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PERJANTAI-ILTA
EHTOOPALVELUS
Avuksihuutostikiiroina viikon vuorosävelmän mukaiset 3 marttyyrien stikiiraa ja
nämä 3 triodionin stikiiraa, 8. säv.:
Uskovaiset, muistellessamme tänään nimeltään kaikkia aikojen alusta kuolleita, /
jotka ovat uskossa hurskaasti eläneet, / ylistäkäämme kiitosvirsillä Herraa
Vapahtajaa / ja hartaasti rukoilkaamme, / että Hän soisi heidän tuomiohetkenä, /
kun Hän tulee tuomitsemaan koko maata, / antaa hyvän vastauksen Hänelle,
meidän Jumalallemme, / soisi heidän tulla silloin iloiten seisomaan Hänen oikealla
puolellaan / ja lukeutumaan vanhurskaitten ja pyhien ihmisten valoisaan joukkoon
// sekä tulemaan siinä arvollisiksi osallistumaan taivaalliseen valtakuntaasi.
Oi Vapahtaja, joka omalla verelläsi lunastit ihmiset, / kuolemallasi päästit meidät
karvaasta kuolemasta / ja ylösnousemuksellasi annoit meille iankaikkisen elämän, /
Sinä Herra, saata lepoon kaikki, jotka ovat hurskaasti nukkuneet / erämaissa,
kaupungeissa, merellä, maalla ja kaikissa paikoissa, / kuninkaat, papit, piispat,
munkit ja maankiertäjät, / kaikista ikäluokista ja kaikista kansoista, // ja suo heille
taivaallinen valtakuntasi!
Kristus, kun Sinä nousit kuolleista, / ei kuolema enää pidä vallassaan hurskaasti
nukkuneita. / Sen tähden me hartaasti rukoilemme Sinua: / Saata lepoon
kartanoihisi, Aabrahamin helmoihin, / palvelijasi jotka ovat Aadamista tähän
päivään asti puhtaasti Sinua palvelleet, / meidän isämme ja veljemme, ystävämme
ja sukulaisemme, / kaikki ihmiset, jotka ovat uskollisesti täyttäneet elämänsä
palvelustoimen / ja monin tavoin ja moninaisesti muuttaneet Sinun tykösi, oi
Jumala, // ja suo heille taivaallinen valtakuntasi!
Kunnia - -. 8. säv.
Minä itken ja valitan kuolemaa ajatellessani / ja nähdessäni Jumalan kuvaksi
luodun kauneutemme / haudoissa muodottomana, kunniattomana, näöttömänä
makaavan. / Oi ihmettä! Mikä salaisuus onkaan tämä, mikä on meille tapahtunut? /
Kuinka olemme annetut turmion valtaan? / Kuinka olemme kuoleman kanssa
yhteen iestetyt? / – Totisesti, niin kuin kirjoitettu on, niin on käskenyt Jumala, //
joka antaa levon poismuuttaneille.
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Nyt - -. Vuorosävelmän mukainen stikiira Jumalansynnyttäjälle.
Prokimenin sijaan lauletaan: Halleluja, halleluja, halleluja, 8. säv.
Liitelauselmat: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps.
65:5)
Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen. (Ps. 101:12)
Virrelmästikiiroina sävelmäjakson 4 marttyyristikiiraa ja Johannes Damaskolaisen
2 vainajain stikiiraa.
Kunnia - -. 6. säv.
Sinun rakentavasta käskystäsi olen saanut alun ja olemuksen: / sillä tahtoen
kokoonpanna minut eläväksi olennoksi näkymättömästä sekä näkyväisestä
luonnosta, / Sinä muodostit ruumiini maasta, mutta sielun annoit jumalallisella ja
eläväksi tekevällä puhalluksellasi. // Sen tähden, oi Kristus, saata palvelijasi lepoon
elävien maahan ja vanhurskaitten asuntoihin.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjä stikiira
Sinun Synnyttäjäsi esirukouksien tähden, oi Kristus, / sekä Sinun edelläkävijäsi,
apostolien, profeettojen, esipaimenten, pyhittäjien ja vanhurskaiden / sekä kaikkien
pyhien ihmisten esirukouksien tähden, // saata lepoon nukkuneet palvelijasi!
