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Laskiaisviikon perjantai

TORSTAI-ILTA
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiiroina oktoehoksen ja minean stikiirat.
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle
Virrelmästikiiroissa tämä, 2. säv.
Herran risti hillitsee kaikki niiden hekumat, / jotka järkkymättä sitä
kumartavat, / ja se on heidän pidättyväisyytensä laki, / sillä ne jotka
lakkaamatta katsovat sille naulittuun, / ristiinnaulitsevat lihansa himoineen ja
haluineen. / Rientäkäämme mekin heidän joukkoonsa puhtaan paaston
kautta, / tulkaamme Hänen omiksensa, joka kärsimyksen kautta otti meidät
omaksensa / ja antoi luonnolle oman vapautensa kärsimyksistä, // sillä
Hänellä on suuri armo!
Marttyyrien stikiira
Voittopalkinnon saavuttajat, / jotka eivät halanneet maanpäällistä
mukavuutta, / saivat osakseen taivaallisia hyvyyksiä / ja tulivat enkelten
asuinkumppaneiksi. // Heidän rukoustensa tähden armahda meitä, Herra, ja
pelasta meidät!
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, kun näit kohdussasi viljelemättä kantamasi kypsän rypäleen
puulla riippumassa, / Sinä valitit ja huusit: / Lapseni, vuodata rypälemehua,
että himojen kaikkinainen juopumus loppuisi / oi Hyväntekijä, // joka osoitat
laupeutesi minun, Synnyttäjäsi, kautta!
PERJANTAIAAMU
Aamupalvelus
Heksapsalmin
jälkeen
kolminaisuustroparit.

Halleluja

ja

vuorosävelmän

mukaiset

Psalmikatisman l:sen kunnian jälkeen oktoehoksesta ristin katismatroparit, ja
2:sen kunnian jälkeen nämä triodionin katismatroparit, 7. säv.:
Oi kallis risti, ylennä kirkkojen sarvi, paina alas harhaoppisten kulmat
voimallasi ja ilahuta oikeauskoisten joukot! Suo meidän kaikkien saavuttaa
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esiintuomisesi ja kumartaa Sinua, Kristuksen jalkojen sijaa, sillä Sinusta me
kerskaamme, oi siunattu puu!
Kunnia - - Sama uudelleen
Nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle
Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, koska Sinä säälit meidän alhaisuuttamme ja
näet maan päällä vaaroissa olevan kansan, armahda meitä ja jatka
esirukoustasi, että me emme joutuisi hirveään tuhoon. Rukoile, oi puhdas,
pyhä Neitsyt, sovintoon aulista Jumalaa, että Hän pelastaisi meidän
sielumme!
Psalmin 50 (51) jälkeen oktoehoksen, minean ja triodionin kanonit. Kun
laulamme triodioneja, jätämme vastaavat veisut pois oktoehoksen ja minean
kanoneista, koska triodionit ovat kaksi- irmoksisia.
Triodionin kanoni. Herra Joosefin runo.
1. veisu. 8. säv. Irmossi
Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata / ja päästyään Egyptin vaivasta /
Israel huusi: // Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!
Troparit
Pidättyväisyyden jumalallinen aika loistaa kaikille katumuksen valkeutta
j a poistaa rikkomusten pimeyden. Ottakaamme se sydämen halulla vastaan!
Katso, katumuksen ihanuus, paaston alku muovaa sielut uudelleen!
Käykäämme siihen raittiisti, uskovaiset, että saisimme rikkomuksistamme
päästön!
Hallitukset, Vallat, Kerubit ja kaikki Voimat, rukoilkaa, että me saisimme
viettää paaston ajan katumuksessa ja kaikkinaisessa puhtaudessa!
Jumalansynnyttäjälle
Oi pyhä Neitsyt, uskovaisten ainoa puolustus, anna paaston aikana
esirukouksesi työtoveriksi kaikille, jotka tuntevat Sinut puhtaaksi
Jumalansynnyttäjäksi!
