
Tammikuun 5. 
Loppiaisen esijuhla. Pyhien 

marttyyrien Teopemptoksen  ja 
Teonaksen  sekä pyhittäjä-äiti 

Syngklitikin  muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Marttyyrien avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Ylistäkäämme  veisuin  viisaita Teonasta  ja Teopemptosta, | sillä kuuliaisina  Kristuksen opeille  he  
loistavasti tekivät lopun kaikesta laittomasta palvonnasta | ja palvelivat hartaasti pyhää ja puhdasta. | 
Hirmuvaltiaitten edessä he rohkeasti tunnustivat | yhden Herran ja Jumalan || ja saivat korkeudesta 
seppeleet. 

Jättäen alas painavan elämän, pettävän nautinnon ja kuihtuvan kunnian | ajallisena te, maineikkaat, 
liityitte  Kristukseen  |  Hänen  ihanan  kauneutensa  sytyttäminä.  |  Teidät  kannettiin  Hänelle  
sulotuoksuisten ruusujen tavoin | ja Hänen jumalallinen voimansa kruunasi teidät || katoamattoman 
valtakunnan seppeleellä. 

Vihaten  maailmaa  te  osoittauduitte  ylimaallisiksi  ja  teidät  liitettiin  esikoisten  kirkkoon.  |  Nyt  
te  veisaatte  enkelten  kanssa  tahratonta  veisua  seisten  kasvoittain  Jumalan  edessä.  |  Te  
kukistitte epäjumalten laittoman eksytyksen || ja marttyyreina teitte tyhjäksi hirmuvaltiaitten raivon.

Toisia, pyhittäjääidin stikiiroita. 1.säv. 

Totisesti  halaten  isien  mainetta  Sinä  kaipasit  katoamatonta  kunniaa.  |  Sen  tähden  Sinä  luovuit  
nautinnoista  ja  annoit  ruumiisi  kaikkinaiseen  vaivaan.  ||  Nyt  Sinä  nautit  kärsimystesi  palkkaa 
halliten yhdessä Kristuksen kanssa. 

Hän,  joka  luovutti  Jobin pyytäjän käsiin |  halusi  koetella Sinutkin tulessa kullan tavoin |  ja  antoi  
pahan  tehdä  väkivaltaa  ruumiillesi.  |  Niin  Sinä  sairauksissa  kärsivällisenä  ||  saatoit  kiusaajan 
häpeään ja sait voiton seppeleen. 

Halaten  Kristus-yljän  ihanuutta  ja  tahtoen  tulla  Hänen  morsiamekseen  |  Sinä  kaunistit  itsesi  
kaikkinaisella hyvyydellä kilvoituksen vaivannäössä. | Nyt Sinä hallitset Hänen kanssansa || Hänen 
häähuoneessaan.

Kunnia... nyt... 6.säv. 

Valmistaudu,  Jordanin  virta!  |  Katso,  Kristus  Jumala  tulee  saadakseen  kasteen  Johannekselta  |  
ja  murskatakseen  jumaluudellaan  vesissäsi  piilevien  lohikäärmeitten  näkymättömät  päät.  |  
Iloitse, Jordanin  autiomaa!  |  Vuoret,  karkeloikaa  iloiten,  sillä  iankaikkinen  elämä  saapuu  
kutsumaan  takaisin Aadamin. | Huuda, Sinä huutavan ääni, Johannes Edelläkävijä: || Valmistakaa 
Herran tiet ja tehkää Hänen polkunsa tasaisiksi!

Virrelmästikiirat, 6.säv. 

Maa  ja  maanpäälliset, karkeloikaa  ja  iloitkaa! | Nautinnon  virta ottaa virrassa kasteen, | kuivattaa  
pahuuden tulvan || ja vuodattaa jumalallisen synninpäästön.

Liitelauselma: Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat. 

Jeesus, joka valkeuden antajana ei tarvitse lihallista kastetta, | astuu Jordanin vesiin haluten valistaa 
pimeydessä olevat. || Käykäämme uskolla ja rakkaudella Häntä vastaan. 

Liitelauselma: Minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä.
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Pukeutuneena  palvelijan  muotoon  Sinä,  Kristus,  |  tulet  palvelijan  kastettavaksi  Jordanin  vesiin.  |  
Sinä lunastat meidät muinaisen synnin orjuudesta || ja pyhität ja valistat meidät. 

Kunnia... nyt... 6.säv. 

Iloitkoon Jordanin autiomaa ja kukoistakoon liljan tavoin, | sillä huutavan ääni on sieltä kuulunut: | 
Valmistakaa Herran tie, | sillä Hän, jonka mittakuppiin mahtui kaikki maan tomu, | ja jonka vaaka 
punnitsi  vuoret  ja  kukkulat,  |  kaiken  täyttävä  Jumala  tulee  palvelijan  kastettavaksi.  |  Rikkaiden  
lahjojen antaja on ryhtynyt köyhyyteen. | Eeva sai kuulla murheessa synnyttävänsä lapsia, | mutta nyt 
sai Neitsyt Kuulla: || Iloitse, armoitettu, kanssasi on Herra, jolla on suuri armo!

Tropari, 4.säv. 

Eliaan  mentyä taivaaseen |  ja Elisan  lyötyä  vaipalla  Jordan palasi takaisin |  ja  vedet  jakaantuivat  
kummallekin  puolelle,  |  niin  että  hukuttava  tie  tuli  kuivaksi  kulkea.  |  Näin  tapahtui  kasteen 
todellisena esikuvana, | sillä kasteen kautta mekin kuljemme  läpi  elämänvirran. || Kristus  ilmestyi  
Jordanille pyhittääkseen vedet.

Ehtoonjälkeisessä  palveluksessa  kanoni,  jonka  akrostikon,  huomioimatta  neljän  ensimmäisen  
veisun irmosseja, on: Ja tänään ylistän veisuin suurta Lauantaita. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.       (Huomaatko  että  irmossin  teksti  mukailee  suuren  lauantain kanonia!)  

"Hänet,  joka  muinoin  peitti  meren  laineeseen  takaaajavan  hirmuhallitsijan,  |  ottavat  vastaan  ja  
kätkevät  Jordanin  vedet,  |  kun  Hän  nyt  suorittaa  ihmisenä  minun  puhdistamiseni,  ||  sillä  Hän  on 
suuresti ylistetty!" 

Troparit 

Herra  minun  Jumalani,  minä  veisaan  Sinulle  valon  nimeä  kantavaa  esijuhlan  ylistystä,  sillä  
jumalallisesti  ilmestyessäsi Sinä  synnytät salaisesti minut uudelleen  ja palautat minut  jumalalliseen 
kirkkauteen. 

Nähdessään  Sinut,  Vapahtaja,  joka  olet  korkeuksissa  ikiaikaisesti  ja  maan  päälle  vastikään  
ilmestynyt, ylimaalliset ja maalliset hämmästyivät ja ylistivät veisuin sanomatonta alentumistasi. 

Täyttääksesi kaiken kunniallasi Sinä tyhjensit  itsesi aina palvelijan muotoon asti. Nyt Sinä taivutat 
alamaisesti pääsi palvelijan käden alle ja lahjoitat minulle uuden luomisen ja puhdistuksen. 

3. veisu. Irmossi

"Luomakunta,  nähden  Sinut,  |  joka  olet  koko  maan  piirin  perustanut  merten  päälle,  |  lihallisesti 
veteen heittäytyneenä joutui suuren kauhun valtaan ja huusi: || Ei ole toista niin pyhää, kuin Sinä, oi 
Herra!"

Troparit 

Muinoin  Sinä  näytit  profeetoille  jumalallisen  ilmestymisesi  vertauskuvia,  mutta  nyt  Sinä  maan  
päälle   tulleena   paljastat   kätketyn   salaisuuden   toiminnallasi   ja   annat   tänään   ihmisille  
uuden syntymän.
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Ikään kuin selkänsä käänsi Jordan kauhuissaan vetensä ottaaksensa vastaan ruumiillisesti kasteelle 
tulevan  Luojan,  sillä Hän  pyhittää  kaikki,  jotka  huutavat:  Ei  ole  toista  niin  pyhää,  kuin  Sinä,  oi 
Herra! 

Kristus  antaa  kasteen,  pelastuksen  suuren  varustuksen,  niille  jotka  tuntevat  Hänen  jumalallisen 
valkeutensa ja iloiten laulavat: Ei ole toista niin pyhää, kuin Sinä, oi Herra! 

4. veisu. Irmossi

"Habakuk,  nähden  edeltä  Sinun  tulemisesi  kasteelle,  |  hämmästyneenä  huusi:  ||  Sinä,  Vapahtaja, 
ajat hevosillasi merta, paljojen vetten kuohua!"

Troparit 

Kun  Sinä  ilmestyit  ruumiillisesti,  maa  pyhittyi,  vedet  siunattiin,  taivas  kirkastui  ja  ihmissuku  
lunastettiin vihollisen katkerasta hirmuvallasta. 

Edelläkävijä  tulee  nyt  erämaasta  Jordanille  lausuen  jumalallisia  sanoja:  Katukaa,  sillä  taivasten  
valtakunta on lähellä kutsuen kaikkia Jumalan kunniaan. 

Hän,  joka  muinoin  muutti  meren kuivaksi  maaksi  ja  vuodatti kalliosta  lähteitä,  tekee nyt Hengen  
tulella Jordanin veden rikkomusten sulatusuuniksi. 

5. veisu. Irmossi

"Oi Kristus,  | Jesaja  nähtyään armollisesti  tapahtuneen  jumalallisen  ilmestyksesi pimentymättömän 
valkeuden,  |  yön  pimeydestä  valvovana  huusi:  |  Tulkaa,  te  valistetut,  |  peseytykää,  ja  puhdistakaa 
selvästi sielunne ja ruumiinne || jumalallisella vedellä ja Hengellä!"

Troparit 

Tultuasi  uudeksi  Adamiksi  Sinä,  Luoja,  jumaloittavan  kasteen  uudistamana  uudistat  maasta  
syntyneet, tulessa,  Hengessä  ja  vedessä  Sinä  toimitat  ihmeellisen  uudestisyntymisen  ja  ihailtavan 
uuden luomisen, ilman murskaamista ja sulattamista. 

Hengen  kautta Sinä  uudistat  sielut  ja  veden  kautta  pyhität  ruumiin  luoden  uudelleen  molemmista  
yhdistetyn   ihmisolennon.   Sielujen   ja   ruumiitten   parantajana   Sinä   viisaasti   toimien  
tarjoat molemmille osille kaltaistansa lääkettä. 

Tullen  synnytystuskista  vapaasta  äidistä  Sinä,  joka  ennen  aikoja  olet  syntynyt  Isästä,  tulit  
hedelmättömän äidin pojan tykö pyytämään  ihmisenä kastetta, mutta salaisesti Sinä, Vapahtaja, teit 
veden ja Hengen kautta ennen hedelmättömän kirkon monilapsiseksi. 

6. veisu. Irmossi

"Pelko  valtasi,  mutta  ei  voinut  pidättää  jumalallista  Kastajaa,  |  sillä  vaikka  ruoho  kavahtikin 
koskettaa tulta,  | niin palvelija kuitenkin riensi täyttämään käskyn kuultuaan: Salli nyt!  || Ja hän sai 
kuulla Jumalan äänen korkeudesta todistavan ikiaikaisesta Pojasta."

Troparit 

Totellen  keisarin  käskyä  Sinut  kirjoitettiin  verolle,  mutta  et  tullut  orjaksi.  Lohduttaaksesi  meitä,
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orjuutettuja, Sinä alistuit omasta tahdostasi ja maksoit verorahan, mutta olet nyt vapauttanut meidät, 
jotka ennen olimme synnin myymiä, ja olet suonut meille lapseksi ottamisen. 

Luonnoltasi  Kuninkaana  Sinä  hallitset,  vaikkakaan  et  maailman  mukaan.  Lihallisesti  Daavidin 
suvusta  syntyneenä  Sinä,  Vapahtaja,  sait  hänen  valtaistuimensa,  mutta  Sinun  valtasi  on  ikuinen, 
sillä aikojen alusta asti Sinä hallitset Isän ja Hengen kansan aina ja iankaikkisesti. 

Maailman  ja  vesissä  olevien  valtiasta  kutsuttiin  ennen  kuninkaaksi,  mutta  Sinun  ottaessasi 
puhdistuksen se hukkuu ja tuhoutuu, niin kuin legioona järveen. Vapahtaja, väkevällä kädelläsi Sinä 
soit vapauden kättesi luomukselle, joka oli joutunut sen orjuuteen. 

7. veisu. Irmossi

"Oi  sanomatonta ihmettä!  | Hän,  joka pätsin  liekistä pelasti  hurskaat nuorukaiset,  | taivuttaa päänsä 
ja pyytää palvelijalta kastetta | puhdistaaksensa ne, jotka huutavat: || Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja 
Jumala!"

Troparit 

Muinoin  viitta  halkaisi  Jordanin  virran  kuvaten  edeltä  Sinun  kastettasi,  jonka  kautta  revittiin  
himojen  vaippa  ja  valmistettiin  katoamattomuuden  vaate  niille,  jotka  huutavat:  Siunattu olet  Sinä, 
Kristus Jumala! 

Autuas  virta!  Otettuaan  vasteen  kastetun  Luojan  se  osoittautui  elävöittävän  veden  lähteeksi,  
pelastukseksi meille, jotka veisaamme: Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja Jumala! 

Vertauskuvallisesti  esittäen  jumalallista  kuolemaa  kolminkertaisessa  veteen  upottamisessa  me  
käymme  hautaan  Kristuksen  kasteen  kautta  ja  pääsemme  Hänen  ylösnousemisestaan  kolmantena 
päivänä, ja me huudamme: Siunattu olet Sinä! 

Isän, Pojan ja Hengen armo on yksi ja se tekee täydellisiksi ne, jotka uskoen kaipaavat jumalallisen 
kasteen lahjaa, joka antaa meille lapseksi ottamisen vallan huutaa: Siunattu olet Sinä, Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Hämmästy  vavisten  taivas,  ja  liikkukaa  maan  perustukset,  |  sillä  katso,  Hänet,  joka  kerran 
ihmeellisesti poltti  vanhurskaan uhrin  vedet, vesi  ympäröi.  | Kiittäkää Häntä nuorukaiset, veisatkaa 
Hänelle papit, || kansat ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"

Troparit 

Kristus  tulee  antamaan  kaikille  uskovaisille  lunastuksen  kasteen  kautta,  sillä  siinä  Hän  puhdistaa  
Aadamin,   kohottaa   langenneen,   saattaa   häpeään   lankeemuksen   aiheuttaneen  
hirmuvaltiaan,  aukaisee  taivaat,  lähettää  alas  jumalallisen  Hengen  ja  lahjoittaa  osallisuuden 
katoamattomuudesta. 

