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LAUANTAI-ILTA
EHTOOPALVELUS
Avuksihuutostikiiroina 6 oktoehoksen ylösnousemusstikiiraa ja nämä 4
triodionin stikiiraa: 6. säv.
Kun Sinä, vanhurskain Tuomari, tulet tuomitsemaan istuen kunnian
valtaistuimellasi, / kun kauhistuttava tulivirta istuimesi edessä tulee vetämään
kaikki kuohuihinsa, / kun taivaalliset voimat tulevat olemaan edessäsi, / ja ihmiset,
jokainen peloissaan tekojensa tähden, ovat tuomittavina, / niin me hartaasti
uskoen rukoilemme Sinua, / armollinen Kristus, armahda silloin meitä // ja lue
meidät arvollisiksi tulemaan yhteen pelastettujen kanssa!
Kirjat avataan ja ihmisten teot paljastetaan / sietämättömän tuomioistuimen
edessä. / Koko laakso kaikuu kauheasta itkun pauhusta nähdessään, / kuinka
kaikki syntiä tehneet lähetetään oikeudenmukaisella päätökselläsi / iankaikkisiin
kidutuksiin / ja he turhaan itkevät, oi armollinen. / Sen tähden me rukoilemme
Sinua, oi hyvä: // Sääli meitä, jotka veisuin Sinua ylistämme, oi armorikas!
Pasuunat raikuvat, haudat tyhjenevät / ja ihmisten koko vapiseva luonto nousee
ylös. / Hyvää tehneet iloitsemalla iloitsevat odottaen palkkaansa, / mutta syntiset
vapisevat hirveästi valittaen, / kun heidät lähetetään kadotukseen ja erotetaan
valituista. / Oi kunnian hyvä Herra, armahda meitä / ja suo meille osa niiden
kanssa, // jotka ovat Sinua rakastaneet!
Minä itken ja valitan, kun ajattelen iankaikkista tulta, / ulkopuolista pimeyttä,
helvettiä, / hirveää matoa, hammasten kiristystä ja loputonta tuskaa, / joka odottaa
niitä, jotka ovat määrättömästi rikkoneet / ja vihastuttaneet Sinut, oi ylen hyvä,
pahalla mielenlaadullaan, / ja joista minä kurja olen ensimmäinen. / Mutta oi
laupias Tuomari, // pelasta minut armossasi!
Kunnia - -. 8. säv.
Kun valtaistuimet asetetaan ja kirjat avataan, / kun Jumala istuutuu tuomitsemaan,
/ niin mikä pelko silloin syntyy! / Kun enkelit seisovat peloissaan hänen edessään /
ja tulivirta vyöryy, / niin me, ihmiset, mitä silloin teemme, kun olemme moniin
synteihin syyllisiä? / Ja kun kuulemme Herran kutsuvan Isänsä siunattuja
valtakuntaan / ja käskevän syntisiä menemään rangaistukseen, / niin kuka silloin
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kestää hänen äänensä? / Mutta Sinä, ainoa ihmisiä rakastava Vapahtaja, /
iankaikkisuuksien Kuningas, / käännä minut katumuksen kautta parannukseen
//│ ja armahda minut, ennen kuin loppu tulee!
Nyt - -. Oktoehoksen stikiira Jumalansynnyttäjälle.
Litanian stikiirat
Kunnia - -. 7. säv.
Tultuamme tietämään Herran käskyt menetelkäämme niiden mukaan: /
Antakaamme nälkäisille syödä ja janoaville juoda, / vaatettakaamme alastomia,
ottakaamme huoneeseemme kodittomia, / käykäämme lohduttamassa sairaita ja
vankeudessa olevia, / jotta hän, joka tulee tuomitsemaan koko maata, sanoisi
meille: / Tulkaa, Isäni siunatut, omistakaa se valtakunta, // joka on teille
valmistettu!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira
Sinun turviisi juosten me, maasta syntyneet, / huudamme sinulle, oi Valtiatar: /
päästä meidät, oi Jumalansynnyttäjä, / Sinä meidän toivomme, lukemattomista
synneistämme // ja pelasta sielumme!
Virrelmästikiiroina oktoehoksen aakkosstikiirat
Kunnia - -. 8. säv.
