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Sunnuntai-ilta
Ehtoopalvelus
ortodoksisuuden sunnuntaina

Avuksihuutostikiirat
4.säv.

Suo, oi, kaikkivoimallinen Jeesus, sielujemme Vapahtaja, minun katua ja
karttaa pahaa.
Ojenna täydellisesti minut,
joka olen ruumiin himoihin
uponnut, ja sinusta, Jumalasta, kaiken kuninkaasta, etääntynyt,
jolla ei
ole mistään toivoa. Pelasta minut hyvyytesi paljouden tähden.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sammuta kiusaukset, oi, kaikkein puhtain, jonka esirukous on lakkaamaton,
ja puolto luja Herran edessä, tyynnytä surkean sieluni aallokko, ja lohduta
ahdistuksessa olevaa sydäntäni. Rukoilen sinua: ”Täytä mieleni armolla,
jotta otollisesti ylistäisin sinua.”

Suuri prokimeni

Sinä annat

perinnön niille,

jotka sinun nimeäsi

pelkäävät.

Virrelmästikiirat
8.säv.

Tulkaa, puhdistautukaamme osoittamalla rakkautta ja laupeutta köyhille,
toitottamatta torvea, tekemättä hyväntekeväisyyttämme julkiseksi.
Älköön
vasen käsi tunteko oikean tekoja, älköön kunnianhimo hajottako laupeuden
hedelmää, vaan huutakaamme salatun tuntijalle:
”Anna, oi, Isä, ihmisiä
rakastavana anteeksi rikkomuksemme.”
Te, oi, Herran marttyyrit, pyhitätte jokaisen paikan, ja parannatte jokaisen
sairauden.
Rukoilkaa nytkin, että sielumme päästettäisiin vihollisen
ansoista.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Taivaalliset veisaavat sinulle, oi, armoitettu, avioon käymätön äiti, Mekin
ylistämme tutkimatonta synnyttämistäsi, oi, Jumalansynnyttäjä, rukoile
sielujemme puolesta.
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Maanantaiaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Ohjaa, oi, Herra, meitä käydessämme paaston toiseen viikkoon, anna
pyhityksesi ja käskyjesi valkeuden loistaa meille, ja suo meidän edes kantaa
sinulle otollista rukousta polvemme notkistaen, sillä sinä olet Isämme, ja me
olemme lapsiasi. Ylistämme sinua veisuin, ja huudamme nimeäsi avuksi.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Gabrielin sanat Neitseelle tulivat pelastuksen aluksi, sillä Neitsyt kuuli
ilosanoman, eikä kaihtanut tervehdystä. Hän ei epäillyt, kuten Saara teltassa,
vaan lausui näin: ”Katso, Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sanasi
mukaan.”

Kanoni
6.säv.
1.irmossi
Auttaja ja suojelija on tullut pelastuksekseni. Hän on Jumalani, ja
kunnioitan häntä, isäni Jumalaa,
ylistän häntä, sillä hän on jalosti
kunnian saanut.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Ottakaamme, veljet, halulla vastaan valistavan paaston toinen viikko
jälkijuhlan ilon tavoin, ja veisatkaamme ylistystä Kristukselle jumalallisesti
iloiten.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Itkekäämme katkerasti ja huoatkaamme saatuamme nyt paaston
katumusajaksi. Kohottakaamme kätemme ainoan lunastajan puoleen, että
hän pelastaisi sielumme.

Kunnia ...
Pelasta, oi, kolmipersoonainen ykseys, kaikkea hallitseva kaiken alkusyy,
Luoja ja Herra, Isä, Poika ja Pyhä Henki, meidät.
Nyt ... Amen.
Kuka on synnyttänyt Pojan, jota ei olisi kylvetty isien tapaan? Outo ihme: Isä
synnyttää hänet äidittä. Sinä, oi, puhdas, synnytit sekä Jumalan että ihmisen.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Kuinka kestäisin vihasi, oi, Kristus, kun tulet tuomitsemaan? Mitä puolustusta
keksisin silloin, kun en ole tehnyt, enkä toteuttanut tahtoasi? Mutta anna, oi,
Kristus, minulle anteeksi ennen loppua.
8.irmossi
Veisatkaa, oi, kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut,
sille, jota
taivasten sotajoukot ylistävät,
ja jonka edessä kerubit ja serafit
pelosta vapisevat, sekä kiittäkää ja ylistäkää suuresti iankaikkisesti.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Osoita, oi, Herra, sieluni vapaaksi himojen hirmuvallasta, jotta iloitsisin
vapaana toteuttamaan tahtoasi, ja ylistäisin valtaasi iankaikkisesti.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Vihaa, oi, sieluni, Eesaun hillittömyyttä, ja pyri Jaakobin hyvyyteen. Petä
Beliaria, hanki pidättyväisyyden kautta jumalallista rikkautta, ja veisaa
ylistystä iankaikkisesti.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Palvon olemukseltaan yhtä Jumalaa, ja ylistän veisuin kolmea persoonaa
toisistaan erillisinä, mutta ei erilaatuisina, sillä Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat
yksi Jumaluus, yksi kolminainen hallitus.
Nyt ... Amen.
Kristus, tultuaan valoisasta kohdustasi, oi, puhdas, ikään kuin ylkä
häähuoneesta, toi pimeydessä oleville suuren valkeuden, sillä hän valisti
maailman vanhurskauden aurinkona säteillen.

Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Ei kukaan veden juoja ole menettänyt järkeään, mutta viinin kiusaukseen
langettuaan Nooa osoittautui alastomaksi, ja sen tähden Loot synnytti
pahuuden siemenen. Vältä, oi, sieluni, heidän esimerkkiänsä, ja ylistä veisuin
Kristusta.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Veisatkaa, oi, kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut,
sille, jota
taivasten sotajoukot ylistävät,
ja jonka edessä kerubit ja serafit
pelosta vapisevat, sekä kiittäkää ja ylistäkää suuresti iankaikkisesti.

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.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.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Kärsikäämme nyt pahaa Kristuksen sotureina, sillä vähä vähältä aika kuluu,
ja sidotaan kilpailijoitten seppeleet, jotka Kristus antaa, kun tulee kunniassa
maan päälle tuomitsemaan kaiken maan.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Olen vahingoittunut, oi, Kristus, ja olen aivan haavoilla. Paranna haavani,
vammani, kärsimykseni ja puremani, jotka johtuvat synnistä, että saisin kuulla
spitaalisen tavoin pyhät sanasi: ”Minä tahdon, puhdistu.”
Kunnia ...
Pelasta, oi, ainosyntyisen Pojan ainoa Synnyttäjä-isä, ainoan valkeuden
ainoa valkeus ja heijastus, ja ainoan Jumalan ainutlaatuinen Pyhä Henki, joka
totisesti olet Herran Herra, oi, Kolminaisuus ja pyhä ykseys, minut, joka esitän
Jumaluuttasi.

Nyt ... Amen.
Synnytyksesi ihme, oi, nuhteeton, hämmästyttää minua. Kuinka sinussa
sikiää siemenettä käsittämätön? Sano, kuinka olet Neitsyt, vaikka olet äitinä
synnyttänyt? ”Omaksu yliluonnollinen uskoen, ja kumarra syntynyttä, sillä hän
voi tehdä sen, mitä tahtoo.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Paasto teki Mooseksen Jumalan näkijäksi, Eliaan muinoin tulisten vaunujen
ajajaksi, ja Paavalin pelättäväksi taivaankävijäksi. Paastotkaamme siis
pahuudesta, oi, sieluni, niin meidätkin temmataan himoista vapautumisen
korkeuteen.
Katabasi
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.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
5.säv.
Rukous ja paasto ovat ihmeellisiä aseita, sillä ne osoittivat Mooseksen lain
kirjoittajaksi, ja Eliaan uhreissa kiivailijaksi. Pitäkäämme, oi, uskovaiset,
siitä kiinni, ja huutakaamme Vapahtajalle: ”Armahda meitä, sillä olemme
tehneet syntiä sinua ainoata vastaan.”
Siunattu on taivasten kuninkaan sotajoukko,
sillä voittajat riensivät
enkelarvoa tavoittamaan ylenkatsoen ruumiinsa,
vaikka olivatkin maasta
syntyneitä, ja tulivat kärsimysten kautta otollisiksi ruumiittomien kunniaan.
Lähetä, oi, Herra, heidän esirukouksiensa tähden meille suuri armosi.

Kunnia ... nyt ... Amen.
Pyydämme sinulta Jumalanäitinä:

”Rukoile, oi, siunattu, meille pelastusta.”

Profetian tropari
Muista, oi, sinä, joka yksin olet luonut sydämemme, että olemme tomua. Älä,
oi, synnitön, tuomitse meitä maan syvyyksiin.

Prokimeni
Ylistäkää Herraa,

te, jotka pelkäätte häntä.

Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?

