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TIISTAI-ILTA 

Ehtoopalvelus 

 

Avuksihuutostikiiroina oktoehoksen ja minean stikiiroita. 

Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle. 

 

Virrelmästikiiroissa tämä 1. säv. 

Uskovaiset, ottakaamme ilolla vastaan Jumalan innoittama sanoma paastosta, 

/ niin kuin kerran niiniveläiset, / ja niin kuin syntiset naiset ja publikaanit 

ottivat Johannekselta vastaan katumussaarnan. / Valmistautukaamme 

pidättyväisyyden kautta osallistumaan Valtiaan pyhästä uhripalveluksesta 

Siionissa, / kyynelin puhdistautukaamme Hänen jumalallista 

jalkojenpesuansa varten, / rukoilkaamme, että saisimme täällä nähdä 

vertauskuvallisen pääsiäisen täyttymyksen / ja totisen pääsiäisen 

ilmestymisen! / Valmistautukaamme kumartamaan Kristuksen, Jumalan ristiä 

ja ylösnousemusta / ja huutakaamme Hänelle: / Oi ihmisiä rakastava, // älä 

saata häpeään meidän odotustamme! (Kahdesti) 

 

Marttyyrien stikiira 

Oi teidän hyvää kauppaanne, te pyhät, / sillä te annoitte verta ja saitte periä 

taivaallista, / ja hetken kiusattuina saatte iankaikkisesti iloita. / Totisesti hyvä 

on teidän kauppanne! / Sillä jättäen katoavaisen te saitte katoamattoman, / ja 

enkelten kanssa karkeloiden // te lakkaamatta veisuin ylistätte yksiolennollista 

Kolminaisuutta. 

 

Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle  

Kun Neitsyt kerran näki puulla Hänet, / jonka oli synnyttänyt 

siemenettömästä kohdusta, / hän ei kestänyt sisimpänsä haavoittumista vaan 

lausui tuskaisena: / Kuinka Sinut, joka viittauksellasi hallitset koko 

luomakuntaa, on tuomitun tavoin ripustettu ristille? // Sinä haluat pelastaa 

ihmiskunnan! 

 

KESKIVIIKKOAAMU 

Aamupalvelus 

 

Halleluja ja vuorosävelmän mukaiset kolminaisuustroparit. 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen oktoehoksen ristin troparit, 2:sen 

kunnian jälkeen nämä triodionin troparit, 2.säv.: 
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Suo meidän alhaisten rauhassa vaeltaa paaston esipuhdistuksen aika, oi 

Kristus Jumala, kukista sanomattomassa ihmisrakkaudessasi vihollisen 

juonet, ja pelasta ristisi kautta kaikki, Sinä ainoa joka tunnet sydämen 

aivoitukset. 

 Kunnia - -. Sama uudelleen 

 Nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinut siemenettä synnyttänyt seisoi ristisi luona, hän ei kestänyt nähdä 

Sinua epäoikeudenmukaisesti kärsimässä, vaan valitti itkien ja huusi Sinulle: 

Kuinka Sinä, suloinen Poikani, kärsit, vaikka olet luonnoltasi kärsimyksestä 

vapaa? Veisuin minä ylistän ääretöntä hyvyyttäsi! 

 

Huomattakoon, että Palestiinassa pyhät Isät opettivat, että tämän viikon keskiviikkona 

ja perjantaina emme toimita täydellistä liturgiaa emmekä ennenpyhitettyjen 

lahjainkaan liturgiaa, vaan veisaamme Halleluja. 

 

Oktoehoksen, minean ja triodionin kanonit. Niissä veisuissa, joissa on 

triodion, jätämme oktoehoksen ja minean kanonit, koska triodion on kaksi-

irmoksinen. 

 

Triodionin kanoni. Herra Andreas Kreetalaisen runo. 

 

1. veisu. 4. säv. Irmossi 

Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, / sillä Sinä veit kansan Egyptin 

orjuudesta // ja hukutit faraon sotavaunut ja voiman. 

 

Troparit 

 Kun Herra paastosi ihmisenä meille esimerkiksi, Hän voitti kiusaajan, 

todisti kaltaisuutemme ja esitti meille säännöt. 

