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Sunnuntai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Katumusstikiirat Her r alle
Herra, hyvyytesi tähden / Sinä saatoit kaiken Sanallasi ja Hengelläsi olemiseen. / Sitten Sinä teit
minut järjelliseksi olennoksi, / että ylistäisin Sinun nimeäsi, oi Kaikkivoimallinen, / Kuitenkin minä
alati häpäisen sitä häpeällisillä teoillani, // Mutta minä rukoilen: Säästä minut!
Kurja sielu, opi tuntemaan jumalallinen syntyperäsi ja turmelukseton kotimaasi, / ja pyri alati se
saavuttamaan hyvillä teoilla. / Älköön mikään katoavainen saako sinua valtaansa, / sillä sinä kuulut
ylhäisiin, / vaikka ruumis maallisena katoaakin. // Älköön huonompi voittako parempaansa!
Tule, ylen kurja sieluni, / ja lähesty hartain kyynelin korkeinta hyvää, / tunnusta ennen tuomiota
kaikki tekosi, / että saattaisit, oi kurja, Luojan itsellesi armolliseksi. / Rukoile anteeksiantamusta, //
ennen kuin Herra sulkee sinulta oven.
Ruumiittomien voimien stikiirat
Te ruumiittomat enkelit, / jotka seisotte Jumalan istuimen luona, / säteilette siltä loistavaa valkeutta
/ ja loistatte iankaikkista valoa, / te toiset valkeudet, rukoilkaa Kristusta, // että Hän antaisi meidän
sieluillemme rauhan ja suuren armon.
Oi kuolemattomat, autuaat enkelit, / te olette totisesti saaneet katoamattomuuden iankaikkisen
kirkkauden ensimmäiseltä Elämältä, / ja saatte puhtaina katsella iankaikkista Viisautta. // Sen
tähden te olette osoittautuneet valon täyttämäksi valojoukoksi.
Arkkienkelit, Enkelit, Hallitukset, / Valtaistuimet, Herraudet, kuusisiipiset ja monisilmäiset Serafit,
/ jumalalliset viisauden välikappaleet Kerubit, Voimat, ja jumalalliset Vallat, / rukoilkaa Kristusta,
että Hän antaisi meidän sieluillemme // rauhan ja suuren armon.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Maria, puhtauden nuhteeton ja kaiken ymmärryksen ylittävä astia, / ohjaa ylen voimallisella
suojeluksellasi katumuksen avaruuteen minut, / joka olen monien syntien vallassa ahdistettuna, //
sillä Kaikkivaltiaan Äitinä Sinä voit sen tehdä.
Prokimeni, 8. sävelmä: Katso, kiittäkää Herraa, / kaikki te Herran palvelijat. (Ps. 134:1)
Liitelauselma: Jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen esikartanoissa. (Ps.
134:1)
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Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Oi Vapahtaja, suuri on rikosteni ulappa / ja rikkomukseni hukuttavat minut hirveällä tavalla, / mutta
ojenna kätesi minulle, niin kuin Pietarille, // ja armahda minua, Jumala!
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, niin kuin palvelijain
silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niin kuin palvelijattaren silmät katsovat hänen
emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes
hän armahtaa meitä. (Ps. 123:12)
Pahat ajatukset ja teot ovat minut tuominneet, / oi Jumala Vapahtaja, / mutta anna minulle
parannuksen aivoitus, että huutaisin: / Pelasta minut, oi hyvä Hyväntekijäni, // ja armahda minua!
Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi olemme jo
saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta.
(Ps. 123:34)
Marttyyrien stikiira
Oi Herra, anna meille Sinun rauhasi / kaikkien pyhien ja Jumalansynnyttäjän esirukousten kautta, /
ja armahda meitä, / / Sinä ainoa laupias!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Taivaallisten joukkojen riemu, / maanpäällisten ihmisten vahva suoja, / puhdas Neitsyt, pelasta
meidät, jotka Sinuun turvaamme, / sillä Sinuun, oi Jumalansynnyttäjä, // me olemme Jumalan
jälkeen toivomme panneet.

Maanantaiaamu
Aamupalvelus
Heksapsalmin jälkeen veisaamme Jumala on Herra säkeineen ja päivän pyhän troparin. Pyhien
paastojen aikana veisaamme Halleluja säkeineen ja 1. sävelmän kolminaisuustroparit (ks. kirjan
lopusta). Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen laulamme nämä I katumuskatismatroparit.
Synneissä siitettynä minä rietas en rohkene katsoa taivaan korkeuteen, / mutta ihmisrakkauteesi
uskaltaen minä huudan: / Jumala, ole minulle armollinen // ja pelasta minut!
Jos vanhurskaskin vaivoin pelastuu, / mihin joudunkaan minä syntinen? / Minä en kestänyt päivän
rasitusta ja hellettä, // mutta lue minut yhdennellätoista hetkellä tulleisiin, Jumala, ja pelasta minut!
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Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, / taivaissa Sinua ylistetään / ja maan päällä kunnioitetaan; // Iloitse,
Morsian, aviota tuntematon!
II Katismatroparit
Riennä aukaisemaan minulle isän sylisi, / vaikka minä olen riettauteen kuluttanut omaisuuteni. /
Minä luotan Sinun laupeutesi loputtomaan rikkauteen, oi Vapahtaja, / älä ylenkatso köyhtynyttä
sydäntäni, / sillä Sinulle, Herra, minä katuen huudan: // Sinua vastaan minä olen syntiä tehnyt,
pelasta minut!
Peljättävä on tuomioistuimesi, oikea on tuomiosi, / ja hirveitä ovat minun tekoni, / mutta riennä, oi
armollinen, pelastamaan minut, / lunasta minut kadotuksesta. / Oi Valtias, vanhurskas Tuomari,
päästä minut vuohien osasta // ja suo minun seistä oikealla puolellasi.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi Puhdas, ohjaa kurjaa sieluani, / ja armahda sitä, kun monet rikkomukset vetävät sitä kadotuksen
syvyyteen. / Oi Viattomin, päästä minut kuoleman pelättävällä hetkellä // pahojen henkien hirveistä
syytöksistä!
III Katismatroparit
Oi Laupias, järjettömästi minä olen etääntynyt Sinusta / ja tuhlannut omaisuuteni riettauteen alati
järjettömien himojeni orjana. / Mutta minä rukoilen: ota enkelten esirukousten kautta laupiaana
Isänä minut vastaan, / niin kuin otit tuhlaajapojan, // ja pelasta minut!
Marttyyrien katismatropari
Kunniakkaat voittajat ovat pukeutuneet Sinuun, Herra, / kilvoituksen kerskaukseen ja seppeleitten
jakajaan, / sillä kidutukset kestäen he voittivat laittomat, / ja jumalallisella voimalla he saivat
taivaasta voittopalkinnon. / Oi Vapahtaja, vapauta heidän rukoustensa kautta minut näkymättömästä
vihollisesta, // ja pelasta minut!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, Sinä olet aineettomia sotavoimia korkeampi, / ainoa taivasten joukkoja ylempi, /
ja saat sen tähden ottaa heiltä vastaan ylistyksen. / Mutta rukoile enkelten kanssa Poikaasi, että Hän
päästäisi minut, / joka yksin olen tuomion ansainnut, // himojen hirmuvallasta!

Psalmin 51 jälkeen veisaamme seuraavat kaksi kanonia
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Katumuskanoni, 1. sävelmä
J oosefin runo, jonka akrostikon on: Oi Sana, pese rikkomusteni saasta. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Oi Kuolematon, / Sinun voittorikas oikea kätesi / kohosi Jumalan kätenä / väkevyydessä kunniaan, /
sillä kaikkivoimallisena se musersi vastustajat, // mutta Israelille se avasi tien halki meren syvyyden.
Troparit
Minä rukoilen, oi Kristus, että Sinä armosi runsauden mukaisesti pyyhkisit pois monet syntini, ja
antaisit minulle parannuksen mielenlaadun, niin että minä ylistäisin ymmärryksen ylittävää
hyvyyttäsi.
Laupeutesi syvyydessä Sinä ilmestyit maan päälle ruumiillisena ihmisenä, oi Jumalan Sana. Ota
vastaan minut, joka olen yliinhimillisesti tehnyt syntiä, kun minä nyt katuvana lankean laupeutesi
eteen.
Marttyyrien troparit
Vapaaehtoisesti kuolemankin kärsineen Kristuksen kuolema esikuvananne te autuaat marttyyrit
kestitte moninaisia kärsimyksiä ja kuoleman, ja sen tähden olette saaneet osaksenne kuolemattoman
elämän.
Loistavasti te marttyyrit kannoitte jumalallisen rakkauden sisäistä tulta ettekä pelänneet tulta, vaan
poltitte kärsimystenne lämmöllä monijumalaisuuden koko aineen.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, Jumalan Morsian, ruumiittomien joukot veisaavat kanssamme Sinun
ylistystäsi, sillä Sinä synnytit kohdustasi ruumiin ottaneen Käsittämättömän, ja pysyit synnytyksen
jälkeenkin neitseenä!

Ruumiittomien kanoni
Teofaneksen runo, jonka akrostikon kuuluu: Teofaneksen ensimmäinen veisu enkeleille.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi pyhät enkelit, jotka kirkkaina seisotte Herran valtaistuimen edessä, rukoilkaa Isän kanssa yhtä
alutonta, Hänen suuren neuvonsa Enkeliä antamaan minulle sanat, että veisaisin teidän ylistystänne!
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Jumalallinen Järki ajatteli ja saattoi olemiseen enkelten joukot, jumalallisen valkeuden kuvastimet,
jotka kykenevät ottamaan vastaan kolmiaurinkoisen valaisimen koko kirkkauden.
Jumalansynnyttäjän tropari
Hän, joka Jumalana on tehnyt ylhäisten voimien joukot ihaniksi, asusti aviota kokemattomassa,
serafeita korkeammassa kohdussasi, oi Jumalansynnyttäjä, ja tuli muuttumatta lihaksi.

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden / ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon
päällesi, / vyötä minut voimalla korkeudesta, / että minä huutaisin Sinulle: / Pyhä on Sinun
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, // oi ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Tule tuntoihisi, oi sielu, ja huuda Luojalle, joka tuntee kaikki salaisuutesi, tuo esiin katumuksen
hedelmiä, että laupias Herra armahtaisi sinua ja lunastaisi sinut iankaikkisesta tulesta.
Ole armollinen, oi ainoa hyvä, ole armollinen ja pelasta minut! Publikaanin tavoin minä peloissani
huudan raahatessani rikkomusten taakkaa rikkeitteni painon taivuttamana ja täynnä suunnatonta
häpeää.
Marttyyrien troparit
Täynnä totista viisautta ja tietoa marttyyrit osoittivat helleenien viisauden hulluudeksi, hävittivät
viisastelevan pahuuden ja voimallisesti kilvoiteltuaan saivat riemuiten ottaa vastaan ansionsa
mukaiset voittoseppeleet.
Kun te, kilvoittelijat, tunnustitte Hänet, joka on luonnoltaan yksi, mutta persooniltaan Kolminaisuus,
te jumalallisella uskollanne hävititte monijumalaisuuden eksytyksen ja osoittauduitte valaisimiksi,
jotka kirkastatte armon säteillä kaikkien sydämet.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä, puhdas Jumalan Morsian, pyhästi Sinä synnytit pyhissä lepäävän, Isän kanssa yhtä
aluttoman Pojan ja Sanan, joka pyhässä Hengessä pyhittää ne, jotka hurskaasti pitävät Hänet pyhänä.

Ruumiittomien kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
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Troparit
Serafit saavat oleilla jumaloittavan Valkeuden läheisyydessä ja moninaisesti Hänestä nauttia,
alkuperäisen Valkeuden säteet täyttävät ne alkuperäisellä kirkkaudella, ja asemansa jumalallisiksi
tekeminä ne toimivat toisina valkeuksina.
Uskovaiset, käydessämme auliisti ylistämään veisuin enkelten kirkkautta, rukoilkaamme puhtain
mielin ja viattomin suin, että Jumala heidän kauttansa antaisi meille apunsa ja että saisimme heidän
valistuksensa.
J umalansynnyttäjän tropari
Gabriel, joka oli katsottu arvolliseksi näkemään yliluonnollisen viisauden tarkoituksen, toi Sinulle,
puhtaalle Neitseelle, riemullisen sanoman, jossa selvästi ilmoitettiin Sanan sikiäminen ja julistettiin
sanoin selittämätön synnytyksesi.

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Profeetan silmin nähtyään Sinut / jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa / Habakuk edeltä
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, // meidän pelastuksemme ja uudistuksemme.
Troparit
Kehen vertaisin sinua, kurja sielu, kun toimitat pahoja tekoja etkä tee hyviä? Käänny, huuda
Hänelle, joka sinun tähtesi tuli köyhäksi: Oi sydänten tuntija, ole armollinen ja pelasta minut!
Oi hyvä Vapahtaja, Sinä olet säätänyt parannuksen tekeville katumuksen; anna se minullekin ennen
elämäni loppua: anna minulle synnintunto ja huokaukset, oi Herra, niin kuin kerran annoit jalkojasi
suutelevalle syntiselle naiselle.
Marttyyrien troparit
Oi Kristus, Hengen virtojen täyttämät marttyyrit osoittautuivat Jumalan tahdosta elävän veden
virroiksi, jotka Hengessä kuivattivat eksytyksen sameat vedet ja kastelivat uskovaisten mielen.
Suurenmoisesti kilvoittelivat jumalalliset marttyyrit, sillä he kestivät tulen, miekan ja kaikki hirveät
rangaistukset. Oi Jumalan Sana, päästä heidän rukoustensa kautta meidät suuresta, iankaikkisesta
kadotuksesta, kun me uskolla veisaamme ylistystäsi.
J umalansynnyttäjän tropari
Syntymättömästä Isästä muinoin syntynyt Poika syntyi ajallisesti syntyessään Sinusta, Neitsyt, sillä
laupiaana Hän, päivien ja aikojen toisella puolella oleva, halusi lopettaa maasta syntyneitten
ajallisen taiston.

Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

Sivu |7

Ruumiittomien kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Valtaistuimet, ensimmäinen kaunistus, sekä kerubit ja serafit saavat valonsa suoraan Jumaluuden
säteilystä, ja jumalalliset enkeljoukot seuraavat niitä ja veisaavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi,
oi Herra!
Serafit ylistävät pyhällä kolminaisuusveisulla Jumaluuden kolmilukuista ykseyttä lakkaamatta,
kirkastavat Jumalan tuntemisen puhtaan salaisuuden ja opettavat oikeaa uskoa.
Kerubit, jotka ovat jumalisesti saaneet ottaa vastaan yksinkertaisen alkuviisauden viisauden ja koko
tuntemuksen, jakavat sitä perässään tuleville ja antavat niille valistuksen.

J umalansynnyttäjän tropari
Hän, joka on kaiken ajatuksin havaittavan luomakunnan tuolla puolella ja on totisesti tehnyt
ymmärryksen ylittävän, elämän alkuisen elämän luomisen suuren teon, asusti neitseyden
kirkastamassa kohdussasi, oi puhdas.

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit / ja ristilläsi kirkastit, / valaise
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, // jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat.
Troparit
Minä olen langennut himojen turmelukseen, ja pelkään oikeudenmukaista tuomioistuintasi, oi
vanhurskas Herra. Sen tähden minä rukoilen Sinua: Vahvista minut tekemään hyviä tekoja, jotka
vanhurskauttaisivat minut!
Sinä, minun Jumalani, Luojani ja Herrani, tunnet sydämeni peitetyt salaisuudet, mutta älä tuomitse
minua tuomion hetkellä, kun saavut kaikkea tuomitsemaan.
Marttyyrien troparit
Tuleen jouduttuaan pyhät ilmaisivat jumalallisen rakkautensa tulisuuden. Sen tähden
jumalankantajat riemuitsivat tulevaa odottaessaan.
Hyvyyksien toivon vahvistamina marttyyrit kestivät perään antamattomina jäsentensä
murskaamisen, ja kuristivat kestävän kärsivällisyytensä jänteillä kavalan vihollisen.
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J umalansynnyttäjän tropari
Puhetaidolla ei suu kykene kertomaan synnytyksesi sanomattomasta ihmeestä, oi Jumalan Morsian,
sillä Sinä synnytit selittämättömän, ja kannoit sylissäsi Häntä, joka pitää kädessään kaiken.
Ruumiittomien kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Jumalallisen halun innoittamina Herraudet, Vallat ja Voimat, järjestyksessä toisina, veisuin ylistävät
vaikenematta jumalallisen vallan yhtä olemusta ja voimaa.
Henki järjestää Arkkienkeleitten, Enkeleitten ja Hallitusten joukot ja opettaa ne loistavasti
lukemattomien sotavoimien kanssa palvelemaan yhtä kolmipersoonaista, valistavaa Olemusta.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Jumalan Äiti, Sinä tuli kaikkea enkeliihanuuttakin ihanammaksi, sillä Sinussa sikisi
niitten Luoja ja Herra, jonka Sinä sanoin selittämättömästi ruumiillistuneena synnytit.

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi:
Ympärillämme on pohjaton syvyys, / eikä ole pelastajaa. / Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt
lampaat. / Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, / sillä Sinä olet voimattomien väkevyys // ja
korotus.
Troparit
Kristus, minun Jeesukseni, parantajana paranna sydämeni vaivat ja pese minut katumuksen virroilla
kaikesta saastasta, että veisuin ylistäisin Sinun laupeuttasi.
Oi Kristus, vie takaisin minut, joka harhailen kadotuksen teillä ja lankean rikkomusteni saastaan.
Ohjaa minut puhtaitten käskyjesi suorille poluille, että ylistäisin Sinua.
Marttyyrien troparit
Kunniakkaat seppeleenkantajat, Herran marttyyrit, totisesti kallisarvoiset kivet, eivät
kivitettyinäkään kieltäneet elämän kalliota eivätkä uhranneet veistetyille kiville.
Uskon auralla sielunsa uudistaneet marttyyrit kasvattivat Jumalan Hengessä kilvoituksen
satakertaisen tähkäpään, ja tulivat otollisiksi autuaaseen nautintoon.
J umalansynnyttäjän tropari
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Kun Sinä synnytit tulisten palvelusvoimien tulen, Sinä osoittauduit koko luomakunnan
uranuurtajaksi, oi viaton, puhdas, naisista suurin, siunattu, Jumalan armoittama Neitsyt.

Ruumiittomien kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Ruumiittomien joukot, jotka ympäröivät Sinun kunniasi valtaistuinta, oi Herra, ylistävät Sinua
lakkaamatta enkeliäänin, sillä Sinä, Kristus, olet niiden väkevyys ja ylistysveisu.
Enkelit, jotka näkevät Sinun kasvosi, totisen kauneuden, kirkastuvat jumalallisen kirkkautesi
ylijumalallisesta ihanuudesta, sillä Sinä olet niiden valkeus ja riemu.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinusta, oi Kaikkeinpuhtain, tuli lihaksi ruumiiton Sana. Hän, kaikkivoimallinen, luo tahdollaan
kaiken ja on saattanut ruumiittomien voimien sotajoukot olemattomuudesta olemiseen.

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, / olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, / sillä niin kuin
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala / muinoin pätsissä pelasti kolme
nuorukaista, / niin myös sinun kohdussasi // Hän uudisti kaiken maailman.
Troparit
Hyveen kanssa elävä Daniel tukki muinoin leijonain kidan. Ota hänet esimerkiksesi, oi sielu, ja tee
Jumalaa kohti pyrkimisellä toimettomaksi se, joka aina karjuu leijonan tavoin ja tavoittelee sinua
saaliiksensa.
Oi Herra, suunnattomalla irstaudella olen kauheasti saastuttanut sieluni, mutta Kristus, jolla on
suunnaton hyvyys, ota minut vastaan niin kuin otit tuhlaajapojan, ja armahda minua, kun minä
veisaan: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin Jumala!
Marttyyrien troparit
Kristuksen lain suuresti vahvistamina voittamattomat marttyyrit hävittivät miehuullisesti ja lain
mukaisesti lainrikkojien juonet ja loppuun päästyään veisasivat: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on
isäin Jumala!
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Oi jumalallisen kirkkaat Herran marttyyrit, Kolminaisuuden valon kirkkaasti valaisemina te
hajotitte rangaistusten pimeyden ja eksytyksen synkeyden, ja veisasitte: Kiitetty ja korkeasti
kunnioitettu on isäin Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinussa uudistuivat luonnon lait, oi viattomin, sillä Sinä synnytit ilman lihan lakia lainantajan
Kristuksen, joka säätää lunastuksen lain veisaaville: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin
Jumala!

Ruumiittomien kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Herra, Sinä olet Isästä loistaneen valon aluton valkeus. Sinä, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin
Jumala, teit enkelten sotajoukot valoiksi, kuvastimiksi jotka heijastavat laskematonta salamaasi.
Sinä, kaikkien Herra, ympäröit selvästi ihmisten sukukunnan enkelisuojeluksella, sillä Sinä olet
antanut enkelit kaikille uskovaisille, jotka oikeauskoisesti veisaavat ylistystäsi: Kiitetty ja
korkeasti kunnioitettu on isäin Jumala!
Ei kieli eikä ymmärrys kykene kertomaan Sinun ihmeistäsi, ja suurenmoisista teoistasi, Herra, sillä
Sinä, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala, olet tehnyt ihaniksi kaikki taivasten voimat.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinusta, oi puhdas, tuli lihaksi Poika, joka ensin syntyi äidittä Isästä ja meidän tähtemme tuli isättä
meidän kaltaiseksemme. Häntä ruumiittomien joukot nytkin palvelevat, sillä Hän on kiitetty ja
korkeasti kunnioitettu isäin Jumala.

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa / kultaa kirkkaammin säteilivät
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: / Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, // veisaten
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Lunastajani, laupias Kristus, lunasta minut nyt minut valtaansa saaneesta synnin ja kaikkinaisten
kiusausten sumusta, kun minä huudan: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
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Kristus, kun Sinä saavut kunniassa tuomitsemaan maailmaa, niin lue valittujesi joukkoon minutkin,
joka huudan ja lausun: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Marttyyrien troparit
Oi viisaat marttyyrit, te olette astuneet pyhään maahan, sillä suuresti kilvoiteltuanne maan päällä te
saitte taivaallisen elämän ja veisaatte: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Riisuttuanne katoavaisen ruumiin te voittoisina marttyyreinä saitte pukeutua kuolemattomuuden
pukuun korkeudesta huutaen: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Puhdas, pyhät äänet julistivat kauan edeltäpäin, että Sinusta tulee kaiken rakentajan, Jumalan,
Äiti, ja Hänelle me veisaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!

Ruumiittomien kanoni
8. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Uskovaiset, jäljitelkäämme kolmiaurinkoisen ihanuuden säteiden läheisyydessä loistavia enkelten
sotajoukkoja ja veisatkaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Jumalallinen hallitus, joka on kaiken hyvän lähde, tekee jumalallisella voimalla toiset valot, jotka
heijastavat ensimmäistä Valkeutta ja huutavat: Kaikki Herran luodut, veisaten ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina!
Ensimmäinen ymmärrys ja Luoja teki yliolennollisesti enkelten ylimaalliset ymmärrykset olemaan
selvästi lähellänsä ja huutamaan: Kaikki Herran luodut, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa
Herraa kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi viaton Neitsyt, Sinä synnytit meille käsittämättömästi Isästä ennen kaikkia aikoja syntyneen ja
selittämättömästi lihaksi tulleen, jolle me huudamme: Kaikki Herran luodut, veisaten ylistäkää ja
korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina!