3.veisu. 8. säv. Irmossi .
Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja! / Vahvista minua
rakkaudessasi / – Sinä, kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi
ainoa ihmisiä rakastava.
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Troparit
Me jotka ennen olemme katkeroittaneet laupiasta Jumalaa synneillä,
karttakaamme tuhoisia himoja ottaessamme vastaan paaston ja
näyttäkäämme katumuksen hedelmiä!
Pyrkikäämme nyt innolla sytyttämään lamppumme hyvien tekojen
öljyllä, että pääsisimme viisaitten neitseitten mukana iloiten valoisaan
häähuoneeseen!
Me pyydämme, oi Jumalaa julistaneet profeetat, muodoltanne
jumalalliset marttyyrit ja Vapahtajan jumalalliset opetuslapset: Rukoilkaa
Häntä, että me kaikki saisimme hyvin alkaa ja Hänen mielensä mukaisesti
päättää paastokilvan!
Jumalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, Sinä kaiken hyvän alkusyy, Sinua me kaikki hartaasti
rukoilemme, että me paaston kilvoitukseen käydessämme saisimme Sinun
välityksesi kautta sille pelastavaisen lopun!
Irmossi, 8. säv.
Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja! / Vahvista minua
rakkaudessasi / – Sinä, kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi
ainoa ihmisiä rakastava.
Minean katismatroparit ja tropari Jumalansynnyttäjälle.
4. veisu. 8. säv. Irmossi
Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi //
ja ylistän jumaluuttasi.
Troparit
Aamun tavoin koittaa nyt paaston armo ja tarjoaa meille katumuksen
aikaa, joka hajottaa velkojen pimeyden.
Ravitkaamme köyhiä vaihtaen armon armoon, ja peskäämme paaston
jumalallisella vedellä sielun tahrat!
Taivaalliset enkelit, rukoilkaa hyvyyden antajaa, että Hän ottaisi
mittaamattomassa armossaan vastaan kurjan katumuksemme!
Jumalansynnyttäjälle
Pyhä Valtiatar, Sinä syntisten puhdas armahdussija, repäise välitykselläsi
rikki minun syntieni käsikirjoitus!
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5. veisu. 8. säv. Irmossi
Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja
miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni,
käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen.
Troparit
Uskovaiset, tehkäämme tämä päivä puhtaan elämän aluksi,
valmistautukaamme auliisti taistoihin ja kantakaamme kaikkien Valtiaalle
lihan tuskia ja sielun hedelmällisyyttä!
Paasto osoitti Mooseksen osalliseksi Jumalan jumalallisesta näkemisestä.
Ota siis hänet esimerkiksesi, minun sieluni, ryhdy paastoon ja tee se nousuksi,
että saisit nähdä Jumalan kirkkauden.
Me pyydämme, oi armollinen Jeesus, suo meidän pyhien apostolien ja
marttyyrien rukousten tähden viettää paaston aika katumuksessa ja
kaikkinaisessa synnin karttamisessa!
Jumalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, valmistautuessamme käymään paaston portista me rukoilemme
Sinua, Jumalan porttia, että tulisit palvelijoittesi kanssa ja avartaisit
ajatuksemme ja mielemme toteuttamaan pelastavaisia käskyjä.
Sitten saman Joosefin Triodion.
5. veisu. 6. säv.
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: / Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus
meidän sieluissamme, / jotka aamusta varhain tykösi riennämme, / jotta
tulisimme tuntemaan Sinut, / Jumalan Sanan, // syntien synkästä pimeydestä
ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Kun Sinun kätesi naulittiin ja kylkesi lävistettiin keihäällä, oi ihmisiä
rakastava, Sinä repäisit rikki langenneen Aadamin käsikirjoituksen. Sen
tähden me veisuin ylistämme Sinua, oi elämän antaja!