Parimia
Jes.4:2–5:7
Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylväänä.
Rehevänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille
israelilaisille. Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia
kutsutaan pyhiksi – kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa.
Kun Herra on huuhtonut pois Siionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista
sen verivelat oikeuden hengellä, puhdistavalla hengellä, hän nostaa Siionin
vuoren ylle ja sinne kokoontuneiden ylle päiväksi pilven ja yöksi savupatsaan
ja tulen loimun. Ja Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä. Se on oleva
kuin maja, joka varjelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöppyjä vastaan.
Ystävästäni minä tahdon laulaa, laulun rakkaasta ystävästäni ja hänen
viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä rinnemaalla. Hän
muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä,
hän rakensi sen keskelle vartiotornin ja louhi kallioon viinikuurnan. Hän odotti
makeiden rypäleiden satoa, mutta tarha kasvoi villimarjoja. Ja nyt,
Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia.
Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni? Mitä jäi tekemättä? Minä odotin siltä
rypäleitä, miksi se kasvoi villimarjoja? Nyt kerron teille, mitä teen
viinitarhalleni. Minä revin aidan sen ympäriltä, ja se jää eläinten laitumeksi,
minä hajotan sen muurin, ja se jää kaikkien tallattavaksi. Minä jätän tarhani
hylkymaaksi. Sitä ei enää kitketä, ei karsita, siihen nousee ohdaketta ja
orjantappuraa. Minä kiellän pilviä sille vettä satamasta. Herran Sebaotin
viinitarha on Israelin kansa ja Juudan heimo se köynnös, josta hän iloitsi.

Prokimeni

Vitsasi ja sauvasi

lohduttavat minua.

Herra on paimeneni, eikä minulta puutu mitään.
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Maanantai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
8.säv.
Ketä muistutat, oi, kurja sielu, kun olet välinpitämätön, etkä tee hyvää,
vaan viihdyt kiinteästi pahuudessa?
Kadu, sillä tuomio on ovella.
Puhdistaudu paastoten ja rukoillen,
ja huuda Valtiaallesi:
”Olen tehnyt
syntiä sinua vastaan, anna laupiaana minulle anteeksi, ja lahjoita minulle
syntieni päästö.”
Sinulla, oi, Kristus, on synnittömänä Jumalana hyvyyden ulappa.
Kuivata
syntieni pahat ulapat,
ja anna sydämeeni katumus,
joka pysäyttää
rikosten tulvan,
että ylistäisin veisuin ja kunnioittaisin
sanomatonta
laupeuttasi, oi, pitkämielinen, sielujemme hyväntekijä.
Sinä, oi, Jumala, olet nytkin saattanut
meidät viettämään kunniallisen
paaston aikaa,
ja olet suonut meidän käydä toisen viikon pyhälle
kilpakentälle. Suo, oi, Herra, tulevaisuudessakin ruumiimme ja sielumme
käydä suoraa tietä,
ja anna meille armoasi ja voimaasi,
että
saavuttaisimme ylösnousemuksesi suuren päivän iloiten ja seppeleitä
kantaen,
päätettyämme tien miehuullisesti,
ja että lakkaamatta sinua
kiittäisimme.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Iloitse, oi, pahojen henkien hävitys. Iloitse, Aadamin tytär, josta totisesti
on puhjennut kuihtumaton kukka.
Iloitse, Jumalan sinua rukoileville,
maailman pelastukseksi antama lahja. Iloitse, puhdas. Iloitse, valtiatar,
sinua kunnioittavien kunnia.

Illan prokimeni
Hän on Herra, väkevä ja voimallinen,
Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on.

Herra, voimallinen sodassa.

I parimia
1.Moos.3:21–4:7
Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki
heidät niihin. Sitten Herra Jumala sanoi: ”Ihminen on nyt kuin me: hän tietää
sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö
ja niin elä ikuisesti.” Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Eedenin puutarhasta
ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja
asetti Eedenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan miekan
vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja
Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi: ”Minä olen Herran avulla
saanut poikalapsen.” Sitten hän synnytti Kainille veljen, Abelin. Abelista tuli
lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi
maan satoa, ja Abel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra
katsoi suopeasti Abeliin ja hänen uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa
puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa
synkistyi. Herra kysyi Kainilta: ”Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä
maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti
ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa.”

Prokimeni
Käänny puoleeni,

armahda minua.

Ylennän sieluni tykösi, oi, Herra.

II parimia
Sananl.3:34–4:22
Säälimätöntä ei Herra sääli, mutta nöyrille hän antaa armonsa. Viisaalle
karttuu kunniaa, houkka kantaa häpeäänsä. Kuulkaa, lapset, isän neuvoja,
olkaa tarkkana, jotta oppisitte. Minä jaan teille hyvää tietoa, älkää siis
väheksykö ohjeitani. Itsekin olen ollut isäni opissa ja äitini hoivassa, hänen
silmäteränsä. Isä opetti minua näin: ”Pidä mielessäsi minun sanani, muista
ohjeeni, niin menestyt. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä unohda sitä,
mitä sinulle sanon, älä käännä sille selkääsi. Älä hylkää sitä, niin se suojelee
sinua, rakasta sitä, niin se on sinun turvanasi. Hanki viisautta, se on aarteista
kallein, hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi siihen. Vaali sitä, niin se tuo
sinulle arvostusta, se vie sinut kunniaan, jos otat sen vierellesi. Se painaa
päähäsi ihanan seppeleen, ojentaa sinulle kimaltavan kruunun.” Kuuntele,
poikani, ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet ovat monet. Minä opetan
sinulle viisauden polun, opastan sinut oikealle tielle. Kun sitä kuljet, et kohtaa

esteitä, ja vaikka juoksisit, et kompastu. Tartu opetukseeni, älä hellitä, pidä
kiinni siitä, se on elämäsi. Jumalattomien polulle älä lähde, älä kulje pahojen
tietä. Pysy siltä poissa, älä poikkea sille, käänny etäämmäksi ja kulje sen ohi.
Pahat eivät saa unta, elleivät ole tehneet pahaa, he valvovat yönsä, elleivät
ole ketään kaataneet. Vääryys on heidän leipänsä, väkivalta heidän viininsä.
Oikeamielisten tie on kuin aamun kajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen
päivään saakka. Jumalattomien tie on synkin yö, he kompastuvat, tietämättä
mihin. Kuuntele tarkkaan, poikani, mitä sinulle sanon, pidä korvasi auki. Älä
päästä mielestäsi minun sanojani, pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat
löytäjälleen elämä, lääke koko hänen ruumiillensa.

Virrelmästikiirat
3.säv.
Paastotkaamme hengellistä paastoa,
repäiskäämme kaikki kuristavat
kahleet,
välttäkäämme synnin pauloja,
antakaamme veljille anteeksi
heidän velkansa,
jotta meillekin annettaisiin anteeksi rikkomuksemme,
sillä niin voimme huutaa: ”Nouskoon rukouksemme eteesi, oi, Herra, niin
kuin suitsutussavu.”
Profeetat, Kristuksen apostolit ja marttyyrit,
opettivat veisuin ylistämään
yksiolennollista Kolminaisuutta,
valistivat eksyneet pakanat,
ja tekivät
ihmisten lapset osallisiksi enkelten kanssa.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Älä tyystin unohda kurjiasi, oi, valtiatar, vaan päästä meidät esirukouksillasi
tulevasta uhasta ja vahingosta täällä.
Tempaa, oi, Jumalansynnyttäjä,
palvelijasi Herran vihasta.
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Tiistaiaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Paasto tarjoaa salaisen pöydän, ja kehottaa meitä siitä runsaasti nauttimaan.
Syökäämme ruokanamme Hengen iäti eläviä lahjoja, juokaamme
juomanamme Jumalan antamia kyynelten virtoja, ja kantakaamme iloiten
Jumalalle lakkaamatonta kiitosta.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Pelasta meidät, oi, pyhä Neitsyt, kaikesta ihmisten uhasta ja pahuudesta, sillä
olemme saaneet sinut ja sinusta syntyneen suojaksi ja puolustajaksi
turvatessamme sinuun, oi, Jumalanäiti. Rukoile, että hän päästäisi meidät
kaikista vaaroista ja ahdistuksista.

Kanoni
8.säv.
2.irmossi
Katsokaa, olen Jumalanne,
joka olen syntynyt ennen kaikkia aikoja
Isästä, ja viimeisinä aikoina aviota tuntemattomasta Neitseestä, olen
esi-isä Aadamin synnintuomion purkanut ollen ihmisiä rakastava.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Nähkäämme ja tietäkäämme, kuinka hyvä katumusta varten on se aika, jonka
olet määrännyt. Ota, oi, laupias Jumala, nyt vastaan rukouksemme, ja ohjaa
ne eteesi kuten hyvän suitsutuksen ja otollisen uhrin.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Pelkään ja kauhistun käsittäessäni, kuinka paljon olen syntiä tehnyt. Kuinka
kohtaisin sinut? Kuinka tulisin eteesi, oi, peljättävä? Kuinka astuisin
lahjomattoman tuomioistuimesi eteen? Mutta sääli minua, oi, armollinen, sillä
hetkellä, kun tulet tuomitsemaan koko maailman.