Voi sieluni pimeyttä! / Kuinka kauan olet, sieluni, paheistasi luopumatta? / Kuinka
kauan suruttomana pysyt? / Miksi et ajattele kuoleman peljättävää hetkeä? / Miksi
et vapise ajatellessasi Vapahtajan kauhistuttavaa tuomioistuinta? / Mitä vastaat
silloin? / Millä itseäsi puolustat? / Käytöksesi on todistajana sinusta. / Tekosi ovat
syyttäjinä sinua vastaan. / Voi sielu! / Aika on läsnä. / Kiiruhda uskoen huutamaan:
/ Herra, minä olen syntiä tehnyt, / olen syntiä tehnyt Sinua vastaan. / Mutta, oi
ihmisiä rakastava! / Minä tunnen Sinun armosi. / Hyvä Paimen! // Suuren
laupeutesi tähden älä aja minua pois oikealta puoleltasi!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira
Avioton Neitsyt, joka käsittämättömästi synnytit Jumalan, / Sinä korkeimman
Jumalan Äiti! / Sinä kaikkein puhtahin, joka annat kaikille puhdistuksen synneistä,
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/ ota palvelijoittesi anomukset vastaan! / Ja nyt, kuultuasi meidän hartaat
huutomme, // rukoile pelastusta meille kaikille!
SUNNUNTAIAAMU
AAMUPALVELUS
Sävelmäjakson mukaiset antifonit, ja vuorossa oleva aamuevankeliumi.
Psalmi 50(51) jälkeen, 8. säv.:
Kunnia - -.
Synninkatumuksen ovet avaa minulle, oi Elämänantaja, / sillä aamusta
varhain pyrkii Sinun pyhään temppeliisi minun henkeni, / joka kantaa peräti
saastutettua ruumiin temppeliä. / Mutta Sinä, Armollinen, // puhdista se
laupiaalla armollasi.
Nyt - -.
Pelastuksen poluille ohjaa minut, oi Jumalansynnyttäjä, / sillä minä olen
häpeällisillä synneillä saastuttanut sieluni / ja olen suruttomuuteen kaiken
elämäni tuhlannut. / Mutta Sinä esirukouksillasi vapahda minut // kaikesta
saastaisuudesta!
6. säv.
Armahda minua, Jumala, / Sinun suuresta armostasi, / pyyhi pois minun
syntini / Sinun suuresta laupeudestasi!
Ajatellen pahojen tekojeni paljoutta / minä, onneton, vapisen / hirmuisen
tuomiopäivän pelosta. / Mutta laupeutesi armoon turvaten / minä Daavidin
tavoin huudan Sinulle: / Armahda minua, Jumala, // Sinun suuresta armostasi!
Ylösnousemus-, ristin ja ylösnousemuksen, Jumalansynnyttäjän ja triodionin
kanonit.
Triodionin kanoni (8-troparisena). Theodoros Stouditeksen runo.
1. veisu. 6. säv. Irmossi
Auttaja ja suojelija on minun pelastuksekseni tullut. / Hän on minun Jumalani, ja
minä kunnioitan Häntä, / minun isäni Jumalaa, // minä ylistän Häntä, sillä Hän on
jalosti kunnian saanut.
Troparit
4

Tuomiosunnuntai

Ajatellessani sanoin kuvaamattoman tulemisesi kauheata päivää minä
pelosta vapisen ja kauhulta ennalta näen Sinun istuvan silloin tuomitsemassa
eläviä ja kuolleita, kaikkivoimallinen Jumalani!
Jumala, kun tulet kymmenientuhansien ja tuhansien enkelien ja
taivaallisten henkivaltojen ympäröimänä, niin suo minunkin, ansaitsemattoman ja
viheliäisen, tulla pilvissä Sinua vastaan!
Tule, ota vastaan, sieluni, se päivä ja hetki, jona Jumala ilmeisesti tulee. Itke
ja paru, jotta koetuksen aikana puhtaaksi osoittautuisit.
Helvetin sammumaton tuli, karvas mato ja hampaitten kiristys pelottaa ja
kauhistuttaa minua, mutta anna minulle huojennus ja anteeksianto, oi Kristus, ja
saata minut seisomaan valittujesi kanssa!
Kunpa minäkin kurja saisin kuulla halatun äänesi, kun kutsut pyhiäsi iloon,
ja saisin taivasten valtakunnan sanomattoman nautinnon!
Älä käy kanssani tuomiolle, älä tuo esille tekojani äläkä vaadi minua tilille
niistä vastaamaan, vaan jätä laupeudessasi huomiotta hirveät tekoni, oi
kaikkivoimallinen, ja pelasta minut!
Kunnia - -.
Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolmipersoonainen Ykseys, kaikkeuden korkein
hallitsija ja Herra, salaisuuksien valtias, pelasta meidät!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Kuka on synnyttänyt pojan, jota ei olisi isiltä perityn lain mukaan kylvetty?
Isä Hänet synnyttää ilman äitiä. Outo on se ihme, sillä Sinä, oi puhdas, synnytit
Jumalan ja ihmisen.