Katumuskanoni
9. veisu
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Irmossi
Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, / ilmiliekissä palava,
mutta tulessa kulumaton. / Ja nyt me rukoilemme Sinua: / Sammuta meitä vastaan raivoava
kiusausten pätsi, / että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, // lakkaamatta ylistäisimme.
Troparit
Niin kuin kanaanilainen nainen minä huudan Sinulle: Armahda minua, pitkämielinen Sana! Sillä
minun sieluni on pahojen henkien hyökkäysten uhkaama, järjettömästi se tekee laittomia tekoja eikä
tunne jumalallista pelkoasi.
Oi Herra, pystytä sieluni perustukset käskyjesi kalliolle, kukista käärme, joka armottomasti haluaa
minut kukistaa, ja päästä hyvänä ja armorikkaana minut sen pahuudesta!
Marttyyrien troparit
Oi marttyyrit, te olette jo käyneet halki koettelemusten sietämättömän veden ja kidutusten hirveän
aallokon, ja olette selvästi päässeet ylhäisen Valtakunnan satamaan nauttimaan jumalallisesta
tyyneydestä.
Tultuanne muodoltanne valoisiksi te, marttyyrit, saitte osaksenne illattoman valkeuden, iloitsette
esikoisten kirkossa ja riemuitsette enkelten kuorojen kanssa. Rukoilkaa heidän kanssansa Elämän
Antajaa meidän puolestamme.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä kannat kaiken kantajaa ja imetät Häntä, joka kaikille antaa ravinnon. Suuri ja peljättävä on
ymmärryksen ylittävä salaisuutesi, oi puhtaan pyhityksen arkki, Neitsyt, Jumalansynnyttäjä. Sen
tähden me uskolla ylistämme Sinua autuaaksi.

Ruumiittomien kanoni
9. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Vapahtaja, Sinä teit ruumiittomat mielet sanomattoman kunniasi salaisuuden palvelijoiksi. Varjele
nytkin niiden kautta kansasi, joka uskolla ja halajamisella turvaa Sinuun, että me lakkaamatta
ylistäisimme Sinua, Herraa.
Kaikkivaltias, rauhan ja rakkauden alkusyynä Sinä annat rauhan enkelin, joka suojelee laumaasi,
varjelee järkevän uskon ja kukistaa Sinun voimallasi kaikki harhaopit.
Oi Herra, jota puhtaana suloisuutena veisuin ylistetään, istuta kirkkoihisi taivaallisten suloinen
kirkkaus ja anna niille hyvä järjestys, että me lakkaamatta ylistäisimme Sinua, Vapahtajaa.
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi Viaton, enkelten joukot ylistävät nyt vaikenematta synnyttämääsi, sillä nähdessään joukkojensa
ylipäällikön ne täyttyvät hyvällä mielellä ja ylistävät lakkaamatta Sinua, Jumalansynnyttäjää.
Eksapostilario, 2. sävelmä
Arkkienkelit ja Enkelit, Hallitukset ja Herraudet, / Voimat ja Vallat, Valtaistuimet, / Monisilmäiset
sekä Kuusisiipiset, rukoilkaa meidän puolestamme, / että pääsisimme vaaroista // ja
sammumattomasta tulesta.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinä olet suojelijani, / vahva linnoitukseni ja maailman turva. / Sinun eteesi minä
lankean ja huudan: / Oi Neitsyt, päästä minut tuskista ja tempaa minut iankaikkisesta tulesta, // kun
minä panen toivoni Sinuun!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Toinen maailma odottaa sinua, sielu, / ja Tuomari paljastaa hirveät salaisuutesi. / Älä siis kiinny
täkäläiseen, vaan riennä huutamaan Tuomarille: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut!
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.
(Ps. 90:1416)
Oi Vapahtajani, älä hylkää minua, / vaikka olenkin synnin välinpitämättömyyden vallassa. / Nosta
mieleni katumukseen, / ja osoita minut viinitarhasi otolliseksi työntekijäksi. / Lahjoita minulle
yhdennentoista hetken palkka // ja suuri armo.
Marttyyrien stikiira
Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille
kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn. (Ps. 90:17)
Tulkaa, kaikki kansat, / kunnioittakaamme veisuin ja hengellisin lauluin Kristuksen voittopalkinnon
saaneita, / maailman valistajia ja uskon saarnaajia, / iankaikkista lähdettä, josta virtaa uskovaisille
parannuksia. / Kristus meidän Jumalamme, / lahjoita heidän rukoustensa kautta maailmallesi rauha
// ja meidän sieluillemme suuri armo.
Kunnia   Nyt  .
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J umalansynnyttäjälle
Oi kaikkia pyhiä voimia pyhempi / ja koko luomakuntaa jalompi Jumalansynnyttäjä, / maailman
Valtiatar, / Vapahtajan synnyttäjä, pelasta hyvyydessä esirukouksillasi meidät // kymmenistä
tuhansista rikkomuksista ja vaaroista.

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Hedelmän syömiseen houkuttaen vihollinen saattoi Aadamin ulos paratiisista, mutta Kristus
ristillään saattoi siihen ryövärin, joka huusi: Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!
Oi hyväntekijä, Kristus Jumala, lahjoita laupeudessasi minulle katumuksen lähde, joka puhdistaisi
minut kaikesta pahuuden saastasta, ja tee minut valtakunnastasi osalliseksi.
Oi Kristus, me pyydämme enkelijoukkoja Sinua rukoilemaan: Pelasta, ole armollinen meille heidän
kauttansa, oi ylen hyvä, äläkä ota huomioon mitään meidän rikkomuksiamme, joita olemme tietäen
ja tietämättämme tehneet.
Marttyyrien tropari
Verivirroillanne te, pyhät, selvästi hukutitte hengellisen faaraon, ja nyt te vuodatatte ihmeitten
lähteitä, jotka kuivattavat sairauksien meren. Sen tähden teitä autuaiksi ylistetään.
Kunnia  
Kumartakaamme Isää, kunnioittakaamme Poikaa ja veisaten ylistäkäämme kaikkein pyhintä
Henkeä huutaen ja lausuen: Kaikkein pyhin Kolminaisuus, pelasta meidät!
Nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi Viattomin, joka synnytit ajattoman valkeuden, valista pahojen henkien hyökkäysten alati
pimentämä sieluni, ja vapauta jumalallisella välitykselläsi minut uhkaavasta tulesta!
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Maanantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Katumusstikiirat Her r alle
Syntien meren upottamana / ja rikkomusten syvyyteen joutuneena minä huudan Sinulle, Herra: / Oi
ylen hyvä, päästä minut elämän kauheista, moninaisista koettelemuksista // ja sammumattomasta
tulesta!
Toivottomuuden upottamana / ja vastustavien ajatusten pahuuden täyttämänä / minä kurja olen
pannut toivoni Sinuun, Jumalan Sana: // päästä minut näkymättömien ja näkyväisten vihollisten
hyökkäyksiltä!
Ihmisrakkauden tähden / Sinä, Luoja, armahdit kaikkia luotujasi, / laupiaana Sinä, Jumalan Sana,
sanomattoman köyhtymisen kautta / otit pois maailman synnin. / Ota pois minunkin taakkani, // tee
keveäksi raskas pantani!
Edelläkävijän stikiirat
Kristuksen ihmeellinen profeetta, kastaja ja Edelläkävijä, / Sinua minä rukoilen: / saata
esirukouksillasi sopimattomien tekojen kuivattama sydämeni / vuotamaan aina kyynelvirtoja, / että
Sinun kauttasi pelastuneena minä tuskainen ylistäisin Häntä, // joka teki Sinut suureksi.
Autuas profeetta, / Sinuun minä panen kaiken toivoni ja elämän odotukseni, / ja rukoilen Sinua,
Johannes, / joka kastoit Kristuksen Jeesuksen, / syvyyden joka ottaa pois maailman rikkomukset: //
rukoile Häntä puhdistamaan minun sydämeni ja pelastamaan minut.
Oi jumalallinen Edelläkävijä, / Kristuksen armon julistaja, / joka edeltä saarnasit katumusta
kansoille, / ohjaa paatunut kurja sieluni pysymään katumuksessa / ja aina täyttämään Herran tahtoa,
// että uskolla ja halajamisella ylistäisin Sinua.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Sinä, viaton, / yksin olet toiminut Isästä loistaneen Valkeuden asumuksena. / Sen tähden minä
huudan Sinulle: / Kirkasta himojen pimentämä sieluni hyveitten valkeudella, oi Puhdas, // ja saata
minut tuomion päivänä asumaan valoisiin majoihin!
Prokimeni, 4. sävelmä: Herra kuulee, / kun minä Häntä huudan. (Ps. 4:4)
Liitelauselma: Vastaa minulle, kun minä huudan, Sinä minun vanhurskauteni Jumala. (Ps. 4:2)

Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 16

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Oi Vapahtaja, suuri on rikosteni ulappa / ja rikkomukseni hukuttavat minut hirveällä tavalla, / mutta
ojenna kätesi minulle, niin kuin Pietarille, // ja armahda minua, Jumala!
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, niinkuin palvelijain
silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niin kuin palvelijattaren silmät katsovat hänen
emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes
hän armahtaa meitä. (Ps. 123:12)
Pahat ajatukset ja teot ovat minut tuominneet, / oi Jumala Vapahtaja, / mutta anna minulle
parannuksen aivoitus, että huutaisin: / Pelasta minut, oi hyvä Hyväntekijäni, // ja armahda minua!
Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi olemme jo
saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta.
(Ps. 123:34)
Marttyyrien stikiira
Oi pyhät, tunnustuksenne kilpakentällä kukisti pahojen henkien voiman / ja vapautti ihmiset
eksytyksestä. / Sen tähden te huudatte pää katkaistunakin: / Ihmisiä rakastava Herra, olkoon
sielumme uhri otollinen Sinun edessäsi, // sillä Sinua halaten me ylenkatsoimme ajallisen elämän.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi kaikkein pyhin Neitsyt, / joka otat vastaan syntisten rukoukset / etkä ylenkatso ahdistettujen
huokausta, / rukoile puhtaasta kohdustasi syntynyttä, // että Hän pelastaisi meidät.

Tiistaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Synneissä siitettynä minä rietas / en rohkene katsoa taivaan korkeuteen, / mutta ihmisrakkauteesi
uskaltaen minä huudan: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut!
Jos vanhurskaskin vaivoin pelastuu, / mihin joudunkaan minä syntinen? / Minä en kestänyt päivän
rasitusta ja hellettä, // mutta lue minut yhdennellätoista hetkellä tulleisiin, Jumala, ja pelasta minut!
Kunnia   nyt  .
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J umalansynnyttäjälle
Uskovaiset, kun olemme saaneet Jumalansynnyttäjän Marian sortumattomaksi muuriksi, / tulkaa,
langetkaamme hänen eteensä, / sillä hänellä on uskallus synnyttämänsä edessä rukoilla meidän
puolestamme // ja pelastaa meidän sielumme vihasta ja kuolemasta.
II Katismatroparit
Riennä aukaisemaan minulle isän sylisi, / vaikka minä olen riettauteen kuluttanut omaisuuteni. /
Minä luotan Sinun laupeutesi loputtomaan rikkauteen, oi Vapahtaja, / älä ylenkatso köyhtynyttä
sydäntäni, / sillä Sinulle, Herra, minä katuen huudan: // Sinua vastaan minä olen syntiä tehnyt,
pelasta minut!
Peljättävä on tuomioistuimesi, oikea on tuomiosi, / ja hirveitä ovat minun tekoni, / mutta riennä, oi
armollinen, pelastamaan minut, / lunasta minut kadotuksesta. / Oi Valtias, vanhurskas Tuomari, //
päästä minut vuohien osasta ja suo minun seistä oikealla puolellasi.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi sielu, varista pois välinpitämättömyyden uni / ja sytytä katumuksen kirkas lamppu, / lähde
iloiten elämän sekavuudesta ottamaan vastaan kuolematon Ylkä, / ja sano Hänelle: / Sana, ota minut
vastaan synnyttäjäsi rukousten kautta // äläkä minua hylkää.
III Katismatroparit
Oi Johannes, joka kerran kastoit Jordanin virroissa koko maailman puhdistuksen, / nosta ylös minut,
joka olen monien rikkomusten upottama, / pese minut moninaisista tahroista, // ja rukoile alati
otollisena esirukoilijana ihmisiä rakastavaa.
Marttyyrien tropari
Hyvinä sotureina, uskossanne yksimielisinä / ja hirmuvaltiaitten uhkailuja pelkäämättä te, pyhät, /
kävitte auliisti Kristuksen tykö kallista ristiä kantaen, / ja päästyänne tien loppuun te saitte taivaasta
voittopalkinnon. / Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi teille voiman! / Kunnia Hänelle, joka teidät
seppelöi! / Kunnia Hänelle, // joka teidän kauttanne antaa kaikille parannuksia!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi Viaton, jumalallisesta armosta tuntien / kohdussa kantamasi Jumalan Johannes hypähti äitinsä
kohdussa / ja kumarsi Häntä uskolla. / Minä pyydän, Neitsyt, rukoile Edelläkävijän kanssa Sanaa, /
jolle annoit ruumiin, // että Hän pelastaisi palvelijasi.
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Katumuskanoni, 1. sävelmä
Akrostikon ilman J umalansynnyttäjän tropareita on: Ota nyt vastaan minun sanani. Joosef.
1. veisu
Irmossi:
Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, / joka on väkevällä käsivarrellaan tehnyt suuria ihmeitä / ja on
pelastanut Israelin, // sillä Hän on ylistetty.
Troparit
Synnin himojen orjana lankean eteesi, oi Herra, että osoittaisit minut niistä vapaaksi, kun minä
jatkuvasti kunnioitan Sinun hyvyyttäsi.
Synnin miekka on haavoittanut minua kurjaa, olen kuollut ja vihollinen riemuitsee nähdessään
minut makaamassa. Sinä joka olet kuolleet herättänyt, tee minut eläväksi ja armahda minua!
Marttyyrien troparit
Voittajien kuorot saivat kunnian, koska he olivat antaneet kunniallisilla jäsenillään kunnian
Kristukselle, joka pukeutui lihaan ja tuhosi turmeluksen.
Kirkon linnoitukset ja puolustajat, kunniakkaat marttyyrit, pysyivät järkkymättöminä vihollisen
hyökkäyksissä. Jumala, tee heidän esirukoustensa kautta eläviksi kaikki meidät!
J umalansynnyttäjälle
Tulisen valtaistuimen tavoin Sinä kannat Luojaa, elävän kammion ja ihanan palatsin tavoin Sinä
otat vastaan Kuninkaan, joka tuli muuttumatta ja sekoittumatta meidän kaltaiseksemme.

Edelläkävijän kanoni
1. veisu
Akrostikon on: Kuule, oi autuas, Sinua huutavien ääni. Joosef.
Sama ir mossi
Troparit
Oi autuas Edelläkävijä, Sinä toimit Sanan äänenä. Ota sen tähden vastaan meidänkin äänemme, kun
me Sinua kutsumme, ja vapauta välitykselläsi meidät pahasta.
Kuin aamun koitto, kuin nouseva aurinko Sinä valaiset maan ääret ja saatat pimeyteen pahat henget.
Hajoita siis minunkin sieluni pimeys!
Oi autuas Edelläkävijä, Sinä julistit kuolleille meidän elämämme saapumisen. Kuoleta siis himot,
jotka kuolettavat minut, ja osoita minut osalliseksi jumalallisesta kirkkaudesta.
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J umalansynnyttäjälle
Oi pyhin Valtiatar, ainoa joka olet ajassa synnyttänyt lihaksi tulleen ajattoman Pojan, paranna
kurjan sieluni kaikki pitkäaikaiset vaivat!

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi:
Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, / on tullut kulmakiveksi. / Se on se kallio, jolle Kristus on
vahvistanut Kirkkonsa, // jonka on kansoista koonnut.
Troparit
Oi armorikas Kristus, näe heikkouteni, johon pukeuduit, näe sieluni hirveä muodottomuus, kuule
minun ääneni, ja muuta sen inhottavuus ihanuudeksi!
Oi hyvä Jeesus, pelasta minut, joka olen rietas, pelasta minut, joka yksin olen rikkonut pelastavan
lakisi, tehnyt järjettömästi kaikkia syntejä ja joutunut vangiksi ajatuksille, jotka vieraannuttavat
minut Sinusta!
Marttyyrien troparit
Ruumiittomien joukko todella hämmästyi miehuullisuuttanne, oi pyhät, kun te ihmeellisesti
taistelitte kilpakentällä, ja ruumiillisesti kaatuessanne kukistitte jumalan voimalla kaikki
ruumiittomat viholliset.
Oi voittajat, kun veri vielä punasi haavanne eikä maahan vuotanut verenne ollut hyytynyt, te
saavuitte voiton seppeleitä kantaen Herran, kuolemattoman Kuninkaan, eteen iloiten.
J umalansynnyttäjälle
Sinä synnytät Hänet, jonka Isä synnytti ennen kaikkia aikoja, Sinä ravitset Ravitsijaa, vaikka et
miehestä tiennyt. Outo on se ihme! Uusi on se salaisuus, oi Jumalan armoittama! Sen tähden kaikki
uskovaisten sielut ylistävät Sinua.

Edelläkävijän kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Edelläkävijä, Sinä kasvoit pyhästi hedelmättömästä äidistä ja osoittauduit hedelmälliseksi
Jumalan viljelyksillä. Sen tähden tee kaikin tavoin hedelmätön sydämeni hyvyydessä lapsirikkaaksi,
että aina uskolla ylistäisin Sinua.
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Oi autuas, vahvista taivaallisella leivällä sydämeni, joka on pahuuden tutkiskelusta uupunut, ja anna
minun auliisti toteuttaa ylen laupiaan Jumalan tahtoa, että aina uskolla ylistäisin Sinua.
Minä rukoilen Sinua, autuas profeetta, joka saarnasit maailman synnit pois ottavasta Karitsasta:
kevennä syntieni raskas taakka antamalla minulle katumuksen, joka puhdistaa himojen saastan.
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinusta kokonaan lihaan pukeutuneena esiin tullut Sana otti kantaaksensa
koko Aadamin. Rukoile Häntä, oi Jumalansynnyttäjä, että Hän päästäisi minut kaikkinaista
kiusauksista ja iankaikkisesta tulesta.

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi:
Profeetta Habakuk, / joka hengessä näki ennalta Sanan lihaksitulemisen, ennusti lausuen: / "Aikojen
kuluessa ja vuotten täyttyessä tulee tunnetuksi ennustus." // Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!
Troparit
Antamasi rikkauden olen pahoin hävittänyt sopimattomissa toimissa, ja olen tullut alastomaksi
pukeuduttuani kunniattomiin tekoihin. Sen tähden minä huudan Sinulle: Herätä jumalallisella
armolla minut katumukseen, että saisin kirkkauden vaatteet.
Minä menetin järkeni, lankesin hirveästi ja makaan nyt maassa parantumattomasti sairaana. Nosta
minut ylös, Kristus, Sinä langenneitten nostaja, ja vahvista minun sydämeni pelastavan katumuksen
kalliolle.
Marttyyrien troparit
Ristille ylennetty Kristus esikuvanaan voittajat riemuitsivat kidutettuinakin, verensä kasteella he
tukkivat monijumalaisuuden virrat ja vuodattavat meille parannuksen vesiä.
Ohjaajanaan pelastava toivo jumalalliset kilvoittelijat purjehtivat kastumatta halki kidutusten
voimakkaan ja karvaan aallokon, ja kaikkinaisen hyvän mielen täyttäminä he ovat päässeet ylhäisiin
satamiin.
J umalansynnyttäjälle
Enkelten sotajoukot hämmästyivät nähdessään, kuinka Näkymätön tuli Sinusta näkyväiseksi
meidän muodossamme, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt. Rukoile Häntä, että Hän soisi pelastuksen
kaikille, jotka uskolla Sinua ylistävät.
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Edelläkävijän kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Herran kastaja, ruumiillisesti alastomana Sinä kudoit itsellesi pelastuksen vaatteen. Minä
rukoilen: Pue vanhurskauden ja riemun vaatteeseen minutkin, joka olen alaston kaikista hyvistä
teoista.
Oi Edelläkävijä, joka kastoit Jordanin virroissa nautinnon virran, elämän antaja Jeesuksen, vuodata
minullekin pelastuksen vesipisara, sillä hekumain paahde on minut näännyttänyt.
Ei enkeli eikä lähettiläs meitä pelastanut, vaan itse Herra, joka tuli maan päälle ja jolle Sinä, autuas,
valmistit suoran polun. Rukoile nyt Häntä, että Hän osoittaisi minulle polun, joka johtaa
Valtakuntaan.
J umalansynnyttäjälle
Käsittämättömästi Sinä, Neitsyt, osoittauduit Sinussa asustaneen Jumalan pyhitetyksi temppeliksi.
Rukoile Häntä puhdistamaan meidät syntien saastasta, niin että mekin tulisimme Hengen huoneeksi
ja asunnoksi!

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Oi Jumalan Poika, anna meille rauhasi, / sillä muuta Jumalaa kuin Sinut emme tunne. / Sinun
nimeäsi me avuksi huudamme, // sillä Sinä olet elävien ja kuolleitten Jumala.
Troparit
Olen täynnä monia ja hirveitä rikkomuksia, oi laupias, pitkämielinen Herra. Armahda minua,
tuomittavaa, äläkä heitä minua pois kasvojesi edestä.
Huokaavan publikaanin Sinä, Kristus, vanhurskautit. Häntä jäljitellen minäkin lyön rintoihini ja
huudan Sinulle: Ole minulle armollinen, oi ainoa laupias ja armahtavainen!
Marttyyrien troparit
Herra, Sinun pyhäsi osoittautuivat eksymättömiksi valaisimiksi, jotka karkottivat eksytyksen syvän
yön ja valaisivat koko maailman ihmeitten soihduilla.
Oi Herra, kun Sinua, elämän kalliota, halajavia marttyyreja kidutuksin vieritettiin kuin ylen kalliita
kiviä, he tuhosivat eksytyksen kaikki rakennelmat.
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J umalansynnyttäjälle
Oi ylen puhdas, Sinä synnytit yhden kunniallisesta Kolminaisuudesta, joka yhdessä persoonassa
kantoi kahta tahtoa. Rukoile Häntä hartaasti, että Hän pelastaisi kaikki meidät.

Edelläkävijän kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinä, Kristuksen Edelläkävijä, asuit autiomaassa niinkuin muinoin Elia. Tee siis, oi ylen autuas,
jumalallisella huolenpidolla paremmaksi minun sydämeni, jonka rikkomukset ovat autioittaneet!
Oi Kristuksen Edelläkävijä, joka tulit uskovaisten järkkymättömäksi tukipylvääksi ja suureksi
perustukseksi, osoita järkkymättömäksi minun ajatukseni, joita eksyttäjän juonet ovat järkyttäneet.
Oi autuas, Sinun valosi toi kuolleille ilosanoman, että maan päällä loistaa Valkeus Valkeudesta, ja
me pimeydessä olevat olemme saaneet valistuksen. Sen tähden kirkasta minutkin, joka olen
kauheasti tullut pimeäksi.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas viaton, Daavid julistaa Sinusta Kuningattarena ja Neitseenä. Sen tähden minä rukoilen
Sinua: Tee minut taivaallisen Valtakunnan perilliseksi, että ylistäisin Sinua autuaaksi.