Kunnia ...
Pelasta meidät, oi, ylitäydellinen, ylijumalallinen, kolmipersoonainen ykseys,
syntymätön Isä, ainosyntyinen Poika, ja Isästä lähtenyt ja Pojan kautta
ilmestynyt Henki, yksi olemus ja luonto, herraus ja kuninkuus.
Nyt ... Amen.
Sanomaton on raskautesi ihme, oi, Neitsytäiti, sillä kuinka olet samalla sekä
lapsen synnyttäjä että Neitsyt? Kuinka sinä synnytät, vaikka et mitään
miehestä tiedä? ”Sen tietää minusta uudella tavalla yliluonnollisesti syntynyt
Jumalan Sana.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, Kristus, pelastit katuneet ja paastonneet niiniveläiset uhkaavasta
vihasta, mutta poltit ylettömästi irstailleet sodomalaiset tulessa. Pelasta minut
heidän kohtalostaan.
8. irmossi
Ylistäkää pyhällä vuorella kirkastunutta,
ja Moosekselle
orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen salaisuuden ilmaissutta
Herraa veisuin, ja kunnioittakaa korkeasti kaikkina aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Tulkaamme ja puhaltakaamme paaston selkeänä päivänä veisujen
pasuunaa. Nauttikaamme jumalallisista asioista, ylistäkäämme Herraa
veisuin, ja kunnioittakaamme korkeasti kaikkina aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Kuka söi muinoin Jumalan miehen? Petomainen leijona, kun se profeetan
tottelemattomuuteen eksyttämänä otti vastaan ruokaa. Varo siis, oi, sieluni,
ettei vatsanpalvonnan käärme sinua pettäisi.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Ylistän veisuin ykseytenä sinua, oi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja palvon sinua
persooniltasi Kolminaisuutena. Ylistän kuninkuutesi alutonta valtaa
iankaikkisesti.
Nyt ... Amen.

Sinä, oi, Jumalansynnyttäjä, osoittauduit Jumalan vuoreksi, jolla asuttuaan
Kristus valmisti jumalallisiksi temppeleiksi ne, jotka laulavat: ”Ylistäkää
veisuin Herraa, ja kunnioittakaa korkeasti kaikkina aikoina.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Tulkaa, ihmiset, ottakaamme halulla vastaan paasto kunnioittaen sitä
puhtauden varjelijana ja himoista vapautumisen äitinä, ja ylistäkäämme
veisuin Herraa ja kunnioittakaamme korkeasti kaikkina aikoina.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Ylistäkää pyhällä vuorella kirkastunutta,
ja Moosekselle
orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen salaisuuden ilmaissutta
Herraa veisuin, ja kunnioittakaa korkeasti kaikkina aikoina.

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Ylistämme lain antajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa
edeltä ilmoitettua,
ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten,
pelastukseksi syntynyttä Poikaa herkeämättä kiitosvirsin.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Paastotkaamme Herralle totista paastoa, pidättäytykäämme ruoasta,
puheesta, vihasta ja valheesta. Vieraantukaamme kaikista himoista, että
saisimme nähdä pääsiäisen puhtaasti.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, paasto, sait Samuelin kukoistamaan. Sinä huolehdit Simpsonista,
suuresta sankarista. Sinä teet papit ja profeetat täydellisiksi. Pyhitä, oi,
puhdas paasto, meidätkin.
Kunnia ...
Anna yksinvaltiutesi kolminkertaisen sokaisevan kirkkauden loistaa
mielessämme, oi, Herra, ja käännytä meidät hajottavista eksytyksistä
jumaloittavaan ykseyteen.

Nyt ... Amen.
Sinä, oi, Jumalansynnyttäjä, olet aseemme ja muurimme. Sinä olet luoksesi
kiiruhtavien puolustus. Pyydämme sinua nytkin esirukoilijaksi, että
pääsisimme vihollisistamme.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Täyttäkäämme itsemme Pyhän Hengen armolahjoilla, kun hän on meillä
paaston rikkaana ravinnon antajana, nauttikaamme niistä runsaasti, ja
ylistäkäämme häntä Jumalanamme veisuin.
Katabasi
Ylistämme lain antajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa
edeltä ilmoitettua,
ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten,
pelastukseksi syntynyttä Poikaa herkeämättä kiitosvirsin.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
5.säv.
Miksi, oi, sieluni, olet välinpitämätön synnin orjuudessa?
Mikset riennä
lääkärille, vaikka olet sairas? Katso, nyt on otollinen aika. Katso, tämä on
pelastuksen totinen päivä.
Nouse, pese kasvosi katumuskyynelin,
ja
varusta lamppusi hyvien tekojen öljyllä, että saisit Kristukselta, Jumalalta,
laupeuden ja suuren armon.
Voittajasi, oi, Herra,
ottivat enkelten joukot esimerkiksensä,
ja kestivät
kärsivällisinä kidutukset ruumiittomien tavoin,
ainoana ajatuksenaan toivo
luvattujen hyvyyksien nauttimisesta.
Lahjoita, oi, Kristus, Jumalamme,
maailmallesi rauha ja sieluillemme suuri armo
heidän esirukoustensa
tähden.
Kunnia ... nyt ... Amen.

Me, uskovaiset, ylistämme autuaaksi,
ja velvollisuutemme mukaisesti
kunnioitamme sinua, oi, Jumalansynnyttäjä, Neitsyt,
sielujemme
järkkymätön kaupunki, sortumaton muuri, murtumaton suojelus ja turva.

Profetian tropari
Emme kykene otollisesti veisuin ylistämään sinua, vaan rukoillen anomme:
”Älä, oi, sovintoa haluava Herra, tuhoa meitä rikkomuksinemme.”

Prokimeni
Rakastan huonettasi, oi, Herra

asuinsijaasi.

Auta minut oikeuteeni, oi, Herra, sillä olen vaeltanut nuhteettomasti.

Parimia
Jes.5:7–16
Herran Sebaotin viinitarha on Israelin kansa ja Juudan heimo se köynnös,
josta hän iloitsi. Hän odotti oikeuden valtaa, mutta kaikki oli mielivaltaa, hän
tahtoi vanhurskasta hallitusta, mutta kuuli vain katkeraa valitusta. Voi niitä,
jotka liittävät talon taloon ja yhdistävät pellon peltoon, kunnes koko maa on
yksin heidän eikä kukaan muu mahdu elämään siellä. Omin korvin olen
kuullut Herran Sebaotin sanan: – Näette vielä, että autius saapuu moneen
taloon, suuret ja kauniit tilat jäävät asujaa vaille. Kymmenen auranalan tarha
tuottaa vain yhden tynnyrin viiniä, ja kymmenen mittaa siementä antaa vain
yhden mitan satoa. Voi niitä, jotka jo ani varhain lähtevät etsimään
päihdyttävää juomaa, niitä, jotka viinistä hehkuvina valvovat yömyöhään.
Heidän ilonaan ovat harput ja lyyrat, rummut ja huilut, viini virtaa heidän
pidoissaan. Herran tekoja he eivät huomaa, eivät näe hänen kättensä töitä.
Sen tähden minun kansani viedään pois maastaan, ennen kuin kukaan
arvaakaan. Sen ylhäiset kuolevat nälkään ja köyhä kansa nääntyy janoon. Ja
niin tuoni on levittänyt kitansa ja avannut kurkkunsa ammolleen. Sinne
uppoavat niin ylhäiset kuin alhaiset, remuava joukko ja juhlien humu. Ihminen
joutuu nöyrtymään, miehen on pakko kumartua, ja ylpeät silmät painuvat
maahan. Mutta Herra Sebaot on ylhäinen, hän jakaa oikeutta, pyhän Jumalan
pyhyys näkyy hänen oikeista tuomioistaan.

Prokimeni
Herra on valkeuteni

ja autuuteni.

Herra on elämäni turva.
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Tiistai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
1.säv.
Sinä, oi, Kristus, levitit puhtaat kätesi ristille, ja kokosit yhteen maan ääret.
Sen tähden huudan sinulle: ”Kokoa yhteen hajalle joutunut mieleni, sillä
olen himojeni vanki.
Osoita minut osalliseksi kärsimyksistäsi
pidättyväisyyden täysin puhdistamana.”
Paasto karaisi kerran nuorukaiset, niin kuin on kirjoitettu, ja osoitti heidät
liekehtivää tulta voimakkaammiksi.
Paastoa, oi, kurja sieluni,
sytytä
itsessäsi Herran rakkauden tuli, sillä voit sen avulla välttää tulevan helvetin,
ja polttaa tuhoisat himot.
3.säv.
Iloinen on paaston aika. Täyttykäämme valoisalla puhtaudella, vilpittömällä
rakkaudella,
valistavalla rukouksella ja kaikilla muilla hyveillä,
ja
huutakaamme kirkkaasti: ”Suo, oi, Kristuksen pyhä risti, josta on kasvanut
elämän nautinto,
meidän kaikkien kumartaa sinua puhtain sydämin,
ja
anna meille laupeus ja suuri armo.”
1.säv.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Neitsyt huusi valittaen sinulle, oi, Kristus,
nähdessään sinut syyttömästi
surmattavana: ”Miksi kärsit syyttä, oi, suloisin lapseni? Miksi riiput puulla,
sinä, joka olet koko maan vetten päälle ripustanut? Minä rukoilen: ’Älä,
oi, armollinen hyväntekijä, jätä yksin minua, äitiäsi ja palvelijatartasi.”

Illan prokimeni
Pelasta kansasi

ja siunaa perikuntasi.

Huudan sinua, oi, Herra.

I parimia
1.Moos.4:8–15
Kain sanoi veljelleen Abelille: ”Lähde mukaani.” Mutta kun he olivat kulkeneet
jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi hänet. Silloin
Herra kysyi Kainilta: ”Missä on veljesi Abel?” Kain vastasi: ”En tiedä. Olenko
minä veljeni vartija?” Herra sanoi: ”Mitä oletkaan tehnyt. Etkö kuule, kuinka
veljesi veri huutaa minulle maasta? Nyt olet kirottu etkä voi jäädä tänne, sillä
tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä
vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruoki sinua, vaan sinun on
harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päällä.” Kain sanoi Herralle:
”Syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt karkotat minut
tältä seudulta, minä joudun pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava
kodittomana ja pakolaisena maailmalla, ja silloin kuka hyvänsä, joka minut
kohtaa, voi tappaa minut.” Mutta Herra sanoi hänelle: ”Ei, vaan kostettakoon
seitsenkertaisesti sille, joka tappaa Kainin.” Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei
kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä.

