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Sunnuntai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Voi, kuinka minä vaellankaan huolettomana elämäni ajan, / ylvästellen minä kuljen
miettimättäkään monia syntejäni, / kuoleman pelottavaa uhkaa ja pettämätöntä tutkimusta! / Voi,
kuka päästäisi minut iankaikkisesta tulesta, // ellet Sinä, ainoa ylen hyvä Jumala, armahda minua?
Voi minun kurja sieluni, / kuinka valitatkaan tekosi käsittäen, / kun vanhurskaat kutsutaan
iankaikkiseen valtakuntaan, / mutta Sinut tuomitaan tekojesi tähden iankaikkiseen tuleen! // Huokaa,
itke, riennä vastedes Lunastajan, Kristuksen, tykö ja pese pois syntisi!
Oi sielu, niin kauan kuin sinulla on tämän elämän aikaa, / kadu, ja näe tästedes vaivaa syntiesi
tähden, / että saisit siellä levon ja pääsisit iankaikkisesta kadotuksesta! / Herra, hyvä ja laupias
Herra, // suo minunkin päästä osalliseksi valittujesi kohtalosta!
Ruumiittomien stikiirat
Herra, ruumiittomien joukot ylistävät lakkaamatta Sinua / nauttien Sinun kauneudestasi ja
sanomattomasta ihanuudestasi /kolmiaurinkoisen kirkkauden runsaasti valaisemina. // Oi Vapahtaja,
pelasta heidän esirukoustensa ja suojeluksensa kautta meidän sielumme!
Herra, Sinä saatoit kaikkivoimallisella Sanallasi / ja pyhällä Hengelläsi olemaan enkelten ylen
ihanat kuorot / ja lahjoitit niille laskemattoman koiton valkeuden. // Oi Vapahtaja, pelasta heidän
esirukoustensa ja suojeluksensa kautta meidän sielumme!
Herra, Serafit Sinua veisuin ylistävät, / ja Vallat, Enkelit, Hallitukset, Herraudet, Valtaistuimet, /
Voimat, Arkkienkelit ja pelättävät Kerubit edeskantavat Sinulle kiitosta. // Oi Vapahtaja, pelasta
heidän esirukoustensa ja suojeluksensa kautta meidän sielumme!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Iloitse, Sinä pahojen henkien hävittäjä! / Iloitse, Sinä Aadamin tytär, / joka totisesti olet kasvattanut
kuihtumattoman kukan! / Iloitse, Sinä palvelijaisi kunnia! / Iloitse, nuhteeton, hirveyksistä päästäjä!
/ Iloitse, Sinä Jumalan maailmalle antama lahja, / rukoilijoittesi pelastus! / Iloitse, puhdas! / Iloitse,
Valtiatar, // Sinua kunnioittavien kunnia!
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Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Enkelit lakkaamatta veisuin ylistävät Sinua, Kuningasta ja Herraa, / mutta minä lankean Sinun
eteesi niin kuin publikaani ja huudan: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut!
Oi minun sieluni, joka olet kuolematon, / älä anna elämän aaltojen sinua peittää! / Raitistu ja huuda
Hyväntekijällesi: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut!
Marttyyrien stikiira
Oi Herran marttyyrit, / te pyhitätte jokaisen paikan / ja parannatte jokaisen sairauden. / Nytkin me
pyydämme: // Rukoilkaa, että meidän sielumme pelastettaisiin vihollisen ansoista!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Iloitse, Sinä elävä palatsi ja sanallinen kyyhky! / Iloitse, Sinä Luojasi kaupunki! / Iloitse, Sinä
uskovaisten turva ja linnoitus, / Sinuun luottavien puolustus, pelastus ja lunastus! / Iloitse, silta,
joka johdatat kaikki taivaaseen! // Iloitse, kaikessa siunattu pyhä Valtiatar!

Maanantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Herra, katso laupiaalla silmälläsi alhaisuuteeni, / sillä minun elämäni on melkein kulunut eikä
minulla ole pelastusta teoistani. // Sen tähden minä rukoilen: Herra, katso laupiaalla silmälläsi
alhaisuuteeni ja pelasta minut!
Ajatellen sitä pelottavaa päivää valvo, minun sieluni, varusta lamppusi öljyllä ja sytytä se, / sillä et
tiedä, milloin kuulet äänen, joka sanoo: Katso Ylkäsi! / Varo siis, sieluni, ettet uneen vaipuisi ja
jäisi ulkopuolelle kolkuttamaan, / niin kuin viisi neitsyttä, vaan odota valppaana, että saisit kohdata
Kristuksen, Jumalan, runsain öljyin // ja Hän antaisi Sinulle kunniansa jumalallisen häähuoneen!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Kaikkien Valtias ja Luoja otti lihan Sinun puhtaasta kohdustasi / ja osoitti Sinut ihmisten
suojelijaksi, oi nuhteeton. / Sen tähden me kaikki turvaamme Sinuun, oi Valtiatar, / ja pyydämme
armahdusta rikkomuksille ja pelastusta iankaikkisesta kidutuksesta ja kaikista tulevista
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rangaistuksista, / että uskolla huutaisimme Sinulle: / Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi
synninpäästön kaikille, // jotka uskolla lähestyvät Sinun suojaasi, oi Neitsyt!
II Katismatroparit
Huolehdi, sielu, niin kuin Tuomari olisi paikalla, / ja ajattele pelottavan päivän hetkeä, sillä armoton
on tuomio niille, jotka eivät ole laupeutta harjoittaneet! / Huuda siis ennen loppua: Säästä minut, oi
Vapahtaja, // sillä Sinä olet ainoa ihmisiä rakastava!
Syntisen naisen tavoin minä lankean eteesi saadakseni synninpäästön, / ja mirhavoiteen sijasta
kannan Sinulle kyyneleitä sydämeni pohjasta, oi Kristus Jumala, Vapahtaja, / että Sinä olisit
armollinen minullekin, niin kuin olit hänelle, / ja antaisit armahduksen synneilleni. // Hänen laillaan
minä huudan Sinulle: Pelasta minut tekojeni loasta!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, siunattu, Jumalan armoittama Neitsyt, / rukoile lakkaamatta ylhäisten voimien,
arkkienkeleitten ja kaikkien ruumiittomien kanssa puolestamme Häntä, / joka suuressa armossaan
syntyi Sinusta, että Hän antaisi meille parannuksen ennen loppua, // armahduksen meidän
synneillemme ja elämän oikaisun, että saisimme armon!
III Katismatroparit
Kuinka kauan, sieluni, elät huolettomasti? / Kuinka kauan olet välinpitämätön? / Nouse
kevytmielisyyden unesta, sinä kurja, ja ajatellen tekojasi huokaa // ja pelkää vanhurskaan Tuomarin
päätöstä.
Miten puolustautuisit sillä hetkellä? / Tai kuinka pelastuisit tulevista liekeistä, kun et tee parannusta?
/ Huuda ennen loppua Tuomarille: Vapahtaja, anna anteeksi minun rikkomukseni, // sillä yksin Sinä
olet pitkämielinen!
Marttyyrien tropari
Taivaallista valoa loistaa tänään tämä maja, / sillä enkelten sotajoukot iloitsevat täällä ja heidän
kanssansa riemuitsevat vanhurskasten kuorot viettäen voittajien muistoa. // Oi Kristus, lähetä heidän
pyyntöjensä tähden maailmallesi rauha ja suuri armo!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Saatuaan tietoonsa salaisen käskyn ruumiiton tuli kiireesti Joosefin majalle ja lausui aviota
tuntemattomalle: / Hän, joka laskeutuessaan taivuttaa taivaat, asettuu kokonaan Sinuun, / ja
nähdessäni Hänet palvelijan muodon ottaneena Sinun kohdussasi, minä hämmästyn ja huudan
Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviota tuntematon!
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Katumuskanoni, 8. sävelmä
Akrostikon on: Minun Kristukseni, päästä helvetin tulesta minut, Joosef.
1. veisu
Irmossi
Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata / ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: //
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!
Troparit
Oi Lunastaja, pelasta minut helvetistä, jonka olen omilla sopimattomilla teoillani hankkinut, ja
sytytä minun mieleeni Sinun rakkautesi autuaallinen tuli!
Olen pimentyneenä alistunut himoille ja osoittautunut järjettömäksi, vaikka olenkin saanut järjen
kunnian. Oi Herra, anna minun sieluni raitistua ja pelasta minut niillä vaiheilla, jotka itse tiedät!
Marttyyrien troparit
Seppelöidyt, kunniakkaat marttyyrit osoittivat oikeaa ja horjumatonta mieltä ja rakkautta Luojaa
kohtaan, vaikka heidän ruumistaan piinattiin kidutuksissa.
Oi armollinen, kunniakkaitten taistelijoittesi yhdistyneet verivirrat kitkivät Sinun voimallasi
epäjumalain hulluuden orjantappurat.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, paranna minut, joka sairastan hirveätä lihan ja sielun himojen kuolettavaa tautia, että
uskolla aina ylistäisin Sinua autuaaksi!

Ruumiittomien kanoni
Akrostikon muodostuu aakkosista.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
[A] Oi pyhien enkelten päämiehet, jotka nautitte Jumalan selvästä näkemisestä, rukoilkaa meidän
puolestamme hyvyyden antajaa ja Vapahtajaa!
[B] Väkivaltaisten kiusausten vallassa me uskovaiset turvaamme nyt teihin, suojelijoihimme. Oi
jumalalliset arkkienkelit, rukoilkaa nyt hartaasti Herraa!
J umalansynnyttäjän tropari
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[/] Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka synnytit lihassa Jumalan, armollisen Lunastajan, tule minulle
turvaksi, satamaksi, muuriksi ja suojelukseksi!

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja! / Vahvista minua rakkaudessasi /  Sinä,
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Oi Kristus Vapahtaja, millä silmillä katsoisin silloin Sinua, kun en ole täyttänyt yhtäkään käskyäsi
maan päällä? Kuinka asettuisin pettämättömän valtaistuimesi eteen tekemään tiliä mittaamattomista
pahoista teoistani?
Oi ihmisiä rakastava ja ylen hyvä Jeesus, levitä armosi syli ja niin kuin kerran otit vastaan
tuhlaajapojan, ota vastaan minutkin, joka olen hänen laillaan palvellut kunniattomia himoja ja
etääntynyt Sinusta!
Marttyyrien troparit
Oi Kristuksen voittoisat marttyyrit, Jumalan tuntemisen kalliolle juurtuneina te kitkitte uskon
miekalla tietämättömyyden orjantappurat ja viljelitte taistelun hedelmiä!
Ylistettäköön totisen uskon järkkymättömiä linnoituksia, Kirkon kuuluja kaunistuksia, ihania,
vapaaehtoisesti uhrautuneita karitsoita, Kristuksen marttyyreja!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä, Sinä olet suojelijani kiusauksissa, Sinä olet Jumalan jälkeen nukkumaton puolustajani!
Kunpa Sinä, oi puhdas, tuomiopäivänä pelastaisit minut kaikesta tuomiosta!

Ruumiittomien kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
[/] Te moninaisin lahjoin kaunistetut, enkelijoukkojen johtajiksi osoittautuneet sotavoimien
päämiehet, säilyttäkää suojeluksellanne Kristuksen kirkot turvassa!
[E] Oi jumalalliset arkkienkelit, jotka kunniakkaina seisotte Jumalan tykönä, kruunatkaa nyt
uskovaisten täyteys suopeuden aseella, oikeauskoisuuden ihanuudella, ja päästäkää meidät vaaroista!
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J umalansynnyttäjän tropari
[Z] Sinä ainoa, joka koskaan olet osoittautunut puhtaaksi Neitsytäidiksi, tulit tahrattoman elämän
jumalalliseksi majaksi. Sen tähden minä rukoilen: Ohjaa nyt esirukouksillasi elämään minut, joka
olen kuoleman varjossa!

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, / että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta vuoresta / 
ainoasta Jumalansynnyttäjästä //  peloissaan kiitti voimaasi.
Troparit
Suuri on sielun tuska sen lähtiessä, kauhea on pelko, kun Tuomari istuutuu tuomitsemaan syntiä
tehneitä ihmisiä! Voi, mitä minä, tuomion alainen, tekisin?
Minun sydämeni on täynnä saastaa ja minä kannan syntien vaivalloista taakkaa. Sinun armoosi
minä turvaan ja rukoilen: Älä ylenkatso minua, vaan armahda!
Marttyyrien troparit
Oi urheat voittajat, teidän kuolemanne osoittautui kalliiksi Jumalan edessä, sillä kymmenien
tuhansien tuskien ja kidutusten ympäröiminä te ette Häntä kieltäneet!
Vihollinen joutui tuskaan marttyyrien tuskan kautta, ja sen pöyhkeästi kohonneet kulmat ovat
painuneet. Nyt ylistetään seppeleitten antajaa, jota jumalallisin jäsenin kunnioitettiin!
J umalansynnyttäjän tropari
Uskolla minä rukoilen Sinua, Valtiaan puhdasta astiaa: Oi Jumalansynnyttäjä, puhdista minut
kaikista tahroista ja osoita minut puhtaan ja jumalallisen Hengen huoneeksi!

Ruumiittomien kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi // ja ylistän jumaluuttasi.
Troparit
[H] Te arkkienkelten juhlajoukon kaksi johtajaa, pelastakaa nyt kaikista vaaroista meidät, jotka
kiiruhdamme teidän suojaanne!
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[/] Oi kunniakkaat sotavoimien johtajat, jotka saatte katsella Jumalana hallitsevan hyvyyden
Antajan kirkkautta, pelastakaa nyt laumanne!
J umalansynnyttäjän tropari
[I] Ruumiittomien jumalalliset sotajoukot ylistävät pyhästi Sinua, oi kunnianarvoinen Jumalanäiti,
sillä Sinä synnytit heidän Luojansa.

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Herra, valista meidät käskyilläsi / ja anna meille rauha korkealla käsivarrellasi, // oi ihmisiä
rakastava.
Troparit
Sopimattomia tekoja tehden olen mieleni pahuudella katkeroittanut Sinua, oi Herra, mutta ole
minulle kääntyessäni armollinen ja pelasta minut!
Minun, omantunnottoman, ajatukseni eivät pahuudesta nouse ja olen aivan tunnottomana, mutta
Jeesus, poista minun paatumukseni ja pelasta minut!
Marttyyrien troparit
Valkeuden Antaja teki teidät, jumalalliset marttyyrit, ikään kuin kiviksi, jotka loistatte Jumalan
tuntemisen valoa ja hajotatte eksytyksen pimeyden!
Te panitte jumalalliset lait pahoja lakeja vastaan, ja Jumalaa julistaen te olitte halukkaita kuolemaan
Hänen tähtensä.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, kuoleta minun himojeni liikkeet, Sinä joka synnytykselläsi kuoletit esiisän
elävän synnin!

Ruumiittomien kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
[K] Oi sotavoimien johtajat, jotka seisotte Jumalan ympärillä ja saatte valonne Hänestä lähtevästä
kirkkaudesta, varjelkaa laumaanne!
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[/] Te, jotka seisotte lähellä kaikkien Lunastusta, rukoilkaa meidän Valtiastamme ja Jumalaamme,
että Hän lahjoittaisi meille lunastuksen!
J umalansynnyttäjän tropari
[M] Oi puhdas, salaisesti me kutsumme Sinua mirhaksi, sillä Sinä synnytit lihassa Jumalan, joka
vuodattaa tuoksuvia armolahjoja.

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Herra, Sinä saatoit Joonan aivan yksin asumaan meripedon vatsaan. / Niin kuin pelastit hänet,
pelasta minutkin, // joka olen joutunut vihollisen saaliiksi.
Troparit
Kristus, valkeuden antaja, anna katumuksen auringonvalon koittaa minulle, joka olen syntien
pimeydessä, että veisuin ylistäisin Sinun hyvyyttäsi!
Alati minä pelkään pelottavaa tuomioistuintasi, mutta pahojen tapojeni orjana en luovu pahoista
teoista. Kristus, oikaise minut, että veisuin ylistäisin Sinun hyvyyttäsi!
Marttyyrien troparit
Puhtaitten marttyyrien kuorot taistelivat, he voittivat pahojen henkien paljouden ja tulivat iloiten
liitetyiksi enkelikuoroihin. Heidän rukoustensa tähden pelasta meidät, Herra!
Herra, Sinä osoitit voimasi kautta marttyyrit voimakkaiksi ja he kukistivat vanhan petkuttajan koko
voiman. Heidän rukoustensa tähden pelasta meidät, Herra!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton, karkota minun sieluni pimeys ja hajota katumuksen valkeudella hirveät rikokseni, että
aina ylistäisin Sinua kiitosäänin!

Ruumiittomien kanoni
6. veisu
Irmossi
Minä vuodatan rukoukseni Herralle / ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, / sillä sieluni on tullut
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata
minut, oi Jumala, pois turmiosta.
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Troparit
[N] Oi Jumalan näkijät, joiden on nyt suotu seistä pelottavan valtaistuimen tykönä ja olla Pyhän
Kolminaisuuden kirkkaudessa, te arkkienkelit, rukoilkaa, että meidät, jotka kiiruhdamme luoksenne,
pelastettaisiin kiusauksista ja himoista!
[/] Oi jumalalliset arkkienkelit, kunniakkaat Mikael ja Gabriel, rukoilkaa Herran vieraanvaraisuutta
meille, jotka veisuin teitä ylistämme, että tulisimme otollisiksi iankaikkiseen iloon ja jumalalliseen
kirkkauteen!
J umalansynnyttäjän tropari
[O] Puhdasta ja ihanaa Jumalansynnyttäjää Neitsyttä ylistetään Valtiaan elävänä kammiona, joka
loistaa neitseyden kirkkain sätein liljan tavoin ohdakkeisen hämmennyksen keskellä.

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset / polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus
uskon voimalla ja veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi Kristus, anna minulle huokauksia, niin kuin kerran publikaanille, ja niin kuin Sinä pesit syntisen
naisen kyynelin, pese minunkin pahojen tekojeni haavat, ja armahda minua, kun minä huudan:
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Vapahtaja, paranna todellisen katumuksen öljyllä minut, joka olen langennut sielunturmelevien
ryövärien käsiin ja hirveästi haavoittunut, ja herätä minut katumukseen, että veisaisin: Kiitetty olet
Sinä, meidän isiemme Jumala!
Marttyyrien troparit
Oi urheat voittajat, te kuoleuduitte maailmalle ettekä suinkaan kieltäneet kuolleeksi tullutta elämää
kantavaa Kristusta, vaan te taistelitte ja veisasitte: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Oi viisaat voittajat, tunnustaen Kolminaisuuden yhden luonnon kolmessa persoonassa te hajotitte
epäjumalain monijumalaisen eksytyksen ja veisasitte: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalan Sana ja Jumala, joka asui Sinun kohdussasi, oi Jumalan armoittama, osoitti Sinut
suojelijaksi kaikille vaivatuille, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
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Ruumiittomien kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
[/] Kaikkien Hyväntekijä on lahjoittanut teille, oi jumalalliset sotavoimien johtajat, monipuolisen
armon. Pelastakaa nytkin Hänen Kirkkonsa, joka veisaa: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
[P] Kaiken Kaitsijan voiman vahvistamina te näette selvästi kaikki maan ääret ja pelastatte kaikki,
jotka uskolla veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Jumalansynnyttäjän tropari
[/] Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, kun Sinä olet meillä pelastuksen satamana, me vältämme elämän
vaarat ja kuohut ja huudamme Sinun Pojallesi: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Katumuskanoni
8. veisu
Irmossi
Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen
salaisuuden ilmaissutta Herraa / veisuin ylistäkää // ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina.
Troparit
Oi Vapahtaja, Sana, älä ylenkatso minua, joka olen alistunut lihan hekumallisuuteen, etääntynyt
järjettömästi Sinusta ja tullut kaikkien eläinten kaltaiseksi, vaan käännytä minut ennen loppua ja
pelasta minut!
Minä kurja en lainkaan luovu rikkomuksista enkä tee kääntymystä, vaikka huudan Sinulle: Minä
olen syntiä tehnyt! Oi armollinen Herra, herätä katumukseen minun paatunut sieluni!
Marttyyrien troparit
Saatuaan kasteen verivirroissa Herran urheat voittajat eivät enää saastuttaneet itseään uudella
saastalla. Sen tähden he seppelöityinä lakkaamatta karkeloivat enkelten kanssa.
Tulevan toivon vahvistamina jumalisuuden urheat marttyyrit kestivät kidutusten suuren määrän, ja
loppuun päästyään he nyt lakkaamatta seisovat Valtiaan valtaistuimen tykönä.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, Sinä olet pystyssä olevien tuki ja langenneitten oikaisu. Nosta sen tähden ylös minutkin,
joka olen langennut maahan, että ylistäisin Sinua, Armoitettua, kaikkina aikoina!
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Ruumiittomien kanoni
8. veisu
Irmossi
Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta, / jota enkelten sotavoimat ylistävät, // ja suuresti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
[T] Oi Kristus, ota vastaan heidät, jotka luonasi seisten veisuin ylistävät sanomatonta ja
selittämätöntä kunniaasi, kun he nyt rukoilevat Sinua iankaikkisesti!
[Y] Oi ainoa hyvä, ota vastaan enkelten sotavoimat, jotka rukoilevat meidän puolestamme ja
veisuin ylistävät Sinua, Kristus, iankaikkisesti!
J umalansynnyttäjän tropari
[/] Valonkirkkailla salamoillasi Sinä, oi Jumalanäiti, kirkastat ne, jotka uskolla laulavat ja veisaavat
ylistystäsi kaikkina aikoina.

Katumuskanoni
9. veisu
Irmossi
Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, / sillä omasta tahdostaan Korkein alensi
itsensä, / tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. / Sen tähden me uskovaiset //
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme.
Troparit
Niin kuin Sinä, Kristus, kerran puhdistit itkien eteesi langenneen syntisen naisen, niin kuin Sinä,
Sana, vanhurskautit pelkästään huokaavan publikaanin, niin kuin Sinä otit vastaan Manassen, niin
kuin Sinä armahdit katuvaa Daavidia, ota vastaan minutkin, oi ihmisiä rakastava, ja pelasta minut!
Huokaa, itke, oi sielu! Luovu aikaisemmista virheistäsi, lankea julkisesti Hänen eteensä, joka tuntee
salaiset tekosi, ja huuda hartaasti: Herra, minä olen syntiä tehnyt Sinua vastaan, pelasta minut,
armahda minua, Sinä sisintäsi myöten laupias ja armorikas!
Marttyyrien troparit
Jumalalliset voittajat taistelivat kärsivällisesti maan päällä, he saivat osaksensa järkkymättömän
valtakunnan ja osallistuvat nyt iloiten paratiisin nautinnoista. Oi Kristus, tee heidän esirukoustensa
tähden meidätkin osallisiksi kunniastasi!
Oi viisaat voittajat, te osoittauduitte illattoman koiton valkeutta loistaviksi valaisimiksi ja teitte
lopun jumalankieltämisen illasta. Pyhällä loisteellanne te valistatte kaikki, jotka ylistävät teidän
valoisaa juhlaanne!
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J umalansynnyttäjän tropari
Minä rukoilen Sinua, oi valon portti: Valista minun sydämeni silmät, jotka synnin syvä pimeys on
mustannut! Oi Valtiatar, lähetä minulle katumuksen koitto ja vapauta minut esirukouksillasi
iankaikkisesta tulesta!