Vihollisen eksytys on  loppu,  sillä huutavan ääni  huutaa erämaassa  ja käskee: Valmistakaa Herran  
tie  ja  tehkää  suoriksi Hänen polkunsa. Sillä  notko,  ihmisten  alhainen  luonto,  kohoaa  ja vihollisten 
vuoret ja kalliot alentuvat. 

Oi  ihmeellisiä  lahjoja! Oi  jumalallista  armoa  ja  sanomatonta kärsivällisyyttä! Sillä  katso, Luoja  ja 
Herra on  ilman  syntiä pukeutunut minun  luontooni  ja puhdistaa nyt  minut vedellä,  valistaa  minut  
tulella ja tekee minut täydelliseksi jumalallisella Hengellä.
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9. veisu. Irmossi

"Ihmiset,  älkää  turhaan  valittako  ja  hukkuko  epätoivon  leukoihin,  |  vaikka  olettekin  pahuuteen 
syypäitä, | vaan lähestykäämme katuvin sieluin Häntä, || joka ainoana puhtaana puhdistaa kaikki ja 
antaa anteeksi Kasteen kautta."

Troparit 

Kun  Sinä,  Jumalan  Sana,  synnyit  ihmeellisesti  Neitseestä,  Sinä  osoitit  yliluonnollisen  
ihmeellisyytesi,  ja  nyt  Sinä  osoitat  suuruutesi  toimittaessasi  ihmeellisesti  puhtaan  osallisuuden 
kautta suuren salaisuuden, monilapsisen kastealtaan jumalallisessa Hengessä. 

Oi  Sana,  Sinun  pyhä  syntymäsi  pyhitti  maan  ja  taivaat  julistivat  tähtien  kanssa  Sinun  kunniaasi.  
Kun Sinä nyt lihassa otit kasteen, tuli vesien luonto siunatuksi ja maasta syntyneet pääsivät takaisin 
alkuperäiseen jalouteensa. 

Iloitkoon  koko  maa!  Taivas  riemuitkoon!  Maailma  karkeloikoon!  Joet  paukuttakoot  käsiään!  
Lähteet   ja   järvet,   syvyydet   ja   meret   iloitkoot  yhdessä!   Sillä   Kristus   tulee   puhdistaakseen  
ja pelastaakseen Aadamin jumalallisella kasteella. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Iloitse,  Jordanin  virta,  sillä  kaikkien  Luoja  tulee  luoksesi  |  haluten  laupiaana  ottaa  kasteen  
palvelijalta. |  Riemuitkaa  ja  karkeloikaa,  Aadam  ja  esiäiti  Eeva! |  Kaikkien  lunastus,  ylen  hyvä 
Jumala, on tullut maailmaan.

Kunnia... nyt... 1. säv. 

Herra,  joka  on  nautinnon  tulva,  tulee  joen  vesiin  kastettavaksi  |  haluten  kastella  minut  
turmeltumattomuuden vedellä. | Hänet nähdessään Johannes huusi: | Kuinka ojentaisin käteni Sinun 
pääsi päälle, jonka edessä maailmankaikkeus vapisee?

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 3.säv. 

Ylistäkäämme kaikki veisuin käsittämätöntä armorikasta Jumalaa, | joka on köyhtynyt lihaan, tulee 
kasteelle  ja  toteuttaa  siinä  uuden  luomisemme.  |  Ylistäkäämme  Hänen  alentumistansa  ja  
huutakaamme kiitollisin sydämin: | Kunnia olkoon Sinun tulemisellesi, oi Kristus!

Kunnia... nyt... 3.säv. 

Pukeaksesi  alastoman  Aadamin  kunnian  vaatteeseen  |  Sinä,  laupias,  tulet  lihallisesti  alastoman  
Jordanin  virralle. |  Oi  outoa  ihmettä! |  Kuinka  vesi  ottaa  vastaan  Sinut,  Valtiaan  Herran, |  joka 
kirjoitusten  mukaan  olet  peittänyt  vedellä  korkeudet? |  Hyväntekijä  Jeesus,  veisuin  me  kaikki  
ylistämme tulemistasi.

Kolme kanonia, esijuhlan, pyhittäjääidin ja marttyyrin. 

Esijuhlan kanoni. Joosefin runo.
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1. veisu. Esijuhlan kanoni . Irmossi,  joka lauletaan kuin "Kristus syntyy". 1.säv.

"Karvaasta  orjuudesta  päästyään  Israel  kulki  meren  yli  ikään  kuin  kuivaa  maata,  |  ja  nähdessään 
vihollisen  hukkuvan  veisaa  ylistystä  hyväntekijälleen  Jumalalle, |  joka  tekee  ihmeitä  
korkealla käsivarrellaan, || sillä Hän on ylistetty!"

Troparit 

Kristus  tulee  kasteelle,  Kristus  saapuu  Jordanille.  Hyvyydessään  Kristus  hautaa  nyt  meidän  
syntimme vesiin. Ylistäkäämme Häntä riemuveisuin, sillä Hän on ylistetty. 

Tiukkukoot  pilvet  iankaikkista  riemua.  Jeesus  Kristus  tulee  upottaakseen  Jordanin  vesiin  syntien  
virrat ja antaakseen kaikille valistuksen. 

Katso,  valkeus  koittaa!  Katso,  armahdus  tulee  julki!  Katso,  Vapahtaja  saapuu  sytyttääkseen  
pimeydessä oleville jumalallisen valkeuden! Ottakaamme Hänet vastaan puhtain mielin ja iloiten. 

1. veisu. Pyhittäjä-äidin kanoni. Irmossi, 2.säv.  
 
"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Haluan  veisuin  kruunata  muistosi  luottaen  Sinuun,  vaikka  olen  saastaisena  vailla  veisuun  lahjaa,  
mutta anna rukouksillasi minulle viisauden ja puhtauden sanat. 

Ylentäen  koko  mielesi  jumalalliseen  korkeuteen  ja  tuntien  hyvyyden  syvyyden  ja  nautintojen  
merkityksen Sinä luovuit kaikesta omaisuudesta. 

Siivittäen mielesi kohti korkeinta Jumalaa Sinä kevensit pidättyväisyydellä ja vaivannäöllä maahan 
nauliutuneen ruumiisi halaten raskasta kunniaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pysyen  sinä,  mikä  olikin,  mutta  tullen  lihaksi  Sinun  kohdustasi,  oi  Jumalansynnyttäjä,  Poikasi  
pelasti meidät, maasta syntyneet, rikkomuksista ja lahjoitti meille alkuperäisen tilamme. 

1. veisu.  Marttyyrien kanoni. Irmossi, 7.säv.  

"Veisatkaamme  voittoveisua  Herralle,  |  joka  hukutti  faraon  kaikki  voimat  mereen,  ||  sillä  Hän  on  
ylistetty!" 

Troparit 

Tulkaa,  uskovaiset,  viettäkäämme  yhteen  ääneen  voittajien  ylen  kunniakasta  muistojuhlaa  ja  
ylistäkäämme hengellisin lauluin Kristusta. 

Kristuksen  voittajat  ja  uskon  vahvat  puolustajat  varustautuivat  lujina  jumalattomuutta  vastaan  ja  
voittivat viholliset. 

Jumalaton  ja kunnoton vainooja  ja  Kristuksen uskon vastustaja  tuli uskon kukistamaksi, kun kävi
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raivoissaan voittajien kimppuun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  pelasta  saamasi  lauma  kaikesta  hädästä  rukoille  Vapahtajaa,  meidän 
Jumalaamme. 

3. veisu. Esijuhlan kanoni.  Irmossi, joka lauletaan kuin "Ennen kaikkia aikoja", 1.säv.

"Älköön  kuolevainen  kerskatko  viisaudestaan  ja  rikkaudestaan,  |  vaan  huutakoon  Herran  uskossa 
oikeaoppisesti   Kristukselle   Jumalalle  |   ja   veisatkoon   aina:   ||   Herra,   vahvista   minut  
käskyjesi kalliolle."

Troparit 

Kristus,  joka  istuu  iankaikkisuudesta  asti  Isän  ja  Hengen  kanssa  istuimella  ja  on  nyt  viimeisinä  
aikoina   tullut   lihaksi   Neitseestä,   niin   kuin   itse   tietää,   tulee   kasteelle   antaakseen  
kaikille jumalallisessa pesossa kuolemattomuuden. 

Haluten  haudata  meidän  syntimme  veteen  Kristus  Jumalaa  tulee  suuressa  armossaan  Jordanin  
virralle ja luo kasteen kautta uudelleen meidät, turmeltuneet. 

Oi  ainoa  armorikas  Kristus,  joka  peität  taivaat,  poistaaksesi  Aadamin  häpeällisen  alastomuuden  
Sinä riisuudut vapaaehtoisesti ja annat Jordanin veden peittää itsesi. 

3. veisu. Pyhittäjä-äidin kanoni. Irmossi, 2.säv. 

"Herra,  joka  ristinpuun  kautta  kuoletit  synnin!  |  Vahvista  itsessäsi  meitä  ja  istuta  pelkosi  meidän  
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Sinä et suinkaan säälinyt kilvoituksen tuskien monin tavoin haavoittamaa lihaasi, ja niin Sinä torjuit 
kiusaajan. 

Sinä valitsit katoamattomaan  ja  jumalalliseen elämään  johtavan kaidan tien  ja  inhosit  laveaa tietä, 
jota pahempaa ei ymmärryksen omaavalle ihmiselle ole. 

Kuumien  poskien  kukkasen  Sinä  vältit  pidättyväisyyden  näännyttävässä  vaivannäössä,  ja  
kyynelvirroin Sinä sammutit silmiesi palon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  viaton,  Sinusta  lihaksi  tullut  Sana  halusi  saastattoman  puhdistamisen  esimerkin  kautta  pestä  
lihan saastasta ja otti kasteen vedessä. 

3. veisu.  Marttyyrien kanoni. Irmossi, 7.säv.  

"Minun  sydämeni  on  vahvistunut  Herrassa, |  minun  sarveni  noussut  Jumalassani, |  ja  minun  suuni  
auennut || minun vihollisiani vastaan!"
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Troparit 

Ylistäkäämme  jumalisuuden  ja  uskon  puolustajia,  jumalallisia  voittajia,  autuaita  Teopemptosta  ja  
Teonasta. 

Osoittautuen ohjeeksi, esikuvaksi ja esimerkiksi Kristuksen suurmarttyyrit tulivat pyhien taisteluun 
ohjaajiksi. 

Esimerkkinään  heidän  hyveellinen  elämänsä  marttyyrit  yhtenä  joukkona  huusivat  tuomioistuimen  
edessä: Kaikki me olemme kristittyjä! 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, oi  ihmisiä rakastava herra, synnyit  selittämättömästi Neitseestä, Sinä  ilmestyit niin kuin  itse  
hyväksi näit ja uudistit maailman. 

Irmossi 

"Minun  sydämeni  on  vahvistunut  Herrassa,  minun  sarveni  noussut  Jumalassani,  ja  minun  suuni  
auennut minun vihollisiani vastaan!" 

Pyhittäjääidin katismatropari, 5.säv. 

Ylitettyäsi  kilvoittelijoiden  vaivannäön  |  Sinä  saat  nyt  taivaissa  nauttia  paremmista  asunnoista  
täynnä  parempaa  kirkkautta. |  Sinä  kävit  miehillekin  kovaa  tietä, |  voitit  ajallisen,  tulit  enkelten 
kaltaiseksi || ja olet nyt osallinen heidän kunniastansa. 

Kunnia... Marttyyrien katismatropari, 1.säv. 

Tultuaan  Jumalan  lähettämäksi  alhaisten  piispaksi | Teopemptos  osoittautui  kidutuksissa  
ylhäistenkin piispaksi. | Häntä kidutettiin, koska hän ei  totellut hirmuvaltiaitten määräyksiä, | mutta 
iloiten  hän  huusi: | Minä  palvon  yksin  Häntä,  || joka  on  haudannut  Jordanin  vesiin  ihmisten  
rikkomukset. 

Nyt... Esijuhlan katismatropari, 1.säv. 

Suuri  Kaste  tulee  omasta  tahdostaan  joen  vesiin  lihallisesti  kastettavaksi. |  
Hämmästyneenä  jumalallinen  Edelläkävijä  sanoi  Hänelle: |  Kuinka  kastaisin  Sinut,  jossa  ei  ole  
mitään  saastaa? || Kuinka ojentaisin käteni sen pään päälle, jonka edessä kaikkeus vapisee? 

4. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi,  joka lauletaan kuin "Kristus, Sinä olet Iisain kannosta": 1.säv.

"Oi Kristus, ihmeellinen Habakukisi kuuli muinoin sanoman Sinusta ja huusi peläten: | Jumala tulee 
Temanista ja Pyhä metsän varjoamalta vuorelta  | pelastaakseen voideltunsa.  || Kunnia olkoon Sinun 
voimallesi, Herra!"

Troparit 

Ammentakaa  elämän  vettä!  Katso,  nyt  on  rauhan  Virta  totisesti  tullut  kuivattamaan  epäuskon  
sameat  vedet  ja  vuodattamaan  valistuksen  niille,  jotka  Hänelle  veisaavat:  Kunnia  olkoon  Sinun 
voimallesi, Herra!
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Iloitse,  sinä  ennen  janoava  autiomaa,  ihmisten  koko  luonto!  Nyt  on  nautinnon  tulva  ilmestynyt  
Jordanin  vesiin  tekemään  lopun  synnin  helteestä.  Hänelle  me  uskoen  veisaamme:  Kunnia  olkoon 
Sinun voimallesi, Herra! 

Huutavan ääni on profeetallisesti kaikunut autioissa mielissä: Valmistakaa Kristukselle  suorat tiet, 
sillä  Hän  tulee  luomaan  kasteessa  uudelleen  meidät,  vanhentuneet,  ja  kirvoittamaan  vanhan  
tuomion. 

4. veisu. Pyhittäjä-äidin kanoni. Irmossi, 2.säv.  

