
Tekstit ovat Rovasti Tapani Revon suomennoksia – Вечная память!
”Bysantti ja Pohjola”- kirjasesta Liisa Toppila kirjoitti ne tietokoneelle; ja Helena-kanttori on 

stilisoinut ne verrannut niitä slaavinkieliseen triodioniin.

LASKIAISVIIKON PERJANTAINA

Aamupalveluksessa 

Heksapsalmin jälkeen laulamme Halleluja sävelmämukaiset  
Kolminaisuustroparit. 
1.katisman jälkeen katismatroparit Oktoekhoksesta.
 2.katisman jälkeen nämä Triodionin  katismatroparit.

7.säv. (säkeet 1-2,L)
Kunniakas Risti, ylennä seurakuntien sarvi,/ kaada voimallasi maahan 
harhaoppisten korskeus,/ ilahduta ortodoksien kuorot./ Tee arvollisiksi 
meidät kaikki saavuttamaan esisaattosi kautta / kumartamaan sinua, 
sinun astinlautaasi./ Sillä sinä olet meidän kerskauksemme, sinä 
siunattu Ristinpuu.

Kunnia… Sama
Nyt… RistiJumalansynnyttäjän
Tuntien sympatiaa nöyryyttämme kohtaan / ja nähden maan päällä 
olevat,/ kansan, jonka synti helposti valtaansa saa,/ armahda meitä, 
siunattu Jumalansynnyttäjä./ Muista rukoilla puolestamme, ettemme 
kurjasti tuhoutuisi./ Rukoile, Puhdas, helposti leppyvää Jumalaa,/
pelastamaan meidän sielumme, kaikkein pyhin Neitsyt.

Tämän jälkeen luemme Basileios Suuren opetuspuheen paastosta,  
joka alkaa sanoilla ’Toitottakaa torvella uuden kuukauden alkua!’ 
(Etsi se Ethika-kirjasta, mutta trapezassa luemme pyhän 
Dorotheuksen opetuspuhetta paastosta.)
Psalmin 51 jälkeen laulamme Oktoekhoksen, Minean ja Triodionin  
kanonit. Niiden oodeissa laulamme Triodionin troparit, jätämme 
väliin Oktoekhoksen ja Minean samanlaiset oodit silloin, kun 
Triodionit ovat kaksi-irmossisia.

Triodionin kanoni, Herra Joosefin runoelma



I Oodi, Triodionin 1. irmossi:  8.säv. (8.säv.säkeet 1-2,L)

Kuljettuaan läpi veden ikään kuin kuivaa maata myöten / ja 
paettuaan sitten pois Egyptin vaivasta / Israel huusi:/ 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme.

(nuotti löytyy Parastaasi-kirjasta sivu 50)
Troparit
Katumuksen jumalallinen aika on kaikille loistanut katumuksen valoa. 
Se poistaa  lankeemuksen pimeyden. Ottakaamme avoimin sydämin 
tämä aika vastaan.

Katso, katumuksen kauneus, paaston viettämisen alku, sielut se 
uudelleen luo. Uskovaiset astuen siihen raittiisti sisälle saamme 
syntimme anteeksi.

Kunnia: Alut, Vallat ja Kerubit, kaikki taivaan Voimat, rukoilkaatte, 
että me täyttäisimme tämän paaston ajan, katumuksessa ja kaikessa 
pyhyydessä.

Theotokion
Pyhä Neitsyt, uskovaisten ainoa puolustus, anna rukouksesi 
työtoveriksi paaston ajaksi kaikille, jotka sinut puhtaaksi 
Jumalansynnyttäjäksi tunnustavat. 

Irmossi: (8.säv.säkeet 1-2,L)

Kuljettuaan läpi veden ikään kuin kuivaa maata myöten / ja paettuaan 
sitten pois Egyptin vaivasta / Israel huusi:/ Veisatkaamme 
Lunastajallemme ja Jumalallemme.

III Oodi, 3.  irmossi (8.säv.säkeet 1-2,L)

Taivaan avaruuden Luoja,/ ja seurakunnan rakentaja,/ vahvista 
minua rakkaudessasi,/ Sinä kaiken halajamisen täyttymys,/ 
uskovaisten tuki,/ oi ainoa ihmisiä rakastava.