Ruumiittomien kanoni
9. veisu
Irmossi
Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, / oi puhdas Neitsyt, / tunnustamme Sinut totiseksi
Jumalansynnyttäjäksi // ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme.
Troparit
[X] Oi Kristus, osoita nyt Kirkko hyveissä ruumiittomien kuorojen esimerkin seuraajaksi ja
ympäröi enkeleillä laumasi!
[/] Oi kunniakkaat suojelusenkelit, lahjoittakaa rukouksillanne Jumalan luona sielun pelastus meille,
jotka tulemme teidän suojaanne!
J umalansynnyttäjän tropari
[/] Oi Neitsyt, kun Sinä pidit sylissäsi Kristusta, koitti vanhurskauden Auringon aamu meille, jotka
pimeydessä harhailimme!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Kun minä ajattelen hirveitten tekojeni paljoutta / ja muistan pelottavaa tutkimusta, / joudun kauhun
valtaan ja turvaan Sinuun, ihmisiä rakastavaan Jumalaan. / Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi ainoa
synnitön: / Älä ylenkatso minua, vaan lahjoita katumus kurjalle sielulleni ennen loppua // ja pelasta
minut!
Jumala, anna minulle kyyneleitä, / niin kuin kerran syntiselle naiselle, / ja suo minun kastella jalkasi,
jotka ovat vapauttaneet minut eksytyksen tieltä, / ja edeskantaa Sinulle hyvänhajuisena mirhana
katumuksen rakentamaa puhdasta elämää, / että minäkin saisin kuulla halatun äänesi: // Uskosi on
sinut pelastanut, mene rauhaan!
Marttyyrien stikiira
Miksi kutsuisimme teitä, oi pyhät? / Kerubeiksi, sillä teissä lepäsi Kristus. / Serafeiksi, sillä
lakkaamatta te Häntä ylistitte. / Enkeleiksi, sillä ruumiista te luovuitte. / Voimiksi, sillä te toimitte
ihmeissä. / Monet ovat nimenne, mutta suuremmat armolahjanne. // Rukoilkaa pelastusta meidän
sieluillemme!
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Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi armoitettu, avioon käymätön Äiti, / taivaalliset veisaavat Sinun ylistystäsi, / ja mekin
kunnioitamme selittämätöntä synnytystäsi! / Oi Jumalansynnyttäjä, // rukoile pelastusta meidän
sieluillemme!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, maailman Vapahtaja, muista meitä, niin kuin muistit ryöväriä ristillä, ja tee kaikki Sinun
taivaallisesta valtakunnastasi osallisiksi, oi ainoa Laupias.
Oi Kristus, sielujen ja ruumiitten ainoa parantaja, paranna minun sieluni himot, pese minut
katumuksen virroilla ja laupiaana puhdista minut kokonaan!
Pyhästi loistavat Valtaistuimet, Kerubit, Hallitukset, Vallat ja muut ruumiittomien ryhmät, jotka
ympäröivät puhtaan jumalallisen Hallituksen valtaistuinta.
Marttyyrien tropari
Kristuksen kuuman rakkauden polttamat taistelijat säilyivät palamatta tulen keskellä ja polttivat
jumalallisen armon kautta jumalattomuuden orjantappurat.
Kunnia
Oi yksinkertainen Kolminaisuus, joka yhtenä hallitset, pelasta sammumattomasta tulesta palvelijasi
jumalallisten ruumiittomien voimiesi rukousten tähden ja suo meille valtakuntasi!
Nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Jesaja ennaltanäki kerran Sinut, oi Jumalan armoittama, kirjana, johon Isän sormi kirjoitti
selittämättömän Sanan, joka kirjoittaa meidät elämän kirjaan.
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Maanantai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
Her ran stikiirat
Ketä muistuttaisit, sielu, / kun vietät elämäsi suuressa kevytmielisyydessä / hirveän lankeemuksen
syvän unen raskauttamana? / Kiiruhda, riennä ja lankea Hänen eteensä, joka tietää kaiken! / Itke ja
ano katumuksen aikaa, // ennen kuin sinä kurja joudut sammumattoman tulen ruoaksi!
Valtias Kristus, / meidän Luojanamme ja Jumalanamme Sinä tunnet ihmisten lihan heikkouden ja
luonnon velttouden. / Aseta minun sydämeni kuohut, anna tyyneys kurjaan sieluuni! / Oikaise
minun sopimattomat tekoni ja pelasta minut sammumattomasta tulesta, // oi ainoa laupias!
Oi ihmisiä rakastava, / minä olen kuluttanut koko elämäni ja varani häpeällisesti ja irstaasti, / enkä
ole lainkaan ottanut huomioon odottavia rangaistuksia, / mutta Kristus, minun Jumalani ja minun
Vapahtajani, / niin kuin otit vastaan tuhlaajapojan, / ota Edelläkävijäsi, kaikkien pyhiesi ja
Synnyttäjäsi puhtaitten rukousten tähden vastaan nyt minutkin kääntyessäni, // ja pelasta minut!
Edelläkävijän stikiirat
Sinä hedelmättömän kasvatti, puhtauden kasvi, / ihmisten kaunistus, Valtiaan Edelläkävijä,
maineikas Johannes, / alhaisen sieluni varjelija, / anna minulle esirukouksesi ja apusi ja pelasta
minut käärmeen juonilta, // sen pahalta väkivallalta ja hyökkäykseltä!
Oi armon nimen kantaja, / jumalallinen Edelläkävijä, / älä koskaan etäänny palvelijastasi, / älä
koskaan eroa minusta, / että saisin kunnioittaa ja palvella / ja että saisin kiittää, veisuin ylistää ja
kunnioittaa uskolla Sinun jumalallista, kirkasta nimeäsi. / Suojele aina minua puhtaan esirukouksesi
siivin // ja varjele minut kaikelta pahalta!
Oi autuas, Sinä olet aivan täynnä jumalallista suloisuutta ja ihanuutta, / ja Sinä ilahdutat kaikkia,
jotka uskolla Sinua lähestyvät, / Sinä sulostutat sielun ja ruumiin aistit ja pelastat aina meidät
sairauksista ja ahdistuksista, // onnettomuuksien väkivallasta ja sielunturmelevista tuskista!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Iloitse, Jumalansynnyttäjä Valtiatar! / Iloitse, tahraton, Sinä Jumalan puhdas asumus! / Iloitse
Jumalan vastaanottaneet Sanan vaunut! / Iloitse, Jumalan rakentama palatsi! / Iloitse, Jumalan
antama aarre, elävä kammio, / Jumalan jumalallinen pöytä ja arkki, // ja jumalallisen Hengen
asumus!
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Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Enkelit lakkaamatta veisuin ylistävät Sinua, Kuningasta ja Herraa, / mutta minä lankean Sinun
eteesi niin kuin publikaani ja huudan: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut!
Oi minun sieluni, joka olet kuolematon, / älä anna elämän aaltojen sinua peittää! / Raitistu ja huuda
Hyväntekijällesi: // Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut!
Marttyyrien stikiira
Me rukoilemme, oi Herran Marttyyrit: / Rukoilkaa meidän Jumalaamme ja pyytäkää, / että Hän
antaisi meidän sieluillemme runsaan armon // ja armahduksen monille rikkomuksillemme!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Sinun suojasi, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / on hengellinen parantola, // sillä siihen
turvatessamme me pääsemme sielun sairauksista!

Tiistaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Herra, katso laupiaalla silmälläsi alhaisuuteeni, / sillä minun elämäni on melkein kulunut eikä
minulla ole pelastusta teoistani. // Sen tähden minä rukoilen: Herra, katso laupiaalla silmälläsi
alhaisuuteeni ja pelasta minut!
Syntisen naisen tavoin minä lankean eteesi saadakseni synninpäästön, / ja mirhavoiteen sijasta
kannan Sinulle kyyneleitä sydämeni pohjasta, oi Kristus Jumala, Vapahtaja, / että Sinä olisit
armollinen minullekin, niin kuin olit hänelle, / ja antaisit armahduksen synneilleni. / Hänen laillaan
minä huudan Sinulle: // Pelasta minut tekojeni loasta!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän 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!
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II Katismatroparit
Huolehdi, sielu, niin kuin Tuomari olisi paikalla, / ja ajattele pelottavan päivän hetkeä, / sillä
armoton on tuomio niille, jotka eivät ole laupeutta harjoittaneet! / Huuda siis ennen loppua: Säästä
minut, oi Vapahtaja, // sillä Sinä olet ainoa ihmisiä rakastava!
Näe, oi sielu, viisaitten neitseitten ilo ja tyhmien kovuus! / Jaa nälkäisille ja ota muukalaisia vastaan,
/ valmista lamppusi hyvien tekojen öljyllä äläkä turhaan pohdi pikku tekoja, / sillä laupias
Valtias haluaa laupeutta, eikä uhria, / Hän antaa hyvyyttään moninkertaiseksi palkaksi / ja jokaiselle,
joka hyvin levittää rikkauttansa maan päällä, // Hän antaa kunniansa jumalallisen häähuoneen.
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Pahojen ja laittomien tekojeni paljouden tähden minä olen langennut masennuksen hirveään mereen,
/ minä olen ymmälläni ja toivottomuuden vallassa. / Oi Jumalansynnyttäjä Valtiatar, pelasta Sinä
minut laupeudessasi, // sillä Sinä olet syntisten apu ja pelastavainen puhdistus!
III Katismatroparit
Oi elämäsi huolettomasti viettänyt sieluni, nouse vihdoin katumaan, / näe ja itke katkerasti
sydämesi pohjasta, ettet siellä joutuisi valittamaan hyödyttömästi! / Peljästy ajatellessasi Valtiaan
toista tulemista, ja tuomitse itse itsesi ennen tuomiota, // niin voit välttää langettavan tuomion!
Marttyyrien tropari
Te, pyhät marttyyrit, osoittauduitte hengellisiksi valaisimiksi, / sillä te hajotitte eksytyksen
pimeyden uskon kautta, / kirkastitte sielujenne lamput ja kävitte Yljän kanssa kunniassa sisälle
taivaalliseen häähuoneeseen. // Rukoilkaa nytkin, me pyydämme, pelastusta meidän sieluillemme!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Valtiatar, kaikkien armolahjojesi tähden minä velvollisuuteni mukaan kannan Sinulle kiitosta ja
ylistystä, / niin kuin leski kaksi ropoaan, / sillä Sinä olet osoittautunut suojaksi ja avuksi, joka aina
pelastat minut kiusauksista ja ahdistuksista. / Ja pelastuneena ahdistajistani ikään kuin liekehtivän
pätsin keskeltä, / minä huudan Sinulle sydämeni pohjasta: / Jumalansynnyttäjä, auta minua ja
rukoile Poikaasi ja Jumalaa, / että Hän antaisi anteeksi minun rikkomukseni, // sillä Sinä olet
palvelijasi toivo!
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Katumuskanoni, 8. sävelmä
Akrostikon on: Kristus, ota vastaan vaikerrusteni täyteys. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Ylistäkäämme veisuin Häntä, / joka murskasi vihollisen käsivarrellaan / ja johti Israelin
Punaisenmeren halki, // sillä Hän, Lunastajamme ja Jumalamme, on suuresti kunnioitettu.
Troparit
Kristus, täytä minun sydämeni pistoksin, että voisin katuvaisena astua Sinun majoihisi ja kantaa
Sinulle veloista vapauttavan tunnustamisen!
Oi Sana, päästä minut pahojen tekojeni mittaamattomista siteistä, että voisin katuvaisena astua
oikeamielisiä polkujasi, jotka johtavat iankaikkisen ihanuuden jumalalliseen lepoon!
Marttyyrien troparit
Oi Kristus, Sinun marttyyriesi ihana suurenmoisuus on noussut mitä suurimpaan korkeuteen, sillä
taisteltuansa Sinun yliluonnollisten armolahjojesi avulla he ovat saaneet ylistyksen.
Pyhien taistelijoitten jumalallisen veren pirskottaminen teki lopun viholliselle alttareilla kannetusta
verestä ja pyhitti maanpäälliset Hengen armolla.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, osoita minulle katumuksen tie ja käännytä minut pois syntiin johtavalta polulta, että
ylistäisin Sinua, monin veisuin ylistettyä ja ylen autuasta!

Kalliin Edelläkävijän kanoni
1. veisu
Irmossi
Me veisaamme Kristukselle, / joka hukutti mereen faaraon aiheuttamat tuskat / ja johdatti Israelin
kuivaa myöten, // sillä Hän on iankaikkisesti ylistetty.
Troparit
Oi Edelläkävijä, katumuksen saarnaaja, rukoile aina Valtiasta ja Herraa, että voisin katua sieluni
pohjasta, ja valista minun mieleni ja sydämeni, kun minä uskolla Sinua kunnioitan!
Sinä erämaan ihana kasvatti, Edelläkävijä, Kristuksen marttyyri, ohjaa jumalallisen rukouksesi
kautta pelastuksen tielle minut, joka nyt asun himojen erämaassa!
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Oi viisas Edelläkävijä, minä rukoilen: Vapauta välityksesi kautta pian minut minua hirmuvallassaan
pitävästä synnistä ja murra minua vastaan noussut pahojen henkien myrsky!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi totuuden puhdas Äiti, pelasta minut, joka olen hirveästi himojen aallokossa ja alati
hukkumaisillani! Oi kunniallinen, ohjaa minut pelastuksen tyveneen satamaan!

Katumuskanoni
3. veisu
Irmossi
Sieluni on vahvistunut Herrassa, / jumalallisen siunauksen sarvi on kohonnut pääni päälle, / suuni
on avautunut vihollisiani vastaan, // sillä minä riemuitsen Sinun pelastuksestasi.
Troparit
Oi ylen hyvä Kristus, pese minun sydämeni pahuuden saastasta ja suo, että voisin moitteettomana
astua eteesi pelottavana päivänä! Beliar on antanut minulle kuolettavan piston synnin pistimellä,
mutta paranna Sinä minut katumuksen elävöittävällä lääkkeellä, oi Kristus Sana!
Marttyyrien troparit
Voittajat huusivat taistellessaan: Seisokaamme miehuullisina älköönkä kukaan luopuko aseista!
Valtias on läsnä auttajana, kun taistelemme urhein mielin!
Kaikki uskovaiset, kunnioittakaamme veisuin Kirkon ylen kalliita kiviä, hurskauden jumalallisia
linnoituksia, eksytyksen kukistajia, marttyyreja!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, Valtiatar, Sinä maahan sortuneitten nostaja, nosta minutkin, joka olen
langennut pahojen tekojeni syövereihin, ja vahvista minut Jumalan käskyjen kalliolle!

Edelläkävijän kanoni
3. veisu
Irmossi
Elämänantaja, joka olet vahvistanut taivaat sanalla, / vahvista meidänkin mielemme ja sydämemme
/ veisaamaan ja ylistämään Sinua // meidän sielujemme pelastukseksi!
Troparit
Oi Edelläkävijä, ylistettävä marttyyri, sada minullekin katumuksen pisara, Sinä joka kastoit joessa
laupeuden syvyyden, kaikkien Herran!
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Koska minun mieleni alati järkkyy elämän sattumanvaraisissa hämmingeissä, minä turvaan Sinun
suojaasi, oi Vapahtajan Edelläkävijä; kiiruhda, auta palvelijaasi!
Öisin rukouksin minä kutsun avukseni Sinua, maailman päivänkirkasta valistajaa: Oi Jumalan
autuuttama Edelläkävijä, valista minun sydämeni aistit!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka synnytit Valkeuden Valkeudesta, valista minun sieluni
ja osoita minulle pelastuvien osa, että ylistäisin Sinua, veisuin ylistettävää!

Katumuskanoni
4. veisu
Irmossi
Minä kuulin sanoman Sinusta, oi Herra, ja peljästyin: / Sinä iankaikkinen Jumala, / tulit sanoin
selittämättömän päätöksesi mukaan lihaksi neitseestä. / Kunnia olkoon voimallesi, oi Kristus, //
kunnia Sinun hallituksellesi.
Troparit
Eksyttäjä vihollinen eksytti minut synnin maun avulla, etäännytti minut kauaksi Sinusta, oi hyvä, ja
teki minut hampailleen suupalaksi. Oi ainoa Vapahtaja, kiiruhda pelastamaan minut!
Herra, Sinä tunnet minun tuntemattomat ja salaiset tekoni. Oi armossasi laupias, ainoa Vapahtaja,
armahda paljon minua, joka olen paljon syntiä tehnyt, ja anna minulle katumuksen puhdistavaa
aikaa!
Marttyyrien troparit
Oi marttyyrit, kun kidutukset ympäröivät teitä aaltojen tavoin, te pääsitte Kristuksen ohjaamina
taivasten valtakunnan satamiin totisesti ihanasti Hänen seppelöiminään.
Oi kunniakkaat marttyyrit, jumalisuudella te kynnitte sydämen maan, tunnustuksen siemenen te
siihen kylvitte ja saitte selvästi kerätä Jumalan satakertaiseksi tekemän tähkäpään!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi veisuin ylistetty Valtiatar, suureen ääneen minä huudan Sinulle: Täytä kaikkinaisella ilolla
minun mieleni ja anna minulle hyvä murhe, katumuksen alku ja pelastava tieto!

Edelläkävijän kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi // ja ylistän jumaluuttasi.
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Troparit
Minä itken itseäni, sillä oikaisematon on elämäni, ja rukoilen Sinua, oi pyhä: Pelasta, armahda
minua, joka olen synteihin tuhoutunut!
Oi autuas, tule auttajakseni rukouksissa ja anomuksissa, vahvista minun sieluani ja valista minun
aivoitukseni!
Oi Jumalan Kastaja, ohjaa jumalallisen tiedon tyveneen minut, joka olen vajonnut syntien aaltoihin
ja olen vaarassa!
J umalansynnyttäjän tropari
Nöyryytä minut, joka vaellan korskeasti, ja pelasta minut, Sinä joka synnytit Hänet, joka korottaa
nöyryytetyn luonnon!

Katumuskanoni
5. veisu
Irmossi
Hajota sieluni synkeys, / oi valkeuden antaja Kristus Jumala, / joka karkotit syvyyden alkuperäisen
pimeyden, / ja anna minulle Sinun käskyjesi valkeus, // että aamusta varhain Sinua ylistäisin, oi
Sana!
Troparit
Minä rukoilen Sinua, oi ainoa armollinen Luoja, joka käskylläsi puhdistit syntisen naisen, puhdista
minunkin sieluni inhottavasta synnistä ja tee se säteilevin vaattein ihanaksi!
Kristus Jumala, päästä minut monien syntien siteistä ja ohjaa minut esteettä käymään Sinun teitäsi,
että minä lihasta irtautuneena pääsisin asumaan pyhään lepoon ja ylistäisin Sinua!
Marttyyrien troparit
Kärsimyksistä itselleen kunnian vaatteen kutoneet ja säädyllisesti koristautuneet marttyyrit asuvat
nyt ylhäisessä valtakunnassa iloiten ja voiton ihanin seppelein kaunistettuina.
Te, kunniakkaat, vaihdoitte jumalisesti pois tämän ajallisen, sillä monenlaisten kidutusten tuskista
te viisaat päädyitte taivaan valtakunnan totiseen avaruuteen!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä Jumalansynnyttäjä, Sinä synnytit lihallisesti pyhän Sanan, joka yksin lepää kaikissa pyhissä.
Pyhitä minunkin mieleni, joka alati pitää kiinni pahoista töistä.
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Edelläkävijän kanoni
5. veisu
Irmossi
Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut / tietämättömyyden yössä olleet maanääret, // valaise
minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra.
Troparit
Oi kunniakas Edelläkävijä, joka olet vanhurskauden Auringon lamppu, valista minut, joka harhailen
elämän yössä!
Oi autuas, vahvista jumalallisen tahdon kalliolle minut, joka olen vaaroissa ja pahojen henkien
hyökkäysten järkyttämä!
Tule puolustajakseni tulevalla tuomiolla, kun minä joudun Herran eteen, ja pelasta minut
peljättävästä tuomiosta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan Äiti, ainainen Neitsyt, joka olet kaikkea luotua ylempi, osoita minut vihollisen ansoja
ylemmäksi!

Katumuskanoni
6. veisu
Irmossi
Minä rukoilen Sinua, / oi ihmisiä rakastava Kristus Jumala, / vapauta minut synneistäni, / niin kuin
Sinä olet päästänyt profeetan tuonelan syvyyksistä, // ja ohjaa minun elämääni.
Troparit
Minä rukoilen Sinua, oi Kristus, ota minut katuessani vastaan, niin kuin kerran otit niiniveläiset,
jotka eivät totelleet profeettasi jumalallista saarnaa, ja ohjaa minun elämääni!
Oi Kristus, moniin rikkomuksiin vajonneena minä huokaan niin kuin publikaani, minä itken niin
kuin syntinen nainen, ja niin kuin Pietari minä huudan: Ojenna minulle auttava kätesi ja pelasta
minut!
Marttyyrien troparit
Oi marttyyrit, vastailmestyneitten tähtien tavoin te valaisette taistojen sätein koko maanpäällisen
maailman ja karkotatte eksytyksen syvän pimeyden.
Saavutettuanne autuaan lopun, oi autuaat marttyyrit, te aina ylistätte autuasta Jumalaa ja nautitte
Hänen kirkkaudestansa.
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J umalansynnyttäjän tropari
Mannaastia edeltäkuvasi muinoin Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, sillä Sinusta kasvoi Kristus, tiedon
manna, joka laskeutuu kaikille Sinua kunnioittaville.

Edelläkävijän kanoni
6. veisu
Irmossi
Anna minulle säteilevä vaate, / Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, // ylen armollinen
Kristus, meidän Jumalamme.
Troparit
Jouduttuani kiusausten meripedon valtaan minä huudan sydämeni pohjasta Sinulle, oi Edelläkävijä:
Vapauta minut hirveistä tuskista!
Oi viisas, puhdista totisen katumuksen kirveellä minun sydämeni aine ja tee se hyveissä
hedelmälliseksi!
Minun sieluni, kadu hartaasti! Tuomio on lähellä! Raitistu ja huuda: Jeesus minun Jumalani,
armahda minua!
J umalansynnyttäjän tropari
Me rukoilemme Sinua, ainoata, joka sanan kautta synnytit lihassa Sanan: Pelasta meidän sielumme
vihollisen ansoista!