Tropari, 8. säv.
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat
/ ja annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat; / Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi
sielut, / sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, // meidän Luojaamme, Tekijäämme
ja Jumalaamme.
Kunnia - -.
Sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, // meidän Luojaamme, Tekijäämme ja
Jumalaamme.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä,
jonka synnyttänyt olet, // oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten
pelastus!
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Ehtoopalveluksen päätyttyä toimitamme narteksissa muistopalveluksen, jossa
veisaamme viikon vuorosävelmän mukaisen nukkuneiden kanonin.
LAUANTAIAAMU
AAMUPALVELUS
Heksapsalmin jälkeen laulamme: Halleluja, halleluja, halleluja, 8. säv.
Liitelauselmat: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps 65:5)
Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (LXX Ps 25:13)
Tropari, 8. säv.
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat
/ ja annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat; / Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi
sielut, / sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, // meidän Luojaamme, Tekijäämme
ja Jumalaamme.
Kunnia - -.
Sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, // meidän Luojaamme, Tekijäämme ja
Jumalaamme.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä,
jonka synnyttänyt olet, // oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten
pelastus!
Tavanmukainen psalmiluenta. Kaikissa ektenioissa muistellaan edesmenneitä
isiämme ja veljiämme.
Ensimmäisen psalmijakson jälkeen vuorosävelmän mukaiset vainajien ja
marttyyrien troparit. Psalmien jälkeen vainajien ylistystroparit (Kiitetty olet Sinä,
Herra). Ektenian jälkeen:
Katismatroparit, 5. säv.
Saata, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten joukkoon, / ja ota
heidät asumaan Sinun majoihisi, / niin kuin siitä on kirjoitettu. / Hyvyytesi tähden
älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, / joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai
tahtomattaan, / tietäen tai tietämättään joutuneet, // oi ihmisiä rakastava!
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Jumalansynnyttäjän tropari
Oi Kristus Jumala, / joka koitit maailmalle Neitseestä / ja teit meidät hänen
kauttansa valkeuden lapsiksi, // armahda meitä.
Luostarin pyhän kanoni, tropareita 4, ja irmoksineen 8- troparisena tämä
triodionin kanoni, jonka akrostikon on Kolminaisuuden ja Jumalansynnyttäjän
tropareissa: Ansiottoman Theodoroksen.
1. veisu. 8. säv. Irmossi
Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, / sillä Hän vapautti
Israelin orjuudesta. / Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: // Sinulle,
ainoalle Valtiaalle, me ylistystä veisaamme!
Troparit
Muistellessamme tänään maailman alusta asti kuolleita rukoilkaamme
kaikki hartaasti Kristusta, jotta hän pelastaisi iankaikkisesta tulesta ne, jotka ovat
uskossa ja iankaikkisen elämän toivossa kuolon uneen vaipuneet.
Tuomioittesi syvyydessä Sinä, Kristus, olet viisaasti säätänyt jokaisen
elämän loppuhetken ja -tavan. Sen tähden, oi armollinen, pelasta tuomiolla ne,
jotka hauta on kätkenyt!
Oi Herra, joka olet antanut elämän rajat, osoita illattoman päivän lapsiksi
oikeauskoiset papit, hallitsijat ja kaikki ihmiset, jotka ovat heränneet elämän yöstä!
Oi armollinen, saata vanhurskasten joukkoon ne uskovaiset, jotka vesi on
peittänyt, jotka sota on niittänyt, jotka maanjäristys on valtaansa saanut, jotka
murhaajat ovat surmanneet ja jotka tuli on tuhaksi polttanut!
Meidän vapahtajamme, älä ota huomioon minkään ikäisten ihmisten mitään
lihan velkaa, vaan osoita heidät tuomitsemattomiksi, kun he joutuvat tilille Sinun,
Tuomarin, istuimen eteen.
Kunnia - -.