Prokimeni
Herra antaa

kansallensa väkevyyden.

Antakaa Herralle, oi, Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

II parimia
Sananl.5:1–15
Kuuntele, poikani, viisauden sanoja, seuraa valppaasti hyviä neuvojani, jotta
säilyttäisit harkintasi ja puhuisit niin kuin puhua tulee. Hunajaa tiukkuvat
vieraan naisen huulet, hänen kielensä on öljyä liukkaampi, mutta lopulta hän
käy karvaaksi kuin koiruoho, viiltää kuin kaksiteräinen miekka. Hänen
jalkansa kulkevat kuolemaan, alas tuonelaan vievät hänen askeleensa. Ei
hän välitä elämän tiestä, ei tiedä, minne päin milloinkin horjahtaa. Siispä,
poikani, kuule minua, älä lyö laimin minun opetustani. Pysy kaukana
vieraasta naisesta, älä mene lähellekään hänen talonsa ovea, ettet haaskaisi
voimaasi vieraille etkä parhaita vuosiasi armottomalle, etteivät oudot hyötyisi
miehuudestasi, tuntemattomat raadantasi tuloksista etkä sinä viimein,
loppuun ajettuna päätyisi huokaamaan: ”Miksi minä vihasin opetusta, miksi
halveksin hyviä neuvoja, en kuunnellut opettajiani vaan suljin korvani
kasvattajieni ohjeilta. Minä olin joutua tuhon omaksi, kaiken kansan
pilkattavaksi.” Juo vettä omasta ruukustasi, käytä oman kaivosi raikasta
juomaa.

Virrelmästikiirat
3.säv.
Sinut, oi, Herra, naulittiin lihallisesti ristiin, ja sinä naulitsit kanssasi vanhan
ihmisemme. Kylkesi lävistettiin keihäällä, ja samalla sinä lävistit ihmisiä
tuhoavan käärmeen. Naulitse minunkin lihani pelkoosi, ja haavoita sieluni
halajamisellasi,
että vaeltaisin pidättyväisyydessä paaston ajan
kärsimyksesi silmieni edessä, ja hillitsisin, paitsi vatsaani, myös muutkin
synnin portit.
Uhraan sinulle särkyneen sydämen ja nöyrän hengen
entisten rikkomusteni edestä. Päästä, oi, ihmisiä rakastava, minut niistä.
Profeetat, Kristuksen apostolit ja marttyyrit,
opettivat veisuin ylistämään
yksiolennollista Kolminaisuutta,
valistivat eksyneet pakanat,
ja tekivät
ihmisten lapset osallisiksi enkelten kanssa.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sinä, oi, nuhteeton, valitit ja huusit
nähdessäsi sinusta syntyneen puulla
riippumassa:
”Minne on laskeutunut valoisa ihanuutesi,
oi, halatuin
lapseni, joka teit ihanaksi ihmissuvun?”
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Keskiviikkoaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Julistakaamme veisujen pasuunalla kuuluisaa päivää eläessämme
pidättyväisyyden aikaa, ja huutakaamme: ”Tämä päivä on kasvattanut
maailmalle elämämme kukan, ja kuihduttanut hillittömyyden kuoleman.
Varjele, oi, Kristus, Sana, tänään palvelijoitasi ristisi voimalla.”
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sinä, oi, armollinen Kristus, kärsit vapaaehtoisesti ristiinnaulitsemisen
häpeällisen kuoleman. Synnyttäjäsi haavoittui sen nähdessään, sillä hän
valitti äidillisesti sisimpänsä tuskissa. Armahda maailmaa suuressa
laupeudessasi hänen rukouksiensa tähden, ja pelasta se, sinä, joka otat pois
sen synnin.

Kanoni
3.säv.
3.irmossi
Vahvista, oi, Herra, sydämemme,
ja valista meidät
ylistämään ja
kunnioittamaan sinua veisuin, oi, Vapahtaja, iankaikkisesti.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Vahvista sydämemme ristilläsi, oi, Herra, ettemme poikkeaisi sinusta pahoihin
ajatuksiin tai inhottaviin tekoihin.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Taivas ja maa muuttuivat selvästi havaitessaan kärsimyksesi, oi, Herra, ja
osoittivat sinut totisesti kaiken kuninkaaksi.
Kunnia ...

Pelasta minut, oi, yksiarvoinen, aluton, pyhä Kolminaisuus, eläväksi tekevä ja
valkeutta hallitseva ykseys, Isä, Poika ja Henki.
Nyt ... Amen.
Sinä yksin, oi, miehetön Jumalanäiti, synnytät Jumalan neitseellisen
puhtautesi turmeltumatta. Pysyt puhtaana, kuten olit ennen synnytystäkin.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Kumarran, oi, Jeesus, ja ylistän veisuin kaiken elävöittäneitä punaista
viittaasi, nauloja, ristiä, sientä ja keihästä.
8.irmossi
Ylistäkää, oi, papit, Herraa,
joka laskeutui, ja ilmestyi liekeissä
heprealaisnuorukaisille jumalallisessa vallassaan,
ja kiittäkää häntä
korkeasti kaikkina aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Iloitse, oi, risti, jonka kautta ryöväri huomattiin yhdessä hetkessä Jumalan
tuntijaksi hänen huutaessaan: ”Muista minua, oi, Herra, valtakunnassasi.”
Osoita meidätkin osallisiksi hänen osastansa.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, Kristus, käänsit pois liekehtivän miekan, ja aukaisit paratiisin jälleen
ihmisille, kun sinut lävistettiin keihäällä. Saamme aina nauttia
kuolemattomasta elämästäsi sinne käytyämme.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Kumarramme Isän kanssa Poikaa ja Pyhää Henkeä yhdessä olemuksessa, ja
huudamme vaikenematta savisuin: ”Kunnia olkoon kolminaiselle Jumalalle
korkeuksissa.”
Nyt ... Amen.
Sinä, oi, ainoa Jumalan armoittama, synnytit Neitseenä lapsen. Suuri on
salaisuus, peljättävä ihme, sillä sinä synnytit Jumalan, ruumiillistuneen
maailman Vapahtajan.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.

Suo, oi, Kristuksen risti, maan äärien toivo, meidän tyynesti vaeltaa
ohjauksessasi ihanan paaston ulapan halki. Pelasta meidät rikkomusten
aallokosta.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Ylistäkää, oi, papit, Herraa,
joka laskeutui, ja ilmestyi liekeissä
heprealaisnuorukaisille jumalallisessa vallassaan,
ja kiittäkää häntä
korkeasti kaikkina aikoina.

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Mooses näki sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, sillä sinä
kannoit kohdussasi jumalallista tulta,
eikä se kuitenkaan sinua
polttanut.
Daniel taas näki sinut vuorena, josta ihmiskäsittä lohkesi
kivi.
Ja Jesaja julisti sinut vesaksi,
joka oli versova
Daavidin
juuresta.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinut, oi, Herra, kavallettiin omasta tahdostasi, ja sinä antauduit murhaajien
käsiin. Sinä seisoit tuomioistuimen edessä, sinua löivät luomasi kädet. sinut
naulittiin ristiin, sinua pilkattiin, ja sinut lävistettiin keihäällä. Sinä kärsit
ruumiillisesti, mutta kestit sääliväisenä kaiken, jotta pelastaisit meidät.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Enkelten joukot kauhistuivat nähdessään sinut, oi, Herra, ristillä. Valaisimet
ottivat valonsa pois, maa järisi, ja kaikki järkkyi, kun sinua häväistiin. Sinä, oi,
Jumala, valmistit meille pelastuksen jumalallisilla kärsimyksilläsi.
Kunnia ...
Ylijumalallinen Kolminaisuus on olemukseltaan jakamaton ykseys. Hän
jakaantuu erillisiin persooniin luonnoltaan yhtenä, sillä jakamattomana hän
jakaantuu, yhtenä hän on kolme. Hän on Isä, Poika ja elävä Henki, joka
varjelee kaikkea.
Nyt ... Amen.

Kuka on kuullut lapsen synnyttäneestä Neitseestä ja miehettömästä äidistä?
Sinä, oi, Maria, toteutat ihmeen, mutta sano minulle, kuinka? ”Älä tutki
lapsensynnytykseni syvyyksiä. Se on totta, mutta ihmismielen mahdoton
käsittää.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Olemme parantuneet syntien himoista sinun haavassasi, sillä sinä haavoitit
käärmettä, pahuuden ruhtinasta, ristille ylennettynä. Mutta suo meidän kulkea
tuomiotta paaston ajan läpi, ja saavuttaa ylösnousemuksesi.
Katabasi
Mooses näki sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, sillä sinä
kannoit kohdussasi jumalallista tulta,
eikä se kuitenkaan sinua
polttanut.
Daniel taas näki sinut vuorena, josta ihmiskäsittä lohkesi
kivi.
Ja Jesaja julisti sinut vesaksi,
joka oli versova
Daavidin
juuresta.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
7.säv.
Sinä, oi, Herra, teit ristilläsi lopun kuolemasta,
joka oli tullut maailmaan
paratiisissa kieltämäsi puusta syömisen kautta.
Rukoilemme sinua:
”Päästä meidät tällä paastolla sielun turmelevista hekumoista,
ja suo
meidän valmistaa itsellemme iankaikkiseen elämään säilyvää ruokaa, että
saisimme katoamattoman nautinnon seppeleet,
jotka olet valmistanut
totisille paastoajille.”
Maineikkaat voittajat osoittautuivat koko maailman valistajiksi,
Kristukselle: ”Kunnia olkoon sinulle, oi, Herra.”
Kunnia ... nyt ... Amen.

kun huutavat

Jumalansynnyttäjä valitti, ja ylisti veisuin valtaasi
tahdostasi puulle naulittuna.

kun näki sinut

omasta

Profetian tropari
Pelasta meidät, oi, taivaissa asuva korkein, kaiken elollisen Luoja, Jumala,
sillä sinuun, Vapahtajaamme, olemme panneet toivomme.