Katumuskanoni
7. veisu
Irmossi
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, / joka enkelin kautta pelastit nuorukaiset tulesta // ja
muutit pauhaavan pätsin viileydeksi!
Troparit
Oi armollinen, anna minulle kääntymyksen aikaa, joka minut vanhurskauttaisi, sillä synneissä minut
on siitetty ja synnyttyäni olen tehnyt syntiä enemmän kuin kukaan ihminen!
Mielettömästi ylpistyen niin kuin kerran fariseus minä olen langennut maahan hirveänä ruumiina ja
vihollinen iloitsee minut nähdessään. Oi Jumalan Sana, älä ylenkatso minua!
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Marttyyrien troparit
Maan päällä erinomaisuutensa osoittanut puhtaitten marttyyrien joukko, voittamaton armeija, pyhä
sotajoukko on kirjoitettu taivaan asukkaiksi.
Kun te, urhoolliset, vapaaehtoisesti alistuitte kärsimykseen, joka tuottaa kuolemattomuuden, te
vuodatatte nyt parannusvirtoja ja teette lopun ihmisten himojen kärsimyksistä!
J umalansynnyttäjän tropari
Alkusyyn ylittäen Sinä synnytät kaiken Alkusyyn, joka suunnattomassa hyvyydessään tuli
ihmiseksi. Sen tähden me yksin äänin ylistämme Sinua autuaaksi, oi puhdas!

Edelläkävijän kanoni
7. veisu
Irmossi
Sinä, Herra, isiemme Jumala, / joka alussa perustit maan ja taivaat sanallasi vahvistit, // olet kiitetty
iankaikkisesti.
Troparit
Sinä, joka valmistit Herran tiet, suuntaa minun polkuni kohti Jumalaa, että huutaisin: Kiitetty olet
Sinä, meidän isiemme Jumala!
Oi Valkeuden saarnaaja, valista minun sieluni ja vapauta minut hirveästä pimeydestä ja
liekehtivästä helvetistä, kun minä turvaan Sinuun vakain sieluin!
Oi Kristuksen viisas Kastaja, Sinä hedelmättömän ylen hedelmällinen vesa, muuta esirukouksillasi
minun sydämeni hedelmättömyys ja osoita se hedelmälliseksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä Jumalan Sanan valittu karitsa, rukoile Sinusta lihaksi tullutta Jumalaa, että Hän pelättävällä
hetkellä lukisi minut valittuihin lampaisiinsa!

Katumuskanoni
8. veisu
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.
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Troparit
Oi sielu, sinä olet liannut kätesi kokonaan saastaan. Kuinka sinä kohotat ne korkeuteen puhuessasi
Jumalalle? Jalkasi olet tehnyt kelvottomiksi kulkiessasi häpeällisissä teoissa. Kiiruhda astumaan
katumuksen kautta pelastuksen polkuja!
Oi Herra, minä en ole koskaan pysynyt Sinun käskyissäsi. Oi hyvä, minä en ole yhtäkään päivää
toteuttanut Sinun tahtoasi. Millä silmillä katsoisin Sinuun, kun tulet oikeudenmukaisesti
tuomitsemaan ja rankaisemaan syyllisiä?
Marttyyrien troparit
Oi viisaat taistelijat, te sammutitte monijumalaisuuden palavan pätsin, kun tyhjensitte runsaan
veden tavoin verenne, joka vuodatettiin epäoikeudenmukaisesti Luojan rakkauden takia. Sen tähden
te saitte periä nautinnon veden!
Te, pyhät, nousitte alhaisen, maallisen ruumiin yläpuolelle ja kestitte kidutukset, ikään kuin joku
muu olisi kärsinyt, kun teidän kätenne ja jalkanne katkaistiin. Sen tähden te olettekin tulleet
otollisiksi ylhäiseen elämään iankaikkisesti!
J umalansynnyttäjän tropari
Minä huudan Sinulle, oi puhdas Valtiatar: ohjaa välitykselläsi pelastavan katumuksen tyveneen
satamaan minut, sillä minä olen synnin aallokossa, että minä, joka olen aina kevytmielisyyden
pimentämä, näkisin pelastuksen valkeuden!

Edelläkävijän kanoni
8. veisu
Irmossi
Papit, veisuin ylistäkää alutonta kunnian Kuningasta, / jota enkelten sotavoimat pelkäävät! //
Ihmiset, korkeasti kiittäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Oi Kastaja, rukoile maailman synnit poisottavaa Jumalan Karitsaa, jonka Sinä näytit kaikille, että
Hän kuolettaisi minun himoni ja pelastaisi minun sieluni!
Sinä, oi profeetta pakenit kauaksi ja asuit jalankulkemattomassa autiomaassa. Sen tähden minä
rukoilen Sinua: Autioita pian minun sieluni himoista!
Oi Herran Kastaja, kevennä minun sieluni rautakaulus, taistele niitä vastaan, jotka minua vastaan
taistelevat, ja osoita minut vahingoittumattomaksi niiden pahuudelta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, Sinä viinipuu, joka synnytit kypsän rypäleen, juota minulle nyt katumuksen juomaa ja
poista pahojen tekojeni juopumus!
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Katumuskanoni
9. veisu
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
Että minäkin pelastuneena saisin kiitollisena ylistää Sinua, oi Kristus Vapahtaja, katso minuun, joka
kannan selässäni monia haavoja, vuodata niihin viiniä ja öljyä, Sinun laupeutesi merkit, ja paranna
ne!
Armahda minuakin, joka olen toivoton, niin kuin lunastit ymmärtäväisesti puhuneen ryövärin
murhista ja lukemattomista pahoista teoista, ja niin kuin armahdit itkevää syntistä naista, suurta
opetuslastasi Pietaria ja profeetta Daavidia!
Marttyyrien troparit
Oi voittajat, kun te kärsimyksissä seurasitte meidän tähtemme kärsineen esimerkkiä, te olette
saaneet Hänen kanssaan kunniankin!
Jumalallinen osallisuus on teidät jumaloittanut, te loistatte aineellista aurinkoa kirkkaammin, ja te
valistatte kaikkien sydämet!
Pyhien taistelijoitten kunnia loistaa kirkkaana, ja he ovat jokaisen kaupungin totisena,
ryöstämättömänä aarteena uskon kautta säteillessään yliluonnollisten ihmeitten runsasta armoa.
Veisuin ylistäkäämme heitä yhteisinä puolustajinamme!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton, kirkasta kohdustasi tulleen Poikasi ja Jumalan salamin meidät, jotka veisaamme
ylistystäsi, ja pelasta välitykselläsi meidät valottomasta pimeydestä ja iankaikkisesta rangaistuksesta!

Edelläkävijän kanoni
9. veisu
Irmossi
Lakkaamattomin veisuin ylistäkäämme Neitseen äitiyttä, / josta oli vuorella annettu // lainlaatijalle
esikuva tulen ja orjantappurapensaan muodossa.
Troparit
Oi Sana, mitä minä kurja keksisin puolustuksekseni, kun joudun pelottavan tuomioistuimesi eteen
maksamaan tekojeni mukaisesti? Oi Herra, minun Jumalani, sääli minua silloin!
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Oi viisas Kastaja, Sinä Sanan ääni, ohjaa minun ääneni kohti Jumalaa ja päästä minut pahojen
henkien pahuudesta ja ihmisten hyökkäyksistä, että velvollisuuteni mukaan ylistäisin Sinua
autuaaksi!
Oi Kastaja ja profeetta, ravitse minut Kristuksen käskyjen kuolemattomalla ruoalla, juota minulle
elämän juomaa ja vie minut pelastuneena Jumalan eteen, kun minä turvaan Sinun suojaasi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Valtiatar, puhdas ja ylistetty Neitsyt, rukoile Edelläkävijän kanssa Poikaasi Kuningasta, että Hän
pelastaisi meidät, jotka uskoen ylistämme Sinua autuaaksi!

Virrelmästikiirat
Katumusstikiirat
Kun minä ajattelen hirveitten tekojeni paljoutta / ja muistan pelottavaa tutkimusta, / joudun kauhun
valtaan ja turvaan Sinuun, ihmisiä rakastavaan Jumalaan. / Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi ainoa
synnitön: / Älä ylenkatso minua, vaan lahjoita katumus kurjalle sielulleni ennen loppua // ja pelasta
minut!
Jumala, anna minulle kyyneleitä, / niin kuin kerran syntiselle naiselle, / ja suo minun kastella jalkasi,
jotka ovat vapauttaneet minut eksytyksen tieltä, / ja edeskantaa Sinulle hyvänhajuisena mirhana
katumuksen rakentamaa puhdasta elämää, / että minäkin saisin kuulla halatun äänesi: // Uskosi on
sinut pelastanut, mene rauhaan!
Marttyyrien stikiira
Suuresti te taistelitte, oi pyhät, / kun kestitte urhoollisesti lainrikkojien kidutukset / ja tunnustitte
Kristuksen kuninkaitten edessä! / Ja nytkin, elämästä pois muutettuanne, / te teette maailmassa
voimatekoja ja parannatte sairaita heidän himojensa kärsimyksistä, // oi pyhät! Rukoilkaa pelastusta
meidän sieluillemme!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi Neitsyt, pyhä Jumalansynnyttäjä, / minä kiiruhdan Sinun suojaasi, / minä tiedän saavani
pelastuksen, // sillä Sinä, oi puhdas, kykenet minua auttamaan!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, maailman Vapahtaja, muista meitä, niin kuin muistit ryöväriä ristillä, ja tee kaikki Sinun
taivaallisesta valtakunnastasi osallisiksi, oi ainoa Laupias.
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Oi Kristus, joka olet laupeuden meri, jäädytä minun rikkomusteni ulappa, pese minut katumuksen
kyynelin ja laupiaana puhdista minut kokonaan!
Oi jumalallinen Kastaja, joka kerran kastoit Kristuksen vedessä, ohjaa rukouksillasi minut, joka
olen himojen aallokon kuohuissa, katumuksen satamaan!
Marttyyrien tropari
Oi voittajat, te sammutitte pyhällä verellänne epäjumalain hulluuden roviot, ja nyt te vuodatatte aina
parannusvirtoja ja parannatte himojen moninaisia kärsimyksiä!
Kunnia
Oi aluton Isä, Poika ja jumalallinen Henki, minä rukoilen Sinua: Kastajan esirukousten tähden tee
loppu minun sieluni pitkäaikaisista himoista ja pelasta minut, Sinun palvelijasi!
Nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, pelasta rukouksillasi kunniattomista himoista ja tuonelan hirveästä
rangaistuksesta meidät, jotka hartaasi ylistämme Sinua autuaaksi!

Tiistai-ilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Oi Jumalan ylen hyvä Sana, / joka meidän tähtemme riipuit tuomittuna ristillä, / pelasta meidät
tulevaisesta tulesta, / peljättävästä tuomiosta ja kaikista rangaistuksista Jumalanäidin rukousten
tähden, / sillä joka päivä me kaikki vihastutamme ajatuksissamme Sinua, oi ihmisiä rakastava
Kristus, // joka olet ylen hyvä!
Oi Jeesus, nähdessään Sinut omasta tahdostasi ristille levitettynä / aurinko peljästyi, maa järkkyi,
kalliot halkesivat, / haudat avautuivat peloissaan ja kaikki voimat hämmästyivät! / Ja nähdessään
Sinut ristillä Neitsyt huusi: // Voi, mitä minä näenkään!
Oi Sinusta lihaksi tulleen ääretöntä hyvyyttä, / veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, / sillä
vapaaehtoisesti Hän kärsi ristin ja kuoleman / pelastaaksensa maailman, jonka oli luonut! / Rukoile
Häntä, että Hän päästäisi kadotuksesta minutkin, kurjan ja tuskaisen, // ja saattaisi minut asumaan
sinne, missä vallitsee illaton valkeus!
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J umalansynnyttäjän stikiirat
Iloitse, Neitsyt, Jumalan morsian! / Iloitse, uskovaisten toivo! / Iloitse, maailman puhdistus! / Iloitse,
Sinä joka pelastat palvelijasi kaikesta ahdistuksesta! / Iloitse, kuoleman kukistaja! / Iloitse, elämää
kantava paratiisi! / Iloitse, niiden puolustus, jotka Sinua avuksensa huutavat! // Iloitse, Jumalan
jumalallinen asumus ja pyhä vuori!
Iloitse, puhdas Jumalansynnyttäjä! / Iloitse, elämän lähde! / Iloitse, taivaalliset portaat! / Iloitse,
koko luomakunnan Valtiatar! / Iloitse, siunattu ja nuhteeton! / Iloitse, kunnioitettu ja saastaton! /
Iloitse, veisuin ylistetty! / Iloitse, jumalallinen asunto! / Iloitse, puhdas! / Iloitse, Neitsytäiti, //
Morsian, aviota tuntematon!
Iloitse, Valtiatar, Jumalan Äiti! / Iloitse, Sinä ihmisten ainoa toivo ja puolustus! / Iloitse,
turvapaikka! / Iloitse, valkeuden ihana lamppu! / Iloitse, valon täyttämä palatsi! / Iloitse, öljyastia! /
Iloitse, neitseyden saastaton kerskaus! // Iloitse, lähde, joka vuodat parannusta lähestyville!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Oi outoa ihmettä! / Oi uutta salaisuutta! / Oi pelottavaa toimenpidettä! / lausui Neitsyt nähdessään
ristillä, kahden ryövärin keskellä riippumassa Sinut, / jonka oli pelättävällä tavalla tuskattomasti
synnyttänyt, / ja hän itki huutaen: / Voi rakas Lapseni! // Kuinka hirveä ja kiittämätön kansa onkaan
naulinnut Sinut ristille!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Kristus Jumala, Sinut ylennettiin ristille / ja Sinä pelastit ihmissuvun! // Me ylistämme Sinun
kärsimyksiäsi!
Kristus Jumala, Sinut naulittiin ristille / ja Sinä aukaisit paratiisin portit! // Me ylistämme Sinua,
meidän Lunastajamme!
Marttyyrien stikiira
Sinun marttyyrisi, oi Herra, unohtivat elämän hyvyydet / ja ylenkatsoivat kidutuksia tulevan elämän
takia, / ja he osoittautuivat sen perijöiksi. / Sen tähden he riemuitsevat enkelten kanssa! // Lahjoita
heidän rukoustensa tähden kansallesi suuri armo!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Sinut ristille naulittuna / Sinun synnyttäjäsi, oi ainoa pitkämielinen, / vuodatti valittaen
runsaita kyyneleitä, / suuresti hän hämmästyi yletöntä hyvyyttäsi ja sääliväisyyttäsi ihmistä kohtaan
// ja ylisti veisuin Sinun valtaasi!
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Keskiviikkoaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Nähdessään elämän valtiaan ristiltä riippumassa ryöväri lausui: / Ellei meidän kanssamme
ristiinnaulittu olisi lihaksi tullut Jumala, / ei aurinko olisi kätkenyt säteitään eikä maa olisi järisten
aaltoillut! // Mutta oi kaiken sietänyt Herra, muista minua valtakunnassasi!
Sinun ristisi osoittautui kahden ryövärin keskellä vanhurskauden vaa'aksi, / sillä toinen laskeutui
jumalanpilkan painamana tuonelaan, / mutta toinen nousi rikkomuksistaan keventyneenä Jumalan
Sanan tuntemiseen. // Kristus Jumala, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, / emo valitti itkien ja huusi katkerasti: /
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, / mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni
ristiinnaulitsemisesi, / jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi ylen hyvä Jumala, pahuudeton
Herra! / Huutakaamme uskoen Neitseelle: Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi meille, // jotka
uskolla kumarramme Hänen kärsimyksiänsä!
II Katismatroparit
Eedenin keskellä puu tuotti kuoleman kukan, / mutta maan keskellä puu kasvoi elämän! / Sillä kun
me katoamattomina maistoimme edellisestä, me tulimme katoavaisiksi, / mutta toisen saatuamme
me saimme poimia katoamattomuuden hedelmän, // sillä ristillään Kristus pelasti ihmissuvun!
Muinoin paratiisissa minut riisui alastomaksi puun kautta tapahtunut rikkomus, / joka tuotti
kuoleman, mutta Herran ristinpuu lahjoitti ihmiselle uuden elämän vaatteen, / sillä kun se
pystytettiin maan päälle, täytti maailman suuri ilo. / Ihmiset, nähdessämme ristin ylennettynä
huutakaamme yhteen ääneen Jumalalle: // Sinun kunniasi täyttää Sinun huoneesi.
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Seistessään katkerasti itkien ristisi juurella Jumalansynnyttäjä huusi: / Poikani, Sinun kärsimyksesi
on todella käsittämätön! / En kestä erota sisimmästäni tulleesta! / En kestä nähdä Sinua ristillä! /
Älä ylenkatso palvelijatartasi, vaan nouse kuolleista ja anna kunnia minulle, joka huudan: // Oi
armorikas, kunnia olkoon Sinulle!
III Katismatroparit
Eedenissä puu muinoin kantoi karvauden, / mutta ristin puu puhkesi suloiseen elämän kukkaan, /
sillä syötyänsä Aadam joutui turmelukseen, / mutta nauttiessamme Kristuksen lihasta me tulemme
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eläviksi, / jumaloidumme salaisesti ja saamme Jumalan iankaikkisen valtakunnan. / Sen tähden me
uskolla huudamme: // Oi Sana, kunnia olkoon Sinun kärsimyksellesi!
Marttyyrien tropari
Kuoletettuaan pidättyväisyyden avulla himojen tulisen kiihkon ja liikkeet / Kristuksen marttyyrit
saivat armon parantaa heikkojen sairaudet / ja elävinä tehdä ihmeitä loppunsa jälkeenkin. / Totisesti
yliluonnollinen on se ihme! / Paljaat luut vuodattavat parannuksia! // Kunnia olkoon ainoalle
Jumalallemme!
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Karitsan ja Paimenen ristiltä riippumassa tahraton emo huusi: / Lapseni, mikä nyt on
tämä outo ja odottamaton näky? / Kuinka Sinut, kaikkien Elämä, on tuomittu ihmisten tavoin? /
Mutta nouse kolmantena päivänä kuolleista, oi Sana, // niin kuin olet sanonut!

Ristin kanoni, 8. sävelmä
Akrostikon ilman J umalansynnyttäjän tropareita on: Kiitos puulle naulitulle Jumalalle. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, / jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, / kukisti
muinoin faaraon, sotavaunujen herran, / mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, // joka veisasi
Jumalalle virren.
Troparit
Oi Sana, ristillä kuoletettuna Sinä teit eläväksi ja kaunistit kunnialla minut, joka olin tullut
kuolleeksi hekumallisen puusta syömisen kautta. Minä kumarran Sinun valtaasi ja ylistän veisuin
kärsimyksiäsi ja mittaamatonta laupeuttasi!
Kun viljelemätön Viinipuu levitettiin puulle, siitä vuosi meille jumalallisen armon viini, joka
ilahduttaa sydämet, poistaa täysin eksytyksen juopumuksen ja kukistaa synnin.
Marttyyrien troparit
Pyhien arpien koristamina ja kilvan tuskien kaunistamina te, Kristuksen marttyyrit, seisotte
kunniassa kauneuden antajan, Herran, edessä kunniakkaasti iloiten ja jumalallisiksi osoittautuneina.
Jumalallisen voiman selvästi vahvistamina te, pyhät marttyyrit, miehuullisesti kukistitte väkevän
koko tuhoisan voiman, ja voittokruunuin ihanasti kruunattuina te nyt iloiten seisotte Herran edessä.
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Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Valtias Herra, seistessään ristisi juurella ja nähdessään Sinut lävistäneet haavat aviota
tuntematon lausui tuskan lävistämänä: Voi Lapseni, vältettyäni synnytystuskat Sinun syntyessäsi
olen nyt joutunut tuskien valtaan!

Jumalansynnyttäjän kanoni
Akrostikon on: Tämä on kahdeksas rukous Neitseelle. Joosef.
1. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Kunniakkaita Sinusta puhutaan, oi kunnioitettu ja puhdas, Sinä uskovaisten ainoa kunnia! Sen
tähden, oi puhdas, viaton Valtiatar, osoita esirukoustesi kautta tulevasta kunniasta osalliseksi
minutkin, joka Sinua kunnioitan!
Siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, jonka kautta me kaikki ihmiset olemme vapautuneet
kirouksesta, oi viaton, siunattu, puhdas, Sinä selittämätön ihme, käsittämätön näky, kaikkien
ihmisten pelastuksen väline!
Enkelten paljous, opetuslasten joukko, ja kaikki profeetat, marttyyrit ja pyhittäjäsi rukoilevat joka
päivä Sinua, oi Herra, että Sinä ihmisiä rakastavana antaisit Jumalansynnyttäjän tähden anteeksi
meidän syntimme!
Uskoen minä rukoilen Sinua, oi puhdas, joka otit sisimpääsi sietämättömän tulen: Pelasta otollisten
rukoustesi kautta minut helvetistä ja vapauta minut kidutuksesta, joka odottaa minua monien
rikkomusteni tähden!

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit / ja maan vetten päälle perustit, / lujita minut
käskyjesi kalliolle, // sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Sinut, joka olet vahvistanut taivaan, perustanut maan ja sanallasi tasoittanut meren, Sinut sidottiin ja
ripustettiin ristille minun tähteni, että päästäisit minut synnin siteistä, oi ihmisiä rakastava!
Kompastuttuaan ristin puuhun vihollinen kuoli pahaa tekevine henkineen, pahan maistamisen
tuomitsema sai armahduksen ja luomakunta vahvistettiin jumalisuuden perustukselle.
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Marttyyrien troparit
Moninaisiin kidutuksiin, miekoille, pedoille ja ruumiin alastomuuteen annetut jumalalliset ja urheat
taistelijat pysyivät pyrkimyksessään parempaan vapaina pahan vainoojan käsistä.
Kristuksen kunniakkaat marttyyrit ylenkatsoivat tyystin ohimenevän tähdätessään raittiin mielin ja
aivoituksin pysyvään. Sen tähden he iloiten kestivät sietämättömiä tuskia!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään, kuinka Karitsa omasta tahdostaan vietiin kärsimään ja lihassa ristiinnaulittavaksi,
monin veisuin ylistetty Äiti valitti itkien ja ylisti veisuin Hänen pitkämielisyyttänsä.

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Irmossi
Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja! / Vahvista minua rakkaudessasi /  Sinä,
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Pyhästä vaelluksesta langettuani olen tullut eläinten kaltaiseksi ja täysin tuomion ansainneeksi. Oi
puhdas, joka synnytit Tuomarin, päästä minut kaikesta tuomiosta ja pelasta minut!
Oi Jumalan armoittama Neitsyt, anna minulle taipumattomia huokauksia, sielun kyyneleitä ja
jatkuva katumus, että murehtisin himojani, jotka huolimattomuuteni tähden ovat minuun juurtuneet!
Taivaalliset joukot, palvelushenget, ja profeettain, apostolien ja marttyyriesi joukot rukoilevat
Synnyttäjäsi kanssa Sinua, oi armollinen: Anna kansallesi rikkomukset anteeksi!
Oi puhdas, rukoile sääliväisenä Häntä, joka sääliä halajaa, että Hän soisi minulle jumalallisen säälin,
ja kutsu katumuksen elämäntapojen kautta takaisin minut, joka olen tavoiltani raaka ja säälimätön!