Kavalasti lastattuaan minut sielun himoilla paha käärme karkotti minut
paratiisista, mutta kun Sinun kätesi naulittiin ristille, oi Vapahtaja, Sinä nostit
minut katoamattomuuden korkeuteen.
Paaston jumalallinen aika, joka puhdistaa sielun himot ja pesee sielun
haavat, on tullut ja on nyt läsnä. Uskovaiset, rientäkäämme ja ottakaamme se
ymmärtäväisesti vastaan!
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Se hyvä aika on saapunut, joka pukee jumalalliseen riemuun sielun koko
persoonan. Tulkaa, puhdistautukaamme paastolla ja rukouksella ja
ottakaamme se iloiten vastaan!
Kantakaamme meidän tähtemme nöyrtyneelle paastoa, kyyneleitä,
rukousta ja nöyrää elämää, että Hän pidättyväisyyden päivänä antaisi meille
anteeksi rikkomuksemme!
Jumalansynnyttäjälle
Oi maailman hyvä Valtiatar, hajota valoisilla salamoillasi minun sieluni
pimeys ja syntieni yö, että halukkaasti veisaisin Sinulle ja ylistäisin Sinua
autuaaksi!
Toinen irmossi, 8. säv.
Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja
miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni,
käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen.
Troparit
Ihmisiä rakastava Herra, minä kumarran Sinun ristiäsi, jonka kautta Sinä
minut pelastit. Valtias, veisuin minä ylistän Sinun pelastavaisia ja jumalallisia
kärsimyksiäsi, joiden kautta olen päässyt himojeni tuskista, oi Sana, ja
siirtynyt turvalliseen elämään.
Ristiin luottaen me torjumme vastustajien petoksen. Uskovaiset, kun
meidät tunnetaan sille kiinnitetyiksi, Jumala tuntee meidät vastasyntyneiksi,
valituiksi karitsoiksi ja me saamme juodaksemme petoksetonta maitoa.
Kunnia - -.
Kunnioittakaamme kaikki Isää, Sanaa ja Pyhää Henkeä ja selvästi
tuntekaamme heidät yhdessä luonnossa, jota me kumarramme ja jonka me
jaamme persooniin sekoittamatta, muuttumatta Häntä palvoen.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, Sinä olet maan äärien toivo ja palvelijaisi ilo! Oi viaton,
varjele meitä, jotka halulla kunnioitamme kuvaasi, ja sääliväisenä vapauta
meidät kaikki vihollisesta esirukoustesi kautta!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Oi Herra, ohjaa suoralle tiellesi kaikki palvelijasi, jotka Sinua halulla
kunnioittavat, vahvista meitä paaston kilpakentällä ja suo meille pyhä
valtakuntasi hyvässä edistymisen kautta!
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Irmossi, 8. säv.
Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja
miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni,
käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen.
6. veisu. 8. säv. Irmossi
Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja
rukoilen Sinua: / Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun
puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule minua, minun pelastukseni
Jumala.
Troparit
Paastottuansa Lunastaja määräsi tämän ajan meille sielun tahrojen
puhdistukseksi. Lähestykäämme lämpimin sydämin, oi uskovaiset, että
saisimme anteeksi!
Kristus, joka otit vastaan publikaanin huokauksen ja hyväksyit syntisen
naisen sielun syvyydestä kumpuavan itkun, ota ihmisiä rakastavana vastaan
meidänkin rukouksemme ja lahjoita meille armahdus!
Kristus, lähetä meidän sieluillemme rikkomusten armahdus saarnaajiesi
ja profeettojesi, marttyyriesi ja apostoliesi, pyhittäjiesi, piispojesi ja kaikkien
vanhurskaittesi pyyntöjen tähden!
Jumalansynnyttäjälle
Oi ainoa puhdas, joka paransit jumalallisella synnytykselläsi ihmisolemuksen
heikkouden, tule auttajakseni, kun minä käyn paaston jumalalliselle
kilpakentälle!