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi:
Profeetta Joonan tavoin rukoilen Sinua, oi Laupias, / nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja
pelasta minut, kun huudan: / Kunnia olkoon Sinulle, // oi maailman Vapahtaja!
Troparit
Kurjan sieluni luut ovat murskautuneet ja olen painunut maahan monien hekumien painon alla.
Auta minua, Kristus, Sinä ainoa kaikkien apu!
Hirveitten tekojen ulapalle ja himojen myrskyyn jouduttuani minä huudan: Oi kaikkivoimallinen
Kristus, nosta minut ylös väkevällä kädelläsi ja pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Pyhien kilvoittelijoiden kymmentuhantinen joukko on kukistanut kymmeniä tuhansia hengellisiä
vihollisia ja yhtynyt taivaallisten mielien kymmeniin tuhansiin.
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Oi Kilvoittelijat, jotka olette kuivattaneet jumalankieltämisen syvyyden, te olette saaneet periä
nautinnon virtaavat vedet. Kuivattakaa siis minunkin syntieni tulvavesi!
J umalansynnyttäjälle
Oi Maria, joka osoittauduit pyhityksen majaksi, pyhitä hekumien saastuttama kurja sieluni ja tee se
osalliseksi jumalallisesta kunniasta!

Edelläkävijän kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Kastaja, joka julistit maan päällä katumusta, osoita minulle valkeuteen johtavat katumuksen tiet
ja päästä minut eksytyksen rotkoista!
Oi Edelläkävijä, Kristuksen julistaja, joka hukutit syvyyden joen virtaaviin vesiin, kuivata minunkin
himojeni syvyydet ja anna minulle kyynelvirtoja!
Oi Herran Edelläkävijä, pelasta minut sielun sairauksista ja lihan himoista, elämän hankaluuksista,
kaikkinaisista kiusauksista ja ahdistuksesta!
J umalansynnyttäjälle
Hartaasti minä rukoilen Sinua, oi viaton, joka olet Jumalan Äiti ja ihana naisten joukossa: Älä
ylenkatso minua, vaan ole armollinen ja säilytä minut turvassa kaikelta vahingolta.

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi:
Oi Vapahtaja, / tuli ei koskettanut eikä kiusannut pätsissä nuorukaisia. / Kaikki kolme veisasivat
ikään kuin yhdestä suusta ja ylistivät lausuen: // Kiitetty on meidän isiemme Jumala!
Troparit
Urhea Job harjoitti kärsivällisyyttä ja pysyi järkkymättömänä kaikissa pahan hyökkäyksissä niin
kuin linnoitus. Seuraa aina hänen esimerkkiään, oi sielu, niin et milloinkaan lankea hirveyksien
edessä.
Ruumiin hekumat kukistivat minut ja olen tullut järjettömäksi ja sanattomaksi, vaikka minulla
onkin järjen sana. Oi Jumalan Sana, joka sanan kautta pelastit syntisen naisen, pelasta minutkin,
joka olen kurja, että veisuin ylistäisin Sinun hyvyyttäsi.
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Marttyyrien troparit
Oi viisaat marttyyrit, meidän tähtemme lihassa kärsineen Veren lunastamina te auliisti annoitte
vuodattaa verenne kuiviin. Sen tähden te lakkaamatta hallitsette Hänen kanssansa.
Te, viisaat, osoittauduitte pyhien kilvoitusten rakentamaksi ihanaksi palatsiksi, jossa on saanut
leposijan Kristus, ainoa Kuningas ja Herra, joka siirsi teidät taivasten asumuksiin.
J umalansynnyttäjälle
Oi veisuin ylistetty, Kristus valitsi kaikista sukukunnista yksin Sinut kunniallisena ja puhtaana
asumukseksensa, ja koitettuaan Sinusta aurinkona valaisi koko maan.

Edelläkävijän kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi ylen hyvä Kastaja, joka tulit vanhan ja uuden kunniakkaaksi välittäjäksi, rukoilemalla kaiken
uudistajaa Jeesusta välitä Hänen uudistuksensa minullekin, joka olen synneissä vanhentunut.
Oi Kristuksen Edelläkävijä ja Kastaja, joka ilmestyttyäsi toit katumuksen lain maan päälle, vahvista
rukouksillasi kaikki meidät sitä noudattamaan, että saisimme lunastuksen niistä lukemattomista
pahoista teoista, joihin aina syyllistymme.
Oi viisas, Sinä kuljit kaitaa tietä noudattaen kaikkinaista pidättyväisyyttä, ja kirkkaan näkemisen
avartamana tulit kokonaan kirkkaaksi. Rukoile Kristusta, että Hän antaisi meillekin sen nautinnon!
Kolminaisuuden tropari
Uskovaiset, ylistäkäämme yksialkuista Kolminaisuutta, alutonta Isää ja Poikaa ja totuuden Henkeä,
yhtenä hallitsevaa olemusta, yhtä herrautta, yhtä hallitusta, elämää, joka tekee meidät eläviksi.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, kanna Jumalalle rukous, että Hän ei ottaisi huomioon rikkomuksiamme ja
mittaamattomia syntejämme, vaan vapauttaisi meidät kadotuksen iankaikkisesta tulesta.

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi:
Papit, veisuin ylistäkää Luojana ja Herrana Häntä, / jota enkelit ja kaikki sotavoimat pelkäävät. /
Nuorukaiset, ylistäkää, ja ihmiset, kiittäkää // ja suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
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Troparit
Kavala käärme riisui pahalla neuvollaan minut alastomaksi kaikkinaisista hyveistä. Oi minun
Vapahtajani, joka riisuit alastomaksi sen pahuuden, kirkasta minut nyt hyveen vaatteilla!
Oi vanhurskas Tuomari, joka olet tuleva tuomitsemaan ihmissuvun, älä sillä peljättävällä hetkellä
karkoita minua helvetin tuleen, vaikka olenkin tuomion alainen, vaan ole armollinen ja pelasta
minut!
Marttyyrien troparit
Oi ylen autuaat Herran kilvoittelijat, teitä ei ahdistus, ei vaara, ei miekka eikä tuli mitenkään
erottanut Kristuksen rakkaudesta, Hänen joka laupeudessaan on rakastanut meitä.
Lihassa taistellen lihatonta vihollista vastaan te, urheat kilvoittelijat, kukistitte hänet, ja karkeloitte
nyt ruumiittomien kanssa parantaen sielujen ja ruumiitten vaivoja.
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, kun kaiken Istuttaja löysi Sinut ikään kuin liljan elämän laaksoista, Hän
täyttää meidät nyt hyveen ja puhtauden ihanalla tuoksulla.

Edelläkävijän kanoni
8. veisu
Irmossi:
Veisuin ylistäkää Herraa, / joka pelasti pätsistä ylistystä veisaavat nuorukaiset / ja muutti pauhaavat
liekit vilpoisuudeksi, // ja korottakaa Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Oi Herra, minä yksin olen tehnyt syntiä enemmän kuin kukaan maan päällä syntynyt, minä yksin
olen tullut Sinun lakiesi rikkojaksi, mutta anna minulle armosi Edelläkävijän kautta ja pelasta minut!
Oi Johannes Kastaja, elintavoiltasi Sinä osoittauduit enkeliksi, kun julistit maan äärille Suuren
Neuvon Enkelistä. Sen tähden me veisuin Sinua ylistämme kaikkina aikoina.
Oi autuas, joka kastoit Kristuksen pään veteen, ja jonka pää epäoikeudenmukaisesti katkaistiin.
Vahvista esirukouksillasi meitä kaikkia, että yhdessä murskaisimme eksyttäjän todella tuhoisan
pään.
Oi autuas, osoita meille kaikille ne polut, jotka johtavat jumalallisille oville, että me niitä kulkien
tulisimme Sinun rukoustesi kautta jumalallisen häähuoneen perillisiksi.
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, ihmissuvun ainoa suoja, päästä minut sopimattomasta synnistä, helvetin tulesta,
kadotuksen pimeydestä, hammasten kiristyksestä ja madosta!
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Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Ylistäkäämme kaikki Jumalamme puhtaana Äitinä valoisaa pilveä, / jolla kaikkien Valtias laskeutui
taivaasta kuin kaste villaan / ja josta aluton meidän tähtemme // tuli lihaksi ja ihmiseksi.
Troparit
Katso, katumuksen ja puhtaan työn aika! Katso, valkeuden päivä! Tee sen työtä, pakene himojen
pimeyttä, karkoita kauhean välinpitämättömyyden uni, että tulisit osalliseksi jumalallisesta
valkeudesta, oi minun sieluni!
Niin kuin publikaani minä huokaan, niin kuin syntinen nainen minä kyynelehdin, niin kuin ryöväri
minä lausun: Muista minua, oi laupias! Ja niin kuin tuhlaajapoika minä huudan: Minä olen syntiä
tehnyt! Niin kuin kanaanilaisvaimo minä lankean eteesi: Oi armollinen Kristus, älä ylenkatso minua!
Marttyyrien troparit
Totisesti te olette osoittautuneet ruumiin vaivojen ja sielun vammojen parantajiksi, kun te
kärsivällisesti annoitte ruumiinne kidutettavaksi ja väkivaltaiseen kuolemaan, oi maineikkaat
Herran kilvoittelijat. Sen tähden teitä aina autuaiksi ylistetään.
Kristuksen voittopalkinnon viisaitten kantajien kärsivällisyys loisti aurinkoa kirkkaammin, kun he
selvästi armon avulla kukistivat pimeyden ruhtinaan, hajottivat jumalankieltämisen yön ja valistivat
uskovaisten sydämet.
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, valista hekumien pimentämä sieluni pyhästä kohdustasi koittaneen ja
maan ääriin valon tuoneen Sanan valistavilla säteillä, että uskolla veisaisin ylistystäsi.

Edelläkävijän kanoni
9. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Katso, elämän pimeydessä oleville loistava lamppu! Katso, ihanasti visertävä pääsky, joka julistaa
kaikille keväästä, Kristuksesta! Suuri Edelläkävijä, vanhan ja uuden välimies, jonka esirukoukset
meitä aina varjelevat.
Oi Kastaja, Sinut minä tuon nyt esiin esirukoilijana, Yljän ystävänä, kun syntieni paljous on suuri,
ja minä huudan Sinulle: Oi autuas, hanki minulle veloista vapautuminen ja sytytä sieluni lamppu,
jonka välinpitämättömyys on tyystin sammuttanut!
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Ruumiittomien enkelten, kunniallisten apostolien, voittopalkinnon pyhien kantajien ja profeettain
kanssa, oi profeetta, rukoile alati ylen hyvää Jumalaa, että saisimme iankaikkista rikkautta, kun
rikkautenamme olet Sinä, hyvä puolustajamme!
Oi kaunis pääsky, kallis satakieli, ylen ihana kyyhky, erämaihin mielistynyt metsäkyyhkynen,
Herran Kastaja, erämaan kasvatti, osoita hyvissä teoissa hedelmälliseksi hedelmää
kantamattomuuden autioittama sieluni!
J umalansynnyttäjälle
Ikään kuin kerubiistuin Sinä kannat kaiken kantajaa, Sinä ravitset kaiken ravitsijaa, oi puhdas
Jumalan armoittama, rukoile Häntä lakkaamatta, että Hän aina päästäisi laumasi lankeemuksen
maanjäristyksestä, tuhosta ja kaikkinaisesta hädästä.
Eksapostilario, 3. sävelmä
Ylistäkäämme kaikki Edelläkävijää Johannesta, / Vapahtajan Kastajaa, profeetasta syntynyttä
Profeettaa, // erämaan kasvattia ja Elisabetin lasta!
Sinä olet minun välittäjänäni ihmisiä rakastavan Jumalan edessä, / älä tuomitse tekojani enkelten
edessä! / Minä pyydän Sinua, Neitsyt: // Auta minua pikaisesti!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Toinen maailma odottaa sinua, sielu, / ja Tuomari paljastaa hirveät salaisuutesi. / Älä siis kiinny
täkäläiseen, vaan riennä huutamaan Tuomarille: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut!
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. (Ps.
90:1416)
Oi Vapahtajani, älä hylkää minua, / vaikka olenkin synnin välinpitämättömyyden vallassa. / Nosta
mieleni katumukseen, / ja osoita minut viinitarhasi otolliseksi työntekijäksi. // Lahjoita minulle
yhdennentoista hetken palkka ja suuri armo.
Marttyyrien stikiira
Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille
kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn. (Ps. 90:17)
Nämä suuren Kuninkaan soturit / asettuivat hirmuvaltioitten käskyjä vastaan / ja urhoollisesti
väheksyivät kidutuksia. / Poljettuaan maahan kaiken eksytyksen ja tultuaan seppeleitten arvoisiksi, /
he anovat Vapahtajalta rauhaa // ja meidän sieluillemme suurta armoa.
Kunnia   Nyt  .
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J umalansynnyttäjälle
Oi veisuin ylistetty Neitsyt, / Mooses näki Sinussa toteutuneen salaisuuden profeetallisin silmin: /
palamattoman, vaikka tulessa olevan pensaan, / sillä jumaluuden tuli ei polttanut Sinun kohtuasi, oi
Viaton. / Sen tähden me rukoilemme, että Sinä meidän Jumalamme Äitinä // antaisit maailmalle
rauhan!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Hedelmän syömiseen houkuttaen vihollinen saattoi Aadamin ulos paratiisista, mutta Kristus
ristillään saattoi siihen ryövärin, joka huusi: Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!
Oi Jumala, käännytä minut, joka teen joka päivä syntiä ja rikon Sinun käskyjäsi. Tempaa minut
kadotuksesta, että ylistäisin sanomatonta laupeuttasi, oi ihmisiä rakastava!
Oi Edelläkävijä, Sinä osoittauduit lyhdyksi, joka ennakoi laskematonta Valkeutta, joka sanoin
selittämättömästi on koittanut meille valoisasta pilvestä. Rukoile siis Häntä, että Hän kirkastaisi
meidän sielumme, kun me Sinua kunnioitamme.
Marttyyrien tropari
Oi kunniakkaat marttyyrit, kestettyänne moninaisia kidutuksia te tulitte otollisiksi taivaallisiin
hyvyyksiin korkeuksissa. Sen tähden kaikki ihmiset teitä alati autuaiksi ylistävät.
Kunnia  
Kumartakaamme Isää, kunnioittakaamme Poikaa ja veisaten ylistäkäämme kaikkein pyhintä
Henkeä huutaen ja lausuen: Kaikkein pyhin Kolminaisuus, pelasta meidät!
Nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi Viaton, Sinä säilyit synnytyksen jälkeen ainaisena neitseenä lihassa synnytettyäsi Jumalan. Oi
Puhdas, me anomme: Rukoile Häntä, että Hän päästäisi meidät lihan ja sielun himoista!
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Tiistai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Kristus, Sinä levitit puhtaat kätesi puulle / ja sallit sormiesi tulla verisiksi, / kun halusit lunastaa
jumalallisten kättesi teon, Aadamin, / jota rikkomus piti kuoleman valtakunnassa vankina. / Hänet
Sinä, oi ihmisiä rakastava, // nostit ylös kaikkivoimallisella vallallasi.
Kristus Jumala, / ihmisenä ristiin naulittuna Sinä jumaloitit ihmisten luonnon / ja kuoletit pahuuden
ruhtinaan, käärmeen. / Laupiaana Sinä vapautit meidät puun aiheuttamasta kirouksesta, / kun itse
tulit kiroukseksi, // ja annoit maailmalle siunauksen ja suuren armon.
Oi laupias Herra, / joka olet yläpuolella kaiken kunnian, / Sinä suostuit häväistäväksi, / kun kärsit
häpeällisen kuoleman puulla, / ja siitä ihmissuku poimi kuolemattomuuden hedelmän ja sai entisen
elämänsä, // kun Sinä, kaikkivoimallinen, kuolit lihassa.
J umalansynnyttäjän stikiirat
Oi ylen viaton, / päästä minut katkerasta tuskasta, / jalkojeni ja polvieni halvaantumisesta, / nivelten
murskautumisesta, käsien ja jalkojen jänteiden höltymisestä / ja erilaisten virtausten vahingosta, // ja
säilytä minut myöskin saastattomana Jumalani ja Luojani rakkaudessa.
Olen alistunut hirveille himoille, minä hirveä, / ja olen tehnyt ylen riettaita häpeällisiä tekoja, /
joiden muistot ja häpeälliset mielikuvat yhä vieläkin järkyttävät, / muuttavat ja käännyttävät minut
niistä hekumoimaan sydämeni tunnossa, / mutta pelasta Sinä minut, // oi viaton.
Oi ylen viaton, / elämäni on täyttynyt monien pahojen tekojeni monista kiusauksista, / mutta päästä
Sinä minut niistä / ja anna minulle nyt lankeemukseton elämä ja ymmärtäväinen mieli, / että uskolla
ylistäisin Sinua autuaaksi // ja kunnioittaisin jumalallista nimeäsi.
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Oi Kristus, kun Neitsyt näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi, / hän valittaen huusi Sinulle: / Oi
suloinen lapseni, / miksi kärsit vääryydellä? / Kuinka Sinä, joka olet ripustanut koko maan vesiin,
riiput puulla? / Minä rukoilen: Älä jätä minua, Äitiäsi ja palvelijatartasi, yksin, // oi armorikas
Hyväntekijä!
Prokimeni, 1. sävelmä: Sula hyvyys ja laupeus / seuraavat minua kaiken elinaikani. (Ps. 23:6)
Liitelauselma: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille Hän vie
minut lepäämään. (Ps. 23:12).
Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 30

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Risti pystytettiin pääkallon paikalle / ja kasvatti meille kuolemattomuuden kukan iankaikkisesta
lähteestä, // Vapahtajan kyljestä.
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, niin kuin palvelijain
silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niin kuin palvelijattaren silmät katsovat hänen
emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes
hän armahtaa meitä. (Ps. 123:12)
Vapahtajan kallis risti / on meille sortumaton suojamuuri, / sillä siihen toivoessamme // me kaikki
saamme pelastuksen.
Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi olemme jo
saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta.
(Ps. 123:34)
Marttyyrien stikiira
Oi teidän hyvää kauppaanne, te pyhät, / sillä te annoitte verta ja saitte periä taivaallista, / ja hetken
kiusattuina saatte iankaikkisesti iloita. / Totisesti hyvä on teidän kauppanne! / Sillä jättäen
katoavaisen te saitte katoamattoman, / ja enkelten kanssa karkeloiden // te lakkaamatta veisuin
ylistätte yksiolennollista Kolminaisuutta.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Kun Neitsyt näki Kristuksen puulla riippumassa, hän sanoi: / Oi Poikani, miekka on lävistänyt
minun sydämeni ja tuottaa minulle tuskaa, / niin kuin Simeon kerran minulle ennusti. / Mutta minä
rukoilen: / Nouse ylös, kuolematon Herra, // ja anna samalla kunnia Äidillesi ja palvelijattarellesi!

Keskiviikkoaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Pelasta, Herra, Sinun kansasi / ja siunaa Sinun perintöäsi. / Anna seurakunnallesi voitto vihollisista
// ja suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi.
Kun Sinut ristiinnaulittiin, Kristus, / hirmuvalta loppui ja vihollisen voima kukistui, / sillä ei enkeli
eikä ihminen, vaan Sinä, itse Herra, meidät pelastit. // Kunnia olkoon Sinulle!
Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 31
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Puhdas, kun olemme saaneet Sinun suojeluksesi, / ja kun Sinun rukouksesi
päästävät meidät hirveyksistä, / ja kun Poikasi risti meitä kaikessa
varjelee, // me kaikki hartaasti ylistämme Sinua velvollisuutemme
mukaisesti.
II Katismatroparit
Oi ihmisiä rakastava, me kumarramme puuta, / johon Sinut, kaikkien Elämä, ristiinnaulittiin. / Sinä,
Vapahtaja, avasit paratiisin ryövärille, / joka lähestyi Sinua uskossa, / ja hän sai osakseen autuuden
tunnustaessaan Sinut: / "Herra, muista minua!" / Niin kuin otit ryövärin ota meidätkin vastaan, kun
me huudamme Sinulle: / Kaikki me olemme syntiä tehneet Sinua vastaan, // älä hyvyydessäsi
hylkää meitä!
Uskon kautta ristin ase kerran osoittautui hurskaalle kuningas Konstantinokselle / sodassa
kukistamattomaksi voitonmerkiksi vihollisia vastaan. / Sen edessä vihollisvoimat vapisevat. // Se
onkin tullut uskovaisten pelastukseksi ja Paavalin kerskaukseksi.
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Karitsa ja täysin viaton Neitsyt näki Herran puulle levitettynä, / hän huusi: / Oi uutta ihmettä!
Oi peljättävää salaisuutta! // Kuinka lainrikkojatuomarit tuomitsevat ristille Hänet, joka pitää
kaikkeutta kädessään?
III Katismatroparit
Oi Laupias, kun Sinä levitit kätesi ristille, / Sinä kokosit Sinusta etääntyneet kansat ylistämään
suurta hyvyyttäsi. / Katso perintösi puoleen ja kukista kalliilla ristilläsi // ne, jotka meitä vastaan
taistelevat!
Marttyyrien tropari
Ota esirukouksena vastaan pyhien kärsimykset, / jotka he Sinun tähtesi kestivät, / oi ihmisiä
rakastava Herra, // ja paranna kaikki meidän tuskamme, me rukoilemme.
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun tahraton uuhi näki Karitsan ja Paimenen kuolleena puulta riippumassa, / hän huusi kyynelin,
äidillisesti valittaen: / Kuinka ylistäisin veisuin ymmärryksen ylittävää alentumistasi, oi Poikani, //
ja vapaaehtoisia kärsimyksiäsi, oi ylen hyvä Jumala?
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Ristin kanoni, 1. sävelmä
Akrostikon on: Kärsineen Herran risti on minut pelastanut. Joosef.
1. veisu
Irmossi:
Karvaasta orjuudesta päästyään / Israel kulki meren yli ikään kuin kuivaa maata, / ja nähdessään
vihollisen hukkuvan / veisaa ylistystä hyväntekijälleen Jumalalle, / joka tekee ihmeitä korkealla
käsivarrellaan, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Ristille nostettuna Sinä, Kristus, ylensit langenneen ihmisen ja kukistit vihollisen koko vallan, oi
Sana. Sen tähden minä veisuin ylistän Sinun kärsimystäsi, sillä Sinä kärsit ja lunastit minut
kärsimyksistä.
Sinä olet kunnian Herra, joka olet kunnialla kruunannut ihmisen, sillä Sinä otit kantaaksesi
orjantappurakruunun, että tarhurinamme saattaisit orjantappuroita kasvavan luontomme kantamaan
jumalisten tekojen hedelmää.
Marttyyrien troparit
Pyhien ylen pyhä joukko kilvoitteli lain mukaisesti, pyhitti pyhillä verivirroillaan koko
luomakunnan ja hävitti Jumalassa, Isässä, pahoille hengille kannetut inhottavat uhrit.
Oi ylen pyhät marttyyrit, pilvet eivät kätkeneet kärsivällistä painianne kidutusten kanssa. Sen
tähden teidän, oi kunniakkaat, nähdäänkin loistavan pelastuksen valoa aurinkoa kirkkaammin sätein.
J umalansynnyttäjälle kär simystropari
Oi ylen viaton, miekka haavoitti Sinua, kun Sinä näit Poikasi kärsimyksen. Hänet lävistettiin
keihäällä, ja Hän otti pois miekan, joka esti pääsyn Paratiisiin eikä laskenut uskovaisia sisälle.

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni
Akrostikon muodostuu aakkosista.
1. veisu
Irmossi
Oi Kuolematon, / Sinun voittorikas oikea kätesi / kohosi Jumalan kätenä / väkevyydessä kunniaan, /
sillä kaikkivoimallisena se musersi vastustajat, // mutta Israelille se avasi tien halki meren syvyyden.
Troparit
Oi puhdas, havaittuaan Sinut pyhäksi temppeliksi ylen pyhä Sana asusti Sinun kohdussasi, ja
lahjoitti Sinua kunnioittaville pyhityksen, valistuksen ja lunastuksen synneistä.
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Sinä, joka synnytit elämän rypäleen, joka vuotaa pelastuksen viiniä, tee säälivänä raittiiksi minut,
jonka syntien juopumus on pimentänyt, ja johdata minut katumuksen suoralle tielle.
Oi Valtiatar, älä ylenkatso minua, vaikka mieleni aina horjuukin ja pahat ajatukset minua puoleensa
vetävät ja järjettömästi tenhoavat, niin että olen vihollisille helppo saalis.

