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NELJÄNNEN VIIKON KESKIVIIKKO 
AAMUPALVELUS 

 
Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen vuorosävelmän mukaiset 
katismatroparit. 2:sen kunnian jälkeen nämä katismatroparit, 6. säv. 
 Suuresti kunnioitettava jumalallinen risti on kumarrettavana esillä 
pyhittäen pidättäytymisemme ajan. Lähestykäämme sitä puhtaalla 
omallatunnolla ja ammentakaamme siitä pyhitystä ja valoa sekä pelvolla 
huutakaamme: Ihmisiä rakastava Vapahtajamme, kunnia olkoon Sinun 
armollesi! 
 Kunnia - - nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Aviontuntematon Äiti seisoessaan hänestä siemenettömästi syntyneen 
Poikansa ristin edessä huusi: Miekka on läpäissyt sieluni. Tuskani on 
sietämätön, kun näen puuhun ripustettuna Sinut, jota Luojanaan ja Jumalanaan 
kaikki peljäten kunnioittavat. Pitkämielinen Herra! Kunnia olkoon Sinulle! 
  
Psalmikatisman 3:nnen kunnian jälkeen katismatroparit, 1. säv. 
 Saavutettuamme pidättäytymisellämme puhtauden ja hyveiden 
kirkastamina tulkaamme, kumartakaamme kallista ristiä ja huutakaamme: Oi 
ainoa kaikkien Jumala! Pyhitä sielumme ja ruumiimme! Suo meidän osallistua 
puhtaisiin kärsimyksiisi,  ja anna meille suuret armolahjasi! 
 Kunnia - - nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Puhdas Äitisi nähdessään Sinut, oi Kristus, kuolleena, ristin päälle 
ripustettuna, huusi: Poikani, Sinä samoin kuin Isä ja Henki olet 
iankaikkisuudesta oleva. Kuinka selittämätön on päätöksesi, jonka kautta Sinä, 
Armollinen, pelastit ne, jotka olet puhtaimmilla käsilläsi luonut! 
 
Sitten tämä kanoni ja nämä triodionit sijallaan. Minean kanoni lauletaan 
ehtoonjälkeisessä palveluksessa. 
 
 

Ristin kanoni, jonka akrostikon on: Kumartakaamme ylen kunnioitettavaa 
puuta. Herra Theofaneksen runo. 

 
1. veisu. 4. säv. Irmossi 
Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, / ja sanani tulvivat 
kuninkaallisen Äidin kunniaksi. / Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten // ja 
iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä. 
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Troparit 
 Puhdistauduttuamme paastolla kumartakaamme Kaikkivaltiaan 
kunniaksi ja kiitokseksi pyhää puuta, jonka päälle oli Kristus ojentanut 
käsivartensa voittaen vihollisen vallan. 
 Pyhitystä jakava pelastava risti on tuotu esille. Lähestykäämme sitä 
puhdistettuamme ruumiimme ja sydämemme, niin saamme ammentaa 
pelastavaista armoa. 
 Puhdista minut käskyjesi tulella, oi ihmisiä rakastava, ja suo minun nyt 
katsella pelastavaisia kärsimyksiäsi ja halulla niitä kumartaa risti muurinani ja 
tukenani. 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Sinun Synnyttäjäsi, oi ihmisiä Rakastava, nähdessään Sinut ristiin 
ripustettuna vaikeroi ja huusi: Kuinka on tuomittuna Hän, joka tulee 
tuomitsemaan kaikkia? Kuinka kunnian Herra nähdään ristiin naulittuna? 
  
3. veisu. 4. säv. Irmossi 
Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! / Vahvista hengessä juhlaan 
kokoontuneet veisaajasi / ja jumalallisessa kunniassasi // tee heidät kelvollisiksi 
saamaan kunnian seppeleet. 
  
Troparit 
 Pestyämme paaston vedellä sydämemme syleilkäämme uskolla ristin 
puuta, johon naulittuna Kristus, meidän hyväntekijämme, on meille 
synninpäästön veden vuodattanut. 
 Katso, ristin purjeen kiidättäminä olemme päässeet paaston 
pelastavaisen rikkauden puoliväliin, oi Messias Jeesus Jumala. Saata sen kautta 
meidät kärsimyksesi satamaan. 
 Mooses kuvasi Sinua, risti, vuorella ja kukisti pakanat. Mekin kuvaamme 
Sinut sydämeemme Sinut nähdessämme, ja Sinua kumartaessamme me Sinun 
voimallasi karkotamme ruumiittomat viholliset. 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Sinun synnyttäjäsi lausui: Omasta tahdostasi Sinä, joka olet Jumala ja 
kaikkien Luoja, tulit ihmiseksi. Nyt minä näen Sinut ristillä riippumassa, oi 
Poikani Kristus, ja sydämeni on haavoittunut. 
  

