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4. paastoviikon lauantai

NELJÄNNEN VIIKON LAUANTAI
AAMUPALVELUS
Heksapsalmin jälkeen Halleluja, 2. säv.
Liitelauselmat: Yöstä lähtien henkeni etsii Sinua, Jumala, sillä Sinun
käskysi ovat valkeus maan päällä.
Oppikaa vanhurskautta, te maan asukkaat.
Kiivaus valtaa oppimattoman kansan.
Lisää, Herra, heille pahuutta, lisää pahuutta maan kunniakkaille.
Tropari
Apostolit, marttyyrit ja profeetat, / esipaimenet, pyhittäjät ja
vanhurskaat, / jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon
säilyttäneet / ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä, / teitä me pyydämme
rukoilemaan, // että Hän, Hyvä, pelastaisi sielumme.
Kunnia - -. Vainajien tropari
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän
syntinsä, / joita he ovat eläessänsä tehneet, / sillä ei kukaan ole synnitön kuin
yksin Sinä, // joka edesmenneillekin annat levon.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Oi sanomattoman Valkeuden pyhä Äiti, / enkelveisuin me Sinua
kunnioitamme // ja hartaasti ylistämme!
Katisma 16. Vuorosävelmän mukaiset marttyyrien, vainajien
ja
Jumalansynnyttäjän katismatroparit. Katisma 17 kahdessa jaksossa. Pappi
muistelee vainajia molempien jälkeen. Psalmien jälkeen vainajien
ylistystroparit (Kiitetty olet Sinä, Herra). Ektenian jälkeen:
Katismatroparit, 5. säv.
Saata, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten
joukkoon, / ja ota heidät asumaan Sinun majoihisi, / niin kuin siitä on kirjoitettu.
/ Hyvyytesi tähden älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, / joihin he ovat
vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai tietämättään joutuneet, // oi
ihmisiä rakastava!
Kunnia - -.
Joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai
tietämättään joutuneet, // oi ihmisiä rakastava!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Oi Kristus Jumala, / joka koitit maailmalle Neitseestä / ja teit meidät
hänen kauttansa valkeuden lapsiksi, // armahda meitä.
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Psalmi 51 ja minean ja temppelin pyhän kanonit sekä tetraodionit
sijallaan; luemme myös vastaavat Vanhan testamentin veisut.
Tetraodion, jonka akrostikon on: Veisu marttyyreille. Herra Joosefin runo.
6. veisu. 4. säv. Irmossi
Teoillani tässä elämän valtameressä olen vajonnut syvyyteen, / mutta niin kuin
Joona minäkin huudan Sinulle: / Vedä minut ylös monen pahuuden kuilusta, //
oi Jumalan Poika ja Sana!
Troparit
Taistelijat, te ylititte lihan rajat kestäessänne suurella
kärsivällisyydellä tuskallisia rangaistuksia. Sen tähden te kevennätte kaikki
kivut ja ahdistukset meiltä, jotka veisaamme ylistystänne.
Pyhien kilvoittelijain taistelujoukko liittyi kymmentuhantisiin
enkeleihin, ja Kristukselle otollisena se hartaasti rukoilee, että Jumala antaisi
meille lukemattomat rikkomuksemme anteeksi.
Vainajien tropari
Kuoletettuna ja haudassa uinuttuasi Sinä, Kristus, nostit ylös
kuolleet. Uskossa kuolleille Sinä, Kristus, jaat hyvyytesi rikkauden, levon
kaikkien pyhien kanssa.
Jumalansynnyttäjälle
Haluten jumaloittaa ihmisen Jumalan Sana ja Jumala tuli Sinusta, oi
puhdas, lihaksi ja ilmestyi ihmisenä. Rukoile lakkaamatta Häntä, että saisimme
armahduksen tilinteon hetkellä.
Toinen, herra Theodoroksen runo
Irmossi. 4. säv.
Minä olen uponnut rikkomusten kuohuihin / ja olen kuin meripedon vatsaan
joutunut, / mutta profeetan kanssa minä huudan Sinulle: / Nosta minun
elämäni ylös turmeluksesta, oi Herra, // ja pelasta minut!
Troparit
Säälimättä lihaa ja verta te, pyhät, kestitte lannistumatta kaikki
kidutukset Kristusta kieltämättä. Sen tähden Kristus lähetti teille seppeleet
taivaasta.
