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Maanantai-ilta
Suuressa ehtoonjälkeisessä palveluksessa

ensimmäisellä paastoviikolla

1. irmossi (6.säv.)
Auttaja ja suojelija │ on tullut minulle pelastuk-
seksi.│ Hän on minun Jumalani, │ ja minä ylis-
tän häntä, │  hän on minun isäni Jumala, │  ja  
minä kunnioitan häntä, ║ sillä hän on ylen kor-
keasti ylistetty.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Mistä alkaisin valittaa kurjan elämäni tekoja? Mi-
ten nyt aloittaisin valitusvirteni, Kristus? Laupeu-
dessasi anna sinä rikkomuksistani päästö.

Armahda minua,  – –

Tule, onneton ihmissielu, kaiken Luojan eteen syn-
tisi tunnustaen, hylkää entinen järjettömyys, ja tuo 
Jumalalle katumuksen kyyneleet.
– –
Voitettuani ensiksi luodun Aadamin rikkomuksissa 
tajusin itseni tyystin vieraantuneeksi syntieni täh-
den Jumalasta, iankaikkisesta valtakunnasta ja sen 
ilosta.
– –
Voi sieluparkaa. Miksi oletkaan ensimmäisen Ee-
van  kaltainen?  Ymmärtämättömyydessäsi  haavoi-
tuit  pahoin, kun koskit  puuhun, ja  kiihkeästi  söit 
järjetöntä ravintoa.
– –
Ruumiillisen Eevan sijasta on henkiseksi Eevaksi 
minulle  tullut  lihassa  oleva  himokas  ajatus,  joka 
on ihana katsella, mutta syödessä karvasta ruokaa.
– –
Oi, Vapahtaja, Aadam ajettiin pois Eedenistä syys-
tä, kun hän ei noudattanut ainoata käskyäsi. Mitä 
onkaan  kärsittävä  minun,  joka  alati  hylkään  elä-
vöittävät sanasi?

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Kaikkea ylempi Kolminaisuus, jota yhtenä kumar-
retaan, ota päältäni synnin raskaat kahleet, ja lau-
piaana suo minulle katumuksen kyyneleet.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjä, sinulle veisaavien toivo ja suo-
jelus, ota päältäni synnin raskaat kahleet, ja viatto-
mana valtiattarena ota katumukseni vastaan.

2. irmossi
Kuunnelkaa  te  taivaat, │  kun minä  puhun,  ja 
veisaan  ylistystä  Kristukselle, ║  joka  Neitsytäi-
distä tuli ihmisenä maailmaan.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Kuuntele,  taivas,  kun  minä  puhun,  ja  kuulkoon 
maa katumussanani ja ylistykseni Jumalalle.

Armahda minua, – –

Luo  laupiaasti  katseesi  puoleeni,  Jumala,  minun 
Vapahtajani, ja ota vastaan palava syntieni tunnus-
tus.
– –
Ihmisistä  eniten  olen  syntiä  tehnyt,  yksin  minä 
olen  syntiä  tehnyt  sinua  vastaan.  Mutta  Jumala, 
minun Vapahtajani, ole laupias luodullesi.
– –
Nautintoja  tavoitellen olen  saattanut  elämäni  on-
nettomuuksien sekasortoon, ja häväissyt järkeni.
– –
Pahuuden  myrsky piirittää  minua,  laupias  Herra, 
mutta ojenna kätesi minulle niin kuin Pietarille.
– –
Vapahtaja, minä olen tahrannut olemukseni puvun, 
ja särkenyt kuvasi ja kaltaisuutesi.
– –
Himojen  nautinnoilla  olen  hämmentänyt  sielun 
kauneuden, ja koko järkeni täysin tomuksi saatta-
nut.
– –
Olen  repinyt  hajalle  ensimmäisen  pukuni,  jonka 
Luoja alussa teki minulle, ja niin olen alastomana.
– –
Olen pukeutunut revittyyn viittaan, jonka käärme 
väitöksellään minulle valmisti, ja häpeän.
– –
Oi, Laupias, minäkin kannan sinulle syntisen nai-
sen kyyneleet. Vapahtaja, armahda minua laupeu-
dessasi.
– –
Minä katsoin puun kauneuteen, järkeni joutui har-
haan, ja niin olen alaston, ja häpeän.
– –
Kaikki  pahuuden päämiehet  ovat  minun selkääni 
kyntäneet jatkaen laittomuuttansa minua vastaan.
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Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Veisuin ylistän sinua yhtenä kolmessa persoonassa, 
kaiken Jumalana, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tahraton  Jumalansynnyttäjä,  Neitsyt,  ylistetyistä 
ylistetyin, rukoile herkeämättä pelastustamme.

3. irmossi
Oi, Kristus, │  perusta seurakuntasi ║  käskyjesi  
järkkymättömälle kalliolle.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Muinoin  Herra  antoi  sataa  tulta  tyköänsä,  ennen 
kuin poltti liekein Sodoman maan.

Armahda minua,  – –

Sielu, pelasta itsesi vuorelle niin kuin Loot, ja ha-
keudu turvaan Sooariin.
– –
Oi,  sielu,  pakene tulta,  pakene Sodoman polttoa, 
pakene tuhoavaa jumalallista liekkiä.
– –
Yksin minä olen tehnyt  syntiä  sinua vastaan,  yli 
kaikkien  muiden  olen  tehnyt  syntiä,  Kristus,  Va-
pahtaja, älä ylenkatso minua.
– –
Sinä olet hyvä Paimen, etsi minua, karitsaasi, äläkä 
ylenkatso minua, eksynyttä.
– –
Sinä olet suloinen Jeesus, sinä olet minun Luojani. 
Sinussa, Vapahtajani, minä tulen vanhurskaaksi.
– –
Tunnustan sinulle,  Vapahtaja,  määrättömästi  olen 
tehnyt  syntiä  sinua  vastaan,  mutta  laupeudessasi 
suo minulle syntieni päästö ja anteeksianto.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Oi, Jumala, Kolminaisuus ja Ykseys, pelasta mei-
dät harhasta, kiusauksista ja vaaroista.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Ole  tervehditty,  Jumalaa  olemuksessasi  kantanut, 
sinä,  Herran  valtaistuin.  Ole  tervehditty,  meidän 
Elämämme äiti.

4. irmossi
Profeetta kuuli │  tulemisestasi,  Herra, │ ja oli  
peloissaan, │ koska syntyisit Neitseestä, ja ilmes-
tyisit  ihmisille, │ ja  sanoi: │  ”Olen kuullut  si-
nulta sanoman, │  ja olen peljästynyt. ║  Herra,  
kunnia sinun voimallesi.”

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Vanhurskas  Tuomari,  sinä,  ihmisiä  rakastava,  älä 
ylenkatso tekojasi, äläkä hylkää luomaasi. Vaikka 
minä yksin ihmisenä olenkin tehnyt syntiä enem-
män kuin kukaan toinen, sinulla on kaiken Herrana 
valta antaa syntejä anteeksi.

Armahda minua,  – –

Sielu, loppu lähenee, se lähenee, mutta sinä et huo-
lehdi,  etkä  valmistaudu.  Aika  vähenee,  havahdu 
hereille,  Tuomari  on  lähellä,  aivan  oven  edessä. 
Kuin uni,  kuin kukka häviää  elämän aika.  Miksi 
me turhaan touhuamme?
– –
Oi, sielu, tule järkiisi,  ajattele tekojasi,  ja  tuo ne 
esiin kyyneleitä vuodattaen. Tunnusta uskalluksel-
la tekosi  ja  aivoituksesi  Kristukselle,  ja  niin tule 
vanhurskaaksi.
– –
Oi, Vapahtaja, maailmassa ei ole syntiä, ei mitään 
tointa, eikä pahaa, jossa en olisi rikkonut ymmär-
ryksellä, järjellä tai tarkoituksella, myöntymisellä, 
ajatuksin  ja  teoin  syntiä  tehden,  enemmän  kuin 
koskaan kukaan toinen.
– –
Sen tähden minä olenkin tuomittu, sen tähden on-
kin minut surkuteltavaksi havainnut omatunto, jota 
ankarampaa ei  maailmassa ole.  Tuomarini  ja  Lu-
nastajani, joka tunnet minut, ole minulle armolli-
nen, vapahda ja pelasta minut, joka olen pelon val-
lassa.
– –
Oi, sieluni, tikapuut, jotka muinoin näki suuri pat-
riarkka, ovat toimeliaisuudessa kasvamisen ja hen-
gellisen kohoamisen esikuva.  Jos  siis  haluat  elää 
elämäsi työtä tehden, tietoa etsien ja mietiskellen, 
sinun on uudistuttava.
– –
Patriarkka, tavoitellessaan avioliittoa Lean ja Raa-
kelin kanssa, kärsi päivän paahteen ja yön kylmyy-
den päivittäin viisaasti omaisuuttaan enentäen pai-
menena, vastukset voittaen, ja raataen.
– –
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Käsitän nämä kaksi vaimoa toimintana ja mietiske-
lynä; lapsirikkaan Lean toimintana, vaivalla rasite-
tun Raakelin mietiskelynä. Sillä,  oi,  sielu, vaivan 
näöttä ei menesty toiminta eikä mietiskely.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Julistan jumaluuttasi olemukseltaan jakamattoma-
na, persoonissaan sekoittumattomana, kolmiyhtei-
senä Jumaluutena, joka yhtenä hallitsee ja valtais-
tuimella  istuu.  Ja  suureen  ääneen  sinulle  laulan 
mahtavaa veisua,  jota  korkeuksissa  kolminkertai-
sesti veisataan.

Nyt, ja aina ja iankaikkisesti. Amen.

Sinä synnytät ja olet Neitsyt, kummassakin tapauk-
sessa luonnoltasi neitseenä pysyen. Hän, joka syn-
tyy, uudistaa luonnon lait, ja Neitsyt synnyttää tur-
meltumattomuudessa.  Missä  Jumala  tahtoo,  ku-
moutuu luonnon järjestys, sillä hän toimii tahtonsa 
mukaan.

5. irmossi
Oi,  ihmisiä  rakastava  Valtias, │  minä rukoilen 
sinua, valista minua, │  joka varhain yöllä etsin 
sinua. │  Ohjaa  minua  käskyissäsi, ║  ja  opeta 
täyttämään sinun tahtosi.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Yössä olen kuluttanut koko elämäni, sillä pimeyttä 
ja  syvää  hämäryyttä  on  ollut  syntieni  yö.  Mutta, 
Vapahtaja, tee sinä minut päivän lapseksi.

Armahda minua,  – –

Niin kuin Ruuben minä viheliäinen olen toteutta-
nut laittoman ja väärän aikeen vastustaen korkeinta 
Jumalaa, ja olen tahrannut elämäni niin kuin Ruu-
ben isänsä kodin.
– –
Oi,  Kristus,  Kuningas,  minä  tunnustan  sinulle: 
”Olen syntiä tehnyt,  olen syntiä tehnyt, niin kuin 
muinoin veljet  Joosefille  myymällä viattomuuden 
ja itsehillinnän hedelmän.”
– –
Sukulaiset luovuttivat vanhurskaan sielun, ja myi-
vät rakastettavan olennon orjuuteen, niin kuin sit-
temmin  Herran.  Mutta  sinä,  sieluni,  olet  tyystin 
myyty pahoille teoillesi.
– –

Kurja ja kelvoton sielu, noudata vanhurskaan, ja it-
sensä hillitsevän Joosefin esikuvaa, äläkä ole hilli-
tön järjettömässä kiihkossa aina lakia rikkoen.
– –
Valtias,  Herra, vaikka Joosef muinoin joutui  ole-
maan kuopassa, tapahtui se sinun hautaamisesi ja 
ylösnousemuksesi  ennuskuvana.  Mutta  mitä  sen 
kaltaista minä saattaisin sinulle kantaa?

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Sinua, Kolminaisuus, yhtä Jumalaa, me ylistämme: 
”Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä, Isä, Poika ja Henki, 
yksi olemus, Ykseys, jota aina kumarretaan.”

