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3. paastoviikon keskiviikko

KOLMANNEN VIIKON KESKIVIIKKO
AAMUPALVELUS
Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen vuorosävelmän mukaiset
katismatroparit. 2:sen kunnian jälkeen tämä katismatropari, Joosefin runo, 3.
säv.:
Herra, kun Sinut ylennettiin ristille, Sinä kuihdutit puulla
rikkomuksen liekin, ja vapaaehtoisesti kuoletettuna Sinä kuoletit vihollisen.
Sen tähden minä rukoilen Sinua: Kuoleta minun lihani tahto ja tee eläväksi
kurja sydämeni! Oi laupias, puhdista minut himoja surmaavalla paastolla
kaikista tahroista!
Kunnia - - nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle
Sinä, armollinen, kärsit vapaaehtoisesti ristiinnaulitsemisen
häpeällisen kuoleman. Sen nähdessään Sinun synnyttäjäsi, oi Kristus,
haavoittui, sillä sisimpänsä tuskassa hän valitti äidillisesti. Sinä joka otat pois
maailman synnin, armahda suuressa armossasi ja pelasta se hänen
pyyntöjensä tähden!
3:nnen kunnian jälkeen katismatropari, Theodoroksen runo, 2. säv.
Vaeltaessamme paaston kirkasta, hyvää tietä, me huudamme:
Herra, säilytä kaikki rauhassa, pelasta meidät vihollisen kaikista juonista ja
suo ylen hyvänä meidän tervehtiä puhdasta ristiäsi, Sinä ainoa armorikas,
joka annat sen kautta armosi maailmalle!
Kunnia - - nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle
Kun Neitsyt, Sinun Äitisi, oi Kristus, näki Sinut kuolleena puulle
levitettynä, hän lausui katkerasti itkien: Poikani, mikä on tämä peljättävä
salaisuus? Kuinka Sinä, joka lahjoitat kaikille iankaikkisen elämän, kuolet
vapaaehtoisesti ristillä häpeällisen kuoleman?
Minean kanoni ja nämä triodionit sijallaan. Luemme myös Vanhan
testamentin 3:nnen veisun.
Triodion, herra Joosefin runo
3. veisu. 3. säv. Irmossi
Herra, joka olet Sinuun uskovien vahva turva! / Vahvista Seurakuntasi, //
jonka olet kalliilla verelläsi ansainnut.
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Troparit
Ristinnaulittuina Hänen kanssansa, joka meidän tähtemme
ristiinnaulittiin, kuolettakaamme kaikki lihan jäsenet paastolla, rukouksilla ja
anomuksilla!
Herra, joka kitkit ristiinnaulitsemisellasi synnin ohdakkeen, kitke
minunkin mieleni ohdakkeiset aivoitukset!
Aseistakaamme mielemme paastolla ja karkottakaamme ristin
voiman suojeluksessa pahojen henkien vierasrotuiset joukot!
Jumalansynnyttäjälle
Sinusta, oi puhdas, saapui Sana ruumiillistuneena ja oikaisi
suuressa laupeudessaan esi-isien lankeemuksen.
Toinen, herra Theodoroksen runo
Irmossi, 2. säv.
Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! / Vahvista itsessäsi meitä ja
istuta pelkosi meidän sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat.
Troparit
Herra, Sinun elävöittävä ristisi on pelastukseni sinetti, sillä sen
avulla kukistaen vastustajani minä veisuin ylistän Sinua voimallisena
Jumalana.
Ristin puu kantoi maailmalle iankaikkisen elämän hedelmän, oi
Kristus, ja siitä maistaessamme me saamme lunastuksen kuolemasta.
Kunnia - -.