 Pidättyväisyyden kautta jumalallinen Mooses tuli Siinailla otolliseksi 

puhumaan Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin. Uskovaiset, seuratkaamme 

hänen esimerkkiänsä! 

 Herra, ole kansallesi armollinen, katso Jumalana puoleemme armollisella 

silmälläsi ja tule kaikkien tykö runsaassa annossasi! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Sinun tykösi me kaikki kiiruhdamme, oi Jumalansynnyttäjä, sillä Sinä olet 

varma puolestamme taistelija, ja pyydämme Sinua rukoilemaan 

puolestamme, että laumasi pelastettaisiin kaikista vaaroista! 
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3.veisu. 4. säv. Irmossi 

Herrassa minun Jumalassani on sydämeni vahvistunut, // sillä heikot ovat 

vyöttäytyneet voimaan. 

 

Troparit 

 Pidättyväisyyden kautta ihmeellinen Hanok siirtyi pois maasta. 

Seuratkaamme hänen esimerkkiänsä, että meidätkin siirrettäisiin 

turmeluksesta elämään! 

 Tehkäämme Lunastaja armolliseksi rukousten ja paaston avulla, sillä 

Luoja iloitsee luotujensa katumuksesta. 

 Valmistaudu, oi sielu, ja puhdistaudu ennen Kristuksen kärsimistä, että 

saisit hengellisesti viettää Hänen kanssansa ylösnousemusta! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan synnyttäjänä rukoile lakkaamatta meidän puolestamme, sillä Sinuun, 

oi Jumalansynnyttäjä, me syntiset turvaamme! 

 

Sitten herra Joosefin triodion. 

 

3. veisu. 2. säv. Irmossi 

Vahvistettuasi minut uskon kalliolle / Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, / 

sillä henkeni riemuitsi veisatessani: / Ei ole muuta pyhää kuin meidän 

Jumalamme // eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, Herra! 

 

Troparit 

 Sinä levitit kätesi ristille, kuoletit kuolemallasi kirouksen ja teit 

kärsimyksesi kautta ihmiset eläviksi. Sen tähden me veisuin ylistämme 

jumalallista ristiinnaulitsemistasi, oi ihmisiä rakastava Jeesus, meidän 

Jumalamme! 

 Puusta syöminen toi meille kuoleman, ja Sinun ristisi puu teki meidät 

eläviksi. Sen me siis tuomme eteesi esirukouksena: Lähetä meille armo ja 

laupeus, oi hyväntekijä, armorikas Valtias! 

 Paaston esiportti on avattu, pidättyväisyyden kilpakenttä on lähellä. 

Nouskaamme hartaalla halulla ottaaksemme vastaan Jumalan antaman 

lahjan, joka poistaa rikkomusten paahteen! 

 Katumuksen sätein loistava paaston autuas aika on koittanut. 

Lähestykäämme innolla kaikki ja heittäkäämme iloiten pois kevytmielisyyden 

syvä pimeys! 
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 Ottaen vastaan paaston lahjan ylistäkäämme Häntä, joka on sen 

pelastukseksemme antanut. Toteuttakaamme se vaivaa nähden, että saisimme 

rikkomuksemme anteeksi Luojan kädestä! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Tyynnytä himojeni kuohut, paranna minun sieluni vammat! Nosta minut 

kevytmielisyyden unesta välityksesi ja suojeluksesi kautta, oi pyhä Valtiatar, 

Neitsytäiti!  

 

Toinen irmossi. 2. säv. 

Armollinen Jumala, / Sinä hyvyyden istuttaja / ja hyvien tekojen kasvattaja, / 

tee hedelmälliseksi minun järkeni, // joka on hedelmättömäksi tullut. 

 

Troparit 

 Vapahtaja, kun Sinut omasta tahdostasi ylennettiin ristille, koko maan 

luomakunta järkkyi ja temppelin esirippu repesi. 

 Oi hyvä Jeesukseni, Sinua kidutettiin ristillä minun tähteni ja Sinun 

kylkesi lävistettiin. Sen tähden minä uskoen kumarran jumalallista valtaasi. 

 Kunnia - -. 