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, / joka Isän helmaa jättämättä olet
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. / Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa
huudan Sinulle: // Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava.
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Troparit
Ihmissuku on kutsuttu takaisin siitä lankeemuksesta, johon ensinluotu muinoin joutui, sillä kaikkien
Luoja nostettiin puulle, Hän kastoi sormensa vereen, ja antoi vapaaehtoisesti lyödä käsiinsä nauloja
ja lävistää kylkensä keihäällä!
Risti pystytettiin ja kaikki eksytys kaatui maahan, oi Vapahtaja! Kun Sinut riisuttiin, vihollinen tuli
alastomaksi ja Aadam puettiin jumalallisen katoamattomuuden vaatteeseen! Auringon pimetessä
luomakunta valistui, kun Sinut, Kristus, ristiinnaulittiin puulle!
Marttyyrien troparit
Oi kunniakkaat marttyyrit, uusina uhreina teidät kannettiin uhratulle Sanalle, jumalallisen armon
kautta te kuivatitte verivirroillanne eksytyksen meren ja ihmeitten sateella te alati teette lopun
kärsimysten tulvasta.
Te, marttyyrit, kestitte jäsenten murskaamisen ja kaikkien hampaittenne ja kynsienne kiskomisen, ja
säälimättä katkottiin teidän kätenne, kielenne, jalkanne ja ruumiinne nivelet. Sen tähden te tulitte
otollisiksi ylettömään kunniaan ja seisotte nyt kaikkien Jumalan edessä!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään oman vasikkansa puulle kiinnitettynä nuhteeton emo huusi valittaen: Lapseni, kuinka
lainrikkojien kansa ei lainkaan armahtanut Sinua, joka olet armahtanut heitä, vaan kavalin ajatuksin
päätti väärämielisesti surmata Sinut!

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi puhdas Neitsyt, revi rikki minun syntieni paha käsikirjoitus sillä jumalallisella keihäällä, joka
lävisti Hänen jumalallisen kylkensä, joka oli halunnut tulla Sinusta ihmiseksi, ja rukoile, että Hän
kirjoittaisi pelastettujen kirjaan minut, joka olen järjettömästi etääntynyt Jumalasta!
Oi nuhteeton Neitsyt, joka teit suuren synnytyksesi kautta suuriksi kaikki vähäpätöiset, suo
anteeksianto minulle, joka olen suuresti syntiä tehnyt ja hirveästi langennut, että minä saisin
kunnioittaa Sinua kiitosäänin ja jumalallisella halajamisella suuresti ylistää Sinua!
Sinussa uudistuivat luonnon lait, sillä Sinä synnytit luonnon ylittäen Sanan. Sen tähden minä
uskoen rukoilen Sinua: Käännytä esirukoustesi kautta minut, joka olen ihmisluonnon ylittäen tehnyt
paljon syntiä ja etääntynyt Jumalasta, oi nuhteeton, ja pelasta minut!
Vihollinen on haavoittanut minun sieluani synnin nuolilla, vahingoittanut minun sydäntäni,
hekumin sen täysin saastuttanut ja eksyttänyt minut suoralta tieltä. Sen tähden minä huudan Sinulle,
oi Neitsyt: Ota minut kääntyessäni vastaan ja pelasta minut!
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Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi
Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja miksi on vieras pimeys
minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun
käskyjesi valkeuteen.
Troparit
Lunastaaksesi minut hekumallisesta maistamisesta Sinä, pitkämielinen, maistoit vapaaehtoisesti
sappea. Riisuaksesi minut kuoleman kärsimyksestä Sinä, Jeesus, suostuit alastomana puulle
naulittavaksi. Veisuin minä ylistän laupeuttasi!
Uudistaen minun himoissa turmeltuneen sieluni Sinä, Sana, annoit puulla riippuessasi sielusi Isän
käsiin, ja sen nähdessään ei sieluton maa sitä kestänyt, vaan järkkyi peloissaan ja veisasi Sinun
ylistystäsi!
Marttyyrien troparit
Oi marttyyrit, jumalallisten kärsimysten kaunistamina te olette ihaniksi tulleet, kun te seurasitte
aluttoman Isän ainosyntyisen Sanan jälkiä, joka antoi kärsimystensä kautta kaikille kärsimyksistä
vapautuksen. Sen tähden te olette saaneet Hänen kanssansa kunnian!
Oi Vapahtajan voittamattomat marttyyrit, te tulitte vieraiksi alhaalla olevalle ja saitte periä
näkymättömän. Nyt te asutte taivaallisissa, jumalallisissa asunnoissa aineettomasti jumalallisen
osallistumisen jumaloittamina.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Sinä huusit, oi veisuin ylistetty: Oudon näyn minä näen: Kuinka Sinä, joka katseellasi järkytät koko
maan, uinut puulle ylennettynä, ja aiot herättää ne, jotka aikojen alusta asti uinuvat? Poikani, minä
kumarran Sinun pitkämielisyyttäsi!

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Polvesta polveen ylistetään nyt autuaaksi Sinua, aina autuasta! Taivasten voimat kiittävät Sinua,
ainoaa siunattua naisten joukossa, langenneen Aadamin uutta kutsua, joka yhdistit alhaiset ylhäisten
kanssa!
Sinä, joka synnytit hyvän Sanan, joka pelasti meidät järjettömyydestä, vahvista minua, että pysyisin
turvassa, horjumattomana hyvällä sijalla, suoraan kulkien ja Jumalan
mieleisiä tekoja tehden!
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Oi Sana, joka armosi ylettömän syvyyden tähden tyhjensit veresi ristillä, kuivata minun himojeni
syvyys ja suo minun olla Sinulle, Jumalalle, mieleen Jumalansynnyttäjän tähden!

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua / ja vievät väkisin kohti epätoivon
syvyyttä, / mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, // ja nosta minut ylös
turmeluksen syvyydestä!
Troparit
Kaikki taivasten voimat veisasivat ylistystä ja hämmästyivät nähdessään Sinut, Sana, ristillä
riippumassa. Haavoittunut Aadam parani Sinun ristisi kautta, oi Vapahtaja, ja kirous ajettiin pois!
Oi pitkämielinen, ihmissuku pääsi siteistään, kun Sinut sidottiin lihallisesti, hirmuvaltias kahlittiin
ja kaikki uskovaiset pitävät sitä pilkkanaan niin kuin varpusta. Kristus, kunnia olkoon Sinun
vallallesi!
Marttyyrien troparit
Oi voittajat, te osoittauduitte jumalallisten hiilien kaltaisiksi, kun te armon kautta poltitte
jumalattomuuden koko aineen. Tulisilla hiilillä te karkeloitte ja odotitte jumalallista virvoitusta!
Totisen Paimenen kasvateiksi osoittautuneina te, voittajat, säilyitte vahingoittumattomina villien
susien keskellä. Hyvin te kävitte jumalallisen tien loppuun ja pääsitte asumaan taivaan tarhaan!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Neitsyt huusi: Minä synnytin Sinut, elämän Herran, joka olet kauneudessa ihanampi kaikkia
ihmisten poikia! Kuinka Sinä nyt kuolet vailla kauneutta ristiinnaulittuna, minun Poikani, joka
viittauksellasi teet kaiken ihanaksi?

Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Irmossi
Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: / Nosta
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule
minua, minun pelastukseni Jumala.
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Troparit
Oi puhdas ja armollinen, Sinun kauttasi on ihmisten luonto saanut armahduksen, sillä Sinä synnytit
armollisen Herran. Sen tähden minä rukoilen Sinua: Armahda minun sieluani!
Ruumiittomien, marttyyrien, profeettain ja apostolien joukot rukoilevat Sinua, oi Kristus: Pelasta
Synnyttäjäsi tähden kansasi kaikista vaaroista!
Sinä viljelemätön maa, joka kannoit kaikkien viljelijän ja Luojan, osoita jumalallisen tiedon kautta
hedelmälliseksi minun sieluni, jonka himot ovat ryteikköiseksi tehneet!
Tahallani minä olen rikkonut Jumalan luo ohjaavia käskyjä ja tullut pahojen himojen orjaksi. Sen
tähden minä rukoilen Sinua, oi ainainen Neitsyt: Päästä minut niiden vallasta!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Tulen liekit peljästyivät muinoin / Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. / Sen tähden
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: // Kiitetty
olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Oi Kristus, Sinä haavoitit kätesi, joilla teit ihmeitä, ja kestit vammoja parantaaksesi minun vammani!
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen Sana, ja huudan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme
Jumala!
Oi Kristus, naulat lävistivät Sinun kätesi ja jalkasi, kun Sinut ristiinnaulittiin, ja keihäs lävisti
kylkesi, josta Sinä vuodatit synninpäästön virran kaikille, jotka lakkaamatta veisaavat ja lausuvat:
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Marttyyrien troparit
Käykäämme kuoroon ja ylistäkäämme veisuin Jumalan marttyyreja, jotka enkelten kuoroihin
luettuina valistavat maan päällä olevat ja alati veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Pyhitettyinä te olette päässeet asumaan pyhien kirkkauteen ja lähetätte pyhitystä ja lunastusta
kaikille, jotka ylistävät teitä ja huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Neitsyt huusi: Oi Sana, Sinä laskematon Aurinko, kuinka Sinä puulle levitettynä laskit? Sen
nähdessään aurinkokin seisahtui tiellään kestämättä nähdä Sinua kärsimässä, oi Valtias. Veisuin
minä ylistän ja kumarran Sinun jumalallista valtaasi!
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Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Jumalansynnyttäjä, sanomattoman synnytyksesi kautta Sinä soit meille pelottavia, sanomattomia
asioita. Sen tähden päästä minut peljättävästä kadotuksesta ja suo minulle sanomaton ilo, että
veisuin aina kiittäisin Sinua, jota monin veisuin ylistetään!
Kevytmielisesti olen minä tuhlannut elämäni ja jäänyt hedelmättömäksi, ja nyt minä pelkään
tuomiota ja helvetin sammumatonta tulta. Oi sietämättömän tulen synnyttänyt Neitsyt,
pelasta välitykselläsi minut tulesta!
Sinun synnytyksesi suuri ihme on ihmeitten tuolla puolen. Sen tähden minä huudan Sinulle: Oi
puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, osoita minussa armosi ihmeellisyys, päästä minut tulevasta
vihasta ja pelasta minut!
Oi Vapahtaja, Sinä hyväntekijä, armorikas Jumala, armahda minua, joka olen elämäni viettänyt
välinpitämättömyydessä ja laiminlyönyt pyhät lakisi ja puhtaat käskysi, ja pelasta minut
Synnyttäjäsi tähden!

Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille
pätsin, / mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, / niin hän huusi heille: /
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, / papit, veisatkaa, // ihmiset, ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina.
Troparit
Oi Kristus, ruumiillistuen Sinä kasvoit Iisain juuresta, orjantappurakruunua kantaen Sinä leikkasit
juurineen Aadamin rikkomuksesta kasvaneen orjantappuran, ja puulle naulittuna Sinä paransit
puusta kasvaneen kirouksen. Sinä pelastat ne, jotka veisaavat: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta
iankaikkisesti!
Tehdäksesi ihmisen jumalaksi Sinä, oi ihmisiä rakastava, tulit ihmiseksi, kävit ristille, annoit
lävistää kylkesi ja joit etikkaa. Sen tähden me, jotka olemme pelastuneet Sinun kärsimystesi kautta,
oi Sana, huudamme kiitollisina: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti!
Marttyyrien troparit
Raajat sidottuina, karitsain tapaan teurastettuina, tulessa armottomasti paistettuina, pedoille
viskattuina ja päänne katkaistuina te, marttyyrit, iloitsitte sanomattomasti iloiten ja huutaen:
Nuorukaiset, kiittäkää, papit veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti!
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Oi seppeleenkantajat, marttyyrit, jotka olette saaneet enkelten osan poljettuanne maahan raa'at
viholliset, rukoilkaa puolestamme Herraa, että saisimme elää rakkaudessa ja suuressa
yksimielisyydessä huutaen: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Tuskaisesti huoaten ja äitinä valittaen, kestämättä sisimpäsi ahdistusta Sinä katselit ristiä ja huusit
kohdustasi syntyneelle: Lapseni, mitä tämä näky on? Kuinka Sinä, joka olet luonnoltasi vapaa
kärsimyksistä, kärsit haluten vapauttaa ihmissuvun turmeluksesta?

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi Neitsyt, tee eläväksi kuoleutunut, nosta maahan langennut ylös, paranna haavoittunut sieluni,
rauhoita mieleni, tyynnytä kiusausten aallokko ja pelasta minut, kun minä huudan: Nuorukaiset,
kiittäkää, papit veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta
iankaikkisesti!
Ryövärin tavoin minä huudan Sinulle: Muista minua, oi ihmisiä rakastava! Minä itken, niin kuin
syntinen nainen, ja huudan Sinulle niin kuin tuhlaajapoika: Minä olen syntiä tehnyt, ota minut, joka
olen toivoton, katuessani vastaan Jumalansynnyttäjän tähden, että halukkaasti veisaisin: Papit,
kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti!
Rukoillen me huudamme Sinulle, oi veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä: Rukoile lukemattomien
henkivoimien, marttyyrien, pyhittäjien, apostolien ja profeettain kanssa kaikkien niiden puolesta,
jotka uskoen veisaavat jumalallisesti: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta
iankaikkisesti!

Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa / ja että
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. // Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja
ihmisten joukot ylistävät.
Troparit
Oi Valtias, Sinä paransit minun haavani, kun Sinä haavoituit ja kastoit kätesi vereen! Hyvänä Sinä,
Herra, ohjasit minut kulkemaan pelastavaisia teitä, kun ristillä lävistettiin Sinun jalkasi, joiden
kulun nähdessään esiisät muinoin piiloutuivat paratiisissa!
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Kun Sinut nostettiin ristille, suureen lankeemukseen joutunut ensinluotu nousi ja vihollisen koko
voima lankesi. Sinun kyljestä nyt vuotanut veri ja vesi pyhittivät koko maan. Sen tähden me
lakkaamatta ylistämme Sinua, oi armollinen!
Marttyyrien troparit
Piinattuina te, pyhät marttyyrit, hajotitte pahan piinapenkit, ja niillä siteillä, jotka te kärsivällisesti
kestitte, te sidoitte sen raajat ja poljitte sen maahan, kun jumalallinen armo oli täyttänyt sen häpeällä
ja tehnyt katselijoiden pilkaksi!
Pyhien marttyyrien jäännösten talletus on pyhittänyt maan, sillä ne ovat kaikenlaisia parannuksia
vuotava jumalallinen lähde, joka lakkaamatta parantaa ruumiitten ja sielujen kärsimyksiä ja torjuu
jumalallisen Hengen avulla pahojen henkien häväistykset!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Minä, joka syntymisesi aikana vältin äidin tuskat, oi pitkämielinen, tunnen nyt kipua sieluni
syvyyksissä ja olen tuskaa täynnä, kun Sinä vapaaehtoisesti kärsit ja alistut kipuihin! huusi viaton
Neitsyt, jota me ansion mukaisesti ylistämme.

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Irmossi
Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, / sillä omasta tahdostaan Korkein alensi
itsensä, / tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. / Sen tähden me uskovaiset //
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme.
Troparit
Oi Sinä Salomon kantotuoli, niin kuin jumalallinen Kirjoitus sanoo, jonka ympärillä on
kuusikymmentä urhoa ja jolla Sana lepäsi, Sinä puhdas ainainen Neitsyt, säilytä voimallasi aina
vahingoittumattomana minut, jota kymmenettuhannet pahat henget järkyttävät!
Sinä, joka tiukut jumalallista suloisuutta synnytettyäsi kaikkien suloisuuden, tee suloiseksi minun
sieluni, joka on käärmeen myrkyn karvaaksi tekemä, ja tee aina välitykselläsi minut vieraaksi
karvaalle synnille, Sinä uskovaisten häpeään joutumaton puolustaja!
Oi kunnian Aurinko, Jeesus, valista minun kurja sieluni Sinut synnyttäneen puhtaan Jumalan
palvelijattaren, ruumiittomien palvelijoittesi, kunniallisten apostoliesi, piispojen, profeettain,
maineikkaiden marttyyrien ja pyhittäjiesi pyyntöjen tähden!
Oi Kuningas ja Herra, minä kauhistun ja pelkään Sinun toista tulemistasi, sillä minä olen tuomion
alainen ja aivan varaton. Sen tähden minä ennen loppua huudan Sinulle Synnyttäjäsi kautta: Sääli ja
pelasta minut, oi armollinen, hyvä ja ihmisiä rakastava!
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Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Oi meidän Vapahtajamme, / Mooseksen sauva edeltäkuvasi Sinun kallista ristiäsi, / sillä sen kautta
Sinä pelastat kansasi ikään kuin meren syvyydestä, // oi ihmisiä rakastava!
Eedenin paratiisissa kasvoi kerran tiedon puu kasvien keskellä. / Sinun Kirkossasi, oi Kristus, on
puhjennut kukkaan Sinun ristisi, / joka vuodattaa maailmalle elämän. / Toinen surmasi siitä syöneen
Aadamin, / toinen teki eläväksi uskon pelastaman ryövärin. / Tee meidätkin osallisiksi hänen
synninpäästöstään, oi Kristus Jumala, / joka kärsimykselläsi teit lopun vihollisen raivosta meitä
vastaan, // ja suo meille taivaallinen valtakuntasi!
Marttyyrien stikiira
Te Kristuksen voittamattomat marttyyrit, / jotka voititte eksytyksen ristin voimalla, / nautitte
iankaikkisesti elämän armoa. / Te ette säikkyneet hirmuvaltiaitten uhkailuja, / kidutettuina te
riemuitsitte, / ja nyt on teidän verenne tullut meidän sielujemme lääkkeeksi! // Rukoilkaa pelastusta
meidän sieluillemme!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Oi Herra, kun Sinut siemenettä synnyttänyt emo näki Sinut puulle naulittuna, / hän raastoi
kasvojaan ja huusi itkien: / Poikani, miksi kärsit väärämielisen surmaamisen? / Kuinka Sinä,
kuolematon, kuolet ihmisenä? / Selitä minulle, oi suloinen Valkeuteni, / katso valittavaan Äitiisi //
ja anna ylösnousemuksesi kautta minulle kunnia, oi Sana!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, maailman Vapahtaja, muista meitä, niin kuin muistit ryöväriä ristillä, ja tee kaikki Sinun
taivaallisesta valtakunnastasi osallisiksi, oi ainoa Laupias.
Sauvan kautta Mooses kuvasi ristiä, halkaisi syvyyden ja kuljetti Israelin kansan ylitse, ja ristin
merkin kautta mekin saamme voiton hengellisistä vihollisista!
Kerran Jaakob siunatessaan lapsia kuvasi käsiään vaihtamalla Sinun ristiäsi, jonka kautta me kaikki
olemme vapautuneet kirouksesta, oi Kristus Vapahtaja.
Marttyyrien tropari
Kristuksen kärsimykset esimerkkinänne te, voittajat, kestitte urheasti katkeraa kidutusta, ja
katoamattomuuden seppelein kruunattuina te nyt asustatte taivaissa.
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Kunnia
Kunnia olkoon Isälle, joka on ainoa kuolematon, kunnia Pojalle, joka elää iankaikkisesti, kunnia
myös pyhälle Hengelle, joka pyhittää koko luomakunnan!
Nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun neitseellisestä kohdustasi koitti auringon ja kuun Luoja, ja nähdessään
Hänet ristiinnaulittuna koko luomakunta aaltoili.