Minä kiitosvirsin ylistän yhden Jumalan kolmea itsenäistä persoonaa, –
syntymätöntä Isää, syntynyttä Poikaa ja Pyhää Henkeä, yhtä alutonta valtakuntaa,
yhtä valtaa ja yhtä Jumaluutta.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Sinä, avioton Neitsyt, olet maan päällä ollessasi tullut totisesti suuremmaksi
ylhäistä taivasta, sillä Sinusta on maailmaan koittanut vanhurskautta hallitseva
Aurinko,
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Katabasia. 8. säv.
Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, / sillä Hän vapautti
Israelin orjuudesta. / Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: // Sinulle,
ainoalle Valtiaalle, me ylistystä veisaamme!
2. veisu. 8. säv. Irmossi
Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, / joka olen ennen kaikkia aikoja
Isästä syntynyt / ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota tuntemattomasta
Neitseestä, / ja ollen ihmisiä rakastava // olen esi-isän Aadamin synnintuomion
purkanut. (Kahdesti)
Troparit
Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, joka olen vanhurskaalla
tuomiollani elämän rajat säätänyt ja olen katoavaisuudesta ottanut
katoamattomuuteen kaikki ne, jotka ovat ylösnousemuksen toivossa kuolon uneen
nukkuneet.
Oi Herra, ota luoksesi neljästä maanäärestä ja saata lepoon ne, jotka ovat
uskossa kuolleet merellä, maalla, virroissa, lähteissä, järvissä tai kaivoissa tai ovat
tulleet petojen, lintujen ja matelijoitten ruoaksi!
Herra, Sinä olet ennalta päättänyt tullessasi koota kädelläsi kaikki, jotka ovat
hajonneet neljäksi alkuaineeksi. Nosta heidät ylös ja anna heille anteeksi kaikki
heidän velkansa, joihin he ovat tietäen tai tietämättään joutuneet!
Voi Sinun peljättävää toista tulemistasi, oi Herra! Salaman lailla tullessasi
maan päälle Sinä silloin nostat kaikki luodut tuomiolle. Suo uskossa eläneitten
tulla silloin Sinua vastaan ja olla kanssasi!
Kunnia - -.
Täydellisin, jumalallisin Kolmipersoonallinen Ykseys, - syntymätön Isä,
ainosyntyinen Poika, Isästä lähtenyt ja Pojan kautta ilmestynyt Henki, yksi olento
ja luonto, yksi herraus ja yksi valtakunta, pelasta meidät kaikki!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Synnyttämisesi, oi Neitsytäiti, on sanomaton ihme. Kuinka synnytit ollen
samalla puhdas Neitsyt? Kuinka Sinulla on lapsi, vaikka Sinä et miehestä
ollenkaan tiedä? Sen tietää vain yliluonnollisesti, ihmeellisesti syntynyt Jumalan
Sana.
Katabasia. 8. säv.
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Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, /joka olen ennen kaikkia aikoja
Isästä syntynyt / ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota tuntemattomasta
Neitseestä, / ja ollen ihmisiä rakastava // olen esi-isän Aadamin synnintuomion
purkanut.
3. veisu. 8. säv. Irmossi
Jumalan Sana! Sinä olet kädelläsi vahvistanut taivaat. / Vahvista Sinun totisen
tuntemisen valossa // myöskin meidän, Sinuun turvaavien, sydämet. (Kahdesti)
Troparit
Jumala, anna vanhurskauden seppele niille, jotka ovat jumalisin uskoin
kulkeneet elämän tien, ja anna heidän nauttia iankaikkista hyvyyttä!
Jumala! Kun tulet kaikkia tulessa koettelemaan, niin saata lepoon ne, jotka
ovat täältä äkkiä temmatut pois, jotka on polttanut salama, tai jotka ovat kuolleet
kylmään tai haavoihinsa menehtyneinä.
Oi Kristus, suo päästä katoamattoman elämäsi satamaan niiden, jotka ovat
oikeauskoisen elämän ohjaamina purjehtineet halki elämän alati kuohuvan meren!
Kristus Jumala, nosta kunniasi viimeisenä päivänä ylös ne, jotka Sinun
päätöksestäsi ovat joutuneet meren eläinten ja taivaan lintujen ruoaksi!
Kunnia - -.