Irmossi, 8. säv.
Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja
rukoilen Sinua: / Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun
puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule minua, minun pelastukseni
Jumala.
Vuorosävelmän mukainen marttyyrien tropari.
7. veisu. 8. säv. Irmossi
Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat
tulen viileydeksi huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala,
iankaikkisesti!
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Troparit
Paaston kirkastama Elia nousi muinoin korkeuteen tulisissa vaunuissa.
Oi sielu, ota hänet esimerkiksesi ja kuoleta pidättyväisyyden kautta lihan
hillittömyys!
Katso, pidättyväisyyden aika, joka kuvastaa sinulle pelastuksen
valkeutta! Sielu, älä ole välinpitämätön, kun Jumala on pitkämielinen, vaan
huuda auliisti: Oi hyvä, ole minulle armollinen!
Nuorukaiset karaissut paasto säilytti heidät tulessa palamattomina. Oi
Jeesus, pelasta suuressa laupeudessasi heidän rukoustensa tähden minut
iankaikkisesta tulesta!
Jumalansynnyttäjälle
Sinä ihmisten ainoa apu, tule pidättyväisyyden aikana avuksi palvelijoillesi,
että me katumuksen kautta Jumalan mieleisinä saisimme taivasten
valtakunnan!
8. veisu. 8. säv. Irmossi
Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa
hurskaille nuorukaisille pätsin, / mutta kun näki heidät korkeimman voiman
pelastamina, / niin hän huusi heille: / Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja
Lunastajaamme, / papit, veisatkaa, // ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina.
Troparit
Sytyttäkäämme auliisti katumuksen pätsi, polttakaamme siinä ruumiin
kaikki rukoilkaamme Häntä, joka on armosta rikas, ettemme joutuisi tulevaan
tuleen ja huutakaamme: Papit, kiittäkää, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina!
Nyt meille koittaa paaston aika, joka tarjoaa luopumisen kaikista
synneistä. Älkäämme painuko maahan, älkäämme juosko kevytmielisesti, että
voisimme muutamissa lyhykäisissä päivissä pestä sydämen katumuksella
pois monien vuosien tahrat, ja ylistäkäämme veisuin ainoata Jumalaamme!
Enkelten joukot, marttyyrien kokous, jumalallisten apostolien pyhä
kuoro, ja pyhittäjien, piispojen ja profeettain juhlajoukko rukoilevat Sinulta, oi
hyvä ja laupias: Anna palvelijoillesi aito katumus nyt alkavan
pidättyväisyyden ajalla!
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinuun me turvaamme: Armahda meitä
hyvällä esirukouksellasi ja tee Poikasi ja Herra armolliseksi kaikille meille nyt
alkavan paaston aikana, pelastukseksi uskovaisille, jotka Sinua veisuin
ylistävät kaikkina aikoina!
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Triodion. 8. veisu. 6. säv. Irmossi
Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan /
katsoivat halvaksi hallitsijain mielettömän käskyn / ja heitettyinä tuleen, joka
ei polttanut heitä, / veisasivat Valtiaalle otollisen virren: / Luodut veisatkaa
kiitosta Herralle // ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Isäin perintöä säilyttämättä me olemme joutuneet synnin lain orjuuteen,
mutta kun Sinä levitit kätesi jumalalliselle ristille, Sinä lahjoitit sen kautta
vapauden kaikille, ja sen me pyhinä päivinä tuomme eteesi. Armollinen,
armahda meitä, kun me korkeasti Sinua ylistämme kaikkina aikoina!
Oi Kristus, joka ristilläsi poistit erottavan väliseinän ja annoit maan
äärille rauhan, suo meidänkin rauhan tilassa vaeltaa läpi tulevan paaston ja
lakkaamatta veisata kiitosta Sinulle, Herralle, ja korkeasti ylistää Sinua
kaikkina aikoina!
