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NELJÄNNEN VIIKON TIISTAI 

AAMUPALVELUS 

 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen vuorosävelmän mukaiset 

katismatroparit. 2:sen kunnian jälkeen nämä katismatroparit, 8. säv. 

 Pidättäytymisen valistamin sieluin kumartakaamme pelastavaista 

ristiä, johon Kristus oli naulittu, ja huutakaamme sille: Terve Sinä, paastoajain 

makeus ja vahva apu, terve himojen hukuttaja ja pahojen henkien vihollinen! 

Terve, autuaallinen puu! 

 Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari 

Uskovaiset, veisuin ylistäkäämme uskon järkkymätöntä tukea ja meidän 

sielujemme kunniallista lahjaa, Jumalansynnyttäjää: Iloitse, Sinä joka sijoitit 

kohtuusi elämän kallion! Iloitse, Sinä maanäärien toivo ja ahdistettujen 

puolustaja! Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Psalmikatisman 3:nnen kunnian jälkeen toiset katismatroparit, 8. säv. 

 Herra, maailma suutelee esillä olevaa ristiäsi, josta koko 

luomakunnalle elämä johtuu, ja kumartaen huutaa Sinulle: Varjele armollinen 

Herra sen voimalla syvässä rauhassa ne, jotka pidättäytymistään harjoittaen 

Sinua kiitosvirsin ylistävät. 

 Kunnia - - nyt - - . Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse Sinä, joka olet maailman ilon enkeliltä vastaan ottanut; iloitse Sinä, joka 

olet Luojasi ja Herran synnyttänyt; iloitse Sinä, joka olet tullut otolliseksi 

olemaan Jumalan Äitinä! 

  

Minean kanoni ja nämä triodionit sijallaan. Luemme myös Vanhan testamentin 

2:sen veisun. 

Triodion, herra Joosefin runo 

2. veisu. 8. säv. Irmossi 

Katsokaa, katsokaa: / Minä olen Jumala, joka olen muinoin kuljettanut Israelin 

Punaisen meren poikki, / olen ravinnut ja pelastanut heidät // sekä vapauttanut 

heidät faraon katkerasta orjuudesta. 

  

Troparit 

 Tänään, paaston puolivälissä, me uskoen kumarramme ristiä, jonka 

Sinä, Messias, Jumalan Sana, kärsit luomakunnan keskellä, ja me pyydämme, 

että saisimme nähdä myös ylösnousemuksesi. 

 Halkaiskaamme Mooseksen edeltä kuvaamalla voiman valtikalla 

himojen meri, että pääsisimme luvattuun maahan ja saisimme runsaasti nauttia 

hengellistä mannaa. 
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 Kuka ei sinua valittaisi, kuka ei murehtisi sinua, sielu, kun sinä aina 

halajat pahaa etkä innolla tavoittele hyvää, ja alati ylenkatsot 

oikeudenmukaista Tuomaria, joka on pitkämielinen sinulle? 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Neitsyt, Sinä kannoit muuttumatta lihaksi tulleen Kristuksen. 

Rukoile aina Häntä, että Hän päästäisi lihan himoista meidät, jotka 

kumarramme sitä ristiä, jonka Hän lihassa kärsi. 

  

Toinen, Theodoroksen runo 

Irmossi. 8. säv. 

Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, / joka olen ennen kaikkia 

aikoja Isästä syntynyt / ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota 

tuntemattomasta Neitseestä, / ja ollen ihmisiä rakastava // olen esi-isän 

Aadamin synnintuomion purkanut. 

  

Troparit 

 Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, joka olen antanut 

maailmalle ristini pelastuksen aseeksi, että ne, jotka sitä nyt kumartaen 

tervehtivät, hajoittaisivat vihollisen juonet. 

 Suuri olet Sinä, Herra, ja ylen armollinen, kun olet nyt suonut 

meidän kumartaa eläväksi tekevää ristiäsi, johon Sinun kätesi ja jalkasi oli 

kiinni naulittu, ja jolle Sinun puhtaasta kyljestäsi vuoti veri, josta on meille 

elämä virrannut. 

 Kunnia - - . 