(Parastaasi  s. 51)



Troparit
Paetkaamme sielun tuhoisia himoja, paastoamalla ja mielemme 
murtamisella. Osoittakaamme hedelmiä, ennen kuin synneillämme
katkeroitamme armollisen Jumalan.

Pyrkikäämme nyt kaikki innolla sytyttämään lamppumme  hyvien 
tekojen öljyllä, astuaksemme ilolla sisään kirkkaaseen kammioon
viisaitten neitseitten kanssa.

Kunnia: Jumalasta puhuvat profeetat, jumalannäkijä- marttyyrit, 
Vapahtajan jumaliset opetuslapset, anokaa Häntä, että me kaikki hyvin 
aloittaisimme ja menestyksellä päättäisimme tämän paaston ajan; sitä 
me rukoilemme.

Theotokion
Aivan kuin kaikkien hyveiden liikkeellepanevana voimana, me kaikki 
sinua jatkuvasti rukoilemme, meidän kanssamme yhdessä sisälle 
käymään, sinun puolustuksesi avulla, paastokilvoitteluun ja 
lahjoittamaan meille siinä pelastava päätös.

Irmossi:
Taivaan avaruuden Luoja,/ ja seurakunnan rakentaja,/ vahvista minua 
rakkaudessasi,/ Sinä kaiken halajamisen täyttymys,/ uskovaisten tuki,/ 
oi ainoa ihmisiä rakastava.

Katismatroparit Mineasta,  ja RistiJumalansynnyttäjän 

IV Oodi. 4., Irmossi (8.säv.säkeet 1-2,L)

Minä kuulin, oi Herra,/ kaitselmuksesi salaisuuden,/ otin vaarin 
teoistasi / ja ylistin jumaluuttasi.

(Parastaasi  s. 52)
Troparit
Varhaisen aamunkoiton tavoin on meillä nyt paaston armo, 
katumuksen aika, laiminlyöntiemme pimeydestä vapauttaja.



Ruokkikaamme köyhiä lisäämällä laupeutta laupeuteen. 
Huuhdelkaamme paaston jumalallisella vedellä pois sielujemme 
saastat.

Kunnia: Taivaan enkelit, rukoilkaa rajattomalla sympatiallanne, 
hyvyyksien Antajaa, että me saisimme syvän katumuksen.

Theotokion
Pyhä Valtiatar, syntiä tehneiden puhdas armoistuin, revi 
puolustuksellasi rikki, meidän syntiemme käsikirjoitus.

Irmossi (8.säv.säkeet 1-2,L)

Minä kuulin, oi Herra,/ kaitselmuksesi salaisuuden,/ otin vaarin 
teoistasi / ja ylistin jumaluuttasi.

V Oodi. 5. Irmossi (8.säv.säkeet 1-2,L) (Vig.s.289)

Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt,  oi laskeutumaton 
Valkeus,/ ja miksi on minut vieras pimeys minut peittänyt?/ Kuule 
rukoukseni, käännytä minut / ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen.

Troparit
Tekemällä itsellemme käsissä olevan päivän aluksi pyhään elämään,
valmistautukaamme uskovaiset, hyviin kilvoituksiin tuomalla 
kaikkeuden Valtiaalle ruumiin vaivoja ja sielun hyviä hedelmiä.

Paasto sai Mooseksen osallistumaan jumalallisiin näkyihin. Sieluni, 
Moosesta jäljitellen käy käsiksi paastoon, koe itsessäsi jumalallisia 
nousuja, jotta näkisit Herran kirkkauden.

Pyhien apostolien ja nimeltään pyhien marttyyrien rukouksien tähden
armollinen Jeesus, tee meidät kelvollisiksi päättämään paaston aika 
katumuksessa ja kaikkinaisessa synnistä pidättymisessä, sitä me 
rukoilemme.



Theotokion
Me, jotka aiomme käydä sisälle paaston portista, rukoilemme sinua 
Valtiatar, Jumalan porttia, käymään omiesi kanssa sisälle, ja 
avartamaan mielemme ajatukset ja täyttämään Jumalan tahtoa.