"Herra,  Sinä  et  tullut  meidän  tykömme  lähettiläänä  etkä  enkelinä,  |  vaan  itse  ilmestyit  meille  
Neitseestä  lihaksi  tulleena  Jumalana  |  ja  pelastit  koko  minun  ihmisluontoni.  |  Sen  tähden  minä 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi." 

Troparit 

Ruumiiltasi poikkeavan kauniina Sinä tulit monille onnettoman katsomisen syyksi. Sen tähden Sinä 
tuhosit muotosi ja tulit osalliseksi jumalallisesta kauneudesta. 

Sinä  kestit  viisaan  Jobin  tavoin  ruumiin  vaivat  hänen  laillansa  kiirehtimättä  kuolemaa,  vaan  
kuuliaisena ajalle ja luonnolle siirryit jumalallisiin asuntoihin. 

Sinä erottauduit sukulaisista, vanhemmista ja koko luomakunnasta pitäen yksin Kristusta turvanasi, 
rikkautenasi  ja  varallisuutenasi,  ja  niin  Sinä  osoittauduit  Hänen  kanssansa  osalliseksi  ylhäisestä  
kunniasta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun synnytyksesi vapahti Aadamin turmeluksesta, sillä sikiäminenkin tapahtui vailla kuolettavaa 
turmiota ja yliinhimillisesti. Oi Neitsyt, pelasta minut pahojen tekojen turmeluksesta. 

4. veisu.  Marttyyrien kanoni. Irmossi, 7.säv.  

"Herra, minä kuulin Sinulta sanoman ja peljästyin, || minä käsitin Sinun tekosi ja hämmästyin!" 

Troparit 

Kristuksen  suurmarttyyrit  kastelivat  jumalallisin  sanoin  koko  maailman  ja  tekivät  lopun  
eksytyksestä. 

Voittajat  saavuttivat  totisesti  pois  ottamattoman  rikkauden,  kun  sylkivät  maan  päällistä  rikkautta,  
kunniaa ja kirkkautta. 

Varustautuneina Kristuksen aseella voittajat kukistivat sillä hirmuvaltiaan koko raakuuden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas  Äiti,  siunattu  viaton  Neitsyt,  varjele  kaikilta  vaaroilta  meidät,  jotka  veisuin  Sinua  
ylistämme. 
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5. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi,  joka lauletaan kuin "Rauhan Jumala ja laupeuden Isä", 1.säv.

"Kristus, anna laskemattoman valkeuden loistaa sydämissämme, | kun me veisuin Sinua ylistämme, | 
ja  lahjoita  meille  ymmärryksen  ylittävä  rauhasi,  |  että me  rientäen  tietämättömyyden  yöstä  Sinun 
käskyjesi päivään | voisimme kunnioittaa Sinua, || oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Rauhan  ruhtinaana  Sinä,  Kristus,  hajotit  vihollisuuden  väliseinä,  kun  ilmestyit  maan  päälle  lihan  
muodossa. Sen tähden tulemisesi nähnyt Johannes hämmästyi, kun Sinä käskit hänen panna kätensä 
päällesi. 

Kiiruhtaen murskaamaan lohikäärmeitten pään Kristus tulee nyt vesien ääreen ja huutaa vapisevalle 
Kastajalle: Ojenna kätesi ja koske minun päätäni, pane pois pelko ja tottele käskyä! 

Profeetta kuvasi muinoin jumalallisen Hengen armo kasteessa, kun hän viitalla löi Jordanin vesiä, ja 
ne jakautuivat valmistaen meille niihin ilmestyvän Kristuksen jumalallisen uudesti syntymisen tien. 

5. veisu. Pyhittäjä-äidin kanoni. Irmossi, 2.säv.  

"Oi  Herra,  |  Valkeuden  antaja  ja  aikakausien  Luoja!  |  Ohjaa  meitä  käskyjesi  valkeudessa,  |  sillä  
paitsi Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Sinä,  viisas,  tulit  puhtaissa  hengissä  asustavan  Sanan  temppeliksi,  sillä  kilvoituksen  monissa  
vaivoissa Sinä, kunniakas, kirkastit sielusi kauneuden. 

Monissa  vaivoissa  Sinä  kuoletit  luonnollista  kauneutta  kukoistavan  lihan  ja  sen  sijaan  kirkastit  
hyveitten valkeudella sielun kuvan loistavaksi. 

Kun  Sinun  sielusi  rakasti  Kristusta,  Sinä  poltit  ruumiin  aineen  ja  nyt  saat  totisesti  aineettomasti  
iloita aineettomien enkelien kanssa katsellen Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Sinun kohdustasi totisesti siemenettä syntynyt jumalisten Pää on nyt murskannut vesissä 
piileskelevien lohikäärmeitten päät. 

5. veisu.  Marttyyrien kanoni. Irmossi, 7.säv.  

"Oi Sana, aamusta  varhain  rientäen Sinua kunnioittamaan  ja kiittämään  |  me  lakkaamatta veisuin  
ylistämme Ristisi kuvaa,/ jonka olet antanut meille avuksi ja aseeksi" 

Troparit 

Viisaat  voittajat,  uskon  asemiehet,  voittivat  urheasti  rikollisten  vihollisten  kidutukset  ja  saivat  
yhdessä ottaa vastaan seppeleet. 

Ei  imartelu, ei  eksytys eikä  maallinen kunnia  voinut katkaista  teidän uskon  tietänne, oi  taistelijat.  
Sen tähden te nyt riemuitsette. 
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Kun  te  nyt  seisotte  enkelten  kanssa  kunnian  Herran  valtaistuimen  edessä,  rukoilkaa  
lakkaamatta,  että meille annettaisiin rikkomusten armahdus, kun me uskoen veisaamme ylistystänne.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä, armoitettu Neitsyt, joka sanoin selittämättömästi synnytit ajassa Sanan, rukoile, että Hän 
pelastaisi meidän sielumme. 

6. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, joka lauletaan kuin: "Ikään kuin lapsen sylki meripeto", 1.säv.

"Minä olen kokonaan  mittaamattomien  himojen  vallassa  |  ja  vajonnut pahojen  tekojen  meripedon 
vatsaan,  | mutta Jumala, nosta minut turmeluksesta,  | niin kuin muinoin Joonan,  | ja lahjoita minulle 
uskon kautta himoista vapautuminen, || että voisin kiitosäänin ja totuuden hengessä uhrata Sinulle."

Troparit 

Osoittaen  säälinsä  syvyyden  muuttumaton  Kristus  tulee,  temmatakseen  ihmisluonnon  orjuudesta,  
palvelijan  muodossa  pyytämään  kastetta  palvelijalta,  joka  Hänen  tulemisensa  hämmästyttämänä  
peräytyi arkana ja peloissaan. 

Kuin  joen  vedet  ottaisivat  vastaan  Sinut,  sammumattoman  tulen,  kun  Sinä  nyt  tulet?  Kuinka  
taivaalliset  enkelit  näkisivät  alastomuutesi?  Kuinka  Johannes ojentaisi kätensä Sinun päällesi,  joka  
olet muovannut hänet maasta, oi Jumalan ikiaikainen Sana? 

Kahtaalle  pakeneva  meri  kuvasi  uuden  kansan  jumalallista  kulkua,  jonka  aukaisi  lihassa  virtaan  
astuessaan Hän,  joka oli  ihmeellisesti  vuodattanut  veden kalliosta. Ylistäkäämme Häntä  Jumalana,  
joka on muovannut uudestaan murskautuneen olemuksemme. 

6. veisu. Pyhittäjä-äidin kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Syntien syvässä pyörteessä ollen  |  minä avuksi  huudan Sinun  tutkimattoman syvää  laupeuttasi:  ||  
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Hengen  valkeuden  kirkastamana  Sinä  karistit  pois  kaikki  lihallisten  halujen  nautinnot,  sillä  
hyvyyden rakkaus oli Sinua haavoittanut. 

Oi  valon  kantaja,  Sinä  munkkien  ja  kilvoittelijain  kaunistus,  tänään  on  Sinun  säteilevä  muistosi  
koittanut valaisten kirkkaasti sielujen pimeyden. 

Sinä  säilytit  puhtauden  kunniallisuuden  kaivaten  turmeluksetonta  häähuonetta,  sillä  Sinä  paloit  
rakkaudesta Kristukseen, ihmeelliseen Ylkääsi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kunnian  Herra  tuli  kunniattomaan  ihmiseen,  että  me  täyttyisimme  kunnialla,  sillä  ihmisenä  
peseytyessään Sinua Poikasi antoi ihmisille kunnian. 

6. veisu.  Marttyyrien kanoni. Irmossi, 7.säv.

"Tuonelan  kohdusta  Joona  huusi: |  Nosta  minun  elämäni  ylös  turmeluksesta! |  Ja  me  huudamme  
Sinulle: || Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!"

11



Troparit 

Kilpakentällä  taistelevat  marttyyrit  kukistivat  epäjumalien  eksytyksen  ja  hävittivät  taistelullaan  
maan päältä kaiken jumalattomuuden. 

Uskon  vihollinen  ja  vainooja  toimitti  miekkaa  kantavat  palvelijansa  surmaamaan  ikään  kuin  
lampaat katkerasti teidät, oi kunniakkaat marttyyrit. 

Kun te, pyhien kuoro, näitte miekoin varustautuneet hirmuvaltiaat, te huusitte ihmistä pelkäämättä: 
Oi tuomarit, me olemme Kristuksen sotilaita. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  älä  lakkaa  rukoilemasta  meidän Jumalaamme,  jonka Sinä selittämättömällä  
tavalla synnytit, että Hän vapahtaisi vaaroista kaikki Sinulle ylistystä veisaavat. 

Irmossi/Katabasi 

"Tuonelan  kohdusta  Joona  huusi: |  Nosta  minun  elämäni  ylös  turmeluksesta! |  Ja  me  
huudamme  Sinulle: || Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!" 

Esijuhlan kontakki. 4.säv. 

Tänään  Jordanin  virrassa  Herra  sanoo  Johannekselle:  |  Älä  pelkää  kastamasta  minua,  |  sillä  olen  
tullut pelastamaan ensin luodun Adamin. 

Iikossi 

Oi  Kastaja,  en  vaadi  Sinua  ylittämään  rajoja,  en  sano  Sinulle: |  Sano  minulle  se,  mitä  sanot  
lainrikkojille  ja  miten kehotat syntisiä. | Vain kasta  minut vaieten  ja odottaen kasteen seurauksia, | 
sillä  sen  tähden  Sinä  saat  arvon,  jota  ei  ole  enkeleilläkään. |  Minä  teen  Sinut  kaikkia  
profeettoja  suuremmaksi, | sillä  yksikään  heistä ei  nähnyt  minua selvästi, | vaan  vain  
vertauksissa, varjoissa  ja unikuvissa, |  mutta Sinä  näet  minut omasta tahdostani  luonasi, | sillä olen 
tullut pelastamaan ensin  luodun Adamin.

Synaksario 

Saman kuun viidentenä päivänä pyhien marttyyrien Teopemptoksen  ja Teonaksen  muisto. 

Säkeitä 

Teopemptos, sano kuinka kuolet? Kuolen taistellen, kun miekka katkaisee pääni. 
Marttyyri Teonas huusi: Minut on syösty psalmien mukaisesti hautaan, syvyyksien perille. 
Viidentenä Teopemptos jätti elämän miekan kautta. 

Samana päivänä pyhän Syngklitikin muisto. 

Säkeitä 

Jätettyään elämän orjuuden Syngklitiki on nyt Jumalan valittujen palvelijain seurassa taivaassa. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Gregoriosta, joka eli Akritassa.
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Säkeitä 

Hyveissä suuresti loistanut Gregorios sai loistavasti lähdettyään suuren kunnian rikkauden. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Fosterioksen muisto. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Sais kuoli mereen heitettynä. 

Säkeitä 

Astuin meren syvyyksiin, sanoo Sais, välttääkseni eksytyksen juovuttavat syvyydet. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Teoidos kuoli mestaajien polkemana. 

Säkeitä 

Teoidoksen lihaa polkevat jalat vuodattivat sielun taivaan kuurnaan.
 
Samana päivänä pyhittäjääiti Domnina pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Lihan kärsimys alhaalla antaa Sinulle, Domnina, ylhäisen perinnön. 

Samana päivänä pyhittäjääiti Tatiane pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Paaston muinoin näännyttämä Tatiane on nyt paastoa rakastavien enkelten seurassa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. 

7.veisu. Esijuhlan kanoni, Irmossi, joka lauletaan kuin "Hurskauteen kasvatetut nuorukaiset", 1.säv.

"Ikään kuin häähuoneeseen astuivat kerran nuorukaiset | jumalisuuden takia pätsin sammumattomiin 
liekkeihin | osoittautuen Jumalan pyhiksi, ja yhteen ääneen veisaten he lauloivat: || Kiitetty olet Sinä, 
isiemme Jumala."

Troparit 

Kristus,  pelastus,  on  tullut  tuoden  valistuksen.  Riemuitkoon  taivas  ja  pilvet  satakoot  totista  
vanhurskautta niille, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 

Villa,  jonka Gideon muinoin näki  ja josta hän puristi kokonaisen maljallisen, kuvasi ennalta Sinun 
kastettasi, oi Kristus, jonka Sinä kastettuna annoit niille, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, isiemme 
Jumala. 

Parantaessaan  suolalla  hedelmättömät  vedet  Elisa  kuvasi  edeltä  puhtaan  kastealtaan  
monilapsisuutta, jonka saavat salaisesti ne, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 
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7. veisu. Pyhittäjä-äidin kanoni. Irmossi, 2.säv. 

"Rikollisen  hirmuvaltiaan  jumalanvastainen  käsky  |  sytytti  korkealle  leimuavan  liekin,  |  mutta  
jumalaa  pelkääväisten  nuorukaisten  suojaksi  |  vuodatti  hengellisen  kasteen  Kristus,  ||  kiitetty  ja 
korkeasti kunnioitettu." 

Troparit 

Huonosti  suunnitellen  sielun  vihollinen  yritti  heikentää  sairauksilla  sielusi  kestävyyden,  mutta  
kohtasikin  marttyyrien  vertaisen  ja  viisaan  Jobin,  sillä  Sinun  viisas  kärsivällisyytesi  haavoitti  ja 
karkotti sen. 