Katabasia. 6. säv.
Auttaja ja suojelija on minun pelastuksekseni tullut. / Hän on minun Jumalani, ja
minä kunnioitan Häntä, / minun isäni Jumalaa, // minä ylistän Häntä, sillä Hän on
jalosti kunnian saanut.
3. veisu. 6. säv. Irmossi
Vahvista, oi Kristus, / Sinun käskyjesi horjumattomalle kalliolle / minun
horjahtanut sydämeni, // sillä Sinä yksin olet pyhä ja Herra.
Troparit
Herra tulee, ja kuka kestäisi Hänen pelkonsa? Kuka katsoisi Häntä
kasvoihin? Mutta valmistaudu, oi sielu, kohtaamaan Hänet!
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Kiiruhtakaamme ennen loppua itkemään ja tekemään sovintoa Jumalan
kanssa, sillä peljättävä on se tuomioistuin, jonka eteen me kaikki paljastettuina
joudumme!
Armahda minua, Herra, minä huudan Sinulle, armahda minua silloin, kun
tulet enkeliesi kanssa antamaan jokaiselle hänen tekojensa ansion mukaan!
Herra, kuinka voin kestää tuomiosi torjumatonta vihaa, koska en ole
totellut Sinun käskyjäsi! Mutta armahda, oi armahda minua tuomion hetkenä!
Käänny ja huokaa, kurja sielu, ennen kuin elämän juhla loppuu, ennen kuin
Herra sulkee häähuoneen oven!
Herra, minä olen syntiä tehnyt niin kuin ei kukaan ihminen, sillä olen
rikkonut yli-inhimillisesti. Oi ihmisiä rakastava, ole minulle armollinen ennen
loppua!
Kunnia - -.
Oi yksinkertainen Kolminaisuus, luomaton, aluton luonto, jota veisuin
ylistetään persoonien Kolminaisuudessa, pelasta meidät, jotka uskolla
kumarramme valtaasi!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, kylvämättä Sinusta kasvoi ja Sinä synnytit elävän Sanan, joka
muuttumatta tuli lihaksi Sinun kohdustasi. Kunnia olkoon synnytyksellesi, oi
Jumalanäiti!
Katabasia. 6. säv.
Vahvista, oi Kristus, / Sinun käskyjesi horjumattomalle kalliolle / minun
horjahtanut sydämeni, // sillä Sinä yksin olet pyhä ja Herra.
Katismatroparit, 1. säv.
Peljättävä on tuomioistuimesi, oikeudenmukainen on tuomiosi ja minun
tekoni ovat hirvittäviä, mutta armollinen, riennä, pelasta minut ja päästä minut
kadotuksesta! Valtias, pelasta minut vuohien osasta ja anna minun seistä oikealla
puolellasi, oi vanhurskas Tuomari!
Jumalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas ja moitteeton, jumalallisen Hengen kautta Sinä otit kohtuusi ja
synnytit turmeluksetta kaikkien tekijän, Jumalasi ja Luojasi. Häntä ylistäen me
veisuin kiitämme Sinua, oi Neitsyt, kunnian Kuninkaan palatsina ja maailman
lunnaina!
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Toiset katismatroparit, 6. säv.
Minä ajattelen peljättävää päivää ja valitan saastaisia tekojani. Kuinka
puolustautuisin kuolemattoman Kuninkaan edessä? Miten minä rietas rohkenisin
katsoa Tuomaria? Oi laupias Isä, ainosyntyinen Poika ja Pyhä Henki, armahda
minua!
Älä paljasta salaisia tekojani kyynellaaksossa, määräämässäsi paikassa,
jossa Sinä, oi armollinen, istut tuomitsemaan, älä saata minua häpeään enkelten
edessä, vaan sääli minua, Jumala, ja armahda minua!
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Me pyydämme yksin Sinun peljättävää suojelustasi, oi maailman hyvä
toivo, Jumalansynnyttäjä Neitsyt. Sääli suojatonta kansaa! Rukoile armollista
Jumalaa, että Hän pelastaisi meidän sielumme kaikesta uhasta, oi ainoa siunattu!
4. veisu. 6. säv. Irmossi
Profeetta kuultuaan Sinun tulemisestasi, Herra, peljästyi, / että Sinä tahdot syntyä
Neitseestä ja ilmestyä ihmisille, ja sanoi: / Minä kuulin sanoman Sinusta ja
peljästyin. // Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi!
Troparit
Päivä on koittanut, tuomio on jo ovella. Sielu, valvo, sillä siellä kuninkaat ja
ruhtinaat, rikkaat ja köyhät kootaan yhteen ja jokainen ihminen saa tekojensa
mukaan!