Triodion, Joosefin runo 
 
3. veisu. 6. säv. Irmossi 
Jumala, ollen kaikkien Herra ja Luoja, / sääliväisenä teki itsensä köyhäksi ja 
yhdisti itseensä luodun. / Ja ilmestyttyään lihassa pienokaisena / Häntä 
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kumarretaan köyhässä seimessä, / kun Hän huutaa: Syökää minun Ruumiini // 
ja uskossa vahvistukaa! 
  
Troparit 
 Jumala, ollen kaikkien Herra ja Luoja, tulit maan keskellä ristille 
ylennetyksi ja ylensit tykösi ihmisolemuksen, joka oli langennut vihollisen 
kavalasta neuvosta. Sen tähden me uskoen ja Sinun kärsimyksesi vahvistamina 
ylistämme Sinua. 
 Uskovaiset, puhdistettuamme aistimme paaston valkeudella 
kirkastukaamme runsaasti ristin hengellisin sätein. Kun me tänään hartaina 
näemme sen edessämme, kumartakaamme sitä puhtain huulin, suin ja 
sydämin! 
 Kumartakaamme Kristuksen jalkain astinlautaa, jumalallista ristiä, ja 
anokaamme, että meidän sielumme jalat saisivat seistä Jumalan käskyjen 
kalliolla, niin että jumalallinen armo ohjaisi niiden askeleet rauhan tielle. 
 Jumalansynnyttäjälle 
 Sinä, Kristus, saavuit miehettömästä neitseestä ja otit hänestä järjellisen ja 
elävän lihan. Ristilläsi Sinä hävitit vihollisen ja uudistit ihmisten turmeltuneen 
olemuksen. Sen tähden me ylistämme Sinun laupeuttasi. 
  

Toinen Triodion, Theodoroksen runo 
Irmossi. 1. säv. 
Herra, vahvista Kirkkosi, / jonka teit omaksesi ristisi voimalla, / jolla sait voiton 
vihollisesta // ja valistit koko maailman. 
 
Troparit 
 Kaikki maan ääret, kaiuttakaa veisua nähdessänne kumarrettavana sen 
puun, jolla Kristus riippui ja perkele haavoittui. 
 Tänään on suotu meille elämää tuottava ilo. Tulkaa, kumartakaamme 
pelolla Herran kallista ristiä, jotta saisimme Pyhän Hengen. 
 Kunnia - -. 
 Sinä kolmisäteinen Aurinko, kolminaisesti ylistettävä Valkeus, Jumala 
Isä, Poika ja Pyhä Henki, aluton Luonto ja Kunnia, vapahda vaaroista ne, jotka 
Sinua kiitosvirsillä ylistävät! 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Sinua, kaikkein ylistämä Jumalansynnyttäjä ja Neitsyt, ylistävät 
kiitosvirsin enkelien järjestöt. Heidän kanssaan myös me, koko ihmissuku, 
Sinulle, aviota tuntemattomalle, ylistystä laulamme. 
 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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 Kun lähestyn koskeakseni eläväksi tekevää ristiä, niin ajatukseni sekä 
kieleni mykistyy, sillä hengessäni näen, että sen päälle on Herrani jumalallinen 
veri vuotanut. 
  
Irmossi. 1. säv. 
Herra, vahvista Kirkkosi, / jonka teit omaksesi ristisi voimalla, / jolla sait voiton 
vihollisesta // ja valistit koko maailman. 
  
Katismatropari, 6. säv. 
 Tänään täyttyy profeetan ennustus, sillä katso, me kumarramme 
paikkaa, jossa Sinun jalkasi seisoivat, oi Herra. Ja pelastuksen puusta 
maistettuamme me olemme saaneet vapautuksen synnin himoista 
Jumalansynnyttäjän esirukousten tähden, oi ainoa ihmisiä rakastava!  
 Kunnia - -. 
 Sinun ristisi, oi Herra, on pyhitetty, sillä sen kautta saavat synneissä 
sairastavat parannuksen. Sen tähden me lankeamme Sinun eteesi: Armahda 
meitä!   
 Nyt - -. 
 Oi Kristus, kun Sinun ristisi puu vain pystytettiin, niin kuoleman 
perustukset järkkyivät, oi Herra, sillä Tuonela päästi kauhuissaan pois Hänet, 
jonka oli halulla nielaissut. Sinä, oi pyhä, näytit meille pelastuksesi ja me 
ylistämme Sinua, Jumalan Poika. Armahda meitä! 
  