Minä ylistän yhden muodon kolmea persoonaa, Isää, Poikaa ja
Henkeä, jumaluuden yhtä hallitusta, sillä Jumalana Hän hallitsee
yksinvaltiaana.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, peljättävä on Sinun synnytyksesi, sillä Hän, joka on
aluttomasti syntynyt Isästä ja jonka Sinä viimeisinä aikoina kannoit miehettä,
on ihmiseksi tullut Jumala.
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Oi armollinen, Sinun ristisi maailmaan säteilevä armo kutsuu
kaikkia meitä jumalallisten kärsimystesi eteen. Suo meidän uskolla kumartaa
niitä!
Irmossi, 2. säv.
Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! / Vahvista itsessäsi meitä ja
istuta pelkosi meidän sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat.
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8. veisu. 3. säv. Irmossi
Sietämättömään tuleen syöstyinä / nuorukaiset, jumalanpelvon sankarit, /
liekeistä vahinkoa kärsimättä veisasivat jumalallisen virren: / Kaikki Herran
luodut kiittäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Sinä, valkeuden antaja, sait ristin kautta voiton pimeyden
hallituksista ja valloista. Kun Sinä tulet vallassasi tuomitsemaan koko
maailmaa, oi Sana, älä paljasta salaisia tekojani, että ylistäisin suurta
laupeuttasi.
Pitkämielinen, vanhurskas Tuomari, Sinä seisoit tuomittavana
tuomioistuinten edessä ja tuomitsit ristisi kautta vihollisuuden. Päästä
iankaikkisesta tuomiosta meidätkin, jotka pelvolla huudamme Sinulle ja
ylistämme Sinun ihmisrakkauttasi!
Paaston karaisemat hurskaat nuorukaiset sammuttivat kerran
korkealle leimuavat liekit jumalallisella vilvoituksella. Paastotkaamme mekin
ja sammuttakaamme kaikkien himojen pätsi, että välttäisimme helvetin liekit!
Jumalansynnyttäjälle
Oi aviota tuntematon Neitsyt, Sinusta Jumalan Viisaus rakensi
itselleen huoneen ja tuli lihaksi sanomattomassa alentumisessansa, sillä
ainoana turmeluksettomana kaikissa sukupolvissa Sinut valittiin
turmeluksettoman Sanan asumukseksi.
Toinen irmossi, 2. säv.
Veisatkaamme Hänelle, / joka on muinoin Siinain vuorella / edeltäkuvannut
Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, // sekä
kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Sinä, Kristus, joka kannat sanallasi kaiken, kestät minun tähteni
lyöntejä, sylkemistä ja ristiinnaulitsemisen. Minä ylistän Sinun
ihmisrakkautesi suuruutta kaikkina aikoina!
Sinä, Kristus, uhrauduit karitsana ja Sinun kylkesi lävistettiin
keihäällä, että pelastaisit minut, kadonneen lampaan, joutumasta perkeleen
saaliiksi ja saattaisit minut ihanaan tarhaasi iankaikkisesti!
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
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Yksi jumaluus, Kolminaisuus, jakamaton, persooniin jakautuva
luonto, iankaikkinen hallitus, Isä, Poika ja Henki, Sinua me veisuin ylistämme
kaikkina aikoina!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Puhdas Jumalansynnyttäjä, taivaallinen portti, pelastuksen ovi, ota
vastaan kaikkien kristittyjen rukous, kun me ylistämme Sinua autuaaksi
kaikkina aikoina!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Kristus, Sinun ristisi on pappien kerskaus, kuningasten vahvistus
ja kaikkien uskovaisten valistus. Suo minun nähdä se, kumartaa sitä ja veisata
iankaikkisesti!
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja
korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi, 2. säv.
Veisatkaamme Hänelle, / joka on muinoin Siinain vuorella / edeltäkuvannut
Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, // sekä
kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina.
9. veisu. 3. säv. Irmossi
Lain ja kirjoituksien hämäryydessä / me uskovaiset näemme kuvauksen: /
Jokainen miehenpuoli, joka esikoisena syntyy Äidistä, on Herralle pyhitetty. /
Sen tähden me iankaikkisen Isän esikoista – Sanaa, // neitseellisestä Äidistä
syntynyttä esikoista Poikaa ylistämme.