Käykäämme
tekojen
loistaviin
vaatteisiin
pukeutuneina
marttyyrien juhlaan ja huutakaamme Jumalan innoittamin veisuin: Kristuksen
marttyyrit, te olette totisesti maanpäällisiä aamutähtiä!
Kunnia - -.
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Minä kunnioitan Sinua, pyhä Kolminaisuus, aluton Olemus, yksi
Jumala, yksi Herra, kolme persoonaa, Isä, Poika ja Henki, syntymätön,
syntynyt ja uloslähtenyt, aina sama ja iankaikkinen!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Autuas Jumalan Morsian! Kuinka olet miehettä synnyttänyt ja
samalla säilyttänyt neitsyytesi? Vavisuttava ihme! Sinä olet synnyttänyt
Jumalan! Rukoile pelastusta niille, jotka Sinua kiitosvirsillä ylistävät!
Liitelauselma: <Ihmeellinen on Herra> Pyhille, jotka <Hänen>
maassa<nsa> ovat.
Marttyyrien tropari
Katsellen ruumiistanne irti hakattuja jäseniä te, jalot marttyyrit,
iloitsitte pitäen verenne vuodatusta nautintonanne. Rukoilkaa hartaasti Herraa
meidän puolestamme!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.
Vainajien tropari
Herra, Sinä olet luonut minut maasta ja olet antanut minulle elämän
sekä olet käskenyt minut tulemaan jälleen maaksi. Saata lepoon palvelijasi,
jotka olet ottanut vastaan, ja johdata heidät pois kuoleman turmiosta!
Irmossi. 4. säv.
Minä olen uponnut rikkomusten kuohuihin / ja olen kuin meripedon vatsaan
joutunut, / mutta profeetan kanssa minä huudan Sinulle: / Nosta minun
elämäni ylös turmeluksesta, oi Herra, // ja pelasta minut!
Temppelin pyhän kontakki ja tropari Jumalansynnyttäjälle
7. veisu. 4. säv. Irmossi
Aabrahamin jälkeläiset eivät kumartaneet kultaista kuvaa, / ja heitä koeteltiin
niin kuin kultaa ahjossa. / Tulen liekeissä he ikään kuin juhlasalissa
riemuitsivat ja huusivat: // Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala!
Troparit
Riisuttuanne turmeltuvan lihan te, taistelijat, seisotte nyt kirkkaina,
jumalallisesti katoamattomuuteen pukeutuneina, Hänen edessänsä, joka otti
meidän tähtemme lihan turmeluksettomasta vaimosta. Pukekaa pyhään
vaatteeseen minutkin, joka olen pahoin tullut alastomaksi!
Pidättyväisesti vaeltaneitten voittajien joukko vahvistaa meitä
esteettä rientämään halki pidättyväisyyden kilpakentän, sillä julistettuaan
miehuullisesti Kristuksesta kilpakentällä he nyt seisovat Hänen istuimensa
edessä kruunattuina ja hengellisesti nauttien enkelten kanssa.
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Vainajien tropari
Pyhien martytyyriesi rukouksien tähden tee kuolon uneen
nukkuneet uskolliset palvelijasi paratiisin asukkaiksi ja tee heidät arvollisiksi
osallistumaan hengelliseen valoon heidän vaikenematta huutaessaan Sinulle:
Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala!
Jumalansynnyttäjälle
Me pyydämme Sinulta, ainoalta hyvältä ja Neitseeltä: Tee hyviksi
meidät, jotka olemme pahoja, ja rukoile jatkuvasti Kristusta, joka on
luonnoltansa hyvä, että me veisatessamme Hänen ylistystänsä saisimme viettää
pidättyväisyyden ajan hyvää tehden.
Toinen irmossi. 4. säv.
Kiitetty olet Sinä, Herra, / meidän isiemme Jumala, / joka puhuit vuorella
Mooseksen kanssa // ja näytit pensaan Neitseen kuvauksena.
Troparit
Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, joka olet tehnyt
suuriksi kaikki pyhäsi ja tunnusteoin osoittanut heidän ihmeellisyytensä
maailmassa.
Käytyänne läpi kaikkinaiset kidutukset, mutta suostumatta
polvistumaan Baalin edessä, te olette saaneet Jumalalta kunnian kruunut, oi
Kristuksen marttyyrit.
Kunnia - -.
