttäjä, helposti vihollisen
hyökkäykset Poikasi kunniallisen ristin varjelemina. Senpä vuoksi
ylistämmekin autuaaksi sinua, oi, valon äiti, ja sielujemme ainoa toivo.

Kanoni
2.säv.
3.irmossi
Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, puhkesi niin kuin lilja
kukoistukseen tulemuksesi kautta, joka on vahvistanut sydämeni, oi,
Herra.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Naulitkaamme jäsenemme ristiin hillitsemällä itsemme, olkaamme alttiit
rukoilemaan, kuten on kirjoitettu, ja vaeltakaamme sen jälkiä, joka on
kärsinyt, ja kuolettanut himot.
Kunnia ...
Hyljätkäämme inhoten pois karvas synti, ja pyrkikäämme hartaasti olemaan
otollisia Kristukselle, joka vapaaehtoisesti maistoi katkeraa nestettä, ja joka
on kukistanut ristillänsä pahuuden alkuunpanijan.
Nyt ... Amen.

Synti vetää minua perinpohjaiseen kadotukseen, kun se tuli tavakseni, mutta
pelasta, oi, laupias ja armollinen Herra, minut siitä ristilläsi.
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät esirukouksillasi.
Sinä, oi, kaikkia luotuja ylempi valtiatar, olet synnyttänyt Valtiaan, Herran.
Vapauta minut kavalista kavalimman vihollisen orjuudesta.
8.irmossi
Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babylonissa muinoin
kahdenlainen vaikutus.
Se poltti kaldealaiset, mutta langetti kasteen
uskovaisten päälle, jotka veisasivat:
”Kiittäkää, oi, kaikki luodut,
Herraa.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Himojen liekki polttaa sieluani, mutta sammuta, oi, hyväntekijäni, se suuresta
laupeudestasi armosi kasteella siitä himottomuuden lähteestä, joka virtasi
puhtaasta kyljestäsi silloin, kun sinut oli naulittu ristiin.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, Kristus, ylensit meidät, pahuuteen langenneet, silloin, kun sinut
ylennettiin ristille. Vedä siis minutkin, joka olen synnin kuiluun alas luisunut, ja
aseta pelastuksen vahvalle kalliolle, jotta ylistäisin voimaasi.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Puhdista, oi, Kristus, keihäälläsi sydämeni mätähaavat, jotka käärme löi
minuun myrkkyhampaillaan. Tee minut täysin terveeksi, ja suo minun kulkea
jumalallisia polkujasi horjahtamatta.
Nyt ... Amen.
Ylistämme sinua, oi, valoisa lamppu ja kynttilänjalka, johon syttyi jumaluuden
tuli, ja joka valaisi öiseen turmelukseen vajonneet, ja kiitämme synnyttämääsi
Poikaa.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, Kristuksen risti, olet johdattanut ryövärin uskoon. Tee minutkin pian
paaston hartaan kilvoituksen avulla kelvolliseksi kumartamaan sinua, ja
saavuttamaan elämä.

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babylonissa muinoin
kahdenlainen vaikutus.
Se poltti kaldealaiset, mutta langetti kasteen
uskovaisten päälle, jotka veisasivat:
”Kiittäkää, oi, kaikki luodut,
Herraa.”

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Aluttoman Isän Poika, hän, Jumala ja Herra, tuli lihaksi Neitseestä ja
ilmestyi meille
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat,
ja kootaksensa hajotetut.
Sen tähden kunnioitamme korkeasti ylistettyä
Jumalansynnyttäjää.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Kaikille julistetaan valoisan armon sanoma, ristin säteet, kunniallisen
kärsimyksen valo, ja ylösnousemuksen päivän pelastus, kun paaston valo on
aurinkoa kirkkaammin loistanut.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Haluamalla
halutkaamme
puhtautta,
paetkaamme
haureutta,
ja
vyöttäkäämme kupeemme siveydellä, jotta osoittautuisimme puhtaina
puhtaan, ja kaikilta vain puhtautta vaativan, sielujemme pelastajan eteen.
Kunnia ...
Sinä, oi, Kristus, olet naulinnut ristiin Aadamin synnin. Naulitse lihani
pelkoosi. Päästä, oi, Herra, minut irti paheitteni siteistä. Ruhjo keihäälläsi rikki
pahan hengen nuolet, ja pelasta minut sen tuottamasta kadotuksesta.
Nyt ... Amen.
Sinä, oi, Neitsyt, olet synnyttänyt Herran, Kristuksen, vanhurskaimman ja
ainoan anteeksi antavaisen tuomarin. Pelasta, oi, Neitsyt, minut tuomiosta,
tulesta ja vaivasta, joita synnin nautinto minulle tuottaa.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.

Vahvista, oi, Herra, minua ristilläsi ja suo, oi, hyvä, minun vakavin mielin
kilvoitella loppuun paaston aika.
Katabasi
Aluttoman Isän Poika, hän, Jumala ja Herra, tuli lihaksi Neitseestä ja
ilmestyi meille
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat
ja kootaksensa hajotetut.
Sen tähden kunnioitamme korkeasti ylistettyä
Jumalansynnyttäjää.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
8.säv.
Tulkaa, alistakaamme paastolla valtamme alle ajatustemme vietit, suojellen
itseämme henkemme siivillä,
jotta tulisimme arvollisiksi kumartamaan
maailman edestä itsensä vapaaehtoisesti teurastettavaksi antaneen Jumalan
Pojan ristille
läpäistyämme helposti vihollisen nostaman myrskyn,
ja
viettäisimme hengellisesti Vapahtajan kuolleista ylösnousemisen juhlaa.
Nouskaamme vuorelle,
ja ylistäkäämme Kristuksen opetuslasten kanssa
ihmisiä rakastavaa Poikaa, joka on saanut Isältä kaiken vallan.
Te, oi, Kristuksen murtumattomat marttyyrit, olette ristin voimalla voittaneet
vääryyden,
ja saaneet iankaikkisen elämän armon.
Ette pelästyneet
hirmuvaltiaitten uhkauksia. Iloitsitte, kun teitä kidutettiin ja ruhjottiin. Mutta
verenne on tullut sieluillemme pelastukseksi.
Rukoilkaa, että sielumme
pelastuisivat.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Puhtain Jumalansynnyttäjä valitti itkien nähdessään ristillä hänestä sanoin
selittämättömästi syntyneen Jumalihmisen: ”Mikä näky on silmieni edessä,
oi, Herra?
Sinä, joka pidät hallussasi koko luomakunnan, olet puuhun
ripustettuna. Sinä, joka annat kaikille elämän, olet kuoletettuna.”