Prokimeni
Huusin sinua,

oi, Herra, Jumalani.

Ylistän sinua, oi, Herra, sillä pelastit minut.

Parimia
Jes.5:16–25
Mutta Herra Sebaot on ylhäinen, hän jakaa oikeutta, pyhän Jumalan pyhyys
näkyy hänen oikeista tuomioistaan. Silloin karitsat kulkevat raunioilla kuin
laitumillaan ja teuraslampaat kiertelevät ruokaansa hakien. Voi niitä, jotka
turhuuksien orjina raahaavat syntiä mukanaan, jotka kiskovat syyllisyyttä
perässään kuin juhdat vankkureita. He sanovat: ”Pian nyt. Pankoon Herra
heti toimeksi mitä aikoo, niin saamme sen nähdä. Käyköön nyt tässä toteen
Israelin Pyhän suunnitelma, niin saamme sen kokea.” Voi niitä, jotka sanovat
pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon
pimeydeksi, karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. Voi niitä, jotka ihailevat
omaa älyään ja omasta mielestään ovat perin viisaita. Voi niitä, jotka ovat
sankareita viiniruukun ääressä, niitä, jotka ovat väkeviä juomien sekoittajina.
Lahjuksesta he julistavat syyllisen syyttömäksi. Siltä, joka on oikeassa, he
ottavat oikeuden. Sen tähden: niin kuin tulen kieli syö sängen, niin kuin kuiva
ruoho häipyy liekkiin, niin lahoavat heidän juurensa ja heidän kukkansa
hajoavat tomuna ilmaan. He ovat hylänneet Herran Sebaotin käskyt ja
halveksineet Israelin Pyhän sanaa. Niin Herra antaa vihansa leimahtaa
kansansa yllä, hän kohottaa kätensä ja lyö. Vuoret järähtelevät, ja kaduilla
viruu ruumiita kuin jätteitä tunkiolla. Vieläkään ei väistynyt Herran viha, hänen
kätensä on yhä koholla, valmiina lyömään. Kaukainen kansa saapuu
rankaisijaksi.

Prokimeni
Turvaan sinuun, oi, Herra.

Älä ikinä salli minun tulla häpeään.

Vapahda minut vanhurskaudessasi.
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Keskiviikkoilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
1.säv.
Älkäämme, oi, veljet, puhuko kielellämme kavaluuksia, tai panko loukkausta
veljen pahennukseksi,
ryhtyessämme hengelliseen paastoon,
vaan
kirkastakaamme sielun lamppu katumuskyynelin,
ja huutakaamme:
”Anna, oi, ihmisiä rakastava Kristus, anteeksi rikkomuksemme.”
Maa ei teitä kätkenyt,
oi, maineikkaat marttyyrit,
vaan taivas otti teidät
vastaan.
Teille avautuivat paratiisin portit,
ja te nautitte elämän puusta
sisälle käytyänne,
sekä rukoilette,
että Kristus antaisi meidän
sieluillemme rauhan ja suuren armon.
3.säv.
Suo, oi, hyvä ja armollinen Herra,
jumalallisten apostolien rukousten
tähden,
että katuvin mielin viettäisimme hyvin paaston ajan,
ja
pelastuneina sinua ylistäisimme.
Suuri ja peljättävä on tulemisesi, oi, Herra,
kun istut toimittamaan
oikeudenmukaista tuomiota. Mutta älä tuomitse minua, joka olen tuomion
alainen,
vaan Jumalana säästä minut
apostoliesi otollisten rukousten
tähden.
6.säv.
Päästäkää, oi, Kristuksen apostolit,
maasta syntyneitten valistajat,
Jumalamme viisaan tiedon maailmaa rikastuttavat aarteet,
pyhien
rukoustenne kautta kiusauksista meidät, jotka veisaamme ylistystänne, ja
suokaa meidän viettää rauhassa paaston aika, vapaina kaikesta pahasta,
jotta uskalluksella kantaisimme ylistysveisua Jumalallemme
päästyämme
otollisesti Kristuksen kärsimykseen.
1.säv.
Kunnia ... nyt ... Amen.

Sinä, oi, Jumalansynnyttäjä,
aviota tuntematon Neitsyt,
valtaistuin ja
portti,
salainen pöytä ja hohtava lamppu,
olet synnyttänyt viimeisinä
aikoina Jumalan,
ja synnyttämisen jälkeenkin osoittautunut totisesti
puhtaaksi Neitseeksi.

Illan prokimeni
Iloitkaa, oi, vanhurskaat, Herrassa,

ja riemuitkaa.

Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut.

I parimia
1.Moos.4:16–26
Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin maahan
Eedenin itäpuolelle. Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti
Henokin. Kain oli ensimmäinen, joka perusti kaupungin, ja hän antoi sille
nimen poikansa Henokin mukaan. Henokille syntyi Irad, Iradille syntyi
Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, ja Metusaelille syntyi Lemek. Lemek
otti itselleen kaksi vaimoa; toisen nimi oli Ada ja toisen Silla. Ada synnytti
Jabalin, josta tuli teltoissa asuvien paimentolaisten kantaisä. Jabalin veli oli
nimeltään Jubal, ja hänestä tuli ensimmäinen harpun- ja huilunsoittaja. Myös
Silla synnytti pojan, Tubal-Kainin, sepän, joka aloitti pronssin ja raudan
takomisen. Tubal-Kainilla oli sisar, jonka nimi oli Naama. Lemek sanoi
vaimoilleen: – Ada ja Silla, kuulkaa minua, te Lemekin vaimot, ottakaa
korviinne minun sanani. Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä
naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan seitsemästi, niin
Lemekin puolesta seitsemänkymmentäseitsemän kertaa. Aadam yhtyi taas
vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan. Eeva antoi hänelle nimen Set ja sanoi:
”Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen Abelin sijaan, jonka Kain
tappoi.” Setillekin syntyi poika, ja Set antoi hänelle nimen Enos. Niihin
aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa.

Prokimeni
Olkoon armosi päällämme,

oi, Herra.

Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat.

II parimia
Sananl.5:16–6:3
Juo vettä omasta ruukustasi, käytä oman kaivosi raikasta juomaa. Miksi
antaisit lähteittesi vuotaa kadulle, purojesi kaupungin toreille? Ne pulppuavat
yksin sinua varten, vain sinun hyväksesi, eivät muiden. Olkoon sinun lähteesi
siunattu, iloitse vaimosta, jonka nuorena sait, rakkaasta peurasta, suloisesta
kauriistasi. Olkoot hänen rintansa ilosi vuodesta vuoteen, hänen rakkautensa
elämäsi riemu ja hurmio. Miksi, poikani, viehättyisit vieraaseen naiseen, miksi
hyväilisit vieraan povea? Missä ihminen kulkeekin, Herra näkee hänet ja
tarkkaa hänen askeleitaan. Pahantekijä jää rikostensa vangiksi, takertuu
syntiensä verkkoon. Hillittömyyteensä hän kuolee, ajautuu perikatoon
kaikessa hulluudessaan. Poikani, jos olet toisen puolesta mennyt takuuseen,
lyönyt kättä vieraan kanssa, jos omat puheesi ovat kietoneet sinut
verkkoonsa, lupauksesi vanginneet sinut ansaan, vieneet sinut vieraan
ihmisen käsiin, tee silloin näin, poikani, jotta pelastuisit: Mene ja vetoa
häneen, ahdista häntä pyynnöilläsi.

Palvelus jatkuu
ennenpyhitettyjen
lahjain liturgiana
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Torstaiaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Ole, oi, Herra, meille armollinen tänä aikana, ja suo meidän alati vuodattaa
sinulle sydämemme kyyneleitä sielun saastan pesemiseksi, ja pyhien
käskyjesi viljelemiseksi, jotta olisimme sinulle otollisia siten paastoten. Anna
meidän nähdä kärsimyksesi maailman pelastaneitten apostolien rukousten
tähden. Kunnia olkoon sinulle.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Vuodata, oi, puhdas Neitsytäiti, Jumalansynnyttäjä, meihin laupeuden runsas
vesi, ja lahjoita meille rikkomustemme anteeksianto, sillä sinä olet
puolustuksemme ja jumalallinen suojeluksemme.

Kanoni
6.säv.
4.irmossi
Profeetta pelästyi kuultuaan tulemisestasi, oi, Herra, että sinä tahdot
syntyä Neitseestä ja ilmestyä ihmisille, ja sanoi:
”Kuulin sanoman
sinusta ja pelästyin. Kunnia olkoon voimallesi, oi, Herra.”
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Rukoilkaa, oi, kaksitoista apostolia, Pietari, Paavali, Jaakob, Johannes,
Andreas, Bartolomeus, Filippus, Tuomas, Matteus, Jaakob ja Juudas, että
Kristus pelastaisi meidät.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Te, oi, pyhät apostolit, laskitte opetustenne verkot ihmeellisesti elämän
mereen,
ja
pyydystitte
salaisesti
pakanakansat,
kuten
kerran
kolmesataaviisikymmentä kalaa, ja veitte ne Kristuksen eteen.

