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2. paastoviikon perjantai

TOISEN VIIKON PERJANTAI
AAMUPALVELUS
Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatroparit, 4. säv.:
Paaston ylentäminä maahan vetävistä himoista ylentäkäämme
Herraa, joka ylennettiin ristille ja ylensi maailman. Juokaamme tietoisesti
katumuksen juomaa ja pitäkäämme mielessämme sitä päivää ja sitä hetkeä,
jona joudumme iankaikkisen Tuomarin eteen.
Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle
Kun avioon käymätön Äiti näki Sinut, kaikkien Elämän, ristillä
riippumassa, hän lausui Sinulle katkerasti: Mikä on tämä uusi ja outo näky, oi
Sana? Kuinka lainrikkojakansa, joka tahallaan on Sinut naulinnut, on
tahtomattaankin irrottanut synnin naulat!
3:nnen kunnian jälkeen katismatroparit, 5. säv.
Herra, Sinun ristisi armo loistaa ja säteilee koko maailmassa, se
hävittää pahojen henkien voiman ja vahvistaa meidät helposti kulkemaan
paaston tietä. Armahda meitä!
Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle
Kun Sinut tuskitta synnyttänyt Äiti näki Sinut puulle ylennettynä,
hän valitti itkien ja huusi: Voi suloisin Poikani! Minun sieluni haavoittuu, kun
nyt näen Sinut ristillä, kahden pahantekijän keskellä pahantekijän tavoin
naulittuna!
Minean kanoni ja nämä triodionit sijallaan. Luemme myös Vanhan
testamentin 5:nnen veisun.
Triodion, Joosefin runo
5. veisu. 4. säv. Irmossi
Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, / mutta me
valvomme yöstä lähtien ja veisuin ylistämme Sinua, / oi ihmisiä rakastava
ainokainen Poika, // jumaluuden loiste Isän kunniassa.
Troparit
Vapaaehtoisesti Sinä, Herra, nousit ristille ja kukistit vihollisen.
Nosta ylös minut, joka olen vapaaehtoisesti kukistunut laupeudestasi
hekumain syövereihin!
Jeesus, joka pimensit auringon ristille levitettynä ja valistit koko
maailman, valista minun sieluni, joka on sopimattomien himojen pimentämä!
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Kristus, suo minun purjehtia tyvenessä paaston merta, tyynnytä
minun mieleni aallot ja johdata minut ylösnousemuksen satamaan!
Jumalansynnyttäjälle
Kunnioittakaamme Puhdasta puhtain mielin, ylistäkäämme
hartain veisuin, jumalallisten tekojen kaunistamina, Jaakobin ihanuutta
meidän Jumalamme Äitinä!
Toinen triodion, Theodoroksen runo
Irmossi, 5. säv.
Oi Kristus, armahda meitä, jotka yöstä asti Sinua kumarramme, / ja lahjoita
meille rauha, / sillä Sinun käskysi, oi ihmisiä rakastava, // ovat tulleet
palvelijoillesi valkeudeksi ja parannukseksi!
Troparit
Ristiinnaulittuna Sinä vapautat minut turmeluksesta, ja keihäällä
lävistettynä Sinä teet minut kuolemattomaksi. Minä ylistän sanomatonta
armoasi, oi Kristus, sillä Sinä tulit minua pelastamaan!
Kun Sinä, Herra, leivitit ristille kätesi, Sinä surmasit hengellisen
Amalekin ja teit jälleen eläväksi kansasi. Sen tähden me veisuin ylistämme
Sinun valtaasi!
Kunnia - -.
Veisuin ylistäkäämme Jumalaa kolmessa persoonassa, yhtä
yliolennollista hallitusta, alutonta Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä!
Nyt - - . Jumalansynnyttäjälle
Hän, joka ei mahdu taivaisiinkaan, sikisi Sinun kohdussasi ja Sinä
synnytit Hänet. Oi peljättävää ja sanomatonta ihmettä! Sen tähden me kaikki
veisuin Sinua ylistämme, oi puhdas!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Sinä kärsit minun tähteni ristiinnaulitsemisen, joit etikkaa ja sanoit: Se
on täytetty! Täytä minunkin paastokilvoitukseni ja suo minun nähdä
ylösnousemisesi!
Irmossi, 5. säv.