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Turmeltumaton, puhdas Neitsytäiti, sinusta pukeu-
tui  tomumajaani  Jumala,  joka  on  asettanut  aika-
kaudet, ja yhdistänyt itseensä ihmisluonnon.

6. irmossi
Minä  huusin  alimmasta  tuonelasta  armollisen 
Jumalan puoleen, │ ja hän kuuli minun ääneni, 
║ johdattaen elämäni pois turmeluksesta.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Oi, Vapahtaja, syvältä nousevan huokauksen ja sil-
mäini kyyneleet vilpittömästi tuon sinulle sydäme-
ni huutaessa: ”Jumala, minä olen syntiä tehnyt si-
nua vastaan, ole laupias minulle.”

Armahda minua,  – –

Sielu,  sinä  luovuit  Herrasta,  niin  kuin Daatan  ja 
Abiram, mutta huuda, ettei maan repeämä peittäisi 
sinua kitaansa: ”Varjele minut alimmasta tuonelas-
ta.”
– –
Sielu, niin kuin vikuroiva vasikka olet tullut Efrai-
min suvun kaltaiseksi. Pelastaudu niin kuin gaselli 
tulvalta vireästi toimien, ymmärtäen ja harkiten.
– –
Sielu,  Moosekselle  tapahtunut  olkoon  vakuutena 
meille, että Jumala voi valkaista ja puhdistaa pita-
litaudinkin  saastuttaman  elämän.  Älä  siis  vaivu 
epätoivoon, vaikka olisit tämänkin kaltainen.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.
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”Minä  olen  Kolminaisuus,  yksi,  jakamaton,  per-
sooniin jakautuva, olen Ykseys ja luonnoltani yh-
distynyt”, sanoo Isä, ja Poika, ja jumalallinen Hen-
ki.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Sinä synnytit meille muotomme kaltaisen Jumalan, 
kuitenkin  kaiken  Luojan.  Oi,  Jumalansynnyttäjä, 
rukoile häntä vanhurskauttamaan meidät sinun esi-
rukoustesi tähden.

Kontakki (6.säv.)
Sieluni, sieluni, │ nouse, miksi nukut? │ Loppu 
lähenee, │ ja sinä hämmennyt. │ Heräjä siis, │ 
että kaikkialla oleva │ ja kaikki täyttävä ║ Kris-
tus, Jumala,  sinua armahtaisi.

7. irmossi
Me olemme syntiä, laittomuutta ja vääryyttä teh-
neet sinun edessäsi, │ emme ole ottaneet vaarin, 
│ emmekä ole tehneet niin kuin sinä olet käske-
nyt meitä. │ Mutta älä meitä tyystin hylkää, ║ si-
nä, isien Jumala.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Minä olen syntiä tehnyt, olen rikkonut ja hyljännyt 
käskysi, sillä synneissä minä olen syntynyt, ja olen 
enentänyt haavojani. Mutta sinä, isien Jumala, ar-
mahda laupeudessasi minua.

Armahda minua,  – –

Sydämeni salat olen kertonut sinulle, Tuomarilleni. 
Näe  nöyrtymiseni,  näe  myös  murheeni,  tuomitse 
minut, isien Jumala, ja laupeudessasi armahda mi-
nua.
– –
Muinoin Saul kadottaessaan isänsä aasit löysi kor-
vaukseksi kuningaskunnan,  jonka hallitsijaksi  hä-
net  korotettiin.  Mutta  sinä,  sielu,  itseäsi  unohta-
matta, valvo kesyttömiä halujasi odottaessasi Kris-
tuksen valtakunnan tuomiota.
– –
Vaikka Herran esi-isä Daavid teki muinoin kaksin-
kertaisen synnin, ja haureuden nuoli lävisti hänet, 
ja  murhan  seurauksena  rangaistuksen  keihäs  ta-
voitti hänet, niin kuitenkin sinun mielesi halut, sie-
lu, ovat noita tekoja raskaampi sairaus.
– –
Daavid liitti muinoin laittomuuden laittomuuteen, 
sillä  hän  lisäsi  aviorikokseen  vielä  murhan,  heti 
kaksinkertaisesti katuen. Sinä, sielu, taas olet teh-

nyt pahempaa kuitenkaan katumatta Jumalan edes-
sä.
– –
Daavid muinoin lauloi virren, jossa hän tuomitsee 
tekemänsä teon, ja huutaa: ”Armahda minua. Sillä 
vain sinua, kaiken Jumalaa, vastaan minä olen syn-
tiä tehnyt. Sinä itse puhdista minut.”

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Yksi jakamaton Kolminaisuus, yhtä olentoa oleva 
pyhä Ykseys, Valkeudet ja Valkeus, kolmena Pyhä-
nä ja yhtenä Pyhänä ylistystä veisataan Jumalalle 
kolminaisuutena.  Siis  ylistä  ja  kunnioita  yhdessä 
Elämässä kolminaista Elämää, kaiken Jumalaa, oi, 
sielu.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Veisaamme sinulle, ylistämme sinua, kumarramme 
sinua, Jumalansynnyttäjä, sillä sinä olet synnyttä-
nyt ainokaisen Pojan ja Jumalan erottamattomasta 
Kolminaisuudesta, ja niin edeltä avannut taivaalli-
set meille maan päällä oleville.

8. irmossi
Häntä, jota taivasten joukot kunnioittavat, │  ja  
kerubit  ja  serafit  vavisten  pelkäävät, │  veisuin 
kunnioittakaa kaikki, joissa henki on, │ ja koko 
luomakunta, │  kiittäkää ja suuresti  ylistäkää ║ 
iankaikkisesti.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Vapahtaja, armahda minua, syntiä tehnyttä, herätä 
mieleni kääntymykseen, ota katuva vastaan, ole ar-
mollinen minulle huutaessani: ”Olen tehnyt syntiä 
sinua vastaan, pelasta minut. Olen harjoittanut lait-
tomuutta, armahda minua.”

Armahda minua,  – –

Vaunuissa  ajava Elia,  noustuaan  hyveitten  avulla 
niihin, kohotettiin maallisen yläpuolelle niin kuin 
taivaaseen.  Sieluni,  mietiskele  siis  hänen  nou-
suaan.
– –
Elisa  aikoinaan  Elian  vaipalla  kahtia  jakaen  py-
säytti Jordanin virran, mutta sinä, oi, sieluni, et ole 
hillittömyydessäsi tullut osalliseksi tästä armosta.
– –
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Saadessaan muinoin Eliaan vaipan Elisa sai  Her-
ralta kaksinkertaisen armon, mutta sinä, oi, sieluni, 
et ole hillittömyydessäsi tullut osalliseksi tästä ar-
mosta.
– –
Hyvin  harkiten  sunemilainen  vaimo  osoitti  mui-
noin vieraanvaraisuutta vanhurskaalle, mutta sinä, 
oi, sielu, et ole kotiisi laskenut vierasta etkä vaelta-
jaa. Sen tähden sinut  vaikeroivana heitetään hää-
huoneesta.
– –
Viheliäinen sielu, sinä olet aina jäljitellyt Geehasin 
alhaista mieltä. Luovu hänen rahanhimostaan edes 
vanhuudessasi,  ja  pahuutesi  hyljäten  pakene ran-
gaistuksen tulta.

Me ylistämme Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Aluton  Isä,  yhtä  aluton  Poika,  hyvä  Lohduttaja, 
vanhurskas Henki, maailmaan tulleen Jumalan Sa-
nan  Alkaja,  aluttoman  Isän  Sana,  elävä  ja  luova 
Henki, Kolmiykseys, armahda minua.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi, tahraton, niin kuin hohtavasta purppurasta hen-
gellinen purppurakangas, Immanuelin ihmismuoto 
rakentui  sinussa.  Sen tähden me totuudessa  kun-
nioitamme sinua Jumalansynnyttäjänä.

9. irmossi
Selittämätön on neitseellinen synnytys, │ ja puh-
das on Neitseen äitiys, │ sillä Jumalan syntymi-
nen │ tekee uudeksi luonnon järjestyksen. │ Sen 
tähden  me  sinua  kaikissa  sukupolvissa  oikean 
uskon mukaan │ Jumalan Morsiamena ja äitinä 
kunniassasi ║ ylistämme.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Mieli on haavoittunut, ruumis on voimaton, henki 
sairastaa, järki on heikentynyt, elämä nääntyy, lop-
pu on ovella. Sen tähden, viheliäinen sieluni, mitä 
teet Tuomarin saapuessa tutkimaan tilaasi?

Armahda minua,  – –

Sielu, olen esittänyt sinulle koko maailman synnyn 
Mooseksen kuvaamana, ja siinä olevat kirjoitukset 
vanhurskaista  ja  vääristä.  Oi,  sielu,  näistä  et  ole 
jäljitellyt vanhurskaita, vaan vääriä tehdessäsi syn-
tiä Jumalaa vastaan.
– –

Laki on heikentynyt, evankeliumi on pantu viralta, 
koko Raamatun olet laiminlyönyt, merkitystä vail-
la ovat profeetat, ja kaikki vanhurskaan puhe. Oi, 
sielu, vammasi ovat enentyneet, koska ei ole lääkä-
riä, joka sinut parantaisi.
– –
Sielu,  tuon  sinulle  uudesta  Raamatusta  esikuvia, 
jotka johdattavat sinut katumukseen. Seuraa innol-
la vanhurskaita,  mutta karta syntisiä.  Saavuta ru-
kouksin  ja  paastoin,  puhtaudella  ja  vakavuudella 
Kristuksen laupeus.
– –
Kristus tuli  ihmiseksi,  ja  ihmisenä puhui  minulle 
vapaaehtoisesti kokien kaiken luontoomme kuulu-
van,  paitsi  syntiä.  Oi,  sielu,  hän  osoittaa  sinulle 
esimerkillään nöyrtymisen muodon ja kuvan.
– –
Kristus tuli ihmiseksi kutsuen katumukseen ryövä-
reitä ja synnissä eläviä. Sielu, tee parannus. Portti 
on jo avattu valtakuntaan, johon ensimmäisinä me-
nevät katumuksen tehneet fariseukset, publikaanit 
ja avionrikkojat.
– –
Kristus  pelasti  tietäjät,  kutsui  kokoon  paimenet. 
Hän  saattoi  ilmi  lapsijoukkojen  marttyyriuden. 
Hän nosti kunniaan vanhuksen ja iällisen leskivai-
mon. Sielu, sinä et ole seurannut heitä teoissa etkä 
vaelluksessa.  Mutta  voi  sinua  silloin,  kun  sinut 
tuomitaan.
– –
Kun Herra oli paastonnut erämaassa neljäkymmen-
tä päivää, tuli hän lopulta nälkäiseksi osoittaen si-
ten ihmisluontonsa. Sielu, älä peljästy, vaikka vi-
hollinen  hyökkäisi  kimppuusi,  vaan  karkota  ru-
kouksin ja paastoten se jaloistasi.

Pyhä Andreas, rukoile Jumalaa meidän puoles-
tamme.

Kunnianarvoisa Andreas, kolminkertaisesti  autuas 
isä, Kreetan paimen, älä lakkaa rukoilemasta sinul-
le ylistystä veisaavien puolesta, että me, jotka aina 
kunnioitamme muistoasi, pääsisimme kaikesta vi-
hasta, ahdingosta ja turmiosta, ja saisimme lunas-
tuksen rikkomuksista.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.
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Veisaamme Isälle, suuresti  ylistämme Poikaa, ku-
marramme uskossa  jumalallista  Henkeä,  olemuk-
seltaan yhtä, jakaantumatonta Kolminaisuutta, Val-
keutena ja Valkeuksina, yhdessä Elämässä kolmi-
naista Elämää, maailman kaikille äärille elämän ja 
valkeuden Antajaa.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tahraton  Jumalansynnyttäjä,  varjele  kaupunkiasi, 
sillä sinussa uskollisesti halliten se on voimakas, ja 
sinun kauttasi se kukistaa ja voittaa jokaisen kiu-
sauksen, hävittää vastustajat, ja vallitsee alamaiset.