Sen sijaan, että jakaisin jumalallisen Ykseyden kolmeen persoonaan,
yhdistän sen ajatuksellani jakaantumattomana yhteen. Se on kuin salama, joka
näkyy yhtenä, vaikka se olisikin kolmeen haaraan äkkiä välähtänyt.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Katabasia. 8. säv.
Jumalan Sana! Sinä olet kädelläsi vahvistanut taivaat. / Vahvista Sinun totisen
tuntemisen valossa // myöskin meidän, Sinuun turvaavien, sydämet.
Katismatroparit, 5. säv.
Vapahtaja, Sinä joka meidän tähtemme kärsit ristin ja kuoleman, kuoletit
tuonelan ja nostit kanssasi ylös kuolleet, saata ihmisiä rakastavana Jumalana
lepoon ne, jotka olet pois muuttanut ja suo heille valtakuntasi, kun tule
peljättävästi ja kauheasti, sillä Sinulla, oi Elämänantaja, on runsas armo! (Kahdesti)
Jumalansynnyttäjän tropari
Osoita palvelijallesi nopea suojeluksesi, apusi ja armosi, oi puhdas, ja
tyynnytä turhien ajatusten aallot! Nosta ylös minun langennut sieluni, oi
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Jumalansynnyttäjä! Sillä minä tiedän, oi Neitsyt, minä tiedän, että Sinä pystyt
siihen, mitä haluat!
4. veisu. 8. säv. Irmossi
Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, / että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi
suojatusta vuoresta, / ainoasta Jumalansynnyttäjästä, // peloissaan kiitti voimaasi.
(Kahdesti)
Troparit
Muista, meidän Vapahtajamme, kaikkia isiä, esi-isiä ja esivanhempia, jotka
ovat maailman alusta viime aikoihin asti kuolleet hyvässä uskossa ja lakia
noudattaen.
Ota, Kristus, pyhien joukkoon sekä yksinäiset että perheelliset, nuoret sekä
vanhat, jotka ovat vuoritöissä tai matkoilla ollessaan, haudoissa tai erämaissa
elämänsä päättäneet.
Meidän Vapahtajamme, saata lepoon kaikki odottamattomasta murheesta ja
ilosta, varakkuudesta tai varattomuudesta äkkiä elämänsä jättäneet!
Kristus, meidän Vapahtajamme, saata lepoon ne, jotka on surmannut
kylmyys, pillastunut hevonen, ylenmääräiset rakeet, lumi ja sade, ja jotka savu on
hukuttanut tai multa peittänyt.
Kunnia - -.
Käsittämätöntä on, että Jumaluus on yksi ja samalla kolme. Kukin itsenäinen
persoona ja samalla jakaantumaton Ykseys, sillä Isä, Poika ja Pyhä Henki on yksi
kumarrettava Jumala.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Ohjaa meitä, Neitsyt, Herran synnyttäjä, syntien aallokossa ajelehtivia,
rukouksillasi ja johdata turvallisiin satamiin sekä pelasta meidät kaikista
onnettomuuksista.
Katabasia. 8. säv.
Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, / että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi
suojatusta vuoresta, / ainoasta Jumalansynnyttäjästä, // peloissaan kiitti voimaasi.
5. veisu. 8. säv. Irmossi
Aamusta varhain henkeni rientää luoksesi, Jumala, / sillä tulemisesi lupaukset ovat
meille valona. / Kirkasta, Herra, niillä ymmärryksemme, // ja elämän poluille
meidät ohjaa. (Kahdesti)
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Troparit
Viettäessämme tänään kaikkien maailman alusta asti jumalisesti kuolleitten
muistoa, me hartaasti huudamme Sinulle, oi Herra: Saata kaikki lepoon pyhiesi
kanssa!
Armollinen, päästä iankaikkisesta kadotuksesta kaikki, jotka olet kaikista
sukupolvista ottanut, oikeauskoiset kuninkaat, ruhtinaat tai luostarissa eläneet!
Herra, meidän Jumalamme, Sinä tiedät, mikä on parasta kullekin luodullesi,
päästä ne, joiden olet sallinut odottamattomasti saavuttaa tapaturmaisen kuoleman,
kaikesta rangaistuksesta.