Kolmiveisu Herra Joosefin runoelma 

Toinen V Oodi. 6.sävelmä (Vig.s.236)

Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä:/ Sytytä jumalallisen säteilysi 
voimalla rakkaus meidän sieluissamme,/ jotka aamusta varhain 
tykösi riennämme,/ jotta tulisimme tuntemaan Sinut,/ Jumalan 
Sanan,/ syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan 
totisen Jumalan.

Troparit
Kädet ristiin naulittuna, kylki keihään lävistämänä, sinä ihmisiä 
rakastava, revit rikki langenneen Aadamin velkakirjan. Sen tähden me 
sinua, Elämänantaja, hymnein ylistämme.

Petollisesti kavala käärme tehtyään minut osalliseksi sielullisista 
himoista, karkotti minut paratiisista. Mutta sinä Vapahtaja, kädet 
ristille naulittuna olet vetänyt minut ylös  turmeltumattomuuden 
korkeuteen.

Paaston jumalallinen aika, joka himoista puhdistaa, ja sen haavat 
pesee, on tullut ja on nyt käsillä. Uskovaiset, juoskaamme yhdessä
ja ottakaamme se mielihyvin vastaan.

Hyvä aika on ilmestynyt. Sielun kasvot se pukee kokonaan 
jumalalliseen iloon. Tulkaa ottakaamme se ilolla vastaan paastolla ja 
rukouksella edeltä puhdistautuen.

Paasto, kyyneleet, rukous ja nöyrä elämäntapa tuokaamme meidän 
tähtemme nöyrtyneelle, jotta hillitsemisen päivänä hän meille 
palkinnoksi soisi lankeemuksiemme anteeksiannon.



Theotokion
Maailman hyvä Valtiatar, karkota pois valoa sinkovilla salamoilla
sieluni pimeys ja syntieni yö jotta innolla laulaisin ja sinua autuaaksi 
ylistäisin.

Toinen.Triodion, 8.säv. (Vig.s.289) 

Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton 
Valkeus,/ ja miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt?/ 
Kuule rukoukseni käännytä minut / ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen.

Troparit
Ihmisiä rakastava Valtias, Herra, minä kumarran sinun ristiäsi, jonka 
kautta olet minut pelastanut ja ylistän pelastavia ja jumalallisia 
kärsimyksiäsi. Niiden kautta, tempaa, Sana, minut pois tuskallisista 
kärsimyksistäni onnellisen elämään osallistumaan.

Ristiin luottaneina olemme torjuneet vihollisten juonen. Tuntien 
itsemme siihen naulituiksi meillä uskovaisilla on se tunne ikään kuin 
meidät olisi valittu Jumalan vastasyntyneiksi karitsoiksi, jotka 
nautimme aitoa maitoa.

Kunnia: Me kaikki kunnioitamme Isää ja Sanaa sekä Pyhää Henkeä, 
yhdessä luonnossa. Me esitämme kauaksi loistavan tunnusmerkin, 
kumarramme molempia, jumaluutta ja ihmisyyttä, jaamme 
Kolminaisuuden persooniin; Jumalaa-Isää, Sanaa ja Pyhää Henkeä
me palvelemme yhteensulautumattomasti ja muuttumattomasti.

Nyt… Theotokion
Sinä olet puhdas Jumalansynnyttäjä, maan äärien toivo, palvelijasi ilo. 
Niitä, jotka rakkaudella kunnioittavat sinun ikoniasi, varjele, 
Kaikkeinpuhdas, esirukouksillasi. Vapauta meidät kaikki vihollisen 
vallasta. Sinä altis kanssakärsijämme.

Kunnia Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.



Herra, tee tiesi suoriksi, kaikille niille palvelijoillesi, jotka rakkaudella
paaston stadionia kunnioittavat. Vahvista heitä, opastamalla heitä 
parempaan, ja tee meidät arvollisiksi pyhään valtakuntaasi.

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.

VI Oodi, 6. irmossi (8.säv.säkeet 1-2,L) (Vig.s.290)

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
Paastoajan Lunastaja määräsi meille käsillä olevan ajan sielumme 
saastan puhdistamiseksi. Lähestykäämme uskovaiset sitä palavalla 
sydämellä, jotta saisimme anteeksiannon.