Jokainen tutkitaan omassa ryhmässään, munkit ja piispat, vanhukset ja
nuoret, orjat ja isännät, vastuuseen vedetään leski ja neitsyt, ja voi silloin jokaista,
jonka elämä ei ole syyllisyydestä vapaa!
Tuomiosi on lahjomaton, ei puhetaidolla voida tuomiotasi sokaista, sitä
eivät voi asianajajain vakuutukset eksyttää, eivät todistajain näytteet voi totuutta
ehkäistä, sillä Sinulla, Jumala, ovat kaikki asiat tiedossa.
Oi Sana, minun Kristukseni, älä salli minun tulla itkun maahan, älä salli
minun nähdä pimeyden paikkaa, älä anna sitoa käsiäni ja jalkojani ja heittää
minua häähuoneesta ulos, vaikka minä, viheliäinen, olen katoamattomuuden
vaatteeni pahoin saastuttanut.
Kun Sinä, ihmisiä Rakastava, maailmaa tuomitessasi erotat syntiset pois
vanhurskaista, niin ota minut yhdeksi Sinun lampaistasi erottaen minut vuohista,
jotta minä kuulisin Sinun siunatun äänesi.
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Mitä teet, sielu parka, kun tutkinta tapahtuu ja tekojen kirjat aukaistaan?
Miten puolustaudut tuomioistuimen edessä, kun sinulla ei ole kantaa
oikeamielisyyden hedelmiä Kristukselle, Luojallesi?
Kuullessani, kuinka rikas mies valittaa kiduttavissa liekeissä, minä kurja
itken ja murehdin, sillä olen saman tuomion alainen. Minä rukoilen: Oi maailman
Vapahtaja, armahda minua tuomion hetkellä!
Kunnia - -.
Minä ylistän Isän Poikaa ja Henkeä, niin kuin auringon valkeutta ja säteilyä
- toinen on syntynyt ja toinen lähtenyt, se on yhtä aluton jumalallinen
Kolminaisuus, jota koko luomakunta kumartaa.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinä osoittauduit lapsen synnyttäväksi Neitseeksi, joka säilytit
puhtautesi, kun synnytit Jumalan ja ihmisen, saman molemmissa muodoissa. Oi
Neitsytäiti, Sinun ihmeesi hämmästyttää kaikkia korvia ja mieliä!
Katabasia. 6. säv.
Profeetta kuultuaan Sinun tulemisestasi, Herra, peljästyi, / että Sinä tahdot syntyä
Neitseestä ja ilmestyä ihmisille, ja sanoi: / Minä kuulin sanoman Sinusta ja
peljästyin. // Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi!
5. veisu. 6. säv. Irmossi
Minä rukoilen Sinua, ihmisiä rakastava Jumala, / valista minutkin ja kuljeta
käskyjesi polkua, / kun minä varhain, yöstä lähtien Sinua etsin, // ja opeta minua
tahtoasi täyttämään.
Troparit
Silloin vallitsee sanomaton kauhu ja pelko, sillä Herra tulee ja tuo
mukanansa jokaisen ihmisen teot. Kukapa ei sen tähden murehtisi itseänsä!
Tulinen virta kauhistaa minua, se näännyttää minut ja hammasten kiristys
ja syvyyden pimeys minua jäytävät. Kuinka tai mitä tekemällä saisin Jumalan
armolliseksi?
Sääli, sääli, Herra, palvelijaasi äläkä anna minua ankarain enkelten
katkerasti kidutettavaksi, sillä silloin ei voida kevennystä saada!
Hallitusmies sekä päällikkö ovat siellä yhdessä, rikas sekä köyhä, suuri sekä
pieni ovat samanarvoisia. Voi silloin jokaista, joka ei ole itseään tuomiolle
valmistanut!
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Huojenna, jätä ja anna, Herra, anteeksi syntini, jotka olen Sinua vastaan
tehnyt, äläkä tuomitse minua enkelien edessä tuleen ja loppumattomaan häpeään!
Armahda, armahda, Herra, luotuasi! Minä olen syntiä tehnyt. Anna minulle
anteeksi, sillä yksin Sinä olet luonnostasi puhdas eikä kukaan muu paitsi Sinä ole
vapaa synnin saastasta.
Kunnia - -.