Nyt  on  Sinun  sielusi  päässyt  laskemaan  elämän  aallokoista  suotuisaan  satamaan  nauttimaan  
jumalallisesta  ihanuudesta,  oi  viisas.  Siellä  on  Sinulle  valmistettu  lepo  monista  vaivoistasi  
ja kärsimyksistäsi. 

Viisaasti  Sinä  opastit  yhdessä  eläviä  olemaan  koskaan  vaihtamatta  paikkaa,  sillä  siirtyileminen  
tuottaa suurta vahinkoa. Sinä et laiminlyönyt hyödyttämästä kilvoittelijanaisia puhein ja sanoin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Morsian, Neitsyt, Sinun poikasi sanomaton viittaus saa veden luonnon pesemään minut 
synnistä,  sillä  Jumalan,  valkeuden  Luojan,  puhdistautuminen  puhdistaa  monia,  jotka  ovat  
rikkomusten saastuttamia. 

7. veisu.  Marttyyrien kanoni. Irmossi, 7.säv. 

"Vapahtaja,  Sinä  viilensit  palavan  pätsin  ja  pelastit  nuorukaiset, |  jotka  veisasivat  ja  sanoivat:  |  
Kiitetty olet Sinä iankaikkisesti, || Herra meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Yhdessä, vaimojen ja lasten kanssa miekan surmaamina te saavutitte marttyyriuden lopun huutaen 
Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala. 

Nähdessään  tulevansa  miekan surmaamiksi pyhät  iloitsivat  ja  huusivat uskoen:  Kiitetty olet Sinä,  
meidän isiemme Jumala. 

Marttyyrien tunnustus  ja  jumalallinen kestävyys hävitti maan päältä  jumalattomien kerskauksen  ja 
heidän jumalansa lankesivat maahan ja murskaantuivat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas  ja  viaton,  varjele  laumaasi  kaikilta  vaaroilta,  sillä  Sinä  olet  sukukuntamme  ainoa  
suojelus, oi siunattu, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä. 

8. veisu. Esijuhlan kanoni Irmossi, joka lauletaan kuin "Kastetta synnyttävä pätsi", 1.säv.

"Tulessa  vilpoinen  pätsi  kuvasi  muinoin  yliluonnollista  ihmettä,  |  sillä  kun  tuli  ei  polttanut 
nuorukaisia, | se ennusti Kristuksen jumalallisesta syntymisestä Neitseestä siemenettä. | Sen tähden 
laulakaamme  ylistysveisuin: |  Koko luomakunta  kiittäköön Herraa ||  ja  ylistäköön Häntä kaikkina 
aikoina."
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Troparit

Kohottakaamme  suureen  ääneen  ylistys  Herralle.  Hän,  joka  kietoo  taivaat  pilviin,  on  tullut  ja  
ilmestynyt, ja astuu nyt alastomana vesiin. Hän ottaa kasteen ja puhdistaa meidät, jotka veisaamme: 
Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Tulkaa,  käykäämme  hengellisesti  Jordanille  näkemään  siellä  suurta  näkyä,  sillä  Jeesus,  valistus,  
tulee  ja  kumartaa  päänsä  palvelijan  käden  alla,  kun  tämä  veisaa  peloissaan:  Koko  luomakunta 
kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Hiili,  jonka  Jesaja  näki  edeltä,  on  syttynyt  Jordanin  vesissä  ja  polttaa  syntien  kaiken  aineen  sekä  
antaa murtuneille uuden luomisen. Sen tähden veisatkaamme ylistäen: Koko luomakunta kiittäköön 
Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

8. veisu. Pyhittäjä-äidin kanoni. Irmossi, 2.säv.  
 
"Herran  teot,  veisuin  ylistäkää  tuliseen  pätsiin  heprealaisnuorukaisten  kanssa  laskeutunutta  |  ja  
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä, autuas, halasit päästä totisesti sävyisien maahan,  jossa enkelten, pyhittäjien, kilvoittelijain  ja 
neitseitten joukot asustavat veisuin ylistäen Kristusta iankaikkisesti. 

Vaikka  luontosi kauneus  ylittikin kaikki, Sinä huolehdit  sielusta voittaaksesi  tarkoin kaikki  sielun  
himot. Sen tähden Sinä sammutit ruumiin kauneuden ja sytytit kilvoituksessa sielusi loistoon. Sielusi  
halusta  suunnaten  valppaasti  mielesi  kohti  Jumalaa  Sinä,  kunniakas,  nukutit  tyystin  
eksyttäjän, pahuuden keksijän, juonet, ja nyt nukahdettuasi Sinä elät iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas,  suuressa  rakkaudessaan Sinun Poikasi kiiruhtaa  ihmisenä Jordanille  haluten synnyttää  
uudelleen ihmiset. Saastattomana Hän ottaa kasteen ja hukuttaa ihmisten pahuuden kaiken saastan. 

8. veisu.  Marttyyrien kanoni. Irmossi, 7.säv. 

"Ainoalle  aluttomalle  kunnian  Kuninkaalle,  |  jonka  edessä  taivasten  voimat  <ylistävät>  |  ja  jota  
enkelien järjestöt pelkäävät, | papit laulakaa kiitosvirsiä, || ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!" 

Troparit 

Tunnustaen ainoan laupiaan, kunnian Kuninkaan, viisaat voittajat saivat voittopalkinnon ja huusivat 
rohkeasti: Ihmiset, suuresti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Kristuksen  voittajat  vastustivat  vakaasti  hirmuvaltiaita,  he  taistelivat  urheasti  ja  voittivat  
epäjumalien eksytyksen huutaen rohkeasti: Ihmiset, suuresti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Voitettuaan timanttien tavoin hirmuvaltiaitten uhat ja kidutukset urheat asemiehet huusivat  iloiten: 
Papit laulakaa kiitosvirsiä, ihmiset suuresti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 
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Jumalansynnyttäjälle

Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Sanaa, ainoaa laupiasta, joka aikojen täyttyessä on Neitseestä 
syntynyt  ja  pelastanut  ihmissuvun,  papit  veisaten  ylistäkää  ja  ihmiset  korkeasti  kunnioittakaa  
kaikkina aikoina! 

Irmossi 

"Ainoalle  aluttomalle  kunnian  Kuninkaalle,  |  jonka  edessä  taivasten  voimat  <ylistävät>  |  ja  jota  
enkelien järjestöt pelkäävät, | papit laulakaa kiitosvirsiä, || ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!" 

9. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, joka lauletaan kuin "Minä näen oudon ja ihmeellisen...", 1.säv.

"Sanomaton on Neitseen salaisuus, | sillä hän osoittautui taivaaksi, |  kerubiistuimeksi ja 
kaikkivaltiaan Jumalan valoisaksi häähuoneeksi. || Ylistäkäämme hartaasti häntä 
Jumalansynnyttäjänä."

Troparit 

Minä  näen oudon  ja  ihmeellisen salaisuuden!  Jeesus  tulee omasta  tahdostaan Jordanille  ja  huutaa  
Johannekselle:  Ystävä,  lainaa  minulle  oikea  kätesi,  sillä  minä  toimitan  peljättäviä  asioita  kansani 
parhaaksi! 

Jordanin  erämaat  kukkikoot!  Te  pimeydessä  makaavat,  nähdessänne  teille  ilmestyneen  suuren  
valkeuden   karkeloikaa!   Palvelija   ottaa   vastaan   Galileaan   lihallisesti   kastettavaksi  
saapuvan Kristuksen. 

Iloitse  nyt,  Jordan,  ja  tanssi!  Oi  Johannes,  karkeloi!  Koko  maailma  riemuitse!  Katso,  Kristus  on  
ilmestynyt, ja alastomana Hän ottaa kasteen pukien ihmisyyden turmeluksettomuuden vaatteeseen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  nuhteeton,  turmeluksetta Sinussa sikisi käsittämätön,  ja  luonnon  ja  sanat ylittäen Sinä synnytit  
Hänet,  joka  omasta  tahdostaan  on  sanallaan  saattanut  kaiken  olemiseen.  Rukoile  alati,  että  Hän 
Jumalana pelastaisi meidät. 

9. veisu. Pyhittäjä-äidin kanoni. Irmossi, 2.säv. 

"Aluttoman  Isän  Poika,  |  Hän,  Jumala  ja  Herra,  |  tuli  lihaksi  Neitseestä  ja  ilmestyi  meille  |  
valistaaksensa  pimeyden  vallassa  olevat  |  ja  kootaksensa  hajotetut.  ||  Sen  tähden  me  korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme." 

Troparit 

Kirkastettuasi  itsesi  neitseyden  ihanuudella  Sinä,  kunniakas,  hankit  kaunistukseksesi  
kilvoituselämän  kruunun.  Sen  tähden  ihmeellinen  Ylkäsi,  jonka  rakkaus  oli  Sinut  haavoittanut, 
kruunasi Sinut kaksinkertaisesti. 

Sinä,  puhdas  Syngklitiki  ,  et  pettynyt  tulevan  toivosta,  joka  oli  sydämessäsi,  sillä  nyt  Sinä  nautit  
kaikkinaisten tavoittelemiesi kilvoitusvaivojen palkkaa Vapahtajan tykönä. 

Sinä,  puhdas,  pukeuduit  Kristukseen,  voimaan  ja  väkevyyteen,  ja  nöyryytit  maahan  sen,  joka  oli
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korskeasti  puhuen  korkeasti  ylvästellyt.  Sen  tähden  voiton  palkitsija  Jeesus  kaunistikin  Sinut  
voittoseppeleellä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa  päättyi  esiisän  lankeaminen  jaksamatta  enää  edetä,  sillä  Sinun  Poikasi  kasteessa  kaikki  
paha hukutettiin. Sen tähden me ylistämme Sinua puhdistuksemme alkusyynä. 

9. veisu.  Marttyyrien kanoni. Irmossi, 7.säv.

"Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin velvollisuutemme mukaan  | yliluonnollista äitiä  ja  luonnollista 
Neitsyttä, || ainoaa siunattua naisten joukossa!" 

Troparit 

Poljettuaan  uskon  voimalla  maahan  kaikki  epäjumalanpalvelijat  Kristuksen  voittajat  kävivät  
jumalisesti loppuun jumalallisen tien ja tekivät uskon vahvaksi. 

Uskossa  ylenkatsoen  kaikkea  maallista  Kristuksen  voittajat  taistelivat  auliisti  yhdessä  ja  saivat  
Jumalalta parannuksen. 

Miehuullisesti  varustautuen  uskossa  Herran  ristin  aseella  voittajat  kukistivat  vihollisen  joukot  ja  
saivat seppeleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun  kohdussasi  sikisi  käsittämätön  Sanan  ja  Sinä  synnytit  Hänet  meille  siemenettä.  Rukoile  
hartaasti, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Irmossi/Katabasi 

"Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin velvollisuutemme mukaan | yliluonnollista Äitiä ja luonnollista 
Neitsyttä, || ainoaa siunattua naisten joukossa!" 

Marttyyrien eksapostilario, 3.säv. 

Piispa  Teopemptos,  Jumala  lähetti  Sinulle  voiman  kidutuksissa, |  ja  sen  avulla  Sinä  
taivutit  taistelutoverisi Teonaksen uskoon. || Nyt me ylistämme Sinua hänen kanssansa. 

Esijuhlan eksapostilario, 3.säv. 

Sinä,  joka Betlehemissä  loistit ruumiillisesti esiin Neitseestä, | riennät nyt Jordanille pestäksesi pois 
maasta syntyneitten saastan  |  ja  johdattaaksesi  valkeuteen  || pimeydessä olevat  jumalallisen kasteen 
kautta. 

Kiitosstikiirat, 6.säv. 

Oi  kastaja,  miksi  epäilet  taloudenhoitoa,  jonka  toteutan  kaikkien  pelastukseksi?  |  Unohda  nyt  
entinen  ja  mieti  tulevaa.  |  Usko  laskeutuneeseen  Jumalaan  ja  tule  palvelemaan  minua,  ||  sillä 
Jumalana minä olen laupeudessani tullut puhdistamaan Adamin lankeemuksesta. 

Jeesus, Sinä tulit Jordanin virralle kantaen harteillasi meidän syntejämme, | mutta minä kauhistun
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peljättävää tulemistasi. |  Kuinka käsket  minua kastamaan  itsesi? || Sinä, kaikkien puhdistus, tulet  
puhdistamaan minua mutta pyydätkin minulta kastetta. 

Minun  luontoni  on  sanoin  selittämätön,  |  mutta  pukeutuneena  palvelijan  muotoon  olen  nyt  
tullut  Jordanille. | Älä yhtään epäile minua. | Tule, älä pelkää, kosketa minua! | Ojenna oikea kätesi 
pääni päälle ja huuda: | Siunattu olet Sinä, joka olet ilmestynyt, meidän Jumalamme. || Kunnia 
Sinulle! 

Oi ymmärryksen ylittävää mittaamatonta köyhtymistäsi, Jumalan Sana! | Tiedän, että Sinä säälistä 
olet minun, langenneen, tähteni pukeutunut Adamiin uudistaaksesi Adamista syntyneet. | Totellen 
käskyäsi  minä  uskoen  huudan  Sinulle:  |  Siunattu  olet  Sinä,  joka  olet  ilmestynyt,  meidän  
Jumalamme. || Kunnia Sinulle!

Kunnia...6.säv. 

Palvellen  vavisten  Herraa  Johannes  riemuitsee  sielussaan  ja  huutaa  iloiten:  |  Iloitkaa  kanssani,  
kaikki  te  esi-isän  jälkeläiset,  |  sillä  odotuksemme  on  tullut,  ||  Kristus  on  saapunut  Jordanille 
laupiaana puhdistaakseen kaikki Adamin synnistä.

Nyt... 

Ihmiset, veisatkaamme Hänelle, joka on syntynyt Neitseestä | ja ottanut kasteen Jordanin joessa. | 
Huutakaamme  Hänelle:  |  Koko  luomakunnan  Kuningas,  |  suo  meidän  tuomiotta,  puhtain  
omintunnoin  ja  uskoin  ||  päästä  näkemään  myös  kolmantena  päivänä  tapahtunut  pyhä 
ylösnousemisesi kuolleista.

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Katso, Israelin Kuningas ja odotus on saapunut! || Ihmiset iloitkaa, sillä Valkeus on koittanut. 

Liitelauselma: Minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä. 

Jumalallinen on ilmestynyt lihassa maan päällä oleville, | nyt on valkeus koittanut pimeässä oleville || 
ja armo on koittanut kaikille. 