Kristus, Sinä otit vastaan publikaanin huokauksen, sinä kuulit porton 
valituksen, joka sydämestä läksi. Ota ihmisiärakastavana vastaan 
meidänkin rukouksemme, lahjoita meille vapautus.

Kunnia: Saarnaajien ja profeettain, marttyyrien ja apostoliesi, 
pyhittäjien ja hierarkkien sekä kaikkien vanhurskaiden esirukouksien 
tähden, Kristus, lähetä sieluillemme helpotus lankeemuksistamme.

Theotokion
Sinä ainoa Puhdas, joka olet ihmisluonnon voimattomuuden 
jumalallisella synnyttämiselläsi voimalliseksi tehnyt, tule työtoveriksi 
minulle, joka astun sisälle jumalalliselle stadionille. 



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.

Pyhän Kontakki.
Jos pyhän kontakkia ei ole, niin lausumme marttyyreille, sävelmän 
mukaan. 

VII Oodi, 7. irmossi                   (8.säv.säkeet 1-2,L)

Hebrealaiset nuorukaiset pätsissä / polkivat rohkeasti liekin 
jalkoihinsa / ja lauloivat:/ Kiitetty olet sinä, Herra / meidän 
isiemme Jumala.

Troparit
Elias paaston kirkastamana otettiin tulisissa vaunuissa muinoin 
taivaaseen Oi, sielu, tätä jäljittele. Kuoleta pidättymisellä lihan 
pidättymättömyys.

Katso, pidättymisaika. Pelastuksen valosta se sinulle ilmoittaa. 
Sieluni, älä ole huoleton, vaikka Jumala on pitkämielinen. Siis innolla 
huuda: Hyvä Jumala, armahda minua.

Kunnia: Paasto vahvisti nuorukaiset, varjeli tulelta palamattomina. 
Heidän rukouksiensa tähden Jeesus vapauta minut  ikuisesta tulesta, 
tee se suuresta laupeudestasi

Theotokion
Ainoa ihmisten apu, tule pidättymisen aikana meidänkin, sinun 
palvelijoittesi auttajaksi jotta katumuksessa hyvin menestyen 
osaksemme tulisi taivaan valtakunta.

Irmossi (8.säv.säkeet 1-2,L)
Hebrealaiset nuorukaiset pätsissä / polkivat rohkeasti liekin 
jalkoihinsa / ja lauloivat:/ Kiitetty olet sinä, Herra / meidän isiemme 
Jumala.



VIII Oodi. 8. Irmossi (8.säv.säkeet 1-2,L) (Vig.s.293)

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
Sytyttäkäämme katumuksen pätsi huolella palamaan. Polttakaamme 
siinä ruumiimme kaikki nautinnot. Anokaamme, ettei osanamme olisi 
tuleva tuli, vaan armon rikkaus. Laulakaamme: papit siunatkaa, kansa 
kunnioittakoon, kaikkina aikoina.

Meille koittava paastoaika saa aikaan sen, että jokainen synti otetaan 
pois. Älkäämme masentuko, älkäämme juosko veltosti. Peskäämme 
lyhyinä ja harvoina päivinä murtunein sydämin pois monien vuosien 
tahrat. Ainoata Jumalaa me ylistämme.

Enkelten joukot, marttyyrien ryhmät, jumalan apostolien pyhä kuoro, 
pyhittäjien, hierarkkien ja profeettain kokous, sinua he rukoilevat 
Hyvä. Armollinen, anna palvelijoillesi aito katumus nyt saapuvan 
pidättymisen aikana.

Theotokion
Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä, sinun suojaasi me pakenemme.
Armahda meitä hyvillä rukouksillasi. Tee Poikasi ja Herramme, meille 
kaikille ylenarmolliseksi, tänä paaston aikana, joka nyt saapuu,
pelastukseksi uskovaisille ja sinua ylistäville kaikiksi ajoiksi.