Veisuin minä ylistän Sinua, Kolminaisuutta, luonnoltasi yhtä, alutonta,
käsittämätöntä, hallitsevaa, vallitsevaa, ylitäydellistä Ykseyttä, Jumalaa, valkeutta,
elämää ja maailman Luojaa!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Kun Sinä, oi puhdas, synnytit yliluonnollisesti, niin luonnon lait selvästi
Sinussa kumoutuivat, sillä Sinä synnytit siemenettä ikiaikaisen, Isästä syntyneen
Jumalan.
Katabasia. 6. säv.
Minä rukoilen Sinua, ihmisiä rakastava Jumala, / valista minutkin ja kuljeta
käskyjesi polkua, / kun minä varhain, yöstä lähtien Sinua etsin, // ja opeta minua
tahtoasi täyttämään.
6. veisu. 6. säv. Irmossi
Minä huusin täydestä sydämestäni laupiaalle Jumalalle, / ja Hän kuuli ääneni /
helvetin syvyydessä // ja saattoi minun elämäni ulos turmeluksesta.
Troparit
Oi Kristus Vapahtaja, sääli, sääli luotuasi, kun tulet peljättävällä tavalla
taivaasta ilmestyen, istuimet pystytetään ja kirjat aukaistaan!
Kun Jumala on siellä Tuomarina, ei ole apua innosta, ei taidosta, ei
kunniasta, ei ystävyydestä, vaan yksin tekojen antamasta voimastasi, oi minun
sieluni.
Siellä ovat yhdessä hallitusmies sekä päällikkö, köyhä sekä rikas; ei isä voi
sinua, sielu, auttaa eikä äiti, ei myöskään veli voi tuomiosta lunastaa.
Sielu, ajatellen peljättävää tilintekoa Tuomarin edessä valmistaudu jo
nyt siihen, mitä sanot, ettei sinua tuomittaisi iankaikkisiin kahleisiin!
Herra, älä salli minun kuulla, että Sinä ajat minut pois luotasi ja sanot: “Ota
se, minkä olet ansainnut, mene pois kirottujen tuleen”, vaan että kuulisin
vanhurskaitten halutun äänen.
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Herra, lunasta minut tuonelan porteilta, syvyydestä ja valottomasta
pimeydestä, manalasta ja sammumattomasta tulesta sekä kaikesta muusta
iankaikkisesta rangaistuksesta.
Kunnia - -.
Veisuin minä ylistän kolminaisen ykseyden Jumaluutta, Isää, Poikaa ja
jumalallista Henkeä, yhtenä hallitsevaa valtaa, joka jakautuu kolmeen
persoonaan.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Sinä, oi puhdas, olet portti, josta on käynyt sisälle ja ulos neitseyden salpoja
rikkomatta Jeesus, joka on Aadamin luoja ja Sinun Poikasi.
Katabasia. 6. säv.
Minä huusin täydestä sydämestäni laupiaalle Jumalalle, / ja Hän kuuli ääneni /
helvetin syvyydessä // ja saattoi minun elämäni ulos turmeluksesta.
Kontakki, 1. säv.
Kun Sinä, Jumala, tulet kunniassa maan päälle, / ja kun kaikki pelvosta vapisevat;
/ kun tulinen virta sinun tuomioistuimesi edessä vyöryy, / ja kirjat avataan sekä
salaiset asiat julkaistaan, / niin silloin, vanhurskain Tuomari, päästä minut
sammumattomasta tulesta // ja tee minut kelvolliseksi seisomaan Sinun oikealla
puolellasi.
Iikossi
Oi ylen hyvä Herra, kun minä ajattelen peljättävää tuomioistuintasi, minä pelkään
ja kauhistun tuomion päivää, jolloin Sinä istuudut valtaistuimellesi pitämään
tutkintaa, sillä omatuntoni minua syyttää. Silloin ei kukaan voi kieltää syntejänsä,
sillä totuus tulee ilmi ja pelko valtaa kaikki. Silloin helvetin tuli pauhaa voimalla ja
syntiset vaikeroivat. Sen tähden armahda minua ennen loppua ja säästä minut, oi
vanhurskain Tuomari!
Menaionin synaksario ja sitten tämä:
Samana päivänä muistelemme Herramme Jeesuksen Kristuksen toista ja
pettämätöntä tulemista.
Säkeet
Kun Sinä istut kaikkien Tuomarina, katso minutkin arvolliseksi kuulemaan:
Tulkaa!
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Sanomattomassa ihmisrakkaudessasi Kristus Jumala, tee meidät otollisiksi
kuulemaan halattu äänesi, lue meidät oikealla puolellasi oleviin ja armahda meitä.
Amen.
7. veisu. 6. säv. Irmossi
Me olemme syntiä ja vääryyttä tehneet, / olemme pahat olleet Sinun edessäsi, /
emme ole mielessämme pitäneet, / emmekä ole tehneet sitä, mitä Sinä olet
käskenyt meille; / mutta älä meitä lopullisesti hylkää, // oi isäin Jumala!