Liitelauselma: Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat. 

Oi profeetta, palvele lamppuna Valkeutta, | koittona Aurinkoa, | ystävänä Ylkää || ja Edelläkävijänä 
Sanaa. 

Kunnia... nyt... 8.säv. 

Johannes Kastaja, joka kohdussa tunsit minut, Karitsan, | palvele minua virrassa, | suorita enkelten 
kanssa  minulle  palvelusta.  |  Ojenna  kätesi  ja  kosketa  puhdasta  päätäni,  |  ja  kun  näet  vuorien  
vapisevan  ja  Jordanin  kääntyvän  takaisin,  |  huuda  niiden  kanssa:  |  Oi  Neitseestä  meidän 
pelastuksemme tähden lihaksi tullut Herra, || kunnia olkoon Sinulle!

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti ja päätös. 
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SUURTEN HETKIEN PALVELUS 

ENSIMMÄINEN HETKI

Pappi: Kiitetty olkoon meidän Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Lukija: Amen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 

Taivaallinen  kuningas,  Lohduttaja,  totuuden  Henki,  joka  paikassa  oleva  ja  kaikki  täyttävä,  
hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta 
sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme. 

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3x)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna 
anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Isä  meidän,joka  olet  taivaissa.  Pyhitetty  olkoon  Sinun  nimesi.  Lähestyköön  Sinun  valtakuntasi.  
Tapahtukoon  Sinun  tahtosi  maassa  niin  kuin  taivaassa.  Anna  meille  tänä  päivänä  elämällemme 
tarpeellinen  leipämme.  Ja  anna  meille  anteeksi  velkamme,  niin  kuin  mekin  anteeksi  annamme  
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Pappi:  Sillä  Sinun,  Isä,  Poika  ja  Pyhä  Henki,  on  valtakunta,  voima  ja  kunnia,  nyt,  aina  ja  
iankaikkisesti. 

Lukija: Amen. Herra, armahda (12). 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa! 
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen. 
Tulkaa, kumartukaamme  ja  langetkaamme  itse  Kristuksen,  meidän  Kuninkaamme  ja  Jumalamme,  
eteen. 

Ja seuraavat kolme psalmia: 

Psalmi 5 
Herra, kuule minua, huomaa huokaukseni! Kuninkaani ja Jumalani, kuule, kun huudan sinulta apua. 
Sinua  minä  rukoilen.  Herra,  jo  aamulla  kuulet  ääneni,  aamun  hetkellä  tuon  sinulle  pyyntöni  ja  
odotan vastaustasi. Jumala, sinä et siedä vääryyttä. Pahat eivät saa sinulta suojaa, rehentelijät eivät 
saa astua eteesi. Sinä vihaat väärintekijöitä, valheenpuhujat sinä tuhoat, murhamiehet ja petturit sinä 
kiroat.  Mutta  minä  saan  tulla  sinun  temppeliisi  suuren  hyvyytesi  tähden.  Minä  saan  kumartaa  
pyhäkköösi  päin,  osoittaa  sinulle  kunnioitusta.  Herra,  johdata  minua  tahtosi  tietä,  tasoita  minulle 
polku vihamiesteni nähden! Heidän sanaansa ei voi luottaa, he hautovat tuhoa sydämessään. Heidän 
puheissaan  väijyy  avoin  hauta,  heidän  kielensä  on  liukas  ja  pettävä.  Langeta  heille  tuomiosi,  
Jumala,   anna   heidän   aikeittensa   raueta!   Karkota   heidät   luotasi,   heidän   rikoksensa  
ovat lukemattomat. Sinua vastaan he ovat nousseet. Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, 
loppumaton olkoon  heidän  riemunsa!  Sinä  suojelet  niitä,  jotka  rakastavat  sinua,  sinä  olet  heidän  
ilonsa  lähde.
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Sinä, Herra, annat siunauksesi vanhurskaalle, sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi. 

Psalmi 22 (23) 
Herra on  minun paimeneni,  ei  minulta  mitään puutu. Hän  vie  minut vihreille  niityille,  hän  johtaa  
minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä 
nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä 
sinä  olet  minun  kanssani.  Sinä  suojelet  minua  kädelläsi,  johdatat  paimensauvallasi.  Sinä  katat  
minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,  ja minun maljani 
on  ylitsevuotavainen.  Sinun  hyvyytesi  ja  rakkautesi  ympäröi  minut  kaikkina  elämäni  päivinä,  ja  
minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 

Psalmi 26 (27) 
Herra  on  minun  valoni  ja  apuni,  ketä  minä  pelkäisin?  Herra  on  minun  elämäni  turva,  ketä  siis  
säikkyisin?  Kun  vainoojat  käyvät  minua  kohti  iskeäkseen  hampaansa  minuun,  he  itse  kaatuvat, 
vihamieheni  ja  vastustajani  suistuvat  maahan.  Vaikka  sotajoukko  saartaisi  minut,  sydämeni  ei  
pelkäisi,  vaikka  minua  vastaan  nousisi  sota,  ei  minulla  olisi  mitään  hätää.  Yhtä  minä  pyydän 
Herralta, yhtä ainoaa minä toivon: että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät! Saisin 
katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle. Kun vaara uhkaa, 
hän ottaa minut majaansa. Hän antaa minulle suojan teltassaan, nostaa minut turvaan kalliolle. Nyt 
minä kohotan pääni, en pelkää vihollisiani, vaikka he saartavat minut. Minä uhraan Herralle hänen 
pyhäkössään,  uhraan  ja  huudan  ilosta,  minä  laulan  ja  soitan  ylistystä  Herralle.  Herra,  kuule,  kun  
huudan sinua! Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni. Sydämeni muistaa sinun sanasi: "Etsikää 
minun kasvojani." Herra, minä tahdon etsiä sinua, älä kätke minulta kasvojasi! Älä vihastu, älä torju 
palvelijaasi, sinä olet aina ollut minun apuni. Älä nytkään jätä minua, älä hylkää, sinä Jumalani, sinä 
auttajani!  Vaikka  isä  ja  äiti  minut  hylkäisivät,  Herra  pitää  minusta  huolen.  Herra,  opeta  minulle  
tiesi,   johdata   jalkani   oikealle   polulle,   päästä   minut   vihamiehistäni.   Älä   jätä   minua   heidän 
armoilleen!  He  ovat  julmia  syyttäjiä,  vääriä  todistajia.  Minä  uskon,  että  saan  yhä  kokea  Herran  
hyvyyttä elävien maassa. Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! 

Kunnia... nyt... Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3). 

Herra, armahda! (3). 

Kunnia... Tropari, 4.säv. 

Eliaan  mentyä  taivaaseen  |  ja Elisan  lyötyä  vaipalla  Jordan palasi  takaisin  |  ja  vedet  jakaantuivat  
kummallekin  puolelle,  |  niin  että  hukuttava  tie  tuli  kuivaksi  kulkea.  |  Näin  tapahtui  kasteen 
todellisena esikuvana,  |  sillä kasteen kautta mekin kuljemme  läpi  elämänvirran.  || Kristus  ilmestyi  
Jordanille pyhittääkseen vedet. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 
Miksi  nimittäisimme  Sinua,  oi  Armoitettu?    Taivaaksi,  sillä  Sinusta  on  koittanut  vanhurskauden  
Aurinko; Paratiisiksi, sillä Sinä olet kasvattanut turmeltumattomuuden kukan; Neitseeksi, sillä Sinä 
pysyit miehen tietämättömänä; Puhtaaksi Äidiksi, sillä Sinä kannoit pyhässä sylissäsi Poikaa,  joka 
on kaikkien Jumala. Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Sitten veisaamme nämä stikiirat, 8.säv. Jerusalemin patriarkka Sofronioksen runo: 

Tänään  pyhitetään  vesien  luonto,  |  Jordan  lyödään  hajalle  |  ja  se  estää  vettensä  virtaamisen  ||  
nähdessään Valtiaan saavan peson.
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Sama uudelleen ilman liitelauselmaa. Sitten: 

Liitelauselma: Minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä. 

8.säv. 
Oi hyvä ja ihmisiä rakastava Kristus Kuningas,  |  ihmisenä Sinä astuit virtaan  | tahtoen syntiemme 
tähden || ottaa edelläkävijän käsistä palvelijalle kuuluvan kasteen.

Liitelauselma: Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat. 

Sama uudelleen 

Kunnia... 8.säv. 
Sinä,  Herra,  tulit  erämaassa  huutavan  luo,  joka  sanoi:  |  Valmistakaa  Herralle  tie.  |  Sinä,  joka  et  
syntiä  tuntenut,  otit  orjan  muodon  ja  anoit  kastetta,  |  vedet  näkivät  Sinut  ja  peljästyivät,  |  myös 
edelläkävijä vapisi ja huusi: | Miten voisi lamppu valaista Valkeuden? | Miten voisi palvelija laskea 
kätensä Valtiaan päälle! | Pyhitä Sinä minut ja myös vedet, || oi Vapahtaja, joka pois otat maailman 
synnin. 

Nyt... Sama uudelleen 

Prokimeni, 4.säv. 
Herra jylisee | suurten vetten päällä. 

Liitelauselma: Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. 

Profeetta Jesajan kirjasta (35:110): 
Näin  sanoo Herra: Aavikko  iloitsee, autiomaa  iloitsee, aro  riemuitsee,  se puhkeaa kukkaan!  Kuin  
lilja  kukkikoon   maa,  se  riemuitkoon,  huutakoon  ääneen!  Sen  osaksi  tulee  Libanonin  
kunnia, Karmelin  ja  Saaronin  ihanuus.  Kaikki  saavat  katsella  Herran  kunniaa,  meidän  
Jumalamme  ihanuutta.   Voimistakaa   uupuneet   kädet,   vahvistakaa   horjuvat   polvet,  
sanokaa   niille,   jotka sydämessään  hätäilevät:  ”Olkaa  lujat,  älkää  pelätkö.  Tässä  on  teidän  
Jumalanne!  Kosto  lähestyy,  tilinteon hetki. Jumala  itse tulee  ja pelastaa  teidät.” Silloin aukenevat 
sokeiden silmät  ja kuurojen korvat avautuvat, rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli  laulaa 
riemuaan. Lähteitä puhkeaa autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla. Hehkuva hiekka muuttuu 
lammikoiksi,  janoinen maa pulppuaviksi  lähteiksi. Siellä, missä hyeenat  lepäilivät, kasvaa silloin 
rantakaislaa  ja papyrusta. Ja sinne  syntyy  tie,  valtatie,  sitä  kutsutaan  Pyhäksi  tieksi.  Epäpyhä  ei  
saa  sille  astua:  Herran  tien  kulkijoille se kuuluu, heille yksin. Siellä ei tyhmäkään eksy. Leijona ei 
nouse sille tielle, ei yksikään raateleva peto, ei yksikään. Vain vapaiksi lunastetut sitä vaeltavat. 
Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista 
iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas. 

Apostolien tekojen kirjasta (13:2532): 
Niinä päivinä, kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi: 'En minä ole se, joksi te minua luulette.  
Minun  jälkeeni  tulee  toinen,  jonka  kenkiäkään  minä  en  kelpaa  riisumaan.'  ”Veljet,  Abrahamin 
jälkeläiset, ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa! Juuri meille on lähetetty sanoma tästä Pelastajasta. 
Jerusalemilaiset  ja  heidän  hallitusmiehensä eivät  tajunneet, kuka Jeesus oli. He  tuomitsivat hänet,  
mutta  näin  he  panivat  täytäntöön  profeettojen  sanat,  joita  joka  sapattina  luetaan.  Mitään  syytä 
kuolemantuomioon he eivät voineet esittää, mutta silti he vaativat Pilatusta teloittamaan hänet. Kun 
he  olivat  toteuttaneet  kaiken,  mitä  hänestä  oli  kirjoitettu,  he  ottivat  hänet  ristinpuulta  ja  panivat
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hautaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hän ilmestyi sitten usean päivän aikana niille, jotka 
yhdessä hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin. Nämä ovat nyt hänen todistajiaan, he 
todistavat hänestä Israelin kansalle. ”Me julistamme teille ilosanoman: Minkä Jumala lupasi meidän 
isillemme, sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. 

Evankeliumi Matteuksen mukaan (3: 111): 
Siihen  aikaan  Johannes  Kastaja  tuli  ja  alkoi  julistaa  Juudean  autiomaassa:  ”Kääntykää,  sillä  
taivasten valtakunta on tullut  lähelle!” Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana:  Ääni huutaa 
autiomaassa:  ”Raivatkaa  Herralle  tie,  tasoittakaa  hänelle  polut!”  Johanneksella  oli  yllään  
kamelinkarvavaate   ja   vyötäisillään   nahkavyö,   ja   hänen   ruokanaan   olivat   heinäsirkat   ja 
villimehiläisten  hunaja.  Hänen  luokseen  tuli  paljon  väkeä  Jerusalemista,  joka  puolelta  Juudeaa  ja  
kaikkialta  Jordanin  ympäristöstä.  He  tunnustivat  syntinsä,  ja  Johannes  kastoi  heidät  Jordanissa. 
Mutta  kun  Johannes  näki,  että  hänen  kasteelleen  oli  tulossa  myös  monia  fariseuksia  ja  
saddukeuksia, hän sanoi heille: ”Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää 
tulevan  vihan? Tehkää  hedelmää,  jossa kääntymyksenne  näkyy!  Älkää  luulko, että voitte ajatella:  
'Olemmehan  me  Abrahamin  lapsia.'  Minä  sanon  teille:  Jumala  pystyy  herättämään  Abrahamille 
lapsia  vaikka  näistä  kivistä.  Kirves  on  jo  pantu  puun  juurelle.  Jokainen  puu,  joka  ei  tee  hyvää  
hedelmää,  kaadetaan  ja  heitetään  tuleen.  ”Minä  kastan  teidät  vedellä  parannukseen,  mutta  minun 
jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. 

Sitten lukija lausuu: 
Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua. 
Vapauta minut sortajistani, että voisin noudattaa säädöksiäsi. 
Kirkasta kasvosi palvelijallesi. Opeta minut tuntemaan käskysi! 
Siksi minun suuni tulvii kiitostasi, Herra, ja alati ylistää ihanuuttasi. 