Triodion, Kolmikanoni



VIII Oodi, 8. irmossi                 (8.säv.säkeet 1-2,L)

Autuaat nuorukaiset Babyloniassa/ ottaen riskin isien lain 
puolesta/ pitivät halpana mielettömän kuninkaan käskyä./ Vaikka 
he yhdessä olivat tulen liekeissä / eivät he poroksi palaneet,/ vaan 
heitä  Vahvistaneelle arvollista hymniä he lauloivat /Herran teot 
kiittäkää Herraa / ja ylistäkää Häntä iankaikkisesti.

Troparit
Kun emme varjelleet isiltä perittyä osaa, jouduimme synnin lain 
orjiksi. Mutta ojennettuasi kätesi jumalalliselle ristille sinä sen kautta 
lahjoitit vapauden kaikille. Näinä pyhinä päivinä, Ristin me sinun 
eteesi tuomme. Armahda meitä, Armollinen, sinua me ylistämme
kaikkina aikoina.

Poistettuasi Ristilläsi erottavan välimuurin, sinä uudistit rauhan.
Rauhallisessa mielentilassa anna, Kristus, meidän läpikäydä tuleva 
paasto, Sinua, Herra, lakkaamatta ylistävinä ja kunnioittavina,
kaikkina aikoina.

Paaston armo tänään auringon säteitä kaikille ennalta säteilee.
Se puhdistaa etukäteen synnistä johtuvan pimeyden. Te erilaisten 
syntien sitomat, tulkaa ilolla yhteen. Hyvin mielin ottakaamme 
vastaan lahja. Laulaen ylistäkää Herraa, kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina.

Ensin luotu paratiisissa muinoin nautittuaan katkerasti kiellettyä 
ruokaa, heitettiin ulos ja nautinnon kiroamana karkotettiin. Mutta 
Ristille nauloilla naulittu hänen syntinsä kurjan velkakirjan poisti.
Suuren laupeutesi tähden me ylistämme Sinua kaikkina aikoina.

Sysättyämme syrjään paaston lain olemme luisuneet synnin 
kuoppaan. Rukoilemme nyt alkavana paastona: Armollinen, lähetä 
alas taivaasta armo ja rauhan rikkaus, meille sitä täyttäville ja 
laulaville: ylistäkää Herraa ja kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.



Theotokion
Langenneiden ylennys, syntisten välittäjä, outojen virkistys, surevien 
lohdutus, Kaikkeinpyhin Neitsyt! Poista, Puhdas, minun sieluni suru.
Rukoile Jumalalta ylhäältä minulle lohdutusta, sinulle alttiisti 
laulavalle ja sinua ylistävälle, kaikkina aikoina.

Toinen kanoni (8.säv.säkeet 1-2,L)

Enkelit ja taivaat,/ kunnian valtaistuimella kannettavaa,/ 
Jumalana lakkaamatta kunnioitettavaa,/ siunatkaa, ylistäkää ja 
kiittäkää,/ kaikkina aikoina.

Troparit
Luotujen maailma nähdessään sinut, Armollinen, lihassa Ristille 
naulittuna muutti päivän valon pimeydeksi, maa järkkyi, koko 
maailma horjahti.

Ylhäälle Ristille ylennettyäsi kanssasi ihmisluonnon Sinä vuodatit 
jumalallisesta kyljestäsi pelastuksen rikkauden niille, jotka uskolla 
kumartavat, Vapahtaja, Sinun puhtainta kärsimystäsi.

Me kiitämme Isää, Poikaa, ja Pyhää Henkeä.

Jumalaa kunnioitan, yksi on Jumala, Kolminaisuus, en kunnioita 
poikuudessa, jonka Isä on asettanut, enkä muuttuneen Pojan 
lähtemisessä, vaan kunnioitan samaa ja molempia: ihmisyyttä ja 
jumaluutta, kunnioitan noita kolmea, valoa ja Jumalaa.

Nyt… Theotokion
Sano, kuinka olet synnyttänyt Isästä ajattomasti ensinloistaneen
ja Pyhän Hengen kanssa ylistetyn. Vai yksi ainoako tietää, Hän, joka 
on nähnyt hyväksi syntyä sinusta iankaikkisesti.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Luonnoltasi hyvänä otettuasi vastaan meidän katumuksemme, tempaa, 
Herra, meidät pois vihollisen pauloista,  jotta uskolla ja rakkaudella 
nyt ylistäisimme  Sinun pyhää valtiuttasi.