4. veisu. 4. säv. Irmossi 
Jumalallinen Jeesus, / joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, / puhtaan 
käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle 
huutavat: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 
  
Troparit 
 Kunnia-arvoinen Jaakob siunatessaan muinoin poikansa poikia ojensi 
heidän päälleen kätensä niin, että ne muodostivat ristin merkin. Sillä hän 
kuvasi kaikkiin meihin siirtyvää pelastavaista siunausta. 
 Ristin sinetin tukemina tervehtikäämme sitä hengessä riemuiten, kun se 
on nyt tuotu esille, ja rientäkäämme kohti pelastavaisia kärsimyksiä kuolettaen 
lihan turmiolliset kärsimykset. 
 Me syleilemme Sinua, kunniallinen risti, pelastavaa asetta, 
kukistumatonta voittoa, ilon merkkiä, jonka kautta kuolema on kuoletettu, ja 
me kirkastumme Sinuun naulitun kunniasta. 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
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 Näin puhuu Kristuksen Äiti: Jeesus, minun Poikani! Sinua eivät 
enkelitkään uskalla lähestyä, mutta Sinä olet tullut kuitenkin minulle 
näkyväiseksi, kun olet ottanut minusta lihan. Ja nyt nähdessäni Sinut ristiin 
naulittuna minä haikeasti valitan. 
  
5. veisu. 4. säv. Irmossi 
Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, / sillä Sinä, aviota 
tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan / ja synnytit 
iankaikkisen Pojan // ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä 
veisaavat. 
  
Troparit 
 Ristiin naulittuna Sinä, kaikkien elämä ja pelastus, tulit kuolleeksi. 
Vapahtaja, suo meidän syleillä ristiäsi puhdistetuin sieluin ja iloiten nähdä 
pelastavat kärsimyksesi! 
 Ruumiittomien joukot ovat vavisten edessäsi, oi elämän antava puu, sillä 
Sinussa Kristus vuodatti kalliin verensä ja teki lopun siitä inhottavasta 
hurmeesta, jonka pahat henget olivat aiheuttaneet luontokappaleen turmioksi. 
 Paranna verelläsi, oi Sana, ne haavat, jotka vihollisen miekka on minuun 
lyönyt, ja minä huudan Sinulle, oi Vapahtaja: revi keihäälläsi pian rikki minun 
syntieni käsikirjoitus sekä suuresta armostasi kirjoita minut elävien kirjaan! 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Vapahtaja, Sinä kypsä viinirypäle, miksi olet puuhun ripustettu? 
Kunnian Aurinko, joka kärsimyksilläsi pimennät luonnon, kuinka olet nostettu 
ylös? Näin huusi muinoin tuskissa vaikeroiden Sinut synnyttänyt Äitisi. 
  
6. veisu. 4. säv. Irmossi 
Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili 
meripedon vatsassa ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, // oi Jeesus, voimien 
Kuningas! 
  
Troparit 
 Kun Sinut, Herran kunniakas risti, pystytettiin, Sinä järkytit tuonelan 
asunnon, mutta tulit uskovaisille järkkymättömäksi perustukseksi ja varmaksi 
turvaksi. 
 Kantaen hyveitten hedelmää poimikaamme jumalallisen puun 
elävöittävää hedelmää, jonka se kasvoi, kun Jeesus, hedelmällinen viinipuu, 
sille levitettiin. 
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 Me kiitosvirsin ylistämme suurta hyvyyttäsi, Jeesus, kumartaen Sinun 
ristillesi, keihäällesi ja ruokosauvallesi, sillä niillä Sinä, oi Laupias, olet 
kaatanut vihan väliseinän. 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Neitsyt synnytti meidän uudistumisemme lähteeksi elävöittävien vetten 
virran, Sinut, joka ristin päältä vihmoit pelastuksen pisarat. 
  
Irmossi. 4. säv. 
Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili 
meripedon vatsassa ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, // oi Jeesus, voimien 
Kuningas! 
 
Kontakki, 7. säv. 
 Leimuava miekka ei vartioi enää Eedenin porttia, / sillä ihmeellinen 
sammuttaja - ristin puu - on ilmestynyt. / Kuoleman ota ja helvetin voitto on 
karkoitettu, / sillä Sinä, minun Vapahtajani, tulit huutaen tuonelassa oleville: // 
Tulkaa jälleen paratiisiin. 
  
Iikossi 
 Pilatus pystytti Golgatalle kolme ristiä, kaksi ryöväreille ja yhden 
Elämän Antajalle. Hänet nähdessään tuonela sanoi alhaalle oleville: Oi 
palvelijani ja voimani, kuka on pistänyt naulan sydämeeni? Yhtäkkiä on 
puinen keihäs minut lävistänyt ja minä repeän. Sisintäni särkee ja vatsani on 
kipeä, niin kuin kaikki aistinikin. Henkeni on raivoissaan ja minun on pakko 
oksentaa ulos Aadam ja Aadamista syntyneet, jotka sain puun kautta, sillä puu 
saattaa heidät jälleen paratiisiin. 
  