Kunnia ...
Ylistän Isän Poikaa ja Henkeä ikään kuin auringon valoa ja säteitä, toista
syntyneenä ja toista lähteneenä, yhtä alutonta jumalallista Kolminaisuutta,
jota koko luomakunta kumartaa.
Nyt ... Amen.
Sinä, oi, puhdas, osoittauduit neitseellisen puhtauden säilyttäneeksi lapsen
synnyttäjäksi, kun synnytit Jumalan ja ihmisen, yhden kahdessa muodossa.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Te, oi, apostolit, olette maailman valkeus Sanan kirkkauden tähden, kuten
Kristus sanoi. Rukoilkaa, että saisimme kulkea pidättyväisyyden kilpakentän
läpi vakain sieluin, ja kumartaa hänen ylösnousemustansa.
8.irmossi
Veisatkaa, oi, kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut,
sille, jota
taivasten sotajoukot ylistävät,
ja jonka edessä kerubit ja serafit
pelosta vapisevat, sekä kiittäkää ja ylistäkää suuresti iankaikkisesti.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinusta, oi, Kristus, ilmestyi maailmalle kaksitoista apostolia, kuten
Jaakobista ilmestyi kaksitoista sukukuntaa. Heistä on syntyisin jokainen
uskovainen, joka sanoin veisaa ylistystäsi iankaikkisesti.
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Te, oi, apostolit, hukutitte hengellisen faaraon sotavaunut ikään kuin
Punaiseen mereen, ja saatoitte Jumalan tuntemiseen Herran kansan, joka
veisaa ylistystä iankaikkisesti.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Palvon olemukseltaan yhtä Jumalaa, ja ylistän veisuin kolmea erillistä, vaan
ei erilaista persoonaa, sillä Isä, Poika ja Pyhä Henki on yksi Jumaluus,
kolmessa yksi hallitus.
Nyt ... Amen.

Kristus loisti pimeydessä oleville suurena valkeutena tultuaan sinusta, oi,
puhdas, ikään kuin ylkä häähuoneesta, sillä säteilevä vanhurskauden aurinko
valisti maailman.
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Te, oi, Kristuksen salaisuuksien tuntijat, jotka istutte valtaistuimelle hänen
kanssaan, rukoilette jatkuvasti meidän, syntisten, puolesta. Rukoilkaa nytkin,
että saisimme vilpittömästi viedä loppuun koko paaston.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Veisatkaa, oi, kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut,
sille, jota
taivasten sotajoukot ylistävät,
ja jonka edessä kerubit ja serafit
pelosta vapisevat, sekä kiittäkää ja ylistäkää suuresti iankaikkisesti.

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Selittämätöntä on syntyminen siemenettömästä sikiämisestä,
turmeltumaton on miehettömän äidin raskaus,
sillä Jumalan
syntyminen
tekee uudeksi luonnon olemuksen.
Siksi me, kaikki
sukukunnat, ylistämme sinua Jumalan morsiamena ja äitinä.
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Te, oi, apostolit, elitte maailmassa ikään kuin lihattomina, ja lihassa ikään
kuin enkeleinä kantaen sydämessänne yksin Sanaa. Te saatoitte
pakanakansat Kristuksen yhteen uskoon, ja osoititte viisaat kaunopuhujat
tiedoltaan hullujen kaltaisiksi.
Rukoilkaa, oi, apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Rukoilkaa, oi, Pietari, uskon peruskallio, ja Paavali, pakanoiden saarnaaja ja
opettaja, Sebedeuksen pojat, ja loput kahdeksan, jatkuvasti Kristusta, että
saisimme käydä paaston ajan kestävinä loppuun.
Kunnia ...

Pelasta, oi, ainosynnyttäjä, ainosyntyisen Pojan Isä, ainoa valkeus, ainoan
valkeuden heijastus, ainoan Jumalan ainoa Henki, totinen Herra, pyhä
Kolminaisuusykseys, minut, joka tutkin jumaluuttasi.
Nyt ... Amen.
Synnytyksesi ihme, oi, nuhteeton, hämmästyttää minut. Kuinka käsittämätön
sikisi siemenettä sinussa? Sano, kuinka olet Neitsyt, vaikka olet äitinä
synnyttänyt? ”Vastaanota yliluonnollinen uskolla, ja kumarra häntä, joka on
syntynyt, sillä hän voi tehdä sen, mitä haluaa.”
Rukoilkaa, oi, pyhät apostolit, Jumalaa meidän puolestamme.
Te, oi, autuaat apostolit, kävitte Hengen voimalla kuninkaitten ja ruhtinaitten
tykö pelkäämättä lainkaan tulta tai miekkaa. Niin te Herran sotureina voitatte
kaiken eksytyksen, ja pelastatte ihmiset.
Katabasi
Selittämätöntä on syntyminen siemenettömästä sikiämisestä,
turmeltumaton on miehettömän äidin raskaus,
sillä Jumalan
syntyminen
tekee uudeksi luonnon olemuksen.
Siksi me kaikki
sukukunnat ylistämme sinua, Jumalan morsiamena ja äitinä.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti.
Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti
jalompi,
sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
8.säv.
Paastokilvoitus on meille katumusaikaa, ja iankaikkisen elämän tuottaja, jos
ojennamme kätemme hyviin tekoihin, sillä ei mikään pelasta sielua niin kuin
tarvitun jakaminen. Paastoon liittyvä laupeus pelastaa ihmisen kuolemasta.
Ottakaamme siis vastaan verraton paasto,
sillä se pystyy pelastamaan
sielumme.
Te, oi, Kristuksen ihanat sankarit,
Jeesuksen elävät seppeleet,
osoittauduitte loistavasti hänen kestäviksi sotureiksensa
pukeutuneina

Kristuksen uskoon ikään kuin haarniskaan,
ja varustautuneina ristin
merkillä.
Verellännekin asetuitte hirmuvaltiaita vastaan,
ja kukistitte
pahojen henkien röyhkeyden. Rukoilkaa pelastusta sieluillemme.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Kiiruhdan suojaasi, oi, Neitsyt, pyhä Jumalansynnyttäjä.
Tiedän saavani
pelastuksen, sillä sinä, oi, puhdas, kykenet minua auttamaan.

Profetian tropari
Nosta, oi, ihmisiä rakastava Jumala, joka pidät koossa maan ääret, meidät,
jotka olemme langenneet, palauta poiskääntyneet jälleen puoleesi.

Prokimeni
Etsin Herraa,

ja hän vastasi minulle.

Kiitän Herraa joka aika.

Parimia
Jes.6:1–12
Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: hän istui korkealla ja ylhäisellä
istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan
seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin: kahdella he peittivät kasvonsa,
kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toiselleen:
– Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan.
Ovenpielet vapisivat äänten voimasta, ja huone tuli täyteen savua. Ja minä
sanoin: – Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset
huulet on kansalla, jonka keskellä elän, ja nyt minun silmäni ovat nähneet
Kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään
hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun
huuliani ja sanoi: – Katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on
poissa ja syntisi sovitettu. Minä kuulin Herran äänen sanovan: – Kenet minä
lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? Niin minä vastasin: – Tässä olen, lähetä
minut. Hän sanoi: – Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä
käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan
sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei
korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi – ettei se kääntyisi ja tulisi
terveeksi. Minä kysyin: – Kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Hän vastasi: – Siksi
kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä
pelloilla vallitsee autius. Herra vie ihmiset kauas, ja tyhjänä leviää hylätty maa.

Prokimeni
Heräjä ja nouse, oi, Jumalani ja Herrani,

hankkimaan minulle oikeutta.

Riitele, oi, Herra, riitaveljiäni vastaan, sodi niitä vastaan, jotka minua vastaan
sotivat.
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Torstai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
4.säv.
Sinä, oi, Kristus, vuodatit elämän kylkesi lävistettynä ja puulla riippuessasi
minulle, joka olin käärmeen pahuuden ja puusta syömisen kuolettama.
Siksi ylistän sinua, ja rukoilen laupeuttasi: ”Osoita minut kärsimystesi ja
ylösnousemuksesi kumartajaksi, kun olen katuvaisena käynyt läpi paaston
kilpakentän.”
Sinä, oi, Vapahtaja,
karkotit paratiisista, tuskan hedelmän kasvista
poimineen ensiksi luodun, mutta saatoit ihmisenä puulle naulittuna, hänet
sinne asumaan.
Siksi huudan sinulle, oi, lunastaja:
”Tempaa, oi, ylen
hyvä Jeesus,
sielujemme pelastaja,
minut nyt tuskista,
ja puhdista
minut paastolla, katumuksella ja kyynelillä.”
5.säv.
Ylistämme veisuin elävöittävää ristiäsi, oi, Herra,
sillä siitä puhkesi
maailmalle elämän kukka,
joka kuoletti kuoleman,
ja tuomme sen
esirukouksena eteesi.
Vahvista meitä paastotessamme pyhinä päivinä,
anna meille voimaa himoja vastaan, ja rauhan voitonmerkki suuren armosi
tähden, oi, ihmisiä rakastava.
4.säv.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Kun aurinko ja kuu näkivät sinut puun päällä riippumassa,
oi, ihmisiä
rakastava, ne peittivät säteensä, oi, Kristukseni, vanhurskauden aurinko,
ja maan perustukset järkkyivät valtasi pelosta,
ja äitisi huusi sinulle
haavoitetuin sydämin: ”Kunnia laupeudellesi, oi, ylen hyvä Jeesus.”

