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2. paastoviikon lauantai

TOISEN 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, 2. säv.
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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Sitten minean ja temppelin pyhän kanonit. 6:nnesta veisusta lähtien minean
kanoni ja tetraodion.
Tetraodion, Joosefin runo, jonka akrostikon on: Tämän on Joosefin hymni.
Luemme myös vastaavat Vanhan testamentin veisut.
6. veisu. 8. säv. Irmossi
Minä vuodatan rukoukseni Herralle / ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, /
sillä sieluni on tullut täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt
tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata minut, oi Jumala, pois
turmiosta.
Troparit
Monien kidutusten kautta pyhät tulivat otollisiksi kukistamaan
kymmenettuhannet viholliset ja saavuttivat suuren hyvyytesi, oi Vapahtaja.
Pyyhi heidän rukoustensa tähden pois minun monet rikkomukseni, oi Hyvä!
Veisuin ylistäkäämme Kristuksen voittajia ja huutakaamme heille
yksimielisesti: Te, Herran kärsimysten jäljittelijät, parantakaa meidän
sielujemme kärsimykset, ja vahvistakaa meitä paastoamaan pahoista tavoista!
Kun Sinä uinuit haudassa kärsimyksen unta, Sinä tulit kuolemasta
osalliseksi ja lahjoitit kuolleille elämän. Vapahtaja, suo voittajiesi rukousten
tähden poismuuttaneille sija valittujen joukossa!
Jumalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, joka sanomattomasti synnytit ruumiillistuneen
väkevän Sanan, vahvista minua paastoamaan ja välttämään kaikkea syntiä!
Sinä nuhteeton, anna minulle saastan puhdistavia kyyneleitä!
Toinen, Theodoroksen runo
Irmossi, 3. säv.
Himojen syvyys on noussut minua vastaan, / ja vastaisten tuulten kuohu, /
mutta kiiruhda, Vapahtaja, pelasta minut / ja päästä turmeluksesta, // niin
kuin pelastit profeetan pedosta!
Troparit
Me vietämme jumalisesti marttyyrien muistoa. Tulkaa, te jotka
marttyyreja rakastatte, riemuitkaamme, seppelöikäämme heidät veisuin ja
ylistäkäämme Kristusta, taiston asettajaa.
Ensin te koitte kidutuksia, sitten teitä kivitettiin, sahattiin ja
annettiin pedoille ruuaksi, Kristuksen karitsoina teidät teurastettiin, mutta te
elätte aina, oi voittajat!
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Kunnia- Kun yhdistän kolme yhdessä luonnossa ja jaan yhden kolmeen
persoonaan, jotka ovat jumaluus, vältän Sabellioksen ja Areioksen yhtä suuret
rotkot.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Sinä osoittauduit Neitseeksi ja puhtaaksi synnytyksen jälkeenkin
äitinä, oi Jumalanäiti. Outoa on Sinun salaisuuttasi nähdä, lausua ja ajatella.
Liitelauselma: Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun
pyhäköstäsi.
Marttyyrien tropari
Teidän kärsivällinen verenne, oi marttyyrit, rukoilee lakkaamatta
Herraa meidän puolestamme. Rukoilkaa nytkin, että me voisimme paastota
kunniattomista himoista!
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Vainajien tropari
Oi armollinen, kun Sinä tulet tuomitsemaan kymmenientuhansien
enkelten läsnä ollessa maailman, suo uskossa nukkuneitten seisoa tuomiotta
edessäsi!
Irmossi, 3. säv.
Himojen syvyys on noussut minua vastaan, / ja vastaisten tuulten kuohu, /
mutta kiiruhda, Vapahtaja, pelasta minut / ja päästä turmeluksesta, // niin
kuin pelastit profeetan pedosta!
7. veisu. 8. säv. Irmossi
Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat
tulen viileydeksi huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala,
iankaikkisesti!
Troparit
Te, Herran autuaat voittajat, sammutitte verivirroillanne
eksytyksen liekin. Pelastakaa nyt esirukouksillanne Kristuksen edessä meidät
tulevasta tulesta!
Kun te, voittajat, tukitte leijonain kidan ja kestitte kidutusten
rovion, te saitte periä paremman nautinnon. Rukoilkaa, että mekin saisimme
sen iankaikkisesti!
Urheat voittajat, jotka loistatte Hengen valkeutta, rukoilkaa
poismuuttaneille uskovaisille kevennystä, pääsyä Paratiisiin ja elämän
osallisuutta!
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Jumalansynnyttäjälle
Sinulle, puhdas Neitsyt, minä edeskannan veisua. Älä ylenkatso
minua, joka olen pahuuden vallassa, vaan anna minulle täydellinen oikaisu
paaston ja kaikkinaisen hyvän elämän kautta!