7. veisu. 4. säv. Irmossi 
Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, / vaan miehuullisesti 
torjuttuaan uhkaavan tulen iloitsivat veisaten: / Kiitetty olet Sinä, // yli kaiken 
ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 
  
Troparit 
 Kirves, jonka Elisa nosti Jordanista, kuvasi Sinun ristiäsi, oi Kristus, sillä 
sen kautta Sinä nostit turhuuden syvyydestä pakanat, jotka veisaavat: Kiitetty 
olet Sinä, isien Herra ja Jumala! 
 Ristiä kumarrettaessa taivaalliset olennot iloitsevat maan päällä olevien 
kanssa, sillä sen kautta sekä enkelit että ihmiset yhdistyvät ja huutavat: Kiitetty 
olet Sinä, Herra Jumala! 
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 Kantakaamme sääliväisyyttä kypressinä, sulotuoksuista uskoa seetrinä 
(#jalavana) ja totista rakkautta mäntynä (#hopeakuusena) ja kumartakaamme 
Herran ristiä ylistäen sille naulittua Lunastajaa. 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Jumala järkyttämättä taivaallista järjestelmää oli Sinun kohdussasi, oi 
Neitsyt, Sinä Jumalan valitsema kaupunki, mutta ristiin naulittuna vapisutti 
luonnon. Rukoile, että Hän asettaisi minut seisomaan lujana horjumattomalla 
kalliollansa! 
  
8. veisu. 4. säv. Irmossi 
Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin 
tosin kuvauksellinen / mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko 
maanpiirin, joka veisaa: / Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
  
Troparit 
 Sinä ojensit kätesi puulle ja poistit hillittömän käden synnin. Keihäällä 
Sinut lävistettiin, Herra, ja Sinä lävistit sillä vihollisen. Sappea Sinä maistoit ja 
poistit hekumallisen pahuuden. Etikkaa juotettiin Sinulle, Sinä kaikkien riemu. 
 Tulkaa, lähestykäämme kirkkaasti puhtain mielin ja omintunnoin ja 
kumartakaamme. Kallis ja kunnioitettava puu on esillä. Sen kautta Kristus 
kärsi kunniattoman kuoleman ja antoi korkeimman kunnian meille, jotka 
rikkomus oli tehnyt kurjasti kunniattomiksi. 
 Synnin puu on minut kuolettanut ja himollinen nautinto on minut 
hautaan saattanut. Herra, tee minut eläväksi. Herätä minut nukkumasta. Tee 
minut kärsimyksiesi kumartajaksi ja jumalallisesta ylösnousemisestasi 
osalliseksi sekä Sinua rakastavien kanssaperilliseksi! 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Puhdas Neitsyt huusi: Näen Sinut ylennettynä, vailla sitä kaunista 
muotoa, jonka havaitsin Sinun ruumiillistuessasi ihanammaksi kuin 
kenelläkään ihmislapsella, oi ainosyntyinen Poikani. Sinä kaikkien pelastus, 
näytä minulle kunniasi! 
  

Triodion 
Irmossi. 6. säv. 
Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan / 
katsoivat halvaksi hallitsijain mielettömän käskyn / ja heitettyinä tuleen, joka ei 
polttanut heitä, / veisasivat Valtiaalle otollisen virren: / Luodut veisatkaa 
kiitosta Herralle // ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 
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Troparit 
 Kun Sinut, oi armollinen, ristiinnaulittiin omasta tahdostasi keskellä 
päivää maan keskellä, Sinä tempaisit maan ääret lohikäärmeen nielun keskestä. 
Sen tähden me jumalallisten paastoviikkojen keskivälillä kumarramme ja 
kunnioitamme kallista ristiäsi ja huudamme: Veisatkaa kiitosta Herralle ja 
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 
 Sinä ilon merkki, kukistamaton ase, kirkon muuri, marttyyrien kerskaus, 
apostolien kaunistus, piispojen voima, vahvista heikko sieluni ja suo minun 
kumartaa Sinua ja veisaten huutaa Sinulle: Luodut veisatkaa kiitosta Herralle ja 
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 
 Oi pitkämielinen, minä valitan, itken ja murehdin muistaessani 
lahjomatonta tuomioistuinta, sillä minä olen tuomion alainen. Mutta sääli 
minua ja kevennä sieluni taakka, että minä iloiten huutaisin: Luodut veisatkaa 
kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Pensas kuvasi ymmärryksen ylittävää synnytystäsi, oi viaton Neitsyt, 
sillä sen tavoin Sinäkään et palanut, vaikka synnytit tulen, Kristus Vapahtajan, 
joka ylennettiin ristille. Rukoile, että Hän pelastaisi minut iankaikkisesta 
tulesta, kun minä huudan: Veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina! 

Toinen triodion 
Irmossi. 1. säv. 
Tämä valittu ja pyhä päivä, / ainoa sapattien kuningas ja herra, / on juhlien 
juhla ja riemujen riemu. // Tänä päivänä kiittäkäämme Kristusta iankaikkisesti! 
  