Meidän Vapahtajamme, päästä kaikki uskossa kuolleet aina liekehtivästä
tulesta, valottomasta pimeydestä, hammasten kiristyksestä, päättymättä
piinaavasta madosta ja kaikista rangaistuksista!
Kunnia - -.
Yhdellä valtaistuimella istuva, aluton, kolmipersoonainen Ykseys,
jakaantuneenakin yksi olento, jokainen persoona kuitenkin omaten erikseen oman
luontonsa, tee meissä aivan yhdeksi käskyjesi täyttämisen halu!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsyt! Sinä olet tullut kunniallisemmaksi tulenkirkkaita serafeja,
koska olet synnyttänyt heillekin saavuttamattoman Vapahtajan Jeesuksen, joka on
lihaksitulemisellaan tehnyt maan asukkaiden luonnon jumalalliseksi.
Katabasia. 8. säv.
Aamusta varhain henkeni rientää luoksesi, Jumala, / sillä tulemisesi lupaukset ovat
meille valona. / Kirkasta, Herra, niillä ymmärryksemme, // ja elämän poluille
meidät ohjaa.
6. veisu. 8. säv. Irmossi
Olen monien syntien vallassa, / mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi eteen, oi
ihmisiä rakastava Herra! / Ota minut vastaan, niin kuin otit profeetta Joonan, // ja
pelasta minut!
Troparit
Oi elämän ruhtinas, meidän Jumalamme, joka olet päästänyt kuoleman
kärsimysten tuskat, saata lepoon aikojen alusta asti kuolleet palvelijasi!
Herra, saata pyhien kanssa lepoon ne, jotka ovat kuolleet myrkyllisistä
juomista ja luitten rusentamisesta!
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Kun tulet tuomitsemaan kaikkia, jotka alastomina ja paljastettuina astuvat
kasvojesi eteen, niin silloin armahda, oi laupias Jumala, ne, jotka ovat Sinua
uskollisesti palvelleet.
Kun arkkienkelisi pasuuna viimeisen kerran kaikuu ilmoittaen kaikkien
ylösnousemisesta, niin saata, oi Kristus, lepoon palvelijasi!
Oi Jumala, suo kaikkien uskovaisten, jotka olet aikojen alusta asti ottanut
luoksesi, ylistää Sinua iankaikkisesti palvelijaisi kanssa!
Kunnia - -.
Kolmipyhä, yhdellä valtaistuimella istuva Jumalvalta, Isä, Poika ja Pyhä
Henki, Sinä olet minun Jumalani, joka kaikkivaltiudellasi kaikkea hallitset.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Riemastu esi-isä Iisai, sillä sinun kannostasi on kasvanut elämän kukka, joka
pelastaa maailman. Hän on puhtaasta Neitseestä syntynyt Kristus Jumala.
Katabasia. 8. säv.
Olen monien syntien vallassa, / mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi eteen, oi
ihmisiä rakastava Herra! / Ota minut vastaan, niin kuin otit profeetta Joonan, // ja
pelasta minut!
Kontakki, 8. säv.
Saata, oi Kristus, / Sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon, / missä ei ole
kipua, ei surua / eikä huokauksia, // vaan on loppumaton elämä.
Iikossi
Sinä itse, joka olet tehnyt ja luonut ihmisen, olet ainoa kuolematon, / mutta me,
kuolevaiset, olemme maasta luodut / ja siihen samaan maahan me jälleen
menemme. / Sillä niin olet Sinä, minun Luojani, käskenyt, / kun olet sanonut
minulle: / Maa sinä olet ja maahan olet jälleen menevä. / Ja sinne me kaikki ihmiset
menemme / muuttaen hautaitkumme veisuksi: // Halleluja, halleluja, halleluja.
Minean synaksario ja sitten tämä:
Samana päivän muistelemme kaikkia aikojen alusta asti jumalisesti elämään
ylösnousemisen toivossa nukkuneita, niin kuin jumalalliset isät ovat säätäneet.
Säkeitä
Oi Sana, unohda kuolleitten rikkomukset ja näytä, että hyvyytesi sisin ei ole
kuollut.
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Oi Valtias Kristus, saata ennennukkuneitten sielut vanhurskasten majoihin
ja armahda meitä, Sinä ainoa kuolematon. Amen.