 Täydellisin, jumalallisin, kolmipersoonainen Ykseys, syntymätön 

Isä ja ainosyntyinen Poika, Isästä lähtenyt ja Pojan kautta ilmestynyt Henki, 

yksi Olento, Herraus ja Valta, pelasta meidät kaikki! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Synnyttämisesi ihme on sanoin selittämätön: kuinka Sinä puhdas 

Neitsyt olet lapsivuoteessa ollut? Kuinka olet synnyttänyt, vaikka et miehestä 

mitään tiedä? – Sen tietää vain Sinusta ihmeellisesti yliluonnollisesti syntynyt 

Jumalan Sana. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 

 Suuri Mooses ojennettuaan kätensä ja kukistettuaan Amalekin 

edeltäkuvasi Sinua, oi risti. Me taas ristin voimalla karkotamme pois ja 

voitamme pahuutta hallitsevan vihollisen ja Kristusta kiitosvirsin ylistämme. 

  

Irmossi. 8. säv. 

Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, / joka olen ennen kaikkia 

aikoja Isästä syntynyt / ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota 
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tuntemattomasta Neitseestä, / ja ollen ihmisiä rakastava // olen esi-isän 

Aadamin synnintuomion purkanut. 

  

8. veisu. 8. säv. Irmossi 

Sinua, oi kaikkeuden Luoja, / joka peität taivaat sadepilvillä ja asetat hiekan 

merelle rajaksi, / veisuin ylistää aurinko, Sinua kunnioittaa kuu / ja koko 

luomakunta veisaa ylistystä iankaikkisesti Sinulle, // Rakentajalleen ja 

Luojalleen. 

  

Troparit 

 Jumalana Sinä, Herra, puulle ylennettynä järkytit koko maan 

perustukset ja annoit kaikille uskovaisille järkkymättömäksi perustukseksi 

ristisi pelastavaisen aseen. Sitä kumartaen me korotamme Sinua kaikkina 

aikoina. 

 Tulkaa, nähdessämme aurinkoa kirkkaammin loistavan ristin puun 

tervehtikäämme nyt sitä paaston kirkastamina, niin saamme ammentaa 

valistavaa armoa, joka poistaa pimeyden niiltä, jotka korottavat Kristusta 

iankaikkisesti. 

 Valtias Sana, Sinä olet iankaikkiseen elämään kumpuava vesi, Sinä 

vuodatit ristillä kyljestäsi verta ja vettä ja teit lopun synnin tulvasta. Sen 

tähden minä rukoilen Sinua: Kuivata himojeni pahat virtaukset. 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Pyhä, puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä synnytit 

hengelliseksi pyhityksen lähteeksi Jumalan, joka pyhissä lepää, ja tänään Hän 

pyhittää kaikki maan ääret sen pyhän puun jumalallisen kumartamisen kautta, 

jolle Hänet lihassa naulittiin. 

  

Toinen irmossi. 8. säv. 

Enkelit ja taivaat, / kiittäkää kunnian valtaistuimella olevaa sekä alati 

ylistettävää Jumalaa, / veisatkaa Hänelle sekä suuresti ylistäkää Häntä // 

kaikkina aikoina! 

  

Troparit 

 Tulkaa ihmiset kiinnittämään katseemme esillä olevaan elämää 

kantavaan puuhun, johon Kristus, meidän Jumalamme, oli naulittu, ja hartaasti 

kiitosvirsin ylistäen kumartakaamme sitä kaikkina aikoina! 

 Veisuin ylistäkäämme Kolminaisuuden kuvausta, kolmiosaista 

ristiä, ja pelvolla kumartaen huutakaamme: Kiittäkää, veisuin ylistäkää ja 

korottakaa Kristusta iankaikkisesti! 

 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
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 Kolminaisuus on yksi Jumala, ei niin, että Isä olisi ilmennyt Poikana, 

tai Poika lähtenyt Jumaluudesta, vaan kukin on itsenäinen Valkeus. Siksi minä 

Kolminaisuutta ylistän iankaikkisesti. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Sinä olet ainoa, joka neitsyyttä rikkomatta synnytät, ainoa, joka 

lastasi imetät äidin tuskia tuntematta, ainoa, joka synnytät Luojasi ja Herrasi, 

vaikka oletkin palvelija-äiti. Sinua, Neitsyt-Äiti, me kiitosvirsillä ylistämme 

iankaikkisesti. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 

 Kristus, Sinä sanallasi avasit sokeana syntyneen silmät. Avaa myös 

minun sydämeni sokeutuneet silmät, jotta Sinun käskyjesi valkeuden näkisin 

iankaikkisesti. 