Troparit 
 Tulkaa, paaston puhdistamina syleilkäämme rakkaudella esille pantua 
Herran ristiä, sillä se on meille pyhityksen lähde ja voima. Sen takia me 
kiitosvirsin ylistämme Kristusta iankaikkisesti. 
 Vaikka tämä kolmiosainen ja suuri risti näyttääkin pieneltä, se yltää 
taivaaseen ja nostaa aina voimallansa ihmisiä Jumalan tykö. Sen kautta me 
ylistämme Kristusta iankaikkisesti. 
 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
 Kunnioittaen yhtä olentoa kolmessa persoonassa minä en sekoita kolmea 
yhdeksi persoonaksi enkä jaa erilleen Isän ja Pojan sekä Hengen olemusta, sillä 
Kolminaisuudessa on yksi Jumala kaikkien yli. 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Synnytettyäsi ilman miestä Vapahtajan Kristuksen ja säilytettyäsi 
puhtauden sinetin Sinä, Jumalan Morsian, osoittauduit äideistä ainoaksi 
neitseeksi. Sinua me, uskovaiset, autuaaksi ylistämme iankaikkisesti. 
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 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
 Tätä pyhää puuta kunnioitettakoon! Profeetta huusi muinoin siitä 
puusta, että israelilaiset, jotka ristiin naulitsevat Kristuksen, tahtovat hävittää 
sen hedelmineen. Kristusta me suuresti ylistämme kaikkina aikoina. 
  
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti 
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 
  
Irmossi. 1. säv. 
Heitettynä muinoin jalopeurain luolaan / suuri profeetta Daniel ojensi 
ristinmuotoisesti kätensä / ja pelastui vahingoittumattomana petojen kidasta // 
kiittäen Kristusta Jumalaa iankaikkisesti. 
 
9. veisu. 4. säv. Irmossi 
Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon / ja viettäkööt 
juhlaa ruumiittomat henkiolennot / kunnioittaen Jumalanäidin pyhää 
riemujuhlaa ja huutakoot: // Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja 
ainainen neitsyt! 
  
Troparit 
 Keihäs lävisti Sinun kylkesi ja Sinä aukaisit minulle synninpäästön 
lähteen. Oi ihmisiä rakastava, maan keskellä Sinut naulittiin puulle ja Sinä teit 
lopun puun tuomiosta. Sitä puuta me paaston keskellä syleilemme ja veisuin 
ylistämme Sinun hyvyyttäsi. 
 Vuoret, tiukkukaa rypälemehua, ja kukkulat, vuotakaa ihastusta 
(#maitoa). Kedon puut, te Libanonin seetrit, karkeloikaa, kun tänään 
kumarretaan elämää kantavaa ristiä. Hypelkää, te profeettain, marttyyrien, 
apostolien ja vanhurskasten henget! 
 Katso, Herra, kansasi ja perintösi puoleen, jonka tähden Sinä annoit itsesi 
vapaaehtoiseen kuolemaan, ja joka pelolla Sinua kiitosvirsin ylistää. Älköön 
paheittemme lukematon paljous voittako laupeuttasi, vaan Sinä, ylen 
armollinen, ihmisiä rakastavana, pelasta meidät kaikki ristilläsi! 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Jumalansynnyttäjä lausui itkien: Viittauksellasi Sinä ristiinnaulittuna 
järkytät näkyväisen maailman, mutta jäät riippumaan, sillä Sinä, Kristus, 
haluat naulita ensiksi luodun himokkaan mielen ja parantaa hyvyydelläsi 
hänen murtuneisuutensa! 
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Triodion. 2. säv. Irmossi 
Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua / ansiosi mukaan, / eikä taivaallistenkaan 
ymmärrys / kykene veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / mutta ota Sinä, 
oi Laupias, vastaan meidän uskomme. / Sinä tunnet myös meidän 
rakkautemme, Jumalan lahjan, / sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. // Sinua 
me ylistämme. 
  
Troparit 
 Kun Elisa muinoin nosti puun avulla joesta kirveen, hän kuvasi Sinua, 
risti, elämän antavaa puuta. Sinulle naulittuna Kristus nosti Sinun kauttasi 
pakanat epäjumalain hullutuksen syvyydestä. Sen tähden me kumarramme 
Sinua ja ylistämme Hänen valtaansa. 
 Vapahtaja, kun Sinut ristiinnaulittiin, auringon kirkkaus muuttui 
pimeydeksi, kuun valo sammui ja kaikki alkuaineet muuttuivat peloissaan. Sen 
tähden minä huudan Sinulle: Sana, muuta oikealla kädelläsi himojen pimeyden 
muuttamat aivoitukseni, ja valista ja pelasta minut! 
 Paranna haavallasi minun sieluni himot, ja tee kylkesi lävistämisen 
kautta loppu pahojen henkien tuskaisista pistoista. Kristus, nauloillasi Sinä 
naulitsit hekumalliset ja himokkaat halut ja soit minun himoista vapaana 
kumartaa kunniallisia kärsimyksiäsi ja ylösnousemistasi. 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Ihana neitsyt synnytti Sinut, joka olet kauneudessasi ihana. Kun hän 
näki, kuinka Sinulla, oi Vapahtaja, ei kärsiessäsi ollut kauneutta eikä muotoa, 
hän lausui valittaen: Poikani, minä hämmästyn ymmärryksen ylittävää 
alentumistasi, jonka kautta Sinä pelastat ihmiskunnan alentuneen luonnon! 
  