Profetian tropari
Sinä, oi, ihmisiä rakastava, tiedät periolemuksemme ja heikkoutemme.
Olemme tehneet syntiä, mutta emme luopuneet sinusta, oi, Jumala, emmekä
kohottaneet käsiämme muulle jumalalle. Armahda meitä, oi, laupias,
hyvyydessäsi.

Prokimeni
Ylistän Herraa

kaikesta sydämestäni.

Iloitsen ja riemuitsen sinussa.

Parimia
Jes.2:3–11
Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: – Tulkaa, nouskaamme Herran
vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä
tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä 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.

Prokimeni
Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta,
katsella hänen kasvojansa.
Turvaan Herraan.

oikeamieliset saavat
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Keskiviikkoilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
8.säv.
Paastotkaamme, veljet, paitsi ruumiillisesti myös henkisestikin.
Katkaiskaamme kaikki vääryyden kahleet,
rikkokaamme voimallisten
siteitten paulat,
repikäämme kaikki väärät välikirjat,
antakaamme
nälkäisille leipää, ja saattakaamme kodittomat koteihin,
että saisimme
Kristukselta, Jumalalta, suuren laupeuden.
Kuinka suuri on pyhien marttyyrien kunnia, mikä ylistys olisi riittävä heille?
He taivuttivat niskansa miekan alle tähtesi, oi, taivaat puoleemme
taivuttanut ja luoksemme alas tullut. He nöyryyttivät itsensä aina kuolemaan
saakka köyhyyttäsi jäljitellen sinun tähtesi, joka panit itsesi tyhjäksi, ja otit
palvelijan muodon, Armahda meitä, oi, Jumala, suuresta laupeudestasi,
heidän rukouksiensa tähden.
2.säv.
Jeesus, totinen, hengellinen aurinko,
lähetti teidät, oi, jumalannäkijät
apostolit,
ikään kuin jotkut leimuavat salamat, koko maailmaan,
ja
Jumalan innoittaman saarnanne valolla karkotti pois eksytyksen pimeyden,
sekä valaisi ne, jotka olivat petoksen kautta joutuneet tietämättömyyden
pimeyteen.
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, hartaasti,
että Jeesus antaisi
meille taivaasta valonsa, ja suuren laupeuden.
Elias, kirkastettuaan itsensä paastolla,
kohosi hyveillään taivaallisissa
vaunuissa ylös,
ja liikkui taivaan korkeudessa.
Seuraa, oi, viheliäinen
sieluni, hartaasti häntä, ja paastoa kaikesta pahasta, kateudesta ja riidasta,
sekä hetkellisestä, intohimoisesta hekumasta,
jotta välttäisit haikean
vaivan ja ikuisen helvetin huutaen Kristukselle:
”Kunnia olkoon sinulle, oi,
Herra.”
5.säv.
Teillä, oi, jumaliset apostolit,
maailman lämpimimmät esirukoilijat ja
oikeauskoisten suojelijat,
on rohkeuden voima Kristuksen, Jumalamme,
edessä.
Pyydämme teitä, oi, suuresti kunnioitetut, rukoilemaan

puolestamme,
että saisimme hyvin mielin viettää paaston ajan,
ja
vastaanottaa yksiolennollisen Kolminaisuuden armon.
Rukoilkaa, oi,
kunnialliset suursaarnaajat, sielujemme puolesta.
Kunnia ... nyt ... Amen.
8.säv.
Näe oi, Jumalan kihlaama, Neitsyt, Maria, kaikkein viaton,
murtuneen
sydämeni ahdistus.
Ota oi, puhdas ja hyvää rakastava,
hylkäämättä
vastaan kätteni ylennys, jotta ylistäisin kiitosvirsin ja kiittäisin suuresti häntä,
joka on tehnyt suureksi sukukuntamme.

Illan prokimeni
Sinä, oi, Herra, varjelet meitä

tältä sukukunnalta iankaikkisesti.

Auta, oi, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet.

I parimia
1.Moos.1:24–2:3
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 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.

Prokimeni
Katsahda tänne, oi, Herra, Jumalani

vastaa minulle.

Kuinka kauan, oi, Herra, minut yhä unhotat, kuinka kauan kätket minulta
kasvosi?

II parimia
Sananl.2:1–22
Ota varteen, poikani, 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.

Palvelus jatkuu
ennenpyhitettyjen
lahjain liturgiana
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Torstaiaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Sinä, oi, Jumalan Sana, teit opetuslapsistasi heidän saarnansa kautta
maailman äärien valot. Valaise sydämemme hyveitten valolla, ja puhdista ne
paastolla, sekä johdata meidät, sinun palvelijasi, katumuksen kautta
parannuksen tekoon, jotta kunnioittaisimme sinua, ainoata hyvää, oi,
Vapahtaja.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Älä hylkää minua, oi, Jumalansynnyttäjä, kun anon apuasi, sillä sinuun minä
turvaan. Armahda minua.

Kanoni
2.säv.
4.irmossi
Sinä, oi, Herra, et tullut tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, vaan itse
ilmestyit meille Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana, ja pelastit koko
ihmisluontoni.
Sen tähden huudan sinulle:
”Kunnia olkoon
voimallesi.”
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Kavala vihollinen otti minut vangikseen saatuaan minut himojen syötillä
onkeensa, mutta päästäkää, oi, apostolit, jotka olette vetäneet maailman
sananne nuottaan, minut irti tästä onnettomuudesta.
Kunnia ...
Kirkastu, oi, sieluni, itsesi kieltämisen tuottamalla valolla, ja pakene synnin
pimeyttä, jotta sinulle koittaisi anteeksiannon valo jumalallisen Hengen
voimalla.

Nyt ... Amen.
Huudan ahdistuksissani sinulle, oi, Neitsyt, yöt ja päivät. Sinä pelastat minut,
ja voitan himoni. Sinä olet apuni, ja turvaat minut voimallasi, ikään kuin
jollakin suojamuurilla.
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Te, oi, kunniakkaat apostolit, olette tulleet kunnian auringon säteilyksi, ja
karkotatte pois eksytyksen synkän pimeyden. Valistakaa minutkin, joka olen
kaiken pahuuden pimittämä.
8.irmossi
Kolme hurskasta nuorukaista ei totellut hirmuvaltiaan käskyä. Sen
takia pätsiin heitettyinä he kuitenkin tunnustivat Jumalaa, ja lauloivat:
”Kiittäkää, oi, Herran teot, Herraa.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Paastotkaamme kaikista himoista raviten tunteitamme paastolla, sekä
veisatkaamme nauttien hartaan mielenliikutuksen lämmittävää juomaa:
”Kiittäkää, oi, Herran teot, Herraa.”
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Rukoilkaa, oi, apostolit, että minä, moniin synteihin ja tuomioon vikapää,
tulisin seisomaan vanhurskaitten kanssa oikealla puolella silloin, kun tulette
Kristuksen kanssa ihmisiä tuomitsemaan.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Kohotkaamme jumalisten hyveiden vaunuihin puhdistettuamme itsemme
paastolla, ja lennähtäkäämme ajatuksillamme yläilmojen korkeuksiin
veisaten: ”Kiittäkää, oi, Herran teot, Herraa.”
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Veisatkaamme kiitosvirsin ylistäen pyhää Kolminaisuutta, Isää, Poikaa ja
Henkeä: ”Kiittäkää, oi, Herran teot, Herraa.”
Nyt ... Amen.
Me, ihmiset, ylistämme kiitosvirsin sanoin selittämättömästi synnyttämääsi, ja
hurskain mielin huudamme, oi, puhdas: ”Kiittäkää, oi, Herran teot, Herraa.”

Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Rukoilkaa, oi, apostolit, puolestamme, että täyttäisimme rauhassa nämä
puhdistavat päivät huutaessamme: ”Kiittäkää, oi, Herran teot, Herraa.”
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi (5.sävelmä)
Hurskaat nuorukaisesi, oi, Kristus,
”Kiittäkää Herraa, oi, Herran teot.”

veisasivat pätsissä kiitosvirttä:

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Sinä, oi, kaikkein pyhin Neitsyt,
olet sijoittanut kohtuusi
sijoittumattoman Jumalan,
ja olet synnyttänyt maailmalle ilon.
Ylistämme sinua kiitosvirsillä.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Turvaan ehtymättömään armoosi himojen pohjattomaan mereen heitettynä.
Pelasta minut, oi, elämäni laivan ohjaaja.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Suo minun, oi, Jeesus, kumartaa jumalallisille kärsimyksillesi ja kunnialliselle
ylösnousemisellesi opetuslastesi arvokkaitten rukouksien tähden.
Kunnia ...
Sinä, oi, Kolminaisuus, jakaantumaton, kaikkitoimiva ja kaikkivoipa ykseys,
Isä, Poika ja Pyhä Henki, olet Herra, Jumalani, ja valoni. Kumarran sinua, ja
ylistän sinua kiitosvirsillä.
Nyt ... Amen.
Me, sukukuntien sukukunnat, ylistämme autuaaksi sinua, oi, puhdas ja
neitseellinen äiti, sillä sinä olet sanoin selittämättömästi tullut maailman
sovittajan, Vapahtajan ja Luojan, synnyttäjäksi.
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.

Pelastakaa, oi, apostolit, ne, jotka teitä kiitosvirsillä ylistävät, ja suokaa
meidän nöyrtynein sydämin käydä läpi nämä kaikki valoa tuottavan paaston
päivät.
Katabasi
Ylistämme, oi, Kristus, puhdasta ja nuhteettominta äitiäsi, sillä hän
on synnyttänyt yliluonnollisesti lihassa sinut,
joka olet lunastanut
meidät kaikesta eksytyksestä ja turmeluksesta.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
3.säv.
Sinä, oi, Herra, annoit minulle, syntiselle, katumuksen, tahtoen
rajattomassa laupeudessasi pelastaa minut. Siksi heittäydyn eteesi, ja
rukoilen: ”Taivuta, oi, ainoa armollinen, sieluni siihen, että turvautuisin
vain sinuun.”
Te, oi, pyhät marttyyrit, loistatte kuolemannekin jälkeen tähtinä maailmassa
kilvoiteltuanne hyvän kilvoituksen. Rukoilkaa pelastusta sieluillemme,
kun teillä on rohkeutta Kristuksen edessä.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sinä, oi, Jumalansynnyttäjä, kaikkien rukoilijain puoltaja, olet turvamme,
ja sinua ylistämme, sinussa on koko toivomme. Rukoile sinusta
syntynyttä, meidän, ansaitsemattomien palvelijaisi, puolesta.

Profetian tropari
Päästä, oi, Herra, meidät näkyväisistä sekä näkymättömistä vihollisista,
etteivät kansat sanoisi: "Missä on heidän Jumalansa?" Tietäkööt, että sinä, oi,
Valtias, annat katuvalle kansalle synnit anteeksi.

Prokimeni
Kun Herra kääntää

kansansa kohtalon.

Hullu sanoo sydämessänsä: ”Ei ole Jumalaa.”

Parimia
Jes.2:11–21
Ylpeät silmät nöyrtyvät, ylpeä varsi taipuu, sinä päivänä Herra yksin on
ylhäinen. Sillä Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan,
kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. Se iskee
kaikkiin Libanonin setreihin, korkeihin ja ylpeihin, ja kaikkiin Basanin tammiin,
se iskee kaikkiin korkeihin vuoriin ja kaikkiin ylhäisiin kukkuloihin, jokaiseen
ylpeään torniin se iskee ja jokaiseen murtumattomaan muuriin, se iskee
rantojen huvipursiin ja kauas merelle purjehtiviin laivoihin. Ylpeä ihminen
nöyrtyy, hänen täytyy taipua, korskeat miehet vaipuvat maahan. Sinä päivänä
Herra yksin on ylhäinen ja epäjumalat väistyvät, joka ikinen. Paetkaa vuorten
luoliin, maan onkaloihin Herran kauhistuttavan voiman tieltä, hänen ylhäisen
kirkkautensa tieltä, kun hän nousee järisyttämään maata. Sinä päivänä
ihmiset heittävät menemään hopeajumalansa ja kultajumalansa, jotka he ovat
tehneet kumarrettavikseen. Myyrille ja lepakoille he ne heittävät paetessaan
vuorten koloihin ja kallioiden halkeamiin Herran kauhistuttavan voiman tieltä,
hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä, kun hän nousee järisyttämään maata.

Prokimeni
Kuka saa vierailla majassasi,

oi, Herra?

Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden, ja puhuu
sydämessänsä totuutta.
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Torstai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
2.säv.
Sinä, oi, Kristus, pimensit auringon ristillä riippuessasi,
ja viritit
synninpäästön totisen valon kirkkaaksi uskovaisille. Valista minut, vihollisen
petoksilla pimitetyn,
jotta vaeltaisin käskyjesi valossa,
ja saavuttaisin
puhtaana ylösnousemisesi pelastavan valon.
Sinä, oi, Vapahtaja, Kristus, juotit turmeltumattomuuden viinillä maan ääret,
kun riipuit puussa ikään kuin viiniköynnös. Huudan siksi: ”Juota totisen ja
suloisen synninkatumuksen viinillä minut,
jota syntien iljettävä juoppous
aina pimeydessä pitää, ja anna nyt minulle, oi, hyvä ja ihmisiä rakastava
Vapahtaja, voimia paastotakseni himoista.”
Ristisi voima on suuri,
sillä siitä on puhjennut seurakunnalle
itsehillitsemisen kukka,
jonka Aadamin hillitsemättömyys oli muinoin
kitkenyt pois juurineen.
Tämä tuotti ihmisille kuoleman,
mutta siitä
pulppuaa, ikään kuin jostakin uudesta, eläväksi tekeväisen veresi ja veden
vuotamisesta syntyneestä,
kaikki elävöittävästä paratiisin lähteestä,
lakkaamatta kuolemattomuus maailmalle.
Tee, oi, armollinen Israelin
Jumala, sillä paastoravintomme miellyttäväksi.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Neitsyt huusi tuskaisena: ”Oi, ikialuton Sana, hyvyyttäsi. Oi, ymmärryksen
ylittävää laupeutta.
Oi, kärsivällisyytesi ja pitkämielisyytesi paljoutta.
Miten sinä, joka olet kuolematon, halusit kuolla? Näen suuren salaisuuden,
ja kumarran kärsimyksillesi, jotka olet vapaaehtoisesti kestänyt.”

Illan prokimeni
Kiitän Herraa,

joka on minua neuvonut.

Varjele minua, oi, Jumala, sillä turvaan sinuun.

I parimia
1.Moos.2:4–19
Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin kun ne
luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei maan päällä
ollut vielä yhtään pensasta eikä edes ruoho ollut noussut esiin, sillä Herra
Jumala ei ollut antanut sateen kastella maata eikä ihmistä vielä ollut maata
viljelemässä. Mutta maasta kumpusi vettä, ja se kasteli maan pinnan. Ja
Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa
elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Herra Jumala istutti
puutarhan itään, Eedeniin, ja sinne hän asetti ihmisen, jonka oli tehnyt. Herra
Jumala kasvatti maasta esiin kaikenlaisia puita, jotka olivat kauniita katsella ja
joiden hedelmät olivat hyviä syödä, ja paratiisin keskelle hän kasvatti elämän
puun sekä hyvän- ja pahantiedon puun. Eedenistä sai alkunsa joki, joka
kasteli puutarhan ja joka sieltä lähtiessään jakautui neljäksi haaraksi.
Ensimmäisen nimi on Pison. Se kiertää koko Havilan maan, missä on kultaa,
ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös suitsutuspihkaa ja onykskiveä.
Toisen joen nimi on Gihon. Se kiertää koko Nubian maan. Kolmannen joen
nimi on Tigris, ja se virtaa Assurin editse. Ja neljäs joki on Eufrat. Herra
Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä.
Herra Jumala sanoi ihmiselle: ”Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista.
Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä
päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.” Herra Jumala sanoi: ”Ei ole
hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen
avukseen.” Ja Herra Jumala muovasi maasta kaikki villieläimet ja kaikki
taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin
antaisi. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla ihminen sitä kutsui.

Prokimeni
Varjele minua

niin kuin silmäterää.

Kuule, oi, Herra, oikeata asiaani.

II parimia
Sananl.3:1–18
Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi, sillä ne
kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä. Älä
unohda laupeutta, älä uskollisuutta – kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi
tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Älä jätä
elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi

Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien. Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on
sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Siitä, mitä omistat, anna
Herran kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras osa. Silloin varastosi
täyttyvät viljasta ja viini pursuaa puserrusaltaistasi. Älä torju, poikani, Herran
kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua – jota Herra rakastaa, sitä
hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan. Onnellinen se, joka on löytänyt
viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon, sillä parempi on viisaus kuin hopea,
tuottoisampi on tieto kuin kulta. Se voittaa korallit kalleudessa, mitkään
aarteet eivät vedä sille vertaa. Sen oikeassa kädessä on pitkä ikä,
vasemmassa rikkaus ja kunnia. Sen tiet ovat suloisia teitä, sen polut onnen
polkuja. Se on elämän puu niille, jotka siihen tarttuvat – onnellinen, ken pitää
siitä kiinni.

Virrelmästikiirat
4.säv.
Poistakaamme synnin hapatus synninkatumuksellamme,
haluten tulla
osallisiksi jumalallisesta pääsiäisestä, joka ei ole alkuansa Egyptistä, vaan
on tuleva Siionista, Vyöttäkäämme kupeemme himojemme kuolettamisella,
koristakaamme jalkamme kengillä,
jotka estävät meitä kaikkia pahoja
teitä kulkemasta,
ja vahvistakaamme kätemme uskon sauvalla.
Älkäämme viehättykö matkimaan Herran ristin vihollisia vatsaamme
jumaloiden,
vaan seuratkaamme sielujemme pelastajaa,
joka on
neuvonut meitä voittamaan paastolla pahan hengen.
Ylistämme sinua, oi, Kristus, Jumala, muistellen marttyyrejasi.
suuri armosi, kun he sitä meille hartaasti anovat.

Anna meille

Kunnia ... nyt ... Amen.
Äitisi, oi, Herra, virkkoi hämmästyksissään nähtyään sinut ristiinnaulittuna:
”Mikä näky tämä on,
oi, armahin Poikani?
Näinkö sinut palkitsee
tottelematon, lakia rikkova kansa,
joka oli sinulta paljon ihmeellisiä
hyvyyksiä saanut?
Mutta kunnia olkoon, oi, Herra,
sanoin
kuvaamattomalle alentumisellesi.”
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Perjantaiaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Varjele meitä, oi, armollinen, puhtauden lähde, paaston kautta. Katso
puoleemme, kun heittäydymme eteesi. Ota huomioon kättemme
kohottaminen, sillä sinä, oi, ainoa ruumiittomien olentojen Herra, olet
ristiinnaulittuna vetänyt puoleesi kaikki maailman lapset.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Äitisi, oi, Kristus, itki katkerasti nähdessään sinut kuolleena puun päälle
ojennettuna, ja sanoi: ”Oi, Poikani, mikä kauhea salaisuus. Sinä, joka lahjoitat
kaikille iankaikkisen elämän, kuolet vapaaehtoisesti ristin päällä häpeällisellä
kuolemalla.”