Taivuttaen polveni maahan minä kumarran Isää, kunnioitan Poikaa ja veisuin 

ylistän Henkeä, tahdoltaan yhtä kolmipersoonaista hallitusta. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

Käsittämätön on synnytyksesi salaisuus, oi puhdas, sillä miehestä tietämättä 

Sinä, Maria, synnytit Jumalan ja pysyit turmeluksettomana. 

 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 

Kristus, pyhitä voimallasi paaston aika ja pelasta vihollisen ansoista kaikki 

meidät, jotka Sinua kumarramme! 

 

Irmossi, 2. säv. 

Armollinen Jumala, / Sinä hyvyyden istuttaja / ja hyvien tekojen kasvattaja, / 

tee hedelmälliseksi minun järkeni, // joka on hedelmättömäksi tullut. 

 

Minean ja Jumalansynnyttäjän katismatroparit 

 

4. veisu. 4. säv. Irmossi 

Minä olen kuullut Sinusta sanoman / ja peljästynyt, / minä olen käsittänyt 

Sinun tekosi // ja hämmästynyt, oi Herra. 
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Troparit 

 Hyveellisyyden ja vieraanvaraisuuden avulla sai Aabraham ottaa 

vastaan enkelimuodossa liikkuneen Kolminaisuuden.  

 Pidättyväisyyden lahja on poisottamaton rikkaus, ja joka sen hankkii, saa 

rikkaudeksensa jumaluuden. 

 Tulkaa, itkekäämme ja samalla lausukaamme uskolla huutaen: Jumala, 

ole armollinen meille, jotka olemme paljon rikkoneet! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, siunattu Äiti, viaton Neitsyt, rukoile maailman puolesta Poikaasi, 

meidän Jumalaamme! 

 

5. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kunnia olkoon Sinulle, joka annat valkeuden koittaa, / teet aamun valoisaksi 

ja tuot päivän esille! // Kunnia olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika! 

 

Troparit 

 Paastottuaan osoittautui Mooses muinoin Siinain vuorella Jumalan 

näkijäksi, ja Elia nousi tulisissa vaunuissa korkeuteen. 

 Paaston kautta sai viisas Jesaja maistaa sitä pihtien pitelemää hiiltä, joka 

kosketti hänen huuliansa. 

 Paastottuansa Daniel ja kolme nuorukaista kerran murskasivat leijonain 

leuat ja polkivat maahan palavat liekit. 

 Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, joka turmeluksetta kannoit kohdussasi 

Jumalan, varjele laumaasi ja säilytä se vahingoittumattomana! 

 

6. veisu. 4. säv. Irmossi 

Niin kuin Sinä pelastit profeetta Joonan meripedosta, oi Kristus Jumala, / 

nosta minutkin rikkomusten syvyydestä / ja pelasta minut, // oi ainoa ihmisiä 

rakastava! 

 

Troparit 

 Puhdas paasto pelasti kerran Joonan meripedossa. Paastotkaamme siis 

sydämemme pohjasta, niin vältämme tuhoisan helvetin! 

 Niiniveläiset puolestaan muuttivat Jumalan vihan hartaan katumuksen ja 

halajamisen kautta. Seuratkaamme nyt kaikki innolla heidän esimerkkiänsä! 

 Läsnä oleva paasto kutsuu meitä katumukseen. Rientäkäämme auliisti, 

että saisimme tietää, mikä on pidättyväisyyden lahja. 
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 Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, joka sanomattomasti synnytit maailman Vapahtajan, Kristuksen, meidän 

Jumalamme, älä lakkaa rukoilemasta Häntä, että Hän pelastaisi ihmissuvun, 

joka veisuin Sinua ylistää! 

 

Irmossi, 4. säv. 

Niin kuin Sinä pelastit profeetta Joonan meripedosta, oi Kristus Jumala, / 

nosta minutkin rikkomusten syvyydestä / ja pelasta minut, // oi ainoa ihmisiä 

rakastava! 

 

Kontakki, sävelmäjakson mukainen marttyyrien tropari. 