Troparit
Heittäytykäämme Jumalan eteen, uskovaiset, ja itkekäämme ennen
tuomiota, jolloin taivaat katoavat, tähdet putoavat ja koko maa järisee, jotta
isiemme Jumala olisi loppuun asti meille armollinen.
Lahjomaton on tutkimus ja peljättävä on tuomio siellä, missä Tuomari on
totinen, missä ei ole lahjottua puolueellisuutta. Mutta, Herra, armahda minua ja
vapahda minut kaikesta kauheasta vihastasi.
Herra tulee tuomitsemaan, kuka kestäisi Hänet nähdä? Pelkää, kurja sieluni,
pelkää ja valmista tekosi lähtöä varten, että tapaisit armollisen ja laupiaan isien
Jumalan!
Sammumaton tuli hämmentää minua, matojen katkera kalvaminen,
sielunturmeleva tuonela pelottaa minua, enkä kuitenkaan rupea katumaan. Mutta
Herra, Herra, vahvista minut ennen loppua Sinun pelkoosi!
Sinun eteesi minä lankean ja kannan Sinulle kyynelten tavoin sanojani:
Minä olen syntiä tehnyt, niin kuin ei syntinen nainenkaan tehnyt, ja olen rikkonut
lakia niin kuin ei yksikään muu maan päällä, mutta ole armollinen luodullesi, oi
Valtias, ja kutsu minut uudelleen!
Sieluni, tee parannus, avaa salaamasi asiat; puhu Jumalalle, joka kaikki
tietää. Sinä, ainoa Vapahtaja, tunnet minun salaisuuteni! Sen tähden minä
Daavidin tavoin veisaan: Ole minulle armollinen hyvyytesi tähden!
Kunnia - -.
Veisuin ylistän kolmea, jotka ovat olemukseltaan yksi, ja yhtä, joka on
persooniltaan kolme. Ne ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki, yksi voima, tahto ja
toiminta, yksi kolmipyhä Jumala, yksi yksin hallitseva kuninkuus.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Ihanana saapuu Jumala Sinun kohtusi kammiosta, oi aviota tuntematon,
ikään kuin ruhtinas Hän on pukeutunut Jumalan kutomaan purppuraan, joka on
salaisesti saanut värinsä Sinun puhtaista veristäsi, ja Hän hallitsee maata.
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Katabasia. 6. säv.
Me olemme syntiä ja vääryyttä tehneet, / olemme pahat olleet Sinun edessäsi, /
emme ole mielessämme pitäneet, / emmekä ole tehneet sitä, mitä Sinä olet
käskenyt meille; / mutta älä meitä lopullisesti hylkää, // oi isäin Jumala!
8. veisu. 6. säv. Irmossi
Sille, jota taivasten sotajoukot ylistävät, / ja jonka edessä kerubit ja serafit pelvosta
vapisevat, / veisatkaa kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut, // sekä kiittäkää ja
suuresti ylistäkää iankaikkisesti.
Troparit
Herra, minä ajatellessani peljättävän toisen tulemisesi lähestymistä
kauhistun uhkauksistasi, pelkään vihaasi. Minä huudan Sinulle: Pelasta minut
tästä hetkestä iankaikkisesti!
Kun Sinä, Jumala, tuomitset kaikkeuden, kuka himojen vallassa oleva
maasta syntynyt kestäisi, sillä sammumaton tuli ja suuri kalvava mato saa silloin
tuomitut haltuunsa iankaikkisesti.
Kun Sinä, Kristus, kutsut kaikki, joissa henki on, samalla kertaa
tuomittaviksi, on pelko suuri ja suuri hätä, kun vain teoista on apua
iankaikkisesti.
Oi kaikkien Tuomari, minun Jumalani ja Herrani, kunpa silloin saisin
kuulla halatun äänesi, kunpa saisin nähdä suuren valkeutesi, luoda silmäni Sinun
asuntoihisi ja katsella Sinun kunniaasi riemuiten iankaikkisesti!
Oi vanhurskas Tuomari ja Vapahtaja, armahda minua ja päästä minut
uhkaavasta tulesta, johon minut oikeudenmukaisesti tuomittaisiin! Anna minulle
huojennus ennen loppua hyveen ja katumuksen kautta!
Kun Sinä, laupias Kristus, istuudut tuomarina ja osoitat peljättävän
kunniasi, voi, mikä pelko silloin onkaan, kun pätsi palaa ja kaikki kauhistuvat
sietämätöntä istuintasi!