Kanoni
2.säv.
5.irmossi
Sinun puoleesi, oi, Kristus, Vapahtajani, rauhan kuningas,
pimeydessä olevien valo, ja epätoivoisten pelastus,
minä käännyn
aamusta varhain, valista minua kirkkaudellasi, sillä en tunne muuta
Jumalaa kuin sinut.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Viettelijä kiiruhtaa yllyttämään minua synnintekoihin nähdessään minussa
olevan synnin. Hän totisesti iloitsee kadotuksestani. Mutta rukoilen sinua, oi,
Vapahtaja: ”Anna minulle parannus hänen hävityksekseen.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä sait ristilläsi riemuvoiton pimeyden valloista. Pelasta heidän
pahanteoistaan minut, joka olen langennut syntieni syvyyteen ja pahojen
tekojeni kuoppaan, mutta toivon pelastuvani armollasi.

Kunnia ...
Palvelemme sinua, oi, kaikkein pyhin Kolminaisuus, ja turvaamme sinuun.
Sinä olet voimamme, ja ylistämme sinua, yksiolennollista, kiitosvirsillä. Anna
meille ylhäältä syntiemme sovitus.
Nyt ... Amen.
Iloitse, oi, suuresti kunnioitettu Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, liiton arkki,
manna-astia, esiinpanoleipien pöytä, valaiseva kynttilänjalka, palava
orjantappurapensas, ja Jumalan varjoinen vuori.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, Kristus, kuolit naulittuna ristiin. Tee synnillä kuoletettu sieluni
eläväksi, ja suo minun rauhassa saavuttaa pyhä ylösnousemuksesi
noudattaessani ahkerasti vanhurskautesi säädöksiä.
8.irmossi
Ylistäkää veisuin Herraa, joka pelasti pätsistä ylistystä veisaavat
nuorukaiset, ja muutti pauhaavat liekit vilpoisuudeksi, ja korottakaa
häntä kaikkina aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, ainoa hyvä ja kunnioitettu, kohottauduit ristinpuulle laupeudestasi ja
itsesi nöyryyttäen kohottaaksesi ihmisen, joka lankesi muinoin syötyään puun
hedelmiä. Siksi ylistämme sinua kiitosvirsin iäti.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Synnin raskas uni yllätti minut torkkuessani huolettomana. Mutta herätä, oi,
Kristukseni, joka tähteni vaivuit kuolon uneen ristissä riippuen, minut, joka
olen syntiin vajonnut, ettei kuoleman uni minua yllättäisi.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sieluni on himojen sokaisemana pimitetty, ja kavala viholliseni nauraa minulle
tämän nähdessään. Mutta valista minut, oi, Kristus, ja vapahda minut hänen
juonistaan iankaikkisesti.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Ylistämme sinua, oi, yksi Jumaluus ja Kolminaisuus, jakaantumaton olemus,
eri persoonat, ehtymätön voima, Isä, Poika ja Henki, kiitosvirsin kaikkina
aikoina.
Nyt ... Amen.
Ota, oi, puhdas Jumalansynnyttäjä, taivaan portti, pelastuksen ovi, vastaan
kaikkien niiden kristittyjen rukous, jotka ylistävät sinua autuaaksi kaikkina
aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Olkoon risti, Kristuksen valtikka, seurakunnan sarvi, hallitsijain voitto,
kristittyjen suojelija, valistajanani ja kerskauksenani kaikkina aikoina.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Veisatkaamme hänelle,
joka on muinoin Siinain vuorella kuvannut
edeltä Moosekselle orjantappurapensaassa ihmeen Neitseestä,
sekä
kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme häntä kaikkina aikoina.

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Sinä, oi, siunattu, puhtain Jumalansynnyttäjä, synnytit neitseellisessä
kohdussasi käsittämättömästi Jumalan,
joka on ennen aurinkoa
paistava valo,
ja joka on meidän luoksemme lihaksi tullut.
Ylistämme sinua, oi, Jumalansynnyttäjä.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Puhdista, oi, Jumalan Sana, veresi vihmomisella pahoilla ajatuksilla
saastutettu sieluni, ja tee minut, oi, Kristus, joka itse olet kärsinyt
kunniattoman ristinkuoleman tähteni, kunniastasi osalliseksi.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Pahojen tekojeni raskas taakka on painanut minut alas, oi, ihmisiä rakastava
Kristus, ja huudan haikein mielin: ”Paranna kalliilla verelläsi sieluni
parantumattomat haavat, jotta ylistäisin Jumaluuttasi kiitosvirsillä.”

Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Ruokanani on pahuus, juomanani suruttomuus. Olen kaikessa
epäsäännöllinen, ja ylvästelen sopimattomasti ruoista pidättäytymisestä,
mutta sen kaltainen paasto ei ole Herran sanan mukaista.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Ristisi voima, oi, Herra, on suuri, ja torjumme heti vihollisen voiman siunaten
sillä itseämme
Kunnia ...
Pelasta meidät, oi, kolmipersoonainen ykseys, yksiolentoisin Kolminaisuus,
alkuherraus, samanarvoinen luonto, Isä, Poika ja jumalallinen Henki.
Nyt ... Amen.
Iloitse, oi, Jumalansynnyttäjä, maailman armoistuin, jonka edessä kaikki
syntiset saavat aina Jumalan sovituksen.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Vahvista minut, oi, Herra, ristisi jumalallisella voimalla, että pyhittäisin sinulle
moitteettomasti ja puhtaasti tämän paaston ajan.
Katabasi
Me, uskovaiset, ylistämme hurskaasti pyhää, puhdasta Neitsytäitiä,
veisujen laululla Jumalansynnyttäjäksi.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
8.säv.
Ottakaamme ilolla vastaan paaston julistus.
Jos esi-isämme olisi sen
pitänyt, niin meitä ei olisi karkotettu pois Eedenistä. Hedelmä, joka minut

tappoi, oli ihana nähdä ja hyvä syödä. Älkäämme antako silmiemme lumota
ja nielumme viehättää meitä mieliruoilla, jotka nauttimisen jälkeen saattavat
meidät häpeään.
Karttakaamme hillittömyyttä, ja heittäytymistä himojen
valtaan.
Antakaamme merkitä itsemme sen verellä,
joka on
vapaaehtoisesti antanut itsensä kuoleman vietäväksi,
ettei hukuttaja saisi
houkutella meitä,
vaan että saisimme sielumme pelastukseksi
syödä
Kristuksen pyhintä pääsiäistä.
Miksi nimittäisimme teitä, oi, pyhät marttyyrit?
Kerubeiksiko, koska
kannatatte Kristuksen valta-istuinta?
Serafeiksiko, koska kunnioitatte
lakkaamatta häntä? Enkeleiksikö, koska olette jättäneet pois ruumiinne?
Voimiksiko, koska teette ihmetekoja?
Nimenne ovat lukuisia,
ja
armolahjanne vielä lukuisampia. Rukoilkaa pelastusta sieluillemme.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Koko luonto muuttui nähdessään sinut, oi, Vapahtaja, ristiinnaulittuna
pääkallon paikalla,
ja tuli vavistuksen valtaan sietämättä näkyä.
Mutta
äitisi, puhdas Neitsyt, valitti itkien, ja huusi:
”Voi minua, Poikani, suloisin
Vapahtajani.
Kuinka uutta, hämmästyttävää ja outoa on tämä kaikki, mitä
näen.”