Oi Kristus, armahda meitä, jotka yöstä asti Sinua kumarramme, / ja lahjoita
meille rauha, / sillä Sinun käskysi, oi ihmisiä rakastava, // ovat tulleet
palvelijoillesi valkeudeksi ja parannukseksi!
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8. veisu. 4. säv. Irmossi
Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin
tosin kuvauksellinen / mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko
maanpiirin, joka veisaa: / Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Laupeutesi tähden ristiinnaulittuna Sinä aukaisit ryövärille
Paratiisin. Paranna nyt minut, jonka hirveä paha henki on ryövännyt ja
haavoittanut koko ruumistani, ja aukaise ihmisrakkaudessasi minulle
katumuksen ovet!
Kirkastakaamme paastolla lihamme ja voidelkaamme sielumme
hyveitten öljyllä! Ravitkaamme köyhiä, ostakaamme siten tyhjentymätön
aarre taivaista ja huutakaamme: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Oi ylen pyhä Vapahtaja, kun luomakunta näki Sinut ristille
naulittuna, Sinun kärsimyksesi järkytti sen. Mutta minä rukoilen Sinua, oi
armollinen: Vahvista käskyjesi järkkymättömälle kalliolle minun mieleni, joka
on käärmeen alituisten hyökkäysten järkyttämä!
Jumalansynnyttäjälle
Sinä Jumalan armoittama, suljettu Jumalan portti, josta yksin
Herra on kulkenut, ohjaa minut jumalallisille poluille ja aukaise minulle
pelastuksen portti, sillä Sinuun minä turvaan, oi Neitsyt, ihmissuvun ainoa
puolustus!
Toinen irmossi, 5. säv.
Ihmiset, ylistäkää kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa, / jonka edessä enkelit
pelvosta vapisevat, / ja suuresti ylistäkää // Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Veisuin minä ylistän pyhää Puuta, jolle Sinut, Kristus,
ristiinnaulittiin, ja korkeasti ylistän Sinua kaikkina aikoina!
Lainrikkojat ristiinnaulitsivat Sinut, Kristus, Golgatalla ja
surmasivat Sinut, mutta Sinä elät ja pelastat meidät iankaikkisesti!
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Ihmeellisesti Kolminaisuus jakaantuu ja pysyy jakaantumattomana
Jumalana. Häntä me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
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Oi puhdas, rukoile ylistystäsi veisaavien puolesta, että meidät
päästettäisiin kaikista kiusauksista ja vaaroista!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Herra, kuoleta minut ristisi voimalla ja suo minun vakain sieluin
käydä loppuun paaston tien!
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi, 5. säv.
Ihmiset, ylistäkää kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa, / jonka edessä enkelit
pelvosta vapisevat, / ja suuresti ylistäkää // Häntä kaikkina aikoina!
9. veisu. 4. säv. Irmossi
Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti
toisistaan erillään olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä
Neitsyt, riemuiten ylistämme.
Troparit
Profeetta edeltä näki Sinut, Vapahtaja, Neitseen vuoresta
lohkaistuna kivenä, joka ristiinnaulitsemisesi kautta murskasit kalliot. Sen
tähden vapauta minut, oi armollinen, joka olen tunteettomuuden kiven
raskauttama!
Sieluni, paastoa pahuudesta ja nauti jumalallista rakkautta! Avaa
ovesi kaikkinaisille hyville ajatuksille ja sulje pahuuden ovet
pidättyväisyydellä ja rukouksella!
Valtias Vapahtajani, joka tuomitsit ristilläsi vihollisuuden, pelasta
minut, joka olen tuomion alainen, äläkä osoita helvettiin syypääksi minua,
joka olen himojen saastuttama ja syntien mustaama!
Jumalansynnyttäjälle
Kristus, sääli minua, kun tulet kunniassasi tuomitsemaan
maailmaa! Hajoita synnyttäjäsi rukousten tähden pahojen tekojeni pimeys ja
tee minut taivaallisen valtakuntasi perilliseksi!
Toinen irmossi, 5. säv.
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin,
Jumalihmisen. / Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me
Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
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Troparit
Kerran ristiinnaulittuna Sinä aukaisit jälleen Paratiisin, ja siitä
osallisena minä iloitsen elämästä vapahdettuna tottelemattomuuden
iankaikkisesta kuolemasta. Sen tähden minä ylistän Sinua Jumalanani, oi
ihmisiä rakastava!