  

7. veisu. 4. säv. Irmossi 

Oi isien Jumala, / älä saata meitä häpeään, / vaan anna meidän uskalluksella 

Sinulle huutaa: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

 

Troparit 

 Tulkaamme Danielin kaltaiseksi, joka kerran paaston avulla kesytti 

kuopassa hampaitaan kiristelevät leijonat. 

 Pelvolla ottakaamme esimerkeiksemme kolme nuorta miestä, että 

välttäisimme helvetin tulen, niin kuin he välttivät Babylonin pätsin. 

 Paastotkaamme mekin puhtain sydämin, puhdistakaamme ruumiimme 

ja omistakaamme koko henkemme Jumalalle! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsytäiti, älä lakkaa rukoilemasta Sinusta lihaksi tullutta 

ikiaikaista Sanaa, että Hän pelastaisi meidän sielumme! 

 

8. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kristus Kuninkaan tunnustivat vangeiksi joutuneet nuorukaiset pätsissä, / 

kun he lausuivat suureen ääneen: // Kaikki teot, veisuin ylistäkää ja korkeasti 

kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina! 

 

Troparit 

 Paastottuaan Joosef kerran vältti rikolliseen naiseen sekaantumisen ja 

saavutti kuninkaallisen arvon. Sammuttakaamme mekin paaston avulla 

vihollisemme Beliarin palavat nuolet. 
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 Paaston avulla Daavid sai voiton vierasrotuisesta ja saavutti 

kuninkaallisen arvon. Hankkikaamme mekin pidättyväisyyden avulla voitto 

vihollisista, että tulisimme Herrassa seppelöidyiksi! 

 Noudattakaamme mekin näitä hyveitä: Joobin miehuullisuutta, Jaakobin 

hiljaisuutta, Aabrahamin uskoa, Joosefin siveyttä ja Daavidin urotekoja. 

 Jumalansynnyttäjälle 

Kaikki teot, veisuin ylistäkää Herraa, Kristus Kuningasta! Meille Hänet 

synnytti Neitsyt Maria, joka pysyi neitseenä synnytyksen jälkeenkin. 

 

Sitten triodion. 8. veisu. 2. säv. Irmossi 

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin hebrealaisnuorukaisten kanssa 

laskeutunutta / ja liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti 

kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

 

Troparit 

 Nostaessaan kätensä vuorella Mooses kuvasi ristiä ja sai voiton 

vihollisista, mutta kun Sinä, Vapahtaja, levitit kätesi ristillä, Sinä kuoletit 

tuonelan turmelusta synnyttävän hirmuvallan!  

 Kristus, minun Vapahtajani, kun Sinut kiinnitettiin nauloin ristille ja 

kylkesi lävistettiin, Sinä päästit maasta syntyneet kirouksesta ja osoitit heidät 

osallisiksi päättymättömästä ilosta. Sen tähden me ylistämme Sinun 

ihmisrakkauttasi! 

 Nyt koittanut pidättyväisyyden aika valistaa hengellisesti sielun aistit ja 

karkottaa himojen pimeyden. Ottakaamme siis se sydämestämme vastaan ja 

korkeasti kunnioittakaamme Kristusta! 

 Paasto kuolettaa sielun tuhoisat himot ja kuolemaa tuottavat hekumat, ja 

se totisesti asettaa sydämen kiihkon ja liikkeet. Ottakaamme se siis auliisti ja 

uskolla vastaan!  

 Uskovaiset, emme me kunnioita pyhää päivää pitäen sitä paaston 

esikoisuhrina, vaan me kutsumme sitä paastoon käymiseksi ja esiporttien 

sivuuttamiseksi. 

 Ihana paasto ottaa eteiseensä Jumalaa rakastavan sielun tarjoten 

tämänkin päivän ikään kuin esipuhdistuksen portaitten askelmaksi. 

 Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinä ihmisten nopea turva ja vahva apu kaikessa, Sinä hädässä 

olevien varma puolustus, avaa meille, kun me kolkutamme ja kutsumme 

avuksi Sinun armoasi! 
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Toinen irmossi, 2. säv. 

Veisatkaamme Hänelle, / joka on muinoin Siinain vuorella edeltäkuvannut 

Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, // sekä 

kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina. 