Toinen triodion 
Irmossi. 1. säv. 
Loista, sinä uusi Jerusalem, / loista kirkkaalla valolla, / sillä Herran kunnia / on 
ylitsesi loistanut. / Riemuitse nyt / ja ihastu, Siion, / ja Sinäkin, puhdas 
Jumalansynnyttäjä, iloitse // Sinun synnyttämäsi ylösnousemisesta! 
  
Troparit 
 Tule ja kirkastu, Sinä Jumalan koko kansa! Nähdessäsi ristin puun esille 
tuotuna, suutele sitä peljäten ja ota vastaan siinä oleva ilo aina ylistäen sille 
ripustettua kunnian Herraa. 
 Risti, Sinä olet elämäni jumalallinen ase. Sinun päällesi kohottuaan Herra 
pelasti minut. Hänen puhkaistusta kyljestänsä vuoti verta ja vettä. Minä iloitse 
tullessani osalliseksi Hänen verestään ja ylistän Häntä. 
 Kunnia - -. 
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 Minä kumarran Sinua, pyhä Jumaluus, persoonaisi puolesta 
Kolminaisuus, luontosi puolesta Ykseys, Isä ja Poika sekä Pyhä Henki, yksi 
Alku, yksi Hallitus, joka kaikkia pidät vallassasi. 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Neitsyt, Sinä ylen autuas, olet, niin kuin jumalinen Daavid huutaa, suuri 
vuori, jonka oli Kristus asunnokseen ottanut, ja jonka kautta me olemme 
kohonneet taivaaseen sekä olemme Hengen voimalla päässeet Jumalan 
lapsiksi. 
 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
 Risti, Sinä hallitsijain jumalallinen valtikka, sotamiesten miehuus! 
Luottaessamme Sinuun me ajamme pakoon vihollisemme. Anna meille aina, 
kun me Sinua kumarramme, raakalaisista voitto! 
  
Irmossi. 1. säv. 
Neitsytäiti, totinen Jumalansynnyttäjä! / Sinä olet siemenettömästi synnyttänyt 
Kristuksen, meidän Jumalamme, / joka lihassa ylennettiin ristin päälle. // Sinua 
Hänen kanssaan me kaikki uskovaiset otollisesti ylistämme. 
  
Eksapostilario, 3. säv. 
 Paaston keskivälissä suuresti kunnioitettava ristinpuu kutsuu hartaaseen 
palvontaan kaikkia, jotka omilla kärsimyksillään Kristuksen kärsimyksiin 
osallistuvat. Tulkaa kaikki uskovaiset, kumartakaamme tätä peljättävän 
salaisuuden puuta! 
 Kunnia - - nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Aviontuntematon puhdas Jumalan Sanan Äiti vaikeroiden huusi ja itkien 
valitti: Tämmöisetkö ilosanomat Gabriel toi minulle, Poikani? Mene siis 
täyttämään sanoin kuvaamaton päätös ja jumalallinen toimenpide! 
  
Virrelmästikiirat, 8. säv. 
Puoliväliin olemme kulkeneet kalliille ristillesi johtavaa paaston tietä. / Suo 
meidän uskolla vapautuneina vihollisesta nähdä Sinun päiväsi, / jonka 
nähdessään Aabraham iloitsi, kun hän sai jälleen, ikään kuin haudasta, 
vuorelta Iisakin. / Suo meidän myöskin tulla osallisiksi salaisesta Ehtoollisestasi 
/ ja rauhassa huutaa: // Meidän Valonantajamme ja Vapahtajamme, kunnia 
olkoon Sinulle! 
  
Liitelauselma: Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua 
kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet 
nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. Saakoot 
palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. 
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Sama uudelleen 
  
Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo 
menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn. 
  
Marttyyrien stikiira 
Kristuksen murtumattomat marttyyrit! / Te olette ristin voimalla voittaneet 
vääryyden / ja olette saaneet iankaikkisen elämän armon. / Te ette peljästyneet 
hirmuvaltiain uhkauksia. / Te iloitsitte, kun teitä kidutettiin ja ruhjottiin. / 
Mutta teidän verenne on tullut sieluillemme pelastukseksi. // Rukoilkaa, että 
sielumme pelastuisivat! 
 Kunnia - - nyt - -. 8. säv. 
 Purjehdittuamme puoliväliin pidättäytymisen syvää merta / me 
pyrimme pelastuksen satamaan, / Sinun vapaaehtoisten kärsimyksiesi aikaan, 
oi Herra! / Ja Sinä, ihmisiä rakastava, / suo armostasi ja laupeudestasi meidän 
rauhassa nähdä // myös kunniallisen ylösnousemuksesi päivä! 
 