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna 
anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Isä  meidän,  joka  olet  taivaissa.  Pyhitetty  olkoon  Sinun  nimesi.  Lähestyköön  Sinun  valtakuntasi.  
Tapahtukoon  Sinun  tahtosi  maassa  niin  kuin  taivaassa.  Anna  meille  tänä  päivänä  elämällemme 
tarpeellinen  leipämme.  Ja  anna  meille  anteeksi  velkamme,  niin  kuin  mekin  anteeksi  annamme  
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Pappi:  Sillä  Sinun,  Isä,  Poika  ja  Pyhä  Henki,  on  valtakunta,  voima  ja  kunnia,  nyt,  aina  ja  
iankaikkisesti. 

Lukija: Amen.

Kontakki, 4.säv. 
Tänään  Jordanin  virrassa  Herra  sanoo  Johannekselle:  |  Älä  pelkää  kastamasta  minua,  ||  sillä  olen  
tullut pelastamaan ensin luodun Adamin. 

Herra, armahda! (40)
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Oi  Kristus  Jumala,  jota  kaikkina  aikoina  ja  joka  hetki  taivaassa  sekä  maan  päällä  kumarretaan  ja  
kunnioitetaan  Sinä pitkämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä 
armahdat ja joka kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevaisia lahjoja  Sinä itse, Herra, ota 
tällä  hetkellä  meidänkin  rukouksemme  vastaan  ja ohjaa  meidän elämämme Sinun käskyjesi  tielle,  
pyhitä  meidän  sielumme,  puhdista  meidän  ruumiimme,  ojenna  meidän  aivoituksemme,  puhdista 
meidän mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä meitä pyhillä 
enkeleilläsi,  että  me  heidän  joukkojensa  varjeluksessa  ja  johdatuksessa  uskon  yhteyden  
saavuttaisimme  ja  lähestymättömän  kunniasi  käsittäisimme,  sillä  kiitetty  olet  Sinä  iankaikkisesti. 
Amen. 

Herra, armahda! (Kolmesti) 

Kunnia... nyt... 
Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, Sinua, 
puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 

Herran nimeen siunaa, isä! 

Pappi: Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä! Kirkasta kasvosi meille ja armahda meitä! 
Kristus, totinen Valkeus, joka valistat ja pyhität jokaisen maailmaan tulevan ihmisen! Kuvautukoon 
meissä  Sinun  kasvojesi  valkeus,  että  me  siinä  lähestymättömän  valkeuden  näkisimme;  ja  
ojenna  meidän askelemme  Sinun  käskyjesi  täyttämiseen  puhtaimman  Äitisi  ja  kaikkien  pyhiesi 
esirukouksien tähden. 

KOLMAS HETKI 

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa! 
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen. 
Tulkaa, kumartukaamme  ja  langetkaamme  itse  Kristuksen,  meidän  Kuninkaamme  ja  Jumalamme,  
eteen. 

Psalmi 28 (29) 
Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot, tunnustakaa Herran kunnia ja voima! Tunnustakaa hänen 
nimensä  kunnia!  Kumartukaa  hänen  pyhän  kirkkautensa  eteen!  Herran  ääni  kaikuu  vetten  päällä.  
Kunnian  Jumala  jylisee,  Herra  jylisee  suurten  vetten  päällä.  Herran  ääni  on  voimallinen,  Herran 
ääni  on  mahtava.  Herran  ääni  särkee  setrit,  Herra  murskaa  Libanonin  setrit.  Libanon  hyppii  niin  
kuin  vasikka,  Hermon  kuin  nuori  villihärkä.  Herran  ääni  iskee  tulta.  Herran  ääni  saa  autiomaan 
vapisemaan, Herra saa Kadesin autiomaan vapisemaan. Herran ääni saa kauriit poikimaan ja peurat 
säikkyen vasomaan. Hänen temppelissään kaikki huutavat: "Kunnia hänelle!" Herran valtaistuin on 
taivaan  vesien  yllä,  hän  hallitsee  kuninkaana  iäti.  Herra  antaa  voiman  kansalleen,  rauhalla  hän  
kansaansa siunaa. 

Psalmi 41 (42) 
Niin kuin peura  janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Minun sieluni  janoaa 
Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin  saan  tulla  temppeliin,  astua Jumalan kasvojen eteen?  Kyyneleet  
ovat  leipäni  päivin  ja  öin,  kun  minulta  alati  kysytään:  "Missä  on  Jumalasi?"  Tuskassani  minä 
muistelen,  miten kuljin  temppeliin  juhlasaatossa  ilon  ja kiitoksen kaikuessa,  juhlakansan  suuressa  
joukossa. Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää 
häntä,  Jumalaani,  auttajaani.  Kun  masennus  valtaa  mieleni,  minä  ajattelen  sinua  täällä  Jordanin  
lähteillä ja Hermonilla, Misearinvuorella. Syvyys huutaa syvyydelle, kun sinun koskesi pauhaavat  
kaikki sinun tyrskysi  ja aaltosi ovat vyöryneet ylitseni. Päivällä Herra antaa armonsa vallita, yöllä
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saan  laulaa  hänen  kiitostaan  ja  rukoilla  elävää  Jumalaa.  Minä  sanon:  Jumala,  kallioni,  miksi  olet  
unohtanut  minut?  Miksi  minun  täytyy  kulkea  surusta  synkkänä,  kärsiä  vihollisen  sortoa?  Tuska 
viiltää  minua  luihin  ja  ytimiin,  kun  vihamieheni  herjaavat  minua  ja  huutelevat  kaiken  päivää:  
"Missä on Jumalasi?" Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä 
saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. 

Psalmi 50 (51) 
Jumala, ole  minulle armollinen  hyvyydessäsi, pyyhi pois  minun syntini  suuren  laupeutesi  tähden.  
Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun 
syntini  on  aina  minun  edessäni.  Sinua,  sinua  vastaan  olen  rikkonut,  olen  tehnyt  vastoin  sinun  
tahtoasi.   Oikein   teet,   kun   minua   nuhtelet,   ja   syystä   sinä   minut   tuomitset.   Syntinen   olin   jo 
syntyessäni,  synnin  alaiseksi  olen  siinnyt  äitini  kohtuun.  Mutta  sinä  tahdot  sisimpääni  totuuden    
ilmoita siis minulle viisautesi! Vihmo minut puhtaaksi  iisopilla  ja pese minut  lunta valkeammaksi. 
Suo  minun  kuulla  ilon  ja  riemun  sana,  elvytä  mieli,  jonka  olet  murtanut.  Käännä  katseesi  pois  
synneistäni  ja  pyyhi  minusta  kaikki  pahat  tekoni.  Jumala,  luo  minuun  puhdas  sydän  ja  uudista 
minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. 
Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta 
luopuneille,  ja he palaavat sinun  luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin  minä  
riemuiten  ylistän  hyvyyttäsi.  Herra,  avaa  minun  huuleni,  niin  suuni  julistaa  sinun  kunniaasi.  Jos 
toisin  sinulle  teurasuhrin,  se ei  sinua  miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on  minun  
uhrini,   särkynyttä   sydäntä   et   hylkää,   Jumala.   Osoita   Siionille   laupeutesi   ja   rakenna   jälleen 
Jerusalemin muurit! Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät. 

Kunnia... nyt... Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3). 

Herra, armahda! (3). 

Kunnia... Tropari, 4.säv. 
Eliaan  mentyä  taivaaseen  |  ja Elisan  lyötyä  vaipalla  Jordan palasi  takaisin  |  ja  vedet  jakaantuivat  
kummallekin  puolelle,  |  niin  että  hukuttava  tie  tuli  kuivaksi  kulkea.  |  Näin  tapahtui  kasteen 
todellisena esikuvana,  |  sillä kasteen kautta mekin kuljemme  läpi  elämänvirran.  | Kristus  ilmestyi  
Jordanille pyhittääkseen vedet. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 
Jumalansynnyttäjä,  Sinä  olet  tosi  viinipuu, | joka  olet  kantanut  meille  elämän  hedelmän. | 
Me  rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien  ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi 
meidän puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme. 

Sitten veisaamme nämä stikiirat, 8.säv.: 
(säkeet 13,L) 
Profeetan ja kaikkia profeettoja kunnioitettavamman Edelläkävijän ja Kastajan oikea käsi kauhistui, | 
kun näki Sinut, maailman synnit pois ottavan Jumalan Karitsan, | ja tuskan vallassa hän huusi: | Oi 
Sana, en rohkene koskettaa päätäsi. | Pyhitä ja valista Sinä minut, oi armollinen! || Sillä Sinä olet 
maailman elämä, valkeus ja rauha.

Sama uudelleen ilman liitelauselmaa. Sitten: 

Liitelauselma: Minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä. 

4.säv.

Kolminaisuus, meidän Jumalamme, on tänään ilmoittanut itsensä jakaantumattomana meille. | Isän
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ääni  antoi  selvän  todistuksen  Pojasta  |  ja  Henki  laskeutui  taivaasta  kyyhkysen  kuvassa.  |  
Poika  kumarsi  päänsä  Edelläkävijän  edessä  ||  ja  kasteen  saatuaan  Hän  ihmisiä  rakastavana  
pelasti ihmissuvun orjuudesta.

Liitelauselma: Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat. 

Sama uudelleen 

Kunnia... 5.säv. 

Kun  Sinä,  elämän  antaja  Herra,  tulit  lihallisesti  Jordanille  haluten  kasteen  ihmismuodossa,  |  
Sinä  halusit  laupiaana  pelastaa  meidät  eksyneet  |  lohikäärmeen  kaikilta  juonilta  ja  ansoilta  ja  
valistaa meidät. | Sinä sait Isältä todistuksen | ja jumalallinen Henki tuli päällesi kyyhkysen 
muodossa. || Oi ihmisiä rakastava, tule asumaan meidän sieluihimme.

Nyt... Sama uudelleen 

Prokimeni, 4.säv. 
Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat. 
Liitelauselma: Herran ääni kaikuu vetten päällä. 

Profeetta Jesajan kirjasta (1:1620): 
Näin  sanoo  Herra:  Peseytykää,  puhdistautukaa,  tehkää  loppu  pahoista  töistänne,  ne  ovat  aina  
silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta,  
puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.  Tulkaa, selvittäkäämme miten 
asia on, sanoo Herra.  Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat  valkeiksi  kuin  lumi.  
Vaikka  ne  ovat  purppuranpunaiset,  ne  tulevat  valkeiksi  kuin  puhdas  villa.  Jos  te  taivutatte  
mielenne  kuulemaan  minua,  te  saatte  syödä  maan  hyvyyttä,  mutta  jos kovetatte mielenne ja 
torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu on puhunut. 

Apostolien tekojen kirjasta (19:18): 
Niinä päivinä, Apolloksen ollessa Korintissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. 
Hän  tapasi  siellä  muutamia  opetuslapsia  ja  kysyi  heiltä:  ”Saitteko  Pyhän  Hengen,  kun  tulitte  
uskoon?”   ”Emme   me   ole   kuulleetkaan   mistään   Pyhästä   Hengestä”,   nämä   vastasivat.  
”Millä kasteella  teidät  sitten  on  kastettu?”  kysyi  Paavali.  He vastasivat:  ”Johanneksen  kasteella.”  
Silloin  Paavali  sanoi:  ”Johannes  tosin  kastoi  vedellä  parannukseen,  mutta  hän  kehotti  ihmisiä  
uskomaan toiseen,  joka oli  tuleva  hänen  jälkeensä,  Jeesukseen.” Tämän kuultuaan  
he ottivat kasteen Herran  Jeesuksen  nimeen,  ja  kun  Paavali  pani  kätensä  heidän  päälleen,  
Pyhä  Henki  tuli  heihin  ja  he puhuivat  kielillä  ja  profetoivat.  Heitä  oli  arviolta  kaksitoista  
miestä.  Kolmen  kuukauden  ajan  Paavali   sitten   kävi   synagogassa,   keskusteli   siellä   ja  
puhui   rohkeasti   ja   vetoavasti   Jumalan valtakunnasta. 

Evankeliumi Markuksen mukaan (1:18): 
Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin. Profeetta Jesajan kirjassa 
sanotaan:    Minä  lähetän  sanansaattajani  sinun  edelläsi,  hän  raivaa  sinulle  tien.  Žäni  huutaa  
autiomaassa: ”Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!” Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja 
julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 
Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja 
Johannes  kastoi  heidät  Jordanissa.  Johanneksella  oli  yllään  kamelinkarvavaate  ja  vyötäisillään  
nahkavyö,  ja  hänen  ruokanaan  olivat  heinäsirkat  ja  villimehiläisten  hunaja.  Hän  julisti:  
”Minun
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jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä 
nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.” 

Sitten lukija lausuu: 
Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Jumala on meille 
pelastuksen Jumala. 

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna 
anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Isä  meidän,  joka  olet  taivaissa.  Pyhitetty  olkoon  Sinun  nimesi.  Lähestyköön  Sinun  valtakuntasi.  
Tapahtukoon  Sinun  tahtosi  maassa  niin  kuin  taivaassa.  Anna  meille  tänä  päivänä  elämällemme 
tarpeellinen  leipämme.  Ja  anna  meille  anteeksi  velkamme,  niin  kuin  mekin  anteeksi  annamme  
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Pappi:  Sillä  Sinun,  Isä,  Poika  ja  Pyhä  Henki,  on  valtakunta,  voima  ja  kunnia,  nyt,  aina  ja  
iankaikkisesti. 

Lukija: Amen. 
Kontakki, 4.säv. 
Tänään  Jordanin  virrassa  Herra  sanoo  Johannekselle:  |  Älä  pelkää  kastamasta  minua,  ||  sillä  olen  
tullut pelastamaan ensin luodun Adamin. 

Herra, armahda! (40) 
Oi  Kristus  Jumala,  jota  kaikkina  aikoina  ja  joka  hetki  taivaassa  sekä  maan  päällä  kumarretaan  ja  
kunnioitetaan  Sinä pitkämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä 
armahdat ja joka kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevaisia lahjoja  Sinä itse, Herra, ota 
tällä  hetkellä  meidänkin  rukouksemme  vastaan  ja ohjaa  meidän elämämme Sinun käskyjesi  tielle,  
pyhitä  meidän  sielumme,  puhdista  meidän  ruumiimme,  ojenna  meidän  aivoituksemme,  puhdista 
meidän mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä meitä pyhillä 
enkeleilläsi,  että  me  heidän  joukkojensa  varjeluksessa  ja  johdatuksessa  uskon  yhteyden  
saavuttaisimme  ja  lähestymättömän  kunniasi  käsittäisimme,  sillä  kiitetty  olet  Sinä  iankaikkisesti. 
Amen. 