 

Troparit 

 Kun Sinut, Kristus Vapahtaja, kaikkien Valtias, nostettiin ristille, Sinä 

kutsuit uudelleen Aadamin ja Eevan ja johdatit heidät paratiisiin. Sinua he 

veisuin ylistävät kaikkina aikoina! 

 Oi Kristus, kun Sinut ylennettiin omasta tahdostasi ristille, aurinko keräsi 

peloissaan valonsa ja päivä laski. Sen tähden ryöväri tunnusti Sinut Jumalaksi 

kaikkina aikoina!  

 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

Me uskomme, että Poika ja Pyhä Henki ovat Isän vertaisia, pyhä 

Kolminaisuus yhdessä Jumaluudessa. Häntä me uskoen kumarramme ja aina 

poljemme maahan Areioksen opin. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, kuinka minä, joka olen pahanhajuisten syntien 

pimentämä, veisaisin ylistystäsi niin kuin pitäisi? Mutta, oi ylen pyhä, ole 

suopea kurjan runoni uskallukselle! 

 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 

Oi risti, Sinä uskovaisten toivo, hallitsijain ase, pappien kunnia, munkkien 

voima, pelasta voimallasi kaikki, jotka Sinua ylistävät iankaikkisesti! 

 

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti 

kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

 

Irmossi, 2. säv. 

Veisatkaamme Hänelle, / joka on muinoin Siinain vuorella edeltäkuvannut 

Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, // sekä 

kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina. 

 

9. veisu. 4. säv. Irmossi 

Me kaikki ylistämme Sinun ihmisrakkauttasi, / Herra Vapahtajamme, / 

palvelijaisi kunnia ja uskovaisten kruunu, // joka olet tehnyt suuriarvoiseksi 

Synnyttäjäsi muiston. 
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Troparit 

 Mooses halkaisi Egyptissä meren, kuljetti ihmiset sen läpi ja ravitsi heitä 

jalankäymättömässä erämaassa. Paaston kautta hän teki ihmeitä! 

 Joosua, Nuunin poika, pyhitti paaston kautta kansan ja antoi heille 

perinnön luvatussa maassa vietyään heidät ensin Jordanin ylitse. 

 Tuo Gideon voitti vierasrotuisen vain kolmensadan, pidättyväisyydessä 

ja rukouksessa loistaneen miehen avulla. Noudattakaamme mekin hänen 

esimerkkiänsä! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, puhdas ja viaton, Sinä neitseyden kerskaus, enkelten tuki, ihmisten 

apu, maailman ilo, Maria, meidän Jumalamme Äiti ja palvelijatar. 

 

Sitten triodion. 2. säv. Irmossi 

Uskovaiset yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, / Jumalan Sanaa. / 

Sanomattomassa viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, / joka oli 

syömisen takia langennut turmelukseen. // Meidän tähtemme Hän sanoin 

selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä. 

 

Troparit 

 Oi Lunastaja, kun Sinä levitit ristille jumalalliset kätesi, Sinä yhdistit 

ennen erillään olleet, ja välimiehenä Sinä veit Isälle lahjaksi tuomittuna olleen 

ihmisolemuksen. Sen tähden me veisuin ylistämme puhdasta 

ristiinnaulitsemistasi! 

 Pyhän paaston koittava armo koskettaa meitä säteillään, jotka ennalta 

puhdistavat aivoitusten tulvan ja karkottavat yltäkylläisyyden pimeyden. 

Uskovaiset, ottakaamme siis se halulla vastaan! 

 Valoa kantava paasto on sekoittanut meille jumalallisten armolahjojen 

maljan, jonka tänään näemme edeltä. Rukoilkaamme kaikkien Valtiaalta apua, 

me jotka haluamme sen osallisuuteen sielujen hyödyksi! 

 Oi armollinen, jumalallisten kättesi nauloilla Sinä naulitsit ristille meidän 

syntimme ja kylkesi keihäällä Sinä revit rikki meidän erehdystemme ja 

hirveitten rikkomustemme pahat velkakirjat. Sen tähden me veisuin 

ylistämme puhdasta ristiinnaulitsemistasi! 