Me kiitämme, kunnioitamme ja kumarramme Herraa,
veisaten ja ylistäen Häntä iankaikkisesti.

Irmossi 
Enkelit ja taivaat,/ kunnian valtaistuimella kannettavaa,/ Jumalana 
lakkaamatta kunnioitettavaa,/ siunatkaa, ylistäkää ja kiittäkää,/ 
kaikkina aikoina.

Lauletaan; ” Me ylistämme…”

IX Oodi. 9. Irmossi 8.säv.säkeet 1-2,L) (Vig.s.295)

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
Katso, valoisa aika on koittanut, pyhä päivä on loistanut, pimeät 
himosi, oi sielu, väistykööt, ota vastaan säteet, jotka johdattavat sinut 
valoon, juo mielenmurtumisen kyyneliä kuten viiniä ja iloitse mutta 
päihtymistä nautinnoista vihaa.

Totisesti mitä parhaimmaksi paaston ajaksi sinä, Kristus, olet kaikille 
uskovaisille tämän ajanjakson antanut synneistä irrottautumiseksi,
sovittavaksi pelastukseksi, ja armolahjojen saamiseksi. Tänä aikana 
me Sinua rukoilemme, tee, Vapahtaja, meidät kaikki osallisiksi 
hyvyyksistäsi.

Armollinen priskottaen tapasi mukaan meihin runsaita armovirtojasi,
anna meille kyyneliä puhdistamaan syntimme ja ajatuksemme. Anna 
meille sinua rakastaville uskoa, puhdasta rakkautta ja syvää 
katumusta sekä sinun omaksesi täydellistä tulemista, sinun ainoan 
Ylenarmollisen luona.



Kaikkien enkelien jumalallinen paljous ja pyhien arvoisat kuorot,
rukoilkaa nyt lakkaamatta hyvää Jumalaa, että Hän tekisi meidät 
voimallisiksi jumalallisen stadionin, tämän käsissä olevan 
paastonajan, juoksemaan esteettömästi ja jotta Hän meidät tekisi 
voittajiksi.

Theotokion
Ylenhyvä Neitsyt, sinä olet synnyttänyt, hyvän Vapahtajan. Tee 
hyviksi meidät kaikki, jotka lukemattomat himot ja huonot ajatukset 
ovat tehneet pahoiksi ja syntien vaikeasti kannettavien kuormien 
raskauttamiksi, jotta me sinua Valtiatar, ansion mukaan 
Jumalansynnyttäjäksi ylistäisimme.

Toinen kanoni (8.säv.säkeet 1-2,L)

Neuvoton on jokainen kieli / arvonmukaiseen ylistämiseen,/ 
ylimaailmallinen järkikin vaikenee,/ kun se sinua, 
Jumalansynnyttäjä, ylistää./ Kuitenkin ollen hyvä, ota vastaan 
uskomme./ Sillä sinä tiedät  meidän jumalallisen rakkautemme./
Sinä olet kristittyjen puolustus./ Sinua me suuresti ylistämme.

Troparit
Voimaton on ihmisten ja enkelten luonto kiittämään Sinun laupeuttasi, 
Hyväntekijä, sillä tahtoen lihaksi tulla, Sinä meidän tähtemme 
köyhäksi tulit ja ristiinnnaulittiin. Kiroukseksi Sinä tulit,
jotta ihmiskunnan muinaisen kirouksen ottaisit pois.

Sieluni, pidättymisen kirkas päivä on tullut, kirkkain kasvoin tulkaa,
kohdatkaamme Valtias. Hän ylhäältä armon meille alas lähettää,
jotka pyrimme löytämään anteeksiannon monista synneistämme,
ja välttymään kokemasta tuolla puolen helvetin kauhuja.

Synnin pimeyden vallassa oleville on koittanut pyhä sisäänkäynti 
katumukseen. Kaikki sielut se kirkastaa. Siksi pane syrjään himojen 
kyllästämä pimeys, kiiruhda nauttimaan tuolla puolen iankaikkisia 
hyvyyksiä.