Herra, armahda! (Kolmesti) 
Kunnia... nyt... 
Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, Sinua, 
puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 

Herran nimeen siunaa, isä! 

Pappi: Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä! Kirkasta kasvosi meille ja armahda meitä! 

Ja pyhän Mardarioksen rukous:
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Herra  Jumala,  Isä  kaikkivaltias,  Herra  ainokainen  Poika  Jeesus  Kristus  ja  Pyhä  Henki,  yksi 
Jumaluus, yksi Voima, armahda minua syntistä ja niillä vaiheilla, jotka itse parhaiten tiedät, pelasta 
minut, Sinun kelvoton palvelijasi, sillä Sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Amen. 

KUUDES HETKI 

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa! 
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen. 
Tulkaa, kumartukaamme  ja  langetkaamme  itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme  ja Jumalamme, 
eteen. 

Psalmi 73 (74) 
Jumala, miksi olet hylännyt meidät ainiaaksi, miksi vihasi hehkuu omaa laumaasi vastaan? Muista 
kansaasi,  jonka  kauan  sitten  itsellesi  ostit,  jonka  lunastit  omaksesi,  muista  Siionin  vuorta, 
asuinsijaasi.  Suuntaa  askeleesi  lohduttomille  raunioille:  vihollinen  on  raiskannut  kaiken 
pyhäkössäsi.  Vihollisesi  ovat  riehuneet  sinun  pyhällä  paikallasi,  he  ovat  pystyttäneet  sinne  omat 
voitonmerkkinsä.  Kerran  he  olivat  kirveillä  kaataneet  vuorten  tiheät  metsät,  ja  nyt  he  kirvein  ja 
kangin  pirstoivat  temppelin  puuleikkaukset.  He  sytyttivät  sinun  temppelisi  tuleen,  saastuttivat  ja 
hävittivät maan tasalle sinun nimesi asunnon. He sanoivat: "Me tuhoamme kaiken",  ja he polttivat 
Jumalan  pyhäköt  koko  maasta.  Emme  ole  enää  nähneet  ennusmerkkejä,  meillä  ei  enää  ole 
profeettoja, ei ketään,  joka tietäisi, kuinka kauan  tätä jatkuu. Jumala, kuinka kauan vihollinen saa 
herjata, saako vihollinen häväistä nimeäsi  iäti? Miksi pidättelet kättäsi? Kohota oikea kätesi  ja tee 
hävityksestä loppu! Jumala, jo ammoisista ajoista sinä olet ollut kuninkaani, sinä teet suuria tekoja 
kaikkialla.  Sinä  hämmensit  voimallasi  meren,  sinä  murskasit  merihirviöiden  päät.  Itsensä 
Leviatanin päät sinä musersit  ja ruhon annoit petojen ruoaksi. Sinä puhkaisit kuohumaan lähteet ja 
purot,  sinä  kuivasit  ehtymättömät  virrat.  Sinun  on  päivä  ja  sinun  on  yö,  olet  pannut  paikoilleen 
auringon  ja kuun. Sinä olet määrännyt kaikki maan rajat, sinä olet  luonut kesän  ja talven. Muista, 
Herra, että vihollinen on herjannut, että tuo mieletön kansa on häpäissyt nimeäsi. Älä  jätä petojen 
armoille  niitä,  jotka sinua  ylistävät,  säästä köyhien palvelijoittesi  henki. Älä unohda  liittoasi, kun 
väkivalta  pesii  maan  pimennoissa.  Älä  salli  sorretun  kääntyä  pois  apua  saamatta,  kurja  ja  köyhä 
ylistäkööt  sinun  nimeäsi.  Nouse,  Jumala!  Tämä  on  sinun  asiasi,  vie  se  voittoon!  Muista,  että 
mielettömät pilkkaavat  sinua kaiken päivää. Kuule, miten  vihollisesi  huutavat, miten  vastustajiesi 
raivo alati yltyy. 

Psalmi 76 (77) 
Minä  rukoilen  Jumalaa,  huudan  suureen  ääneen,  minä  rukoilen  Jumalaa,  ja  hän  kuulee  minua. 
Ahdingossani  minä  etsin  apua  Herralta,  hänen  puoleensa  kurottuu  käteni  öisinkin,  hellittämättä. 
Kukaan muu ei voi minua lohduttaa. Minä ajattelen Jumalaa ja olen levoton, minä mietin,  ja tuska 
valtaa minut.  Sinä  et  anna  silmieni  ummistua, mieleni  kuohuu, mutta  pysyn  vaiti. Minä  ajattelen 
muinaisia aikoja, muistelen menneitä vuosia. Minä pohdin itsekseni kaiken yötä, ajatukset kiertävät 
päässäni.  Onko  Herra  hylännyt  meidät  ainiaaksi,  eikö  hän  enää  välitä  meistä?  Onko  hän  iäksi 
evännyt  laupeutensa,  yhäkö  hän  vaikenee,  polvesta  polveen?  Onko  Jumala  unohtanut  armonsa, 
vihassaan  sulkenut  sydämensä? Minä ajattelen:  "Siinä on  tuskani  syy, että Korkeimman  teot ovat 
toiset  kuin  ennen."  Minä  muistelen  tekojasi,  Herra,  muistan  ihmeitä,  joita  muinoin  teit.  Minä 
ajattelen  kaikkia  töitäsi, mietin  sinun  suuria  tekojasi.  Jumala,  pyhät ovat  sinun  tiesi. Ei  ole  sinun 
vertaistasi  jumalaa. Sinä olet Jumala, sinä teet ihmeitä, olet osoittanut voimasi kansojen vaiheissa. 
Kätesi  voimalla  sinä  vapautit  oman  kansasi,  Jaakobin  ja  Joosefin  heimon.  Vedet  näkivät  sinut, 
Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat, syvyydet vavahtelivat. Pilvet syöksivät vettä, ylhäällä jylisi 
ukkonen,  tulinuolesi  halkoivat  taivasta.  Sinun  vaunujesi  pyörät  ryskyivät,  salamat  valaisivat 
maanpiirin, maa vapisi ja järkkyi. Meren halki kävi sinun tiesi, suurten vetten poikki sinun polkusi  
jalanjälkiäsi ei kukaan nähnyt. Sinä johdatit kansaasi kuin paimen laumaansa, palvelijoinasi Mooses
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ja Aaron. 

Psalmi 90 (91) 
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: "Sinä, Herra, olet 
linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan." Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja 
pahan  sanan  vallasta.  Hän  levittää  siipensä  yllesi,  ja  sinä  olet  turvassa  niiden  alla.  Hänen  
uskollisuutensa  on  sinulle  muuri  ja  kilpi.  Et  pelkää  yön  kauhuja  etkä  päivällä  lentävää  nuolta,  et 
ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat 
miestä  ja  ympäriltäsi kymmenentuhatta,  sinä  säästyt. Saat omin silmin  nähdä,  miten kosto kohtaa  
jumalattomia.  Sinun  turvanasi  on  Herra,  sinun  kotisi  on  Korkeimman  suojassa.  Onnettomuus  ei 
sinuun  iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella  sinua, 
missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi 
leijonan  ja  kyyn,  tallaat  maahan  jalopeuran  ja  lohikäärmeen.  Herra  sanoo:  "Minä  pelastan  hänet,  
koska  hän  turvaa  minuun.  Hän  tunnustaa  minun  nimeäni,  siksi  suojelen  häntä.  Kun  hän  huutaa 
minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. 
Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa nähdä, että minä autan häntä." 

Kunnia... nyt... Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3). 

Herra, armahda! (3). 

Kunnia... Tropari, 4.säv. 
Eliaan  mentyä taivaaseen |  ja Elisan  lyötyä  vaipalla  Jordan palasi takaisin |  ja  vedet  jakaantuivat  
kummallekin  puolelle,  |  niin  että  hukuttava  tie  tuli  kuivaksi  kulkea.  |  Näin  tapahtui  kasteen 
todellisena esikuvana, | sillä kasteen kautta mekin kuljemme  läpi  elämänvirran. || Kristus  ilmestyi  
Jordanille pyhittääkseen vedet.

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 
Koska  meiltä  itseltämme  monien  syntiemme  tähden  puuttuu  uskallus,  niin  rukoile  Sinä,  oi  
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinusta syntynyttä, sillä äidin rukous voi paljon Herran suosion edessä. 
Älä,  oi Puhtain,  hylkää  syntisten  rukouksia,  sillä  Hän,  joka  meidän  edestämme  tahtoi  kärsiä,  on  
laupias ja voi pelastaa meidät. 

Sitten veisaamme nämä stikiirat, 8.säv.: 

Herra  sanoo  Johannekselle  näin:  |  Profeetta,  tule  ja  kasta  minut,  |  joka  olen  luonut,  armossa  
valistanut ja puhdistanut kaikki. | Koske jumalalliseen päähäni äläkä epäröi. | Profeetta, suostu nyt, 
sillä  minä olen tullut täyttämään kaiken  vanhurskauden. |  Älä  yhtään epäröi, sillä  minä kiiruhdan  
tuhoamaan  vesissä  piilevän  vihollisen,  pimeyden  ruhtinaan.  |  Nyt  minä  lunastan  maailman  sen 
ansoista || ja ihmisiä rakastava annan iankaikkisen elämän. 

Sama uudelleen ilman liitelauselmaa. Sitten: 

Liitelauselma: Minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä. 

6.säv.

Tänään  rientää  psalmin  ennustus  kohti  toteutumistaan,  sillä  on  sanottu:  |  Meri  näki  ja  pakeni,  
|Jordan  kääntyi  takaisin  Herran  kasvojen  edestä,  |  Jaakobin  Jumalan  kasvojen  edestä,  joka  
tulee saamaan  kasteen  palvelijalta,  |  että  me  epäjumalien  saastasta  puhdistettuina  Hänen  
kauttansa  || saisimme sielujen valistuksen.
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Liitelauselma: Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat. 

Sama uudelleen 

Kunnia... 5.säv. 

Miksi pysäytät vetesi oi Jordan? | Miksi käännät virtauksesi takaisin etkä etene luonnon mukaista 
kulkuasi?  |  Se  sanoo:  En  pysty  kestämään  kuluttavaa  tulta,  hämmästyn  ja  kauhistun  ääretöntä  
alentumista,  |  sillä  en  ole  tottunut  pesemään  puhdasta,  |  en  ole  oppinut  pyyhkimään  
synnitöntä,  | vaan puhdistamaan saastuneita astioita. | Minussa kasteen ottava Kristus opettaa minut 
polttamaan syntien ohdakkeita. | Johannes todistaa kanssani, Sanan ääni huutaa: | Katso Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. | Uskovaiset, huutakaamme Hänelle: || Meidän 
pelastuksemme tähden maan päälle tullut Jumala, kunnia olkoon Sinulle!

Nyt... Sama uudelleen 

Prokimeni, 4.säv.

Herran ääni | kaikuu vetten päällä. 

Liitelauselma: Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot. 

Profeetta Jesajan kirjasta (12:36): 
Näin  sanoo  Herra:  Te  saatte  riemuiten  ammentaa  vettä  pelastuksen  lähteistä.  Sinä  päivänä  te  
sanotte:  ”Kiittäkää  Herraa,  julistakaa  hänen  nimensä  kunniaa!  Kertokaa  kansoille  hänen  suuret 
tekonsa,  julistakaa,  että  hänen  nimensä  on  ylhäinen.  Laulakaa  ylistystä  Herralle,  valtaisat  ovat  
hänen tekonsa! Levitköön tieto niistä yli maanpiirin. Huutakaa  ja riemuitkaa,  te Siionin asukkaat! 
Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne.” 

Apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille (6:311): 
Veljet,  tiedättehän,  että  meidät  kaikki  Kristukseen  Jeesukseen  kastetut  on  kastettu  hänen  
kuolemaansa.  Näin  meidät  kasteessa  annettiin  kuolemaan  ja  haudattiin  yhdessä  hänen  kanssaan, 
jotta  mekin  alkaisimme  elää  uutta  elämää,  niin  kuin  Kristus  Isän  kirkkauden  voimalla  herätettiin  
kuolleista.  Jos  kerran  yhtäläinen  kuolema  on  liittänyt  meidät  yhteen  hänen  kanssaan,  me  myös 
nousemme kuolleista  niin  kuin  hän. Tiedämme,  että vanha  minämme on  yhdessä  hänen kanssaan  
ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis  menettäisi  valtansa emmekä  enää olisi  synnin orjia. Se, 
joka  on  kuollut,  on  näet  päässyt  vapaaksi  synnin  vallasta.  Mutta  jos  kerran  olemme  kuolleet  
Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus 
on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, 
hän  kertakaikkisesti  kuoli  eroon  synnistä.  Kun  hän  nyt  elää,  hän  elää  Jumalalle.  Ajatelkaa  tekin  
samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. 

Evankeliumi Markuksen mukaan (1:915): 
Siihen  aikaan  Jeesus  tuli  Galilean  Nasaretista,  ja  Johannes  kastoi  hänet  Jordanissa.  Vedestä  
noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat  ja Henki  laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja 
taivaista kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” Heti sen jälkeen 
Henki ajoi hänet autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. 
Hän  eli  villieläinten  joukossa,  ja enkelit pitivät hänestä huolta. Kun Johannes oli  vangittu,  Jeesus  
palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta 
on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!”
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Sitten lukija lausuu: 
Armahda  meitä,  Herra,  riennä  avuksemme,  sillä  meidät  on  painettu  maahan.  Auta  meitä,  Jumala,  
pelastajamme,  nimesi  ja kunniasi tähden! Pelasta  meidät  ja anna  syntimme anteeksi oman  nimesi 
tähden! 

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna 
anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Isä  meidän,  joka  olet  taivaissa.  Pyhitetty  olkoon  Sinun  nimesi.  Lähestyköön  Sinun  valtakuntasi.  
Tapahtukoon  Sinun  tahtosi  maassa  niin  kuin  taivaassa.  Anna  meille  tänä  päivänä  elämällemme 
tarpeellinen  leipämme.  Ja  anna  meille  anteeksi  velkamme,  niin  kuin  mekin  anteeksi  annamme  
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Pappi:  Sillä  Sinun,  Isä,  Poika  ja  Pyhä  Henki,  on  valtakunta,  voima  ja  kunnia,  nyt,  aina  ja  
iankaikkisesti. 