Katabasina 9. irmossi
Selittämätön on neitseellinen synnytys, │ ja puh-
das on Neitseen äitiys, │ sillä Jumalan syntymi-
nen │ tekee uudeksi luonnon järjestyksen. │ Sen 
tähden  me  sinua  kaikissa  sukupolvissa  oikean 
uskon mukaan │ Jumalan Morsiamena ja äitinä 
kunniassasi ║ ylistämme.

Suuri  ehtoonjälkeinen  palvelus  jatkuu tämän  jäl-
keen normaalisti.

Tiistai-ilta
Suuressa ehtoonjälkeisessä palveluksessa

ensimmäisellä paastoviikolla

1. irmossi (6.säv.)
Auttaja ja suojelija │ on tullut minulle pelastuk-
seksi.│ Hän on minun Jumalani, │ ja minä ylis-
tän häntä, │  hän on minun isäni Jumala, │  ja  
minä kunnioitan häntä, ║ sillä hän on ylen kor-
keasti ylistetty.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Vaelluksellani olen saanut itselleni Kainin verenhi-
mon  syyllisyyden,  ja  tullut  sielun  tietoisuudessa 
surmaajaksi vahvistaen lihan mielen taisteluun sie-
lua vastaan pahoilla teoillani.

Armahda minua,  – –

Jeesus, en ole seurannut Aabelin vanhurskautta, en 
milloinkaan tuonut sinulle otollisia lahjoja, en ju-

malisia tekoja, en puhdasta uhria, enkä nuhteetonta 
vaellusta.
– –
Viheliäinen sielu, Kainia seuraten olemme mekin 
tuoneet kaiken Luojalle saastaisia tekoja, viallisen 
uhrilahjan, ja hyödyttömän vaelluksen. Sen tähden 
meidät onkin tuomittu.
– –
Savenvalajana,  muovaten  saven  eläväksi,  annoit 
minulle lihan ja luut, hengityksen ja elämän. Sen 
tähden, oi, Luojani, Lunastajani ja Tuomarini, ota 
minut katuessani vastaan.
– –
Tunnustan sinulle, Vapahtaja, tekemäni synnit, sie-
luni ja ruumiini haavat, joita murhanhimoiset aja-
tukset, niin kuin ryövärit, ovat minussa aikaan saa-
neet.
– –
Vapahtaja, vaikka olenkin syntiä tehnyt, niin minä 
tiedän,  että  sinä  olet  ihmisiä  rakastava.  Säälien 
lyöt, ja rakastaen armahdat. Näet itkevän, ja juok-
set hänen luokseen niin kuin isä, joka kutsuu kotiin 
tuhlaajapojan.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Kaikkea ylempi Kolminaisuus, jota yhtenä kumar-
retaan, ota päältäni synnin raskaat kahleet, ja lau-
piaana suo minulle katumuksen kyyneleet.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjä, sinulle veisaavien toivo ja suo-
jelus, ota päältäni synnin raskaat kahleet, ja viatto-
mana valtiattarena ota katumukseni vastaan.

2. irmossi
Kuunnelkaa  te  taivaat, │  kun minä  puhun,  ja 
veisaan  ylistystä  Kristukselle, ║  joka  Neitsytäi-
distä tuli ihmisenä maailmaan.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Synti valmisti minullekin nahkaisen vaipan riisut-
tuaan minut verhosta, jonka Jumala oli antanut.

Armahda minua, – –

Kannan häpeän asua, ikään kuin viikunapuun leh-
tiä, todistuksena tahtoni alaisista himoista.
– –
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Olen pukeutunut vaippaan, johon himokas ja heku-
mallinen  elämän  kulku  on  painanut  leimansa  ja 
tahransa.
– –
Olen sortunut  himojen vaivaan,  ja  aineellisuuden 
turmioon, ja niin vihollinen nyt ahdistaa minua.
– –
Pidettyäni  aineellisuutta  ja  omaisuutta  rakastavaa 
elämää parempana kuin köyhyyttä, kannan nyt ras-
kasta iestä, oi, Vapahtaja.
– –
Olen koristanut ruumistani,  niin kuin epäjumalan 
kuvaa, häpeällisten aivoitusten kirjavalla verholla, 
ja olen tuomittu.
– –
Olen innolla huolehtinut vain ulkonaisesta hyvästä 
järjestyksestä laiminlyöden Jumalan tekemän sisäi-
sen luomuksen.
– –
Vapahtaja, olen himoilla tuhonnut alkuperäisen ku-
van kauneuden, mutta jälleen sitä etsien löydä se, 
niin kuin kadotettu hopearaha.
– – 
Niin kuin syntinen nainen huudan sinulle:  ”Minä 
olen syntiä tehnyt,  minä yksin olen tehnyt  syntiä 
sinua vastaan. Vapahtaja, ota mirhana vastaan mi-
nun kyyneleeni.”
– –
Niin kuin publikaani minä huudan sinulle: ”Ole ar-
mollinen,  ole  minulle  armollinen,  sillä  Aadamin 
jälkeläisistä ei yksikään ole minun tavallani tehnyt 
syntiä sinua vastaan, oi, Vapahtaja.”

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Veisuin ylistän sinua yhtenä kolmessa persoonassa, 
kaiken Jumalana, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tahraton  Jumalansynnyttäjä,  Neitsyt,  ylistetyistä 
ylistetyin, rukoile herkeämättä pelastustamme.

3. irmossi
Oi, Kristus, │  perusta seurakuntasi ║  käskyjesi  
järkkymättömälle kalliolle.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Sinä olet minulle elämän Lähde ja kuoleman Voit-
taja,  ja  minä  huudan  sinulle  sydämestäni  ennen 
loppuani:  ”Minä  olen  syntiä  tehnyt,  ole  armolli-

nen, ja pelasta minut.”

Armahda minua,  – –

Herra, minä olen syntiä tehnyt, olen syntiä tehnyt 
sinua vastaan, armahda minua. Sillä ei ole ketään 
syntiä  tehnyttä  ihmisten  joukossa,  jota  en  rikko-
muksissa voittaisi.
– –
Vapahtaja, minä olen vaelluksessani seurannut nii-
tä,  jotka  Nooan  aikana  elivät  syntisesti,  ja  olen 
myös perinyt heille annetun hukutustuomion.
– –
Sielu,  olet  kuin  isänsä  häpäisijä  Haam,  etkä  ole 
pois päin kääntyen jättänyt näkemättä lähimmäise-
si häpeää.
– –
Sieluni, pakene synnin paloa, niin kuin Loot pake-
ni Sodomaa ja Gomorraa. Pakene jokaisen järjettö-
män halun liekkiä.
– –
Minä huudan sinulle suurella äänellä:  ”Armahda, 
Herra, armahda minua, kun tulet enkeleinesi anta-
maan jokaiselle hänen tekojensa mukaan.”

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Sinä, ainoa luomaton Ykseys, aluton Alku, persoo-
nien Kolminaisuudessa ylistettävä, pelasta meidät, 
jotka uskossa kumarramme valtiuttasi.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjä,  sinä,  aviota  tuntematon,  olet 
synnyttänyt ajassa Isän ajattoman Pojan. Outo ih-
me,  sinä  pysyit  neitseenä  myös  ravitessasi  häntä 
rinnoistasi.

4. irmossi
Profeetta kuuli │  tulemisestasi,  Herra, │  ja oli  
peloissaan, │ koska syntyisit Neitseestä, ja ilmes-
tyisit  ihmisille, │  ja  sanoi: │  ”Olen kuullut  si-
nulta sanoman, │  ja olen peljästynyt. ║  Herra,  
kunnia sinun voimallesi.”

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Oi, sieluni, valvo ja ole neuvokas, kuten suuri pat-
riarkka, hankkiaksesi tiedon avulla menestystä, ol-
laksesi  Jumalan  näkevä  ymmärrys,  joka  läpäisee 
lähestymättömän pimeyden mietiskelyssä,  ja  kas-
vaa suuriin tehtäviin.
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Armahda minua,  – –

Suuri patriarkka kahdessatoista pojassaan on pyhä-
nä salaisuutena pystyttänyt sinulle, sieluni, toimin-
nassa kohoamisen tikapuut, ylen viisaasti asettaen 
lapset askelmiksi, askelmat etenemisen portaiksi.
– –
Sielu, innolla jäljitellen vihattua Eesauta, olet luo-
vuttanut  kukistajallesi  muinaisen  kauneutesi  esi-
koisuuden,  ja,  hylätessäsi  isäsi  siunauksen,  olet, 
sieluparka, kahdesti kukistettu, toiminnassa ja tie-
tämisessä. Sen tähden tee nyt parannus.
– –
Halujen  valtaamaa  Eesauta  kutsuttiin  Eedomiksi, 
sillä hän oli hillitön ja nautintojen tahraama. Hä-
nen nimensä, Eedom, merkitsee syntiä rakastavan 
sielun hehkumista.
– –
Oi, sielu, kuultuasi likaläjässä istuneen Jobin van-
hurskautumisesta,  et  ole  innolla  jäljitellyt  hänen 
miehuuttaan, eikä sinulla ole ollut pyrkimyksen lu-
juutta. Kaikessa, minkä olet tietänyt, minkä tunte-
nut,  ja  missä  olet  koeteltu,  on  sinut  kestämättö-
mäksi havaittu.
– –
Valtaistuimella istunut on nyt alastomana likaläjäl-
lä paisumia täynnä, lapsista rikas ja kaikkien ihai-
lema on äkkiä lapseton ja koditon. Kuitenkin hän 
katsoi likaläjän palatsiksi, ja märkähaavat helmik-
si.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Julistan jumaluuttasi olemukseltaan jakamattoma-
na, persoonissaan sekoittumattomana, kolmiyhtei-
senä Jumaluutena, joka yhtenä hallitsee, ja valtais-
tuimella  istuu.  Ja  suureen  ääneen  sinulle  laulan 
mahtavaa veisua,  jota  korkeuksissa  kolminkertai-
sesti veisataan.

Nyt, ja aina ja iankaikkisesti. Amen.

Sinä synnytät ja olet Neitsyt, kummassakin tapauk-
sessa luonnoltasi neitseenä pysyen. Hän, joka syn-
tyy, uudistaa luonnon lait, ja Neitsyt synnyttää tur-
meltumattomuudessa.  Missä  Jumala  tahtoo,  ku-
moutuu luonnon järjestys, sillä hän toimii tahtonsa 
mukaan.

5. irmossi
Oi,  ihmisiä  rakastava  Valtias, │  minä rukoilen 
sinua, valista minua, │  joka varhain yöllä etsin 
sinua. │  Ohjaa  minua  käskyissäsi, ║  ja  opeta 
täyttämään sinun tahtosi.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Sielu, olet kuullut virran vesien ja laineiden kanta-
masta  Mooseksen  kaisla-arkusta,  jossa  hän  mui-
noin, niin kuin suojatussa kammiossa, varjeltui fa-
raon käskyä seuranneesta katkerasta murhenäytel-
mästä.

Armahda minua,  – –

Jos, viheliäinen sieluni, olet kuullut, miten kätilöt 
muinoin surmasivat puhtaudessa syntyneitä poika-
lapsia, niin ravitse itseäsi suuren Mooseksen lailla 
nyt viisaudella.
– –
Viheliäinen sielu, sinä et ole suuren Mooseksen ta-
valla, lyötyäsi egyptiläistä mieltäsi, surmannut sitä. 
Sano, miten siis voisit parannusta tehden vapautua 
himoista.
– –
Suuri Mooses oleskeli autiomaassa. Sieluni, mene, 
ja seuraa hänen elämäntapaansa, jotta sinäkin mie-
tiskelyssä kokisit Jumalan ilmestymisen pensaassa.
– –
Sielu, ajattele Mooseksen sauvaa, joka löi merta, 
ja jähmetti syvyyden, vertauskuvana jumalallisesta 
rististä, jonka avulla sinäkin voit tehdä suuria.
– –
Aaron uhrasi Jumalalle puhtaan ja viattoman tulen, 
mutta Hofni ja  Piinehas, niin kuin sinäkin, sielu, 
uhrasivat  Jumalalle  kapinallisen,  saastutetun  elä-
män.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Sinua, Kolminaisuus, yhtä Jumalaa, me ylistämme: 
”Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä, Isä, Poika ja Henki, 
yksi olemus, Ykseys, jota aina kumarretaan.”