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Älköön ihminen kerskatko viisaudestaan ja rikkaudestaan, / vaan uskostaan Herraan, / huutakoon
oikeauskoisesti Kristukselle, Jumalalle, / ja veisatkoon aina: / Herra, vahvista minut // käskyjesi
kalliolle!
Troparit
Lain rikkojat lävistivät kätesi ja jalkasi, oi Jeesukseni, Kristus Jumala, joka alussa kädelläsi
muovasit ihmisen ja kärsimykselläsi vapautit kaikki kärsimyksestä ja turmeluksesta.
Seisahtukoot kuu ja aurinko, huusi Joosua ennalta kuvaten, miten Herran lihallisesti kärsiessä
ristillä valaisimet pimenivät ja siten julkisesti häpäisivät pimeyden pahat ruhtinaat.
Marttyyrien troparit
Pyhät marttyyrit kestivät auliisti tuskia haavoittaakseen Beliarin, ja voimallisesti he haavoittivat
käärmettä. Sen tähden he Jumalan suopeudesta aina parantavat meidän sielumme tuskat.
Oi pyhät marttyyrit, kun te sorritte pahojen henkien patsaat ja temppelit kärsivällisyydellänne ja
miehuullisuudellanne, te rakennuitte ihmeellisesti temppeleiksi, jotka ottavat vastaan Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi viaton Neitsyt, kun Sinä kärsimyksen hetkellä näit, miten Hänellä, joka on kauneudessaan ihana,
ei ollut muotoa eikä kauneutta, Sinä huusit katkerasti valittaen: Voi! Kuinka Sinä, minun Poikani,
kärsit haluten vapauttaa kaikki kärsimyksistä!

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Irmossi
Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden / ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon
päällesi, / vyötä minut voimalla korkeudesta, / että minä huutaisin Sinulle: / Pyhä on Sinun
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, // oi ainoa ihmisiä rakastava.
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Troparit
Oi nuhteeton, joka synnytit kaiken Valtiaan ja olet kaiken Valtiatar, tempaa nyt minut saastaisten
himojen vallasta, sillä kurjasti olen itseni niille orjuuttanut välinpitämättömyydelläni ja
kieroutuneella mielelläni.
Oi puhdas, joka aina olet sääliväinen synnytettyäsi ainoana sääliväisen ja hyvän Herran, älä
ylenkatso minua, joka olen vaivalloiselta luonnoltani säälimätön ja raaka, vaan käännytä minut
rukouksillasi.
Oi Neitsyt, tempaa minut pois sopimattomien ajatusten, vaarojen, ahdistusten ja kiusausten
myrskystä, ohjaa minut jumalalliseen satamaan ja täytä minun mieleni tyyneydellä, minä rukoilen,
oi ainoa veisuin ylistettävä!

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Ihmeellinen Habakuk kuuli muinoin Sinusta sanoman, oi Kristus, / ja pelvolla huusi: / Sinä, Jumala
ja Pyhä, tulet Teemanista, / varjoisalta vuorelta, / pelastamaan voideltusi. // Kunnia olkoon Sinun
voimallesi, Kristus!
Troparit
Sinä, Kristus, kärsit pistoja ja haavoja ristiin naulittuna minun vammani parantaaksesi. Sinä maistoit
karvasta sappea poistaaksesi hekumallisen maistamisen tuhoisan vamman, ja puulle naulattuna Sinä
hävitit puun kirouksen.
Sinä kohotit ylös Sinusta kauaksi etääntyneet kansat ja vedit heidät lähellesi ristille. Sinä,
pitkämielinen, sovitit meidät Isän kanssa, kun asetuit itse välimieheksi keskellemme ja kestit maan
keskellä häpeällisen kärsimyksen.
Marttyyrien troparit
Oi Jumalan autuuttamat, teidän verenne salaiseen mereen pudottuaan hengellinen faarao hukkui
kaikkine sotajoukkoineen. Sen tähden te olette pelastuneina iloiten päässeet luvattuun maahan,
taivaan asukkaiksi.
Kristuksen autuuttavan kärsimyksen voiman vahvistamina he ottivat kestääkseen moninaisia
kärsimyksiä kalliissa lihassa, ja sen tähden he päästävät sielun ja ruumiin kärsimyksistä ne, jotka
alati heitä ylistävät autuaiksi.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Sinun synnyttäjäsi näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi, hän huusi valittaen Sinulle,
Kristus: Oikeudenmukainen tuomari, minun Poikani, kuinka Sinut on vääryydellä tuomittu, vaikka
haluat vanhurskauttaa ne, jotka kerran rikkomus tuomitsi ja jotka ovat joutuneet turmioon?
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Jumalansynnyttäjän kanoni
4.veisu
Irmossi
Profeetan silmin nähtyään Sinut / jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa / Habakuk edeltä
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, // meidän pelastuksemme ja uudistuksemme.
Troparit
Sinä valoisa pilvi, joka synnytit vanhurskauden Auringon, Jeesuksen, valkeuden antajan ja Jumalan,
kirkasta minun sieluni, joka on synnin yössä ja pimeän hekuman sokaisema!
Tempaa minut pois saalistavien pahojen henkien tuhosta, kun ne alati pyrkivät kavalasti minua
pahoinpitelemään, oi kristittyjen aulis apu, ahdistettujen vilvoittaja, ylen viaton Jumalansynnyttäjä
ja Valtiatar.
Herra on minun väkevyyteni ja ylistysveisuni, Hän jonka Sinä, viaton, synnytit viattomista veristäsi.
Rukoile, oi Neitsyt, alati Häntä, että Hän säilyttäisi palvelijasi sielullisesti ja ruumiillisesti
viattomana!

Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Oi ihmisiä rakastava Kristus, / anna laskemattoman valkeutesi loistaa sydämessämme, / kun me
uskolla veisaamme ylistystäsi, / ja anna meille ymmärryksen ylittävä rauhasi, / että me rientäen
tietämättömyyden yöstä Sinun käskyjesi päivään // ylistäisimme Sinua!
Troparit
Oi Vapahtaja, aurinko riisui valonsa nähdessään alastomana puulla riippumassa Sinut, joka olet
ripustanut maan vesien päälle, ja kun kalliot tunsivat Sinut kalliolle kohotettuna, ne peloissaan
halkesivat ja maan ääret järkkyivät.
Oi pitkämielinen, Sinut nostettiin puulle ja naulittiin siihen nauloilla, niin että sormesi tulivat
verisiksi, ja Sinun kylkesi lävistettiin keihäällä, että parantaisit sen haavan, jonka Aadam sai
totellessaan omaa kylkeänsä ja ollessaan Luojalle tottelematon.
Marttyyrien troparit
Marttyyrien joukko on osoittautunut paratiisiksi, jonka keskellä on elämän puu, Kristus. Hänen
tähtensä he kärsivät urhealla mielellä häpeällisen kuoleman, ja kuolettivat jumalallisella voimalla
käärmeen, joka syömisen kautta oli kuolettanut esiisämme.
Oi Kristuksen kilvoittelijat, veripisaroillanne te kuivatitte jumalankieltämisen syvyyden, ja pyhien
ihmeitten tulvalla teette lopun sielujen ja ruumiitten himojen tulvasta. Sen tähden on oikein ylistää
teitä autuaiksi.
Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 36

Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nuhteeton hämmästyi nähdessään, kuinka Kristus nostettiin omasta tahdostaan puulle, ja itkien hän
huusi: Minun Poikani ja Jumalani, vaikka synnyttäessäni vältinkin tuskat, niin nyt minä kärsin
nähdessäni, kuinka laittomat Sinut epäoikeudenmukaisesti ristiinnaulitsevat!
J umalansynnyttäjän kanoni
5.veisu
Irmossi
Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit / ja ristilläsi kirkastit, / valaise
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, // jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat.
Troparit
Oi ylen puhdas Neitsyt, karkoita hedelmättömät ajatukseni ja osoita minun sieluni hyveissä
hedelmälliseksi, kitke juurineen synnin ohdakkeet, jotka minua tukahduttavat!
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä sait enkelin kautta kohtuusi jumalallisen Sanan. Rukoile Häntä, että
Hän päästäisi palvelijasi järjettömistä teoista ja kuolettavasta hekumasta!
Oi veisuin ylistetty, joka vesallasi kuihdutit puusta vesoneen synnin, kuihduta minunkin lihani
aivoitukset, himojen hyöyt ja vastainen myrsky, että minä veisuin Sinua ylistäisin!

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Olen kokonaan lukemattomien himojen vallassa / ja joutunut pahuuden meripedon vatsaan, / mutta
Sinä, Jumala, nosta minut turmeluksesta / niin kuin kerran Joonan, / ja lahjoita minulle himoista
vapautuminen uskossa, // että kiitosäänin ja totuuden hengessä uhraisin Sinulle!
Troparit
Kun Mooses levitti kätensä kohti korkeutta, hän kuvasi Sinun kärsimystäsi, kun Sinä levitit kätesi
puulle ja teit lopun pahan tuhoisasta vallasta. Sen tähden, oi ihmisiä rakastava, tuntien Sinut
Lunastajaksi ja Vapahtajaksi me veisuilla Sinua ylistämme.
Puulle ylennettynä Sinä kärsit kuolettamisen ja kuoletit meidän kuolettajamme, sekä teit eläväksi
kättesi luomuksen, oi Kristus. Ja kun kylkesi lävistettiin, Sinä vuodatit synninpäästön kaksi virtaa
niille, jotka veisuin ylistävät Sinua kahdessa tahdossa.
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Marttyyrien troparit
Oi pyhät, kallis on nyt teidän kuolemanne Herran edessä, joka kalleilla kärsimyksillänsä on antanut
kaikille arvon ja saattanut häpeään arvottoman Beliarin, joka tavoitteli syöstä kaikki meidät
kadotukseen.
Koko sielustanne te, viisaat, kävitte kaikkinaisiin kidutuksiin, ja havaitsitte että teitä puolustaa
Hänen koko apunsa, joka pukeutui koko ihmisyyteen. Sen tähden te riemuitsittekin, vaikka
jäsenenne leikattiin ja teitä tulella poltettiin.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun ylen viaton näki ristiinnaulitsemisesi, hän huusi: Poikani, mikä on tämä outo näky? Kuinka
Sinä, joka parannat sairasten kärsimykset, kärsit tämän oudon kärsimyksen? Oi Hyväntekijä, miten
viholliset maksavatkaan hyvät tekosi!

Jumalansynnyttäjän kanoni
6.veisu
Irmossi
Ympärillämme on pohjaton syvyys, / eikä ole pelastajaa. / Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt
lampaat. / Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, / sillä Sinä olet voimattomien väkevyys // ja
korotus.
Troparit
Oi Jumalan armoittama, Sinun elämää kantava hedelmäsi kuoletti vihollisen, tuonela on selvästi
maahan poljettu, ja me olemme kahleista vapautuneet. Sen tähden minä huudan: Vapauta minun
sydämeni himoista!
Oi ylen viaton Jumalan morsian, saata ihmeellisellä välitykselläsi minut Jumalan yhteyteen, kun
pahuudessani olen Hänestä vieraantunut ja etääntynyt, että veisuilla ylistäisin valtasi suuruutta.
Sinusta syntyessään ajaton Poika tuli aikaan, oi viaton. Rukoile Häntä, että Hän parantaisi sydämeni
pitkäaikaiset kärsimykset ja ohjaisi minut iankaikkiseen elämään.

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Jumalan pyhiksi osoittautuneet nuorukaiset kävivät hurskauden tähden muinoin / pätsin
sietämättömiin liekkeihin ikään kuin häähuoneeseen, / ja veisasivat yhteen ääneen ylistysveisua: //
Kiitetty olet Sinä, isien Jumala!
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Troparit
Vaikka olet Valtias Sinä, Jeesus, otit orjalta vastaan lyönnin, koska halusit vapauttaa minut,
paholaisen orjaksi joutuneen. Ja ristille naulittuna Sinä pelastat minut, joka veisaan: Kiitetty olet
Sinä, isien Jumala!
Koko luomakunta järkkyi, kun Sinut, laupias Herra, ristiinnaulittiin. Kun keihäs Sinut lävisti, sai
vihollinen koko ruumiinsa haavoille, ja haavoittunut Aadam tuli terveeksi huutaen: Kiitetty olet
Sinä, Jumala!
Marttyyrien troparit
Risti muurinaan voittajien jumalallinen sotajoukko armossa hävitti vihollisen joukot, ja sai ottaa
vastaan voiton seppeleet huutaen: Kiitetty olet Sinä, isien Jumala!
Oi kilvoittelijat, kun teillä oli tultakin väkevämpi halu, te ette palaneet tuleenkaan heitettyinä, vaan
poltitte jumalattomuuden pahan aineen huutaessanne: Kiitetty olet Sinä, isien Jumala!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, Sinun synnyttämäsi synnytti ihmeellisesti aikakaudet, ja ristille nostettuna nosti
langenneet kanssansa ja osoitti heidät taivaan asukkaiksi, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, isien
Jumala!

Jumalansynnyttäjän kanoni
7.veisu
Irmossi
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, / olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, / sillä niin kuin
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala / muinoin pätsissä pelasti kolme
nuorukaista, / niin myös Sinun kohdussasi // Hän uudisti kaiken maailman.
Troparit
Sinä valkeuden portti, avaa minulle katumuksen valoisat portit ja karkota esirukouksillasi sisälle
pyrkivä hekuma. Aja pois pahat ajatukseni, että veisuin ylistäisin ja kunnioittaisin voittamatonta
voimaasi.
Oi ylen viaton, pese laupeutesi pisaroilla saasta, joka huolimattomuuden takia on hirveästi piintynyt
sieluuni, ja puhdista mieleni silmät, että vaikenemattomin äänin veisaisin suuruutesi
ylistystä.
Oi ylen viaton ja puhdas, joka synnytit elämän lähteen, tee esirukouksillasi eläväksi minut, jonka
pahojen henkien hyökkäykset ovat hirveästi kuolettaneet, että veisaisin Sinun Pojallesi: Kiitetty ja
ylen kunnioitettu on isien Jumala!
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Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Tulessa vilpoinen pätsi kuvasi muinoin yliluonnollista ihmettä, / sillä tuli, joka ei polttanut
nuorukaisia, / ilmaisi Kristuksen siemenetöntä, jumalallista syntymistä Neitseestä. / Sen tähden
ylistäkäämme veisaten: / Koko luomakunta kiittäköön Herraa // ja korottakoon Häntä kaikkina
aikoina!
Troparit
Hänet, joka hengessä on levittänyt taivaan, levitettiin ristille. Kiinni naulitaan Hänet, joka haluaa
irrottaa ensiksi luodun Aadamin himokkaan mielen naulat. Sen tähden ylistäkäämme veisaten:
Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja korottakoon Häntä kaikkina aikoina!
Oi Jumalan Sana, kun kivisydäminen kansa ylensi Sinut, elämän kallion, kalliolle, vuoret vapisivat,
maa järkkyi ja horjahtaneet sielut saivat tuekseen jumalallisen elämän ja veisaavat alati: Koko
luomakunta kiittäköön Herraa ja korottakoon Häntä kaikkina aikoina!
Marttyyrien troparit
Ruumiin alastomuudessa kärsivällisesti kilvoitelleet ja kidutuspilvet kestäneet voittajat kutoivat
viisaasti itselleen pelastuksen vaatteet. Sen tähden he ylistävät veisaten: Koko luomakunta
kiittäköön Herraa ja korottakoon Häntä kaikkina aikoina!
Raudoilla armottomasti revityt ja kaikin tavoin kidutetut voittajat eivät uhranneet epäjumalille, vaan
osoittautuivat uskovaisille miehuullisuuden pylväiksi huutaessaan: Teot, kiittäkää Kristusta ja
korottakaa Häntä kaikkina aikoina!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään kerran Sinut ristille ylennettynä miehestä tietämätön huusi: Kun järjetön joukko nosti
Sinut maasta luullen niin Sinut katkeroittavansa, olen minä tullut lapsettomaksi, olen järkyttynyt ja
tunnen sydämessäni äidin tuskat. Hänen kanssansa koko luomakunta ylistää Sinua, Jeesus, kaikkien
lunastaja, iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Irmossi
Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa / kultaa kirkkaammin säteilivät
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: / Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, // veisaten
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
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Troparit
Minä olen himojen halukkuuden ja pahojen henkien hyökkäysten hirmuvallassa, mutta kun Sinä
olet turvanani, minä saan pelastuksen veisatessani Pojallesi, oi puhdas: Kaikki Herran luodut,
kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Oi viaton, joka olet taivaita korkeampi, osoita minun mieleni korkeammaksi ainetta ja elämän
rikkomuksia, että minä veisaisin: Koko luomakunta kiittäköön Herraa, veisaten ylistäköön ja
korkeasti kunnioittakoon Häntä kaikkina aikoina!
Oi valon täyttämä Neitsyt, joka synnytit valkeuden antajan, Jumalan, kirkasta sydämeni silmät
Jumalan tuntemisen valkeudella, että veisaisin: Kaikki Herran luodut, veisaten ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!

Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Sanoin selittämätön on Neitseen salaisuus, / sillä hän osoittautui taivaaksi, kerubiistuimeksi / ja
Kristuksen, kaikkivaltiaan Jumalan valoisaksi häämajaksi. // Hartaasti me ylistämme häntä
Jumalansynnyttäjänä.
Troparit
Oi Vapahtaja, kun ymmärtäväinen ryöväri kerran näki puulla riippumassa Sinut, joka olet ripustanut
maan äärettömien vesien päälle, hän huusi Sinulle uskolla: Muista minua! Hänen kanssaan mekin
hartaasti ylistämme Sinun kärsimyksiäsi.
Ristiinnaulittuna Sinä järkytit maan perustukset, keihäällä lävistettynä Sinä vuodatat
kuolemattomuuden pisaroita, verta ja vettä, joilla puhdistat ihmissuvun himoista, oi Jeesus, jota me
oikein ylistämme.
Marttyyrien troparit
Urheat pyhät innostivat itseään ikään kuin nautintoihin ja riemuitsivat kidutuksissa ja huusivat:
Seisokaamme lujina, sillä katso, kun kilpakenttä on avattu, Kristus nyt tarjoaa seppeleitä
rakastamilleen!
Uskovaisten koko juhlajoukko kirkastuu ylistäessään kaikkien voittamattomien marttyyrien
urotekoja ja lukemattomia tuskia, joiden kautta he saivat tuskattoman nautinnon ja iankaikkisen
ihanuuden elämän.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, joka sanoin selittämättömästi synnytit ihmisiä rakastavan Sanan, kun Sinä näit Hänen
vapaaehtoisesti kärsivän yliinhimillisesti, Sinä huusit: Mitä tämä on? Kärsimyksestä vapaa Jumala
alistuu kärsimykseen vapauttaakseen kärsimyksistä ne, jotka uskolla Häntä kumartavat!
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Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Irmossi
Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, / ilmiliekissä palava,
mutta tulessa kulumaton. / Ja nyt me rukoilemme Sinua: / Sammuta meitä vastaan raivoava
kiusausten pätsi, / että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, // lakkaamatta ylistäisimme.
Troparit
Iloitse, Sinä joka synnytit ilon! Iloitse, Sinä ainoa, joka olet hävittänyt murheen! Iloitse, Sinä joka
karkotat sielujen pilvet ja kirkastat hengellisellä valkeudella ne, jotka uskolla ja halajamisella
ylistävät Sinua, oi Jumalansynnyttäjä!
Jäädytä kaikki himojeni tulvavedet ja kuivata syntieni mittaamaton syvyys, oi ylen viaton, joka
synnytit pelastavaisen kasteen, rauhan virran ja laupeuden suuren ulapan!
Oi puhdas, Sinä osoittauduit ilmaiseksi parantolaksi kaikille haavoittuneille ja epätoivoon
sairastuneille, ja pelastuksen satamaksi kaikille elämän merellä hätään joutuneille. Sinne päästyään
jokainen pelastunut uskolla Sinua ylistää!
Eksapostilario, 2. sävelmä
Veisuin me ylistämme ja uskolla kumarramme voittamatonta asetta, / uskon tukea, jumalallista
ristiä, suurta turvaamme! / Arvon mukaisesti me ylistämme kristittyjen kerskausta, // oikeauskoisten
suojelijaa ja voittajien kunniaa!
3. sävelmä
Oi Kristukseni risti, / oikeauskoisten hallitsijain suuri voitto ja pahojen henkien lankeemus, / suojele
meitä, jotka halulla Sinua kumarramme // ja anna meille armosi!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, / osoita paratiisin asukkaiksi ja kunniasta osallisiksi ne, / jotka hartaasti ja
vakain sydämin kumartavat // Sinun Poikasi ristiä ja kärsimyksiä!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Sinua, joka naulittiin ristille / ja joka annoit meille elämän, / me lakkaamatta veisuin ylistämme
Vapahtajana ja Herrana! / Sinun ristisi kautta, oi Kristus, muodostui enkelten ja ihmisten yksi
lauma ja yksi kirkko. / Taivas ja maa riemuitsevat, // Herra, kunnia olkoon Sinulle!

Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 42
Marttyyrien stikiira
Teitä, ylen maineikkaat marttyyrit, / ei ahdistus, ei puute, ei nälkä, ei vaino, ei kidutus, / ei petojen
raivo, ei miekka eikä tulen uhka voinut Jumalasta erottaa, / vaan Häntä halaten te taistelitte ikään
kuin vieraissa ruumiissa / ja ylititte luonnon halveksiessanne kuolemaa. / Sen tähden te olettekin
ansionne mukaan saaneet palkkanne / ja tulleet taivasten Valtakunnan perillisiksi. // Rukoilkaa
lakkaamatta meidän sielujemme puolesta!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Sinun ristisi äärellä, oi Jumalan Sana ja karitsa / viaton Äitisi huusi valittaen: / Kuinka Sinä, minun
Poikani, kuolet ristillä? / Voi suloisinta valkeuttani! // Mihin on nyt laskenut kaikkia ihmisiä
ihanampi muotosi kauneus?