7. veisu. 8. säv. Irmossi
Sinä, Herra, isiemme Jumala, / joka alussa perustit maan ja taivaat sanallasi
vahvistit, // olet kiitetty iankaikkisesti.
Troparit
Viettäen aikojen alusta asti jumalisesti kuolleitten muistoa me huudamme:
Ylistetty olet Sinä iankaikkisesti, Herra, meidän isiemme Jumala!
Jumala, saata lepoon nukkuneet palvelijasi, jotka jumalisina ovat äkillisesti
tulleet kaikkinaisten päällensä heitettyjen rautojen, puitten ja kivien surmaamiksi!
Oi armollinen Kristus, kun tulet peljättävästi, lue oikealla puolellasi oleviin
lampaisiin ne, jotka ovat eläessänsä oikeauskoisesti toimittaneet palvelustasi ja
Sinun tykösi muuttaneet!
Kristus! Ota valittujesi joukkoon palvelijasi, jotta he huutaisivat Sinulle:
Ylistetty olet Sinä, Herra, isiemme Jumala, iankaikkisesti!
Kunnia - -.
Ylistettäköön kiitosvirsin Jumalaa, Isää, Poikaa ja jumalallista Henkeä ikään
kuin kolmea aurinkoa, joiden paiste on yhdistynyt yhteen valoon. On yksi luonto,
mutta kolme persoonaa.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Me veisaamme Sinulle, Neitsyt, Daavidin laulun ja nimitämme Sinua
Jumalan vuoreksi, jolla asui Sana tehden itsessänsä hengellisesti meidät
jumalallisiksi.
Katabasia. 8. säv.
Sinä, Herra, isiemme Jumala, / joka alussa perustit maan ja taivaat sanallasi
vahvistit, // olet kiitetty iankaikkisesti.
8. veisu. 8. säv. Irmossi
Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen
Neitseen salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää // ja korkeasti
kunnioittakaa kaikkina aikoina. (Kahdesti)
Troparit
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Sinä kunnian Herra, joka pyyhit pois kuoleman entisen varjon, kun koitit
Auringon tavoin haudasta, tee ylösnousemuksesi lapsiksi kaikki aikojen alusta asti
uskossa kuolleet!
Kun Sinä, salaisen ja kätketyn tuntija, tulet paljastamaan pimeyden työt,
meidän sydämemme aikeet, älä silloin vaadi tilille ketään uskossa nukkunutta!
Kun tulet valtaistuimellesi ja kutsut eteesi tuomiolle pasuunan äänellä maan
ääristä yhteen kootut, niin silloin osoita, oi Kristus, laupeutesi kaikille ja armahda
heitä!
Oi kunnian Herra, anna iankaikkinen kevennys niille uskossa nukkuneille,
jotka ovat äkkiä kuolleet onnettomuuksissa, äänen voimasta, tien nopeudesta,
lyönneistä, iskuista ja potkuista!
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Minä ylistystä veisaan Sinulle, Yhdelle, palvelen Sinua Kolmena Persoonana,
Isä, Poika ja Pyhin Henki, valtakuntasi aluton voima, ja kunnioitan Sinua
iankaikkisesti.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä Neitsyt! Sinä olet tullut sinetillä lukituksi eläväksi
lähteeksi, sillä miehestä tietämättä synnytit Herran ja juotat uskovaisia
kuolemattomuuden virrasta.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, / veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Katabasia. 8. säv.
Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen
Neitseen salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää // ja korkeasti
kunnioittakaa kaikkina aikoina.
9. veisu. 8. säv. Irmossi
Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua /
ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa // me
kiitosvirsin herkeämättä ylistämme. (Kahdesti)
Troparit
Suo, Herra, kaikkien niiden, jotka ovat aina maailman alusta asti uskossa ja
toivossa kuoloon nukkuneet, riemuita siellä, missä on iloitsevien pyhiesi asunto.
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Saata, oi Kristus, lepoon kaikki uskovaiset, jotka ovat tulleet kuolettavien
myrskyjen, taivaasta iskeneitten salamoitten, haljenneen maan ja tulvivan meren
murskaamiksi!