  

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti 

kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

  

Irmossi. 8. säv.  

Enkelit ja taivaat, / kiittäkää kunnian valtaistuimella olevaa sekä alati 

ylistettävää Jumalaa, / veisatkaa Hänelle sekä suuresti ylistäkää Häntä // 

kaikkina aikoina! 

  

9. veisu. 8. säv. Irmossi 

Kiitetty on Herra, Israelin Jumala, / joka on nostanut meille pelastuksen sarven 

palvelijansa Daavidin huoneesta, / jonka kautta meille tuli koitto korkeudesta 

// ja ohjasi meidät rauhan tielle. 

  

Troparit 

 Kiitetty olet Sinä Herra, Israelin Jumala, koska olet ristilläsi 

poistanut vanhan kirouksen ja lahjoittanut sen meille väkevyydeksi, turvaksi ja 

varmaksi tueksi. Sen avulla me nyt keihästämme vihollisemme. 

 Minä olen mittaamattomien pahojen tekojeni siteitten puristuksessa, 

mutta tahallani en halua tietää pelastavaisista poluistasi, oi Kristus. Käännytä 

minut ristisi kautta ja hajota paatumukseni laupeutesi sanomattoman armon 

tähden! 

 Pahoin jäljiteltyäni fariseuksen ylvästelyä olen kurjasti ja hirveästi 

langennut maahan ja makaan vihollisten poljettavana, mutta armahda ja 

pelasta minut, Kristus, korkein kunnian Kuningas, joka sääliväisenä alensit 

itsesi! 

 

 



4. paastoviikon tiistai 

 6 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Kaikki sukupolvet ylistävät autuaaksi Sinua, oi puhdas, sillä ainoa 

Jeesus, joka syntyi Sinun kohdustasi, on tehnyt Sinulle suuria, niin kuin Hän 

tietää. Neitsyt, rukoile, että Hän pelastaisi laumasi ja kansasi! 

  

Sama irmossi, 8. säv. 

Kiitetty on Herra, Israelin Jumala, / joka on nostanut meille pelastuksen sarven 

palvelijansa Daavidin huoneesta, / jonka kautta meille tuli koitto korkeudesta 

// ja ohjasi meidät rauhan tielle. 

  

Troparit 

 Kiitetty olet Sinä Herra, Israelin Jumala, koska olet ristilläsi 

poistanut vanhan kirouksen ja olet antanut meille ristisi kumarrettavaksi. 

Uskolla suudellen me sitä kiitosvirsin ylistämme sekä lakkaamatta laulamme 

kiitosta Sinun suuresta armostasi. 

 Sinä, kallis risti, olet kirkon kerskaus, hallitsijain ase ja Jumalan 

antama koko maailman rauhan palkinto. Oi risti, oikeauskoisten ilo ja 

maailman varjelija, varjele ja pyhitä meidät, jotka Sinua kumarramme! 

 Kunnia - -. 

 Kunnia olkoon Sinulle, pyhä Kolminaisuus, samanarvoisten 

persoonien Ykseys, jumalainen luonto, yksi peljättävä hallitus, Isä, Poika ja 

Henki, häikäisevä Valkeus, aluton Jumaluus! Pelasta ne, jotka Sinua kaikkien 

Luojana palvovat. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Kun äitisi, oi Jeesus, seisoi ristin edessä ja näki siihen naulittuna 

Paimenensa ja Herransa, niin hän katkerasti itkien valitti ja kiinnittäen koko 

sydämensä Sinuun huusi: Voi, mikä hämmästyttävä näky! Kuinka Sinä elämä 

kuolet. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 

 Jumala, Sinä pelastit Manassen, joka katui syntejänsä. Pelasta myös 

minut, kun minä katkerin kyynelin kadun syntejäni, äläkä hylkää minua, 

Sinun palvelijaasi, vaikka minä olenkin muinaisen Israelin tavoin vieroittanut 

sieluni Sinusta ja elänyt joka päivä irstaudessa. 