KUUDES HETKI 
  
Profetian tropari, 6. säv. 
 Sinun ristillesi me kumarramme, Valtias, ja Sinun pyhää 
ylösnousemistasi  ylistämme. 
 Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen 
  
Prokimeni, 6. säv.: Iloitkoot ja riemuitkoot Sinussa kaikki, / jotka Sinua etsivät. 
 Liitelauselma: Jumala, riennä minua pelastamaan! 
  
Profeetta Jesajan kirjasta (26:21-27:9): 
 Katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän 
pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä. 
Sinä päivänä Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa 
Leviatanille, kiitävälle käärmeelle ja Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle, ja 
tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. Sinä päivänä sanotaan: "On viinitarha, 
tulisen viinin tarha; laulakaa siitä: 'Minä, Herra, olen sen vartija, minä kastelen 
sitä hetkestä hetkeen; minä vartioitsen sitä öin ja päivin, ettei sitä mikään 
vahingoita. Vihaa minulla ei ole; olisipa vain orjantappuroita ja ohdakkeita, 
niiden kimppuun minä kävisin sodalla ja polttaisin ne kaikki tyynni - kaikki, 
jotka eivät antaudu minun turviini, eivät tee rauhaa minun kanssani, tee 
rauhaa minun kanssani.'" Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja 
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kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä. Löikö hän sitä, niinkuin sen 
lyöjät lyötiin, tapettiinko se, niinkuin sen tappajat tapettiin? Karkoittamalla sen, 
lähettämällä sen pois sinä sitä rankaisit. Hän pyyhkäisi sen pois kovalla 
myrskyllänsä itätuulen päivänä. Sentähden sovitetaan Jaakobin pahat teot sillä, 
ja se on hänen syntiensä poistamisen täysi hedelmä, että hän tekee kaikki 
alttarikivet rikottujen kalkkikivien kaltaisiksi: eivät kohoa enää asera-karsikot 
eivätkä auringonpatsaat. 
  
Prokimeni, 6. säv.: Sinuun, Herra, minä turvaan, / älä salli minun joutua 
häpeään iankaikkisesti. 
 Liitelauselma: Pelasta minut, vapahda minut vanhurskaudessasi. 

 
EHTOOPALVELUS KESKIVIIKKOILTANA 

 
Avuksihuutostikiirat, 4. säv. 
Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään Sinun nimeäsi. 
  
Virvoittava paasto on jo puolivälissä. / Sen kulunut aika on mieluisa ollut, / ja 
tulevakin hyvää tarjoaa, / sillä hyvyyden harjoittaminen yhä enemmän 
hyvyyttä tuottaa. / Kelvollisesti palvellen siis kaiken hyvän antajaa Kristusta 
huutakaamme Hänelle: / Sinä olet puolestamme paastonnut ja olet kärsinyt 
ristin. / Suo meidän rauhassa ja otollisesti Sinua sekä Isää ja Henkeä ylistäen // 
tulla osallisiksi jumalallisen pääsiäisen ilosta. 
  
5. säv. 
Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun Sinä minulle 
hyvin teet. 
  
Ne, jotka odottaen hengellisiä palkintoja harjoittavat salaisuudessa hyveitä, / 
eivät remuten esiinny julkisissa paikoissa, / vaan hiljaisesti sydämensä 
sisimmässä. / Ja Hän, joka näkee salaisuudessa tapahtuvan, / palkitsee paaston 
pidättäytymisen. / Paastotkaamme tekemättä kasvojamme surkeannäköisiksi, / 
vaan sielumme kammiossa herkeämättä rukoillen huutakaamme: / Isämme, 
joka olet taivaissa, / älä saata meitä kiusaukseen, // vaan päästä meidät pahasta! 
  
Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. Herra, kuule minun 
ääneni. 
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Marttyyrien stikiira 
Te, pyhät marttyyrit, / ollen sielultanne lujaluontoisia, / ette luopuneet 
Kristuksesta, / vaan kestettyänne monenlaisten kärsimyksien tuskat teitte 
tyhjiksi väkivaltaisten röyhkeät uhkaukset. / Te säilytettyänne horjumattoman 
lujana uskonne menitte taivaisiin / ja niin saitte rohkeutta Kristuksen edessä. / 
Rukoilkaa siis, että Hän antaisi maailmalle rauhan // ja sieluillemme suuren 
armonsa. 
  
Ristin stikiiroita, 1. säv. 
 
Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi minun rukousteni ääntä. 
 
Peskäämme kaikki sielumme paaston vedessä / ja lähestykäämme uskoen 
kumartamaan Herran kallista ja kunnioitettavaa ristiä, / niin saamme 
ammentaa jumalallista valistusta // ja poimia hedelmänä iankaikkisen 
pelastuksen, rauhan ja suuren armon. 
  