Keskiviikkoilta
Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat
Apostolien stikiirat
Valtias Herra, Sinä valistit apostolisi Lohduttajan kirkkaudella / ja asetit heidät valistajiksi
valistamaan koko maailmaa / Sinun tuntemisesi hengellisellä valolla. // Sen tähden me kumarramme
Sinun suurta hyvyyttäsi!
Herra, apostolien esirukousten kautta Sinä suojaat laumaasi / ja pelastat sen rauhassa olevana
vihollisten hyökkäyksiltä. / Laupiaana Sinä, Vapahtaja, ostit sen kalliilla verelläsi // ja vapautit
vihollisen orjuudesta.
Oi autuaat apostolit, / jotka seisotte Kolminaisuuden edessä / ja rukoilette meidän sielujemme
puolesta, / te osoittauduitte ikään kuin kalliiksi, kuulaiksi kiviksi Kristuksen Kirkon kruunussa, //
jotka säteilevät koko maailmaan Jumalan tuntemisen valoa.
Pyhän Nikolaoksen stikiirat
Herra, vapauta palvelijasi, / jotka uskolla kumartavat vertaamatonta valtaasi, / oi ihmisiä rakastava,
/ piispasi jumalallisten, otollisten rukouksien tähden / kaikesta vaarasta, kaikelta väkivallalta // ja
pahuuden hyökkäyksiltä!
Herra, Sinä osoitit piispasi ikään kuin hyväksi tuoksuksi maailmalle, / sillä hän levittää ihmeitten
hyvää hajua kaikkien uskovaisten sydämiin / ja karkottaa armon avulla sairauksia ja sielujen himoja.
/ Hänen esirukoustensa tähden varjele meitä, // jotka veisuin Sinua ylistämme, oi armollinen!
Herra, Sinä teit puhtaan piispasi kunniakkaaksi maan ääriä myöten, / kun annoit hänelle ihmeitten
armon / ja osoitit hänet puolustajaksi niille, / jotka ovat joutuneet hirveisiin vaaroihin ja ahdistusten
väkivaltaan // ja aina anovat hänen puolustustansa!
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Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Näe minun murtuneen sydämeni huokaukset, oi Jumalan Morsian! / Oi moitteeton, puhdas Neitsyt
Maria, / ota hyvyyttä rakastavana vastaan minun kätteni ylennys / äläkä minua hylkää, / että veisuin
kiittäisin ja suuresti ylistäisin Häntä, // joka on tehnyt suureksi meidän sukukuntamme!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Herra, halatessaan vilpittömästi Sinua maan päällä / apostolit pitivät kaikkea turhuutena, / että
voittaisivat yksin Sinut, / ja Sinun tähtesi he antoivat ruumiinsakin kidutettaviksi. / Sen tähden he
kunnian saaneina // nyt rukoilevat meidän sielujemme puolesta.
Herra, Sinä olet tehnyt suureksi apostolien muiston maan päällä, / ja kokoontuneina sitä viettämään
me kaikki ylistämme Sinua, / sillä Sinä annat meille heidän kauttansa parannuksia // ja heidän
rukoustensa tähden maailmalle rauhan ja suuren armon!
Marttyyrien stikiira
Pyhille sopii kaikki kunnia ja kaikki ylistys, / sillä he taivuttivat kaulansa miekkojen edessä Sinun
tähtesi, / joka taivutit taivaat ja laskeuduit! / He vuodattivat verensä Sinun tähtesi, / joka tyhjensit
itsesi ja otit palvelijan muodon! / He nöyrtyivät kuolemaan asti jäljitellen Sinun köyhyyttäsi! /
Heidän rukoustensa kautta, armosi paljouden tähden, // Jumala, armahda meitä!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi Neitsyt, ne jotka olivat tulleet otollisiksi näkemään Jumalan ruumiillisesti, / julistivat Sinusta
Isälle ja Hänen jumaluudellensa otollisena Morsiamena, / Sanan ja Jumalan synnyttäjänä ja Pyhän
Hengen asumuksena, / sillä Sinussa asui koko jumaluus ruumiillisesti // ja täytti Sinut kokonaan
armolla!
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Torstaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Ylistäkäämme veisuin maailman valistajia ja ohjaajia, / meidän pelastuksemme alkajia, meidän
Jumalamme jumalallisia opetuslapsia, / sillä he toivat valkeuden koiton pimeydessä oleville / ja
opettivat kaikki tuntemaan kunnian Auringon. / He kukistivat epäjumalain eksytyksen saarnatessaan
Kolminaisuudesta yhdessä Jumaluudessa. / Huutakaamme siis heille: Oi Kristuksen, Jumalan,
apostolit, / rukoilkaa rikkomuksia anteeksi niille, // jotka halulla viettävät pyhää muistoanne!
Oi Herran maineikkaat apostolit, / totisesti yli kaiken maan kävi teidän viisas äänenne / ja julisti
kaikille selvästi Jumalan tuntemusta, / muutti pakanoiden tietämättömyyden tiedoksi, / ja karkottaen
epäjumalain pimeyden loisti tiedon valkeutta pimeydessä oleville. / Sen tähden me pyydämme:
Rukoilkaa Kristusta Jumalaa antamaan rikkomukset anteeksi niille, // jotka halulla viettävät pyhää
muistoanne!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Pelasta meidät kaikesta ihmisten uhasta ja pahuudesta, oi pyhä Neitsyt, / sillä kaikki olemme
saaneet Sinut suojaksi ja puolustajaksi, / ja Sinun kauttasi me uskalluksella lankeamme Sinusta
Syntyneen eteen. // Rukoile Häntä, että Hän päästäisi meidät kaikista vaaroista!
II Katismatroparit
Te, Kristuksen silminnäkijät, osoittauduitte kirkkaiksi valaisimiksi, / jotka aina valistatte koko maan
ja poistatte monijumalaisuuden pimeyden jumalisen opetuksen valolla. / Valistakaa siis minutkin,
joka pelotta vaellan hekumain pimeydessä, // jumalallisten rukoustenne valkeudella, oi
jumalankantajat apostolit!
Uskolla saatuaan Herran käskyt sieluunsa rikastuttavaksi aarteeksi apostolit osoittautuivat kaikkien
hyväntekijöiksi, / jotka pyyhkivät pois pahojen henkien köyhyyden ja jakavat kaikille Jumalan
rikkautta. / Huutakaamme kaikki heille ja rukoilkaamme: // Tehkää rikkaiksi meidätkin, jotka
olemme köyhiä hyvistä teoista!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi viaton Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, / kiiruhda pelastamaan hartaalla esirukouksellasi minun kurja
sieluni, / joka on ikään kuin ohjaajaton laiva elämän kiusausten aallokon merihädässä / ja syntien
liian suuren lastin painamana uhkaa vajota tuonelan syvyyksiin, / ja suo minulle suotuisa satamasi,
että uskolla huutaisin Sinulle: / Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi minulle anteeksi
rikkomukseni, // sillä Sinä olet palvelijasi toivo!
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III Katismatroparit
Jumalallisten sanojen nuotalla te pyydystitte järjellisiä kaloja ja veitte ne esikoisuhrinanne meidän
Jumalallemme. / Halaten pukeutua Kristuksen arpiin te osoittauduitte Hänen kärsimystensä
jäljittelijöiksi. / Sen tähden me olemme kokoontuneet kunnioittamaan velvollisuutemme mukaisesti
teidän juhlaanne, oi kunniakkaat apostolit, / ja huudamme yhteen ääneen: Rukoilkaa, että Hän
antaisi synnit anteeksi niille, // jotka halulla viettävät pyhää muistoanne!
Marttyyrien tropari
Marttyyriusko osoitti teidät iäti loistaviksi maailman valistajiksi, / sillä te panitte kaiken toivonne
Herraan ja valmistitte sielunne lamput Pyhän Hengen hengellisellä öljyllä. / Sen tähden te
osoittauduitte ikään kuin hengellisiksi maljoiksi, / jotka vuodattavat ihmisille veden tavoin
parannuksia, oi kunniakkaat voittajat. / Rukoilkaa Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi synnit
anteeksi niille, // jotka halulla viettävät pyhää muistoanne!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinä meidän elämämme hengellinen portti, / pelasta vaaroista meidät,
jotka uskolla kiiruhdamme luoksesi, // että ylistäisimme pyhää synnytystäsi meidän sielujemme
pelastukseksi!

Pyhien apostolien kanoni, 8. sävelmä
Akrostikon on: Sinä, viisaitten apostolien kuoro, pelastat minut.
1. veisu
Irmossi
Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata / ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: //
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!
Troparit
Oi apostolien valoisa kuoro, joka seisot suuren Valkeuden edessä, valista minun synkeä sydämeni ja
ohjaa minut pelastuksen poluille!
Te Lunastajan oikeat ystävät, lunastakaa himojen ystävyydestä minut, joka harhailen elämän
monissa petoksissa ja olen tietämättömyyden yön peittämä!
Oi jumalalliset apostolit, jotka olette Voimallisen nuolia, parantakaa meidät, jotka olemme pahan
miekan haavoittamia ja uskolla turvaamme teidän suojaanne!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Äiti, täydellinen Jumala tyhjensi itsensä ja tuli lihaa kantaen Sinun kohdustasi
laupeudessaan pelastamaan meidät, jotka olemme joutuneet käärmeen pahuuden valtaan.
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Pyhän Nikolaoksen kanoni
Akrostikon on: Sinulle, Nikolaos, sopii kahdeksas sävelmä. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Jakaantunut jakoi kahtia jakaantumattoman / ja aurinko näki sellaisen maan, jota ei ennen ollut
nähnyt. / Meri hukutti uhkaavan vihollisen, / mutta Israel riensi turvaan jalankäymätöntä maata
pitkin. / Sen tähden se huusi: / Veisatkaamme Herralle, // sillä Hän on suuresti ylistetty!
Troparit
Oi autuas Nikolaos, joka seisot ylhäisten voimien kuorojen kanssa Kuninkaan ja Jumalan edessä,
varjele kaikilta hirveiltä kiusauksilta meidät, jotka uskolla rukoilemme Sinua maan päällä, ja rukoile
päästöä meidän rikkomuksillemme!
Me jotka olemme saaneet rikkaudeksemme ja suojelijaksemme Sinut, oi Nikolaos, huudamme
uskoen öin ja päivin Sinulle: Kiiruhda nyt avuksemme, sillä me olemme pahojen henkien juonien ja
turmelevien ihmisten suuressa vaarassa, että virvoituksen saatuamme ylistäisimme Sinua!
Oi Nikolaos, hirtä lopullisesti esirukoustesi vahvoin jäntein ne, jotka kiiruhtavat meitä hukuttamaan,
ja pelasta niiden kavalilta hyökkäyksiltä meidät, jotka kiittäen huudamme: Veisatkaamme Herralle,
sillä Hän on suuresti ylistetty!
J umalansynnyttäjän tropari
Ilman luonnon lakeja Sinä synnytit ihmiseksi tulleen Lainantajan ja Jumalan. Oi nuhteeton, rukoile
Häntä, hyvää, että Hän jättäisi huomiotta meidän rikoksemme, kun me alati huudamme:
Veisatkaamme Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty!

Pyhien apostolien kanoni
3. veisu
Irmossi
Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus / ja pimeydessä olevien valkeus. // Sen tähden
henkeni veisuin ylistää Sinua.
Troparit
Oi Vapahtajan apostolit, vyöttäkää voimaan minun sydämeni, jonka himot ja hekumat ovat
heikentäneet!
Saarnatessaan jumalan yhdestä kolmivaloisesta loisteesta opetuslapset hävittivät
monijumalaisuuden pimeyden.
Oi Vapahtajan apostolit, tehkää parantajina jumalallisen leikkauksen kautta loppu minun sydämeni
pahoista paiseista!
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J umalansynnyttäjän tropari
Pelasta minut, oi puhdas Valtiatar, joka yliluonnollisesti synnytit kaikkien Lunastajan, Valtiaan,
Vapahtajan ja Herran!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
3. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Ojenna meille auttava kätesi, oi piispa Nikolaos, että aina Sinua ylistäisimme ja aina Sinua
kunnioittaisimme!
Oi Nikolaos, me pyydämme Sinua: Nukuta nukkumattomilla rukouksillasi meitä vastaan nousevat
kiusaukset!
Oi pyhä, pelasta välitykselläsi minut, joka olen kokonaan himojen ja pahojen ihmisten kiusausten
vaaroissa!
Jumalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, rukoile Hyvää, että Hän lahjoittaisi minulle syntien päästön ja päästäisi minut elämän
hirveistä vaaroista!

Pyhien apostolien kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi // ja ylistän jumaluuttasi.
Troparit
Oi kunniakkaat, jumalallisen kirkkauden kaunistamina ja teidät valistajiksi osoittaneen säteitä
loistavina te tulitte ihaniksi.
Te kaikkien ohjaajat, jumalalliset apostolit, pelastakaa kaikesta hämmingistä minut, joka olen
elämän onnettomuuksien merihädässä ja aallokossa!
Te monijumalaisuuden meriä kuohuttavat, Jumalan valitsemat hevoset, parantakaa
esirukouksillanne minun rikkomusteni syvyys!
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J umalansynnyttäjän tropari
Sinä annoit kohdustasi ruumiin Isän kanssa yhtä voimalliselle Sanalle. Sen tähden Sinä, oi Valtiatar
Neitsyt, osoittauduit kaikkia luotuja korkeammaksi!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
4. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Rikkomusteni paljoudesta minä olen langennut hirveitten ahdistusten paljouteen. Oi Pyhä, kiiruhda
ja auta minua Hyvyyden Antajan esimerkin mukaan!
Minä itken itseäni, joka olen elänyt huolettomasti ja joutunut tuhoon. Oi Nikolaos, taluta
esirukouksellasi minut katumukseen!
Oi isä, joka pelastit kolme kuolemaan tuomittua nuorukaista, päästä minutkin kaikista kidutuksista
ja iankaikkisesta tuomiosta!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, vahvista minut viljelemään sielussani taivaallisia ajatuksia ja ohjaa sen liikkeet kohti
elämän ovea!

Pyhien apostolien kanoni
5. veisu
Irmossi
Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: / Pelasta meidät, / sillä Sinä olet meidän
Jumalamme, // paitsi Sinua emme toista tunne!
Troparit
Oi apostolit, ohjaajina johdattakaa pelastuksen avaruuteen minut, joka olen monien rikkomusten
ahdistama!
Minä rukoilen teitä, oi Jumalan näkijät: Lunastakaa kaikista kunniattomista teoista minut, joka
kunnioitan kallista joukkoanne!
Oi apostolit, jotka seurasitte Vapahtajan kärsimysten esimerkkiä, karkottakaa sielustani kaikki
hekumallisuus!
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Valtiatar, joka synnytit kaikkien sairauksien parantajan, paranna minunkin sairastava
sieluni!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
5. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi piispa, vahvista esirukouksillasi meidät noudattamaan Kristuksen, ainoan Jumalamme, käskyjä!
Oi Myrrassa elänyt Nikolaos, täytä jumalallisella hyvällä hajulla meidät, jotka hartaasti ylistämme
Sinua!
Oi Jumalan autuuttama Nikolaos, rukoile armollista Jumalaa ja esirukoustesi kautta armahda meitä!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, joka olet täynnä elämää virtaavaa vettä, juota kaikki meidät, jotka hartain mielin
veisaamme ylistystäsi!

Pyhien apostolien kanoni
6. veisu
Irmossi
Minä vuodatan rukoukseni Herralle / ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, / sillä sieluni on tullut
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata
minut, oi Jumala, pois turmiosta.
Troparit
Rukouspyyntöjenne tärinällä te, Kristuksen salaisuuksien palvelijat, tuhositte epäjumalain temppelit.
Uskoen minä rukoilen teitä: Murskatkaa minun sieluni epäjumalat ja osoittakaa Jumalan
temppeliksi minut, joka olen syypää moniin synteihin!
Oi Jumalan näkijät, ikään kuin valitut kivet on teidät rakennettu halkeamattomalle kalliolle.
Pelastakaa minut, joka olen mielipuolisesti rakentanut sydämeni hiekalle, sillä kiusausten virrat
saattavat kokoontuessaan minut hirveään myrskyyn!
Oi Sanan ystävät, pelastakaa minut lihan rakkaudesta, ja yhdistäkää minut, joka paljon pahuuden
tähden olen osoittautunut vihattavaksi, Hänen rakkauteensa, joka suuren armonsa tähden halajaa
syntisen anteeksisaamista!
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J umalansynnyttäjän tropari
Luoja valitsi Sinut, oi Neitsyt, maailman ihanista laaksoista ikään kuin ruusun, ikään kuin puhtaan
liljan, ikään kuin suloisen tuoksun astian, Hän asui Sinun kohdussasi ja lihaksi tultuaan täytti
maailman hyvällä tuoksulla!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Sinun sydämesi osoittautui paratiisiksi, jonka keskellä on elämän puu, Lunastaja. Rukoile
lakkaamatta Häntä, oi Nikolaos, että Hän tekisi paratiisin asukkaiksi kaikki meidät, jotka olemme
saaneet Sinut rikkaudeksemme ja hartaaksi puolustajaksemme!
Kevytmielisesti eläessäni minä kurja teen pelotta syntiä, mutta ajatellessani siellä ehdottomasti
odottavaa tuomiota olen hädissäni. Jumala, laupiaana armahda minua Nikolaoksen esirukouksien
tähden!
Oi autuas, minä huudan: Kun moninaisten kiusausten myrsky yllättää minut monien rikosteni
tähden, älä jätä minua suojattomaksi, vaan laupiaana armahda minua ja ojenna minulle auttava
kätesi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, Sinä tulit korkean Kuninkaan palatsiksi ja tuliseksi valtaistuimeksi, ja olet ymmärryksen
ylittäen korkeampi kerubeita ja serafeita. Sen tähden kaikki, jossa henki on, ylistää Sinua Luojan
Äitinä!

Pyhien apostolien kanoni
7. veisu
Irmossi
Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat tulen viileydeksi
huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!
Troparit
Huolettomuuden yö pitää minua vallassaan ja synnin usva peittää minut. Oi viisaat apostolit, jotka
osoittauduitte maailman valkeudeksi, kiiruhtakaa nyt valistamaan minun synkeä sydämeni!
Oi Jumalan saarnaajat, jotka osoittauduitte uudeksi taivaanvahvuudeksi julistaessanne meidän
Jumalamme kunniaa, päästäkää himojen kunniattomuudesta meidät, jotka uskoen kiiruhdamme
vahvaan turvaanne!
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Te osoittauduitte Lohduttajan tulen sytyttämiksi tulisiksi hiiliksi. Polttakaa meidän pahuutemme
koko aine ja pelastakaa meidät iankaikkisesta, sammumattomasta tulesta!
J umalansynnyttäjän tropari
Daniel näki ennalta Sinut vuorena, josta lohkesi käsittä kivi. Oi Valtiatar, herätä katumukseen
kivettynyt sieluni, joka on karvaan hekumallisuuden paaduttama!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
7. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Oi pyhän palveluksen toimittaja Nikolaos, Sinä vuodatit opetusten virtoja, jotka kuivattavat
harhaoppien tulvivat vedet ja antavat runsaan kasteen uskovaisten sieluille. Sen tähden me
kunnioitamme Sinua!
Kolminaisuuden voiman vahvistamana Sinä pystyit hävittämään eksytyksen epäjumalankuvat. Sen
tähden minä uskolla rukoilen Sinua, oi isä: Hävitä minunkin mieleni himokkaat epäjumalat!
Pyhästi toimittuasi Myrran esimiehenä Sinä, autuas Nikolaos, vuodatat kuolemasi jälkeen
jumalallista mirhaa ja pyyhit pois pahanhajuiset sairautemme, kun me uskolla Sinua lähestymme!
J umalansynnyttäjän tropari
Synnyttäessäsi kuolemattoman Jumalan Sinä pysäytit kuoleman juoksun. Oi Puhdas, rukoile Häntä,
että Hän kuolettaisi kurjan ruumiini himot ja soisi minulle elämän!

Pyhien apostolien kanoni
8. veisu
Irmossi
Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille
pätsin, / mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, / niin hän huusi heille: /
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, / papit, veisatkaa, // ihmiset, ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina.
Troparit
Vahvistakaa himojen järkyttämä sieluni, te Kirkon halkeamattomat perustukset, järkkymättömät
pylväät, uskovaisten turvalinnat, kadotuksen syvyyteen joutuneitten pyydystäjät, suotuisat satamat,
jotka aina veisaatte: Ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Kristusta iankaikkisesti!
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Säälikää minua, joka makaan synkän toivottomuuden ja hekumaan lankeamisen alimmassa
haudassa, ja nostakaa minut rukoustenne kautta, te Vapahtajan opetuslapset, Jumalannäkijät
apostolit, jotka selvästi olette saaneet rikkaudeksenne Opettajan laupeuden kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, Sinä osoittauduit ihanaksi hyveitten kauneudessa ja sait ottaa kohtuusi Luojan
kaunistavan ihanuuden. Oi viaton, rukoile hartaasti Häntä, että Hän ihanasti kirkastaisi minun
sieluni, joka on joutunut himojen syntien valtaan ja etsii alkuperäistä kauneutta iankaikkisesti!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
8. veisu
Irmossi
Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: /
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, // ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Oi jumalmielinen piispa, kolmiaurinkoisen jumaluuden valistavien säteitten kirkastamana Sinä
huusit: Herra teot, kiittäkää Herraa!
Oi pyhien salaisuuksien palvelija Nikolaos, pelättävällä paikalle tulemisellasi Sinä pelastit
sodanjohtajat kuolemasta. Pelasta meidätkin kaikelta kuolettavalta vahingolta!
Vahvista rukouksillasi meitä, jotka olemme pahojen henkien hyökkäysten ja väärämielisten
ihmisten järkyttämiä, ja pelasta esirukouksillasi meidät vahingolta, oi pyhä!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä Neitsyt, ihmisten apu, kanna Herralle rukous, että Hän armahtaisi ja pelastaisi meidät, jotka
turvaamme Sinuun!

Pyhien apostolien kanoni
9. veisu
Irmossi
Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa / ja että
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. / Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, // enkelein ja
ihmisten joukot ylistävät.
Troparit
Oi apostolit, jotka psalmin mukaan Jumalan voimalla mursitte jalopeurain raateluhampaat, Kristus
asetti teidät hallitsijoiksi maan päälle, jonka te jumalisesti teitte hengelle alamaiseksi.
Tehkää minunkin sydämeni kurittomat liikkeet jumalalliselle laille alamaisiksi!
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Oi viisaat, te saarnasitte Jumalan Sanasta, joka ilmestyi maailmassa ihanampana kaikkia ihmislapsia,
ja ihanat olivat teidän jalkanne, kun te kuljetitte rauhan ja elämän ilosanomaa. Sen tähden antakaa
esirukouksillanne rauha minunkin sielulleni, jota himot kuohuttavat!
Kuolettaen maan päälliset jäsenenne te pukeuduitte kokonaan elämään ja kuvasitte kärsimysten
kautta puhtaita kärsimyksiä. Oi Jumalan autuuttamat apostolit, tehkää oikean katumuksen lääkkeellä
eläväksi minutkin, joka olen pahan nuolten kuolettama!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, joka synnytit ylen hyvän Jumalan, paranna laupiaana minun hirveitä himoja sairastava
sieluni ja pelasta minut vihollisilta, jotka aina minua rusikoivat ja käyvät kimppuuni, että
pelastuneena halukkaasti ylistäisin Sinua, joka olet tehnyt suureksi sukukuntamme!

Pyhän Nikolaoksen kanoni
9. veisu
Irmossi
Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, / oi puhdas Neitsyt, / tunnustamme Sinut totiseksi
Jumalansynnyttäjäksi // ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme.
Troparit
Oi autuas Nikolaos, joka olet ahdistuksessa Sinua rukoilevien pelastaja, pelasta minutkin
näkyväisten ja näkymättömien vihollisten kaikesta pahuudesta!
Oi pyhä isä Nikolaos, joka nyt olet yhdessä taivaallisten kuorojen kanssa, rukoile Hyvää, että Hän
armahtaisi meitä!
Tuomio on ovella! Varo, sieluni, ja huuda Tuomarille ja Jumalalle: Herra, pelasta minut
Nikolaoksen esirukousten tähden!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, Sinä Valkeuden astia, valista minunkin himojen pimentämä sieluni, että uskolla ja
halajamisella aina Sinua ylistäisin!