Profetian tropari
Ota, oi, Herra, laupeutesi hoivaan monisyntinen elämämme ja
parantumattomat tapamme. Emme tunne ketään elämän ja kuoleman
Valtiasta sinun lisäksesi. Pelasta meidät, oi, ihmisiä rakastava.

Prokimeni
Rakastan sinua, oi, Herra,

voimani, kallioni.

Jumalani, vuoreni.

Parimia
Jes.3:1–14
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:
Te olette riistäneet tyhjiin, te olette tärvelleet viinitarhan, köyhien omasta te
olette koonneet omaisuutenne.

Prokimeni
Oi, Herra,

kallioni ja lunastajani.

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa.
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Perjantai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
5.säv.
Tulkaa, uskovaiset, tehkäämme valkeudessa Jumalan töitä, käykäämme
siveästi, niin kuin päivällä.
Hyljätkäämme itsestämme jokainen väärä
muistiinpano lähimmäistämme vastaan.
Älkäämme panko hänelle
loukkausta pahennukseksi.
Jättäkäämme pois lihamme hekuma,
kasvattakaamme sielumme armolahjoja,
antakaamme tarvitsevaisille
leipää, ja tulkaamme Kristuksen eteen huutaen katumuksella: ”Armahda
meitä, oi, Jumalamme.”
2.säv.
Tulkaa kaikki, jotka marttyyreja rakastatte,
hengelliseen iloon viettämään
juhlaa,
sillä tänään marttyyri Teodoros tarjoaa salaisen aterian,
joka
tuottaa ilon meille, hänen juhlavierailleen,
ja kehottaa meitä huutamaan
hänelle: ”Iloitse, oi, voittamaton kilvoittelija, sillä olet tehnyt tyhjiksi maan
päällä hirmuvaltiaitten uhkaukset. Iloitse, kun olet antanut maisen ruumiisi
Kristuksen, Jumalasi, tähden kärsimyksiin.
Iloitse, kun olet erilaisissa
vaaroissa osoittautunut
koetuksen kestäneeksi sotilaaksi taivaallisessa
sotajoukossa.
Rukoilemme sinua, oi, marttyyrien kruunu:
’Kanna
rukouksesi meidän sielujemme puolesta.”
Sinä, oi, marttyyri Teodoros, olet ylettänyt Jumalan lahjoittaman ihmeittesi
armon
kaikkiin niihin, jotka kääntyvät puoleesi uskolla.
Kiitämme sinua
siksi lausuen: ”Sinä, oi, kilvoittelija, lunastat vankeja vapaiksi, parannat
sairaita, ja teet köyhiä rikkaiksi,
pelastat merellä matkustajia,
pidätät
palvelijain turhamaisen pakenemisen, ja saatat ilmi varastetun tavaran.
Sinä kehotat sotamiehiä pidättäytymään kiristämisestä,
annat lapsille
hellästi sen, mitä he anovat. Sinä olet niiden lämmin puoltaja, jotka sinun
pyhää muistoasi juhlivat. Rukoile, oi, pyhä kilvoittelija, meille, samoin kuin
heille,
Kristukselta suurta armoa,
kun ylistämme kärsimyksiäsi
kiitosvirsillä.”

Sinä, oi, marttyyri Teodoros, olet osoittautunut mitä korkeimmaksi Jumalan
lahjaksi, sillä täytit sinuun turvautuvien anomukset kuoltuasikin, samoin kuin
eläessäsi. Niinpä kun kerran vierasuskoisten sotajoukko oli ottanut kiinni
ja vienyt vangiksi erään vaimon pojan,
ja kun tämä leskivaimo tuli
temppeliisi,
ja valeli sen kyynelillään,
niin sinä tätä säälien tulit alas
valkoisella hevosella, ja näkymättömästi toit pojan hänen äidilleen, etkä
tämänkään jälkeen lakannut tekemästä täällä ihmetekojasi.
Rukoile nyt
Kristukselta, Jumalalta, pelastusta sieluillemme.
Ylistän sinua, oi, ylen autuas Teodoros, jumalallisten lahjain nimelliseksi,
sillä sinä valistit kilvoituksillasi koko luomakunnan tultuasi jumalallisen valon
laskeutumattomaksi tähdeksi. Sinä osoittauduit tulta voimakkaammaksi,
ja sammutit tulen liekin, sekä poljit rikki kavalan lohikäärmeen pään. Sen
vuoksi Kristuskin seppelöitsi hurskaan pääsi antaen arvoa kilvoituksillesi.
Rukoile, oi, suuri marttyyrikilvoittelija,
hartaasti sielujemme puolesta,
koska sinulla on rohkeutta Jumalan edessä.
6.säv.
Vihollinen yritti saastuttaa kavalasti paastolla puhdistetun hurskaan kansan
saastaisilla uhreilla tahrattujen ruokien kautta,
käyttäen aseenaan
hirmuvaltiasta, tuota Jumalasta luopunutta, mutta sinä viisaammalla älyllä
vahvistettuna kumosit hänen suunnitelmansa,
sillä sinä ilmestyit unessa
silloiselle piispalle,
ja paljastit viekkaan juonen,
sekä saatoit selville
aikeen pahuuden.
Tunnustamme sinut ihmisten pelastajaksi,
kun nyt
vietämme tapahtuman vuotuista muistopäivää, ja kannamme sinulle uhriksi
kiitospalvelustamme.
Pyydämme, oi, marttyyri Teodoros:
”Pelasta
vast’edeskin meidät rukouksillasi Jumalan edessä,
jotta pahan hengen
juonet eivät pääsisi meitä vahingoittamaan.”
1.säv.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Ylistäkäämme veisuin Neitsyttä, Mariaa,
koko maailman kunniaa,
ihmisistä syntynyttä, ja Valtiaan synnyttäjää, taivaan porttia, ruumiittomien
olentojen veisausta, ja uskovaisten kaunistusta,
sillä hän tuli taivaaksi ja
jumaluuden temppeliksi. Lyötyään vihan väliseinän maahan hän toi tilalle
rauhan, ja avasi valtakunnan.
Meillä on hänessä uskon ankkuri,
ja
hänestä syntynyt Herra on puolesta taistelijamme.
Ole siis rohkea, oi,
Jumalan kansa, älä pelkää, sillä kaikkivoimallinen Herra voittaa viholliset.