Toinen irmossi, 3. säv.
Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, / joka vilvoitit pätsin liekit
// ja säilytit nuorukaiset palamattomina!
Troparit
Kun te, voittajat, katsoitte tulen, miekan ja pedot nautinnoiksi, te
hämmästytitte surmaajianne ja ylistitte veisuin meidän isiemme Jumalaa.
Oi Kristuksen marttyyrit, kun jäsenenne katkaistiin ja teitä
poltettiin, teidät kannettiin sulotuoksuisena uhrina Kristukselle. Rukoilkaa
aina Häntä meidän puolestamme!
Kunnia - -.
Minä ylistän yhtä Jumalaa Kolminaisuudessa, Isää, Poikaa ja
Henkeä, yksinkertaista ykseyttä, puhdasta Kolminaisuutta, alutonta ja
yksiolennollista alkua.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Pyhä Valtiatar, Jumalansynnyttäjä, ota vastaan palvelijaisi
rukoukset ja vie ne kaikkien Jumalan eteen, että Hän pelastaisi meidät
kaikista kiusauksista!
Liitelauselma: <Ihmeellinen on Herra> Pyhille, jotka <Hänen>
maassa<nsa> ovat.
Marttyyrien tropari
Te marttyyrien joukot, katsokaa taivaasta ylistystänne veisaavien
puoleen, ja siunatkaa ja pyhittäkää meidät, että me auliisti viettäisimme
paaston ajan!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.
Vainajien tropari
Jumala, joka ymmärrät ihmisten teot, anna anteeksi luoksesi uskossa
siirtyneitten tahalliset ja tahattomat rikkomukset ja saata heidät lepoon!
Irmossi, 3. säv.
Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, / joka vilvoitit pätsin liekit
// ja säilytit nuorukaiset palamattomina!
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8. veisu. 8. säv. Irmossi
Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, / Sinun käskyistä lujasti
kiinni pitävät nuorukaiset huusivat: / Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, //
ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Kun te, voittajat, heikossa ruumiissa kestitte moninaiset
kidutukset, te osoittauduitte sairastavien parantajiksi. Sen tähden minä
huudan: Parantakaa katumuksen kautta paaston aikana minun sairastava
sieluni!
Voi, kuinka kaikki päiväni ovatkaan kuluneet huolettomuuteen, ja
katso, loppu tulee ja ottaa minut hyvyyttä vailla olevana! Oi tienne hyvin
päättäneet marttyyrit, rukoilkaa, että minäkin saisin hyvän lopun!
Te, jumalalliset voittajat, sammutitte jumalankieltämisen rovion
veripisaroillanne. Rukoilkaa tästä elämästä lähteneillekin totista jumalallista
lepoa ja tekojen päästöä iankaikkisesti!
Jumalansynnyttäjälle
Hesekiel edeltänäki Sinut, oi puhdas, läpikäymättömänä porttina,
joka aukaiset kaikille toivottomille katumuksen portin. Sen tähden minä
rukoilen Sinua: Aukaise minullekin polku, joka johtaa iankaikkiseen lepoon!
Toinen irmossi, 3. säv.
Veisuin ylistäkää aluttomasta Isästä ennen aikoja syntynyttä / ja viimeisinä
aikoina Jumalansynnyttäjästä lihaan pukeutunutta Jumalaa / täydellisenä
ihmisenä ja totisena Jumalana. // Kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina!
Troparit
Te, kilvoittelijat, kestitte moninaisia vaikeita kidutuksia, toisia
teistä poltettiin, toisia sahattiin ja toisia paloiteltiin, ja nyt te riemuitsette
veisaten Kristukselle: Kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina
aikoina!
Pienin veripisaroin te, maineikkaat marttyyrit, pyhitätte maan
ääret ja vuodatatte kaikille parannusvirtoja. Sen tähden te aina huudatte:
Kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Kolmipersoonainen ykseys, Isä, Poika ja elävä Henki, yksi
Jumaluus, yksi Hallitus, Sinua, laskematonta Valkeutta, enkelten sotajoukot
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ylistävät ja me maanpäälliset kiitämme ja korkeasti kunnioitamme kaikkina
aikoina.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Katso, me kaikki sukupolvet ylistämme autuaaksi Sinua, oi
Puhdas, nähdessämme suuruutesi, sillä Sinä synnytät yliluonnollisesti kaiken
Luojan, joka on Jumala ja ihminen. Sen tähden me kiitämme ja korkeasti
kunnioitamme Sinua kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun
pyhäköstäsi.