Naulittuasi vapaaehtoisesti kätesi ristinpuulle Sinä, Elämänantaja,
yhdistit toisiinsa kaiken erillään olevan. Kylkesi keihään lävistämänä,
sinä, Pitkämielinen, uudistit voimallasi meidät alennustilastamme.
Sinun laupeuttasi me ylistämme.

Theotokion
Kaikkien sinuun luottamuksensa panneiden turvapaikka, 
Jumalansynnyttäjä, puolustus, joka ei silmilleen unta suo,
vapauta meidät ikuisesta helvetistä ja siellä olevista katkerista 
vaivoista, jotta asiaan kuuluvalla tavalla sinun suuria tekojasi 
ylistäisimme.

Puuttuu viimeinen irmossi ja viisi troparia! 

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Valoisa paasto on nyt saapunut. Kilvoittelujen pöydän se 
nautittavaksemme kattaa. Sen tähden, kaikki uskovaiset, 
nauttikaamme siitä raittiisti puhtaan maljan puhdistavia kyyneliä,
jottemme tuolla puolen joutuisi kokemaan huokauksia, jotka eivät 
lohtua suo.

Viimeinen irmossi katabasina – puuttuu!

FOTAGOGION = VALOVIRRELMÄ Kolminaisuudelle vuorosävelmän mukaan 
kolmesti.
Sinulle Herra, meidän Jumalamme, on tuleva kunnia.

VIRRELMÄSTIKIROISSA tämä Idiomelon.
6.säv.  (säkeet 1-3,L)
Ennen pelastavaa ristiäsi kun synti hallitsi ja jumalattomuus oli 
vallassa,/ ylistettiin ihmisten ruumiin nautintoja./ Harvat olivat ne,
jotka lihan himoja halveksivat./ Mutta siitä lähtien, kun ristin 
mysteerio tapahtui,/ jumalantunteminen sammutti demonien 
tyranniuden,/ ja taivaan hyve maan päällä vallitsee./ Sen tähden 
paastoa kunnioitetaan, pidättyminen loistaa, rukous ylenee./



Ristiinnaulittu Kristus Jumalamme,/ Sinä olet meille tämän käsillä 
olevan paastonajan antanut.// Tämä aika on todistajamme
sielujemme pelastuskilvoituksessa.

Jae:
Ravitse meitä aamusta varhain armollasi, niin me riemuitsemme ja 
iloitsemme kaiken elinaikamme! Ilahduta meitä niiden päivien 
mukaan, joina olet meitä nöyryyttänyt, niiden vuosikausien mukaan, 
joina olemme onnettomuutta kärsineet. Tulkoon tekosi palvelijoissasi 
näkyviin ja kunniasi heidän lapsissaan. (Ps. 90: 14 – 16).

Jälleen sama stikira
Jae
Olkoon Herran meidän Jumalamme armo meitä kohtaan ja 
vahvistakoon hän kättemme teot meissä niin kättemme teot hän 
vahvistakoon (Ps. 90:17)

Martyyreille, 6.säv. (säkeet 1-3,L)
Herra, pyhiesi muistossa koko luomakunta viettää juhlaa,/ taivaat 
riemuitsevat enkelten kanssa,/ maa iloitsee ihmisten kanssa.// Heidän 
esirukouksiensa tähden, Herra, armahda meitä.

Kunnia… Nyt… RistiJumalansynnyttäjä, 6.säv. (säkeet 1-3,L)
Kun kaikkein puhtain näki sinut Ristille ripustettuna,/ hän itki ja äidin 
tavoin valitti:/ Poikani ja Jumalani, suloisin lapseni,// kuinka kestän 
kauhean kärsimyksen.

Hyvä on Herraa kiittää ja veisata ylistystä nimellesi, sinä kaikkein 
Korkein, aamulla julistaa Sinun armoasi ja yön tullen Sinun totuuttasi. 
(Ps 92:2,3)
Pyhä Jumala - Isä meidän

Apolytikion
Seisoessamme kunniasi temppelissä, me ajattelemme olevamme 
taivaassa, Jumalansynnyttäjä, Sinä taivaallinen portti, avaa meille 
laupeutesi  ovi.
Herra armahda (40). Kunnia … nyt …



Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja 
verrattomasti jalompi, Sinua puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua 
totinen Jumalansynnyttäjä. 
Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi: Kiitetty olkoon aina oleva Kristus, meidän Jumalamme, alati, 
nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Lukija: Amen. 
Taivaallinen Kuningas, Vahvista meidän uskollisia keisarejamme, 
vahvista uskoa, kansat lepytä. Anna maailmallesi rauha. Varjele hyvin 
tätä luostaria. Ennennukkuneet isämme ja veljemme, saata 
vanhurskaiden majoihin. Ja ota vastaan meidät, kun me kadumme ja 
syntejämme tunnustamme, sillä sinä olet hyvä ja ihmisiärakastava. 
Amen.