Illan prokimeni
Kuulkoon Herra sinua

hädän päivänä.

Varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi.

I parimia
1.Moos.2:20–3:20
Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille
villieläimille. Mutta ihmiselle 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 miestä 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?” Mies
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, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle 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. Mies antoi
vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti.

Prokimeni
Nouse voimassasi, oi, Herra.

Ylistämme väkevyyttäsi laulaen ja veisaten.

Kuningas iloitsee voimastasi, oi, Herra.

II parimia
Sananl.3:19–34
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.

Palvelus jatkuu
ennenpyhitettyjen lahjain liturgiana

Lauantaiaamu
Aamupalvelus
suurmarttyyri Teodoroksen lauantaina
Troparit
2.säv.
Suuri uskon todistus on tapahtunut:
pyhä marttyyri Teodoros riemuitsee
tulen liekeissä ikään kuin veden vilvoittavissa virroissa, sillä tultuaan tulessa
kokonaan poltetuksi,
hänet kannettiin uhriksi Kristukselle, niin kuin jokin
makea leipä.
Pelasta, oi, Kristus, Jumala, sielumme hänen rukouksiensa
tähden.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sinun salaisuutesi, oi, Jumalansynnyttäjä, ovat yli kaiken ymmärryksen ylen
kunniakkaat.
Vaikka puhtautesi jäi sinetöidyksi, ja neitsyytesikin säilyi,
olet sinä tullut totisesti äidiksi,
ja olet synnyttänyt totisen Jumalan.
Rukoile, että hän pelastaisi meidän sielumme.

Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Sinä, oi, Teodoros, tukahdutit väärän uskon hävittäen epäjumalien
jumalattomuuden uskon totuuden puolesta palaen, ja tulit itse Jumalalle
pyhitetyksi polttouhriksi. Sinä virvoitat ihmeteoillasi maailman. Rukoile, oi,
kunniakas marttyyri, Kristukselta, Jumalaltamme, meille suurta armoa.
Kunnia ...
Herra vahvisti sinut kärsimyksissäsi, oi, marttyyri Teodoros, parantaakseen
sielumme sairaudet, ja voittaakseen ruumiimme himot, ja antoi sinut koko
maailmalle jumalalliseksi lahjaksi. Rukoile Kristukselta, Jumalaltamme, meille
suurta armoa.
Nyt ... Amen.
Sinä, oi, puhdas Neitsyt, olet kantanut kohdussasi sijoittumatonta Jumalaa,
personoitua Sanaa, Isän kanssa yksiolennollista Poikaa, joka on ennen

kaikkia aikoja sanoin selittämättömästi Isästä säteillyt. Rukoile nyt profeettain,
marttyyrien, pyhittäjäin, paaston kilvoittelijain, ja kaikkien muiden
vanhurskaiden kanssa, että hän antaisi meille syntimme anteeksi.

Kanoni
4.säv.
1.irmossi
Avaan nyt suuni, ja se täytetään Pyhällä Hengellä, ja sanani tulvivat
kuninkaallisen äidin kunniaksi. Vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten, ja
veisaan iloiten ylistystä hänen ihmeillensä.
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Ylistän kiitosvirsillä sinua, oi, suuri marttyyri, ylen maineikas ja kuuluisa
kilvoittelija, joka olet tullut tunnetuksi ihmeteoillasi maailman äärestä toiseen.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Osoita, oi, Kristus, pyhissäsi totisesti ihmeellinen Jumala, minulle ihmeellinen
armosi, ja anna minulle puheen lahja, jotta osaisin ylistää marttyyrisi
ihmeellisiä tekoja.
3.irmossi
Vahvista, oi, Jumalansynnyttäjä, elävä, ehtymätön lähde,
hengessä
juhlaan kokoontuneet veisaajasi,
ja tee heidät jumalallisessa
kunniassasi kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet.
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Sinä, oi, jalo kilvoittelija, sait sankariteoillasi voimallesi oivan pohjan. Sinä löit
alas tulta ja murhaa uhkuvan, raatelevan pedon, ja teit yliluonnollisen teon
ikään kuin jonkun helpon sivutyön
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät esirukouksillasi.
Älä, oi, kaikkein pyhin Neitsyt, maailman mahtava toivo, turva ja puoltaja, jätä
ottamatta huomioon palvelijaisi rukouksia, oi, hyvä, kun he sinua aina
rakkaudella autuaaksi ylistävät.

4.irmossi
Jumalallinen Jeesus,
joka jumaluuden istuimella kunniassa istuu,
tuli puhtaan käden kannattamana nopeassa pilvessä, ja pelasti ne, jotka
hänelle huutavat: ”Kunnia olkoon voimallesi, oi, Kristus.”
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Sinä, oi, jalo kilvoittelija, päätit kilvoittelusi voitokkaasti hämmästyttäen
silminnäkijät rohkeilla sanoillasi ja kärsimyksien halveksimisella, sekä tulit
maailmalle uudeksi, ihmeteltäväksi ilmiöksi.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Katso, jumalaton kuningas teki todellakin kauhean päätöksen, sillä hän,
viheliäinen, aikoi turmella Kristuksen kansan saastutetuilla ruoilla.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Kuningas pani täytäntöön riettaan päätöksensä, ja käski ehkäistä puhtaiden
ruokien nauttimisen, ja tarjota myytäväksi ainoastaan niitä ruokia, jotka hän
oli saastuttanut uhrivedellä.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Laiton määräys tuli tunnetuksi ja ilmoitetuksi kaikille kristityille, ja nämä
kokoontuivat Herran pyhään temppeliin sen kuultuaan.
5.irmossi
Kaikki hämmästyivät jumalallista kunniaasi,
sillä sinä, oi, aviota
tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan, ja
synnytit iankaikkisen Pojan,
ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka
sinulle ylistystä veisaavat.
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Silloinen piispa hämmästyi suuresti, kun sai tietää jumalattomasta aikeesta
saastuttaa ruoat, ja rukoili öisessä jumalanpalveluksessa Jumalaa, ettei hän
lopullisesti hylkäisi valittua kansaansa.
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.