Virrelmästikiirat
Apostolien stikiirat
Herra, halatessaan vilpittömästi Sinua maan päällä / apostolit pitivät kaikkea turhuutena, / että
voittaisivat yksin Sinut, / ja Sinun tähtesi he antoivat ruumiinsakin kidutettaviksi. / Sen tähden he
kunnian saaneina nyt rukoilevat // meidän sielujemme puolesta.
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Herra, Sinä olet tehnyt suureksi apostolien muiston maan päällä, / ja kokoontuneina sitä viettämään
me kaikki ylistämme Sinua, / sillä Sinä annat meille heidän kauttansa parannuksia / ja heidän
rukoustensa tähden // maailmalle rauhan ja suuren armon!
Marttyyrien stikiira
Hyvin pukeutuneina uskon haarniskaan ja varustautuneina ristin merkillä / te osoittauduitte
kestäviksi sotureiksi. / Miehuullisesti te asetuitte hirmuvaltiaita vastaan, / perkeleen eksytyksen te
poljitte maahan, / ja voittajina te saitte seppeleet. // Rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Valtiatar, ota vastaan palvelijaisi rukoukset // ja pelasta meidät kaikesta hädästä ja ahdistuksesta!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, maailman Vapahtaja, muista meitä, niin kuin muistit ryöväriä ristillä, ja tee kaikki Sinun
taivaallisesta valtakunnastasi osallisiksi, oi ainoa Laupias.
Oi apostolit, te osoittauduitte Kristuksen pasuunoiksi. Nostakaa ylös meidät, jotka makaamme
epäuskon haudoissa, ja tehkää meidät osallisiksi jumalallisesta elämästä!
Oi Jumalan julistajat, kun te kylvitte Kristuksen Sanaa, te teitte kaikkien kansojen hedelmättömät
sydämet jumalallisen tiedon hedelmää kantaviksi. Sen tähden on oikein ylistää teitä autuaiksi!
Marttyyrien tropari
Riisuutuen kaikesta pahuudesta taistelijat kävivät rohkeasti keskelle hirveyksiä ja saivat taivaasta
pukea päälleen pelastuksen vaatteen!
Kunnia
Oi puhdas, pyhä Kolminaisuus, kuoleta minun kurjan sieluni hirveät himot jumalallisten apostoliesi
rukousten tähden, että pelastuneena ylistäisin Sinua!
Nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Iloitse, Sinä jumalallisen hiilen pihdit! Iloitse, Sinä profeettain sinetti ja apostolien kaikuva sanoma,
puhdas Jumalansynnyttäjä, jonka kautta me olemme turmeluksesta vapautuneet!
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Torstai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat
Oi minun Jeesukseni, / rikollinen kansa tuomitsi rikollisten keskelle ristiinnaulittavaksi Sinut, /
koko maailman Herran ja Luojan. / Röyhkeyden nähdessään koko maa järkkyi // ja todisti Sinut
kaikkien tekijäksi, oi Valtias!
Meidät kaikki on lunastettu lain kirouksesta ja rikoksista, / sillä lain Herra ylennettiin kalliille
ristille / ja Hän vuodattaa täydellisen siunauksen, armon ja laupeuden meille, // jotka veisuin
ylistämme Hänen jumalallisia kärsimyksiänsä!
Oi ihmisiä rakastava, / Sinä paransit meidän haavamme, / kun kätesi haavoitettiin! / Herra, Sinä
ohjasit kaikki käymään pelastavaisia teitä, / kun ristillä lävistettiin Sinun jalkasi, // jotka nähdessään
muinoin paratiisissa ensinluotu kätkeytyi!
J umalansynnyttäjän stikiirat
Iloitse, Jumalansynnyttäjä Valtiatar! / Iloitse, Daavidin valtikka! / Iloitse, taivaan portti! / Iloitse,
tulessa kulumaton pensas! / Iloitse, varjoisa vuori! / Iloitse, lampunjalka! / Iloitse, puhdas! / Iloitse,
astia! / Iloitse, palatsi! / Iloitse, meidän Jumalamme nuhteeton Äiti! / Iloitse, pihdit! / Iloitse,
jumalallinen pöytä! // Iloitse, maailman toivo!
Oi Valtiatar, minun syntini ovat nousseet pääni yläpuolelle, / niin kuin hirveän ulapan aallot, / ja
uhkaavat pian hukuttaa minut, / mutta ojenna minulle käsi, niin kuin kerran uppoavalle Pietarille, /
ja pelasta, ohjaa minut katumuksen satamaan, / minä pyydän, oi Jumalan puhdas, veisuin ylistetty
Äiti, // koko maailman toivo!
Synnin himojen hirveästi pimentämänä minä kurja putoan pian toivottomuuden rotkoon. / Armahda
minua, oi siunattu, Jumalan armoittama! / Anna laupeutesi valon minulle loistaa ja ohjaa minut
suorille teille! / Minä pyydän ja rukoilen, oi puhdas: // Älä ylenkatso minua!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Kun puhdas Neitsyt näki Sinut omasta tahdostasi ristillä riippumassa, / Hän käsitti valtasi, oi
Kristus, / ja murheen vallassa valittaen huusi Sinulle: / Lapseni, älä jätä minua, synnyttäjääsi! /
Poikani, selitä minulle! // Oi Jumalan Sana, älä vaieten sivuuta minua, palvelijatartasi!
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Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Kristus Jumala, / Sinut ylennettiin ristille / ja Sinä pelastit ihmissuvun! // Me ylistämme Sinun
kärsimyksiäsi!
Kristus Jumala, / Sinut naulittiin ristille / ja Sinä aukaisit paratiisin portit! // Me ylistämme Sinua,
meidän Lunastajamme!
Marttyyrien stikiira
Oi Herran marttyyrit, / te pyhitätte jokaisen paikan / ja parannatte jokaisen sairauden. / Nytkin me
pyydämme: // Rukoilkaa, että meidän sielumme pelastettaisiin vihollisen ansoista!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Sinut ristiinnaulittuna ja surmattuna Jumalansynnyttäjä huusi: / Voi suloinen Poikani,
kuinka Sinä kestät tuskat? / Keihääsi lävistää sydämeni, kärsimyksesi polttaa sisintäni, / mutta
kuitenkin veisaan ylistystäsi, // sillä Sinä kärsit tämän haluten pelastaa ihmisen!

Perjantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Nähdessään elämän valtiaan ristiltä riippumassa ryöväri lausui: / Ellei meidän kanssamme
ristiinnaulittu olisi lihaksi tullut Jumala, / ei aurinko olisi kätkenyt säteitään eikä maa olisi järisten
aaltoillut! // Mutta oi kaiken sietänyt Herra, muista minua valtakunnassasi!
Sinun ristisi osoittautui kahden ryövärin keskellä vanhurskauden vaa'aksi, / sillä toinen laskeutui
jumalanpilkan painamana tuonelaan, / mutta toinen nousi rikkomuksistaan keventyneenä Jumalan
Sanan tuntemiseen. // Kristus Jumala, kunnia olkoon Sinulle!
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, kun näit puulla pahantekijäin keskellä riippumassa Hänet, / joka oli ruumiillistunut
Sinun puhtaista veristäsi ja käsittämättömästi Sinusta syntynyt, / tuska raastoi sisintäsi ja äitinä
valittaen Sinä huusit: / Voi Lapseni, mitä on tämä jumalallinen ja sanomaton taloudenhoitosi, /
jonka kautta Sinä teit luotusi eläväksi! // Veisuin minä ylistän Sinun laupeuttasi!
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II Katismatroparit
Oi ainoa ylen hyvä, synnitön ja laupias Herra, / kun Sinä hyvyytesi tähden kärsit ristin ja otit
kantaaksesi Aadamin köyhyyden, / Sinä kukistit kuoleman vallan! / Kärsimykselläsi Sinä, Valtias,
pelastit maailman! / Sen tähden minä rukoilen, oi Elämänantaja: / Armahda langennutta sieluani,
kun tuomitset tekoni, oi ihmisiä rakastava vanhurskas Tuomari! / Anna laupiaana anteeksi minun
rikkomukseni, oi armollinen Jumala, // sillä yksin Sinä olet synnitön!
Eedenin keskellä puu tuotti kuoleman kukan, / mutta maan keskellä puu kasvoi elämän! / Sillä kun
me katoamattomina maistoimme edellisestä, me tulimme katoavaisiksi, / mutta toisen saatuamme
me saimme poimia katoamattomuuden hedelmän, // sillä ristillään Kristus pelasti ihmissuvun!
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Minun veristäni Sinä tulit ihmiseksi, / ja omalla verelläsi jumaloitit ihmiset! / Ylen hyvänä Sinä
laskeuduit etsimään syömisen turmelemia! / huusi kerran nuhteeton Neitsyt itkien ja valittaen ristillä
riippuvaa Kristusta. / Nähdessään Hänet kuolleena, hän vuodatti vuolaita kyyneleitä, // raastoi
kasvojansa ja ylisti Häntä!
III Katismatroparit
Petyttyään jumaloitumisen toiveessaan esiisä osoittautui turmeluksen aiheuttajaksi kaikille
jälkeläisilleen. / Mutta Sinä, ylen hyvä, vuodatat ristisi kautta elämän, / sillä omasta tahdostasi Sinut
naulittiin, että purkaisit ensimmäisen tuomion. // Sen tähden me veisuin ylistämme Sinun
vapaaehtoista kärsimystäsi, oi Kristus!
Marttyyrien tropari
Taivaallista valoa loistaa tänään tämä maja, / sillä enkelten sotajoukot iloitsevat täällä / ja heidän
kanssansa riemuitsevat vanhurskasten kuorot viettäen voittajien muistoa. // Oi Kristus, lähetä heidän
pyyntöjensä tähden maailmallesi rauha ja suuri armo!
Kunnia nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään Poikansa ristille naulittuna Äiti huusi: Oi uutta ihmettä! / Oi pelottavaa salaisuutta!
Mitä tämä on, oi Jumalan kuolematon Sana? / Kuinka Sinä näytät kuolleelta, mutta
kaikkivoimallisena järisytät maan? // Veisuin minä ylistän pelottavaa jumalallista alentumistasi!
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Ristin kanoni, 8. sävelmä
Akrostikon on: Risti on kaiken hyvyyden täyteys. Aamen. Joosef.
1. veisu
Irmossi
Mooses teki ristinmerkin, / kun hän löi sauvallaan suoraan ja jakoi kahtia Punaisenmeren jalan
kulkevalle Israelille. / Sitten hän löi poikittain faaraon sotavaunuja vastaan ja yhdisti jälleen meren
vedet. / Näin hän piirsi ilmaan voittamattoman sotaaseen. / Sen tähden veisatkaamme Kristukselle,
meidän Jumalallemme, // sillä Hänen kunniansa on suureksi tullut.
Troparit
Kun Sinä, Jeesus, levitit jumalalliset kätesi ristille, Sinä kokosit tykösi kättesi luomat, Sinä vapautit
kaikki pahan kädestä ja teit alamaisiksi väkevälle kädelle, oi kaikkien Kuningas. Sen tähden me
uskovaiset veisaamme Sinun suuruudellesi, sillä se on ylistetty!
Kielletty puusta syöminen Eedenissä osoittautui tuhoisaksi, sillä se tuotti kuoleman, mutta puulla
surmattuna Kristus vuodatti kaikille elämän ja tappoi käärmeen jumalallisella vallallaan. Sen tähden
me veisaamme Hänelle, meidän Jumalallemme, sillä Hän on ylistetty!
Marttyyrien troparit
Oi Jeesus, marttyyrien joukot saivat ristisi ja kärsimyksesi kautta urheutta kohdata kärsimykset,
tunnustaa Sinut luomakunnan kuninkaaksi vihollisten edessä ja kestää suunnattomia kidutuksia ja
vaaroja. Sen tähden he kaikki saivat iankaikkisen elämän ja Sinun kunniasi!
Herra, Sinun puhtaan veresi pirskottamisesta marttyyrit löysivät lunastuksen ja totuudellisesti he
tyhjensivät oman verensä, kun heitä väärämielisesti pakotettiin kantamaan uhreja kaikille
sielunturmeleville pahoille hengille. Sen tähden heidät kannettiin puhtaina uhreina Sinun eteesi, oi
kaiken Kuningas!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Kun nuhteeton näki ristille naulittuna Sinut, joka näet kaiken, hän lausui valittaen: Mitä tämä on,
minun Lapseni? Miten maksoivatkaan Sinulle ne, jotka ovat nauttineet Sinun monia lahjojasi?
Kuinka Sinä kestät tuskan? Kunnia olkoon peljättävälle taloudenhoidollesi, oi laupias ja
pitkämielinen!

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni
1. veisu
Irmossi
Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, / jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, / kukisti
muinoin faaraon, sotavaunujen herran, / mutta pelasti jalan pakenevan
Israelin, // joka veisasi Jumalalle virren.
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Troparit
Kaikki harhaopit tulevat torjutuiksi, kun Sinusta saarnataan puhtaana Jumalansynnyttäjänä, sillä
Sinä synnytit muuttumatta lihaksi tulleen, koko luomakunnan tuollapuolen olevan Jumalan
iankaikkisen Sanan, oi Jumalan Äiti.
Oi nuhteeton, koska Sinulla on Jumalan Äitinä uskallus, älä lakkaa rukoilemasta Sinusta syntynyttä,
Isän kanssa yhtä alutonta ja Hengen kanssa samaa luontoa olevaa ainosyntyistä Sanaa, että Hän
pelastaisi ne, jotka ylistävät Sinua Jumalansynnyttäjänä.
Kun meillä on Sinut, oi Jumalanäiti, suojelijanamme, me emme pelkää vihollisten parvea, joka
taistelee niitä vastaan, jotka jumalisesti ylistävät Sinusta lihaksi tullutta kaikkien Jumalaa ja Herraa.
Rukoile Häntä meidän puolestamme!
Ei taivaallinenkaan mieli pysty ymmärtämään Sinun käsittämätöntä salaisuuttasi, oi veisuin ylistetty,
sillä Hän, joka istuu Isän kanssa valtaistuimella, näki hyväksi asua Sinun kohdussasi ja syntyä
Sinusta kahdessa luonnossa.

Ristin kanoni
3. veisu
Irmossi
Aaronin sauva oli salaisuuden tunnusmerkkinä, / sillä se kukoistamisellaan osoitti oikean papin. /
Niin myös Kirkossa, joka ennen oli hedelmätön, // kukoistaa nyt ristinpuu sille voimana ja
vahvistuksena.
Troparit
Aurinko pukeutui mustiin, kalliot halkesivat ja koko maa järisi peloissaan nähdessään Sinut, oi
ainoa Vapahtaja, väärämielisesti puulle ylennettynä kaikkien lunastukseksi.
Kätensä levittäessään Mooses kuvasi kallista ristiä. Kun me nyt ymmärryksellä sen kuvaamme, me
torjumme kaikki pahojen henkien vierasrotuiset kansat ja vältymme kaikelta vahingolta.
Marttyyrien troparit
Kun voittajat himojen kärsimykset hilliten kävivät moninaisiin kärsimyksiin, he kuvasivat Hänen
kärsimyksiänsä, joka vapaaehtoisesti kärsi, kuoletti himojen kärsimykset ja antoi elämän koittaa
maailmalle.
Astuessaan takaisin kääntymättä marttyyriuden tietä kunniakkaat voittajat poistivat edestään
eksytyksen loukkauskivet ja saavuttivat iloiten jumalallisen levon.
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Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Jumalansynnyttäjä puhkesi valittamaan: Lapseni, minä synnytin Sinut ilman ihmisluonnon lakeja.
Kuinka lainrikkojat nyt ylentävät puulle lainrikkojien keskelle Sinut, joka yksin olet säätänyt
elämän lait?

Jumalansynnyttäjän kanoni
3. veisu
Irmossi
Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit / ja maan vetten päälle perustit, / lujita minut
käskyjesi kalliolle, // sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Nosta Sinusta maailmalle ilmestyneen Elämän voimalla ylös minun kuoleutunut mieleni ja pyyhi
pois synnin arvet ja jäljet, oi ainoa nuhteeton Jumalansynnyttäjä!
Oi ainoa siunattu ja nuhteeton, Sinä sinetöit jumalallisten profeettain sanat ja ennustukset, kun
synnytit Sanan, joka heidän kauttansa puhui ja täytti heidän jumalallisen sanomansa.
Oi Neitsyt, kun Isästä iankaikkisuudessa selittämättömästi Syntynyt sikisi Sinun aviota
tuntemattomassa kohdussasi, Sinä synnytit meille molemmissa luonnoissaan täydellisen ja
jakaantumattoman Jumalan ja ihmisen.
Jumala asusti Sinun pyhässä kohdussasi, oi Jumalanäiti, tuli lihaksi, niin kuin itse hyväksi näki, ja
pelasti elävöittävillä kärsimyksillänsä meidät. Sen tähden me tiedämme Sinut, oi Neitsyt,
pelastuksen portiksi!

Ristin kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi // ja ylistän jumaluuttasi.
Troparit
Sinun ristisi kautta, oi Vapahtaja, paratiisi avattiin ja tuomittu ihminen pääsi jälleen sen asukkaaksi
ylistäen Sinun hyvyyttäsi.
Kumartakaamme jumalallista ristiä kantaen jumalisuutta seetrinä, uskoa kypressinä ja rakkautta
mäntynä. (Vrt. Jes 60:13: mänty= jalava, seetri= hopeakuusi. Suom. huom.)
Kuollessasi Sinä, Vapahtaja, teit eläviksi kuoletetut ihmiset ja kuoletit syntiin johdattaneen
käärmeen.
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Marttyyrien troparit
Tultuaan Kristuksen kaltaisiksi kärsimyksissä jumalalliset marttyyrit tulivat osallisiksi myös
taivaallisesta kirkkaudesta.
Oi marttyyrit, te tulitte ihaniksi oltuanne ihanan Sanan mieleen! Te saitte kirkkauden rakastettuanne
vanhurskauden Aurinkoa!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Sinä, Neitsyt, synnytit uutena pienokaisena Hänet, joka on täydellinen iankaikkisuudesta asti ja joka
hyvyydessään täytti kaiken ristillä.

Jumalansynnyttäjän kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, / joka Isän helmaa jättämättä olet
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. / Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa
huudan Sinulle: // Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava.
Troparit
Sinä olet meidän suojelijamme Jumalan jälkeen, oi nuhteeton, sillä Sinä olit meidän tekijämme,
luojamme ja Jumalamme Äitinä, kun Hän otti meidän muotomme, pelasti sen turmeluksesta ja
kuolemasta ja antoi sille oman kunniansa.
Suvultasi kuninkaallisena Sinä synnytit meille lihaksi tulleen ja muuttumattomana pysyneen,
kaikkea hallitsevan Jumalan ja Sanan. Sen tähden me ylistämme Sinua totisena ja oikeana
Jumalansynnyttäjänä, oi pyhä Neitsyt.
Jumala tuli Sinusta lihaksi, Hän pysyi muuttumatta sellaisena, kuin olikin, luonnoltaan Isän
vertaisena, mutta tuli Sinun, synnyttäjänsä, kanssa samaa olentoa olevaksi. Rukoile Häntä, että
Hän antaisi rikkomukset anteeksi ja sielun pelastuksen niille, jotka uskoen veisaavat Sinulle
ylistystä!
Oi Neitsyt, paina niiden katse, jotka kieltäytyvät kumartamasta Sinun, Sinusta yli ymmärryksen
lihaksi tulleen ja maailman valistaneen, ja kaikkien pyhien puhtaita kuvia, ja kirkasta meidät, jotka
niitä uskolla kunnioitamme, oi ainoa veisuin ylistetty!

Ristin kanoni
5. veisu
Irmossi:
Oi sinä autuas puu, / johon oli naulittu Kristus, Kuningas ja Herra! / Sinuun kukistui se, joka oli
puun kautta vietellyt Eevan mutta joka itse pettyi, / silloin kun oli ruumiillisesti
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ristiinnaulittu Jumala, // joka antaa sieluillemme rauhan.
Troparit
Oi Kristus, haluten pukea katoamattomuuden vaatteeseen meidät, jotka olimme alastomiksi riisutut,
Sinut riisuttiin ja levitettiin ristille, ja Sinä riisuit paljaiksi vihollisen kavalat juonet. Sen tähden me
ylistämme Sinun kärsimyksiäsi!
Pelastavaisesta kyljestä vuotanut veri puhdisti selvästi maailman, teki lopun uhriverestä, loi
uudelleen ne, jotka hedelmän syöminen oli turmellut, ja vuodatti katoamattomuuden meidän
sieluillemme!
Marttyyrien troparit
Moninaisten kidutusten kauneuden kirkastamat marttyyrit, jotka Sinun veresi oli merkinnyt,
pääsivät selvästi ennen esteenä olleen miekan ohitse ja asuvat nyt riemuiten paratiisissa.
Kristus, kuinka ihmeellinen Sinä oletkaan pyhissäsi, jotka Sinua uskoen halasivat! Sillä saatuaan
Sinulta jumalallisen rikkauden he vuodattavat maailmassa parannusten virtoja ja kuivattavat meidän
himojemme tulvat!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, Sinä paransit meidät, jotka olimme synnin sairauden vallassa, kun Sinä synnytit
Vapahtajan, kaikkien parantajan, joka kärsi haavat ristillä ja antaa katoamattomuuden meidän
sieluillemme!

Jumalansynnyttäjän kanoni
5. veisu
Irmossi
Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja miksi on vieras pimeys
minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun
käskyjesi valkeuteen.
Troparit
Oi miehestä tietämätön Neitsyt, Sinussa sikisi meidän ihmisten tähden ihmiseksi tullut Sana, joka
on jumaluuden luonnossa rajoittumaton, ja Hän otti muodon Sinun neitseellisistä veristäsi
selittämättömästi ja luonnon lait ylittäen.
Neitseytesi puhtaassa kauneudessa Sinä tulit ihanaksi ja verhosit ensimmäisen Eevan muodottoman
häpeän, kun Sinä, oi Neitsyt, synnytit Kristuksen, joka lahjoittaa kuolemattomuuden puvun niille,
jotka Sinua ylistävät!
Tuntien Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi, oi puhdas Valtiatar, me kaikki tiedämme ja
julistamme, että Sinun Poikasi on Jumala ja Sana kahdessa olemuksessa ja itsenäisessä tahdossa
selittämättömästi ja luonnon lait ylittäen.
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Kun Sinä olet muurimme ja Sinun suojeluksesi meitä varjelee, me kerskaamme Sinun jumalallisesta
kunniastasi ja ylistämme Sinua autuaaksi, sillä Sinusta, oi pyhä, tulee meidän sielujemme ilo ja
riemu!

Ristin kanoni
6. veisu
Irmossi
Joona ojensi meripedon vatsassa ristin muotoisesti kätensä / ja kuvasi sillä selvästi Kristuksen
pelastavaisia kärsimyksiä. / Hänen tulonsa ulos meripedon vatsasta kolmantena päivänä / kuvasi
ennalta ristiinnaulitun Kristuksen Jumalan yliluonnollista ylösnousemusta, / sillä noustuaan
kuolleista kolmantena päivänä // Kristus valisti koko maailman.
Troparit
Risti pystytettiin Pääkallon paikalle, maan keskelle, ja se paransi paratiisin keskellä puusta
kasvaneen haavan, sillä kun ainoa vanhurskas, Messias Jeesus, riippui rikollisten ryövärien keskellä,
Hän ylensi kanssansa kaikki ja syöksi syvyyteen korkeuksista alas langenneen.
Kun Sinä, oi armollinen Valtias Kristus, jännitit jumalallisen ja puhtaan ristisi jousen, Sinä ammuit
kättesi naulat päin murhaajaa ja osuit sen raivoisaan ja inhottavaan sydämeen, kuoletit sen
lopullisesti ja teit eläviksi sen kuolettamat.
Marttyyrien troparit
Pyhien taistelijoitten ruumiista virranneet verivirrat sammuttivat Hengessä kaikki
epäjumalainpalvonnan roviot, kastelivat Kirkon puhtaan kynnöksen ja saivat sen kasvamaan
pelastavan toivon ja uskon tähkäpäitä, jotka ravitsevat jokaisen sielun jumalallisella armolla.
Voittajat sytyttivät jumalallisesti jumalallisen mielensä moninkertaisen tulen, kun heidät viskattiin
pahojen tuomareitten päätöksestä aineelliseen tuleen, ja he säilyivät palamatta sen Hengen voimasta
ja vaikutuksesta, joka heidät seppelöi lain mukaisesti kilvoitelleina.
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, miekka lävisti Sinun sydämesi, kun Sinä näit Poikasi puulle levitettynä,
vapaaehtoisesti kärsimässä ja jumalallinen kylkensä keihään lävistämänä, jolla Hän surmasi
vihollisen, lohikäärmeen. Sen tähden Sinä äitinä valittaen ylistit Häntä.
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Jumalansynnyttäjän kanoni
6. veisu
Irmossi
Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: / Nosta
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule
minua, minun pelastukseni Jumala.
Troparit
Oi nuhteeton, kaiken toimittava Henki tuli Sinun päällesi ja Jumalan Sana asettui Sinuun asumaan
ja tuli lihaksi selittämättömästi pysyen muuttumattomana.
Oi moitteeton, Sinuun, elävään arkkiin, sijoittui Lainantaja, pyhänä temppelinä Sinä otit vastaan
Pyhän, joka tuli ihmiseksi tehdäkseen hyvää ihmisille.
Oi nuhteeton, me kutsumme Sinua kaiken Hallitsijattareksi ja Valtiattareksi, sillä sanomattomasti
Sinä synnytit totisesti olevan Jumalan, joka on kaiken tehnyt, hallitsee kaikkea ja ylläpitää kaiken.
Oi moitteeton, me tiedämme, että Sinusta, Jumalan Morsiamesta, on syntynyt Jumala. Tee
voimallisena nyt Hänet armolliseksi meille, jotka uskoen huudamme, että saisimme
rikkomuksistamme päästön!