Illan prokimeni
Armosi, oi, Herra,

ulottuu taivaisiin.

Vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret.

I parimia
1.Moos.5:1–24
Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki
hänet kaltaisekseen. Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi
heidät ja antoi heille nimeksi ihminen silloin kun heidät luotiin. Kun Aadam oli
elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen
kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. Setin syntymän jälkeen Aadam eli
vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. Aadam
eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli. Kun Set oli elänyt 105 vuotta,
hänelle syntyi Enos. Enosin syntymän jälkeen Set eli vielä 807 vuotta, ja
hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Set eli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli
sitten. Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Kenan. Kenanin
syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja
tyttäriä. Enos eli kaikkiaan 905 vuotta ja kuoli sitten. Kun Kenan oli elänyt 70
vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. Mahalalelin syntymän jälkeen Kenan eli vielä
840 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kenan eli kaikkiaan 910
vuotta ja kuoli sitten. Kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered.
Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää
poikia ja tyttäriä. Mahalalel eli kaikkiaan 895 vuotta ja kuoli sitten. Kun Jered
oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Henok. Henokin syntymän jälkeen Jered
eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Jered eli kaikkiaan
962 vuotta ja kuoli sitten. Kun Henok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi
Metuselah. Metuselahin syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta vaeltaen
aina Jumalan tahdon mukaisesti, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä.
Henok eli kaikkiaan 365 vuotta. Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten
häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen.

Prokimeni
Odota Herraa,

ja ota vaari hänen tiestänsä.

Älä vihastu pahain tähden.

II parimia
Sananl.6:3–20
Jos omat puheesi ovat vieneet sinut vieraan ihmisen käsiin, tee silloin näin,
poikani, jotta pelastuisit: Mene ja vetoa häneen, ahdista häntä pyynnöilläsi,
älä suo silmillesi unta äläkä luomillesi lepoa. Pelasta itsesi niin kuin pakeneva
gaselli, kuin lintu, joka väistää pyyntimiehen paulan. Mene, laiskuri,
muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Ei sillä ole ketään

käskijää, ei herraa eikä hallitsijaa, ja silti se kerää kesällä ruokansa ja täyttää
varastonsa korjuun aikaan. Kuinka kauan sinä, laiskuri, makaat, milloin
havahdut unestasi? Nuku vielä hiukan, torku hiukan, makaa kädet ristissä
vielä hetki, niin köyhyys käy päällesi kuin rosvo, puute niin kuin röyhkeä
kulkuri. Kelvoton se ihminen, läpeensä paha, joka kaikkialla kieroilee, joka
iskee silmää, tönäisee jalkaa, antaa sormillaan salaisen merkin. Kavalasti hän
punoo juoniaan, ehtimiseen hän on riitoja rakentamassa. Siksi hän saa
äkillisen lopun: hetkessä hän musertuu, eikä apua tule. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä: ylpeitä silmiä, petollista kieltä,
viattoman veren tahraamia käsiä, sydäntä, joka punoo ilkeitä juonia, jalkoja,
jotka rientävät rikoksen teille, väärää todistajaa ja vilpin puhujaa ja ihmistä,
joka yllyttää veljen veljeä vastaan. Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä
väheksy äitisi opetusta.

Virrelmästikiirat
5.säv.
Ensiksi luodut poimivat tiedon kasvista tottelemattomuuden kuoleman
hedelmän,
kun eivät paastonneet Luojan käskyn mukaisesti,
ja tulivat
muukalaisiksi elämän puulle ja paratiisin nautinnolle.
Paastotkaamme, oi,
uskovaiset, sen tähden, turmelevasta ruoasta ja tuhoisista himoista,
että
saisimme poimia jumalallisesta rististä elämän hedelmän,
pääsisimme
ymmärtäväisen ryövärin kanssa vanhaan isänmaahan,
ja saisimme
Kristukselta, Jumalalta, suuren armon.
Te, oi, kunniakkaat marttyyrit,
ette pettyneet autuuden toiveessanne,
ylenkatsoen kaikkea maanpäällistä, ja käyden miehuullisesti kidutuksiin,
vaan tulitte taivasten valtakunnan perillisiksi. Rukoilkaa maailmalle rauhaa,
ja sieluillemme suurta armoa,
kun teillä on uskallus ihmisiä rakastavan
Jumalan edessä.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Emo seurasi auliisti, ja huusi näin,
kun kerran näki oman Karitsansa
rientävän teurastettavaksi: ”Minne menet, oi, suloinen lapseni? Miksi, oi,
pitkämielinen Kristus,
riennät väsymättä tätä tietä,
oi, halattu Jeesus,
synnitön, armollinen Herra?
Puhu minulle, palvelijattarellesi, oi, rakas
Poikani.
Älä, oi, armollinen,
sivuuta vaieten minua,
joka pelättävästi
synnytin sinut, elämän antavan Jumalan,
joka lahjoitat minulle suuren
armon.”
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Perjantaiaamu
Aamupalvelus ja VI paastohetki
Katismatroparit
Herra, armahda. (3)
Ristisi armo, oi, Herra, loistaa ja säteilee koko maailmassa, hävittää pahojen
henkien voiman, ja vahvistaa meidät helposti kulkemaan paaston tietä.
Armahda meitä.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sinut tuskitta synnyttänyt äitisi valitti itkien ja huusi, kun näki sinut puulle
ylennettynä: ”Sieluni haavoittuu, oi, suloisin Poikani, kun näen sinut ristillä
kahden pahantekijän keskellä pahantekijän tavoin naulittuna.”

Kanoni
5.säv.
5.irmossi
Armahda, oi, Kristus, meitä, jotka yöstä asti sinua kumarramme, ja
lahjoita meille rauha, sillä käskysi, oi, ihmisiä rakastava, ovat tulleet
palvelijoillesi valkeudeksi ja parannukseksi.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, Kristus, vapautat minut turmeluksesta ristiinnaulittuna, ja teet minut
kuolemattomaksi keihäällä lävistettynä. Ylistän sanomatonta armoasi, oi,
Kristus, sillä sinä tulit minua pelastamaan.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, Herra, surmasit hengellisen Amalekin, ja teit jälleen eläväksi kansasi,
kun levitit kätesi ristille. Siksi ylistämme valtaasi veisuin.
Kunnia ...

Ylistäkäämme Jumalaa kolmessa persoonassa, yhtä yliolennollista hallitusta,
alutonta Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, veisuin.
Nyt ... Amen.
Hän, joka ei mahdu taivaisiinkaan, sikisi kohdussasi, ja sinä synnytit hänet.
Oi, peljättävä ja sanomaton ihme. Siksi me kaikki ylistämme sinua, oi,
puhdas, veisuin.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä kärsit tähteni ristiinnaulitsemisen, joit etikkaa, ja sanoit: ”Se on täytetty.”
Täytä minunkin paastokilvoitukseni, ja suo minun nähdä ylösnousemuksesi.
8.irmossi
Ylistäkää, oi, ihmiset, kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa, jonka edessä
enkelit pelosta vapisevat, ja suuresti ylistäkää häntä kaikkina
aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Ylistän veisuin pyhää puuta, jolle sinut, oi, Kristus, ristiinnaulittiin, ja ylistän
sinua korkeasti kaikkina aikoina.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Lainrikkojat ristiinnaulitsivat ja surmasivat sinut, oi, Kristus, Golgatalla, mutta
sinä elät, ja pelastat meidät iankaikkisesti.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Kolminaisuus jakaantuu ihmeellisesti, ja pysyy jakaantumattomana Jumalana.
Ylistämme häntä korkeasti kaikkina aikoina.
Nyt ... Amen.
Rukoile, oi, puhdas, ylistystäsi veisaavien puolesta, että meidät päästettäisiin
kaikista kiusauksista ja vaaroista.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Kuoleta, oi, Herra, minut ristisi voimalla, ja suo minun vakain sieluin käydä
loppuun paaston tie.

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen häntä iankaikkisesti.
Katabasi
Ylistäkää, oi, ihmiset, kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa, jonka edessä
enkelit pelosta vapisevat, ja suuresti ylistäkää häntä kaikkina
aikoina.

• Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi •
9.irmossi
Riemuitse, Jesaja, sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan,
Immanuelin, Jumalihmisen. Hänen nimensä on koitto, ja häntä
kunnioittaen ylistämme Neitsyttä autuaaksi.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Sinä, oi, ihmisiä rakastava Jumalanani, aukaisit kerran ristiinnaulittuna jälleen
paratiisin, ja iloitsen siitä elämästä osallisena, ja tottelemattomuuden
iankaikkisesta kuolemasta vapahdettuna. Siksi ylistän sinua.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.
Elävöittävä ristisi, kirouksen väline, oi, Herra, osoittautui siunauksen sinetiksi.
Nähdessämme sinut, oi, Valtias, sillä, me, ennen kuolleet, tulemme eläviksi,
ja ylistämme sinua veisuin.
Kunnia ...
Ylistän sinua, oi, aluton Kolminaisuus, veisuin yksiolennolliseksi. Pelasta, oi,
puhdas, elämänalkuinen, jakamaton ykseys, syntymätön Isä, syntynyt Sana
ja Poika sekä Pyhä Henki, kaikki, jotka veisaavat ylistystäsi.
Nyt ... Amen.
Synnytyksesi, oi, Jumalanäiti, on ymmärryksen ylittävä. Sikiäminen tapahtui
sinussa miehettä, ja synnytys oli neitseellinen, sillä hän, joka syntyi, on
Jumala. Ylistämme sinua, oi, Neitsyt, autuaaksi, häntä kunnioittaen.
Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.