Tänään paaston armo loistaa kaikille auringon säteitä, jotka poistavat
synnin pimeyden. Lähestykäämme iloiten, me jotka olemme moninaisten
himojen
vallassa,
ottakaamme
lahja
vastaan
ja
huutakaamme
ymmärtäväisesti: Veisatkaa kiitosta Herralle, ja korkeasti ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina!
Karvaasti poimi ensiksi luotu paratiisissa muinoin järjetöntä syötävää,
hänet hyljättiin ja tuomion alaisena karkotettiin nautinnosta, mutta kun Sinut
naulittiin puulle, Sinä naulitsit hänen syntinsä pahan velkakirjan. Sen tähden
me veisuin ylistämme suurta laupeuttasi kaikkina aikoina!
Hyljättyämme paaston lain me sorruimme synnin syövereihin ja
tarvitsemme nyt alkavaa paastoa. Oi armollinen, lähetä taivaasta armo ja
runsas rauha meille, jotka sitä vietämme ja huudamme: Veisatkaa kiitosta
Herralle ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Jumalansynnyttäjälle
Sinä langenneitten kohottaja, syntisten välittäjä, muukalaisten virvoittaja,
murheellisten lohduttaja, pyhä, puhdas Neitsyt, hajota minun sieluni murhe ja
rukoile, että Jumala korkeudesta antaisi lohdun minulle, joka halulla veisaan
ja korkeasti Sinua ylistän kaikkina aikoina!
Toinen irmossi, 8. säv.
Enkelit ja taivaat, / kiittäkää kunnian valtaistuimella olevaa sekä alati
ylistettävää Jumalaa, / veisatkaa Hänelle // sekä suuresti ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina!
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Troparit
Oi armollinen, nähdessään Sinut lihallisesti ristiinnaulittuna,
luomakunnan luonto muutti päivän valon pimeydeksi, maa järisi ja kaikki
järkkyi.
Sinä nostit kanssasi ristin korkeuteen ihmisten luonnon, oi Vapahtaja, ja
vuodatit jumalallisesta kyljestäsi pelastuksen rikkauden niille, jotka uskolla
kumartavat puhdasta kärsimystäsi.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Yksi Jumala on Kolminaisuus, vaikka Isä ei rupeakaan poikuuteen eikä poika
käänny lähtemiseen, vaan yhdessä ja erikseen minä kunnioitan kolmea
Valkeutena ja Jumalana iankaikkisesti!
Nyt - - . Jumalansynnyttäjälle
Sano, kuinka Sinä synnytit Hänet, joka on ajattomasti loistanut esiin Isästä ja
jota Pyhän Hengen kanssa veisuin ylistetään, vai tietääkö sen yksin hä, joka
näki hyväksi syntyä Sinusta, iankaikkisesti?
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Oi Herra, joka olet luonnoltasi hyvänä ottanut vastaan meidän
katumuksemme, päästä meidät vihollisen ansoista, että uskolla ja
halajamisella nyt veisaisimme ylistystä Sinun pyhälle herraudellesi.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi, 8. säv.
Enkelit ja taivaat, / kiittäkää kunnian valtaistuimella olevaa sekä alati
ylistettävää Jumalaa, / veisatkaa Hänelle // sekä suuresti ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina!
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi
9. veisu. 8. säv. Irmossi
Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi
ihmisille ruumiissa / ja että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. // Sen
tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja ihmisten joukot ylistävät.
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Troparit
Katso, valoisa aika on tullut, pyhä päivä on valjennut, karta pimeitä
himojasi, oi sielu, ja ota vastaan koite, joka ohjaa sinut valkeuteen! Juo
katumusta viininäsi ja iloitse, ja vihaa hekumain juopumusta!