Sitten kumarrukset jne. kuten keskiviikko aamuna. Kts ss.    
Edelleen Ensimmäinen Hetki tavanmukaisine kumarruksineen ja 
luetaan Teodoros Studiteen opetuspuheita.
Loppusiunaus.

6-hetkessä: 

Profetian troparin, 6.säv.
Anna meille, ihmisiä rakastava Herra, apu vaivoissamme, ja pelasta 
meidät Sinä Neitseestä syntynyt.  (Kahdesti)

Prokimeni. 1.säv.
Sinun armosi, Herra olkoon meidän päällämme, niin kuin me 
panemme toivomme Sinuun (Ps 23:22)

Stikhos: Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on 
soveliasta Häntä kiittää. (PS 33:1)



Sakarian profetian lukeminen Sak 8:7 – 17.
Näin sanoo Herra Sebaot: - Vielä minä pelastan oman kansani 
auringon nousun ja auringonlaskun maista. Jerusalemiin minä tuon 
heidät asumaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän 
Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Näin sanoo Herra Sebaot: - 
Rohkaiskaa mielenne, kun nyt kuulette profeettojen julistavan nämä 
sanani. He julistivat ne jo silloin, kun Herran Sebaotin temppelin 
perustukset laskettiin. Ennen noita aikoja ihmiset eivät saaneet 
työstään elatusta eikä karjalla ollut tarpeeksi ruokaa. Ei kukaan, joka 
liikkui ulkona, ollut turvassa väkivallalta. Minä annoin kaikkien käydä 
toistensa kimppuun. Mutta vastedes minä en kohtele tästä kansasta 
jäljelle jääneitä niin kuin ennen kohtelin tätä kansaa, sanoo Herra 
Sebaot. Minä kylvän rauhaa ja menestystä. Viiniköynnös antaa 
hedelmänsä, maa tuottaa satonsa, ja taivas antaa sateensa. Kaiken 
tämän minä lahjoitan kansastani jäljelle jääneille. Niin kuin te, Juudan 
ja Israelin heimot, olette olleet kansojen keskuudessa merkkinä  minun 
kirouksestani, niin te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, 
kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö! Rohkaiskaa mielenne! 
”Näin sanoo Herra Sebaot: Kun teidän isänne olivat vihastuttaneet 
minut, minä päätin syöstä teidät onnettomuuteenne, enkä katunut sitä, 
sanoo Herra Sebaot. Nyt olen yhtä vakaasti päättänyt tehdä hyvää 
Jerusalemille ja Juudan heimoille. Älkää siis pelätkö! – Näin teidän 
tulee pitää: Puhukaa totta toisillenne! Jakakaa oikeutta totuuden 
mukaan, niin että rauha vallitsee keskuudessanne. Älkää suunnitelko 
pahaa toinen toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. Minä 
vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra.”

Prokimeni. 3.säv.: Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa 
Kuninkaallemme, veisatkaa! (Ps 47:7)

Stikhos: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle 
riemuhuuto. (Ps 47:2)

Ja eteenpäin kaikki niin kuin juusto-keskiviikkona on selitetty.



Täytyy tietää, että Laskiaisviion lauantaina ja Sunnuntaina Mineaa ei  
lauleta, vaan näiksi päiviksi sattuvien pyhien jumalanpalvelus 
lauletaan Vähäisessä Ehtoonjälkeisessä palveluksessa Perjantai-
iltana, ellei satu olemaan Kristuksen temppeliintulemisjuhla tai  
Edelläkävijän juhla. Silloin menetellään Typikonin mukaan. 
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