Marttyyrien tropari
Te, voittajien kuoro, rukoilkaa Vapahtajaa, että Hän pelastaisi
meidät, ja anokaa nytkin, että me saisimme vilpittömästi palvella Häntä
pidättyväisyyden kautta. Veisuin ylistäkää, kiittäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Vainajien tropari
Herra, suo hurskaasti ylösnousemisen toivossa nukkuneiden
nousta iankaikkiseen elämään ja vilpittömästi kiittää ja psalmein ylistää
Sinua: Veisuin ylistäkää, kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina
aikoina!
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi, 3. säv.
Veisuin ylistäkää aluttomasta Isästä ennen aikoja syntynyttä / ja viimeisinä
aikoina Jumalansynnyttäjästä lihaan pukeutunutta Jumalaa / täydellisenä
ihmisenä ja totisena Jumalana. // Kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina!
9. veisu. 8. säv. Irmossi
Sinä ylitit luonnon rajat / ja tulit meille pelastuksen portiksi, oi
Jumalansynnyttäjä, / sillä Sinussa sikisi Luoja ja Herra. // Sen tähden me Sinua
lakkaamatta veisuin ylistämme.
Troparit
Te urheat voittajat, meidän sydäntemme valistajat, osoittauduitte
jumalallisten hiilien kaltaisiksi, kun te poltitte pahan jumalankieltämisen
aineen ja löitte miekalla pahojen henkien joukot.
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Te urheat voittajat kävitte läpi kidutusten pimeyden ja muutitte
hengelliseen valkeuteen. Valistakaa minunkin kurja sieluni, joka on
rikkomusten pimentämä!
Ruumiin kärsimyksiä uhraten kunniakkaat voittajat kokivat
tuskaa, ja nyt he rukoilevat muuttaneille uskovaisille tuskatonta lepoa ja
Paratiisin nautintoa.
Jumalansynnyttäjälle
Valtiatar, tule kurjien palvelijoittesi jumalalliseksi työtoveriksi
pidättyväisyyden aikana ja kanna meidän rukouksemme iankaikkisuutta
hallitsevan Herran eteen!
Toinen irmossi, 3. säv.
Oi puhdas, Sinua kuolematonta lähdettä, / joka pyhien kautta jaat
ihmissuvulle parannuksia, // me ylistämme, sillä Sinä pelastat meidän
sielumme.
Troparit
Jumalan maahan viskaaman tulen lailla te, Kristuksen voittajat,
poltitte epäjumalain kaikkinaisen eksytyksen ja sytytitte maan ääriin
jumalisuuden soihdun.
Oi kilvoittelijat, teitä eivät liekit, ei surmaaminen, eivät teilit, eivät
nivelten murskaamiset, piinapenkit, sahaaminen eikä mikään muukaan
katkera kidutus erottanut Kristuksen rakkaudesta.
Kunnia - -.
Veisuin minä hartaasti ylistän Yhtä ja Kolmea, yhdistäen ja
erottaen jumaluuden muodon ja persoonat. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat Yksi.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Me ylistämme Sinua, oi Puhdas ja Viaton, joka kasvatit Iisain ja
esi-isä Daavidin juuresta sauvan, sillä Sinä pelastat meidän sielumme.
Liitelauselma: <Ihmeellinen on Herra> Pyhille, jotka <Hänen>
maassa<nsa> ovat.
Marttyyrien tropari
Te, puhtaitten marttyyrien joukot, rukoilkaa Kristusta, että me
saisimme rauhassa käydä loppuun paaston tien ja nähdä ja kumartaa Hänen
kärsimyksiänsä!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.
Vainajien tropari
Sinä kuolleitten ja elävien Jumala, Kristus, joka kuoletit kuoleman
ja annoit ylösnousemuksellasi kaikille elämän, saata lepoon palvelijasi, jotka
olet siirtänyt pois!
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Irmossi, 3. säv.
Oi puhdas, Sinua kuolematonta lähdettä, / joka pyhien kautta jaat
ihmissuvulle parannuksia, // me ylistämme, sillä Sinä pelastat meidän
sielumme.
Sävelmäjakson mukainen valovirrelmä ja vainajien eksapostilario.
Kiitosstikiiroina vuorosävelmän mukaiset marttyyrien stikiirat, Kunnia, vainajien
stikiira, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira.
Virrelmästikiiroina vuorosävelmän mukaiset herra Theofaneksen stikiirat.
LITURGIA
Prokimeni, 6. säv.: Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, / te vanhurskaat.
Liitelauselma: Autuaita ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut.
Pyhän apostoli Paavalin kirjeestä heprealaisille (3:12-16).
Sekä vainajien epistola.
Päivän ja vainajien evankeliumi.
Ehtoollislauselmat: Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Sekä: Autuaita ne,
jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.
Tätä järjestystä noudatettakoon pyhän ja suuren paaston kaikkina
lauantaipäivinä, ellei pyhien neljänkymmenen marttyyrin juhla tai
Ilmestyspäivä satu lauantaiksi.
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