Oi Kristus, todella hyvä on paaston aika, jonka olet antanut kaikille
uskovaisille syntien torjumiseksi, pelastavaiseksi armahdukseksi ja
armolahjojen saamiseksi. Me rukoilemme, Vapahtaja: Tee silloin meidät
kaikki osallisiksi hyvyyksistäsi!
Oi armollinen, joka alati vuodatat päällemme runsasta armoasi, anna
meille kyyneleitä, jotka puhdistavat saastasta, Sinua halajava mielenlaatu,
usko ja vilpitön rakkaus, runsas katumus ja täydellinen Sinun omaksesi
tuleminen, oi ainoa armorikas!
Te kaikkien enkelten jumalallinen paljous ja pyhien ylistettävät kuorot,
rukoilkaa nyt hartaasti Häntä, joka on hyvä, että Hän vahvistaisi meidät
esteettä juoksemaan tätä edessä olevaa paaston jumalallista kilparataa ja tekisi
meidät voittajiksi!
Jumalansynnyttäjälle
Oi hyvyyttä rakastava Neitsyt, Valtiatar, joka synnytit hyvän Vapahtajan, tee
hyviksi kaikki meidät, jotka olemme mittaamattomissa himoissa ja
aivoituksissa pahentuneet ja synnin vaikeasti kannettavien taakkojen
raskauttamia, että me velvollisuutemme mukaan ylistäisimme Sinua
Jumalansynnyttäjänä!
Toinen irmossi, 2. säv.
Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua / ansiosi mukaan, / eikä taivaallistenkaan
ymmärrys / kykene veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / mutta ota
Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. / Sinä tunnet myös meidän
rakkautemme, Jumalan lahjan, / sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. // Sinua
me ylistämme.
Troparit
Ei koko ihmisten eikä enkeltenkään luonto kykene kiittämään Sinun
laupeuttasi, oi Hyväntekijä, sillä omasta tahdostasi Sinä köyhdyit meidän
lihaamme ja meidän edestämme Sinut levitettiin puulle. Sinä tulit kiroukseksi,
että ottaisit pois ihmiskunnan entisen kirouksen!
Pidättyväisyyden kirkas päivä on koittanut! Tule, sieluni,
kohdatkaamme kirkkain kasvoin Valtias ja rukoilkaamme, että Hän lähettäisi
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korkeudesta meille armon ja monien erehdystemme korjauksen, niin että me
siellä emme joutuisi peljättävään helvettiin!
Kaikkien sielut valistava katumuksen alku on nyt meidän edessämme,
jotka olemme syntien pimeyden vallassa. Sen tähden, minun sieluni, irtaudu
ylettömien himojen pimeydestä ja kiiruhda, että siellä saisit nauttia
iankaikkisesta ihanuudesta!
Kun Sinä, oi elämän antaja, vapaaehtoisesti levitit kätesi puulle, Sinä
kokosit yhteen erilleen joutuneet. Ja kun keihäs lävisti Sinun kylkesi, oi
pitkämielinen, Sinä oikaisit meidän kyljestämme kasvaneen tappion. Sen
tähden me kiitollisina ylistämme veisuin Sinun laupeuttasi!
Nyt saapunut valoisa paasto tervehtii kaikkia ja tarjoaa taistelujen
pöydän. Sen tähden, oi Uskovaiset, ottakaamme raittiisti vastaan sen
puhdistavien kyynelten puhdas malja, että emme siellä joutuisi kokemaan
sietämättömiä kyyneleitä.
Jumalansynnyttäjälle
Sinä kaikkien Sinuun toivovien suojelus, Sinä puutteessa olevien Valpas
varjelija, Jumalansynnyttäjä, päästä meidät iankaikkisesta helvetistä ja
odottavista karvaista kidutuksista, että velvollisuutemme mukaisesti
veisaisimme ylistystä Sinun suuruudellesi!
Irmossi, 2. säv.
Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua / ansiosi mukaan, / eikä taivaallistenkaan
ymmärrys / kykene veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / mutta ota
Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. / Sinä tunnet myös meidän
rakkautemme, Jumalan lahjan, / sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. // Sinua
me ylistämme.
Vuorosävelmän mukainen valovirrelmä.
Virrelmästikiiroissa tämä, 6. säv.
Ennen pelastavaa ristiä, / kun synti hallitsi ja jumalattomuus vallitsi, /
ylistettiin autuaaksi ihmisten ruumiillista nautintoa / ja harvat halveksivat
lihallisia haluja. / Mutta kun ristin salaisuus toteutui / ja Jumalan tunteminen
sammutti pahojen henkien hirmuvallan, / niin taivaallinen hyve tuli maan
päälle. / Sen tähden pidetään paastoa arvossa, / pidättyväisyys loistaa, rukous
on väkevä, / ja siitä todistaa tämä aika, jonka ristiinnaulittu Kristus Jumala on
antanut meille // sielujemme pelastukseksi!
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Liitelauselma: Ravitse aamulla meitä arrnollasi, 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
Koko luomakunta viettää Sinun pyhiesi muistojuhlaa, oi Herra. / Taivaat
riemuitsevat enkelten kanssa ja maa iloitsee ihmisten kanssa. // Heidän
rukoustensa tähden armahda meitä!
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle
Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa / hän huusi äidillisesti
valittaen: / Poikani ja Jumalani, suloinen Lapseni, // kuinka sinä kestät
häpeällisen kärsimyksen?
Hetkipalvelus
Profetian tropari, 6. säv.
Oi Neitseestä syntynyt, ihmisiä rakastava Herra, anna meille apu
ahdistuksissa ja pelasta meidät! (kahdesti)
Prokimeni, 1. säv.
Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, / niin kuin me panemme
toivomme sinuun.
Liitelauselma: Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on
soveliasta häntä kiittää.
Profeetta Sakarjan kirjasta (8:7–17):
Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen vapauttava kansani auringon
nousun maasta ja laskun maasta. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin
keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen
ja vanhurskas. Näin sanoo Herra Sebaot: Olkoot lujat teidän kätenne, teidän,
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jotka tähän aikaan olette kuulleet nämä sanat profeettain suusta, sinä päivänä,
jona laskettiin Herran Sebaotin huoneen, rakennettavan temppelin, perustus.
Sillä ennen sitä aikaa ei saatu palkkaa ihmisen työstä, ei palkkaa juhdan
työstä, eikä ollut menijällä, ei tulijalla rauhaa ahdistajalta, ja minä laskin irti
kaikki ihmiset, toisen toisensa kimppuun. Mutta nyt minä en ole tämän
kansan jäännökselle samanlainen, kuin olin entisinä päivinä, sanoo Herra
Sebaot. Sillä rauhan kylvö kylvetään, viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa
antaa satonsa, taivas antaa kasteensa, ja tämän kansan jäännökselle minä
annan perintöosaksi kaiken tämän. Ja niin kuin te olette olleet kirouksena
pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, kun teidät
vapahdan, tulette olemaan siunauksena. Älkää peljätkö, olkoot teidän kätenne
lujat. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Niin kuin minulla oli mielessä tehdä teille
pahaa, kun teidän isänne vihoittivat minut, sanoo Herra Sebaot, enkä minä
sitä katunut, niin on taas tähän aikaan minulla mielessä tehdä hyvää
Jerusalemille ja Juudan heimolle. Älkää peljätkö. Näitä te tehkää: Puhukaa
totta toinen toisellenne. Tuomitkaa porteissanne oikein, tuomitkaa rauhan
tuomio. Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toisellenne, älkääkä
rakastako väärää valaa. Sillä kaikkia näitä minä vihaan, sanoo Herra.
Prokimeni, 3. säv.
Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, / veisatkaa meidän kuninkaallemme,
veisatkaa.
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle
riemuhuuto.
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