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Hedelmän syömiseen houkuttaen vihollinen saattoi Aadamin ulos paratiisista, mutta Kristus
ristillään saattoi siihen ryövärin, joka huusi: Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!
Sinä, Kristus, kestit häpeällisen kärsimyksen ja poistit meidän häpeämme, oi Hyvä, sekä osoitit
meidät osallisiksi ylhäisestä Valtakunnastasi, kun me kumarramme alentumistasi.
Oi Kristus, Sinä teit lopun Aadamin alastomuudesta, kun lihallisesti alastomana nousit ristille ja
nostit meidät pahuuden syvyydestä. Sen tähden me ylistämme pyhää alentumistasi, oi Sana.
Marttyyrin tropari
Oi kunniakkaat marttyyrit, pyhillä haavoillanne te haavoititte pahojen henkien joukot ja armossa
parannatte joka päivä kaikkien ihmisten haavat ja vammat.
Kunnia  
Kumartakaamme Isää, kunnioittakaamme Poikaa ja veisaten ylistäkäämme kaikkein pyhintä
Henkeä huutaen ja lausuen: Kaikkein pyhin Kolminaisuus, pelasta meidät!
Nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi ylen nuhteeton, kun Sinä seisoit ristin äärellä ja näit Kristuksen lihallisesti ristiinnaulittuna, Sinä
huusit valittaen: Oi Laupias, minne on laskeutunut totisesti sanomaton kauneutesi?
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Keskiviikkoilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Apostolien stikiirat
Oi kunniakkaat Kristuksen apostolit, / Jumalan kutsumat opetuslapset, / koko maailman opettajat, /
kun te löysitte Herran, joka on Jumalan ja ihmisten välimies, / te jumalallisesti liityitte Häneen, ja
saarnasitte selkeästi maailmalle // Hänestä täydellisenä Jumalana ja ihmisenä.
Oi ylen viisaat apostolit, / rukoilkaa, että pääsisin eroon sieluni järjettömyydestä, / sillä te toimitte
totisen Viisauden salaisuuden palvelijoina ja opettajina. / Sytyttäkää Lohduttajan valkeus ja
polttakaa pois mieleni mädännäisyys, // että tulisin otolliseksi ylistämään teitä autuaiksi.
Oi Jumalan näkijät apostolit, / jotka jumalisilla opetuksilla valistitte koko maailman / ja poistitte
epäjumalten pimeyden, / valaiskaa minun sieluni, joka on himojen pimentämä. / Rukoilkaa nytkin,
että meidän sieluillemme annettaisiin // rauha ja suuri armo!
Pyhän Nikolaoksen stikiirat
Kirkon kukkasten ympärillä lennellen / ikään kuin ylhäisten enkelten pesän poikanen / Sinä, ylen
autuas Nikolaos, / huudat alati Jumalan puoleen kaikkien meidän puolestamme, / jotka olemme
hädässä, vaaroissa ja kiusauksissa, // ja esirukouksillasi pelastat meidät.
Katsellessasi näkymättömien ihanuutta / Sinä, pyhä, käsitit pyhien peljättävän kunnian. / Sen tähden
Sinä papillisesti ilmoitatkin // meille sen ikielämän taivaalliset sanat.
Pappispuvun ihanuuden Sinä, jumalankantajaisä, / teit käytännön hyveillä entistäkin kirkkaammaksi.
/ Sen tähden Sinä toimitatkin meille noiden autuaitten näkyjen ihmeellistä palvelusta // ja päästät
meidät hirveyksistä.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä, aviota tuntematon Neitsyt, / Sinä synnytit viimeisinä aikoina Jumalan / ja
osoittauduit totisesti synnytyksen jälkeenkin viattomaksi neitseeksi, / valtaistuimeksi, portiksi,
salaiseksi pöydäksi // ja valoisaksi lampunjalaksi.
Prokimeni, 5. sävelmä: Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, / aja minun asiani väkevyydelläsi.
(Ps. 54:3)
Liitelauselma: Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun suuni sanat. (Ps. 54:4)
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Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Apostolien sointuisa, pyhän Hengen soittama lyyra / teki lopun inhottavien pahojen henkien
menoista, / ja saarnatessaan yhdestä Herrasta lunasti pakanakansat epäjumalain eksytyksestä // ja
opetti kumartamaan yksiolennollista Kolminaisuutta.
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, niin kuin palvelijain
silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niin kuin palvelijattaren silmät katsovat hänen
emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes
hän armahtaa meitä. (Ps. 123:12)
Ylistäkäämme yhteen ääneen Pietaria ja Paavalia, / Luukasta, Matteusta, Markusta, Johannesta,
Andreasta, / Tuomasta, Bartolomeusta, Simon Kanaanilaista, Jaakobia ja Filippusta, / ja
kunnioittakaamme koko opetuslasten joukkoa // heidän ansionsa mukaisesti.
Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi olemme jo
saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta.
(Ps. 123:34)
Marttyyrien stikiira
Oi maineikkaat marttyyrit, / maa ei teitä kätkenyt, / vaan taivas otti teidät vastaan. / Teille
avautuivat paratiisin portit / ja sisälle käytyänne te nautitte elämän puusta / sekä rukoilette Kristusta,
/ että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan // ja suuren armon.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi veisuin ylistetty Neitsyt, / Mooses näki Sinussa toteutuneen salaisuuden profeetallisin silmin: /
pensas ei palanut, vaikka olikin tulessa, / sillä jumaluuden tuli ei polttanut Sinun kohtuasi, oi Viaton.
/ Sen tähden me rukoilemme Sinua: // Anna meidän Jumalamme Äitinä maailmalle rauha!

Torstaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Oi viisaat maailman kalastajat, / jotka olette Jumalalta saaneet sääliväisyyden, / rukoilkaa nytkin
meidän puolestamme, kun me huudamme: / Herra, pelasta kansasi ja kaupunkisi, / ja vapauta
apostolien kautta meidän sielumme // ne vallanneista hirveyksistä!
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Sanan ansalla ja ristin ruo'olla / kalastajat kumosivat puhetaitoisten juonittelut / ja valistivat
pakanakansat hartaasti ylistämään Sinua, totista Jumalaa. / Sen tähden me huudamme Sinulle, joka
annoit heille voiman: / Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle, / kunnia yksiolennolliselle Hengelle, /
kunnia Hänelle, // joka heidän kauttansa valisti maailman!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi armoitettu Jumalansynnyttäjä, / jossa polttamatta sikisi Jumaluuden tuli, / ja joka siemenettä
synnytit elämän lähteen, Herran, // vyötä meidät, jotka Sinua ylistämme!
II Apostolien katismatroparit
Uskovaiset, kunnioittakaamme veisuin Kristuksen hyvääänisiä pasuunoita, / viisaita apostoleja,
ratsuja jotka kuohuttivat jumalankieltämisen meren / ja vetivät mukaansa ihmiset ikään kuin
syvyyksistä // jumalalliseen pelastuksen satamaan Hengen armolla.
Valkeudesta ajattomasti esiin loistanut Valkeus / ilmestyi ajassa maan päällä oleville lihallisesti / ja
valisti maailman teidän kauttanne, / oi ylen autuaat apostolit. / Sen tähden me kaikki, jotka teidän
jumalalliset opetuksenne ovat valistaneet, // kunnioitamme pyhää muistoanne!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas ainainen neitsyt, / kun olemme saaneet Sinut puolustajaksemme Jumalan edessä, / me
kiiruhdamme pyhään temppeliisi ja pyydämme Sinulta apua. / Päästä siis meidät pahojen henkien
pahuudesta, / ja tempaa meidät peljättävästä tuomiosta, // kun me Sinua autuaaksi ylistämme.
III Pyhän Nikolaoksen katismatroparit
Oi esipaimen, isä Nikolaos, / aineellisesti Sinä asuit Myrrassa / ja osoittauduit hengellisesti Hengen
mirhan voitelemaksi. / Ihmeittesi mirhavoiteella Sinä voitelet iankaikkista mirhaa / vuodattaen ne,
jotka halajavat mirhantuoksuisin veisuin // voidella Sinun muistoasi.
Marttyyrien tropari
Rukoilkaamme kaikki Kristuksen marttyyreja, / sillä he rukoilevat meille pelastusta. /
Lähestykäämme heitä halulla ja uskolla. // Uskon vartijoina he jakavat parannusten armoa ja
hävittävät pahojen henkien joukkiot.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, ylen puhdas Jumalansynnyttäjä, / Sinun sanomatonta synnytystäsi julistivat jumalalliset
opetuslapset ja apostolit jumalallisin opetuksin, / ja opettivat kumartamaan Sinua arvosi mukaisesti.
/ Me pyydämme Sinulta: / Rukoile heidän kanssansa pelastusta niille, // jotka uskolla Sinua
kunnioittavat!
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Pyhien apostolien kanoni, 1. sävelmä
1. veisu
Irmossi
Oi Kuolematon, / Sinun voittorikas oikea kätesi / kohosi Jumalan kätenä / väkevyydessä kunniaan, /
sillä kaikkivoimallisena se musersi vastustajat, // mutta Israelille se avasi tien halki meren syvyyden.
Troparit
Kolmiaurinkoisen valkeuden jumalallisten säteiden valistamina te kunniakkaat, jumaloituneet
apostolit totisesti olette yltäneet Jumalan rinnalle. Sen tähden me velvollisuutemme mukaisesti
uskolla ylistämme teitä!
Oi apostolit, teitä kunnioitetaan aina laupeudessaan maan päälle aineellisessa ruumiissa ilmestyneen
Sanan erinomaisina palvelijoina, jotka usko on tehnyt Hänen käskyjensä toteuttajiksi.
Oi autuaat, kaikkein pyhimmän Hengen valistavilla säteillä te olette kokonaan valistaneet minut,
joka olin syntien pimeyden peittämä, ja olette ohjanneet minut viisaasti katumuksen tielle.
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, nuhteeton Valtiatar, apostolien riemu, joka olet heissä Puhuvan äiti, rukoile
heidän kanssansa, että minut päästettäisiin helvetin tulesta!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
Akrostikon on: Sinulle, Nikolaos, minä Joosef tarjoan ensimmäisen sävelmän.
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, / joka on väkevällä käsivarrellaan tehnyt suuria ihmeitä / ja on
pelastanut Israelin, // sillä Hän on ylistetty.
Troparit
Oi vanhurskauden seppeleitten kaunistama ja armon valtaistuimen luona seisova Nikolaos, pelasta
esirukouksillasi ne, jotka nyt uskolla seppelöivät Sinut veisuin!
Oi parannusten armon saanut ylen autuas Nikolaos, paranna rukouksillasi minun sieluni vammat ja
päästä esirukouksillasi minut minua kohtaavista kiusauksista!
Oikaise esirukoustesi voimalla, oi Nikolaos, rikkomusten uuvuttama sieluni, ja pelasta kaikki
elämän hankaluuksista!
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J umalansynnyttäjälle
Oi ylen nuhteeton, hajoita valollasi minun mieleni pimentyminen ja päästä minut iankaikkisesta
pimeydestä, että jatkuvasti veisuin ylistäisin Sinun suuruuttasi!

Pyhien apostolien kanoni
3. veisu
Irmossi
Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden / ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon
päällesi, / vyötä minut voimalla korkeudesta, / että minä huutaisin Sinulle: / Pyhä on Sinun
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, // oi ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Ainoa näkymätön Jumala tuli ruumiillisesti näkyväiseksi ja valitsi teidät opetuslapsiksensa
julistamaan koko maailmalle Hänen nimeänsä ja ylimaallista kunniaansa, oi autuaat, jumalalliset
apostolit!
Yksin Sinua vastaan minä olen syntiä tehnyt, oi Kristus, yksin Sinua vastaan minä olen rikkonut, ja
pahoin saastuttanut sieluni. Oi ainoa sovintoon valmis Jeesus, armossasi puhdista ja pelasta minut,
kun Sinua siihen pyytävät viisaat apostolisi.
Oi hyvämaineiset apostolit, sääliväisinä päästäkää minut himojen, ajatusten ja kaikkinaisten syntien
karvaudesta, ja sulostuttakaa mieleni katumuksella, sillä te kannatte sydämessänne jumalallista
suloisuutta.
J umalansynnyttäjälle
Oi aviota tuntematon Neitsyt, rukoile puhtaista veristäsi ruumiillistunutta Kristusta aineettomien
palvelijain, kaikkien ylhäisten voimien, marttyyrien ja apostolien kanssa, että Hän pelastaisi
palvelijasi!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista sydämeni, / että aina täyttäisin Sinun tahtosi, oi kaikkivoimallinen Kristus Jumala, / joka
olet vetten päälle toisen taivaan vahvistanut // ja olet maan vetten päälle perustanut.
Troparit
Piispojen kaunistus, Hengen jumalallinen tuoksu, viisas Nikolaos, minä pyydän: karkota sydämeni
pahanhajuiset himot mirhantuoksuisilla rukouksillasi!
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Oi Kristus, minä kurja pelkään Sinun tuomioistuintasi, koska olen kuluttanut elämäni
välinpitämättömyydessä, mutta Nikolaoksen pyhien esirukousten tähden älä tuomitse minua!
Isä esipaimen Nikolaos, joka olet jumalallisen armon kaunistama, pelasta moninaisista kiusauksista
ja vaaroista minut, joka riennän Sinun puhtaaseen suojaasi, oi autuas!
J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton, joka synnytit ihmisille illattoman Valkeuden, päästä minut kaikista vaaroista,
käärmeen monista loukkauskivistä, iankaikkisesta tulesta ja pimeydestä!

Pyhien apostolien kanoni
4. veisu
Irmossi
Profeetan silmin nähtyään Sinut / jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa / Habakuk edeltä
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, // meidän pelastuksemme ja uudistuksemme.
Troparit
Jumalan valitsemina Kristuksen ratsuina te kuohutitte jumalankieltävän epäuskon meret kulullanne,
hukutitte hengellisen vihollisen ja nostitte hukkuneet ihmiset pelastukseen, oi apostolit.
Oi Jumalan autuuttamat, jumalalliset apostolit, Hengen jumalallisen valistuksen astiat, kirkastakaa
katumuksen valkeudella pimentynyt sieluni, joka ottaa vastaan kaikkinaisia himoja.
Oi kunniakkaat apostolit, elämän vettä satavat pilvet, kastelkaa jumalallisesti minun sieluni, joka on
himojen paahteessa tyystin kuivunut, ja pankaa se kasvamaan hyveitten pelastavaista tähkäpäätä.
J umalansynnyttäjälle
Oi profeetat, apostolit ja ylen kunniakkaat marttyyrit, rukoilkaa hartaasti Lunastajan Äidin kanssa,
että meidät päästettäisiin synneistä, iankaikkisesta kadotuksesta, kiusauksista, vaaroista ja
ahdistuksista.

Pyhän Nikolaoksen kanoni
4. veisu
Irmossi
Profeetta Habakuk, / joka hengessä näki ennalta Sanan lihaksitulemisen, ennusti lausuen: / "Aikojen
kuluessa ja vuotten täyttyessä tulee tunnetuksi ennustus." // Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!

Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 49
Troparit
Jumalan kaikkien käskyjen täyttäjänä, oi isä esipaimen Nikolaos, suo esirukouksillasi, että mekin
noudattaisimme pelastukseen johtavia säädöksiä, ja päästä meidät kaikista meitä uhkaavista
kiusauksista.
Oi jumalankantajaisä Nikolaos, joka pyhästi kävit loppuun tiesi Kristuksessa, ohjaa meidänkin
tiemme Hänen tykönsä, että välttäisimme eksyttäjän tiettömät taipaleet ja saavuttaisimme
täydellisen pelastuksen.
Oi viisas isä Nikolaos, joka nukutit jumalallisella valppaudella vihollisen kaikki juonittelut, anna
meillekin armo valvoa Jumalaa veisuin ylistäen ja Sinut välittäjänämme esittäen.
J umalansynnyttäjälle
Oi viaton Jumalansynnyttäjä, Jumalan Hengessä ymmärtäen profeetta edeltä kuvasi Sinut
varjoisaksi vuoreksi, joka nyt armossa varjoat otollisella välitykselläsi meitä, jotka olemme monien
rikosten paahteen näännyttämät.

Pyhien apostolien kanoni
5. veisu
Irmossi
Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit / ja ristilläsi kirkastit, / valaise
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, // jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat.
Troparit
Oi autuaat apostolit, te osoittauduitte suloisuutta ja ihanaa riemua tiukkuviksi vuoriksi, jotka
tuhoatte perkeleen koko karvauden ja sulostatte uskovaisia.
Te tunsitte Kristuksen, joka saapui ihmeellisesti omiensa tykö, ja liityitte vilpittömästi Häneen.
Päästäkää siis minutkin vihollisen vahingolta, oi Sanan jumalalliset apostolit!
Oi Laupias, paranna sieluni salaiset vammat niiden pyhien rukousten kautta, jotka saarnasivat
maailmassa jumalallisesta tulemisestasi, kärsimyksistäsi ja haudasta nousemisestasi!
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, rukoile kaikkien ruumiittomien kanssa Häntä, jolle annoit ruumiin,
että Hän vapauttaisi palvelijasi järjettömistä teoista ja kuolettavasta hekumasta!
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Pyhän Nikolaoksen kanoni
5. veisu
Irmossi
Oi ihmisiä rakastava Valtias, / Kristus meidän Jumalamme! / Suo lähestymättömän valkeutesi
valaista meidät, // kun me aamusta varhain riennämme täyttämään Sinun käskyjäsi.
Troparit
Oi isä Nikolaos, Sinut istutettiin Herran tarhoihin ikään kuin hedelmälliseksi öljypuuksi, joka
armossa voitelet vaivannäkösi öljyllä nyt kaikkien kasvot.
Rukoile, isä, nyt palvelijaisi puolesta, että saisimme rikkomuksemme anteeksi ja pääsisimme meidät
vallanneesta ahdistuksesta ja kaikesta hädästä.
Me rukoilemme Sinua, harrasta puolustajaamme Herran edessä: Oi pyhä, älä jätä meitä
turvattomiksi, vaan ympäröi meidät jatkuvalla esirukouksellasi!
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalan armoittama Neitsyt, Kristuksen valoisa temppeli, tee rukouksillasi meidätkin Isän,
Pojan ja Hengen huoneiksi, että tekisimme pyhiä tekoja.

Pyhien apostolien kanoni
6. veisu
Irmossi
Ympärillämme on pohjaton syvyys, / eikä ole pelastajaa. / Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt
lampaat. / Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, / sillä Sinä olet voimattomien väkevyys // ja
korotus.
Troparit
Oi Jumalan autuuttamat apostolit, sanan verkoilla te pyydystitte pakanakansat tuntemaan Hänet,
jonka tiedetään uudelleen luoneen ihmiset. Rukoilkaa Häntä hartaasti maailman puolesta!
Oi kurja sieluni, oi sielu parka, oi katumaton sielu, kadu ja huuda Kristukselle: Minä olen syntiä
tehnyt, ole armollinen, oi ylen hyvä ja ihmisiä rakastava, apostolien rukousten tähden!
Oi armorikas, kaikkivoimallinen Kristus, joka muinoin annoit Israelille veden virrata kalliosta,
sulata minun paatumukseni, ja suo minun vuodattaa kyynelvirtoja, apostolien rukousten tähden!
J umalansynnyttäjälle
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Oi Neitsyt, rukoile Sinusta hyvyydessään syntymään suostunutta, että Hän Luojana ja Jumalana
pelastaisi kiusauksista ja vaaroista meidät, jotka aina panemme toivomme Sinuun, kaikkein
pyhimpään!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
6. veisu
Irmossi
Profeetta Joonan tavoin rukoilen Sinua, oi Laupias, / nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja
pelasta minut, kun huudan: / Kunnia olkoon Sinulle, // oi maailman Vapahtaja!
Troparit
Oi viisas, kun Sinulla on paljon laupeutta, vähennä pahojen tekojeni paljous ja ohjaa minun
elämääni, joka on aina synnin aallokossa!
Sinä, oi viisas, poljit voimallisesti maahan vihollisen. Vahvista rukouksillasi meidätkin se
murskaamaan, sillä Sinä, Nikolaos, olet puolustajana meidän rikkautemme.
Koska Sinä, isä, tulit Myran todelliseksi piispaksi, tee sielujemme aistit hyväntuoksuisiksi ja
karkoita aina vahingolliset haisevat himot!
J umalansynnyttäjälle
Oi viaton, Jumalan armoittama, suuria teki Sinussa Kristus. Rukoile aina Häntä, että Hän tekisi
minussakin suureksi armonsa!

Pyhien apostolien kanoni
7. veisu
Irmossi
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, / olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, / sillä niin kuin
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala / muinoin pätsissä pelasti kolme
nuorukaista, / niin myös Sinun kohdussasi // Hän uudisti kaiken maailman.
Troparit
Jeesus Herra, joka on elämän lähde, jätti opetuslapsensa ikään kuin virtoina kastelemaan
jumalantuntemisen vesillä koko maailmaa, ja veisaamaan: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin
Jumala!
Oi opetuslapset, kun te kannoitte sydämessänne hengellistä tulta, Kristuksen jumalallista armoa, te
poltitte jumalankieltämisen aineen. Sen tähden polttakaa minunkin aineelliset himoni, kun minä
huudan: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin Jumala!
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Jumala, päästä minut tulen rangaistuksesta kunniakkaitten opetuslastesi rukousten kautta, äläkä
heitä minua pois kasvojesi edestä, kun minä katuvaisena huudan: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu
on isäin Jumala!
J umalansynnyttäjälle
Herra, joka turmeluksetta synnyit Jumalan Äidistä, päästä minut turmelevista synneistä ja himoista,
ja lahjoita turmeluksettomuus kaikille, jotka veisaavat: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin
Jumala!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
7. veisu
Irmossi
Oi Vapahtaja, / tuli ei koskettanut eikä kiusannut pätsissä nuorukaisia. / Kaikki kolme veisasivat
ikään kuin yhdestä suusta ja ylistivät lausuen: // Kiitetty on meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi viisas, vahvista vahvistavalla esirukouksellasi minun sydämeni perusta lujasti Jumalan selkeitten
käskyjen kalliolle ja pelasta minut järkkymättömänä pahuuden päämiehen, vihollisen vahingollisilta
juonilta!
Välitä meille päästö synneistä, kaikista elämän hankaluuksista ja meitä uhkaavista kiusauksista, oi
pyhä Nikolaos, kaikkien uskovaisten suojelija ja piispojen tuki!
Minä olen se paha palvelija, joka olen kätkenyt leiviskän, jonka Sinä, hyvä, annoit työtä varten, ja
minä pelkään odottavaa tuomioistuinta. Oi kaikkien Jumala, älä silloin minua tuomitse!
J umalansynnyttäjälle
Oi kaikkein pyhin, puhdas ja viaton, Sinua me Sinun palvelijasi alati, öin ja päivin, rukoilemme
murtunein mielin: Oi hyvä, anna rukouksillasi meille monien syntiemme päästö!

Pyhien apostolien kanoni
8. veisu
Irmossi
Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa / kultaa kirkkaammin säteilivät
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: / Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, // veisaten
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
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Troparit
Suuri Aurinko on levittänyt teidät, apostolit, säteitten tavoin koko maailmaan valistamaan
uskovaisia, jotka huutavat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Oi Jumalan näkijät apostolit, hengelliset paimenet, Paimenen lampaat, Karitsan ja Lunastajamme,
Jumalan kasvatit, rukoilkaa lakkaamatta, että pääsisin hengellisestä sudesta ja vuohien tuskallisesta
osasta!
Huokaa, oi ylen kurja sielu, ja huuda Herralle: Minä olen kaikkia enemmän tehnyt syntiä ja
hirvittävästi rikkonut. Oi Laupias, puhdista, pelasta minut niin kuin syntisen naisen, niin kuin
publikaanin ja niin kuin ryövärin, apostolien otollisten esirukousten tähden!
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalan Äiti, rukoile enkelten, apostolien, marttyyrien ja profeettain kanssa Kristusta, että Hän
pelastaisi meidät, jotka huudamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
8. veisu
Irmossi
Luomakunnan Luojaa ja Herraa, / jota enkelit ja kaikki taivaalliset voimat peläten palvelevat, / papit
veisuin ylistäkää, / nuorukaiset kunnioittakaa / ja kansat kiittäkää // ja kumartakaa kaikkina aikoina.
Troparit
Jumalallisten hyveitten vuorella seisten Sinä, Nikolaos, tulit korkeitten ihmeitten takia tunnetuksi
maan ääriä myöten. Sen tähden kaikki kielet kunnioittavat Sinua iankaikkisesti.
Maistettuasi jumalallista makeutta Sinä, pyhittäjä, vihasivat kaikenlaisen hekuman karvautta. Päästä
meidätkin siitä rukoilemalla Kristusta, että Hän tyynnyttäisi kimppuumme käyvät vaarat.
Oi ylen autuas Nikolaos, Sinä järkkymätön pylväs ja uskovaisten perusta, tue rukouksillasi
minuakin, joka alati järkyn elämän pahuudessa ja pahojen henkien innoituksessa.
J umalansynnyttäjälle
Oi kaikkien Parantajan synnyttänyt Neitsyt, minä rukoilen, paranna minun sydämeni himot ja osoita
minut osalliseksi vanhurskasten kanssa Kristusta rukoilemalla.

Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 54

Pyhien apostolien kanoni
9. veisu
Irmossi
Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, / ilmiliekissä palava,
mutta tulessa kulumaton. / Ja nyt me rukoilemme Sinua: / Sammuta meitä vastaan raivoava
kiusausten pätsi, / että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, // lakkaamatta ylistäisimme.

Troparit
Oi autuaat, te osoittauduitte Pyhän Hengen jumalallisiksi ja kirkkaiksi lampuiksi, kun te puhtaan ja
ylen viisaan saarnanne valolla valistitte koko maailman ja teitte tyhjäksi epäjumalien pimeyden.
Oi kunniakkaat apostolit, hengellisen viinipuun jumalallisina oksina te olette kantaneet jumalallisia
rypäleitä, joista vuotaa pelastavaista viiniä. Sen tähden päästäkää minut hekuman juopumuksesta!
Minä kurja vapisen ajatellessani peljättävää tuomioistuintasi, oi minun Kristukseni, sillä minä olen
häpeällisten ja saastaisten tekojen ympäröimä, tuomion alainen jo ennen tuomiota. Mutta armahda
minua apostoliesi esirukousten kautta!
J umalansynnyttäjälle
Oi kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalan Morsian, ainoa joka olet jumaloittanut ihmiset, kun synnytit
ruumiillistuneen Sanan, rukoile apostolien ja marttyyrien kanssa Häntä meidän puolestamme, kun
me uskolla ylistämme Sinua autuaaksi ja kunnioitamme Sinua!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
9. veisu
Irmossi
Ylistäkäämme kaikki Jumalamme puhtaana Äitinä valoisaa pilveä, / jolla kaikkien Valtias laskeutui
taivaasta kuin kaste villaan / ja josta aluton meidän tähtemme // tuli lihaksi ja ihmiseksi.
Troparit
Sinua, oi isä, me ylistämme pyhin veisuin Kristuksen ylimmäisenä pappina ja valoisana tähtenä,
ihmeitten tekijänä, parannusten lähteenä, auttajana murheissa ja niiden hartaana esirukoilijana, jotka
hädässä Sinua avuksensa kutsuvat.
Hartaasti me rukoilemme Sinua, suurta paimenta, joka kaikessa seuraat ylimmäisen paimenen,
Kristuksen esimerkkiä: Oi Nikolaos, ohjaa palvelijoitasi ylhäisiltä pyhiltä sijoilta ja päästä aina
meidät kaikista elämän hankaluuksista!
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Loppu on jo lähellä, miksi olet huolimaton, minun sieluni? Miksi et pyri palvelemaan otollisesti
Jumalaa? Kiiruhda, raitistu ja huuda: Oi ihmisiä rakastava, ole minulle armollinen Nikolaoksen
esirukousten kautta ja ohjaa minun elämäni hyvyyteen!
J umalansynnyttäjälle
Oi viaton, joka olet synnyttänyt jumalallisen Valkeuden, valista minut, joka olen pimentynyt
vihollisen kaikista juonista ja elän välinpitämättömästi Jumalaa vihastuttaen. Ohjaa minut hyviin
tekoihin, oi kaiken hyvyyden alkusyy!
Apostolien eksapostilario, 3. sävelmä
Oi Herran apostolit, / jotka Sanalla olette vetäneet koko maailman petoksen syvyydestä valkeuteen,
// älkää luopuko rukoilemasta meidän puolestamme!
Oi pyhät kaksitoista, apostolien kunnia, / rukoilkaa lakkaamatta Vapahtajaa meidän puolestamme //
kunniallisen Nikolaoksen, Myran esipaimenen kanssa!
J umalansynnyttäjälle
Oi kristittyjen turva, / älä lakkaa kuulun esipaimenen kanssa rukoilemasta / meidän, ansiottomien
palvelijoittesi puolesta, // että saisimme iankaikkisen ilon!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Apostolien sointuisa, pyhän Hengen soittama lyyra / teki lopun inhottavien pahojen henkien
menoista, / ja saarnatessaan yhdestä Herrasta / lunasti pakanakansat epäjumalain eksytyksestä // ja
opetti kumartamaan yksiolennollista Kolminaisuutta.
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. (Ps.
90:1416)
Ylistäkäämme yhteen ääneen Pietaria ja Paavalia, / Luukasta, Matteusta, Markusta, Johannesta, /
Andreasta, Tuomasta, Bartolomeusta, / Simon Kanaanilaista, Jaakobia ja Filippusta, / ja
kunnioittakaamme koko opetuslasten joukkoa // heidän ansionsa mukaisesti.
Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille
kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn. (Ps. 90:17)
Marttyyrien stikiira
Iloitkaa, marttyyrit, Herrassa, / sillä te olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet! / Te asetuitte
kuninkaita vastaan ja voititte hirmuvaltiaat! / Tulta ja miekkaa te ette pelänneet, / ettekä villipetoja,
jotka söivät teidän ruumiitanne, / vaan enkelten kanssa veisuin ylistäen Kristusta te
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saitte seppeleet taivaista. / Rukoilkaa, että maailmalle annettaisiin rauha // ja meidän sieluillemme
suuri armo!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Hedelmän syömiseen houkuttaen vihollinen saattoi Aadamin ulos paratiisista, mutta Kristus
ristillään saattoi siihen ryövärin, joka huusi: Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!
Kun te opetustenne jumalallisin sätein valistitte maan ääret, te hajotitte pahan jumalattomuuden
pimeyden, ja laskemattomaan valkeuteen siirtyneinä teitä aina ylistetään autuaiksi.
Oi Kristuksen opetuslapset, kun teillä oli Isän persoonallinen Viisaus, joka teki teidät kaikki
viisaiksi, te valistitte maailman saarnan hullutuksella ja siirsitte sen jumalalliseen tietoon.
Marttyyrien tropari
Oi Kristuksen kilvoittelijat, kun te kestitte kidutukset ruumiittomien tavoin, te voititte perin pohjin
kaikki ruumiittomat viholliset. Sen tähden kaikki ihmiset aina ylistävät teitä autuaiksi.
Kunnia  
Uskovaiset, kumartakaamme Kolminaisuutta, Isän kanssa Poikaa ja elävää Henkeä, jakamatonta,
erottamatonta ja yhdellä istuimella hallitsevaa ykseyttä, ja huutakaamme: Pyhä olet Sinä, kolmipyhä
Jumala!
Nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Me ylistämme Sinua autuaaksi, oi puhdas ja viaton, niin kuin itse ennustit, sillä Sinä kannoit
Jumalan, josta apostolit julistivat. Rukoile heidän kanssaan, oi nuhteeton, että me saisimme
lunastuksen rikkomuksistamme!
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Torstai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Kerran esiisä maistoi puusta kuoleman, / mutta nyt jokainen uskovainen saa puun kautta
lunastuksen kuolemantuomiosta. / Kaikki joissa henki on, veisuin ylistäkäämme ja
kunnioittakaamme Häntä, / joka omasta tahdostaan tuli ristiinnaulituksi meidän tähtemme // ja
valisti maan ääret.
Vaikka sydämeni on paatunut / ja olen pahoissa ajatuksissani aivan toivoton ja tuomion alainen, /
minä huudan Sinulle, oi Jumalan Sana: / Tyynnytä laupiaana salaiset rikokseni // ja aivoitusteni
sopimattomat liikkeet!
Oi armollinen Kristus, / Sinun rististäsi me kerskaamme / ja sen avulla voitettuamme vihollisen
eksytyksen / veisuin ylistämme Sinua lakkaamatta, / sillä Sinä, laupias, toteutit hyvänä meidän
pelastuksemme maan keskellä, // kun Sinut omasta tahdostasi sille ylennettiin.
J umalansynnyttäjän stikiirat
Sinuun minä aina panen pelastukseni toivon, / Sinussa minä luotan pelastukseeni, / oi kaikkein
pyhin Neitsyt. / Päästä siis minut kaikesta vahingosta, turmeluksesta ja himoista, / toivottomasta
pahuudesta, // ja ennen kaikkea armottomasta ja rahanhimoisesta mielenlaadusta!
Taaskin kutsun avukseni Sinua, Valtiatar Neitsyt, / tätä rahan rakastamisen himoa vastaan, / sillä
totisesti pelkään sen hyökkäyksiä enemmän, kuin villipetoja. // Rahanhimona tuomitaan
säästäväisyys pikkuasioissakin.
Oi Jumalansynnyttäjä, / anna minulle voimaa, että joka päivä katsoisin lempein mielin ja hyvin
aikein / köyhien ja muukalaisten, monien varattomien puoleen, / että oppisin omaisuudettomuutta, //
joka pystyy tekemään minut Jumalan omaksi.
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun nuhteeton Äiti näki Karitsansa ristille ylennettynä, / hän huusi valittaen: / Oi suloisin lapseni, /
mikä on tämä uusi ja ihmeellinen näky? / Kuinka Sinut, joka pidät kaikkea kädessäsi, // on
lihallisesti naulittu puulle?
Prokimeni, 6. sävelmä: Apu minulle tulee Herralta, / joka on tehnyt taivaan ja maan. (Ps. 121:2)
Liitelauselma: Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? (Ps. 121:1)
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Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Risti pystytettiin pääkallon paikalle / ja kasvatti meille kuolemattomuuden kukan iankaikkisesta
lähteestä, // Vapahtajan kyljestä.
Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, niin kuin palvelijain
silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niin kuin palvelijattaren silmät katsovat hänen
emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes
hän armahtaa meitä. (Ps. 123:12)
Vapahtajan kallis risti / on meille sortumaton suojamuuri, / sillä siihen toivoessamme // me kaikki
saamme pelastuksen.
Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi olemme jo
saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta.
(Ps. 123:34)
Marttyyrien stikiira
Oi Herra, anna meille Sinun rauhasi / kaikkien pyhien ja Jumalansynnyttäjän esirukousten kautta, /
ja armahda meitä, // Sinä ainoa laupias!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Aadamin muinaisen karvaan maistamisen / Sinä teit makeaksi maistamalla sappea ja etikkaa, / oi
suloisin lapseni, / kun Sinut vanhurskas ylennettiin tuomitun tavoin puulle. / Mutta nouse
kaikkivaltiaana ylös ja anna suloisuus minullekin, / jonka Sinun kärsimyksesi ovat katkeroittaneet,
oi Herra, // lausui Neitsyt itkien.

Perjantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Pelasta, Herra, Sinun kansasi / ja siunaa Sinun perintöäsi. / Anna seurakunnallesi voitto vihollisista
// ja suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi.
Kun Sinut ristiinnaulittiin, Kristus, / hirmuvalta loppui ja vihollisen voima kukistui, / sillä ei enkeli
eikä ihminen, vaan Sinä, itse Herra, meidät pelastit. // Kunnia olkoon Sinulle!
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Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Vapahtaja, joka sait ristilläsi voiton vihollisistasi, / hajota niin kuin tomu niiden harhaopit ja
korota puhtaan Kirkkosi sarvi. / Herra, pysäytä niiden kuohunta meitä vastaan // ja anna
oikeauskoisten joukoille rauha synnyttäjäsi rukousten kautta!
II Katismatroparit
Oi ihmisiä rakastava, me kumarramme puuta, / johon Sinut, kaikkien Elämä, ristiinnaulittiin. / Sinä,
Vapahtaja, avasit paratiisin ryövärille, joka lähestyi Sinua uskossa, / ja hän sai osakseen autuuden
tunnustaessaan Sinut: "Herra, muista minua!" / Niin kuin otit ryövärin ota meidätkin vastaan, / kun
me huudamme Sinulle: / Kaikki me olemme syntiä tehneet Sinua vastaan, // älä hyvyydessäsi
hylkää meitä!
Uskon kautta ristin ase kerran osoittautui hurskaalle kuningas Konstantinokselle / sodassa
kukistamattomaksi voitonmerkiksi vihollisia vastaan. / Sen edessä vihollisvoimat vapisevat. // Se
onkin tullut uskovaisten pelastukseksi ja Paavalin kerskaukseksi.
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessäni Sinut kuolleena ja alastomana puulla, / haavoitun hirveästi ja sisimpäni järkkyy, / oi
ylen hyvä Poikani ja kaikkivoimallinen Jumala, / huusi nuhteeton huoaten. / Veisuin ylistäkäämme
ja uskolla kunnioittakaamme // häntä Herran Äitinä.
III Katismatroparit
Oi Laupias, kun Sinut omasta tahdostasi naulittiin ristiin, / Sinä jumaloitit meidän turmeltuneen
olemuksemme / ja kuoletit ihmisiä tuhoavan lohikäärmeen. / Mutta vahvista maailma oikealla
uskolla / ja kukista harhaoppisten pöyhkeys // kalliilla ristilläsi!
Marttyyrien tropari
Kunniakkaat voittajat ovat pukeutuneet Sinuun, Herra, / kilvoituksen kerskaukseen ja seppelten
antajaan, / sillä kärsivällisinä kidutuksissa he voittivat rikolliset, / ja jumalallisella voimalla saivat
vastaanottaa taivaasta voiton merkin. / Heidän rukoustensa kautta // anna meille suuri armo, oi
Jumala!
Kunnia   nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun tahraton uuhi näki ristillä karitsan tavoin teurastetun Karitsan ja Paimenen, / hän raastoi
kasvojansa ja lausui valittaen: / Voi murhanhimoisten heprealaisten röyhkeyttä, / ja Sinun
jumalallista pitkämielisyyttäsi, minun Poikani! / Sillä omasta tahdostasi // olet Sinä kärsinyt.
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Ristin kanoni, 1. sävelmä
Akrostikon ilman J umalansynnyttäjän tropareita on: Ylistän Valtiaan puhdasta kärsimystä.
Joosef.
1. veisu
Irmossi:
Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, / joka Egyptissä auttoi Moosesta / ja hänen kauttansa hukutti
faaraon kaikkine sotajoukkoineen, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Sinä, luonnoltasi kärsimyksistä vapaa, suostuit kärsimään meidän tähtemme, ja ryövärien kanssa
ristiinnaulittuna Sinä, Sana, kuoletit pahuuden ruhtinaan, vihollisen, ja pelastit ne, jotka ylistystäsi
veisaavat.
Oi Jeesus, joka olet koittojen koitto, Sinä tulit meidän luontomme auringonlaskun paikkaan, ja kun
aurinko näki Sinut riippumassa, se kokosi valonsa.
Marttyyrien troparit
Hyvä oli siirtonne kuolemaan, joka tuottaa iankaikkisen elämän, oi kilvoittelijat, sillä te tulitte
otollisiksi taivasten valtakuntaan. Sen tähden teitä kunnioitetaan ja ylistetään autuaiksi.
Oi pyhät marttyyrit, jotka hyvin seurasitte Kristuksen kärsimysten esimerkkiä, te parannatte
ihmisten kärsimyksiä salaisella kirurgialla, ja sanalla karkotatte henkiä.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun Äiti näki Kristuksen karitsan tavoin ristille ripustettuna, hän valitti ja huusi: Minne on hävinnyt
kauneutesi, oi pitkämielinen, ikiaikainen Poikani?

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Hirveyksien merellä ja himojen kuohuissa ollen minä huudan avukseni Sinun tyyneyttäsi, oi viaton
ja puhdas, pelasta minut, sillä Sinä olet uskovaisten satama.
Kun jumalallisen Hengen valo ennalta puhdisti Sinun sielusi, Sinä sait ottaa kohtuusi Isän
heijastuksen, oi puhdas Neitsyt. Hajoita siis minunkin rikkomukseni synkeys!
Me ylistämme Sinua, taivaallista majaa ja pyhää arkkia, johon Kristus rakensi oman huoneensa ja
osoitti sen pelastavaksi armahduksen paikaksi.
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Oi veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä, Sinä olet ihmissuvun varma turva, muuri, suojelus ja satama
ja elämän vaivoissa olevien vahva puolustaja.

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Vahvista sydämeni, / että aina täyttäisin Sinun tahtosi, oi kaikkivoimallinen Kristus Jumala, / joka
olet vetten päälle toisen taivaan vahvistanut // ja olet maan vetten päälle perustanut.
Troparit
Oi Herra, Sinä levitit kätesi ristille ja kastelit sormesi verellä pelastaaksesi kättesi työn, Aadamin,
murhaajan kädestä ainoana hyvänä ja ihmisiä rakastavana.
Sinun kylkesi, oi Herra, lävistettiin keihäällä, että oikaisisit kylkiluun horjahduksen. Sinut
ylennettiin puulle, että saattaisit ymmärtäväisen ryövärin kanssa paratiisiin hänet, joka kerran teki
haaksirikon puun hedelmään.
Marttyyrien troparit
Veisuin ylistäkäämme puhtain mielin kirkon tukipylväitä, jumalisuuden linnoituksia, vihollisen
kukistajia, Herran marttyyreja.
Ikään kuin hengellisen viinipuun jumalallisina oksina marttyyrit selvästi kantoivat kärsivällisyyden
rypäleitä, joista virtaa kaikkien uskovaisten sydämet ilahduttavaa viiniä.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, joka jumalallisella armolla teki
ristinsä puun kautta katoamattomuudesta osallisiksi hedelmän turmelemat.

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Irmossi
Herra, vahvista kirkkosi, / jonka teit omaksesi ristisi voimalla, / jolla sait voiton vihollisesta // ja
valistit koko maailman.
Troparit
Oi Valtiatar, itkien minä rukoilen: hajota esirukouksesi kautta Poikasi valkeudella minun
laiminlyöntieni pimeys!
Oi ylen puhdas, kun Sinulla on ihmeitten syvyys ja parannusten lähde, pyyhi esirukouksillasi pois
minun sielustani kaikki synnistä johtuva saasta!
Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 62

Me kumarramme sanomatonta synnytystäsi, oi siunattu, ja pyydämme Sinua esirukoilijaksemme:
Oi puhdas, rukoile, että meidät jotka veisuin Sinua ylistämme, päästettäisiin kaikesta hädästä!
Oi Sanan Äiti, me olemme saaneet Sinut toiveitten täyttymykseksi, jumalalliseksi suojelukseksi,
turvaksi ja pelastuksen päiväksi: valista meidät katumuksen valolla!

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, minä olen kuullut Sinulta sanoman ja peljästynyt, / profeetta sanoi, minä olen käsittänyt
Sinun tekosi / ja ylistänyt // Sinun voimaasi.
Troparit
Vaikka Sinä, hyväntekijä ja Herra, oletkin vanhurskas lainsäätäjä, Sinut luettiin lainrikkojien
joukkoon, kun Sinut ylennettiin puulle, kun Sinä halusit kaikille antaa vanhurskauden.
Enkelten voimat hämmästyivät nähdessään Sinut ristille ylennettynä ja kuinka Sinä, oi Aurinko,
voitit voimallasi pimeyden ruhtinaat.
Marttyyrien troparit
Hengen armolahjoista parannuksen armoa ammentaneet marttyyrit päästävät armossa kaikki lepoon
sielut turmelevista himoista.
Välinpitämättömyyden uneliaisuuden karistaen voittajat nukuttivat petojen raivon jumalallisen
uskon valppaudella, ja saavuttivat iloiten voiton.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi lapseni! Kuinka näenkään Sinut, elämän antajan, puulle ylennettynä ja epäoikeudenmukaisesti
surmattuna? lausui Neitsyt itkien.

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Irmossi
Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, / minä olen käsittänyt Sinun taloudenhoitosi, / ja pelvolla //
ylistänyt Sinua!
Troparit
Me kaikki uskovaiset olemme saaneet Sinun esirukouksesi, oi viaton Neitsyt, häpeään
joutumattomaksi armahdukseksi.
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Oi viaton, kun Sinun kohdussasi sikisi sanoin selittämättömästi Jumala ja Sana, Sinä synnytit
Jumalan, meidän sukukuntamme vapahtajan.
Oi Neitsyt, kun Sinun suojeluksesi on meillä kukistamattomana muurina, me pääsemme
näkymättömistä vihollisista.
Oi siunattu Neitsyt, nosta ylös synteihin langenneet, sillä Sinä olet uskovaisten toivo!

Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Oi ihmisiä rakastava Valtias, / Kristus meidän Jumalamme! / Suo lähestymättömän valkeutesi
valaista meidät // kun me aamusta varhain riennämme täyttämään Sinun käskyjäsi.
Troparit
Oi kaikkien Tuomari, ainoa sääliväinen Kristus, meidän Jumalamme, lihallisesti ristille ylennettynä
Sinä kutsuit tuntemiseesi pakanakansat, jotka eivät Sinua tunteneet.
Oi vanhurskas Herra, kun Sinä seisoit epäoikeudenmukaisen tuomioistuimen edessä, ennen tuomion
alainen Aadam vanhurskautui ja huusi: Kunnia olkoon Sinun ristiinnaulitsemisellesi, oi
pitkämielinen Herra!
Marttyyrien troparit
Oi marttyyrit, te osoittauduitte Jumalan istuttaman paratiisin kaltaisiksi, sillä kalliit kärsimykset
ovat teillä ikään kuin tuoksuvina kukkina, jotka levittävät hyvää hajua jokaisen uskovaisen sieluun.
Veisuin ylistämme marttyyreja, kukoistavia ja runsashedelmällisiä uskon puita, jotka kantavat
kuolematonta hedelmää ja murskaavat pahuuden juuret.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Herra, kun kunniallinen sauva, josta oli kasvanut kuihtumaton vesa, näki Sinut puulle
ylennettynä, hän huusi: Älä osoita minua lapsettomaksi!

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Irmossi
Yöstä aamuun kiiruhtaen / me veisuin ylistämme Sinua, Kristus Jumala, / joka meidän tähtemme
tulit köyhäksi // ja kärsit lihassa ristin ja kuoleman.
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Troparit
Sinusta me olemme saaneet otollisen avun kiusauksissa, ahdistuksissa ja hirveissä synneissä, oi
ainainen Neitsyt, joka olet väkevä puolustajamme.
Oi Jumalansynnyttäjä, enkelten sotajoukot veisuin ylistävät aina Sinua, joka yliluonnollisesti
synnytit Luojan ja pysyit Neitseenä.
Oi nuhteeton, pese pois synnin minuun piinnyttämä saasta parannustesi lähteessä ja ihmeittesi
vesillä!
Oi viaton, Sinun kohdussasi sikisi meidän sielujemme armahdus ja Sinä synnytit pelastuksen meille,
jotka suurella uskolla ylistämme Sinua Jumalansynnyttäjäksi.