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Turmeltumaton, puhdas Neitsytäiti, sinusta pukeu-
tui  tomumajaani  Jumala,  joka  on  asettanut  aika-
kaudet, ja yhdistänyt itseensä ihmisluonnon.
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6. irmossi
Minä  huusin  alimmasta  tuonelasta  armollisen 
Jumalan puoleen, │ ja hän kuuli minun ääneni, 
║ johdattaen elämäni pois turmeluksesta.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Vapahtaja, rikkomusteni aallokko, paikoillensa pa-
laten, peitti äkisti minut niin kuin muinoin Punai-
sessa meressä egyptiläiset vaunusoturit.

Armahda minua,  – –

Sielu, muinaisen Israelin tavoin olet tehnyt järjet-
tömän valinnan pitäen himojen hillitöntä nautintoa 
parempana kuin jumalallista mannaa.
– –
Sielu,  sinä  olet  pitänyt  parempana kanaanilaisten 
tekemiä  kaivoja  kuin  kalliosta  puhjennutta  vesi-
suonta, josta viisauden Lähde maljan tavoin antaa 
jumalallisen opin virrata.
– –
Sieluni,  niin  kuin  mieletön  kansa  muinoin  erä-
maassa, sinä olet pitänyt liharuokaa, kiehuvia pato-
ja  ja  Egyptin  ravintoa  parempana  kuin  taivaan 
mannaa.
– –
Oi, Vapahtaja, palvelijasi Mooses, lyödessään sau-
valla kalliota, edeltä vertauskuvallisesti kuvasi elä-
väksi  tekevää  kylkeäsi,  josta  me  kaikki  ammen-
namme elämän juomaa.
– –
Sielu, tutki ja tarkkaa lupauksen maata, niin kuin 
Joosua, Nuunin poika, minkälainen se on, ja Juma-
lan lakia noudattamalla asetu sinne asumaan.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

”Minä  olen  Kolminaisuus,  yksi,  jakamaton,  per-
sooniin jakautuva, olen Ykseys ja luonnoltani yh-
distynyt”, sanoo Isä, ja Poika, ja jumalallinen Hen-
ki.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Sinä synnytit meille muotomme kaltaisen Jumalan, 
kuitenkin  kaiken  Luojan.  Oi,  Jumalansynnyttäjä, 
rukoile häntä vanhurskauttamaan meidät sinun esi-
rukoustesi tähden.

Kontakki (6.säv.)
Sieluni, sieluni, │ nouse, miksi nukut? │ Loppu 
lähenee, │ ja sinä hämmennyt. │ Heräjä siis, │ 
että kaikkialla oleva │ ja kaikki täyttävä ║ Kris-
tus, Jumala,  sinua armahtaisi.

7. irmossi
Me olemme syntiä, laittomuutta ja vääryyttä teh-
neet sinun edessäsi, │ emme ole ottaneet vaarin, 
│ emmekä ole tehneet niin kuin sinä olet käske-
nyt meitä. │ Mutta älä meitä tyystin hylkää, ║ si-
nä, isien Jumala.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Kun liiton  arkkia  vietiin  vaunuissa,  ja  vetohärkä 
kompastui, niin Ussa vain koskettamalla arkkia sai 
kokea Jumalan vihan. Mutta sinä, sielu, paeten hä-
nen väärää rohkeuttaan,  suhtaudu kunnioituksella 
siihen, mikä on jumalallista.

Armahda minua,  – –

Olet kuullut Absalomista, miten hän nousi luonnon 
järjestystä vastaan, ja olet oppinut tuntemaan hä-
nen  kuvottavat  tekonsa,  joilla  hän  häpäisi  isänsä 
Daavidin aviovuoteen. Kuitenkin sinä olet seuran-
nut hänen himollisuuttaan ja nautinnonhaluaan.
– –
Sielu, olet alistanut arvokkaan vapautesi ruumiisi 
orjuuteen  kohdattuasi  kiusaajassa  toisen  Ahitofe-
lin, ja taivuttuasi hänen neuvoihinsa. Mutta Kristus 
itse hajotti ne, että edes sinä pelastuisit.
– –
Muinoin  viisauden  armon  täyttämä  ihmeellinen 
Salomo, tekemällä pahoin Jumalan edessä, luopui 
hänestä. Sielu, sinä olet kirotun elämäsi tehnyt hä-
nen kaltaisekseen.
– –
Hekumallisuuden  viemänä  hän  tyystin  tahrasi  it-
sensä. Katso, viisauden rakastaja onkin haureuden 
rakastaja, ja Jumalasta vieraantunut. Voi, sielu, si-
nä  olet  mieltäsi  noudattaen  seurannut  häntä  hä-
peällisissä nautinnoissa.
– –
Sielu, sinä olet innolla seurannut Rehabeamia, jo-
ka hylkäsi isänsä vanhinten neuvon, sekä Jerobea-
mia, muinaista kapinoitsijaa, kelvotonta palvelijaa. 
Pakene heidän kaltaisuuttaan, ja huuda Jumalalle: 
”Minä olen syntiä tehnyt, armahda minua.”

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hengel-
le.
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Yksi jakamaton Kolminaisuus, yhtä olentoa oleva 
pyhä Ykseys, Valkeudet ja Valkeus, kolmena Pyhä-
nä ja yhtenä Pyhänä ylistystä veisataan Jumalalle 
kolminaisuutena.  Siis  ylistä  ja  kunnioita  yhdessä 
Elämässä kolminaista Elämää, kaiken Jumalaa, oi, 
sielu.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Veisaamme sinulle, ylistämme sinua, Jumalansyn-
nyttäjä, sillä sinä olet synnyttänyt ainokaisen Pojan 
ja Jumalan erottamattomasta Kolminaisuudesta, ja 
niin edeltä avannut taivaalliset meille maan päällä 
oleville.

8. irmossi
Häntä, jota taivasten joukot kunnioittavat, │  ja  
kerubit  ja  serafit  vavisten  pelkäävät, │  veisuin 
kunnioittakaa kaikki, joissa henki on, │ ja koko 
luomakunta, │  kiittäkää ja suuresti  ylistäkää ║ 
iankaikkisesti.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Sielu, seuratessasi Ussiaa esikuvanasi, olet saanut 
hänen pitalinsa kahdenkertaisena, sillä mielettömiä 
mietit, ja laittomuutta harjoitat. Hylkää kaikki tuo, 
ja riennä parannuksen tekoon.

Armahda minua,  – –

Sielu, olet kuullut niiniveläisistä,  jotka säkissä ja 
tuhkassa tekivät katumusta Jumalan edessä. Heitä 
kuitenkaan et ole seurannut,  vaan olet osoittautu-
nut  kurjemmaksi  kaikkia,  niin  ennen  lakia  kuin 
lain jälkeen rikkoneita.
– –
Sielu, olet kuullut Jeremiaasta, joka liejuisessa kai-
vossa huutaen itki Siionin kaupunkia, ja anoi kyy-
neleitä. Pitäen hänen itkuaan elämäsi esikuvana si-
nä pelastut.
– – 
Joona pakeni Tarsiiseen edeltä nähden niiniveläis-
ten kääntymyksen, sillä  profeettana hän tunsi  Ju-
malan  laupeuden.  Sen  tähden  hän  innolla  pyrki 
osoittamaan profetian oikeaksi.
– –
Oi,  sielu,  olet  kuullut,  miten  Daniel  jalopeurain 
luolassa sulki petojen kidat. Ja tiedät, miten Asarja 
ja nuorukaiset uskolla sammuttivat pätsin palavan 
liekin.
– –

Sielu, Vanhan testamentin kaikki ihmiset olen esit-
tänyt  sinulle  esikuvaksi.  Seuraa  vanhurskaitten 
hurskaita tekoja, ja pakene pahojen syntiä.

Me ylistämme Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Aluton  Isä,  yhtä  aluton  Poika,  hyvä  Lohduttaja, 
vanhurskas Henki, maailmaan tulleen Jumalan Sa-
nan  Alkaja,  aluttoman  Isän  Sana,  elävä  ja  luova 
Henki, Kolmiykseys, armahda minua.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi, tahraton, niin kuin hohtavasta purppurasta hen-
gellinen purppurakangas, Immanuelin ihmismuoto 
rakentui  sinussa.  Sen tähden me totuudessa  kun-
nioitamme sinua Jumalansynnyttäjänä.

9. irmossi
Selittämätön on neitseellinen synnytys, │ ja puh-
das on Neitseen äitiys, │ sillä Jumalan syntymi-
nen │ tekee uudeksi luonnon järjestyksen. │ Sen 
tähden  me  sinua  kaikissa  sukupolvissa  oikean 
uskon mukaan │ Jumalan Morsiamena ja äitinä 
kunniassasi ║ ylistämme.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Kristus  oli  kiusattuna.  Paha  henki  kiusasi  häntä 
muuttamaan kivet leiviksi, ja vei hänet vuorelle nä-
kemään silmänräpäyksessä kaikki maailman valta-
kunnat.  Oi,  sielu,  kavahda tuota näkyä,  valvo,  ja 
rukoile  joka hetki Jumalaa.

Armahda minua,  – –

Erämaata  rakastava  metsäkyyhkynen,  Kristuksen 
lamppu, huutavan ääni, kaikui saarnaten parannus-
ta. Herodes sen sijaan rikkoi lakia Herodiaan kans-
sa. Katso, sieluni, ettet joudu jumalattomien ansoi-
hin, vaan ole riemulla valmis parannukseen.
– –
Armon edelläkävijä asui erämaassa, ja koko Juu-
dea ja Samaria kuullessaan siitä riensivät tunnusta-
maan syntinsä halulla ottaen vastaan kasteen. Sinä, 
sielu, et ole seurannut näitten esikuvaa.
– –
Avioliitto on kunniallinen, ja aviovuode tahraton, 
sillä Kristus on ne molemmat siunannut läsnä ollen 
ja  aterioiden  Kaanaan  häissä,  ja  muuttaen  siellä 
veden viiniksi ensimmäisenä ihmeenään, jotta sinä, 
oi, sielu, muuttuisit mieleltäsi.
– –

– 11 (23) –



PYHÄN ANDREAS KREETALAISEN KATUMUSKANONI ENSIMMÄISELLE PAASTOVIIKOLLE
Kiuruveden ortodoksinen seurakunta • Romanos Pyrrö 3.2.2008

Kristus antoi voiman halvaantuneelle kantaa vuo-
detta, ja herätti eloon kuolleen nuorukaisen, lesken 
pojan, sekä sadanpäämiehen palvelijan. Ja ilmoit-
taessaan itsensä Samarian naiselle hän edeltä kuva-
si sinulle, sielu, hengessä tapahtuvan Jumalan pal-
velemisen.
– –
Herra  paransi  verenvuototautisen,  joka  koski  hä-
nen  viittansa  liepeeseen,  puhdisti  pitalisia,  antoi 
valon sokeille, oikaisi rampain jäsenet, ja paransi 
sanallaan kuurot ja mykät ja koukistuneen naisen, 
jotta sinä, viheliäinen sielu, pelastuisit.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Veisaamme Isälle, suuresti  ylistämme Poikaa, ku-
marramme uskossa  jumalallista  Henkeä,  olemuk-
seltaan yhtä, jakaantumatonta Kolminaisuutta, Val-
keutena ja Valkeuksina, yhdessä Elämässä kolmi-
naista Elämää, maailman kaikille äärille elämän ja 
valkeuden Antajaa.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tahraton  Jumalansynnyttäjä,  varjele  kaupunkiasi, 
sillä sinussa uskollisesti halliten se on voimakas, ja 
sinun kauttasi se kukistaa ja voittaa jokaisen kiu-
sauksen, hävittää vastustajat, ja vallitsee alamaiset.