Jumala, saata lepoon kaikki uskovaiset, jotka olet tykösi ottanut, kaiken
ikäiset, vanhat ja nuoret, nuorukaiset, lapset ja vastasyntyneet, miehet ja naiset!
Saata lepoon uskolla Sinua palvelleet, jotka ovat nukkuneet käärmeitten
myrkyllisestä puremasta, hevosten tallaamina, kuristumalla tai nuoran hirttäminä!
Kun tulet, niin suo joka ikisen, maailman alusta asti, kaikista sukupolvista
uskossa kuolleitten seistä tuomitsematta edessäsi!
Kunnia - -.
Yksi Jumala Kolminaisuudessa, lakkaamaton kunnia olkoon Sinulle! Vaikka
jokainen kolmesta on Jumala, mutta kunnian kolminaisessa kirkkaudessa on
kuitenkin yksi luonto, – Isä, Poika ja Henki.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Sinun synnyttämisesi, Puhtahin, on ylitse kaiken ymmärryksen, sillä Sinä
synnytit sen, joka on ollut ennen, Sinä sanoin kuvaamattomasti ruokit maidollasi
sitä, joka itse ruokkii koko maailmaa, Sinä pidit sylissäsi sitä, joka itse pitää
vallassaan kaikkia. Hän Kristus, ainoa Lunastajamme.
Katabasia. 8. säv.
Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua /
ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa // me
kiitosvirsin herkeämättä ylistämme.
Eksapostilario. 3. säv.
Vapahtaja, Sinä ollen Jumala pidät vallassasi sekä kuolleet että elävät. Saata
nukkuneet palvelijasi lepoon valittujen majoihin, sillä vaikka he ovatkin syntiä
tehneet, eivät he ole Sinusta kuitenkaan luopuneet.
Toinen. 2. säv.
Herra, saata palvelijasi lepoon elävien maahan, josta on poissa kipu, suru ja
huokaus! Armahda ihmisiä rakastavana, mitä he ovat eläessänsä syntiä tehneet,
sillä Sinä yksin olet synnitön ja armollinen kuolleitten ja elävien Valtias!
Jumalansynnyttäjän tropari, 2. säv.
Maria, Jumalan morsian, rukoile Jumalaa julistavien profeettojen ja
marttyyrijoukkojen, esipaimenten ja pyhittäjien sekä kaikkien vanhurskaitten
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kanssa lakkaamatta Kristusta meidän, Sinun palvelijaisi edestä, jotta me heidän
yhteydessään tulisimme taivasten valtakunnan perillisiksi.
Kiitosstikiiroina nämä 4 stikiiraa, 8. säv.
Tulkaa, kaikki veljet, / nähkäämme ennen loppua multamme, / katsokaamme
luontomme heikkoutta, / halpuuttamme, loppuamme ja lihamme astian elimiä, /
että tomua on ihminen, matojen ja turmeluksen ruokaa, / että kuivia ovat luumme,
täysin hengettömiä. / Katsokaamme hautoja: / Missä on kunnia, missä muodon
kauneus? / Missä kaunopuheinen kieli? / Missä kulmat? Missä silmät? / Kaikki on
tomua ja varjoa! // Sen tähden, oi Vapahtaja, sääli kaikkia meitä!
Miksi ihminen ylvästellen pettää itseään? / Miksi hän turhaan puuhaa, / kun itse
kohta mullaksi muuttuu? / Miksi hän, tomu, ei ajattele, / että hänen ruumiinsa on
vain maata, / vain turmeltuvaa ja lahoavaa ainetta? / Mutta jos me, ihmiset, olemme
vain multaa, / niin miksi olemme niin kiintyneet maahan? / Tai jos olemme yhtä
Kristuksen kanssa, / niin miksi emme riennä hänen luokseen? / Välittämättä siis
tästä ajallisesta ja kuluvasta elämästä / pyrkikäämme katoamattomaan elämään, //
joka on Kristus, meidän sielujemme Valkeus.