  

Irmossi. 8. säv. 

Kiitetty on Herra, Israelin Jumala, / joka on nostanut meille pelastuksen sarven 

palvelijansa Daavidin huoneesta, / jonka kautta meille tuli koitto korkeudesta 

// ja ohjasi meidät rauhan tielle. 
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Virrelmästikiirat, 8. säv. 

Muista sieluni kehuskelevaa fariseusta, / joka omahyväisyytensä takia 

tuomittiin, / ja nöyrämielistä publikaania, joka tunnusti syntinsä ja tuli 

vanhurskautetuksi. / Koeta, sieluni, fariseuksen mielettömyys vaihtaa 

hyveeseen / ja tunnustaa publikaanin tavoin tekemäsi rikkomukset. / Herää ja 

himojesi hillitsemisellä saavuta pysyväinen hengellinen korkeus, // jonka 

armosta rikas Kristus sinulle antaa. 

  

Liitelauselma: Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua 

kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet 

nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. Saakoot 

palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. 

  

Sama uudelleen 

  

Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo 

menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn. 

  

Marttyyrien stikiira 

Pyhät marttyyrit, te olette suuren kilvoituksen kilvoitelleet. / Te olette 

miehuullisesti kestäneet jumalattomien teille tuottamat kärsimykset / ja 

kuningasten edessä tunnustaneet Kristuksen. / Ja tästä elämästä toiseen 

muutettuannekin / te vaikutatte vielä voimallanne tässä maailmassa. / Te, 

pyhät parannatte sairaita heidän vaivoistaan. // Rukoilkaa pelastusta meidän 

sieluillemme! 

  

Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira 

Sinun suojeluksesi, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, on hengellinen parantola, / 

sillä turvaten siihen // me sielumme taudeista vapaiksi pääsemme. 

  

KUUDES HETKI 

  

Profetian tropari, 6. säv. 

Sinun ristillesi me kumarramme, Valtias, ja Sinun pyhää ylösnousemistasi 

ylistämme. 

 Kunnia - -  nyt - -. Sama uudelleen 
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Prokimeni, 8. säv.: Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, / kaikki maa. 

 Liitelauselma: Kiittäkää, te kansat, meidän Jumalaamme, korkealle 

kaiuttakaa Hänen ylistystänsä. 

Profeetta Jesajan kirjasta (25:1-9): 

 Herra, Sinä olet minun Jumalani; minä kunnioitan Sinua, kiitän 

Sinun nimeäsi, sillä Sinä olet tehnyt ihmeitä, Sinun aivoituksesi kaukaisilta 

päiviltä ovat todet ja vakaat. Sillä Sinä olet tehnyt kaupungin kiviroukkioksi, 

varustetun kaupungin raunioiksi; muukalaisten linna on kadonnut 

kaupunkien luvusta, ei sitä ikinä enää rakenneta. Sentähden Sinua kunnioittaa 

väkevä kansa, väkivaltaisten pakanain kaupunki Sinua pelkää. Sillä Sinä olit 

turvana vaivaiselle, turvana köyhälle hänen ahdingossansa, suojana 

rankkasateelta, varjona helteeltä; sillä väkivaltaisten kiukku on kuin 

rankkasade seinää vastaan. Niinkuin helteen kuivassa maassa, niin Sinä 

vaimensit muukalaisten melun. Niinkuin helle pilven varjossa vaipuu 

väkivaltaisten voittolaulu. Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä 

vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta 

voimaviinistä. Ja Hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki 

kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Hän hävittää kuoleman 

ainiaaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois 

kansansa häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on puhunut. Ja sinä 

päivänä sanotaan: "Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme 

meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja 

riemuitkaamme pelastuksesta, jonka Hän toi". 

  

Prokimeni, 6. säv.: Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. / 

Siunatkoon meitä Jumala. 

 Liitelauselma: Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä. 

 

EHTOOPALVELUS 

  

Avuksihuutostikiirat, 6. säv. 

 Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka 

silloin kestää? Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua 

peljättäisiin.  