Katabasina 9. irmossi
Selittämätön on neitseellinen synnytys, │ ja puh-
das on Neitseen äitiys, │ sillä Jumalan syntymi-
nen │ tekee uudeksi luonnon järjestyksen. │ Sen 
tähden  me  sinua  kaikissa  sukupolvissa  oikean 
uskon mukaan │ Jumalan Morsiamena ja äitinä 
kunniassasi ║ ylistämme.

Suuri  ehtoonjälkeinen  palvelus  jatkuu tämän  jäl-
keen normaalisti.

Keskiviikkoilta
Suuressa ehtoonjälkeisessä palveluksessa

ensimmäisellä paastoviikolla

1. irmossi (6.säv.)
Auttaja ja suojelija │ on tullut minulle pelastuk-
seksi.│ Hän on minun Jumalani, │ ja minä ylis-
tän häntä, │  hän on minun isäni Jumala, │  ja  
minä kunnioitan häntä, ║ sillä hän on ylen kor-
keasti ylistetty.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Vapahtaja,  nuoruudesta  alkaen  olen  hyljännyt  si-
nun käskysi,  koko elämäni viettäen himoissa, vä-
linpitämättömänä  ja  toimettomana.  Sen  tähden 
huudan sinulle nyt lopussa: ”Vapahtaja, pelasta mi-
nut.”

Armahda minua,  – –

Vapahtaja, älä vanhuudessanikaan heitä minua tuo-
nelan tyhjyyteen, kun makaan porteillasi, vaan en-
nen  loppuani  ihmisiä  rakastavana  anna  minulle 
päästö rikkomuksistani.
– –
Vapahtaja, tuhlattuani hukkaan olemukseni siveet-
tömyydessä, olen vailla hurskauden hyveitä, ja nyt 
nälästä  nääntyneenä  huudan  sinulle:  ”Laupeuden 
Isä, riennä jo armahtamaan minua.”
– –
Olen aivoituksissani  joutunut ryövärien käsiin, ja 
nyt  olen  kokonaan  heidän  lyömänään  haavoja 
täynnä. Mutta sinä itse, Kristus, Vapahtaja, ole tur-
vanani, ja paranna minut.
– –
Pappi näki minut ensiksi, ja meni ohitse, ja leevi-
läinen  nähdessään  vaivani  ylenkatsoi  alastonta. 
Mutta sinä, Jeesus, joka olet Mariasta syntynyt, ole 
turvanani, ja armahda minua.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Oi, pyhittäjä-äiti Maria, anna minulle taivaallisesta 
kaitselmuksesta lähtevä armon kirkkaus välttääkse-
ni himojen pimeyttä, ja veisatakseni hartaasti elä-
mäsi riemullisesta kilvoituksesta.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.
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Kaikkea ylempi Kolminaisuus, jota yhtenä kumar-
retaan, ota päältäni synnin raskaat kahleet, ja lau-
piaana suo minulle katumuksen kyyneleet.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjä, sinulle veisaavien toivo ja suo-
jelus, ota päältäni synnin raskaat kahleet, ja viatto-
mana valtiattarena ota katumukseni vastaan.

2. irmossi
Kuunnelkaa  te  taivaat, │  kun minä  puhun,  ja 
veisaan  ylistystä  Kristukselle, ║  joka  Neitsytäi-
distä tuli ihmisenä maailmaan.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Olen hillittömyydessä, Daavidin tavoin horjahtaen, 
langennut  ja  tahrautunut  lokaan,  mutta  salli  kyy-
nelteni puhdistaa minut, oi, Vapahtaja.

Armahda minua, – –

Ei minulla ole kyyneleitä, ei  parannuksen mieltä, 
eikä  katumusta.  Mutta  sinä,  Vapahtaja,  Jumala, 
lahjoita ne minulle.
– –
Olen hävittänyt alkuperäisen kauneuden ja jaloute-
ni, nyt makaan alastomana ja häpeän vallassa.
– –
Herra,  Herra,  älä  siis  sulje  minulta  oveasi,  vaan 
avaa se, kun minä sinun edessäsi kadun.
– –
Herra, kuule sieluni huokaukset, ota vastaan kyy-
neleeni, ja pelasta minut.
– –
Ihmisiä rakastava, joka tahdot kaikkien pelastuvan, 
kutsu minut jälleen luoksesi, ja ota minut hyvyy-
dessäsi katuvaisena vastaan.
– –
Tahraton  Jumalansynnyttäjä,  Neitsyt,  ylistetyistä 
ylistetyin, rukoile herkeämättä pelastustamme.
– –
”Katsokaa, katsokaa, minä olen Jumala.” Kuunte-
le, sieluni, tätä Herran ääntä, käänny pois entisistä 
synneistäsi, ja pelkää häntä, joka on oikeuden Ja-
kaja, Tuomari ja Jumala.
– –
Ketä  muistutat,  sinä,  monien  syntien  sielu?  Voi, 
ensimmäistä Kainia ja tuota Lemekiä, joka kivitti 
ruumiinsa pahoilla teoilla, ja surmasi järjen mielet-
tömillä haluillaan.
– –

Oi, sielu, jättäen sivuun kaikki ennen lakia eläneet, 
et ole ollut niin kuin Seet, etkä seurannut Enosta, 
et  maailmasta otettua Hanokia, etkä Nooaa, vaan 
sinun on nähty olevan vailla hurskautta.
– –
Sieluni,  sinä  vain olet  avannut  Jumalasi  rangais-
tuksen virrat,  ja,  niin kuin maan vedenpaisumuk-
sessa, olet hukuttanut ruumiisi, tekosi ja elämäsi, 
ja jäänyt pois pelastuksen arkista.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Kaikella innolla ja alttiudella olet sinä kiiruhtanut 
Kristuksen tykö, hyljäten entisen synnin tien, eläen 
ruokittuna  jalan  kulkemattomissa  erämaissa,  ja 
puhtaudessa täyttäen hänen jumalalliset käskynsä.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Aluton ja luomaton Kolminaisuus, jakamaton Yk-
seys, ota minut katuvana vastaan, ja pelasta syntiä 
tehnyt. Sinun luotusi minä olen, älä ylenkatso mi-
nua, vaan ole minulle kärsivällinen, ja päästä mi-
nut tuomion tulesta.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tahraton  valtiatar,  Jumalansynnyttäjä,  luoksesi 
rientävien toivo, ja myrskyyn joutuneitten satama, 
saata anomuksillasi laupiaaksi minulle armollinen 
Luoja ja Poikasi.

3. irmossi
Oi, Kristus, │  perusta seurakuntasi ║  käskyjesi  
järkkymättömälle kalliolle.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Sieluparka,  et  ole perinyt  Seemin siunausta,  etkä 
saanut Jaafetin tavoin laajaa perintöä synninpääs-
tön maasta.

Armahda minua,  – –

Sieluni, lähde Harranista, synnin maasta, ja saavu 
maahan, joka virtaa Aabrahamin perinnökseen saa-
maa, alati elävää, katoamattomuutta.
– –
Sieluni,  olet  kuullut  Aabrahamista,  joka muinoin 
jätti ainiaaksi isänsä maan, ja hänestä tuli vaeltaja. 
Seuraa sinä hänen tietänsä.
– –
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Osoittaessaan vieraanvaraisuutta  enkeleille  Mam-
ren tammistossa patriarkka sai vanhuudessa perin-
nöksi lupauksen lapsen.
– –
Sieluparka, joka tiedät Iisakin olleen uusi, salaises-
ti  Herralle kannettu, polttouhri,  seuraa hänen tie-
tään.
– –
Valvo, sieluni, olethan kuullut Ismaelista, joka kar-
kotettiin  orjattaren  poikana.  Katso,  ettei  sinulle 
synnillisesti eläessäsi samoin tapahtuisi.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Pyhittäjä-äiti, olen rikkomusten hyökyjen ja aalto-
jen armoilla, mutta varjele sinä minua, ja johdata 
jumalallisen parannuksen turvasatamaan.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Pyhittäjä-äiti, joka nytkin kohotat hartaita anomuk-
sia  laupiaalle  Jumalansynnyttäjälle,  auta  minua 
esirukouksillasi pääsemään Jumalan eteen.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Sinä, ainoa luomaton Ykseys, aluton Alku, persoo-
nien Kolminaisuudessa ylistettävä, pelasta meidät, 
jotka uskossa kumarramme valtiuttasi.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjä, sinä aviota tuntematta olet syn-
nyttänyt ajassa Isän ajattoman Pojan. Outo ihme. 
Sinä pysyit  neitseenä myös  ravitessasi  häntä  rin-
noistasi.

4. irmossi
Profeetta kuuli │  tulemisestasi,  Herra, │  ja oli  
peloissaan, │ koska syntyisit Neitseestä, ja ilmes-
tyisit  ihmisille, │ ja  sanoi: │  ”Olen kuullut  si-
nulta sanoman, │  ja olen peljästynyt. ║  Herra,  
kunnia sinun voimallesi.”

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Ruumiini  olen  liannut,  henkeni  saastuttanut,  ja 
olen  kokonaan  haavoissani.  Mutta,  Kristus,  sinä 
lääkärinä paranna ruumiini ja henkeni katumuksel-

lani, pesemällä pese ja puhdista ne, Vapahtajani, ja 
tee luntakin valkeammiksi.

Armahda minua,  – –

Oi, Sana, ristiinnaulittuna sinä annoit  ruumiisi  ja 
veresi  kaikkien puolesta;  ruumiisi  luodaksesi  mi-
nut uudelleen, ja veresi pestäksesi minut puhtaak-
si. Annoit henkesi johdattaaksesi minut Isäsi tykö, 
oi, Kristus.
– – 
Sinä,  Laupias,  olet  pelastaaksesi  meidät  toimitta-
nut pelastuksen maan päällä vapaaehtoisesti puulle 
ristiinnaulittuna. Suljettuna ollut Eeden on avoin-
na, taivas ja maa, koko luomakunta, kaikki kansat, 
pelastuvat ja palvovat sinua.
– –
Olkoon  kyljestäsi  vuotanut  veri  ja  vesi  minulle 
synninpäästön pesona ja juomana, jotta minä nii-
den puhdistamana ja voitelemana, oi, Sana, käyt-
täisin armovoiteena ja juomana eläviä sanojasi.
– –
Kirkon malja on sinun elämää tuova kylkesi, josta 
meille, oi, Vapahtajamme, virtasi anteeksiantamuk-
sen  ja  tietämyksen  kaksoisvirta  vanhan ja  uuden 
liiton kuvana.
– –
Olen jäänyt  häähuoneen ulkopuolelle,  vaille  hää-
juhlaa, vaille  illallista.  Lamppu on sammunut öl-
jyttömänä, ja portti on suljettu nukkuessani. Ateria 
on päättynyt,  ja minut heitetty ulos kädet ja jalat 
sidottuina.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Julistan jumaluuttasi olemukseltaan jakamattoma-
na, persoonissaan sekoittumattomana, kolmiyhtei-
senä Jumaluutena, joka yhtenä hallitsee ja valtais-
tuimella  istuu,  ja  suureen  ääneen  sinulle  laulan 
mahtavaa veisua,  jota  korkeuksissa  kolminkertai-
sesti veisataan.

Nyt, ja aina ja iankaikkisesti. Amen.

Sinä  synnytät,  ja  olet  Neitsyt,  kummassakin  ta-
pauksessa luonnoltasi neitseenä pysyen. Hän, joka 
syntyy, uudistaa luonnon lait, ja Neitsyt synnyttää 
turmeltumattomuudessa. Missä Jumala tahtoo, ku-
moutuu luonnon järjestys, sillä hän toimii tahtonsa 
mukaan.
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5. irmossi
Oi,  ihmisiä  rakastava  Valtias, │  minä rukoilen 
sinua, valista minua, │  joka varhain yöllä etsin 
sinua. │  Ohjaa  minua  käskyissäsi, ║  ja  opeta 
täyttämään sinun tahtosi.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Herra,  olen ajatuksiltani,  sielultani  ja  ruumiiltani 
raskas niin kuin Jannes ja Jambres faraon katkeras-
sa  palveluksessa,  ja  mieleni  on  syvälle  uponnut, 
mutta auta sinä minua.