Sinun elävöittävä ristisi, oi Herra, kirouksen väline, osoittautui
siunauksen sinetiksi, ja nähdessämme Sinut sillä me, ennen kuolleet, tulemme
eläviksi ja veisuin ylistämme Sinua Valtiaana!
Kunnia - -.
Veisuin minä ylistän Sinua yksiolennollisena, oi aluton
Kolminaisuus, puhdas, elämänalkuinen, jakamaton Ykseys, syntymätön Isä,
syntynyt Sana ja Poika sekä Pyhä Henki. Pelasta kaikki, jotka ylistystäsi
veisaavat!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Ymmärryksen ylittävä on synnytyksesi, oi Jumalanäiti: miehettä
tapahtui Sinussa sikiäminen ja neitseellinen oli synnytys, sillä Hän, joka syntyi,
on Jumala. Kunnioittaen Häntä me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme!
Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!
Oi kallis risti, minun voimani ja turvani, tule minun valistajakseni,
ilahduta minut, joka nyt elän pidättyväisyydessä, puhdista minut ja päästä
minut kiusauksista, että minä Sinua kunnioittaen ylistäisin Valtiasta Kristusta!
Irmossi, 5. säv.
Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin,
Jumalihmisen. / Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me
Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Virrelmästikiirat, 8. säv.
Tämä himot surmaava paasto lupaa parantaa synnin vaivaamat. /
Kunnioittakaamme sitä Jumalan antamana auttajana / ja ottakaamme
Mooseksen kautta vastaan Jumalan kirjoittamat taulut. / Älkäämme
hyväksykö hillittömyyttä, joka ne murskasi, / älkäämme olko osallisia niiden
kanssa, joiden ruumiit jäivät erämaahan, / älkäämme olko juutalaiseen tapaan
synkkiä, vaan kirkastukaamme kirkollisesti! / Älkäämme teeskennelkö
fariseusten lailla, vaan koristautukaamme evankeliumin mukaisesti // ja
kerskatkaamme Kristuksen, meidän sielujemme Vapahtajan, rististä!
Liitelauselma: Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua
kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet
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nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet.
Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi.
Sama uudelleen
Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus.
Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme
työn.
Marttyyrien stikiira
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 Jumalansynnyttäjälle
Neitsyt huusi äidillisesti Herralle: / Mitä on tämä ihmeellinen ja outo asia? /
Tuskat, joita en tuntenut synnyttäessäni Sinut, Poikani, / yltävät voimakkaina
sydämeeni! / Sinä silmieni valkeus, en voi nähdä Sinua ristiinnaulittuna! /
Nouse ylös, niin kuin olet sanonut, // että ylistäisin maailman kanssa
peljättävää taloudenhoitoasi!
KUUDES HETKI
Profetian tropari, 5. säv.
Öin ja päivin me lankeamme eteesi, Herra. Anna meidän
sieluillemme syntien päästön, niin että saisimme rauhassa kumartaa ja ylistää
Sinua, oi ihmisiä rakastava!
Prokimeni, 4. säv.: Herra, älä rankaise minua vihassasi, / älä kiivastuksessasi
kurita minua.
Liitelauselma: Sillä Sinun nuolesi ovat uponneet minuun, Sinun
kätesi painaa minua.
Profeetta Jesajan kirjasta (7:1-14):
Aahaan, Jootanin pojan, Ussian pojanpojan, Juudan kuninkaan,
aikana lähtivät Resin, Aramin kuningas, ja Pekah, Remaljan poika, Israelin
kuningas, sotimaan Jerusalemia vastaan, mutta he eivät voineet valloittaa sitä.