Kolminaisuus, Sinä Ykseytenä kumarrettava Olento, Isä, Poika ja
Henki, varjele niitä, jotka Sinua kiitosvirsin ylistävät, Sinä isiemme Jumala!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Neitseellinen Äiti, Sinä arvoa säteilevä Neitsyt, vertaamaton
välittäjä Jumalan edessä, älä, oi Valtiatar, herkeä rukoilemasta meille
palastusta!
Liitelauselma: Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun pyhäköstäsi.
<Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.>
Te marttyyrit, kuolemattoman Kuninkaan puolesta taistelleet ja
täydellisen uskon Häneen osoittaneet, olette verenne Hänen edestään
vuodattaneet.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Ota ne uskolliset palvelijasi, jotka olet ajallisesta elämästä
muuttanut pois, sinne, missä elämän valosi loistaa, oi Herra isiemme Jumala!
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Irmossi. 4. säv.
Kiitetty olet Sinä, Herra, / meidän isiemme Jumala, / joka puhuit vuorella
Mooseksen kanssa // ja näytit pensaan Neitseen kuvauksena.
8. veisu. 4. säv. Irmossi
Herra, Sinun edessäsi tulen liekeissä seisovat kerubit ja serafit, / ja koko
luomakunta Sinulle laulaa ihanaa virttä: / Ihmiset, veisatkaa kiitosta
Kristukselle // ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Kristuksen kuuluisat, Jumalassa arvokkaat kilvoittelijat, auttakaa
suuriarvoisilla rukouksillanne Kristuksen puoleen rikkomuksista ja tuonelan
tuskista kaikki ne, jotka teidän muistoanne kiitosvirsillään ylistävät!
Te marttyyrien joukko, Kristuksen, Jumalan, valittu, pyhä ja
totisesti vahva sotajoukko, pyhittäkää pyhillä rukouksillanne meidän
mielemme ja sydämemme näinä paaston pyhinä päivinä!
Vainajain tropari
Herra, päästä kalvavasta madosta, hammasten kiristyksestä ja
ulkopuolisesta, valottomasta pimeydestä kaikki, jotka olet uskossa ottanut
tykösi. Kristus, saata heidät sinne, missä kasvojesi valkeus loistaa iankaikkisesti.
Jumalansynnyttäjälle
Puhdas Jumalansynnyttäjä, suo esirukouksillasi, että me, jotka
olemme saaneet nähdä Kristuksen kalliin ristin ja sydämestämme sitä
kumartaa, saisimme myös nähdä puhtaat kärsimykset himoista puhdistuneina!
Toinen irmossi. 4. säv.
Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, / taivasten taivaat, valo ja
pimeys, kylmä ja helle, / ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa // ja suuresti
ylistäkää kaikkina aikoina!
Troparit
Oi hyvää vaihtokauppaa, jonka avulle te, Kristuksen
pappismarttyyrit, löysitte kuolemasta elämän, kun ette mitenkään pelänneet
tulta ettekä miekkaa, ette kylmää ettekä petoja, vaan huusitte: Veisuin kiittäkää
ja suuresti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina!
Enkelten kuoro ylhäällä ja alhaalla me, maanpäälliset, ylistämme
outoja urotekojanne ja miehuullisia taistojanne, oi Kristuksen marttyyrit. Me
kiitämme, veisaamme ja korkeasti ylistämme Herraa kaikkina aikoina.
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
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Minä kunnioitan Sinua Valona ja Elämänä, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
– kunnioitan yhtenä Luontona, kolmena Persoonana, yhtenä Jumalana ja
laulan: Minä kunnioitan Sinua, kiitosta kannan Sinulle, Herra, ja suuresti
ylistän Sinua kaikkina aikoina.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Kuka maan päällä syntyneistä voisi olla laulamatta Sinulle
kiitosvirsiä, viaton, puhdas Neitsyt? Sillä Sinä olet synnyttänyt meille suuren
Valon, elämän rikkauden, Vapahtajan Jeesuksen, jota me kiitosvirsin
kunnioitamme ja suuresti ylistämme kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun pyhäköstäsi.
<Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.>
Ylistäen ihmeellisiä kilvoituksianne, oi marttyyrit, me kiitämme ja
kumarramme hyväntekijäänne Jumalaa, joka oli kilparadalla teidän juoksunne
vahvistanut. Me suuresti ylistämme Häntä kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Ollen kuoleman sekä elämän Herra ja Jumala sekä hurskaudessa
poismuuttaneitten herättäjä, saata heidät siellä vanhurskasten majoihin heidän
laulaessaan Sinulle kiitosvirsiä Herra, ja suuresti ylistäessään Sinua kaikkina
aikoina.
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi. 4. säv.
Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, / taivasten taivaat, valo ja
pimeys, kylmä ja helle, / ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa // ja suuresti
ylistäkää kaikkina aikoina!
9. veisu. 4. säv. Irmossi
Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle, / ja Hänen nimensä on pyhä,
/ ja Hänen laupeutensa kestää polvesta polveen niille, // jotka Häntä pelkäävät.
Troparit
Olette pettämättömiä valoja te, Kristuksen kilvoittelijat. Valaiskaa
meidän ajatuksemme ja antakaa meille lujuutta Jumalan valoa hehkuvien,
puhtaitten käskyjen täyttämiseen!
Te, Kristuksen urheat kilvoittelijat, olette osoittautuneet vihollisen
surmaaviksi miekoiksi. Päästäkää puolustuksellanne meidät pahan nuolista!
Vainajien tropari
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Armollinen, saata lepoon Aabrahamin helmoihin palvelijasi, jotka
ovat uskoen lähteneet joukostamme Sinun tykösi, oi ylen hyvä kaiken Luoja!
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Valon pilvi, joka ymmärryksen ylittäen synnytit lihassa
Jumalan, kuoleta minun lihani liikkeet ja anna valistus minun mieleeni!
Toinen irmossi. 4. säv.
Me kaikki ylistämme Sinun ihmisrakkauttasi, / Herra Vapahtajamme, /
palvelijaisi kunnia ja uskovaisten kruunu, // joka olet tehnyt suuriarvoiseksi
Synnyttäjäsi muiston.
Troparit
Nähdessämme pyhien taistojenne kentät me veisuin ylistämme
teidän muistoanne, oi kunniakkaat marttyyrit, ja hämmästyneinä kiitämme
Kristusta.
Taistellessaan voittajat sanoivat toisilleen: Älkäämme säälikö lihaa!
Tulkaa, kuolkaamme Kristuksen tähden, että saisimme elää iankaikkisesti,
lakkaamatta karkeloiden!
Kunnia - -.
Yksiolentoinen Kolminaisuus, syntymätön Isä, syntynyt Poika ja
uloslähtenyt Henki, varjele armollasi vahingoittumattomina ne, jotka Sinua
kiitosvirsin ylistävät..
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Terve, suuresti kunnioitettu Maria, Sinä puhdas, neitseitten kunnia,
äitien tuki, ihmisten apu ja maailman ilo, Jumalamme Äiti ja palvelija!
Liitelauselma: <Ihmeellinen on Herra> Pyhille, jotka <Hänen>
maassa<nsa> ovat.
Pyhien juhlajoukko, ota minun rukoukseni vastaan! Ja niinkuin
minä olen tullut otolliseksi suutelemaan pyhää ristiä, niin rukoilkaa, pyhät
ihmiset, Kristusta, että Hän soisi minun myöskin kumartaa Hänen
pelastavaisia kärsimyksiään!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.
Armollinen, ihmisiä rakastava Herra, päästä synneistään vapaiksi
ne, jotka ovat muuttaneet luoksesi, anna ne heille anteeksi ja saata heidät
lepoon valittujesi majoihin, sillä Sinä olet Elämä ja Ylösnousemus.
Irmossi. 4. säv.
Me kaikki ylistämme Sinun ihmisrakkauttasi, / Herra Vapahtajamme, /
palvelijaisi kunnia ja uskovaisten kruunu, // joka olet tehnyt suuriarvoiseksi
Synnyttäjäsi muiston.
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Kiitosstikiiroina vuorosävelmän mukaiset marttyyrien stikiirat, Kunnia, vainajien
stikiira, nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira.

Virrelmästikiiroina sävelmäjakson mukaiset Theofaneksen stikiirat, Kunnia, nyt,
Jumalansynnyttäjän stikiira.
LITURGIA
Prokimeni, 6. säv.: Heidän sielunsa saa nauttia hyvää, / ja heidän jälkeläisensä
perivät maan.
Liitelauselma: Sinua, Herra, minä huusin, minun Jumalani.
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