Armahda minua,  – –

Valtias, minä poloinen olen mieleni tahrannut lo-
kaan.  Rukoilen  sinua:  ”Pese  minut  kyyneleitteni 
kylvyssä, ja valkaise olemukseni lumen kaltaisek-
si.”
– –
Vapahtajani,  tutkiessani  tekojani  näen  itseni  jo-
kaista ihmistä syntisempänä, sillä olen syntiä teh-
nyt tieten tahtoen, enkä tietämättäni.
– –
Säästä,  säästä,  Herra,  luotuasi.  Minä  olen  syntiä 
tehnyt, anna minulle anteeksi, sillä sinä yksin olet 
luonnoltasi  puhdas, ja  sinä yksin olet  saastaisuu-
desta vapaa.
– –
Minun tähteni,  totinen  Jumala,  otit  muotoni,  teit 
ihmeitä parantaen pitalisia,  vahvistaen halvaantu-
neita, ja pysäyttäen verenvuototautia potevan nai-
sen sairauden viittasi liepeen kosketuksella, oi, Va-
pahtaja.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Jordanin virran ylitettyäsi löysit itsellesi tuskatto-
man levon hekumaa paeten. Vapauta meidätkin he-
kumasta rukouksillasi, pyhittäjä-äiti.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Sinua, Kolminaisuus, yhtä Jumalaa, me ylistämme: 
”Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä, Isä, Poika ja Henki, 
yksi olemus, Ykseys, jota aina kumarretaan.”

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Turmeltumaton, puhdas Neitsytäiti, sinusta pukeu-
tui  tomumajaani  Jumala,  joka  on  asettanut  aika-
kaudet, ja yhdistänyt itseensä ihmisluonnon.

6. irmossi
Minä  huusin  alimmasta  tuonelasta  armollisen 
Jumalan puoleen, │ ja hän kuuli minun ääneni, 
║ johdattaen elämäni pois turmeluksesta.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Nouse ylös,  ja  taistele  lihan himoja  vastaan niin 
kuin Joosua Amalekia vastaan, ja voita aina gibeo-
nilaiset, nuo petolliset aivoitukset.

Armahda minua,  – –

Ylitä ajan virran säädetty luonto muinaisen arkin 
tavoin,  ja  ota  haltuusi  lupauksen  maa,  oi,  sielu. 
Näin käskee Jumala.
– –
Niin kuin pelastit huutavan Pietarin, riennä pelas-
tamaan minutkin, oi, Vapahtaja. Vapauta minut pe-
dosta ojentamalla kätesi, ja nosta ylös synnin sy-
vyyksistä.
– –
Valtias, Kristus, minä tunnen sinut tyveneksi sata-
maksi. Kiiruhda vapauttamaan minut synnin poh-
jattomista syvyyksistä ja epätoivosta.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

”Minä  olen  Kolminaisuus,  yksi,  jakamaton,  per-
sooniin jakautuva, olen Ykseys ja luonnoltani yh-
distynyt”, sanoo Isä, ja Poika, ja jumalallinen Hen-
ki.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Sinä synnytit meille muotomme kaltaisen Jumalan, 
kuitenkin  kaiken  Luojan.  Oi,  Jumalansynnyttäjä, 
rukoile häntä vanhurskauttamaan meidät sinun esi-
rukoustesi tähden.

Kontakki (6.säv.)
Sieluni, sieluni, │ nouse, miksi nukut? │ Loppu 
lähenee, │ ja sinä hämmennyt. │ Heräjä siis, │ 
että kaikkialla oleva │ ja kaikki täyttävä ║ Kris-
tus, Jumala,  sinua armahtaisi.
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7. irmossi
Me olemme syntiä, laittomuutta ja vääryyttä teh-
neet sinun edessäsi, │ emme ole ottaneet vaarin, 
│ emmekä ole tehneet niin kuin sinä olet käske-
nyt meitä. │ Mutta älä meitä tyystin hylkää, ║ si-
nä, isien Jumala.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Sielu, olet tietoisesti pelottavassa määrässä tehnyt 
Manassen rikoksia asettaen himot epäjumaliksi, ja 
enentäen  sitä,  mikä  on  vihattavaa.  Mutta  innolla 
seuraa myös hänen katumustaan, ja ole valpas.

Armahda minua,  – –

Voi, minun sieluni. Sinä olet saastaisuudessa voit-
tanut Ahabin, olet nyt lihallisuuden maja ja himo-
jen häpeällinen astia.  Mutta huokaa sydämesi sy-
vyydestä, ja tunnusta Jumalalle syntisi.
– –
Sielu, taivas on sinulta suljettu, ja Jumalan sallima 
nälänhätä on tullut osaksesi, koska olet ollut mui-
naisen Ahabin tavoin tottelematon Eliaan sanoille. 
Mutta ole niin kuin Sarpatin leskivaimo, ja ravitse 
profeetan sielua.
– –
Elia muinoin poltti sata Iisebelin käskyläistä tuhot-
tuaan  häpeällisyyden  papit  nuhteeksi  Ahabille. 
Mutta karta noiden molempien tekoja,  sieluni,  ja 
pysy lujana.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Yksi jakamaton Kolminaisuus, yhtä olentoa oleva 
pyhä Ykseys, Valkeudet ja Valkeus, kolmena Pyhä-
nä ja yhtenä Pyhänä ylistystä veisataan Jumalalle 
kolminaisuutena.  Siis  ylistä  ja  kunnioita  yhdessä 
Elämässä kolminaista Elämää, kaiken Jumalaa, oi, 
sielu.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Veisaamme sinulle, ylistämme sinua, kumarramme 
sinua, Jumalansynnyttäjä, sillä sinä olet synnyttä-
nyt ainokaisen Pojan ja Jumalan erottamattomasta 
Kolminaisuudesta, ja niin edeltä avannut taivaalli-
set meille maan päällä oleville.

8. irmossi
Häntä, jota taivasten joukot kunnioittavat, │  ja  
kerubit  ja  serafit  vavisten  pelkäävät, │  veisuin 
kunnioittakaa kaikki, joissa henki on, │ ja koko 
luomakunta, │  kiittäkää ja suuresti  ylistäkää ║ 
iankaikkisesti.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Vapahtaja,  oikeamielinen  Tuomari,  armahda  mi-
nua, ja päästä minut siitä tulesta ja uhasta, joka mi-
nua oikeuden mukaan odottaa. Suo minulle ennen 
loppuani anteeksianto hyveen ja katumuksen tiellä.

Armahda minua,  – –

Niin  kuin  ryöväri  minä  huudan  sinulle:  ”Muista 
minua.”  Niin  kuin  Pietari  minä  itken  katkerasti. 
”Vapahtaja, ole minulle armollinen”, minä huudan 
publikaanin tavoin. Itken kyyneleitä niin kuin syn-
tinen  nainen.  Ota  vastaan  minunkin  valitukseni, 
niin kuin kerran kanaanilaisen vaimon.
– –
Vapahtaja, sinä, ainoa Parantaja, paranna sielupar-
kani sairaus. Sido minut, vuodata öljy ja viini, an-
na parannuksen tekoja ja katumuksen kyyneleitä.
– –
Kanaanilaisen vaimon tavoin huudan Daavidin Po-
jalle: ”Armahda minua.” Niin kuin verenvuototau-
tinen  nainen  kosketan viitan  lievettä.  Minä itken 
niin kuin Martta ja Maria Lasarusta.

Me ylistämme Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Aluton  Isä,  yhtä  aluton  Poika,  hyvä  Lohduttaja, 
vanhurskas Henki, maailmaan tulleen Jumalan Sa-
nan  Alkaja,  aluttoman  Isän  Sana,  elävä  ja  luova 
Henki, Kolmiykseys, armahda minua.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi, tahraton, niin kuin hohtavasta purppurasta hen-
gellinen purppurakangas, Immanuelin ihmismuoto 
rakentui  sinussa.  Sen tähden me totuudessa  kun-
nioitamme sinua Jumalansynnyttäjänä.

9. irmossi
Selittämätön on neitseellinen synnytys, │ ja puh-
das on Neitseen äitiys, │ sillä Jumalan syntymi-
nen │ tekee uudeksi luonnon järjestyksen. │ Sen 
tähden  me  sinua  kaikissa  sukupolvissa  oikean 
uskon mukaan │ Jumalan Morsiamena ja äitinä 
kunniassasi ║ ylistämme.
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Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Kristus, Sana, sairaudet parantaen toi ilosanoman 
köyhille, paransi rampoja, söi publikaanien kanssa, 
puhui syntisille. Jairuksen tyttären pois lähteneen 
sielun hän kädellä koskettaen palautti takaisin.

Armahda minua,  – –

Publikaani pelastui, ja syntinen nainen muuttui si-
veäksi, mutta kerskaileva fariseus tuomittiin. Sillä 
tuo  sanoi:  ”Ole  minulle  armollinen.”  Tämä  taas: 
”Armahda minua.” Mutta fariseus itsestään ylpeil-
len  huusi:  ”Jumala,  minä  kiitän  sinua”,  ja  puhui 
mielettömyyden sanoja.
– –
Sakkeus oli publikaani, mutta silti sai pelastuksen. 
Simon,  fariseus,  joutui  häpeään,  mutta  syntinen 
nainen sai täydellisen synninpäästön häneltä, jolla 
on valta päästää syntejä. Sielu, seuraa sitä esikuva-
nasi.
– –
Oi, sieluparka, et ole ollut niin kuin syntinen nai-
nen,  joka  toi  alabasteripullossa  mirhaa,  kyynelin 
voiteli ja hiuksillaan kuivasi sen Herran jalat, joka 
repi rikki hänen vanhojen rikostensa velkakirjan.
– –
Sieluni,  tiedät  ne  kaupungit,  joille  Kristus  antoi 
evankeliumin, ja jotka kuitenkin saivat kirouksen. 
Pelkää niiden esimerkkiä, äläkä tule niiden kaltai-
seksi,  sillä verrattuaan niitä Sodoman asukkaisiin 
Valtias tuomitsi ne alas, hamaan tuonelaan.
– –
Sieluni, älä anna epätoivon tehdä itseäsi huonom-
maksi kuin kanaanilainen vaimo, josta olet kuullut, 
miten hänen uskonsa kautta parannettiin hänen tyt-
tärensä Jumalan sanalla. Huuda sydämesi pohjasta 
Kristukselle niin kuin hän: ”Daavidin Poika, pelas-
ta minutkin.”

Pyhä Andreas, rukoile Jumalaa meidän puoles-
tamme.

Kunnianarvoisa Andreas, kolminkertaisesti  autuas 
isä, Kreetan paimen, älä lakkaa rukoilemasta sinul-
le ylistystä veisaavien puolesta, että me, jotka aina 
kunnioitamme muistoasi, pääsisimme kaikesta vi-
hasta, ahdingosta ja turmiosta, ja saisimme lunas-
tuksen rikkomuksista.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Veisaamme Isälle, suuresti  ylistämme Poikaa, ku-
marramme uskossa  jumalallista  Henkeä,  olemuk-
seltaan yhtä, jakaantumatonta Kolminaisuutta, Val-
keutena ja Valkeuksina, yhdessä Elämässä kolmi-
naista Elämää, maailman kaikille äärille elämän ja 
valkeuden Antajaa.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tahraton  Jumalansynnyttäjä,  varjele  kaupunkiasi, 
sillä sinussa uskollisesti halliten se on voimakas, ja 
sinun kauttasi se kukistaa ja voittaa jokaisen kiu-
sauksen, hävittää vastustajat, ja vallitsee alamaiset.

Katabasina 9. irmossi
Selittämätön on neitseellinen synnytys, │ ja puh-
das on Neitseen äitiys, │ sillä Jumalan syntymi-
nen │ tekee uudeksi luonnon järjestyksen. │ Sen 
tähden  me  sinua  kaikissa  sukupolvissa  oikean 
uskon mukaan │ Jumalan Morsiamena ja äitinä 
kunniassasi ║ ylistämme.

Suuri  ehtoonjälkeinen  palvelus  jatkuu tämän  jäl-
keen normaalisti.