Oi Vapahtaja, joka kädelläsi muovasit Aadamin / ja asetit hänet
katoamattomuuden ja kuolevaisuuden välille, / Sinä joka vaihdoit hänen
turmeluksensa elämään armossa, / kun siirsit hänet alkuperäiseen elämään, / Sinä
itse, Valtias, / saata palvelijasi, jotka olet joukostamme ottanut, / lepoon
vanhurskasten kanssa, valittujesi kuoroon, / ja kirjoita heidän nimensä elämän
kirjaan, / nosta heidät ylös, kun arkkienkeli puhaltaa pasuunaan, // ja suo heille
taivaallinen valtakuntasi!
Kristus nousi ylös, päästi ensiksi luodun Aadamin siteistä / ja kukisti tuonelan
voiman. / Olkaa rohkeina, kaikki kuolleet! / Kuolema on kuoletettu, tuonela sen
kanssa otettu saaliiksi, / ja ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus on tullut
kuninkaaksi! / Hän on lahjoittanut meille lihan katoamattomuuden, / Hän meidät
nostaa ylös ja antaa meille ylösnousemuksen, / Hän suo kunnian ja ilon kaikille, //
jotka hartaasti ja vakaasti ovat Häneen uskoneet.
Kunnia - -. Vainajien stikiira, 2. säv.
Ihminen kuihtuu kuin kukka / ja unen tavoin katoaa ja häviää. / Mutta pasuunan
jälleen kaikuessa kuolleet kaikki nousevat / niin kuin maan vavahdellessa /
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kohtaamaan Sinut, Kristus Jumala. / Kristus Valtias, saata silloin Sinun palvelijaisi
henget, / jotka olet keskeltämme ottanut pois, // Sinun pyhiesi asuinsijoihin.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Iloitse, Jumalansynnyttäjä Maria, / katoamaton ja pyhä temppeli, / kuten profeetta
huutaa: pyhä on temppelisi, // vanhurskaudessaan ihmeellinen.
Virrelmästikiiroina vuorosävelmän mukaiset Theofaneksen stikiirat.
Kunnia - -. Damaskolaisen vainajain stikiira, 6. säv.
Puusta nauttiminen tuotti muinoin Eedenissä Aadamille kärsimyksiä, / sillä
käärme oli siihen myrkyn sylkenyt, / jonka kautta Aadamin sisään astui koko
ihmissukua ahmiva kuolema. / Mutta Herra tultuansa kukisti lohikäärmeen / ja
antoi meille rauhan; / huutakaamme siis hänelle: / armahda, oi Vapahtaja, niitä, /
jotka Sinä olet luoksesi ottanut, // ja anna heille lepo valittujesi joukossa!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira
Sinä olet Jumalamme / ja viisaudessasi luot sekä täydellisiksi teet kaikki, oi Kristus,
/ Sinä lähetit profeetat ennustamaan tulemistasi, / ja apostolit julistamaan suuria
tekojasi, / ja niin toiset edeltäpäin ilmoittivat tulostasi / ja toiset kasteella valistivat
kansoja. / Marttyyrit taas kärsimyksillään saavuttivat sen, mitä toivoivatkin. /
Näitten molempien joukot yhdessä Synnyttäjäsi kanssa rukoilevat Sinua: / Jumala,
saata lepoon sielut, jotka olet luoksesi ottanut / ja tee meidätkin arvollisiksi
tulemaan valtakuntaasi, / sillä olethan Sinä kärsinyt meidän edestämme ristin
tuskat, // Sinä, meidän Lunastajamme ja Jumalamme!
Sitten: Hyvä on Herraa kiittää, ja troparit: Oi ainoa Luoja - -. Sinä olet meille muuri
- -.
Liitämme mukaan myös ensimmäisen hetken.
Päätössiunaus
LITURGIA
Prokimeni, 6. säv. Heidän sielunsa saa nauttia hyvää, ja heidän jälkeläisensä
perivät maan. (Ps. 25:13)
Liitelauselma: Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni, Jumalani, sinuun
minä turvaan; älä salli minun joutua häpeään. (Ps. 25:1-2)
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Halleluja, 6. säv.
Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra!
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen.
Ehtoollislauselma: Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! Heidän
muistonsa pysyy polvesta polveen.
Tämä palvelus
lauantaina.

toimitetaan

samanlaisena

myös

Helluntaita

edeltävänä

16