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Minä palvelen olentonsa puolesta yhtä Jumalaa, ylistän kiitosvirsin kolmea
eri, ei kuitenkaan erillään toisistaan olevaa persoonaa, sillä yksi on Jumaluus
kolmessa persoonassa, Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Kristus tultuaan sinun, oi puhdas Neitsyt, kunnianvaloisasta kohdustasi
ikään kuin ylkä häähuoneestaan valaisi kuten suuri valo pimeydessä olevat. Hän,
säteilevä vanhurskauden Aurinko, valisti maailman.
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Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, / veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Katabasia. 6. säv.
Sille, jota taivasten sotajoukot ylistävät, / ja jonka edessä kerubit ja serafit pelvosta
vapisevat, / veisatkaa kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut, // sekä kiittäkää ja
suuresti ylistäkää iankaikkisesti.
9. veisu. 6. säv. Irmossi
Selittämätöntä on syntyminen siemenettömästä sikiämisestä, / turmeltumaton on
miehettömän äidin raskaus, / sillä Jumalan syntyminen / tekee uudeksi luonnon
olemuksen; / sen tähden me, kaikki sukukunnat, Sinua, // Jumalan Morsiamena ja
Äitinä, oikeauskoisesti ylistämme.
Troparit
Herra tulee rankaisemaan syntisiä ja pelastamaan vanhurskaat.
Peljätkäämme, valittakaamme ja ajatelkaamme sitä päivää, sillä silloin Hän
paljastaa ihmisten sanomattomat salaisuudet ja maksaa niiden mukaisesti.
Mooses peljästyi ja vapisi, kun näki Sinut takaapäin. Kuinka minä,
viheliäinen, kestän nähdessäni Sinun kasvosi silloin, kun Sinä tulet taivaasta?
Mutta Sinä, Laupias, käännä armosi katse puoleeni ja armahda minua!
Daniel peljästyi tutkimuksen hetkeä, oi Herra, mutta mitä tapahtuukaan
minulle kurjalle, kun joudun siihen peljättävään päivään? Mutta suo minun ennen
loppuani palvella Sinua otollisesti ja saavuttaa Sinun valtakuntasi!
Tuli sytytetään, mato on valmiina, mutta myös riemu, kunnia, huojennus,
illaton valkeus ja vanhurskasten ilo. Kuka onnellinen välttääkään toisten
rangaistuksen ja saa periä toiset?
Herra, älköön vihasi suuttumus karkottako minua Sinun kasvojesi edestä,
kunpa en kuulisi karkottavaa ääntäsi, joka lähettää minut tuleen, vaan suo
minunkin silloin päästä pyhiesi kanssa turmeluksettoman häähuoneesi iloon!
Mieleni on haavoittunut, ruumiini voimaton, henkeni sairastaa, järkeni on
heikentynyt, elämäni kuoleutunut ja loppu on ovella. Sen tähden, sielu parka,
mitä teet, kun Tuomari tulee tutkimaan tekojasi?
Kunnia - -.
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Ainoa Synnyttäjä, ainokaisen Pojan ainoa Isä, ainoa Valo, ainoan Valon
säteily, ja ainoan Jumalan vain ainoa Pyhä Henki, totisesti Herran Herra, oi ainoa
pyhä Kolminaisuus, pelasta minut, kun minä Sinun jumaluudestasi todistan.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Sinun synnyttämisesi ihme hämmästyttää minua, oi Kaikkeinpuhtain.
Kuinka siemenettömästi siität kohdussasi Käsittämättömän? Sano, kuinka olet
neitsyt, vaikka olet synnyttänyt kuin äiti, otettuasi uskolla vastaan yliluonnollisen
ilmoituksen? Rukoile Synnyttämääsi, sillä Hän voi tehdä sen, minkä tahtoo.
Katabasia. 6. säv.
Selittämätöntä on syntyminen siemenettömästä sikiämisestä, / turmeltumaton on
miehettömän äidin raskaus, / sillä Jumalan syntyminen / tekee uudeksi luonnon
olemuksen; / sen tähden me, kaikki sukukunnat, Sinua, // Jumalan Morsiamena ja
Äitinä, oikeauskoisesti ylistämme.
Vuorossa oleva eksapostilario ja sitten nämä:
2. säv.
Ajatellen tuomion ja sanomattoman kunniasi peljättävää päivää minä pelkään, oi
Herra, ja aivan vavisten huudan: Kristus Jumala, kun tulet maan päälle
tuomitsemaan kaikkeutta, pelasta silloin minut kurjan kaikesta rangaistuksesta ja
suo, oi Valtias, minulle sija oikealta puoleltasi!