Torstai-ilta
Suuressa ehtoonjälkeisessä palveluksessa

ensimmäisellä paastoviikolla

1. irmossi (6.säv.)
Auttaja ja suojelija │ on tullut minulle pelastuk-
seksi.│ Hän on minun Jumalani, │ ja minä ylis-
tän häntä, │  hän on minun isäni Jumala, │  ja  
minä kunnioitan häntä, ║ sillä hän on ylen kor-
keasti ylistetty.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Jumalan Karitsa, joka otat pois kaikkien synnit, ota 
minultakin synnin raskas ies, ja laupeudessasi anna 
minulle katumuksen kyyneleitä.

Armahda minua,  – –

Oi, Jeesus, minä lankean sinun eteesi. Olen tehnyt 
syntiä sinua vastaan, ole minulle armollinen. Ota 
minulta  synnin raskas ies,  ja  laupiaana Jumalana 
ota minut katuessani vastaan.
– –
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Älä käy tuomiolle kanssani osoittaen tekojani, vaa-
tien tiliä sanoistani, ja tutkien pyrkimyksiäni, vaan 
laupeudessasi  pelasta  minut  katsomatta  pahoihin 
tekoihini, oi, Kaikkivoimallinen.
– –
Nyt on parannuksen aika, ja lähestyn sinua, Luo-
jaani. Ota minulta synnin raskas ies, ja laupeudes-
sasi anna minulle katumuksen kyyneleitä.
– –
Tuhlattuani sieluni olen vailla hurskauden hyveitä, 
nyt  nälkää  nähden  huudan:  ”Sinä  armon  Lähde, 
kiiruhda minua armahtamaan.”

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Hyljäten hekuman kurittomuuden, ja alistuen Kris-
tuksen jumalallisiin lakeihin, sinä annoit itsesi hä-
nelle,  ja  näin  suurella  hurskaudella  täytit  kaikki 
hyveet.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Kaikkea ylempi Kolminaisuus, jota yhtenä kumar-
retaan, ota päältäni synnin raskaat kahleet, ja lau-
piaana suo minulle katumuksen kyyneleet.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjä, sinulle veisaavien toivo ja suo-
jelus, ota päältäni synnin raskaat kahleet, ja viatto-
mana valtiattarena ota katumukseni vastaan.

2. irmossi
Katsokaa, katsokaa, │ minä olen Jumala, │ joka 
muinoin erämaassa annoin mannan sataa, │ ja 
veden virrata kalliosta kansalleni │  pelkällä oi-
kealla kädelläni ║ ja väkevyydelläni.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

”Miehen surmasta olen ikään kuin haavoittunut, ja 
nuorukaisen surmasta saanut vamman”, Lemek va-
littaen  huusi.  Mutta  sinä,  oi,  sieluni,  et  vapise, 
vaikka olet saastuttanut ruumiisi, ja kokonaan tah-
rannut mielesi.

Armahda minua, – –

Oi,  sielu,  sinä  yritit  rakentaa  tornin  ja  pystyttää 
turvapaikan haluillesi, mutta Luoja sekoitti aikeesi 
ja murskasi juonittelusi.
– –

Miten olenkaan ollut niin kuin Lemek, tuo vanha 
murhamies,  surmaten  sielun  nautinnonhaluillani, 
niin  kuin  hän  miehen;  ja  mielen,  niin  kuin  hän 
nuorukaisen; ja murhaaja Kainin tavoin ruumiini, 
niin kuin hän veljensä.
– –
Herra  antoi  muinoin  sataa  tulta  taivaasta  laitto-
muutta  rakastavan  Sodoman  tuhoten,  mutta  sinä, 
sielu, olet sytyttänyt rangaistustulen, jossa joudut 
katkerasti palamaan.
– –
Minä olen lävistettynä haavoittunut. Katso, viholli-
sen nuolet ovat näin merkinneet sieluni ja ruumii-
ni. Katso, nämä vammat, haavat ja silpomiset huu-
tavat julki tietoisen himollisuuteni jäljet.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Pahan syövereihin vajonneena sinä, Maria, kohotit 
kätesi laupiaan Jumalan puoleen, ja hän ihmisiä ra-
kastavana ojensi avun käden sinulle niin kuin mui-
noin Pietarille, kaikessa tahtoen kääntymystäsi.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Aluton ja luomaton Kolminaisuus, jakamaton Yk-
seys, ota minut katuvana vastaan, ja pelasta syntiä 
tehnyt. Sinun luotusi minä olen, älä ylenkatso mi-
nua, vaan ole minulle kärsivällinen, ja päästä mi-
nut tuomion tulesta.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tahraton  valtiatar,  Jumalansynnyttäjä,  luoksesi 
rientävien toivo, ja myrskyyn joutuneitten satama, 
saata anomuksillasi laupiaaksi minulle armollinen 
Luoja ja Poikasi.

3. irmossi
Oi, Herra, │  anna järkkyneen sydämeni perus-
taksi │ sinun käskyjesi kallio, ║ sillä sinä olet ai-
noa Pyhä ja Herra.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Sinä,  sielu,  olit  muinaisen  egyptiläisen  Haagarin 
kaltainen antautuessasi tahallasi orjaksi, ja synnyt-
täessäsi röyhkeyden, uuden Ismaelin.

Armahda minua,  – –
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Minun sieluni, vaikka tunnet Jaakobin maan päältä 
taivaaseen johtaneet tikapuut, ei sinulla kuitenkaan 
ole hurskautta lujina askelminasi.
– –
Seuraa  vaelluksessasi  Jumalan  pappia,  yksinäistä 
kuningasta, joka maailmassa ihmisten keskellä oli 
Kristuksen elämän kuva.
– –
Kurja sielu, käänny ja huokaa, ennen kuin elämän 
juhla loppuu, ja Herra sulkee häähuoneen oven.
– –
Sielu,  älä  taaksesi  katsoen muutu suolapatsaaksi. 
Pelkää  Sodoman  esimerkkiä,  ja  pelastaudu  ylös 
Sooariin.
– –
Valtias,  älä  hylkää  sinulle  veisaavien  rukousta, 
vaan ihmisiä rakastavana ole armollinen, ja suo us-
kossa anoville synninpäästö.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Sinä, ainoa luomaton Ykseys, aluton Alku, persoo-
nien Kolminaisuudessa ylistettävä, pelasta meidät, 
jotka uskossa kumarramme valtiuttasi.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jumalansynnyttäjä, sinä aviota tuntematta olet syn-
nyttänyt ajassa Isän ajattoman Pojan. Outo ihme. 
Sinä pysyit  neitseenä myös  ravitessasi  häntä  rin-
noistasi.

4. irmossi
Profeetta kuuli │  tulemisestasi,  Herra, │  ja oli  
peloissaan, │ koska syntyisit Neitseestä, ja ilmes-
tyisit  ihmisille, │ ja  sanoi: │ ”Olen kuullut  si-
nulta sanoman, │  ja olen peljästynyt. ║  Herra,  
kunnia sinun voimallesi.”

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Elämäni  aika  on  vähäinen,  täynnä  tuskaa  ja  pa-
huutta, mutta katumuksessani ota minut tykösi, ja 
sinut tunnustaessani kutsu luoksesi, etten joutuisi 
vihamiehen omaksi ja saaliiksi. Vapahtaja, armah-
da sinä minua.

Armahda minua,  – –

Kuninkaan arvoon, kruunuun ja purppuraan puet-
tu, monien tilusten haltija, vanhurskas Job, rikkau-

den ja herkuttelun yltäkylläisyydessä eläen, äkkiä 
köyhdyttyään  menetti  rikkauden,  kunnian  ja  val-
lan.
– – 
Jos hän, joka oli  vanhurskas ja kaikessa moittee-
ton, ei välttynyt eksyttäjän väijytyksiltä ja ansoilta, 
niin mitä sinä, kurja sielu, joka rakastat syntiä, te-
kisit, jos tällainen yllättäen tulisi osaksesi?
– –
Vaikka olen ylpeä, röyhkeä ja sydämeltäni tyhjän-
päiväinen  ja  turha,  niin  älä  tuomitse  minua  fari-
seuksen kanssa, vaan anna minullekin publikaanin 
nöyryys, oi, ainoa laupias, vanhurskas Tuomari, ja 
katso minut hänen arvoisekseen.
– –
Oi, Laupias, tiedän, että olen tehnyt syntiä häväis-
tessäni ruumiini,  mutta katumuksessasi  ota minut 
tykösi, ja sinut tunnustaessani kutsu luoksesi, etten 
joutuisi vihamiehen omaksi ja saaliiksi. Vapahtaja, 
armahda sinä minua.
– –
Olen  oma  epäjumalani  saastutettuani  sieluni  hi-
moissa, mutta katumuksessani ota minut tykösi, ja 
sinut tunnustaessani kutsu luoksesi, etten joutuisi 
vihamiehen omaksi ja saaliiksi. Vapahtaja, armah-
da sinä minua.
– –
En  ole  kuunnellut  ääntäsi,  enkä  totellut  sanaasi, 
Lainsäätäjä, mutta katumuksessani ota minut tykö-
si, ja sinut tunnustaessani kutsu luoksesi, etten jou-
tuisi vihamiehen omaksi ja saaliiksi. Vapahtaja, ar-
mahda sinä minua.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Jouduttuasi  mielettömyyden  syövereihin,  Maria, 
sinä et jäänyt sinne, vaan kohosit sieltä oikein ym-
märtäen  korkeimpaan  hyveeseen  yli  kaiken  odo-
tuksen, ja hämmästytit enkelitkin.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Julistan jumaluuttasi olemukseltaan jakamattoma-
na, persoonissaan sekoittumattomana, kolmiyhtei-
senä Jumaluutena, joka yhtenä hallitsee ja valtais-
tuimella  istuu,  ja  suureen  ääneen  sinulle  laulan 
mahtavaa veisua,  jota  korkeuksissa  kolminkertai-
sesti veisataan.

Nyt, ja aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Sinä  synnytät,  ja  olet  Neitsyt,  kummassakin  ta-
pauksessa luonnoltasi neitseenä pysyen. Hän, joka 
syntyy, uudistaa luonnon lait, ja Neitsyt synnyttää 
turmeltumattomuudessa. Missä Jumala tahtoo, ku-
moutuu luonnon järjestys, sillä hän toimii tahtonsa 
mukaan.

5. irmossi
Oi,  ihmisiä  rakastava  Valtias, │  minä rukoilen 
sinua, valista minua, │  joka varhain yöllä etsin 
sinua. │  Ohjaa  minua  käskyissäsi, ║  ja  opeta 
täyttämään sinun tahtosi.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Oi, sielu, seuraa koukistuneen naisen esimerkkiä. 
Tule, kumarru Jeesuksen jalkoihin, jotta hän oikai-
sisi sinut käydäksesi suorana Herran polkuja.

Armahda minua,  – –

Valtias, sinä syvin Lähde, vuodata minullekin puh-
taiden  vesisuontesi  virrat,  etten  enää  joisi  ja  ja-
noaisi niin kuin Samarian nainen, sillä sinusta tul-
vii elämän virta.
– –
Valtias,  Herra,  kyyneleeni  tulkoot  minulle  Siloan 
lammikoksi  pestäkseni  sydämeni  silmäterät,  ja 
nähdäkseni  hengessä sinut,  joka olet  Valkeus en-
nen aikakausia.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Oi, kaikkiautuas, pyrkiessäsi verrattomalla rakkau-
della  kumartamaan  ristin  puuta  sait  halajamisesi 
täyttymyksen.  Saata  minutkin  otolliseksi  ylhäältä 
tulevaan kunniaan.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Sinua, Kolminaisuus, yhtä Jumalaa, me ylistämme: 
”Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä, Isä, Poika ja Henki, 
yksi olemus, Ykseys, jota aina kumarretaan.”

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Turmeltumaton, puhdas Neitsytäiti, sinusta pukeu-
tui  tomumajaani  Jumala,  joka  on  asettanut  aika-
kaudet, ja yhdistänyt itseensä ihmisluonnon.