 Katso, hyveitten ihana polku avautuu, jumalallisen paaston kilpakenttä 

on valmiina kaikille! Te jotka haluatte kilvoitella lain mukaisesti, rukoilkaa 

Kristusta, että Hän lahjoittaisi meille korkeudesta rauhaisan ajan! 
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 Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Valtiatar, varjele nyt nopean esirukouksesi, valppaan suojeluksesi 

ja vahvan apusi kautta uskovat palvelijasi vihollisen kaikilta hyökkäyksiltä ja 

pelasta meidät himoista, rikkomuksista ja kiusauksista! 

 

Toinen irmossi, 2. säv. 

Ainoata Jumalansynnyttäjää, / joka on Jumalasta Isästä ajattomasti säteilleen 

Sanan yliluonnollisesti synnyttänyt, // uskovaiset, suuresti ylistäkäämme. 

 

Troparit 

 Omasta tahdostasi ristin puulle naulittuna Sinä pelastit kaikki meidät 

lain kirouksesta. Sen tähden me velvollisuutemme mukaisesti ylistämme 

Sinua, oi Kristus! 

 Oi Vapahtaja, me kaikki kumarramme kärsimyksiäsi, jotka Sinä 

vapaaehtoisesti otit vastaan, että vapauttaisit ihmissuvun vihollisen 

orjuudesta! 

 Kunnia - - 

Isä synnytti iankaikkisesti ja virtauksetta Pojan, ja Henki on yhtä olentoa Isän 

ja Sanan kanssa. Jakaantumaton on Kolminaisuus! 

 Nyt - - Jumalansynnyttäjälle 

Oi ylen siunattu Maria, rukoile Sinusta lihaksi tullutta Vapahtajaa, että Hän 

antaisi rikkomukset anteeksi meille syntisille! 

 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 

Oi risti, suo niiden, jotka Sinua tervehtivät, viettää Sinun voimasi avulla 

paaston aika rauhassa ja päästä heidät vihollisen orjuudesta! 

 

Irmossi, 2. säv. 

Ainoata Jumalansynnyttäjää, / joka on Jumalasta Isästä ajattomasti säteilleen 

Sanan yliluonnollisesti synnyttänyt, // uskovaiset, suuresti ylistäkäämme. 

 

Sävelmäjakson valovirrelmä 

 

Kiitosstikiiroissa tämä 1. säv. 

Oi sieluni, turha on sinun riemuita ravinnottomuudesta, / jos paastoat ruuasta 

mutta et puhdistaudu himoista, / sillä jos ei paasto tule sinulle oikaisun aluksi, 

/ olet valhettelijana Jumalalle vihattava / ja pahojen henkien kaltainen, jotka 

eivät koskaan syö. / Älä siis mitätöi paastoa tekemällä syntiä, / vaan pysy 
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liikkumattomana sopimattoman kiihkon edessä, / pyri pääsemään 

ristiinnaulitun Vapahtajan tykö / ja jopa Hänen kanssaan tulemaan 

ristiinnaulituksi, / ja huuda Hänelle: // Herra, muista minua, kun tulet 

valtakuntaasi! (Kahdesti) 

 

Marttyyrien stikiira 

Teitä, ylen maineikkaat marttyyrit, / ei ahdistus, ei puute, ei nälkä, ei vaino, / 

ei kidutus, ei petojen raivo, / ei miekka eikä tulen uhka voinut Jumalasta 

erottaa, / vaan Häntä halaten te taistelitte ikään kuin vieraissa ruumiissa / ja 

ylititte luonnon halveksiessanne kuolemaa. / Sen tähden te olettekin ansionne 

mukaan saaneet palkkanne / ja tulleet taivasten Valtakunnan perillisiksi. // 

Rukoilkaa lakkaamatta meidän sielujemme puolesta! 

 

Kunnia - - nyt - -. 

Kun nuhteeton Äiti näki Karitsansa ristille ylennettynä, / hän huusi valittaen: / 

Oi suloisin lapseni, / mikä on tämä uusi ja ihmeellinen näky? / Kuinka Sinut, 

joka pidät kaikkea kädessäsi, // on lihallisesti naulittu puulle? 