Troparit
Ihmisiä rakastava Kristus, kun Mooses ylensi käärmeen puulle,
hän edeltä kuvasi Sinua, joka vapaaehtoisesti nousit ristille, torjuit pahan
myrkyllisen pahuuden ja kutsuit ihmiset luoksesi.
Puhdista minut pelkosi tulella, sytytä sieluuni jumalallinen
rakkautesi, oi Kristus, ja suojele ristilläsi minun mieleni, jonka vanha
petkuttaja on kavalasti pettänyt ja hekumin mustannut!
Veljet, paastotkaamme häpeällisistä ajatuksista ja pahoista teoista,
puhdistakaamme sydämemme, lentäkäämme jumalallisten hyveitten siivin ja
karttakaamme maahan painavaa pahuuden kiihkoa, että saisimme kirkkain
asuin nähdä suuren Pääsiäisen!
Jumalansynnyttäjälle
Hän, joka on luonnoltaan rikas, pukeutui vapaaehtoisesti Sinusta,
oi Neitsyt, meidän köyhyyteemme. Hän, jota ylhäiset kuorot näkymättömästi
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veisuin ylistävät, tuli meille näkyväiseksi ja hyvyydessään muovasi uudelleen
murskautuneen kuvan.
Toinen irmossi, 2. säv.
Veisuin me ylistämme Sinua, Jumalansynnyttäjä, / hengellisiä eläviä portaita,
/ joihin meidän Jumalamme on tukeutunut, // ja joiden kautta olemme saaneet
nousun taivaaseen.
Troparit
Me kaikki ylistämme Sinua, Jumalan Poika, joka levitit kätesi
ristille ja otit maan ääret omiksesi, sillä Sinun ristisi kautta olemme saaneet
pääsyn Isän tykö.
Pelastuneina me ylistämme Sinua, Kristus, jonka lainrikkojat
kruunasivat orjantappuroin, löivät ja ristiinnaulitsivat, niin että koko taivaan
alainen maailma järkkyi.
Kunnia - -.
Vaikenemattomin veisuin me ylistämme Sinua, Isä, Poika ja elävä
Henki, kolmivaloista pyhää jumaluutta, joka pidät kaiken koossa ja aina
suojelet kaikkea.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Veisuin me ylistämme Sinua, Jumalansynnyttäjä, Hengen valoisa
pilvi, josta meille on loistanut lähestymätön valkeus, Kristus, vanhurskauden
suuri Aurinko!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Sinä, Kristuksen risti, olet meidän valkeutemme, pyhä
tunnuksemme ja voiton merkki. Tee suloiseksi meidän pidättyväisyytemme ja
suo meidän kumartaa Sinua!
Irmossi, 2. säv.
Veisuin me ylistämme Sinua, Jumalansynnyttäjä, / hengellisiä eläviä portaita,
/ joihin meidän Jumalamme on tukeutunut, // ja joiden kautta olemme saaneet
nousun taivaaseen.
Virrelmästikiirat, 2. säv.
Minä mieletön en käsittänyt sitä Isän lapsena olemisen arvoa, / vaan hylkäsin
kunnian ja tuhlasin pahoin armon rikkauden. / Vailla jumalallista ravintoa
minä tulin saastaisen kansalaisen elätettäväksi / ja hän lähetti minut
sielunturmelevalle kedollensa, / jossa minä riettaasti eläen laidunsin eläinten
kanssa / ja hekumain orjana en saanut kyllältäni syödä. / Mutta palatessani

6

3. paastoviikon keskiviikko

minä huudan laupiaalle ja armolliselle Isälle: / Minä syntiä tehnyt taivasta ja
Sinua vastaan! // Armahda minua!