6. irmossi
Minä  huusin  alimmasta  tuonelasta  armollisen 
Jumalan puoleen, │ ja hän kuuli minun ääneni, 
║ johdattaen elämäni pois turmeluksesta.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Vapahtaja, minä olen ikään kuin kuninkaallinen ro-
po, joka sinulta kerran katosi. Mutta, oi, Sana, sy-
tyttäen Edelläkävijän lampuksesi etsi, ja löydä mi-
nut, oma kuvasi.

Armahda minua,  – –

Taistele ja sodi lihan himoja vastaan niin kuin Joo-
na Amalekia vastaan, ja  aina voita petolliset  aja-
tukset, niin kuin hän voitti gibeonilaiset.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Sammuttaaksesi  himojen tulen sinä  vuodatit  aina 
sielusi  palavuuden  ja  kyynelvirrat,  joiden  armoa 
jaa minullekin, palvelijallesi.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Olet saavuttanut taivaallisen himottomuuden ajalli-
sen  vaelluksesi  jaloudella,  oi,  pyhittäjä-äiti.  Sen 
tähden  ano  esirukouksin  sinua  ylistäville  vapah-
dusta himojen vallasta.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

”Minä  olen  Kolminaisuus,  yksi,  jakamaton,  per-
sooniin jakautuva, olen Ykseys ja luonnoltani yh-
distynyt”, sanoo Isä, ja Poika, ja jumalallinen Hen-
ki.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Sinä synnytit meille muotomme kaltaisen Jumalan, 
kuitenkin  kaiken  Luojan.  Oi,  Jumalansynnyttäjä, 
rukoile häntä vanhurskauttamaan meidät sinun esi-
rukoustesi tähden.
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Kontakki (6.säv.)
Sieluni, sieluni, │ nouse, miksi nukut? │ Loppu 
lähenee, │ ja sinä hämmennyt. │ Heräjä siis, │ 
että kaikkialla oleva │ ja kaikki täyttävä ║ Kris-
tus, Jumala,  sinua armahtaisi.

7. irmossi
Me olemme syntiä, laittomuutta ja vääryyttä teh-
neet sinun edessäsi, │ emme ole ottaneet vaarin, 
│ emmekä ole tehneet niin kuin sinä olet käske-
nyt meitä. │ Mutta älä meitä tyystin hylkää, ║ si-
nä, isien Jumala.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Päiväni ovat hävinneet, niin kuin heräävän uniku-
vat,  ja  niin  kuningas  Hiskian tavoin kyynelehdin 
vuoteellani anoen elinvuosieni lisäystä. Mutta, sie-
lu, ei profeetta Jesaja ole apunasi, vaan kaiken Ju-
mala.

Armahda minua,  – –

Lankean eteesi, ja kannan sinulle kyyneleinä sana-
ni.  Olen  rikkonut  sinua  vastaan  enemmän  kuin 
syntinen nainen, ja harjoittanut laittomuutta enem-
män kuin kukaan muu maan päällä. Mutta, oi, Val-
tias, ole armollinen luodullesi, ja ota minut jälleen 
tykösi.
– –
Olen tahrannut kuvasi ja vääristellyt käskysi. Koko 
kauneuteni on himmennyt, ja himoihin on lamppu-
ni sammunut, oi, Vapahtaja. Mutta armahda minua, 
ja,  niin  kuin Daavid laulaa,  anna minulle  jälleen 
autuutesi ilo.
– –
Käänny, tee parannus, ja avoimesti sano Jumalalle, 
joka kaiken tietää: ”Sinä tunnet salaisuuteni, ainoa 
Vapahtaja, ja niin kuin Daavid laulaa, armahda mi-
nua suuresta armostasi.”

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Huutaen  tahrattoman  Jumalanäidin  puoleen  sinä 
muinoin torjuit väkivaltaisten, kiusaavien himojen 
raivon, ja saatoit häpeään kantapäähän pistävän vi-
hollisen. Auta nyt ahdistuksistani minuakin, rukoi-
lijaasi.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Pyhittäjä-äiti,  rukoile  nyt  palvelijaisi  puolesta 
Kristusta, jota olet rakastanut, jota olet ikävöinyt, 
ja  jonka  tähden  kilvoitellut,  että  hän  armahtaen 
meitä soisi häntä kunnioittaville rauhansa.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Yksi jakamaton Kolminaisuus, yhtä olentoa oleva 
pyhä Ykseys, Valkeudet ja Valkeus, kolmena Pyhä-
nä ja yhtenä Pyhänä ylistystä veisataan Jumalalle 
kolminaisuutena.  Siis  ylistä  ja  kunnioita  yhdessä 
Elämässä kolminaista Elämää, kaiken Jumalaa, oi, 
sielu.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Veisaamme sinulle, ylistämme sinua, kumarramme 
sinua, Jumalansynnyttäjä, sillä sinä olet synnyttä-
nyt ainokaisen Pojan ja Jumalan erottamattomasta 
Kolminaisuudesta, ja niin edeltä avannut taivaalli-
set meille maan päällä oleville.

8. irmossi
Häntä, jota taivasten joukot kunnioittavat, │  ja  
kerubit  ja  serafit  vavisten  pelkäävät, │  veisuin 
kunnioittakaa kaikki, joissa henki on, │ ja koko 
luomakunta, │  kiittäkää ja suuresti  ylistäkää ║ 
iankaikkisesti.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Oi,  Vapahtaja,  vuodattaen  pääsi  päälle  kyynelten 
alabasteripullon,  niin  kuin  mirhavoiteen,  minä 
huudan sinulle  armoa anovan syntisen naisen ta-
voin:  ”Anna  minullekin,  rukoilevalle,  syntieni 
päästö.”

Armahda minua,  – –

Vaikka  enemmän  kuin  kukaan  muu  olen  tehnyt 
syntiä, niin ota vastaan minutkin, laupias Vapahta-
ja,  peljäten katuessani  ja  huutaessani:  ”Sinua  ai-
noata  vastaan  minä  olen  syntiä  tehnyt  ja  laitto-
muutta harjoittanut. Armahda minua.”
– –
Vapahtaja,  ole armollinen luodullesi,  ja  etsi,  niin 
kuin  paimen,  eksynyttä  ja  kadonnutta  lammasta. 
Tempaa  pois  sudelta,  ja  tee  minutkin  lampaaksi 
laumaasi.
– –

– 21 (23) –



PYHÄN ANDREAS KREETALAISEN KATUMUSKANONI ENSIMMÄISELLE PAASTOVIIKOLLE
Kiuruveden ortodoksinen seurakunta • Romanos Pyrrö 3.2.2008

Kristus,  kun  laupiaana  Tuomarina  istut  osoittaen 
peljättävän kunniasi, oi, mikä kauhu tulen liekeh-
tiessä, ja kaikkien vavistessa tuomioistuimesi mah-
tia.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Jumalallinen Zosimas todella hämmästyi katselles-
saan sinussa uutta ihmettä, pyhittäjä-äiti, sillä hän 
näki sinut enkelinä, ja hämmentyi  kokonaan ylis-
täen Kristusta iankaikkisesti.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.

Aluton  Isä,  yhtä  aluton  Poika,  hyvä  Lohduttaja, 
vanhurskas Henki, maailmaan tulleen Jumalan Sa-
nan  Alkaja,  aluttoman  Isän  Sana,  elävä  ja  luova 
Henki, Kolmiykseys, armahda minua.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi, tahraton, niin kuin hohtavasta purppurasta hen-
gellinen purppurakangas, Immanuelin ihmismuoto 
rakentui  sinussa.  Sen tähden me totuudessa  kun-
nioitamme sinua Jumalansynnyttäjänä.

9. irmossi
Selittämätön on neitseellinen synnytys, │ ja puh-
das on Neitseen äitiys, │ sillä Jumalan syntymi-
nen │ tekee uudeksi luonnon järjestyksen. │ Sen 
tähden  me  sinua  kaikissa  sukupolvissa  oikean 
uskon mukaan │ Jumalan Morsiamena ja äitinä 
kunniassasi ║ ylistämme.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Ole laupias ja pelasta minut, armahda minua, Daa-
vidin Poika, joka sanallasi paransit riivattuja. Anna 
minun,  niin  kuin ryövärin,  kuulla  laupias  äänesi: 
”Totisesti  minä  sanon  sinulle,  sinä  olet  kanssani 
paratiisissa, kun tulen kunniassani.”

Armahda minua,  – –

Ryöväri oli syyttämässä sinua, ryöväri puhumassa 
jumaluudestasi, molempien riippuessa kanssasi ris-
tillä. Mutta, oi, ylen Laupias, niin kuin sinuun us-
kovalle  ryövärille,  joka  tunnisti  sinut  Jumalaksi, 
avaa minullekin kunniakkaan valtakuntasi ovi.
– –

Luomakunta järkyttyi nähdessään sinut ristiinnau-
littuna; vuoret ja kalliot halkesivat pelosta, maa va-
pisi, tuonela tyhjentyi, ja valokin pimeni keskellä 
päivää, nähdessään sinut, oi, Jeesus, ihmisenä puu-
hun naulittuna.
– –
Älä vaadi minulta parannuksen arvoisia hedelmiä, 
sillä voimani on minussa rauennut. Lahjoita minul-
le  alati  murtunut  sydän  ja  hengellinen  köyhyys, 
jotta toisin ne sinulle otollisena uhrina, oi,  ainoa 
Vapahtaja.
– –
Tuomarini  ja  tuntijani,  joka  taas  tulet  enkelten 
kanssa tuomitaksesi koko maailman, katso silloin 
armollisesti  puoleeni,  säästä minut,  oi,  Jeesus,  ja 
armahda minua, joka olen tehnyt  syntiä yli  kaik-
kien muiden.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Pyhittäjä  Maria,  sinä  hämmästytit  ihmeellisellä 
vaelluksellasi  kaikki  enkelten  joukot  ja  ihmisten 
yhteisöt  eläessäsi  aineettomasti  ja  ylittäessäsi 
luonnon. Aineettoman tavoin sinä astuit  laineille, 
ja kävelit Jordanin yli.

Pyhittäjä-äiti  Maria,  rukoile  Jumalaa  meidän 
puolestamme.

Oi, pyhittäjä-äiti, rukoile Luojan armoa sinua ylis-
täville päästäksemme meitä ahdistavasta pahasta ja 
vaivasta,  jotta  kiusauksista  pelastettuina  herkeä-
mättä ylistäisimme sinut kunniaan saattanutta Her-
raa.

Pyhä Andreas, rukoile Jumalaa meidän puoles-
tamme.

Kunnianarvoisa Andreas, kolminkertaisesti  autuas 
isä, Kreetan paimen, älä lakkaa rukoilemasta sinul-
le ylistystä veisaavien puolesta, että me, jotka aina 
kunnioitamme muistoasi, pääsisimme kaikesta vi-
hasta, ahdingosta ja turmiosta, ja saisimme lunas-
tuksen rikkomuksista.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hen-
gelle.
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Veisaamme Isälle, suuresti  ylistämme Poikaa, ku-
marramme uskossa  jumalallista  Henkeä,  olemuk-
seltaan yhtä, jakaantumatonta Kolminaisuutta, Val-
keutena ja Valkeuksina, yhdessä Elämässä kolmi-
naista Elämää, maailman kaikille äärille elämän ja 
valkeuden Antajaa.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tahraton  Jumalansynnyttäjä,  varjele  kaupunkiasi, 
sillä sinussa uskollisesti halliten se on voimakas, ja 
sinun kauttasi se kukistaa ja voittaa jokaisen kiu-
sauksen, hävittää vastustajat, ja vallitsee alamaiset.

Katabasina 9. irmossi
Selittämätön on neitseellinen synnytys, │ ja puh-
das on Neitseen äitiys, │ sillä Jumalan syntymi-
nen │ tekee uudeksi luonnon järjestyksen. │ Sen 
tähden  me  sinua  kaikissa  sukupolvissa  oikean 
uskon mukaan │ Jumalan Morsiamena ja äitinä 
kunniassasi ║ ylistämme.

Suuri  ehtoonjälkeinen  palvelus  jatkuu tämän  jäl-
keen normaalisti.
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