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin 
kestää? Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. 
  
Risti, Sinä apostolien kerskaus, / jota Hallitukset, Voimat ja Arkkienkelit 
ympäröivät, / pelasta kaikesta vahingosta ne, jotka Sinua kumartavat, / suo 
meidän hyvin käydä läpi pidättyväisyyden jumalallinen kilpakenttä / sekä 
saavuttaa se pelastavainen päivä, // jonka kautta saamme pelastuksen. 
  
Toinen stikiira, 7. säv. 
  
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen 
toivoni Hänen sanaansa. 
  
Tänään kumartaessamme Herran ristiä huutakaamme: / Iloitse, elämän puu, 
tuonelan kukistaja! / Iloitse, maailman ilo, turmeluksen poistaja! / Iloitse, Sinä 
joka voimallasi hajotat pahat henget! / Sinä uskovaisten tuki, voittamaton ase, 
me pyydämme: // Varjele ja pyhitä meidät, kun me Sinua tervehdimme! 
  
Ja 4 minean stikiiraa 
  
Kunnia - - nyt - -. 8. säv. 
Nyt olentonsa puolesta lähestymätön lähestyy minua, / ja Hän kärsii vaivoja, 
joka minut vaivoista vapahtaa. / Sokeille valkeuden lahjoittajaa / syljeskelevät 
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jumalattomain huulet, / ja ruumiinsa vankien edestä uhraavaa ruoskitaan. / 
Puhdas Neitsyt-äiti, nähtyänsä Hänet ristin päällä, huusi haikealla tuskalla: / 
"Voi minun Synnyttämäni! / Miksi sallit näin tapahtua itsellesi? / Sinä ihanin 
olet nyt hengetönnä, muodotonna, / eikä Sinulla ole näköä eikä kauneutta. / Voi 
Sinua, minun Valkeuteni! / En voi Sinua kuoleman uneen vaipuneena katsella. 
/ Minun sisimpäni ovat haavoja täynnä, ja kauhea miekka käy sydämeni 
lävitse!" / – Minä veisulla ylistän Sinun kärsimyksiäsi! / Kumarran Sinun 
laupeudellesi! // Pitkämielinen Herra, kunnia olkoon Sinulle! 
  
Prokimeni, 4. säv.: Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, / ainoa, joka 
ihmeitä tekee. 
 Liitelauselma: Jumala, anna kuninkaan tuomita, niinkuin Sinä tuomitset, 
anna vanhurskautesi kuninkaan pojalle. 
  
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (9:18-10:1): 
 Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam 
oli Kanaanin isä. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan 
asukkaat polveutuvat. Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti 
viinitarhan. Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti 
majassansa. Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä 
molemmille veljillensä ulkona. Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipan ja panivat 
molemmat sen hartioilleen ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn; ja 
heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä 
häpyä. Kun Nooa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin 
poikansa oli hänelle tehnyt, niin hän sanoi: "Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän 
veljiensä orjain orja". Vielä hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja 
olkoon Kanaan heidän orjansa. Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän 
Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa." Ja Nooa eli 
vedenpaisumuksen jälkeen kolmesataa viisikymmentä vuotta. Niin Nooan 
koko ikä oli yhdeksänsataa viisikymmentä vuotta; sitten hän kuoli. Tämä on 
kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin suvusta. Heille syntyi 
poikia vedenpaisumuksen jälkeen. 
  
Prokimeni, 4. säv.: Minun onneni / on olla Jumalaa lähellä. 
 Liitelauselma: Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas 
sydän. 
  
Sananlaskujen kirjasta (12:23-13:9): 
 Mielevä ihminen peittää tietonsa, mutta tyhmäin sydän huutaa julki 
hulluutensa. Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi. 
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Huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen ilahuttaa. Vanhurskas 
opastaa lähimmäistänsä, mutta jumalattomat eksyttää heidän oma tiensä. 
Laiska ei saa ajetuksi itselleen riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle kallis tavara. 
Vanhurskauden polulla on elämä, ja sen tien kulku ei ole kuolemaksi. Viisas 
poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa. 
Suunsa hedelmästä saa nauttia hyvää, mutta uskottomilla on halu väkivaltaan. 
Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon. 
Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi. 
Vanhurskas vihaa valhepuhetta, mutta jumalattoman meno on iljettävä ja 
häpeällinen. Vanhurskaus varjelee nuhteettomasti vaeltavan, mutta 
jumalattomuus syöksee syntisen kumoon. Toinen on olevinaan rikas, 
omistamatta mitään, toinen olevinaan köyhä, vaikka on tavaraa paljon. 
Rikkautensa saa mies antaa henkensä lunnaiksi, mutta köyhän ei tarvitse 
uhkauksia kuunnella. Kavalat sielut harhailevat synneissä, mutta vanhurskaat 
tekevät laupeuden ja armon. 
  
Ja Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 
 
 