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Oi ihmisiä rakastava, / minä rukoilen Sinua, / joka pelastit profeetan meripedon vatsasta: // Nosta
minutkin rikkomusteni syvyydestä!
Troparit
Sinä, joka olet yläpuolella kaiken kunnian, otit kantaaksesi sen kunniattomuuden, että Sinut
naulittiin ristille, kun halusit antaa ihmisille kunnian.
Ruo'olla lyötynä, Sinä Kristus, meidän Jumalamme, allekirjoitit vapautuksen minulle, joka olin
eksyttäjän orjuuttama.
Marttyyrien troparit
Kilvoituksen kärsimysten kautta te, pyhät, pääsitte loppuun otollisina sanomattomaan iloon.
Kristuksen rakkauden hiilet teitä polttivat, ja sen tähden te pysyittekin palamatta, vaikka teitä
tulessa poltettiin.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton, synnytyksen jälkeenkin Sinä säilyit samana, kuin ennen synnytystä, sillä Sinä
synnytit Jumalan, joka puulla pelasti ihmisen.
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Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Irmossi
Joonan kanssa me huudamme Sinulle, Herra, / kiittäen ja rukoillen: / Nosta meidän elämämme //
ylös turmeluksesta!
Troparit
Oi Valtiatar, paranna tuskallisten kärsimysteni murtumat esirukouksesi siteellä, ja lahjoita minulle
terveys!
Sinun suojaasi minä turvaudun, sillä monet sopimattomat teot ovat minut täysin valtaansa ottaneet
ja monet synnit ovat vanginneet minun mieleni: Pelasta minut!
Oi viaton Neitsyt, vakaalla uskolla me kaikki rukoilemme Sinua, että Jumalan Äitinä päästäisit
meidät rikkomuksistamme.
Oi nuhteeton, joka osoittauduit hengellisen Auringon kantajaksi, valista meidät, jotka nukumme
tietämättömyyden yössä!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Oi Vapahtaja, / Sinä vilvoitit kasteella tulisen pätsin. / Sen tähden hurskaat nuorukaiset iloiten
karkeloivat ja huusivat: // Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala!
Troparit
Ristiinnaulittuna Sinä järkytit luomakunnan, surmattuna Sinä surmasit käärmeen: Siunattu olet Sinä,
isiemme Jumala!
Pitkämieliselle annetaan sappea juotavaksi ja Hän vuodattaa pelastavaista suloisuutta minulle, joka
olen hekumallisen syömisen takia jäänyt vaille paratiisin nautintoa.
Marttyyrien troparit
Raudoilla raavittuina marttyyrit jättivät kuolettavan himon ja saivat Jumalalta jumalallisen asun.
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Oi hyvin voittaneet marttyyrit, puhdas kärsimys kärsimystenne esikuvana te kestitte auliisti
vihollisten kidutukset.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Herran ristiinnaulittuna nuhteeton Jumalansynnyttäjä sanoi: Voi! Kuinka Sinä kuolet,
minun Poikani, uskovaisten elämä ja toivo!

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Irmossi
Siunattu olet Sinä, / joka pensaassa ilmestyit tulessa lain antajalle / ja siten edeltä kuvasit Neitseen
synnytystä, // Herra, meidän isiemme Jumala!
Troparit
Tuntien Sinut, Valtiatar, auttajaksi kiusauksissa ja pelastukseksi vaaroissa, me huudamme uskolla:
Oi ylen viaton, siunattu on Sinun kohtusi hedelmä!
Oi Jumalansynnyttäjä, joka synnytit elämän antajan, nosta ylös minut, joka olen hirveitten syntien
kuolettama, että huutaisin: Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Sinusta esiin tullut Jumala lunasti luonnon kirouksesta ja paransi kaikkien tuskat: Oi ylen viaton,
siunattu on Sinun kohtusi hedelmä!
Iloitse, uskovaisten ilo ja murheesta päästö! Iloitse, kaikkien niiden armahdus, jotka uskolla
huutavat: Siunattu olet Sinä, puhdas, veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä!

Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Veisuin ylistäkää Herraa, / joka pelasti pätsistä ylistystä veisaavat nuorukaiset / ja muutti pauhaavat
liekit vilpoisuudeksi, // ja korottakaa Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Kun Sinut, Vapahtaja, naulittiin ristille, luomakunta järkkyi, aurinko lopetti säteensä, kalliot
halkesivat ja tuonela riisuttiin alastomaksi, sillä se ei kestänyt Sinun valtaasi, oi Vapahtaja.
Sinä, oi laupias, otit vastaan tuomion hyljättyjen tuomittujen tähden, ja alastomaksi riisutun tähden
Sinä riipuit alastomana puulta. Suuri on Sinun valtasi ja ihmisrakkautesi!
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Marttyyrien troparit
Ruumiittomien kanssa asuvat Kristuksen soturit kävivät vihollista vastaan pukeutuneina ristiin niin
kuin haarniskaan, ja polkivat sen maahan ihanilla jaloillaan.
Urhoolliset seisoivat kilpakentällä jäsenensä raudoilla murskattuina, ja he murskasivat eksytyksen
rakennelman salvat ja hajottivat maahan pahojen henkien alttarit.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Taivaita korkeampi ylisti suureen ääneen ainoaa korkeinta, Kristusta, kun näki, miten Hän puulle
ylennettynä paiskasi maahan ylvästelevän vihollisen.

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Irmossi
Me edeskannamme Sinulle ruumiittomien ylistystä, / niin kuin nuorukaiset pätsissä, / ja veisaten
lausumme: // Kaikki Herran teot kiittäkää Herraa!
Troparit
Oi Jumalansynnyttäjä, tee laupias Jumala ja Sana armolliseksi meille, jotka uskolla lakkaamatta
huudamme: Kaikki Herran teot kiittäkää Herraa!
Kun meillä, jotka olemme vajonneet rikkomusten syvyyteen, on puhdistuksenamme Sinun
esirukouksesi, oi Jumalansynnyttäjä, me huudamme: Kaikki Herran teot kiittäkää Herraa!
Kun meillä on Sinut turvana vaaroissa, taistelutoverinamme ja suojelijanamme, me huudamme:
Kaikki Herran teot kiittäkää Herraa!
Synkeät, hirveät aallot kuohuttavat minua, ja sen tähden minä kiiruhdan Sinun esirukouksesi
satamaan huutaen: Kaikki Herran teot kiittäkää Herraa!

Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Veisuin me ylistämme Sinua, oi puhdas Äiti, / palamatonta pensasta, jonka Mooses näki, /
Jaakobille näytettyjä eläviä portaita ja taivaan porttia, // jonka kautta on kulkenut Kristus, meidän
Jumalamme.
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Troparit
Voi kuinka tottelematon kansa antoikaan ristille ainoan pitkämielisen! Omasta tahdostaan Hän tuli
köyhäksi, otti vastaan kärsimyksen ja toimitti kärsimyksistä vapautumisen kaikille Aadamista asti
langenneille.
Oi Kristus, Sinä otit lihassa vastaan kunniattoman ristiinnaulitsemisen, kun halusit antaa kunnian
järjettömissä himoissa häpäistylle ja alkuperäisen kauneutensa menettäneelle ihmiselle. Kunnia
olkoon ymmärryksen ylittävälle laupeudellesi!
Marttyyrien troparit
Kristus, Sinä laskematon Aurinko, Sinä ohjasit sanomattoman kunniasi ja kirkkautesi valkeuteen ne,
jotka aamuvarhaisesta pyrkivät Sinua kohti ja Sinun avullasi välttivät kadotuksen pimeyden. Valista
meidätkin heidän rukoustensa kautta.
Pyhien marttyyrien joukko sai voiton kymmenistä tuhansista hengellisistä vihollisista ja liittyi
pyhien voimien kymmeniin tuhansiin, ja nyt he parantavat Kaikkivoimallisen viittauksella
sielujemme kymmenet tuhannet kärsimykset.
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, kirkasta minun mieleni Sinusta lihallisesti koittaneen valkeudella, valista sydämeni,
karkota synnin synkeys ja hajoita välinpitämättömyyteni koko pimeys.

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Valtiatar, suuri on Sinun sääliväisyytesi ja runsas Sinun armeliaisuutesi! Paranna palvelijasi
ruumiin kärsimykset, haavat ja vammat, että velvollisuuden mukaan Sinua ylistäisin!
Kiitollisena minä ylistän Sinua, jonka kohdussa sikisi Isän Sana ja joka synnytit Hänet
yliluonnollisesti ja pysyit neitseenä, oi ylen viaton, ja minä huudan Sinulle: Iloitse, syntisten apu!
Oi puhdas, Sinä meidän sielujemme toivo, Sinä olet uskovaisten ainoa eksymätön ohjaaja ja
pelastuksen polku, joka viet meitä ainoan Jumalan valtakunnan taivaallista, suoraa tietä.
Sinä, oi nuhteeton, viljelit meille taivaallisen tähkäpään, ja nyt Sinä ravitset meitä, rukoilet
lakkaamatta puolestamme, pelastat meidät ahdistuksista ja vaaroista ja annat syntien armahduksen
kaikille meille, jotka veisuin Sinua ylistämme.
Eksapostilario, 3. sävelmä
Risti, minun Kristukseni valtikka, / hallitsijain voitonmerkki, / oikeauskoisten kunnia, varjele meitä,
/ jotka Sinua kumarramme, // että vääräuskoisten ihmisten joukot kukistuisivat!
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2. sävelmä
Risti, koko maailman suojelija! / Risti, Kirkon kaunistus! / Risti, hallitsijain vahvistus! / Risti,
uskovaisten tuki! / Risti, enkelten kunnia // ja pahojen henkien tuho!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle, 3. sävelmä
Seistessään ristisi juurella / Sinut siemenettä synnyttänyt valitti ja huusi: / Voi suloisin Lapseni! /
Kuinka olet laskenut minun silmistäni! // Kuinka Sinut on luettu kuolleitten joukkoon?

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Sinua, joka naulittiin ristille / ja joka annoit meille elämän, / me lakkaamatta veisuin ylistämme //
Vapahtajana ja Herrana!
Sinun ristisi kautta, oi Kristus, / muodostui enkelten ja ihmisten yksi lauma ja yksi kirkko. / Taivas
ja maa riemuitsevat, // Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Marttyyrien stikiira
Tulkaa, kaikki kansat, / kunnioittakaamme veisuin ja hengellisin lauluin / Kristuksen
voittopalkinnon saavuttaneita, / maailman valistajia ja uskon saarnaajia, / iankaikkista lähdettä, josta
uskovaisille virtaa parannuksia. / Oi Kristus, meidän Jumalamme, / lahjoita heidän rukoustensa
kautta maailmallesi rauha // ja meidän sieluillemme suuri armo!
Kunnia   nyt  .
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Viaton Äiti huusi itkien nähdessään Herran puun päällä: / Ikään kuin pahuudeton Karitsa on Sinut,
laupias, ylennetty ristille / ja omasta tahdostasi tulet teurastetuksi, / oi suloisin Lapseni! / Minun
sydämeni on tulessa ja haavoittunut, // mutta veisuin minä ylistän mittaamatonta armoasi.

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Hedelmän syömiseen houkuttaen vihollinen saattoi Aadamin ulos paratiisista, mutta Kristus
ristillään saattoi siihen ryövärin, joka huusi: Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!
Kun Sinut, synnitön Kristus, naulittiin ristille, Sinä otit pois kaikkien synnit, ja kun kylkesi
lävistettiin keihäällä, Sinä vuodatit pelastuksen virtoja, verta ja vettä, ja muovasit uudestaan
turmeluksen murskaamat.
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Kun Sinut, Jeesus Jumala, naulittiin puulle omasta tahdostasi, Sinä päästit nauloista Aadamin koko
himoihin juuttuneen mielen, oi laupias, ja kalliilla haavoillasi haavoitit pahojen henkien joukot.
Marttyyrien tropari
Kun te, kunniakkaat marttyyrit, seurasitte vapaaehtoisesti lihassa kärsineen esimerkkiä, te aina
karkotatte Hengen voimalla ihmisten vaikeasti parannettavia kärsimyksiä ja sairauksia.
Kunnia  
Me tunnemme Sinut yksivoimalliseksi, yksiarvoiseksi Kolminaisuudeksi, aluton Jumala Isä ja
Poika ja Pyhä Henki, ja uskolla ylistämme yhtä kolmipersoonaista jumalallista hallitusta.
Nyt  .
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Kristus Jumala, kun Sinut lihassa synnyttänyt näki Sinut ristille naulittuna, hän lausui valittaen:
Oi Poikani, miten kiittämätön kansa onkaan Sinulle maksanut!

Perjantai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Minä kurja jouduin kerran kuolemaan puusta syötyäni, / kun tottelin käärmeen neuvoa, / ja jouduin
karkotetuksi jumalallisesta kunniastasi. / Sen tähden minä raukka olen synnin kuolettama, / mutta oi
ihmisiä rakastava, Sinä ainoa sovintoon aulis, // tee minut paratiisin asukkaaksi!
Oi sielu, jätä kaikki, ajattele viimeistä hetkeäsi / ja ota vaari lähdöstäsi siihen valmistautuen, / ettei
kuolema äkkiä tullessaan yllättäisi sinua valmistautumattomana. // Rukoile siis Herraa aina valvoen
ja vuodata kyyneleitä!
Oi ikiaikainen Jumala, / kuoleta minua kiusaavien himojen mieli / ja laupiaana tyynnytä
jumalallisella vallallasi kurittomat liikkeeni. / Anna minulle rikkomukseni anteeksi, / oi sovintoon
valmis, laupias ja ihmisiä rakastava, // hyvyytesi rikkauden tähden!
J umalansynnyttäjän stikiirat
Oi pyhä Jumalansynnyttäjä, / tee minut puhtaaksi, kunnialliseksi ja ymmärtäväiseksi, / sävyisäksi,
rauhaisaksi, säädylliseksi, / suoraksi ja pyhittäen eläväksi, / totuudelliseksi, miehuulliseksi,
järkeväksi, / pitkämieliseksi, hyväksi, armeliaaksi ja kohtuulliseksi, / nuhteettomaksi,
moitteettomaksi ja viattomaksi, // ynnä lisäksi paratiisista osalliseksi!
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Oi puhdas, minusta on tullut häpeälliseen irstauteen sytyttäjä, / rikkomusten keksijä, himojen
opettaja, / siveettömyyteen ohjaaja, riettauden edustaja / ja hirveän hillittömyyden puolustaja, / sillä
minä hekumoin niitten ajattelemisestakin, // mutta päästä minut kaikkinaisesta kadotuksesta!
Minä olen synnin hirveitten ryöppyjen hirveässä myrskyssä, / tuonelan tuskat minua ympäröivät, /
ja sielun kuoleman pakkanen lähestyy. / Oi armollinen Valtiatar, / tuskaisin sydämin minä huudan
Sinulle: // Riennä, tempaa minut epätoivon kuolemasta ja kadotuksen tuonelasta!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Veisuin ylistäkäämme 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 maahan vihan väliseinän hän toi tilalle
rauhan ja avasi valtakunnan. / Hänessä meillä on uskon ankkuri, ja hänestä syntynyt Herra on
puolesta taistelijamme. / Ole siis rohkea, Jumalan kansa, älä pelkää, // sillä kaikkivoimallinen Herra
viholliset voittaa.
Prokimeni, 7. sävelmä: Jumala, Sinä olet minun turvani, / Sinun laupeutesi käy minun edelläni. (Ps.
59:1011 LXX)
Liitelauselma: Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka nousevat minua
vastaan. (Ps. 59:1)

Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiirat
Oi pyhät, tunnustuksenne kilpakentällä kukisti pahojen henkien voiman / ja vapautti ihmiset
eksytyksestä. / Sen tähden te huudatte pää katkaistunakin: / Ihmisiä rakastava Herra, olkoon
sielumme uhri otollinen Sinun edessäsi, // sillä Sinua halaten me ylenkatsoimme ajallisen elämän.
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala. (Ps. 68:36 LXX)
Oi teidän hyvää kauppaanne, te pyhät, / sillä te annoitte verta ja saitte periä taivaallista, / ja hetken
kiusattuina saatte iankaikkisesti iloita. / Totisesti hyvä on teidän kauppanne! / Sillä jättäen
katoavaisen te saitte katoamattoman, // ja enkelten kanssa karkeloiden te lakkaamatta veisuin
ylistätte yksiolennollista Kolminaisuutta.
Liitelauselma: Pyhille jotka maassa ovat Hän sanoo: Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun
mielisuosioni. (Ps. 16:3)
Oi maineikkaat marttyyrit, / maa ei teitä kätkenyt, vaan taivas otti teidät vastaan. / Teille avautuivat
paratiisin portit / ja sisälle käytyänne te nautitte elämän puusta sekä rukoilette Kristusta, // että Hän
antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon.

Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 72
Vainajien stikiira
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
Mikä elämän nautinto voisi olla surusta vapaa? / Mikä kunnia maailmassa olisi muuttumaton? /
Kaikki on varjoa heikompaa, kaikki unennäköä petollisempaa. / Hetki vain, niin kuolema kaiken
haltuunsa ottaa. / Mutta, oi Kristus, Sinä ihmisiä rakastava, / saata nämä, jotka olet valinnut, //
lepoon Sinun kasvojesi valkeudessa ja ihanuutesi ihailussa.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Ota meiltä vastaan ilotervehdys, / oi pyhä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / koko maailman puhdas aarre,
sammumaton lamppu, / rajoittamattoman tila, purkamaton temppeli. / Iloitse, Sinä josta syntyi
Karitsa, // joka ottaa pois maailman synnin!

Jos on Halleluja (paastoaika), avuksihuutostikiiroina veisataan marttyyrien stikiiroita, ja
virrelmästikiiroina ensimmäinen marttyyrien stikiira ja kaksi vainajien stikiiraa.

Lauantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Hyvinä sotureina, uskossanne yksimielisinä / ja hirmuvaltiaitten uhkailuja pelkäämättä / te, pyhät,
kävitte auliisti Kristuksen tykö kallista ristiä kantaen, / ja päästyänne tien loppuun te saitte taivaasta
voittopalkinnon. / Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi teille voiman! / Kunnia Hänelle, joka teidät
seppelöi! / Kunnia Hänelle, // joka teidän kauttanne antaa kaikille parannuksia!
Ota esirukouksena vastaan pyhien kärsimykset, / jotka he Sinun tähtesi kestivät, / oi ihmisiä
rakastava Herra, // ja paranna kaikki meidän tuskamme, me rukoilemme.
Rukoilkaamme kaikki Kristuksen marttyyreja, / sillä he rukoilevat meille pelastusta. /
Lähestykäämme heitä halulla ja uskolla. // Uskon vartijoina he jakavat parannusten armoa ja
hävittävät pahojen henkien joukkiot.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Gabrielin julistaessa ilotervehdyksen Sinulle, oi Neitsyt, / tuli yht'aikaa sen äänen kanssa kaikkien
Valtias lihaksi Sinussa, / pyhässä arkissa, niin kuin vanhurskas Daavid oli sanonut. / Luojasi
kantajana Sinä tulit taivaita avarammaksi. / Kunnia olkoon Sinut asunnokseen ottaneelle, / kunnia
Sinusta ilmestyneelle, / kunnia Hänelle, // joka Sinun synnytyksesi kautta on meidän vapahtanut.
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II Katismatroparit
Kunniakkaat voittajat ovat pukeutuneet Sinuun, Herra, / kilvoituksen kerskaukseen ja seppeleitten
jakajaan, / sillä kidutukset kestäen he voittivat laittomat, / ja jumalallisella voimalla he saivat
taivaasta voittopalkinnon. / Oi Vapahtaja, vapauta heidän rukoustensa kautta minut
näkymättömästä vihollisesta, // ja pelasta minut!
Vainajien troparit
Sinä, oi Kristus, teit lopun kuoleman vallasta / ja vuodatit maan päällä oleville katoamattomuuden, /
eivätkä Sinuun uskovat kuole, / vaan elävät Sinussa. / Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut / ja lue
heidät pyhiesi joukkoon, / Jumalansynnyttäjän esirukousten kautta, // ja anna heille armosi!
Oi Vapahtaja, saata luoksesi siirtyneet valoisaan paikkaan, / vanhurskastesi joukkoon, / sillä Sinuun,
oi ihmisiä rakastava, he ovat toivonsa panneet. / Ota vastaan rukous isien ja lasten puolesta, / ja
vanhurskauta ainoana armorikkaana // ne, joiden muistoa me vietämme.
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi armoitettu, nähdessään Sinussa ihmeitten ihmeen luomakunta iloitsee, / sillä siemenettä Sinussa
tapahtui sikiäminen, / ja selittämättömästi Sinä synnytit Hänet, / jota eivät enkelijoukkojen
päämiehetkään kykene katselemaan. / Oi Jumalansynnyttäjä, rukoile Häntä // meidän sielujemme
puolesta!

Profeettain ja marttyyrien kanoni, 1. sävelmä
Akrostikon yhdeksännessä veisussa on: J oosef.
1. veisu
Irmossi
Oi Kuolematon, / Sinun voittorikas oikea kätesi / kohosi Jumalan kätenä / väkevyydessä kunniaan, /
sillä kaikkivoimallisena se musersi vastustajat, // mutta Israelille se avasi tien halki meren syvyyden.
Troparit
Profeettain kädet kuvasivat Sinua, joka pidät maan ääret kädessäsi. Oi Sana, revi heidän
pyyntöjensä kautta minun syntieni käsikirjoitus, ja tempaa minut vihollisen kädestä!
Tehtyänne mielenne profeetallisesti jumalallista valistusta vastaanottavaksi te toimitte valkeutena
julistaen hengellisestä koitosta, oi kunniakkaat profeetat, meidän sielujemme valistajat.
Marttyyrien troparit
Oi autuaat, kilvoitusverellänne te kuivatitte monijumalaisuuden ulapan. Kuivatkaa meidänkin
rikostemme virrat pyhien rukoustenne jumalallisella kasteella.
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Oi kilvoittelijoitten pilvi, rukoile Neitseen pilvestä esiin loistanutta Aurinkoa, että Hän hajoittaisi
meidän sydäntemme pimeät pilvet ja lunastaisi meidät helvetistä.
J umalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, älä ylenkatso minua, joka mieleltäni aina horjun pahojen ajatusten houkuttelemana ja
petkuttamana, ja joka olen kokonaan tullut mielipuolisesti vihollisten käsiteltäväksi.

Vainajien kanoni
Akrostikon on: Uskossa kuolleille edeskannan ensimmäisen veisun.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi kuolematon Herra, joka kuolemallasi murskasit kuoleman portit ja salvat, avaa voittajiesi
esirukousten tähden ymmärryksen ylittävän kuolemattomuuden portit nukkuneille.
Sinä laskeuduit kuolemaan, että me tulisimme otollisiksi jumalalliseen elämääsi, ja kun olit ottanut
saaliiksesi sen aarteet, Sinä toit meidät sieltä pois. Oi elämän antaja, anna nytkin lepo lähteneille!
Kun otit kantaaksesi katoavaisuuteni ja kuolevaisuuteni, Sinä puit sen katoamattomuuteen ja ylensit
loppumattomaan, autuaaseen elämään. Anna siellä laupiaana lepo niillekin, jotka olet ottanut tykösi!
J umalansynnyttäjälle
Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin häntä, joka synnytti Jumalasta Jumalan ja Sanan, sillä hän, ylen
puhdas, on tullut kuolleille elämän tieksi. Häntä me ylistämme Jumalan vastaanottajana ja
Jumalansynnyttäjänä.

Profeettain ja marttyyrien kanoni
3. veisu
Irmossi
Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden / ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon
päällesi, / vyötä minut voimalla korkeudesta, / että minä huutaisin Sinulle: / Pyhä on Sinun
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, // oi ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Oi viisaat profeetat, kun te toimitte Hengen astioina, te loistavasti kirkastitte meille Sanan
laskeutumisen. Sen tähden rukoilkaa, että meille, jotka uskolla teitä kunnioitamme, annettaisiin
valistus ja armo!
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Teillä, oi viisaat, oli uskossa sydämenne tauluihin kirjoitettuna pelastavainen laki. Oi Jumalaa
julistaneet profeetat, vapauttakaa siis jumalallisilla pyynnöillänne minutkin, jonka synnin laki on
kurjasti voittanut.
Marttyyrien troparit
Jumalan puoleen ylennettyinä te, marttyyrit, urheasti murskasitte hirmuvaltioitten jumalattoman
korskeuden. Sen tähden minä huudan: Murskatkaa rukouksillanne lohikäärme, joka korskeasti
ylvästelee minua vastaan!
Oi kunniakkaat marttyyrit, jotka olette osallisia jumalallisista kärsimyksistä ja tulevasta
iankaikkisesta valtakunnasta, päästäkää rukouksillanne Luojan puoleen minut lihan himoista,
helvetistä ja tulevasta tuomiosta!
J umalansynnyttäjälle
Oi taivaita avarampi asumus, tee meidät, jotka riennämme tähän Sinun asumukseesi Sinua veisuin
ylistämään, osallisiksi aineettomista asumuksista hartailla rukouksillasi synnyttämäsi Kristuksen,
kaikkien Valtiaan ja Herran, puoleen.