Tule valistajakseni, oi, kallis risti, voimani ja turvani. Ilahduta minut, joka elän
nyt pidättyväisyydessä. Puhdista minut, ja päästä minut kiusauksista, jotta
sinua kunnioittaen ylistäisin Valtiasta, Kristusta.
Katabasi
Riemuitse, Jesaja, sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan,
Immanuelin, Jumalihmisen. Hänen nimensä on koitto, ja häntä
kunnioittaen ylistämme Neitsyttä autuaaksi.
2.katabasi (8.säv.)
Totisesti on kohtuullista, ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti. Me ylistämme
sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti
jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat
8.säv.
Tämä himot surmaava paasto lupaa parantaa synnin vaivaamat.
Kunnioittakaamme sitä Jumalan antamana auttajana, ja ottakaamme
Mooseksen kautta vastaan Jumalan kirjoittamat taulut. Älkäämme
hyväksykö hillittömyyttä, joka ne murskasi, älkäämme olko osallisia niiden
kanssa, joiden ruumiit jäivät erämaahan, älkäämme olko synkkiä
juutalaisten tapaan, vaan kirkastukaamme kirkollisesti. Älkäämme
teeskennelkö fariseusten lailla, vaan koristautukaamme evankeliumin
mukaisesti, ja kerskatkaamme Kristuksen, meidän sielujemme Vapahtajan,
ristiä.
Miksi kutsuisimme teitä, oi, pyhät? Kerubeiksi, sillä teissä lepäsi Kristus?
Serafeiksi, sillä ylistitte häntä lakkaamatta? Enkeleiksi, sillä luovuitte
ruumiista? Voimiksi, sillä toimitte ihmeissä? Monet ovat nimenne, mutta
suuremmat armolahjanne. Rukoilkaa pelastusta sieluillemme.
Kunnia ... nyt ... Amen.
Neitsyt huusi äidillisesti Herralle: ”Mikä on tämä ihmeellinen ja outo asia?
Sydämeeni yltävät voimakkaina tuskat, joita en tuntenut synnyttäessäni sinut,
oi, Poikani. En voi nähdä ristiinnaulittuna sinua, oi, silmieni valkeus.
Nouse ylös, kuten olet sanonut, että ylistäisin maailman kanssa
peljättävää taloudenhoitoasi.”

Profetian tropari
Lankeamme eteesi, oi, Herra, öin ja päivin, että antaisit sieluillemme syntien
päästön, kumartaaksemme ja ylistääksemme rauhassa sinua, oi, ihmisiä
rakastava.

Prokimeni
Älä rankaise minua vihassasi, oi, Herra,

älä kurita minua kiivastuksessasi.

Sillä nuolesi ovat uponneet minuun, kätesi painaa minua.

Parimia
Jes.7:1–14
Siihen aikaan, kun Ahas, Jotamin poika, Ussian pojanpoika, oli Juudan
kuninkaana, Syyrian kuningas Resin ja Israelin kuningas Pekah, Remaljan
poika, lähtivät sotaretkelle kohti Jerusalemia mutta eivät voineet valloittaa
sitä. Kun Daavidin valtakunnassa saatiin kuulla, että syyrialaiset olivat
leiriytyneet Efraimin alueelle, vavahti jokainen sydän, niin kuninkaan kuin
kansankin, niin kuin metsän puut vapisevat tuulen voimasta. Silloin Herra
sanoi Jesajalle: Mene poikasi Sear-Jasubin kanssa tapaamaan Ahasia. Hän
on Yläaltaan kanavan päässä Pesijänkentän tiellä. Sano hänelle: Pysy
rauhallisena, harkitse mitä teet. Älä pelkää äläkä sydän kurkussa säiky noita
kahta savuavaa kekälettä – älä pelkää Resinin ja hänen syyrialaistensa tai
Remaljan pojan vihaa. Syyria on kyllä suunnitellut pahaa sinun varallesi, niin
myös Efraim ja sen pää Remaljan poika. He ovat sanoneet: Nyt hyökkäämme
Juudaan ja saatamme sen kauhun valtaan. Kaappaamme sen ja asetamme
sinne kuninkaaksi Tabelin pojan. Mutta Herra Jumala sanoo näin: – Ei se
onnistu, ei niin tule käymään. Sillä Syyrian päänä on vain Damaskoksen
kaupunki, ja Damaskoksen päänä on vain Resin. Kuusikymmentäviisi vuotta
vielä, ja Efraim on murskattu, se ei enää ole mikään kansa. Efraimin pää on
vain Samarian kaupunki, ja Samarian pää on vain Remaljan poika. Ellette
usko, te ette kestä. Herra puhui jälleen Ahasille ja sanoi hänelle: ”Pyydä
Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki, pyydä vaikka tuonelan syvyydestä
tai taivaan korkeudesta.” Mutta Ahas vastasi: ”En pyydä. En pane Herraa
koetukselle.” Niin Jesaja sanoi: ”Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku. Eikö
riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte
koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä? Sen tähden Herra
antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa
hänelle nimen Immanuel.”

Prokimeni
Kuule rukoukseni,

oi, Herra.

Sanoin: ”Pidän vaelluksestani vaarin.”
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Perjantai-ilta
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat
4.säv.
Nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Katso, oi, ainoa ihmisiä
rakastava, armosi runsaudessa sieluni puoleen, ja kevennä rikosteni
taakka.
Rukoilemme, oi, Herran marttyyrit: ”Rukoilkaa Jumalaamme, ja pyytäkää,
että hän antaisi sieluillemme runsaan armon, ja armahduksen monille
rikkomuksillemme.”
Kunnia ... nyt ... Amen.
Sinun kauttasi, oi, Jumalansynnyttäjä, Herran esi-isäksi tullut profeetta
Daavid, huusi sävelin ennustaen sinulle, suuria tehneelle: ”Kuningatar
seisoo oikealla puolellasi.” Sillä äidiksi ja elämän puoltajaksi teki sinut
Kristus Jumala, joka näki hyväksi tulla sinusta isättömästi ihmiseksi
uudistaakseen himojen turmelevan kuvansa, löytäen eksyneen ja vuorilla
harhailevan lampaan, kantaen sen olkapäillään Isän tykö, ja tahtonsa
mukaisesti yhdistäen sen taivaallisiin voimiin, jotta hän pelastaisi maailman
suuressa ja runsaassa armossaan.

Illan prokimeni
Varjelkoon armosi ja totuutesi

minua aina.

Odotin hartaasti Herraa, ja hän kumartui puoleeni, ja kuuli huutoni.

I parimia
1.Moos.5:32–6:8
Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet. Kun
ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, jumalien pojat
huomasivat, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat näistä
vaimoikseen keitä halusivat. Herra sanoi: ”Minä en anna elämän hengen
asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja

katoavainen. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään satakaksikymmentä
vuotta.” Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun
jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri
näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit. Kun Herra näki, että ihmisten
pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä
olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä
sydämessään. Ja Herra sanoi: ”Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen
luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä
minä kadun, että olen ne tehnyt.” Mutta Nooa oli Herralle mieluinen.

Prokimeni
Sanoin:

”Ole, oi, Herra, minulle armollinen.”

Autuas se, joka vaivaista holhoo.

II parimia
Sananl.6:20–7:1
Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy äitisi opetusta. Ripusta ne
kaulaasi, pidä aina niitä sydäntäsi vasten. Kun kuljet, ne ovat oppaanasi, kun
nukut, ne pitävät vartiota, ja kun heräät, ne puhuvat sinulle. Käsky on lamppu,
opetus on valo, kuri ja kasvatus on elämän tie. Ne varjelevat sinut pahalta
naiselta, vieraan naisen liukkaalta kieleltä. Älä eksy hänen kauneutensa
lumoihin, älä mene ansaan, kun hän katsoo. Portto pyytää vain leivän hinnan,
mutta toisen miehen vaimo vie sinulta hengen. Voiko kukaan pitää sylissään
hehkuvia kekäleitä ilman että vaatteet syttyvät tuleen? Voiko kukaan kävellä
tulisilla hiilillä ilman että jalat kärventyvät? Samoin käy sen, joka lähestyy
toisen vaimoa: joka toisen vaimoon kajoaa, on saava rangaistuksensa.
Halveksitaanhan sitäkin, joka nälissään varastaa vain saadakseen syödä
vatsansa täyteen – kiinni jäätyään hän joutuu maksamaan seitsenkertaisesti,
antamaan kaiken mitä omistaa. Mieletön siis se mies, joka viettelee toisen
vaimon – niin tekee vain se, joka ei hengestään piittaa. Häntä odottaa raippa
ja pilkka, lähtemätön on hänen häpeänsä. Sillä mustasukkaisen miehen raivo
ei laannu, ei hän tunne sääliä, kun koston aika tulee, ei lepy, vaikka häntä
kuinka lepyttäisi, ei lauhdu, vaikka häntä kuinka lahjoisi. Muista, poikani, mitä
sinulle sanon, pidä mielessäsi minun neuvoni.

Palvelus jatkuu
ennenpyhitettyjen lahjain liturgiana
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