Ristin kanoni
7. veisu
Irmossi
Jumalattoman hirmuvaltiaan mieletön käsky / täynnä uhkausta ja inhottavaa jumalanpilkkaa, /
hämmästytti ihmisiä, mutta ei petomainen viha eikä hukuttava tuli pelästyttäneet kolmea
nuorukaista, / vaan liekkien keskellä, joita vastaan puhalsi kasteen tuova Henki, he veisasivat: //
Siunattu olet Sinä, suuresti ylistetty isiemme ja meidän Jumalamme!
Troparit
Oi Isän Sana, kun Sinut levitettiin ristin puulle, Sinä vuodatit viinipuun tavoin salaista rypälemehua,
joka tekee lopun rikkomuksen juopumuksesta ja ilahduttaa kaikki, jotka tietävät, että Sinä, Jumala
ja Luoja, kärsit vapaaehtoisesti ja pelastat ne, jotka veisaavat: Siunattu olet Sinä, suuresti ylistetty
isiemme ja meidän Jumalamme!
Kristus, minun Jeesukseni, Sinä kestit häpeällisen ristiinnaulitsemisen ja teit lopun ihmisten
häpeästä ja huokauksista! Sinä maistoit sappea ja poistit pahuuden koko karvauden! Oi armollinen,
Sinua haavoitettiin ja Sinä paransit meidän sielumme haavat ja kehotit meitä veisaamaan: Siunattu
olet Sinä, suuresti ylistetty isiemme ja meidän Jumalamme!
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Marttyyrien troparit
Oi taistelijat, tuskien kautta te hankitte tuskattoman elämän. Sen tähden te annatte täyden
kevennyksen meidän tuskillemme, oi kunniakkaat, saatuanne korkeudesta armon parantaa himojen
kärsimyksiä, karkottaa henkiä, kaita uskovaisia ja pelastaa ne, jotka huutavat: Siunattu olet Sinä,
suuresti ylistetty isiemme ja meidän Jumalamme!
Oi marttyyrit, te seisoitte tuomioistuimen edessä julistaen, että Kristus on meidän tähtemme ottanut
lihan vailla turmelusta, ja osoittautuen Hänen kärsimystensä seuraajiksi te totisesti kärsitte tulen
väkivallan ja kestitte kaikki muutkin kidutukset veisaten riemuiten: Siunattu olet Sinä, suuresti
ylistetty isiemme ja meidän Jumalamme!
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Suru täyttää minut, kun näen Sinun, Poikani, kärsivän epäoikeudenmukaisesti! Sieluni haavoittuu,
kun keihäs haavoittaa Sinun kylkesi! huusi Jumalansynnyttäjä, ainoa Valtiatar, itkien ja valittaen.
Häntä me kaikki ansion mukaisesti ylistämme autuaaksi ja huudamme hartaasti: Siunattu olet Sinä,
suuresti ylistetty isiemme ja meidän Jumalamme!

Jumalansynnyttäjän kanoni
7. veisu
Irmossi
Tulen liekit peljästyivät muinoin / Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. / Sen tähden
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: // Kiitetty
olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Katso, nyt on toteutunut jumalallisen Daavidin jumalallinen ennustus: Armosta rikkaat etsivät
Sinun suosiotasi, oi puhdas Jumalansynnyttäjä, ja kiittävät meidän isäimme Jumalaa!
Sinun kauttasi, oi puhdas, on kaikki nyt tullut täyteen jumalallista valkeutta, sillä Sinä osoittauduit
portiksi, jonka kautta Jumala tuli maailmaan ja valistaa ne, jotka huutavat uskolla: Kiitetty olet Sinä,
meidän isäimme Jumala!
Oi puhdas, jumalallisen neitseellisen synnytyksesi kautta vapautuneina kuoleman kahleista ja
ensiksiluodun Aadamin kirouksesta, me käsitämme Sinut Jumalansynnyttäjäksi ja huudamme:
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Kaikki me kunnioitamme Sinua totisena Valtiattarena ja Jumalansynnyttäjänä, sillä Sinun kauttasi
on Luoja selvästi palkinnut koko luonnon pelastuksella, ja sen tähden me huudamme yhteen ääneen:
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
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Ristin kanoni
8. veisu
Irmossi
Kiittäkää, te kolminaisuuslukuiset nuorukaiset, Jumalaa, Isää Luojaa. / Veisatkaa kiitosta Sanalle, /
joka tuli alas ja muutti tulen kasteeksi, / ja kaikkein pyhintä Henkeä, // joka antaa kaikille elämän,
ylistäkää iankaikkisesti.
Troparit
Nyt kiitetään puuta, jonka kautta hävitettiin koko Eedenissä pahan puusta syömisen kautta kasvanut
petollinen kirous. Ylen hyvä Kristus antoi omasta tahdostaan ylentää itsensä sille haluten
laupeudessaan ylentää meidät.
Kun autuas kerran käsiään vaihtaen siunasi jälkeläisiään, hän pyhästi kuvasi pyhitettyä puuta, jonka
kautta on lahjoitettu siunaus kaikille puusta syömisen kautta kirotuille ja pahojen tekojen syvyyteen
joutuneille.
Oi Valtias, kun Sinut nostettiin ristille, koko ihmisluonto nostettiin pystyyn ja pahojen henkien
parvet lankesivat maahan, eroon joutuneet yhdistyivät ja Sinun hallituksesi ja voimasi valta tuli
korkeaksi iankaikkisesti.
Marttyyrien troparit
Herran jumalalliset taistelijat, nyt te olette perineet autuaan kunnian, loputtoman nautinnon ja
valoisat asunnot, te asutte taivaallisten joukkojen kanssa ja olette riemuiten saavuttaneet autuaan
toivonne päämäärän!
Kristuksen valoisat taistelijat, marttyyrit, teidän miehuullisuutenne loisti aurinkoa kirkkaammin,
mustasi jumalallisella voimalla perkeleen eksytyksen ja valisti uskovien hurskaitten sydämen
iankaikkisesti!
J umalansynnyttäjän tropari
Me kaikki uskovaiset kutsumme Sinua hengelliseksi pilveksi, pyhityksen majaksi, Jumalan
valtaistuimeksi, valkeuden portiksi, lampunjalaksi ja Sanan koitoksi, oi puhdas Neitsyt, joka olet
kaiken Rakentajan siunattu Äiti!

Jumalansynnyttäjän kanoni
8. veisu
Irmossi
Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille
pätsin, / mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, / niin hän huusi heille: /
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, / papit, veisatkaa, // ihmiset, ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina.
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Troparit
Oi puhdas, neitseyden ihanuutta säteillen Sinä tulit laskemattoman Valkeuden asumukseksi ja
valistit kaikki, jotka tunnustavat Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi sielunsa pohjasta ja huutavat:
Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina!
Jumalallisesti Sinä synnytit meidän, ihmisten, tähden lihaksi tulleen Jumalan aluttoman Sanan, joka
ajatellaan yhdessä Isän kanssa ja joka Isän tahdosta saattoi kaiken olemattomuudesta olemiseen.
Sen tähden me oikeauskoisesti ymmärrämme Sinut Jumalansynnyttäjäksi ja korkeasti ylistämme
Kristusta kaikkina aikoina!
Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä, Sinä osoittauduit enkelten ylimaallista luokkaa pyhemmäksi, sillä
Sinä synnytit neitseellisestä, aviota tuntemattomasta kohdustasi heidän Luojansa ja Herransa,
kahdessa olemuksessa sekoittumatta ja muuttumatta mutta yhdessä persoonassa lihaksi tulleen
Jumalan.
Oi puhdas, joka aviota tuntematta synnytit yliluonnollisesti Jumalan, joka voi tehdä kaiken eläväksi,
nosta ylös minun rikkomusten kuolettama ja myrkyllisten puremain turmelema sieluni, että se
huutaisi: Papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti!

Ristin kanoni
9. veisu
Irmossi
Nyt on ristillä kukistettu kuolema, / joka kielletystä puusta syömisen tähden kohtasi
sukukuntaamme, / sillä esiäidille annettu kaikkia koskeva kirous on poistettu puhtaan Jumalanäidin
vesassa. // Sen tähden kaikki taivasten voimat Neitsyttä autuaaksi ylistävät.
Troparit
Oi armollinen Valtias, pyhästi Sinua ylistäen me kumarramme keihästäsi, ristiäsi, sientä, ruokoa ja
käsiisi ja jalkoihisi lyötyjä nauloja, joiden kautta olemme saaneet täydellisen synninpäästön ja
päässeet paratiisiin elämään!
Voi kuinka tuomittiinkaan väärämielisesti puulle ristiinnaulittavaksi Sinut, oi ainoa oikeamielinen
kaiken Kuningas, joka haluat vanhurskauttaa kaikki, jotka uskolla lakkaamatta kunnioittavat
vapaaehtoisia kärsimyksiäsi ja taloudenhoitoasi ja aina ylistävät Sinua!
Marttyyrien troparit
Palaen rakkautta Herraan maineikkaat luovuttivat auliisti ruumiinsa kidutettavaksi ja kestivät pistot,
väkivaltaisen kuoleman, jäsenten katkaisun, repimisen ja kaikki muut kidutukset. Sen tähden he nyt
asuvat taivaissa seppeleitä kantaen!
Sinä apostolien ja marttyyrien suloisuus, täytä laupiaana heidän rukoustensa tähden meidän
rukouksemme, ja anna meille monien syntiemme päästö, nöyryyttä sekä asunto Valtakunnassa, oi
Kristus, kaikkien Jumala, joka meidän tähtemme ilmestyit ihmisenä!
Oktoehos  8. sävelmä  Julkaistu Ortodoksi.net sivustolla 25.12.2008

S i v u | 67

Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit Hänen valoisaksi häämajakseen, joka asui Sinun turmeluksettomassa
kohdussasi, omasta tahdostaan alistui autuuttavaan kärsimykseen ja sanomattoman armonsa tähden
antoi kaikille himojen kärsimyksistä vapautumisen. Häntä me uskolla kumarramme ja Sinua
hartaasi ylistämme!

Jumalansynnyttäjän kanoni
9. veisu
Irmossi
Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa / ja että
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. // Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja
ihmisten joukot ylistävät.
Troparit
Oi armoitettu Valtiatar, osoita harhaoppien nuorekkaaksi voittajaksi puhdas Kirkko, jonka Sinun
Poikasi, Kristus, hyvyydessään hankki omalla kalliilla verellään, ja pelasta meidät vaaroista ja meitä
hallussaan pitävän vallasta!
Oi Lunastajan puhdas Äiti, Sinä kutsuit uudelleen meidät, jotka olimme karkotetut taivaallisesta
elämästä ja kurjasti kuolemaan langenneet, ja soit meidän jälleen rientää kohti vanhaa isänmaata.
Sen tähden me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, lakkaamatta ylistämme!
Oi hyvä Jumalansynnyttäjä, anna minun helposti päästä ohi elämän kiusausten aallokon, aseta
himojen nousut ja ohjaa minut hyveen taivaalliselle tielle, että lakkaamatta ylistäisin Sinua,
hyväntekijääni!
Oi puhdas Neitsyt, joka synnytit Pelastajan ja Vapahtajan, päästä esirukouksillasi minun
rikkomusteni siteet ja suo minun saavuttaa pelastus, sillä Sinä kykenet kaikkeen, mitä haluat, koska
olet kantanut helmassasi hyvyydessään verratonta kaikkien Kuningasta!

Virrelmästikiirat
Ristin stikiirat
Oi meidän Vapahtajamme, / Mooseksen sauva edeltäkuvasi Sinun kallista ristiäsi, / sillä sen kautta
Sinä pelastat kansasi ikään kuin meren syvyydestä, // oi ihmisiä rakastava!
Eedenin paratiisissa kasvoi kerran tiedon puu kasvien keskellä. / Sinun Kirkossasi, oi Kristus, on
puhjennut kukkaan Sinun ristisi, / joka vuodattaa maailmalle elämän. / Toinen surmasi siitä syöneen
Aadamin, / toinen teki eläväksi uskon pelastaman ryövärin. / Tee meidätkin osallisiksi hänen
synninpäästöstään, oi Kristus Jumala, / joka kärsimykselläsi teit lopun vihollisen raivosta meitä
vastaan, // ja suo meille valtakuntasi, oi Herra!
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Marttyyrien stikiira
Miksi kutsuisimme teitä, oi pyhät? / Kerubeiksi, sillä teissä lepäsi Kristus. / Serafeiksi, sillä
lakkaamatta te Häntä ylistitte. / Enkeleiksi, sillä ruumiista te luovuitte. / Voimiksi, sillä te toimitte
ihmeissä. / Monet ovat nimenne, mutta suuremmat armolahjanne. // Rukoilkaa pelastusta meidän
sieluillemme!
Kunnia nyt
Kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle
Oi outoa ihmettä! / Oi pelottavaa salaisuutta! / Kuinka luonnoltaan kuolematon riippuu puulta? /
Kuinka Hän nyt maistaa kuolemaa? / Kuinka syytön tuomitaan? / Kätke valosi ja pelkää, aurinko,
kun näet röyhkeän teon! / lausui Neitsyt huoaten nähdessään ristiinnaulittuna Kristuksen, // jonka
oli synnyttänyt.

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, maailman Vapahtaja, muista meitä, niin kuin muistit ryöväriä ristillä, ja tee kaikki Sinun
taivaallisesta valtakunnastasi osallisiksi, oi ainoa Laupias.
Kristus, Sinä levitit kätesi puulle ja saatoit häpeään pahuuden ruhtinaat ja vallat, kun pelastit niiden
vahingolta ne, jotka hartaasti Sinua ylistävät.
Keihäällä lävistettynä ja puulta riippuvana Sinä vuodatit kuolemattomuuden lähteen meille, jotka
mieletön rikkomus oli kuolettanut. Sen tähden me peljäten veisaamme ylistystäsi!
Marttyyrien tropari
Outoina maanpäällisille nautinnoille taistelijat antautuivat outoihin kidutuksiin ja haavoittivat
omien pyhien haavojensa kautta Beliaria.
Kunnia
Uskovaiset, tulkaa, kunnioittakaamme Isän, Hengen ja Sanan yhtä, alutonta alkua ja langetkaamme
Hänen, meidän Jumalamme, eteen anoen rikostemme päästöä!
Nyt
Kärsimystropari J umalansynnyttäjälle
Nähdessään lihallisesti puulta riippumassa Emmanuelin, Jumalan Karitsan ja Sanan, ainoa saastaton
Äiti ja Neitsyt kyynelehti murheen vallassa.
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Perjantai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
Marttyyrien stikiirat
Oi Herran marttyyrit, / te pyhitätte jokaisen paikan / ja parannatte jokaisen sairauden. / Nytkin me
pyydämme: // Rukoilkaa, että meidän sielumme pelastettaisiin vihollisen ansoista!
Sinun marttyyrisi, oi Herra, unohtivat elämän hyvyydet / ja ylenkatsoivat kidutuksia tulevan elämän
takia, / ja he osoittautuivat sen perijöiksi. / Sen tähden he riemuitsevat enkelten kanssa! // Lahjoita
heidän rukoustensa tähden kansallesi suuri armo!
Pyhille sopii kaikki kunnia ja kaikki ylistys, / sillä he taivuttivat kaulansa miekkojen edessä Sinun
tähtesi, / joka taivutit taivaat ja laskeuduit! / He vuodattivat verensä Sinun tähtesi, / joka tyhjensit
itsesi ja otit palvelijan muodon! / He nöyrtyivät kuolemaan asti jäljitellen Sinun köyhyyttäsi! /
Heidän rukoustensa kautta, armosi paljouden tähden, // Jumala, armahda meitä!
Katumusstikiirat
Minä muistutan hedelmätöntä puuta pukeuduttuani pyhään pukuun ikään kuin tyhjiin lehtiin, / ja
pelkään, oi Valtias, että Sinä katkaiset minut ja toimitat sammumattomaan ja iankaikkiseen tuleen, /
mutta anna minulle aikaa katua, / että kantaisin Sinulle hyveellisten tekojen hyvää hedelmää // ja
tulisin otolliseksi Sinun valtakuntaasi!
Herra, laupias Herra, / Sinä ihmisiä rakastava, / älä hylkää minua, palvelijaasi, / joka joka päivä
vihastutan monin tavoin Sinun hyvyyttäsi, / älä kurita minua oikeutetussa vihassasi! / Minä olen
syntiä tehnyt, / olen syntiä tehnyt niin kuin ei kukaan muu, / minä tunnustan! // Armahda ja pelasta
minut Äitisi rukousten kautta!
Oi Kristus Herra, / kun Sinä istuudut kunniassa kaikkien Kuninkaana tuomion valtaistuimellesi / ja
pyhät enkelit ovat peloissaan edessäsi / ja koko ihmisten luonto tulee eteesi tuomittavaksi, / niin
päästä silloin Äitisi rukousten tähden // uskossa nukkuneet kaikista kidutuksista!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Taivasten Kuningas rakkaudesta ihmisiä kohtaan ilmestyi maan päälle / ja eli ihmisten keskellä. /
Puhtaasta Neitseestä syntyen ihmiseksi tulleena ja lihan omaksuneena / Hän on yksi ja ainoa
Poika kahdessa luonnossa, mutta ei kahdessa persoonassa. / Sen tähden me Hänen täydellistä
jumaluuttaan ja täydellistä ihmisyyttään totisesti julistaen tunnustamme, / että Hän on Kristus,
meidän Jumalamme. / Oi aviota tuntematon Äiti, // rukoile Häneltä armahdusta meidän
sieluillemme.
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Virrelmästikiirat
Marttyyrien stikiira
Oi Herran marttyyrit, / te pyhitätte jokaisen paikan / ja parannatte jokaisen sairauden. / Nytkin me
pyydämme: // Rukoilkaa, että meidän sielumme pelastettaisiin vihollisen ansoista!
Vainajien stikiira
Minä itken ja valitan kuolemaa ajatellessani / ja nähdessäni Jumalan kuvaksi luodun kauneutemme /
haudoissa muodottomana, kunniattomana, näöttömänä makaavan. / Oi ihmettä! Mikä salaisuus
onkaan tämä, mikä on meille tapahtunut? / Kuinka olemme annetut turmion valtaan? / Kuinka
olemme kuoleman kanssa yhteen iestetyt? / Totisesti, niin kuin kirjoitettu on, niin on käskenyt
Jumala, // joka antaa levon poismuuttaneille.
Sinun kuolemasi, Herra, antoi kuolemattomuuden, / sillä ellei Sinua olisi laskettu hautaan, / ei
paratiisi olisi avautunut. // Sen tähden ihmisiä rakastavana suo lepo poismuuttaneille.
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsyt, / Sanan portti, Jumalamme Äiti, // rukoile meille pelastusta!

Lauantaiaamu
Aamupalvelus
I Katismatroparit
Te, pyhät marttyyrit, osoittauduitte hengellisiksi valaisimiksi, / sillä te hajotitte eksytyksen
pimeyden uskon kautta, / kirkastitte sielujenne lamput ja kävitte Yljän kanssa kunniassa sisälle
taivaalliseen häähuoneeseen. // Rukoilkaa nytkin, me pyydämme, pelastusta meidän sieluillemme!
Kuoletettuaan pidättyväisyyden avulla himojen tulisen kiihkon ja liikkeet / Kristuksen marttyyrit
saivat armon parantaa heikkojen sairaudet / ja elävinä tehdä ihmeitä loppunsa jälkeenkin. / Totisesti
yliluonnollinen on se ihme! / Paljaat luut vuodattavat parannuksia! // Kunnia olkoon ainoalle
Jumalallemme!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Hyvä, meidän tähtemme Neitseestä syntynyt ja ristinkuoleman kärsinyt Herra, / joka olet
kuolemalla kuoleman kukistanut ja Jumalana ylösnousemuksen ilmisaattanut. / Älä ylenkatso niitä,
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jotka Sinä, armollinen, olet kädelläsi luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, / ota vastaan synnyttäjäsi
meidän puolestamme edeskantamat rukoukset // ja pelasta, oi Vapahtaja, epätoivoinen kansa.

17. psalmikatisman ja vainajien troparien (Kiitetty olet Sinä Herra) jälkeen II katismatroparit
Profeetat, Kristuksen marttyyrit ja piispat, / jotka olette jumalisin mielin laillisesti käyneet loppuun
hyvän kilvan ja saaneet Jumalalta kuihtumattomat seppeleet, / rukoilkaa lakkaamatta meidän
puolestamme Hänen hyvyyttänsä, // että Hän lahjoittaisi sovintoon valmiina Jumalana meille
rikkomustemme anteeksiannon!
Vainajien troparit
Oi ihmisiä rakastava, hyvä Valtias, / lue ajallisesta jumalisesti poismuuttaneet vanhurskaitten
joukkoon valittujen majoissa, / anna heille lepo juhlaa viettävien sijoilla ja paratiisin
päättymättömässä nautinnossa, // ja anna äärettömän hyvyytesi tähden anteeksi heidän tahalliset ja
tahattomat rikkomuksensa!
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat / ja annat kaikille
sen, mitä he tarvitsevat. / Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, / sillä Sinuun he ovat
toivonsa panneet //  meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka
synnyttänyt olet, // oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus.

Kaikkien pyhien kanoni
Akrostikon on: Uuden kahdeksansävelmistön jumalallinen loppu. Joosefin vaivannäköä.
1. veisu
Irmossi
Veisatkaamme Herralle, / joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, // sillä Hän yksin on suuresti
ylistetty!
Troparit
Oi Kristuksen urhoolliset voittajat, te osoittauduitte kalliiksi helmiksi, jotka kirkastatte puhtaan
kirkon kruunua.
Viisaat piispat säteilivät oppien ja hyveitten jumalallista kirkkautta ja valistivat uskovaisten
sydämet.
Me rukoilemme Sinua, oi Sana, jota ihaillaan profeetoissa ja pyhittäjissä: Pelasta meidät heidän
rukoustensa tähden!
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Vainajien tropari
Oi vanhurskas Sana, kun tulet toimittamaan oikeudenmukaisen tuomion, tee tuomitsemattomiksi
luoksesi muuttaneet!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, Sinut Herran synnyttäjäksi tunteneitten ja taistelleitten naisten kuoro on viety Hänen
eteensä.