Toinen:
Katso, kaikkivaltiaan Herran päivä tulee. Kuka kestää Hänen tulemisensa pelon?
Se on vihan päivä, kuin palava uuni. Silloin Herra istuu tuomioistuimelleen ja
antaa jokaiselle sen, mitä hänen tekonsa ansaitsevat.
Jumalansynnyttäjän tropari
Ajatellessani tutkimuksen hetkeä ja ihmisiä rakastavan Herran peljättävää
tulemista minä koko olemuksellani vapisen ja murhemielin huudan Sinulle, Herra:
Minun vanhurskain Tuomarini ja ainoa ylen armollinen! Ota Jumalansynnyttäjän
esirukouksien tähden minut katuvaisena vastaan!

Kiitosstikiiroina veisaamme 5 oktoehoksen ylösnousemusstikiiraa ja nämä 3
triodionin stikiiraa:
6. säv.
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Minä ajattelen sitä päivää ja hetkeä, / jolloin me kaikki alastomina ja juuri kuin
tuomittuina / tulemme lahjomattoman Tuomarin eteen. / Silloin pasuuna soi
kovalla äänellä / ja maan perustukset järisevät, / kuolleet nousevat ylös
haudoistaan / ja kaikki tulevat samanikäisiksi. / Silloin kaikkien salaiset asiat
tulevat ilmi, Herra, Sinun edessäsi, / ja ne, jotka eivät olleet koskaan katuneet
syntejään, / menevät parkuen ja itkien ulkoisimpaan tuleen, / silloin kun
vanhurskasten joukko // menee iloiten ja riemuiten taivaallisiin juhlamajoihin.
Liitelauselma: Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki sinun
ihmetyösi.
Voi, mikä peljättävä hetki ja päivä se onkaan, / kun Tuomari istuutuu peljättävälle
valtaistuimelleen! / Kirjat aukaistaan, teot tutkitaan ja pimeyden salaisuudet
tuodaan julki. / Enkelit rientävät kooten kaikki kansat. / Tulkaa, kuulkaa
kuninkaat ja ruhtinaat, / orjat ja vapaat, syntiset ja vanhurskaat, rikkaat ja köyhät,
/ sillä Tuomari tulee ja tuomitsee koko maailman! / Kuka kestää Hänen kasvojensa
edessä, / kun enkelit ovat paikalla tutkimassa öitten ja päivien tekoja, / aivoituksia
ja muistoja? / Voi mikä hetki se onkaan! / Mutta huuda hartaasti, sielu, ennen kuin
loppu tulee: // Oi ainoa laupias Jumala, käännytä ja pelasta minut!
Liitelauselma: Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! Älä unhota kurjia.
8. säv.
Profeetta Daniel, joka oli halujen mies, näki Jumalan vallan / ja huusi näin: /
Tuomioistuin on istuutunut ja kirjat on avattu! / Katso, sieluni, paastoatko? /
Ethän hylkää lähimmäistäsi? / Pidätytkö ruoasta? Ethän tuomitse veljeäsi? / Ettet
tuleen lähetettynä palaisi kuin vaha, // vaan Kristus saattaisi sinut esteettömästi
valtakuntaansa.
Kunnia - -. 1. säv.
Veljet, puhdistautukaamme hyveitten kuningattaren avulla, / sillä katso, nyt se on
täällä ja tuo mukanaan hyvyyden rikkauden! / Himojen paisumat se asettaa / ja
sovittaa rikkoneet Valtiaan kanssa! / Ottakaamme se iloiten vastaan ja
huutakaamme Kristukselle, Jumalalle: / Sinä kuolleista noussut, varjele
tuomitsemattomina meidät, // jotka ylistämme Sinua, ainoaa synnitöntä!
Nyt - -. 2. säv.
15

Tuomiosunnuntai

Korkeasti siunattu olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / sillä Hän, joka Sinusta
lihaksi tuli, vangitsi tuonelan, / kutsui jälleen Aadamin, kukisti kirouksen voiman,
vapahti Eevan, / kuoletti kuoleman, ja me Hänen kauttansa eläviksi tulimme. / Sen
tähden me veisaten huudamme: / Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, /
näin suosiollinen meille. // Kunnia olkoon Sinulle.
Suuri ylistysveisu ja päätös.
LITURGIA
Prokimeni, 3. säv. Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa, hänen
ymmärryksensä on mittaamaton.
Liitelauselma: Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se
on suloista; ylistäminen on soveliasta.
Halleluja, 8. säv.
Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme
kalliolle.
Ehtoollislauselma: Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa.
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