Liitelauselma: Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua
kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet
nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet.
Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi.
Sama uudelleen
Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus.
Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme
työn.
Marttyyrien stikiira
Marttyyrien joukot rukoilevat Sinua, oi Kristus: / Armahda meitä, // Sinä
ihmisiä rakastava!
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle
Sinä, oi puhdas, kärsit monia tuskia, / kun Poikasi ja Jumalasi ristiinnaulittiin,
/ Sinä huokasit kyynelehtien ja valitit: / Voi! Suloinen lapseni, kuinka kärsit
epäoikeudenmukaisesti, kun haluat lunastaa Aadamista syntyneet? / Sen
tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, / me uskolla pyydämme Sinua: // Tee Hänet
meille armolliseksi!
KUUDES HETKI
Profetian tropari, 8. säv.: Herra, meillä ei ole tekojen perustaa. Sinä, oi ihmisiä
rakastava, olet armollinen, älä, oi synnitön, ylenkatso kättesi tekoja!
Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen
Prokimeni, 6. säv.: Uhraa Jumalalle kiitos / ja täytä lupauksesi Korkeimmalle.
Liitelauselma: Jumala, Herra Jumala, puhuu ja kutsuu maan.
Profeetta Jesajan kirjasta (10:12-20):
Kun Herra on päättänyt kaiken työnsä Siionin vuorella ja
Jerusalemissa, niin minä kostan Assurin kuninkaalle hänen sydämensä
ylpeyden hedelmän ja hänen kopeitten silmiensä korskan. Sillä hän sanoo:
"Oman käteni voimalla minä sen tein ja viisaudellani, sillä minä olen
ymmärtäväinen. Minä siirsin kansojen rajat ja ryöstin heidän aarteensa ja
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puskin kumoon kuin härkä valtaistuimella istujat. Minun käteni tavoitti
kansojen rikkaudet niinkuin linnun pesän; ja niinkin hyljätyt munat kootaan,
niin minä olen koonnut kaikki maat, eikä ketään ollut, joka olisi siipeä
räpyttänyt tai nokkaa avannut ja piipittänyt." Korskeileeko kirves
hakkaajaansa vastaan, tai suurenteleeko saha heiluttajaansa vastaan? Ikään
kuin vitsa heiluttaisi kohottajaansa ja sauva saisi koholle sen, joka ei ole
puuta! Sentähden Herra, Herra Sebaot, lähettää hänen lihavuuteensa
näivetystaudin, ja hänen kunniansa alle syttyy tuli niinkuin tulipalo. Israelin
valkeus on tuleva tuleksi ja hänen Pyhänsä liekiksi, joka polttaa ja kuluttaa
hänen ohdakkeensa ja orjantappuransa yhtenä päivänä ja hänen metsänsä ja
puutarhansa ihanuuden, hamaan luihin ja ytimiin, ja hän tulee riutuvan
sairaan kaltaiseksi. On helppo lukea ne puut, jotka jäävät hänen metsästänsä
jäljelle; poikanen voi ne kirjoittaa muistiin. Sinä päivänä ei Israelin jäännös
eivätkä Jaakobin heimon pelastuneet enää turvaudu lyöjäänsä, vaan
totuudessa he turvautuvat Herraan, Israelin Pyhään.
Prokimeni, 6. säv.: Jumala, ole minulle armollinen / hyvyytesi tähden.
Liitelauselma: Jumala, luo minuun puhdas sydän.
EHTOOPALVELUS KESKIVIIKKO
Avuksihuutostikiirat, 4. säv.
Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään
Sinun nimeäsi.
Irstaasti tuhlattuani isän rikkauden / olen asunut pahojen kansalaisten maassa
ja tullut autioksi. / Järjettömyydessäni olen tullut ymmärtämättömien eläinten
kaltaiseksi / ja olen riisuttu jumalallisesta armosta. / Sen tähden minä
käännyttyäni huudan Sinulle, laupiaalle ja armolliselle Isälle: / Jumala, minä
olen syntiä tehnyt! // Ota minut katuessani vastaan ja armahda minua!
Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun Sinä minulle
hyvin teet.
Sama uudelleen
Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. Herra, kuule minun
ääneni.
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Marttyyrien stikiira
Elävät uhrit, hengelliset polttouhrit, / Herran marttyyrit, Jumalan täydelliset
uhrilahjat, / jotka tunnette Jumalan ja jotka Jumala tuntee, / lampaat, joiden
tarhaan eivät sudet pääse, / rukoilkaa, että meitäkin paimennettaisiin teidän
kanssanne // levähdyksen vesien äärellä!
Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
Joosefin runo, 6. säv.
Te, Jumalan näkijät apostolit, / osoittauduitte hengellisen Auringon säteiksi. /
Rukoilkaa valistusta meidän sieluillemme, / päästäkää meidät himoista ja
rukoilkaa, / että saisimme nähdä pelastuksen päivän! / Puhdistakaa
esirukouksillanne ja anomuksillanne meidän sydämemme, / joita paha on
haavoittanut, / että me pelastuneina uskoen ylistäisimme aina teitä, // jotka
olette viisaalla saarnallanne pelastaneet maailman!
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin
kestää? Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin.
Minä rietas lähdin pahuuden maahan / ja tuhlasin pahoin sen rikkauden, /
jonka Sinä, laupias Isä, minulle annoit. / Minä näännyn hyvien tekojen
nälkään / ja katso, olen pukeutunut rikkomusten häpeään armosta riisuttuna.
/ Mutta minä tunnen Sinun hyvyytesi ja huudan Sinulle: / Minä olen syntiä
tehnyt! / Armollinen Kristus, ota minut vastaan yhtenä palkkalaisistasi //
Sinua rakastaneitten apostolien rukousten tähden!
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen
toivoni Hänen sanaansa.
Toinen, Theodoroksen runo, 6. säv.
Vapahtajan apostolit, maailman valistajat, / hyväntekijät ja pelastajat, jotka
taivasten tavoin julistatte Jumalan kunniaa / ja olette ihmeitten tähtien ja
parannusten tunnustekojen kaunistamat. / Kantakaa hartaasti puolestamme
rukouksia Herralle, / että Hän ottaisi ne vastaan puhtaana tuoksuna / ja soisi
meidän kaikkien pelvolla syleillä ja nähdä elävöittävän ristinsä. // Oi ihmisiä
rakastava Vapahtaja, lähetä meille armosi, kun me kumarramme Sinun
ristiäsi!
Ja 4 minean stikiiraa
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira
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Prokimeni, 4. säv.: Minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti.
Liitelauselma: Miksi kerskaat pahuudestasi, sinä väkivaltainen?
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (7:6-9):
Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli
maan päälle. Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen
kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon. Puhtaita eläimiä ja
epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia, joita maassa matelee, meni Nooan luo
arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Jumala oli Nooalle käskyn
antanut.
Prokimeni, 4. säv.: Kun Jumala kääntää kansansa kohtalon, / silloin Jaakob
riemuitsee.
Liitelauselma: Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa".
Sananlaskujen kirjasta (9:12-18):
Poikani, jos olet viisas, olet omaksi hyväksesi viisas; ja jos olet
pilkkaaja, saat sinä sen yksin kestää. Tyhmyys on nainen, levoton ja
yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä. Hän istuu talonsa ovella,
istuimella kaupungin kummuilla, kutsumassa ohikulkijoita, jotka käyvät
polkujansa suoraan eteenpäin:; "Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne". Ja
sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo:; "Varastettu vesi on makeata, ja salattu
leipä on suloista". Eikä toinen tiedä, että haamuja on siellä, että hänen
kutsuvieraansa ovat tuonelan laaksoissa.
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
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