Ja todellakaan Teodoros, niiden nopea auttaja, jotka vilpittömästi ja lämpimin
rukouksin kutsuvat häntä avukseen, ei hyljännyt heitä, vaan valmisti heille
pian pelastuksen pahasta yrityksestä.
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Ylhäältä lähetettiin heti auttajaksi maan päälle sinut, joka ilmestyit
esipaimenelle, ja neuvoit pelastuksen laittomasta päätöksestä.
6.irmossi
Tulkaamme, oi, Jumalassa viisaat, viettäen Jumalanäidin jumalallista
ja kunniakasta juhlaa,
paukuttakaamme riemuiten käsiä,
ja
ylistäkäämme hänestä syntynyttä Jumalaa.
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Piispa kysyi odottamattomasta ilmestymisestäsi hämmästyneenä: ”Kuka olet
sinä, oi, Herra, joka minua puhuttelet? Sano ja neuvo, mistä löydämme
pikaisen avun.”
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
”Olen totisesti marttyyrikilvoittelija. Kuule, keitä vehnää, ja jaa se kansalle.
Sillä te pelastutte pahantekijäin turmelemista ruoista.”
Kunnia ...
Suuri on ihmeesi ja arvaamaton avuntekosi, oi, Teodoros. Siksi uskallamme
puhtain mielin kääntyä puoleesi, ja rukoilla: ”Auta palvelijoitasi.”
Nyt ... Amen.
Sinä, oi, pyhä Neitsyt, Maria, tulit Jumalan Isän mielisuosiosta, ja Pyhän
Hengen päällesi tulemisesta, valon asumukseksi ja Sanan puhtaaksi
olopaikaksi. Valista minut sen tähden.
Herra, armahda. (3)
Kunnia ... nyt ... Amen.

Kontakki
8.säv.
Sinä, oi, paljon kärsinyt Teodoros,
otit uskon Kristukseen kilveksi
sydämeesi, ja teit tyhjiksi kaikki vihollisen voimat. Sinut on palkittu
voittamattomana ikuisella, taivaallisella seppeleellä.
7.irmossi
Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, vaan iloitsivat
veisaten torjuttuaan miehuullisesti uhkaavan tulen: ”Kiitetty olet sinä,
oi, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Häpeä, sinä lakia törkeästi rikkova kuningas Julianus. Tukittakoon suusi, joka
on laatinut laittoman päätöksen meitä vastaan, sillä maailmaa hallitseva
kuningas ja kaikkien Herra on kukistanut mahtisi.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sydämesi on täynnä pahuutta, sinä mieletön Julianus, mutta jumalallinen
viisaus taltuttaa meitä vastaan tähtäämäsi viekkaan teon, kun huudamme
Jumalalle: ”Suo meille ilmeistä armoasi.”
8.irmossi
Sinä, oi, kaikkien pelastaja, kaikkivoimallinen Kristus,
tulit liekkien
keskelle, ja virvoitit kasteella hurskaat nuorukaiset, sekä opetit heidät
laulamaan:
”Kiittäkää, oi, kaikki Herran teot, ja ylistäkää veisuin
Herraa.”
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Sinä pelastit meidät Jumalan avulla pahantekijän pahasta suunnitelmasta,
aivan kuten itse pelastuit jumalallisella voimalla tulen liekeistä.
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Palvelijoillasi oli illalla vieraana itku luopiomme pahojen juonien tähden, mutta
ilo remahti aamulla sinun lämminsydämisestä avustasi.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Me olemme löytäneet sinusta, oi, Kristuksen marttyyrikilvoittelija Teodoros,
pelastajan vaaroista, joihin olemme joutuneet, ja riistäjän vihollisen juonista.
Ylistämme sinua kaikkina aikoina.
Nyt ... Amen.
Ihmisjärki ei kykene sanoin selittämään synnyttämisesi salaisuutta, oi, puhdas
Neitsyt. Siksi kunnioitamme sinua Jumalansynnyttäjänä, sekä ylistämme
kaikkina aikoina hartaasti uskoen.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Sinä, oi, kaikkien pelastaja, kaikkivoimallinen Kristus,
tulit liekkien
keskelle, ja virvoitit kasteella hurskaat nuorukaiset, sekä opetit heidät
laulamaan:
”Kiittäkää, oi, kaikki Herran teot, ja ylistäkää veisuin
Herraa.”

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta. Jumala tuli kupeistasi. Hän
ilmestyi maan päälle, ja eli yhdessä ihmisten kanssa, sen tähden me
sinua, oi, Jumalansynnyttäjä, ylistämme.
Rukoile, oi, pyhä suurmarttyyri Teodoros, Jumalaa meidän puolestamme.
Ole, oi, Kristuksen seurakunta, miehuullinen. Pidä valtasi alla ne, jotka
turhaan taistelevat sinua vastaan, sillä Kristuksen sekä nykyiset että
edesmenneet ystävät, kuten tämä jalo Teodoros, jonka kunniaksi vietät
kiitosjuhlaa, huolehtivat sinun puolestasi.
Kunnia ...
Anna, oi, Kristuksen marttyyri, nähdessäsi sinua kiittävien rakkauden, meille
sitä suurempi armo. Älä lakkaa olemasta meille mitä lämpimimpänä
esirukoilijana, todistajana ja välittäjänä Jumalamme edessä, nähdessäsi
uskon semmoisena kuin se on.
Nyt ... Amen.

Emme herkeä ylistämästä kiitosvirsillä sinua, oi, Neitsyt, auttajamme,
suojelijamme, pikainen turvamme, pettymätön puoltajamme. Varjele
palvelijoitasi kaikesta pahuudesta, ja päästä meidät aina irti pahan hengen
pauloista.
Katabasi
Synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta. Jumala tuli kupeistasi. Hän
ilmestyi maan päälle, ja eli yhdessä ihmisten kanssa, sen tähden me
sinua, oi, Jumalansynnyttäjä, ylistämme.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Eksapostilario
Sinä, oi, pyhä ja seppelöity kilvoittelija, ylen autuas Teodoros, kunniakas
marttyyri, seisot enkelten kanssa Kristuksen valtaistuimen edessä, ja olet
täynnä siitä säteilevää valoa. Rukoile herkeämättä rauhaa maailmalle ja
pelastusta meille, jotka vietämme hartaasti valoisaa juhlaa muistoksesi.

Kiitosstikiirat
1.säv.
Ylistäkäämme, oi, uskovaiset, hengellisillä lauluilla yhteisessä kokouksessa
ylhäisen sotajoukon jaloa sotilasta, tuota hurskautemme puolesta väkevää
taistelijaa Teodorosta: ”Rukoile, oi, ihmeteltävä Jeesuksen veritodistaja,
meidän, sinua kunnioittavien puolesta.”
Kunnia ... nyt ... Amen.
Jumalansynnyttäjä,
sinä olet tosi viinipuu,
joka olet kasvattanut meille
elämän hedelmän.
Rukoilemme sinua, oi, valtiatar:
”Kanna
marttyyrikilvoittelija Teodoroksen ja kaikkien muitten pyhien ihmisten kanssa
esirukouksesi meidän puolestamme, että Herra armahtaisi sielujamme.”
www.ortodoksi.net