Nukkuneitten kanoni
Akrostikon on: Punon kahdeksannen sävelmän nukkuneille uskovaisille.
Irmossi
Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata / ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: //
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!
Troparit
Jäljiteltyään kuolemallaan Kristuksen kuolemaa ja kärsimyksillään Hänen puhdasta kärsimystänsä
kaikki marttyyrit saivat jumalallisen ja autuaan elämän.
Oi Kristus Vapahtaja, sivuuta ennennukkuneiden palvelijaisi nuoruuden rikkomukset, ylitä heidän
syntinsä ja lue heidät valittujesi joukkoon!
Oi armorikas, anna palvelijoillesi, jotka olet luoksesi ottanut, runsaana se kunnia ja ilo, jonka ovat
saaneet autuaasti eläneet!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton Neitsyt, Sinussa sikisi Sinusta ottamaansa lihaan persoonallisesti yhdistyen Isän Sana,
joka jumalallisella voimallansa kukisti tuonelan.

Kaikkien pyhien kanoni
3. veisu
Irmossi
Herra, joka sanalla olet vahvistanut taivaat / ja maan perustanut paljojen vetten päälle, // vahvista
minutkin veisaamaan ja ylistämään Sinua!
Troparit
Vakain mielin hyljättyään inhottavat uhrit taistelijat tulivat puhtaaksi uhriksi uhratulle Sanalle.
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Kun te pyhin sanoin uudistitte kaikkinaisten himojen vanhentamat, te osoittauduitte Hänen
opetuslapsikseen, joka loi uudelleen maailman.
Profeetoille ennen selvästi annettu Pyhän Hengen armo täytti viimeisinä aikoina kilvoittelijat
jumalallisin armolahjoin.
Vainajien tropari
Jumala, lue pyhien kuoroihin ne, jotka ovat uskoen lähteneet elämästä, ja tee heidät paratiisin
asukkaiksi sanomattoman armosi tähden!
J umalansynnyttäjän tropari
Mihinkään rajoittumaton Jeesus, Herra, asui ahtauden rajoittamatta Sinun pyhitetyssä kohdussasi, oi
puhdas Neitsyt.

Nukkuneiden kanoni
3. veisu
Irmossi
Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja! / Vahvista minua rakkaudessasi /  Sinä,
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Oi autuaat, kasteen ja uudestisyntymisen kautta te puhdistuitte muinaisesta esiisien lankeemuksesta,
omalla verellänne teidät pirskotettiin, ja nyt te hallitsette yhdessä Kristuksen kanssa.
Oi Vapahtaja, omasta tahdostasi Sinut pantiin kuolleena hautaan ja Sinä kutsuit uudelleen haudoissa
asuvat. Suo vanhurskaittesi majoissa asunto niille, jotka olet keskuudestamme tykösi ottanut!
Oi Valtias Vapahtaja, anna laupeutesi ja luontoosi kuuluvan hyvyyden taivuttamana synnit anteeksi
palvelijoillesi ja saata heidät lepoon!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä ainoa veisuin ylistettävä, puhdas Jumalanäiti, Hän, joka otti Sinun kohdustasi lihan ja tuli
ihmiseksi ja joka ainoana on ihmisiä rakastava, pelastaa ihmisen kuoleman porteilta.

Kaikkien pyhien kanoni
4. veisu
Irmossi
Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi // ja ylistän jumaluuttasi.
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Troparit
Oi Jumalan autuuttamat taistelijat, käydessänne palavin hengin kilpakentälle te poltitte aineellisen
eksytyksen.
Oi Herra, Sinä annoit loistavan kunnian pyhittäjillesi ja piispoillesi. Tee minutkin heidän
jumalallisten pyyntöjensä tähden osalliseksi kunniastasi!
Hengen jumalallinen henkäys, joka kirkasti profeetat, antoi naisille voiman kukistaa vihollisen
pauhaaminen.
Vainajien tropari
Oi ylen hyvä, taivu rukouksiimme ja suo palvelijaisi, jotka olet pois muuttanut, karkeloida kaikkien
pyhiesi kanssa pyhiesi majoissa.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton, luonnon laeista poiketen Sinä synnytit jumalallisen lain antajan, joka luo uudelleen
ihmisten horjahtaneen luonnon.

Nukkuneiden kanoni
4. veisu
Irmossi
Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, / joka Isän helmaa jättämättä olet
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. / Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa
huudan Sinulle: // Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava.
Troparit
Oi Valtias, nähdäksensä Sinun kunniasi ja saavuttaaksensa taivaissa Sinun valistavan kirkkautesi
loisteen jumalalliset marttyyrit kestivät taistellessaan kaikkinaiset kidutukset ja veisasivat Sinulle,
oi Kristus: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava!
Oi Vapahtaja, Sinun luonasi on monia asuntoja, jotka jaetaan ansion mukaisesti kaikille hyveitten
mitalla. Oi armollinen, suo uskossa muuttaneitten täyttää ne ja hartaasti huutaa Sinulle: Kunnia
olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava!
Oi kuolematon, Sinä ilmestyit meidän vertaisenamme ihmisenä, Sinä kärsit kaikkien kanssa
samanvertaisen kuoleman ja osoitit elämän tiet. Oi ihmisiä rakastava Valtias, suo myös
poismuuttaneille elämä, anna heille rikkomukset anteeksi ja lahjoita heille valkeuden osallisuus!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi avioon käymätön, Sinä olet uskovaisten kerskaus, Sinä olet kristittyjen suojelija ja turva, muuri
ja satama. Sillä Sinä, oi nuhteeton, kannat Pojallesi rukouksia ja pelastat vaaroista ne, jotka uskolla
ja halajamisella tuntevat Sinut puhtaaksi Jumalansynnyttäjäksi!
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Kaikkien pyhien kanoni
5. veisu
Irmossi
Herra, valista meidät käskyilläsi / ja anna meille rauha korkealla käsivarrellasi, // oi ihmisiä
rakastava.
Troparit
Jumalalliset marttyyrit kestivät lihan haavoittamisen, ja sen tähden he aina parantavat meidän
haavamme, joilla pahat henget ovat meitä vahingoittaneet.
Oi Jumalan pyhät piispat, rukoilkaa kaikkien pyhittäjien kanssa Kristusta, että Hän antaisi meille
syntien päästön!
Kidutuksissa ja harjoituksissa lihansa näännyttäneet pyhittäjänaiset ja naismarttyyrit tulivat
otollisiksi toivomiinsa hyvyyksiin.
Vainajien tropari
Oi kuolematon, Sinä poistit kuolemallasi kuoleman. Anna, oi ihmisiä rakastava, lepo myös elämän
toivossa kuolleille uskollisille palvelijoillesi!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, Sinä teit lopun esiisien tuomiosta, kun synnytit lihassa Kristuksen, ainoan Herran
Jeesuksen, joka vanhurskauttaa kaikki.

Nukkuneiden kanoni
5. veisu
Irmossi
Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja miksi on vieras pimeys
minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun
käskyjesi valkeuteen.
Troparit
Oi ainoa ihmisiä rakastava, armahda niitä, jotka ovat muuttaneet kohti kärsimyksistä vapaata
elämää, ja suo heille sanomaton kunniasi ja selittämätön autuutesi pyhien majoissa, joissa kaikuu
juhlaa viettävien iloinen ääni!
Oi laupias Vapahtaja, saata palvelijasi asumaan Aabrahamin helmaan, sinne missä enkelten ryhmät
ja vanhurskasten joukot iloitsevat, ja suo heidän uskalluksella seistä pelottavan, jumalallisen
valtaistuimesi edessä!
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Sinä ilmestyit meille armahdukseksi, vanhurskautumiseksi ja lunastukseksi, ja haavallasi Sinä
paransit meidän heikkoutemme. Oi armollinen ja hyvä, saata nyt poismuuttaneet paratiisin
nautintoon!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi armollinen, jolle kuuluvat jumalallisen kunnian korkeimmat huiput, sääliväisenä Sinä tuli
ihmisten mittaan ja otit Neitseen kohdusta elävän, sanallisen lihan, jonka kautta Sinä tuhosit
kuoleman.

Kaikkien pyhien kanoni
6. veisu
Irmossi
Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: / Nosta
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule
minua, minun pelastukseni Jumala.
Troparit
Oi pyhät marttyyrit, puhtaalla hurmeellanne te parannatte sielujen taudit, poistatte aina ruumiitten
mädännäisyyden ja haavoitatte kuolettavasti pahojen henkien paljoutta.
Pyhittäjien kuoro, piispojen joukko ja kaikki jumalalliset, pyhät naiset ovat vahvasti taisteltuaan
saaneet taivaissa periä levon.
Oi kilvoittelijat, lihan kuoletettuanne te saavutitte elämän! Oi viisaat piispat, hyvin
paimennettuanne Herran laumaa, te tulitte loppunne jälkeen otollisiksi kuolemattomaan kunniaan!
Vainajien tropari
Oi Sana, Sinä olet elävien elämä ja kuolleitten lepo! Saata palvelijasi, jotka olet jumalallisella
viittauksellasi siirtänyt pois, palvelijasi Aabrahamin helmaan asumaan!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, Sinussa asusti Isän heijastus. Oman jumaluutensa aineettomalla kirkkaudella Hän hajotti
monijumalaisuuden pimeyden ja valisti maailman.
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Nukkuneiden kanoni
6. veisu
Sama ir mossi
Troparit
Pyhät marttyyrisi kestivät monia kidutuksia, kun Sinun rakkautesi, oi Vapahtaja, oli lävistänyt
heidän sielunsa ja he halasivat päästä iankaikkisen, suloisen kunniasi osallisuuteen.
Vapahtaja, Sinä repäisit rikki vihollisemme kuoleman vatsan, Sinä nostit ylös kaikki siellä
kahlittuina olleet ja annoit heille elämän. Oi hyväntekijä, suo poismuuttaneillekin elämä!
Oi hyvä, vapauta palvelijasi tuonelan kyynelistä ja huokauksista, sillä Sinä, ainoa laupias, olet
pyyhkinyt pois kaikki kyyneleet kaikkien niiden kasvoilta, jotka uskolla julistavat jumaluuttasi!
J umalansynnyttäjän tropari
Hän, joka on luonnoltaan Luoja, tulee luoduksi Sinun kohdussasi. Hän, joka on Jumalana täysi,
tyhjentää itsensä, oi nuhteeton. Hän, joka on ainoa kuolematon, kärsii kuoleman kaikkien
pelastuksen tähden.

Kaikkien pyhien kanoni
7. veisu
Irmossi
Jumalaa kunnioittavat nuorukaiset / eivät kumartaneet kultaista kuvaa Babylonissa, / vaan vilpoisina
pätsin tulen keskellä he veisasivat veisun lausuen: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Troparit
Oi maineikkaat marttyyrit, te puritte jumalattomuuden väliseinän, pyhillä kahleillanne te hajotitte
meidän rikostemme taakan ja pelastitte meidät, jotka huudamme: Kiitetty olet Sinä, meidän
isiemme Jumala!
Pyhien verienne sateella te, viisaat piispat, sammutitte harhaoppien tulen, ja tulella te poltitte
jumalattoman eksytyksen valhevehnän ja valistitte uskovaisten sielut.
Kuoletettuaan lihansa pidättyväisyydessä kilvoittelijat elävät kuoleman jälkeenkin. Profeettain ja
vanhurskasten kuoro sekä kilvoitelleitten naisten joukko ovat saaneet kunnian. Kristus, heidän
esirukoustensa tähden pelasta meidät vaaroista!
Vainajien tropari
Oi Kristus, saata lepoon kaikkien elämän toivossa nukkuneitten sielut ja suuren laupeutesi tähden
älä ota huomioon heidän rikkomuksiansa elämän aikana, Sinä ainoa laupias Vapahtaja, isien
Jumala!
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J umalansynnyttäjän tropari
Täysin puhtaana Sinä otit kohtuusi ruumiillistuneen Sanan. Oi puhdas, rukoile Häntä, että Hän
puhdistaisi sielun ja ruumiin rikkomuksista minut, joka puhtain uskoin kiiruhdan luoksesi!

Nukkuneiden kanoni
7. veisu
Irmossi
Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat tulen viileydeksi
huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!
Troparit
Marttyyrien koko halu kohdistui yksin Valtiaaseen, johon se heidät yhdisti, ja he veisaavat: Kiitetty
olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!
Sinä jaat uskossa muuttaneille jumalallisen valtakunnan kirkkautta ja lahjoitat katoamattomuuden
vaatteen niille, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!
Oi armollinen, täytä poismuuttamasi palvelijat ilolla ja riemulla ja suo heidän huutaa Sinulle ja
veisata: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!
J umalansynnyttäjän tropari
Päästäen Eevan kirouksen Sinä asuit nuhteettomassa Neitseessä ja vuodatit siunauksen lähteen niille,
jotka huutavat: Oi puhdas, siunattu on Sinun kohtusi hedelmä!

Kaikkien pyhien kanoni
8. veisu
Irmossi
Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: /
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, // ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Oi Herran voittajat, te enkelten kanssa eläjät, taistellessanne te hajotitte epäjumalain temppelit ja
rakensitte itsenne Kolminaisuuden jumalallisiksi temppeleiksi.
Vanhurskauteen pukeutuneina Sinun pappisi, oi Kristus, riemuitsevat nyt kaikkien aikojen
pyhittäjäin kanssa nähdessään selvästi Sinun jumalallisen ihanuutesi!
Oi Sana, anna maailmalle armosi pyhien profeettojesi, autuaitten naisten ja kaikkien aikojen
vanhurskaitten esirukousten tähden!
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Vainajien tropari
Oi vanhurskas Tuomari ja Valtias, kun tulet tuomitsemaan niitä, jotka olet keskuudestamme tykösi
ottanut, säilytä heidät tuomiotta äläkä ota lukuun heidän rikoksiansa!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, joka synnytit vanhurskauden Auringon, tule ja hajota valkeudellasi minun sieluni
synkeät pilvet!

Nukkuneiden kanoni
8. veisu
Irmossi
Soitinten musiikki pauhasi yhteen ääneen / ja lukemattomat ihmiset kumarsivat kuvaa Duurassa, /
mutta siitä välittämättä kolme nuorukaista veisuin ylistivät // ja kunnioittivat Herraa iankaikkisesti.
Troparit
Käytyään läpi maanpäällisten taistojen totiset marttyyrit saivat taivaallisen seppeleen ja huutavat
nyt Sinulle lakkaamatta: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina!
Oi armollinen, Sinä laskeuduit alimpaan hautaan, nostit elämää hallitsevalla kädelläsi ylös ne, jotka
haudoissa asuivat, ja annoit uskossa ennennukkuneille palvelijoillesi levon!
Sinä iankaikkisen elämän lähde, Sinä nautinnon tulva, suo jumalisesti luoksesi siirrettyjen
palvelijaisi veisuin Sinua ylistää ja kunnioittaa kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Maria, Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, joka ruumiillisesti synnytit ihmisille Jumalan ja Vapahtajan,
varjele meitä, jotka uskolla veisuin ylistämme Poikaasi ja korkeasti kunnioitamme Häntä kaikkina
aikoina!

Kaikkien pyhien kanoni
9. veisu
Irmossi
Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, / Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen sanan
kautta synnyttänyt totisen Jumalan, / Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, // me
herkeämättömin kiitosvirsin ylistämme.
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Troparit
Marttyyrit seisoivat väärien tuomioistuinten edessä, Kristuksen armosta he tuomitsivat kaiken
vääryyden ja paljastivat sen valtaan joutuneet, ja niin he saivat vanhurskauden seppeleen.
Oi kaikki piispat ja autuaat paimenet, te osoittauduitte ikään kuin peränpitäjiksi, jotka jumalisesti
ohjasitte Kirkon lautan Jumalan käskyjen satamaan. Sen tähden me kunnioitamme teitä
ohjaajinamme!
Oi ihmisiä rakastava Herra, profeettain parvi pyytää Sinua ja loistavasti kilvoitelleitten ja
harjoituksessa menestyneitten pyhittäjien ja vanhurskasten joukko rukoilee Sinua: Anna meille
armosi!
Vainajien tropari
Oi armollinen, pyhiesi rukousten tähden suo uskossa turhanaikaisesta elämästä lähteneille osallisuus
siitä iankaikkisesta kunniasta ja kirkkaudesta, jonka kaikki Kristuksen pyhät ovat saaneet!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi nuhteeton, joka kannoit sylissäsi hyvyyden täyteyttä, täytä palvelijaisi rukoukset, ohjaa
kulkumme kohti Jumalaa ja vahvista meidät vaeltamaan hyveellisesti!

Nukkuneiden kanoni
9. veisu
Irmossi
Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, / sillä omasta tahdostaan Korkein alensi
itsensä, / tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. / Sen tähden me uskovaiset //
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme.
Troparit
Oi ylistettävät Kristuksen marttyyrit, kun teillä oli voittamaton ja kukistamaton voima, te piditte
halpoina hirmuvaltioitten jumalatonta käskyä ja tulitte selvästi otollisiksi taivasten Valtakuntaan,
jossa te loistatte Kolminaisuuden valkeudessa.
Karvas tuonela on hajotettu, kun Sinä, oi ihmisiä rakastava, kukistit sen ja nostit ylös ne, jotka siellä
nukkuivat iankaikkisuudesta asti. Mutta oi laupias ja hyvä, suo nytkin illaton valkeutesi niille, jotka
ovat lähteneet Sinun tykösi!
Oi Vapahtaja, Sinä olet pelkkää suloisuutta, Sinä olet totisesti kyltymättömän halun täyttymys! Sinä
olet puhdas kauneus! Suo siis luoksesi muuttaneiden nauttia ihanuudestasi ja anna heille
jumalallinen kauneutesi!
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J umalansynnyttäjän tropari
Pelasta minut, oi Jumalan Äiti, joka synnytit Kristuksen, minun Vapahtajani, Jumalan ja ihmisen,
kahdessa luonnossa mutta yhdessä persoonassa, ainosyntyisen Isästä ja koko luomakunnan
esikoisen Sinusta! Häntä me kahdessa luonnossa ylistämme!
Kiitosstikiirat

Jos on Halleluja, marttyyrien stikiirat
Suuresti te taistelitte, oi pyhät, / kun kestitte urhoollisesti lainrikkojien kidutukset / ja tunnustitte
Kristuksen kuninkaitten edessä! / Ja nytkin, elämästä pois muutettuanne, / te teette maailmassa
voimatekoja / ja parannatte sairaita heidän himojensa kärsimyksistä, / oi pyhät! // Rukoilkaa
pelastusta meidän sieluillemme!
Te Kristuksen voittamattomat marttyyrit, / jotka voititte eksytyksen ristin voimalla, / nautitte
iankaikkisesti elämän armoa. / Te ette säikkyneet hirmuvaltiaitten uhkailuja, / kidutettuina te
riemuitsitte, / ja nyt on teidän verenne tullut meidän sielujemme
lääkkeeksi! // Rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme!
Hyvin pukeutuneina uskon haarniskaan / ja varustautuneina ristin merkillä / te osoittauduitte
kestäviksi sotureiksi. / Miehuullisesti te asetuitte hirmuvaltiaita vastaan, / perkeleen eksytyksen te
poljitte maahan, / ja voittajina te saitte seppeleet. // Rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme!
Vainajain stikiira
Mittaamaton on irstaasti elävien rangaistus: / hammasten kiristys ja lohduton itku, / helvetin tuli ja
ulkopuolinen pimeys, / nukkumaton mato, turhat kyyneleet ja säälimätön Tuomari. / Sen tähden
huutakaamme ennen loppua ja lausukaamme: // Valtias Kristus, saata valittujesi kanssa lepoon ne,
jotka olet valinnut!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Sinun suojaasi minä kiiruhdan, / oi pyhä Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, / ja minä tiedän saavani
pelastuksen, // sillä Sinä, oi puhdas, kykenet minua auttamaan.

Virrelmästikiirat
Vainajien stikiirat
Oi Valtias, Sinä kastoit sormesi oman veresi punaiseen purppuraväriin / ja allekirjoitit kuninkaana
minun vapautukseni. / Nytkin me uskoen rukoilemme Sinua: / Lue esikoistesi joukkoon ja suo
vanhurskastesi ilo niille, // jotka ovat lähtenee Sinun tykösi, oi laupias!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps. 65:5)
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Ylimmäisenä pappina Sinä ihmisenä uhrasit itsesi / ja kannoit Isälle uhrilahjaksi ihmisen, jonka
vapautit turmeluksesta. / Oi ihmisiä rakastava, saata poismuuttaneet elävien maahan, // missä
nautinnon virrat vyöryvät ja missä iankaikkisuuden lähteet kumpuavat.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (Vrt. Ps. 25:13)
Sanomattoman viisautesi syvyydessä Sinä asetat elämälle rajan, / näet ennalta kuoleman ja muutat
palvelijasi toiseen elämään. / Oi Herra, saata nytkin ne, jotka olet luoksesi ottanut, levähdyksen
vetten ääreen, / Sinun pyhiesi kirkkauteen, // jossa kaikuu riemun ja kiitoksen ääni!
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen. (Ps. 102:13)
Sinä, joka olet näkymätön Sana, / Isän kanssa yhtä olentoa ja Hengen kanssa yhdessä hallitseva, /
ilmestyit lihassa minun, ihmisen, tähden. / Oi armollinen ja ihmisiä rakastava elämän hallitsija, /
kirkasta suuren kunniasi ja ihanuutesi kauneudella ne, // jotka ovat elämästä lähteneet!
Kunnia nyt
J umalansynnyttäjän stikiira
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinussa sikisi Jumalan aluton Sana ja Jumala. / Rukoile äidin rohkeudellasi
hartaasti Häntä, / että Hän saattaisi palvelijasi sinne, missä loputtomasti iloiten Sinua ylistetään / ja
missä vallitsee iankaikkinen kirkkaus // ja juhlaa viettävien suloinen ääni!

Liturgia
Autuuden lauseiden troparit
Kristus, maailman Vapahtaja, muista meitä, niin kuin muistit ryöväriä ristillä, ja tee kaikki Sinun
taivaallisesta valtakunnastasi osallisiksi, oi ainoa Laupias.
Oi voittajat, vahvoina käyden kaikkinaiseen tuskaan te jumalallisesta armosta haavoititte pyhillä
haavoillanne pahojen henkien koko kymmentuhantisen joukon.
Kristuksen pyhittäjät, jumalalliset piispat, sekä profeettain ja kaikkien pyhien parvet saavuttivat
taivaallisen perinnön. Ansion mukaisesti me heitä autuaiksi ylistämme!
Vainajien tropari
Jumala, saata vanhurskasten maahan kaikki, jotka ovat uskossa elämästä muuttaneet, ja osoita
heidät paratiisin perillisiksi, kun he jumalallisesti Sinua veisuin ylistävät!
Nyt
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, Sinä synnytit kaiken hyvyyden täyteyden! Täytä meidänkin rukouksemme ja ano meille
syntien lunastusta, valistusta ja suurta armoa!

Kahdeksannen sävelmäjakson loppu
Oi neljäs, sinä olet plagaalisten sävelmien sinetti, ja sinä kannatkin kaikkia ihania sävelmiä. Sinä
teet laajoiksi laulujen tahdit, sinä olet sävelmien kruunu ja loppu. Sinä olet sävelten ja äänen
aseman huippu. Kahdesti minä kutsun sinua äänen huipuksi ja lopuksi!
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