 

Sitten: Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta Sinun nimellesi, Sinä Korkein, 

aamulla julistaa Sinun armoasi ja yön tullen Sinun totuuttasi. 

 

Pyhä Jumala, ja sitten tämä tropari: 

 

Seisoessamme kunniasi temppelissä me ajattelemme olevamme taivaassa. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä taivaallinen portti, avaa meille laupeutesi ovi! 

 

Herra, armahda! (40). 

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 on aina oleva Kristus, meidän Jumalamme, alati, nyt, aina ja 

iankaikkisesti! 

 

Ja me lausumme: Taivaallinen Kuningas, ohjaa maamme hallitusta,  vahvista 

uskomme, hillitse vihollisuudet, anna maailmallesi rauha, varjele 

seurakuntaamme (luostariamme), edesmenneet isämme, äitimme, veljemme ja 
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sisaremme saata vanhurskauden majoihin ja meidän synninkatumuksemme ja 

tunnustuksemme ota hyvyydessäsi vastaan! 

 

Sitten 3 suurta kumarrusta, ja joka kumarruksen kohdalla luemme yhden 

säkeen seuraavasta pyhän Efraimin rukouksesta: 

 Herra, minun elämäni valtias! Estä minusta laiskuuden, velttouden, 

vallanhimon ja turhanpuhumisen henki. 

 Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun puhtauden, nöyryyden, 

kärsivällisyyden ja rakkauden henki. 

 Oi Kuningas ja Herra! Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten minä 

veljeäni tuomitsisi, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Amen. 

 

Sitten 12 pientä kumarrusta ja vielä yksi suuri kumarrus, jonka aikana 

lausumme ylläolevan rukouksen viimeisen säkeen.  

 

Noustuamme lausumme Tulkaa, kumartakaamme (3) ja veisaamme 

ensimmäisen hetken. 

 

Hetkipalvelus 

 

Profetian tropari 3. säv. 

Pyhä, kaikkivoimallinen Kuningas, jota kaikki vavisten pelkäävät, pelasta 

meidät, sillä laupiaana Sinä voit antaa synnit anteeksi! 

 Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen 

 

Prokimeni. 6. säv. 

Pelasta, Herra, kansasi / ja siunaa perikuntasi. 

 Liitelauselma: Sinua, Herra, minä huudan; minun kallioni, älä ole minua 

kohtaan äänetön. 

 

Profeetta Jooelin kirjasta (2:12–27):  

Näin sanoo Herra: Kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, 

paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, 

ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä Hän on armahtavainen ja 

laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja Hän katuu pahaa. Ehkä Hän vielä 

katuu ja jättää jälkeensä siunauksen: ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, 

teidän Jumalallenne. Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä 

paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä 



Laskiaisviikon keskiviikko 

 14 

seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; 

lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin 

välillä itkekööt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoot: 

“Säästä, Herra, kansaasi äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain 

pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa: “Missä on heidän 

Jumalansa?” Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa. Ja Herra 

vastasi ja sanoi kansalleen: Katso, minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin 

että te tulette niistä ravituiksi. Enkä minä anna enää häväistä teitä pakanain 

seassa. Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen 

sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään 

Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt. 

Älä pelkää, maa. Iloitse ja riemuitse, sillä Herra on tehnyt suuria. Älkää 

peljätkö, metsän eläimet, sillä erämaan laitumet viheriöivät, sillä puu kantaa 

hedelmänsä, viikunapuu ja viiniköynnös antavat voimansa. Ja te, Siionin 

lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä Hän antaa 

teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen 

ja kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, 

ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä. Ja minä korvaan teille ne 

vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, 

minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan. Ja te syötte kyllälti 

ja tulette ravituiksi ja kiitätte Herran, teidän Jumalanne, nimeä, Hänen, joka 

on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani joudu häpeään, 

iankaikkisesti. 

Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, 

teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään, 

iankaikkisesti. 

 

Prokimeni, 7. säv. 

Herra antaa kansallensa väkevyyden, / Herra siunaa kansaansa rauhalla. 

Liitelauselma: Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle 

kunnia ja väkevyys. 

 