  

Sinä, laupias, kestit keskellä maata ristinkärsimykset / ja niin vapahdit kaikki 

kärsimyksistä / ja tuotit kaikille lunastuksen. / Sen vuoksi me kaikki nyt 

paaston puolivälissä / asetamme ristin kumarrettavaksi / ja iloiten sitä 

suutelemme, / jotta me, oi armollinen Jumalan Sana, / tulisimme Sinun 
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jumalallisien hyvyyksiesi kirkastamina // otollisiksi näkemään Sinun 

kärsimyksesi ja elämää tuottavan ylösnousemisesi. 

  

Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen 

toivoni Hänen sanaansa.  

Sinä olit kuollut, ristille levitetty ja keihäällä lävistetty, / ja sappea juotettiin 

Sinulle, oi pitkämielinen Valtias, / joka Mooseksen käden kautta muutit 

Maaran vedet makeiksi. / Sen tähden minä pyydän Sinulta ja rukoilen: / Kitke 

karvaat himot minun mielestäni, / sulostuta ymmärrykseni katumuksen 

hunajalla // ja osoita minut kalliin kärsimisesi kumartajaksi! 

  

1. säv. 

 Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin 

vartijat aamua, kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan, Israel.  

  

Ihmiset, nähdessämme tänään eteemme tuotuna suuren ristin, / jota Mooses 

muinoin edeltä kuvasi käsillänsä ja sai niin voiton Amalekista, / 

lähestykäämme sitä peljäten puhtain mielin ja huulin, / sillä kun Kristus 

ylennettiin sille, Hän kuoletti kuoleman. / Kun me kaikki olemme tulleet 

osallisiksi siitä armosta, / veisatkaamme Jumalan innoittamin veisuin kiitosta 

kaiken Vapahtajalle ja rukoilkaamme, // että saavuttaisimme pelastavan 

ylösnousemuksenkin. 

  

Toisia stikiiroita, 4. säv. 

 Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen 

tykönänsä. Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.   

  

Tulkaa, kumartakaamme tänään elämämme välittäjäksi osoittautunutta puuta, 

/ Kristuksen, meidän Jumalamme, ristiä, / sillä sen kautta kuolema haavoittui / 

ja meille rikkoneille annettiin selvästi uusi ylösnouseminen. / Huutakaamme 

pelastajallemme: / Vapaaehtoisesti Sinä kärsit meidän edestämme pelastaaksesi 

kaiken. // Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme! 

  

Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ylistäkää Häntä, kaikki kansat.  

  

Kristus, meidän Vapahtajamme, / Sinun ristisi on annettu meille kristityille 

vastustamattomaksi voimaksi. / Sen avulla me saamme voiton vierasrotuisista 

pakanajoukoista, / ja sen kautta vallitsee oikeauskoisessa kirkossa ihana rauha. 

/ Sitä me nyt tervehdimme ja huudamme hartaasti Sinulle: // Suo meillekin 

pyhiesi osa! 
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Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, ja Herran 

uskollisuus pysyy iankaikkisesti. 

  

Pestyämme kyynelillä sielumme tunteet / ja paastolla ne puhdistettuamme, / 

tulkaa, kumartakaamme ristille, / joka meidän itseämme hillitessä poistaa 

meistä sielumme turmelevat lihamme hekumoimiset. / Huutakaamme 

Ristiinnaulitulle: / Vapahtaja, suo meidän kumartaa Sinua // kolmantena 

päivänä tapahtuneen ylösnousemuksesi valoisana juhlana. 

  

Kunnia - - nyt - -. 8. säv. 

Nyt luonnon Hallitsija ja kunnian Herra ristiinnaulitaan / ja Hänen kylkensä 

lävistetään. / Seurakunnan Makeus maistaa sappea ja etikkaa. / Hänet, joka on 

pukenut taivaan pilvillä, puetaan orjantappuraseppeleeseen. / Hänet, joka on 

kädellään luonut ihmisen, puetaan pilkkapukuun / ja Häntä lyö ihmiskäsi. / 

Hän, joka taivaan puettaa pilviin, / ottaa hartioilleen ruoskan iskut, / 

syljeksimisen ja ruoskimisen, häväistykset ja korvapuustit. / Hän, minun 

Vapahtajani ja Jumalani, kaikki kärsii minun, syylliseksi tuomitun, tähden. // 

Hän, armollinen, kärsii, pelastaakseen eksytyksestä maailman. 