Ja kun Daavidin huoneelle ilmoitettiin sanoma: "Aram on leiriytynyt
Efraimiin", niin kuninkaan ja hänen kansansa sydän vapisi, niinkuin metsän
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puut vapisevat tuulessa. Silloin Herra sanoi Jesajalle: "Mene Aahasta vastaan,
sinä ja sinun poikasi Sear-Jaasub, Ylälammikon vesijohdon päähän,
Vanuttajankedon tielle, ja sano hänelle: Ole varuillasi ja pysy rauhallisena, älä
pelkää, älköönkä sydämesi säikkykö noita kahta savuavaa kekäleenpätkää:
Resinin ja Aramin ynnä Remaljan pojan vihanvimmaa. Koska Aram, Efraim ja
Remaljan poika ovat hankkineet pahaa sinua vastaan sanoen: 'Lähtekäämme
Juudaa vastaan, täyttäkäämme se kauhulla, vallatkaamme se itsellemme ja
asettakaamme sinne kuninkaaksi Taabalin poika', niin sanoo Herra, Herra
näin: Ei se onnistu, eikä se tapahdu. Sillä Aramin pää on Damasko, ja
Damaskon pää on Resin - mutta kuusikymmentä viisi vuotta vielä, ja Efraim
on muserrettu eikä ole enää kansa - ja Efraimin pää on samaria, ja Samarian
pää on Remaljan poika. Ellette usko, niin ette kestä." Ja Herra puhui jälleen
Aahaalle sanoen: "Pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta
syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta". Mutta Aahas vastasi: "En pyydä
enkä kiusaa Herraa". Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se
riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne
väsytätte? Sentähden Herra itse antaa teille merkin."
Prokimeni, 6. säv.: Kuule minun rukoukseni, Herra, / ota korviisi minun
huutoni.
Liitelauselma: Minä sanoin: "Minä pidän vaelluksestani vaarin."
EHTOOPALVELUS PERJANTAI-ILTANA
Avuksihuutostikiirat, 4. säv.
Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään Sinun
nimeäsi.
Nyt on otollinen aika, / nyt on pelastuksen päivä! / Oi ainoa
ihmisiä rakastava, / katso armosi runsaudessa minun sieluni puoleen // ja
kevennä minun rikosteni taakka!
Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun Sinä minulle
hyvin teet.
Sama uudelleen
Vuorosävelmän mukaiset 4 marttyyrien stikiiraa sekä 4 minean stikiiraa
Kunnia - -. Vuorosävelmän mukainen vainajain stikiira
Nyt - -. Vuorosävelmän mukainen Jumalansynnyttäjän stikiira
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Prokimeni, 4. säv.: Sinun armosi ja totuutesi / varjelkoon minua aina.
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa.
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (5:32-6:8):
Kun Nooa oli viidensadan vuoden vanha, syntyivät hänelle Seem,
Haam ja Jaafet. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi
tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat
vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi: "Minun
Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin
olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta." Siihen aikaan eli maan
päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten
tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan
kuuluisia sankareita. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri
maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat
kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan
päälle, ja Hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi: "Minä hävitän
maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja
taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni". Mutta Nooa sai armon Herran
silmien edessä.
Prokimeni, 6. säv.: Minä sanoin: / "Herra, ole minulle armollinen."
Liitelauselma: Autuas se, joka vaivaista holhoo!
Sananlaskujen kirjasta (6:20-7:1):
Säilytä, poikani, isäsi käsky äläkä hylkää äitisi opetusta. Pidä ne
aina sydämellesi sidottuina, kääri ne kaulasi ympärille. Kulkiessasi ne sinua
taluttakoot, maatessasi sinua vartioikoot, herätessäsi sinua puhutelkoot. Sillä
käsky on lamppu, opetus on valo, ja kurittava nuhde on elämän tie, että
varjeltuisit pahasta naisesta, vieraan vaimon liukkaasta kielestä. Älköön
sydämesi himoitko hänen kauneuttaan, älköönkä hän sinua katseillaan
vangitko. Sillä porttonaisen tähden menee leipäkakkukin, ja naitu nainen
pyydystää kallista sielua. Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan, puvun
häneltä palamatta? Voiko kukaan kävellä hiilloksella, jalkain häneltä
kärventymättä? Samoin käy sen, joka menee lähimmäisensä vaimon luo: ei jää
rankaisematta kukaan, joka häneen kajoaa. Eikö halveksita varasta, vaikka
hän olisi nälissään varastanut hengenpiteikseen? Onhan hänen, jos tavataan,
seitsenkertaisesti korvattava, annettava kaikki talonsa varat. Joka vaimon
kanssa avion rikkoo, on mieletön; itsensä menettää, joka niin tekee. Hän saa
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vaivan ja häpeän eikä hänen häväistystään pyyhitä pois. Sillä luulevaisuus
nostaa miehen vihan, ja säälimätön on hän koston päivänä. Ei hän huoli
mistään lunastusmaksusta, ei suostu, vaikka kuinka lahjaasi lisäät. Poikani,
noudata minun sanojani ja kätke mieleesi minun käskyni.
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