Vainajien kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinä ainoa, joka olet hyvä ja ainoa armorikas, anna niille, jotka ovat hurskaudessa lähteneet Sinun
tykösi, lepo taivaallisissa asumuksissa, joissa on sanomaton ilo ja nautinto, ja joissa marttyyrien
pilvi iloitsee.
Yksin Sinä olet synnittömänä ilmestynyt maan päälle, oi Vapahtajani, joka laupiaana otat pois
tämän maailman synnin. Oi ihmisiä rakastava, anna uskossa lähteneitten sieluille lepo pyhiesi
kartanoissa, paratiisin ihanuudessa!
Kuoleman vallan kukistaen Sinä, Herra, vuodatit kaikille uskovaisille loppumattoman elämän. Saata
sinne nämäkin hurskaudessa lähteneet, älä ota huomioon heidän syntejänsä, vaan anna anteeksi
heidän syntinsä, oi kuolematon.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, siemenettä sikisi Sinussa iankaikkinen Sana, joka eli ruumiillisesti kanssamme, teki
lopun kuoleman väkevyydestä ja laupeudessaan vuodatti ihmisille elämän ja antoi ylösnousemuksen.
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Profeettain ja marttyyrien kanoni
4. veisu
Irmossi
Profeetan silmin nähtyään Sinut / jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa / Habakuk edeltä
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, // meidän pelastuksemme ja uudistuksemme.
Troparit
Te profeetat osoittauduitte lampuiksi Hengessä, jotka loistatte elämän sanaa ja salaisesti valistatte
koko maan. Sen tähden minä huudan: Pitäkää rukouksillanne minun sieluni lamppu
sammumattomana!
Oi hyvämaineiset, jumalalliset profeetat, jotka osoittauduitte Hengen elävöittävien virtojen
täyttämiksi joiksi ja kastelette maan, vilvoittakaa helteen näännyttämä sydämeni!
Marttyyrien troparit
Oi hyvämaineiset, viisaat kilvoittelijat, jotka veripisaroilla sammutitte jumalankieltämisen hiilet,
vilvoittakaa Hengen viileydellä minuakin, joka olen pahan tulisten nuolten tuleen sytyttämä!
Ota, oi minun Kristukseni, vastaan Sinun tähtesi kilvoitelleitten ja vihollisesta voiton saaneitten
marttyyrien rukoukset, ja tempaa hyvyydessäsi minut pois näkyviltä ja näkymättömiltä vihollisilta,
jotka alati pyrkivät minut surmaamaan!
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, viaton Neitsyt, tuntien Sinut kunnian temppeliksi me uskolla kokoonnumme
kunnialliseen temppeliisi ja pyydämme jumalisesti Sinun apuasi, ja Sinun puhtaalla esirukouksellasi
me pelastumme.

Vainajien kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi kuolleitten joukkoon luettu Kristus, Sinä ainoa vapaa, joka kuoletit tuonelan, vapauta hurskaitten
sielun sinne tuomitsemisesta pyhien marttyyrien rukousten kautta.
Valtiaana Sinä olet kaiken ansainnut, ja saanut Aadamin jälkeläiset kuolemasi lunnaaksi ja
vastikkeeksi. Sen tähden me rukoilemme Sinun laupeuttasi: Saata lähteneet lepoon ja anna heille
heidän rikkomuksensa anteeksi!
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Sinä, Vapahtaja, kestit hautaan panemisen ja nostit ylös maasta syntyneet, jotka oli tuomittu
asumaan haudoissa. Suo nytkin iankaikkinen elämä lähteneille, oi ainoa ihmisiä rakastava!
J umalansynnyttäjälle
Sinun synnytyksesi pelasti ihmissuvun, sillä Sinä, Jumalansynnyttäjä, puhdas Valtiatar, synnytit
meille persoonallisen elämän, kuoleman kukistamisen, joka valmistaa meille paluun elämään.

Profeettain ja marttyyrien kanoni
5. veisu
Irmossi
Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit / ja ristilläsi kirkastit, / valaise
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, // jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat.
Troparit
Oi Jumalan kunniakkaat profeetat, jotka jumalisesti loistitte lain varjossa ja julistitte jumalallisen
armon loisteesta, päästäkää minut kuolettavan synnin varjosta!
Oi Jumalan kirkastama Jesaja, Sinä riensit yöstä aamuvarhain kohti Jumalaa ja toimit valaisijana.
Sen tähden minä rukoilen Sinua: Valista rukouksillasi pimentynyt sydämeni!
Marttyyrien troparit
Vaikka ruumistanne venytettiin ja murskattiin rangaistuksissa, te maineikkaat voittajat ylistitte
Jumalaa omin jäseninenne. Rukoilkaa Häntä, oi autuaat, että minäkin saisin jumalallisen kunnian!
Oi ylen hyvä Jumalan Sana, Sinua kaikin tavoin rakastaneitten marttyyrien kautta suo minunkin
mieleni kohdussa siitä Sinun pelkosi, että synnyttäisin pelastuksesi hengen!
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, tuntien Sinut Hänen synnyttäjäksensä, joka omasta tahdostaan on kaiken tehnyt, me
kiiruhdamme jumalalliseen temppeliisi ja rukoilemme siellä, että saisimme Sinun välitykselläsi
lunastuksen erehdyksistämme.

Vainajien kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Parantaaksesi kuoleman myrkyn Sinä otit vastaan kuoleman ja mustasit kuoleman odan. Oi elämän
antaja, anna Sinä itse marttyyriesi rukousten kautta lepo niille, jotka olet luoksesi ottanut!
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Sinä vapautit ihmiset kuolemasta ja turmeluksesta. Saata uskossa lähteneitten henget pyhiesi
majoihin, joista on poissa kaikki suru ja joihin ilo on istutettu.
Oi Valtias, niinkuin Sinä aukaisit paratiisin kanssasi ripustetulle, ota nytkin vastaan uskolla luoksesi
lähteneitten sielut ja anna heille asunto esikoisten kirkossa.
J umalansynnyttäjälle
Oi siunattu ja nuhteeton, joka pelastat ne, joilla on Sinussa toivon ankkuri, ohjaa äidin rohkeudellasi
meidät suopeasti jumalallisen tahdon satamaan!

Profeettain ja marttyyrien kanoni
6. veisu
Irmossi
Ympärillämme on pohjaton syvyys, / eikä ole pelastajaa. / Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt
lampaat. / Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, / sillä Sinä olet voimattomien väkevyys // ja
korotus.
Troparit
Minä olen elämän merellä hädässä ja joutunut synnin pedon haltuun, mutta oi synnitön Kristus,
tempaa minut ylös turmeluksesta niin kuin Joonan ja ohjaa minut elämän tyyniin satamiin!
Profeettain kuoro rukoilee Sinua, Kristusta, jota he laissa loistavina palvelivat jo ennen lakia ja joka
lepäsit heissä: Anna laupiaana syntien päästö kaikille!
Marttyyrien troparit
Rangaistusten ja kidutustenkaan piirittäminä te, ylen autuaat, ette kieltäneet Kristusta. Pelastakaa
sen tähden esirukouksillanne Jumalan edessä minutkin, joka olen vihollisen hyökkäysten
ympäröimä!
Kilvoituksen ihanuuden kaunistamina te, Kristuksen soturit, lähestyitte kaiken kauneutta. Sen
tähden minä pyydän: Kaunistakaa jumalallisilla rukouksillanne minunkin mieleni kauneudettomuus!
J umalansynnyttäjälle
Maria, Sanan puhdas asumus, puhdista minun sydämeni himoista ja tee se jumalallisen Hengen
puhtaaksi astiaksi, että veisuin ylistäisin Sinua, veisuin ylistettävää!
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Vainajien kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Anna laupiaana rikkomukset anteeksi lähteneille, ja anna heille iankaikkinen nautinto siellä, missä
Sinun kasvojesi valkeus loistaa ja kirkastaa voittopalkintosi saavuttajia.
Kyljestäsi vuotaneella verellä Sinä vapautit maailman. Pelasta siis kärsimystesi voimalla uskossa
tykösi lähteneet, sillä Sinä annoit itsesi hintana kaikkien edestä.
Saata lähteneitten sielut nyt lepoon, Sinä joka ensin loit minut puhtailla käsilläsi ja annoit minulle
hengen, ja kun olin kurjasti langennut maahan loit minut uudestaan entistä ihanammaksi.
Oi Herra, anna valoisassa häähuoneessasi asunto niille, jotka ovat nukkuneet uskossa Sinuun, äläkä
hyvänä, laupiaana ja armorikkaana ota huomioon heidän syntejänsä.
J umalansynnyttäjälle
Veisuin ylistämme Sinua, siunattu ja puhdas, jonka kautta meille kuoleman pimeydessä ja varjossa
on koittanut vanhurskauden laskematon Aurinko, sillä Sinä tulit pelastuksemme välimieheksi.

Profeettain ja marttyyrien kanoni
7. veisu
Irmossi
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, / olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, / sillä niin kuin
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala / muinoin pätsissä pelasti kolme
nuorukaista, / niin myös Sinun kohdussasi // Hän uudisti kaiken maailman.
Troparit
Profeettain pyhä kuoro rukoilee Sinua, Herra: Siunaa hengellisellä siunauksella kaikkia, jotka
ylistävät Sinua ja kiittäen huutavat: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala!
Oi jumalalliset nuorukaiset, jotka taivaallisella viileydellä voititte tulen luonnon, päästäkää
iankaikkisesta tulesta minut, joka veisaan ja kiittäen huudan: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin
Jumala!
Marttyyrien troparit
Loistavilla marttyyrivoitoillanne te saitte Jumalan kunnian, oi kunniakkaat marttyyrit. Tehkää siis
meidätkin otollisiksi iankaikkiseen kunniaan, kun me hurskaasti veisaamme: Kiitetty ja korkeasti
kunnioitettu isäin Jumala!
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Oi marttyyrit, jotka kiihkollanne Herran puoleen laannutitte leijonain kiihkon, kukistakaa nytkin
minua vastaan kiihkeästi käyvä lohikäärme ja pelastakaa minut, että hurskain mielin huutaisin:
Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala!
J umalansynnyttäjälle
Oi hyvä, tule välittäjäkseni Sinusta syntyneen Herran edessä, että Hän lunastaisi minut helvetin
tulesta ja soisi minulle valtakunnan, kun minä huudan: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin
Jumala!

Vainajien kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Kristus, suo puhtaan kunniasi kirkkaus kaikille, jotka ovat lähteneet tykösi maailman
kuohunnasta, että he saisivat marttyyrien kanssa huutaa Sinulle: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu
isäin Jumala!
Totisesti Sinä, Aadamin luoja, tulit uudeksi Aadamiksi ja yksin hävitit Aadamin kirouksen. Sen
tähden me rukoilemme Sinua: Saata, oi Kristus, ainoa laupias, lähteneet lepoon paratiisin
ihanuuteen!
Oi Kristus, joka yksin Jumalana tunnet luontomme heikkouden, Sinä hyvä ja sääliväinen, saata
kaikki, jotka olet siirtänyt pois, sinne missä vallitsee Sinun kasvojesi laskematon valkeus, oi
korkeasti kunnioitettu isäin Jumala!

J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinun synnytykseesi päättyivät lain varjot ja muinaiset arvoitukset,
sillä Sinusta koitti meille jumalallisen armon kirkkaus, jonka kautta saamme lunastuksen entisestä
kirouksesta veisuin ylistäessämme korkeasti kunnioitettua Jumalaa.

Profeettain ja marttyyrien kanoni
8. veisu
Irmossi
Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa / kultaa kirkkaammin säteilivät
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: / Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, // veisaten
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
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Troparit
Oi profeetat, joita kiusattiin ja Kristuksen tähden epäoikeudenmukaisesti vainottiin, päästäkään
kiusauksista ja rangaistuksista meidät, jotka veisaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa,
veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Oi Jumalasta julistaneet profeetat, te jumalallisten lahjojen astiat, rukoilkaa, että meistäkin tulisi
Hengen asumuksia, kun me huudamme: Kaikki luodut, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa
Herraa kaikkina aikoina!
Marttyyrien tropari
Kahlittuina te puritte vihollisen koko pahuuden, oi viisaat marttyyrit. Sen tähden lunastakaa
minutkin, joka olen syntien kahlitsema, että veisaisin: Kaikki luodut, veisaten ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi valon täyttämä Neitsyt, joka synnytit valkeuden antajan, Jumalan, kirkasta Jumalan tuntemisen
valkeudella minunkin sydämeni silmät, että veisaisin: Kaikki luodut, veisaten ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina!

Vainajien kanoni
8. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Vapahtaja, anna voittopalkintosi saaneitten esirukousten kautta uskon vanhurskaus niille
uskovaisille, jotka olet siirtänyt, ja osoita heille paikka oikealla puolellasi, että he saisivat veisata:
Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina
aikoina!
Pese ihmisrakkautesi vilpoisuudella pois palvelijaisi kaikki saasta ja suo heidän ylistää Sinua
veisaten: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina!
Sinä, jolla on kuoleman ja elämän koko valta, suo kirkkautesi uskossa nukkuneille, että he saisivat
huutaa: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas ja viaton, Sinä tulit meille pelastuksen, iankaikkisten asuntojen ja kirkkauden välittäjäksi.
Sinua me, kaikki luodut, veisaten ylistämme ja korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.
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Profeettain ja Marttyyrien kanoni
9. veisu
Irmossi
Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, / ilmiliekissä palava,
mutta tulessa kulumaton. / Ja nyt me rukoilemme Sinua: / Sammuta meitä vastaan raivoava
kiusausten pätsi, / että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, // lakkaamatta ylistäisimme.
Troparit
Edeltä ilmaistaksesi alentumisesi pyhissä asumuksissa Sinä, Kristus, osoitit profeettasi valituiksi
astioiksi, ja näytit heidän kauttansa tulevaisen. Heidän kauttansa me rukoilemme Sinua: Lahjoita
meille laupeutesi!
Oi Herra, Sinä ilmestyit profeetoille sen mukaisesti, kuin he kykenivät Sinun kirkkautesi näkemään.
Tee heidän rukoustensa kautta meidätkin mahdollisiksi ottamaan vastaan Sinun puhdas kirkkautesi,
ja puhdista meidän sielumme synnin himoista.
Marttyyrien troparit
Te, marttyyrit, annoitte ruumiinne kidutettavaksi, ja säilyttäessänne mielenne vahingotta kidutitte
pahojen henkien pilviä. Parantakaa sen tähden rukouksillanne minun sydämeni, joka on pahuuden
nuolen vahingoittama.
Vainoojien pahantahtoisuus kärsi tuskia pyrkiessään tuottamaan tuskaa teille, oi puhtaat marttyyrit,
jumalisuuden puolesta taistelijat. Parantakaa minunkin sieluni kauheat tuskat ja sydämeni haavat!
J umalansynnyttäjälle
Hengelliset sotajoukot peljästyivät nähdessään sanoin selittämättömästi käsissäsi Isän jumalallisen
heijastuksen, joka oli tullut Sinun kaltaiseksesi jumaloittaaksensa ihmiset, oi ylen nuhteeton
Neitsytäiti.

Vainajien kanoni
9.veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sääli ihmisiä rakastavana ja armollisena Jumalana omaa luotuasi, ja saata uskossa ajallisesta
lähteneet lepoon pyhiesi majoihin, joissa kaikki marttyyrit iloitsevat, oi armorikas!
Oi ihmisiä rakastava, Sinä jonka armon syvyys voittaa palvelijaisi rikkomukset, ota vastaan ne,
jotka olet valinnut, anna heille lepo Aabrahamin helmassa ja saata heidät asumaan valkeuteesi
Lasaruksen kanssa.
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Sinä, joka ristiinnaulitsemisen kautta tulit ihmissuvun pelastajaksi ja vapahtajaksi, suo
hyväntekijänä niille, jotka nyt olet joukostamme siirtänyt, jumalallinen nautinto, puhdas elämä,
riemu ja kirkkaus.
J umalansynnyttäjälle
Oi ymmärryksen ylittäviä ihmeitäsi! Sinä, ainoa aurinkoa kirkkaampi, puhdas Neitsyt, olet antanut
kaikkien käsittää käsittämättömän synnytyksesi aivan uuden ihmeen. Sen tähden me kaikki Sinua
suuresti ylistämme.
Eksapostilario, 3. sävelmä
Oi ainoa Jumala, joka pyhissä lepäät, / pelasta Sinulle ylistystä veisaavat / profeettain, apostolien,
esipaimenten, marttyyrien ja pyhittäjien //esirukousten kautta!
Sinä joka Jumalana hallitset sekä kuolleita että eläviä, / saata palvelijasi lepoon valittujen asuntoihin,
/ sillä vaikka he ovatkin syntiä tehneet, // eivät he koskaan Sinusta luopuneet, oi Vapahtaja!
J umalansynnyttäjälle
Sinussa me kerskaamme, oi Jumalansynnyttäjä, / ja Sinä olet puolustajanamme Jumalan luona. /
Ojenna pyhä kätesi ja murskaa meidän vihollisemme. // Lähetä palvelijoillesi apu pyhästä paikasta!

Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiirat
Tulkaa, kaikki kansat, / kunnioittakaamme veisuin ja hengellisin lauluin Kristuksen voittopalkinnon
saavuttaneita, / maailman valistajia ja uskon saarnaajia, / iankaikkista lähdettä, josta uskovaisille
virtaa parannuksia. / Oi Kristus, meidän Jumalamme, / lahjoita heidän rukoustensa kautta
maailmallesi rauha // ja meidän sieluillemme suuri armo!
Nämä suuren Kuninkaan soturit / asettuivat hirmuvaltioitten käskyjä vastaan / ja urhoollisesti
väheksyivät kidutuksia. / Poljettuaan maahan kaiken eksytyksen / ja tultuaan seppeleitten arvoisiksi,
// he anovat Vapahtajalta rauhaa ja meidän sieluillemme suurta armoa.
Teitä, ylen maineikkaat marttyyrit, / ei ahdistus, ei puute, ei nälkä, ei vaino, ei kidutus, / ei petojen
raivo, ei miekka eikä tulen uhka voinut Jumalasta erottaa, / vaan Häntä halaten te taistelitte ikään
kuin vieraissa ruumiissa / ja ylititte luonnon halveksiessanne kuolemaa. / Sen tähden te
olettekin ansionne mukaan saaneet palkkanne ja tulleet taivasten Valtakunnan perillisiksi. //
Rukoilkaa lakkaamatta meidän sielujemme puolesta!
Iloitkaa, marttyyrit, Herrassa, / sillä te olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet! / Te asetuitte
kuninkaita vastaan ja voititte hirmuvaltiaat! / Tulta ja miekkaa te ette pelänneet, / ettekä villipetoja,
jotka söivät teidän ruumiitanne, / vaan enkelten kanssa veisuin ylistäen Kristusta te saitte seppeleet
taivaista. / Rukoilkaa, että maailmalle annettaisiin rauha // ja meidän sieluillemme suuri armo!
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Vainajien stikiira
Oi Vapahtaja, teoillasi Sinä osoitit olevasi kaikkien ylösnousemus, / kun Sinä, Sana, sanalla nostit
Lasaruksen kuolleista. / Silloin tuonelan salvat murtuivat ja portit järkkyivät, / silloin ihmisten
kuolema osoittautui uneksi. / Mutta oi ihmisiä rakastava, / joka tulit luotuasi pelastamaan etkä
tuomitsemaan, // saata lepoon ne, jotka olet valinnut!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Iloitse, Maria, Jumalansynnyttäjä, / sillä Sinä olet synnyttänyt kaikkien aikakausien Kuninkaan, //
Vapahtajan ja Valistajan!

Kun on Halleluja (paastoaika), veisaamme ylläolevat marttyyrien stikiirat kiitosstikiiroina, ja
virrelmästikiiroina seuraavat herra Teofaneksen tekemät stikiirat, joiden akrostikon  niinkuin
vastaavasti muissakin sävelmäjaksoissa  on: Kristus, kirjoita palvelijasi elävien kirjaan.
Oi Vapahtaja, me rukoilemme: / Suo lähteneille suloinen osallisuutesi / ja saata heidät asumaan
vanhurskasten asuntoihin, / pyhiesi asumuksiin ja taivaallisiin majoihin laupeudessasi / ottamatta
huomioon heidän rikkomuksiansa, // ja anna heille anteeksi.
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
Ei kukaan ole synnitön, / ei yksikään ihminen, paitsi Sinä, ainoa kuolematon. / Saata sen tähden
armollisena Jumalana palvelijasi valkeuteen enkelijoukkojesi kanssa / laupeudessasi ottamatta
huomioon heidän rikoksiansa, // ja anna heille anteeksi.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Nähdyn yläpuolella ovat Sinun lupauksesi, oi Vapahtaja! / Sellaista ei ole silmä nähnyt eikä korva
kuullut, / eikä sellaista ole koskaan ihmisen sydämeen noussut. / Me rukoilemme: Suo nyt ne
luoksesi lähteneille, // ja anna heille iankaikkinen elämä!
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen. (Ps. 102:13)
Oi Vapahtaja, Sinun rististäsi riemuiten / palvelijasi ovat rohkein mielin lähteneet luoksesi. / Oi
valtias Herra, anna nyt heidän rikkomustensa lunnaaksi se, / jolla Sinä vuodatit elävöittävän kalliin
veresi, // ja suo heidän nauttia illattomasta kunniastasi!
Kunnia   nyt  .
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsytäiti, / rukoile synnyttämääsi Kristusta, / että Hän antaisi rikkomukset anteeksi
palvelijoillesi, / jotka hurskaasti julistivat Sinua Jumalansynnyttäjäksi / ja esittivät opin totuudellista
sanaa, / ja että Hän soisi heille // Valtakunnassaan pyhien kirkkauden ja loiston.

Oktoehos  1.sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 85

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Hedelmän syömiseen houkuttaen vihollinen saattoi Aadamin ulos paratiisista, mutta Kristus
ristillään saattoi siihen ryövärin, joka huusi: Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!
Kilvoittelijain, piispojen, viisaitten naisten ja maineikkaitten profeettain mittaamaton joukko
rukoilee Sinua, Jeesus Jumala: Anna ainoana ihmisiä rakastavana kaikille rikkomukset anteeksi!
Kristuksen pyhää tietä kulkeneet kilvoittelijat, te tulitte otollisiksi pyhien esipaimenten, profeettain
ja enkelten kanssa asumaan iloiten taivaan kaupungissa.
Oi Kristus, saata illattomaan valkeuteesi ne, jotka olet siirtänyt, äläkä laupiaana Jumalana ota
huomioon heidän rikkomuksiansa, että ylistäisimme runsasta armoasi, oi Hyväntekijä!
Kunnia  
Aluttoman Isäsi ja pyhän Henkesi kanssa me kaikki ylistämme Sinun ihmisrakkauttasi, oi Kristus
Jumala, ja huudamme: Oi Herra, muista tuomion hetkellä palvelijoitasi!
Nyt  .
J umalansynnyttäjä
Veisuin me ylistämme Sinua, oi puhdas, tilavana palatsina, kunnian istuimena ja valon pilvenä, ja
rukoilemme: Oi Neitsyt, hajoita meidän sielujemme hirveät pilvet ja himot!

Ensimmäisen sävelmäjakson loppu
Ihana on sykkeesi, Sinä sävelten taitaja, ensimmäinen on sijasi: Oi sitä kunniaa! Sinut on kutsuttu
musiikkitaiteen ensimmäiseksi sävellajiksi. Ensimmäisenä mekin ylistämme sanoillamme Sinua. Oi
ensimmäinen, ensimmäinen on sijasi, voiton ensisija on Sinulla kaikkialla!
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