  

Prokimeni, 6. säv.: Laulakaa Jumalalle, / veisatkaa Hänen nimensä kiitosta. 

 Liitelauselma: Tehkää tie Hänelle, joka kiitää halki arojen. Hänen 

nimensä on Herra. 

  

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (9:8-17): 

 Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen 

kanssansa, sanoen: "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne 

kanssa ja kaikkien elävien olentojen  kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, 

karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien 

kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. Minä teen liiton 

teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman 

vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele". Ja 

Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen 

itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: 

minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan 

välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan 

minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken 

lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Niin 

kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa 

Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä 
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on." Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen 

tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on". 

  

Prokimeni, 6. säv.: Suojatkoon minua / Sinun apusi, Jumala. 

 Liitelauselma: Nöyrät näkevät sen ja riemuitsevat. 

  

Sananlaskujen kirjasta (12:8-22): 

 Ymmärryksensä mukaan miestä kiitetään, mutta nurjasydämistä 

halveksitaan. Parempi halpa-arvoinen, jolla on palvelija, kuin rehentelijä, joka 

on vailla leipää. Vanhurskas tuntee, mitä hänen karjansa kaipaa, mutta 

jumalattomain sydän on armoton. Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, 

mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla. Jumalaton himoitsee pahojen saalista, 

mutta vanhurskasten juuri on antoisa. Huulten rikkomus on paha ansa, mutta 

vanhurskas pääsee hädästä. Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen 

eteen kiertyvät hänen kättensä työt. Hullun tie on hänen omissa silmissään 

oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas. Hullun suuttumus tulee kohta ilmi, 

mutta mielevä peittää kärsimänsä häpeän. Toden puhuja lausuu oikeuden, 

mutta väärä todistaja petoksen. Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta 

viisasten kieli on lääke. Totuuden huulet pysyvät iäti, mutta valheen kieli vain 

tuokion. Jotka pahaa miettivät, niillä on mielessä petos, mutta jotka rauhaan 

neuvovat, niille tulee ilo. Ei tule turmiota vanhurskaalle, mutta jumalattomat 

ovat onnettomuutta täynnä. Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta 

teoissaan uskolliset ovat Hänelle otolliset. 

  

Virrelmästikiirat, 3. säv. 

Minä rikkomuksillani voitan publikaanin, / mutta en kilpaile tämän kanssa 

synninkatumuksessa; / en omista fariseuksen hyviä tekoja, / mutta matkin 

hänen itseluuloaan. / Sinä taas, Kristus Jumala, / joka olet äärettömällä 

nöyryydelläsi kukistanut ristillä pahan hengen ylpeyden / poista minusta 

edellisen paheet / sekä jälkimmäisen mielettömyys / ja lujita sielussani se hyvä 

mielentila, mikä kummallakin heistä oli, // ja pelasta minut! 

  

Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, 

niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin 

palvelijattaren silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme 

katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes Hän armahtaa meitä. 

  

Sama uudelleen 
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Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi 

olemme jo saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien 

pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta. 

  

Marttyyrien stikiira 

Profeetat ja Kristuksen apostolit sekä marttyyrit / ovat opettaneet kiitosvirsillä 

ylistämään yksiolentoista Kolminaisuutta / ja ovat valistaneet eksyksissä olevat 

kansat // sekä ovat saattaneet ihmislapset yhteyteen enkelein kanssa. 

  

Kunnia - - nyt - -. 5. säv. 

Koko luomakunta nähdessään Sinut, kaikkien Luoja ja Rakentaja, / alastomana 

ristiinnaulittuna / järkkyi pelosta ja tuskasta: / aurinko peitti valonsa, / maa 

järisi, kalliot halkesivat, / ja temppelin esirippu repesi kahtia, / kuolleet 

nousivat ylös haudoistaan, / sekä enkelien voimat hämmästelivät: / Voi, mikä 

ihme! / Tuomari tuomitaan! / Hän omasta tahdostaan kärsii // pelastaakseen ja 

uudistaakseen maailman. 
 