Lukija: Amen. 
Kontakki, 4.säv. 
Tänään  Jordanin  virrassa  Herra  sanoo  Johannekselle:  |  Älä  pelkää  kastamasta  minua,  ||  sillä  olen  
tullut pelastamaan ensin luodun Adamin. 

Herra, armahda! (40) 

Oi  Kristus  Jumala,  jota  kaikkina  aikoina  ja  joka  hetki  taivaassa  sekä  maan  päällä  kumarretaan  ja  
kunnioitetaan  Sinä pitkämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä 
armahdat ja joka kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevaisia lahjoja  Sinä itse, Herra, ota 
tällä  hetkellä  meidänkin  rukouksemme  vastaan  ja ohjaa  meidän elämämme Sinun käskyjesi  tielle,  
pyhitä  meidän  sielumme,  puhdista  meidän  ruumiimme,  ojenna  meidän  aivoituksemme,  puhdista 
meidän mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä meitä pyhillä 
enkeleilläsi,  että  me  heidän  joukkojensa  varjeluksessa  ja  johdatuksessa  uskon  yhteyden  
saavuttaisimme  ja  lähestymättömän  kunniasi  käsittäisimme,  sillä  kiitetty  olet  Sinä  iankaikkisesti. 
Amen. 

Herra, armahda! (Kolmesti) 

Kunnia... nyt... 
Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, Sinua, 
puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 

Herran nimeen siunaa, isä! 

Pappi: Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä! Kirkasta kasvosi meille ja armahda meitä! 

Ja Basileios Suuren rukous:

30



Jumala,  voimien  Herra  ja  kaiken  luomakunnan  Luoja,  joka  vertaamattoman  armosi  laupeudesta 
lähetit  taivaasta  ainokaisen  Poikasi,  meidän  Herramme  Jeesuksen  Kristuksen,  pelastamaan 
sukukuntaamme  ja Hänen kalliilla ristillään repäisit rikki meidän syntiemme käsikirjoituksen sekä 
Hänen  kauttansa  sait  riemuita  voittoa  pimeyden  hallituksista  ja  valloista,    Sinä  itse,  oi  ihmisiä 
rakastava Herra, ota nämä meidän syntisten kiitos  ja anomusrukoukset vastaan  ja pelasta meidät 
kaikesta  hukuttavasta  ja  pimeästä  synninteosta  sekä  kaikista  näkyväisistä  ja  näkymättömistä 
vihollisista,  jotka  etsivät  vahingoittaakseen  meitä.  Naulitse  lihamme  Sinun  pelkosi  kautta  äläkä 
anna sydäntemme taipua viekkaisiin puheisiin tai pahoihin ajatuksiin, vaan haavoita rakkaudellasi 
meidän sielumme, että me, silmämme aina Sinuun luotuina, Sinun valkeutesi ohjaamina ja Sinuun, 
lähestymättömään  iankaikkiseen Valkeuteen katsoen, edes kantaisimme  lakkaamatonta ylistystä  ja 
kiitosta Sinulle, aluttomalle Isälle, ainokaiselle Pojallesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi 
tekevälle Hengellesi nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

YHDEKSÄS HETKI 

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna 
anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Isä  meidän,  joka  olet  taivaissa.  Pyhitetty  olkoon  Sinun  nimesi.  Lähestyköön  Sinun  valtakuntasi. 
Tapahtukoon  Sinun  tahtosi  maassa  niin  kuin  taivaassa.  Anna  meille  tänä  päivänä  elämällemme 
tarpeellinen  leipämme.  Ja  anna  meille  anteeksi  velkamme,  niin  kuin  mekin  anteeksi  annamme 
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Pappi:  Sillä  Sinun,  Isä,  Poika  ja  Pyhä  Henki,  on  valtakunta,  voima  ja  kunnia,  nyt,  aina  ja 
iankaikkisesti. 

Lukija: Amen. Herra, armahda (12). 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa! 
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme, eteen. 
Tulkaa, kumartukaamme  ja  langetkaamme  itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme  ja Jumalamme, 
eteen. 

Ja seuraavat kolme psalmia: 

Psalmi 92 (93) 
Herra on kuningas! Mahti on hänen viittanaan, hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman! 
Maanpiiri  on  lujalla  perustalla,  se  ei  horju.  Sinun  valtaistuimesi  on  luja,  se  on  ollut  luja  halki 
aikojen. Sinä olet ollut  iäti. Virrat pauhaavat, Herra, virrat pauhaavat kohisten, virrat pauhaavat  ja 
jylisevät. Mahtava on meren aallokko, mahtavampi vaahtopäinen myrsky, mahtavin on korkeuden
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Herra! Sinun säädöksesi, Herra, ovat lujat ja varmat, pyhänä hohtaa sinun temppelisi ajasta aikaan. 

Psalmi 113 (114115) 
Kun Israel  lähti Egyptistä, kun Jaakobin suku  jätti vieraan maan, Herra teki Juudasta pyhäkkönsä, 
Israelista  oman  valtakuntansa.  Meri  näki  tämän  ja  pakeni,  Jordanin  vedet  kääntyivät  takaisin.  
Vuoret hyppivät kuin karitsat, kukkulat kuin säikyt  lampaat. Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? 
Miksi käännyt takaisin, Jordan? Vuoret, miksi hypitte kuin karitsat? Miksi, kukkulat, säikytte kuin 
lampaat? Vapise, maa, Herran edessä, Jaakobin Jumalan edessä! Hän muuttaa kallion kosteikoksi, 
avaa kivipaadesta vesilähteen. Älä meille, Herra, älä meille anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle 
nimellesi,  sinä  hyvä  ja  uskollinen!  Miksi  saisivat  vieraat  kansat  sanoa:  "Missä  on  heidän  
jumalansa?"  Meidän Jumalamme on taivaassa.  Kaiken,  mitä  hän tahtoo, hän  myös  tekee. Muiden 
kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu, niillä 
on silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule, niillä on nenä, mutta ne eivät 
haista. Niillä on kädet, mutta ne eivät kosketa, niillä on jalat, mutta ne eivät kävele, niiden kurkusta 
ei kuulu mitään ääntä. Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki,  jotka niihin turvaavat. Sinä, 
Israel,  luota Herraan! Hän on sinun turvasi  ja kilpesi. Aaronin  suku,  luota Herraan! Hän on sinun 
turvasi  ja  kilpesi.  Te,  Herran  palvelijat,  luottakaa  Herraan!  Hän  on  teidän  turvanne  ja  kilpenne.  
Herra  muistaa  meitä  ja  siunaa  meitä,  hän  siunaa  Israelin  sukua, hän siunaa  Aaronin sukua. Herra 
siunaa  niitä,  jotka  häntä  palvelevat,  niin  pieniä  kuin  suuria.  Lisätköön  Herra  kansaansa,  teitä  ja  
lapsianne, polvesta polveen. Siunatkoon teitä Herra, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan. Taivas on 
Herran,  maan  hän  on  antanut  ihmisille.  Eivät  kuolleet  ylistä  Herraa,  ei  yksikään,  joka  on  
hiljaisuuteen laskeutunut. Mutta me kiitämme Herraa nyt ja ikuisesti. 

Psalmi 85 (86) 
Herra,  kuule  rukoukseni,  vastaa  minulle,  minä  olen  köyhä  ja  avuton.  Varjele  minua,  minä  olen  
hurskas  ja  uskollinen,  auta  palvelijaasi,  joka  turvaa  sinuun.  Sinä  olet  minun  Jumalani.  Herra, 
armahda  minua!  Kaiken  päivää  huudan  sinua  avukseni.  Minä  ylennän  sydämeni  sinun  puoleesi.  
Täytä palvelijasi ilolla! Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi 
kaikille,  jotka  sinua  avuksi  huutavat.  Kuule  minun  rukoukseni,  Herra,  ota  vastaan  avunpyyntöni.  
Sinua  minä  hädässäni  huudan,  ja sinä  vastaat minulle. Ei ole  vertaistasi  jumalien  joukossa, ei ole 
vertaa sinun teoillesi, Herra. Sinä olet luonut kaikki kansat. Ne tulevat eteesi ja kumartavat sinua, ne 
kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra. Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yksin olet Jumala. Herra, 
neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi 
kohtaan. Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. 
Sinun  hyvyytesi  on  suuri,  sinä  nostit  minut  tuonelan  syvyyksistä.  Jumala,  sortajat  käyvät  
kimppuuni, häikäilemättä he tavoittelevat henkeäni. He eivät sinusta piittaa. Herra, sinä olet laupias 
Jumala ja annat anteeksi, sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri. Katso 
puoleeni,  armahda  minua!  Anna  minulle  voimaa,  pelasta  minut,  olenhan  palvelijasi,  sinun  
palvelijattaresi  poika.  Anna  merkki,  joka  lupaa  minulle  hyvää.  Häpeä  vihamiehilleni!  Saakoot  he 
nähdä, että sinä, Herra, autat ja lohdutat minua. 

Kunnia... nyt... Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3). 

Herra, armahda! (3). 

Kunnia... Tropari, 4.säv. 
Eliaan  mentyä taivaaseen |  ja Elisan  lyötyä  vaipalla  Jordan palasi takaisin |  ja  vedet  jakaantuivat  
kummallekin  puolelle,  |  niin  että  hukuttava  tie  tuli  kuivaksi  kulkea.  |  Näin  tapahtui  kasteen 
todellisena esikuvana, | sillä kasteen kautta mekin kuljemme  läpi  elämänvirran. || Kristus  ilmestyi  
Jordanille pyhittääkseen vedet.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari

Oi  Hyvä,  meidän  tähtemme  Neitseestä  syntynyt  ja  ristinkuoleman  kärsinyt  Herra,  joka  olet  
kuolemalla kuoleman kukistanut  ja Jumalana  ylösnousemuksen  ilmisaattanut. Älä  ylenkatso  niitä, 
jotka  Sinä,  armollinen,  olet  kädelläsi  luonut,  vaan  osoita  ihmisrakkautesi,  ota  vastaan  synnyttäjäsi 
meidän puolestamme edes kantamat rukoukset ja pelasta, oi Vapahtaja, epätoivoinen kansa. 

Sitten veisaamme nämä stikiirat, 7.säv.: 

Hämmästyttävää  oli  nähdä  taivaan  ja  maan  Luojan  astuvan  alastomana  virtaan  |  ja  ottavan  
palvelijan  tavoin  kasteen  palvelijalta  meidän  pelastukseksemme.  |  Enkelten  kuorot  
hämmästyivät peläten ja iloiten. | Heidän kanssansa mekin kumarramme Sinua. || Herra, pelasta 
meidät.

Sama uudelleen ilman liitelauselmaa. Sitten: 

Liitelauselma: Minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä. 

Kun  Edelläkävijä  näki  kunnian  Herran  tulevan  luoksensa  hän  huusi:  |  Katso,  Hän,  joka  
lunastaa  maailman turmeluksesta, on tullut! | Katso, Hän pelastaa  meidät ahdistuksesta! | Katso, 
Hän joka lahjoittaa syntien päästön on armossaan tullut maan päälle puhtaasta Neitseestä! | Orjien 
sijasta Hän tekee meidät Jumalan lapsiksi, | pimeyden sijasta Hän valistaa ihmisluonnon jumalallisen 
kasteensa veden kautta. || Tulkaa siis, ylistäkäämme Häntä yhteen ääneen Isän ja Pyhän Hengen 
kanssa. 

Liitelauselma: Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat. 

Sama uudelleen 

Kunnia... nyt... 5.säv.   (Huomattakoon, että kanonarkki lukee ensin tämän stikiiran hartaasti ja 
kuuluvasti kirkon keskellä ja sitten molemmat kuorot veisaavat sen sävelmärikkaasti.) 

Valtiaan saastattomaan päähän koskenut kätesi (3 kertaa), | jonka sormella Sinä Hänet meille näytit, |  
ylennä  puolestamme,  oi  Kastaja,  |  sillä  Sinulla  on  suuri  uskallus,  olethan  Hänen  todistuksensa  
mukaan suurin kaikista profeetoista. | Silmäsi taas, jotka saivat nähdä Pyhän Hengen  laskeutuvan 
kyyhkysen muodossa, nosta Hänen puoleensa, oi Kastaja, | ja tee Hänet meille armolliseksi. || Tule 
joukkoomme (3 kertaa), sinetöi veisumme ja johda juhlaamme.

Prokimeni, 3.säv. 
Herra on minun valoni ja apuni, | ketä minä pelkäisin? 
Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? 

Profeetta Jesajan kirjasta (49:815): 
Näin sanoo Herra:   Armon  hetkellä  minä  vastaan  sinulle, pelastuksen päivänä  minä  autan  sinua.  
Minä  olen  luonut  sinut  toteuttamaan  sen  liiton,  jonka  tein  tämän  kansan  kanssa,  jotta  saattaisit 
ennalleen  maan,  jotta  uudelleen  jakaisit  autioituneet  perintömaat,  jotta  sanoisit  vangituille:  
”Lähtekää”,  ja pimeydessä  viruville: ”Tulkaa  valoon!” Tallatuilta teiltäkin  he  löytävät  ravintonsa, 
paljas kalliorinne on heille laidunmaa. Eivät he näe nälkää, ei heidän tule jano, ei heitä ahdista helle 
eikä auringon polte, sillä heitä ohjaa heidän armahtajansa, joka vie heidät lähteiden ääreen. Vuorille 
minä  teen  kulkuväylät,  minun  valtatieni  kulkevat  korkealla.  Katso,  he  tulevat  kaukaa:  nuo  
pohjoisesta,  nuo  meren  suunnalta  ja  nuo  Assuanin  maasta.  Riemuitkaa,  taivaat!  Iloitse,  
maa! Ratketkaa riemuun, te vuoret! Herra lohduttaa kansaansa, hän hoivaa köyhiä lapsiaan. Siion 
sanoo: ”Herra  on  minut  hylännyt,  Jumalani  on  minut  unohtanut!”    Unohtaako  äiti  
rintalapsensa,  unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua 
unohda.
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Apostoli Paavalin kirjeestä Titukselle (2:1114, 3:47): 
Poikani  Titus,  Jumalan  armo  on  näet  ilmestynyt  pelastukseksi  kaikille  ihmisille,  ja  se  kasvattaa  
meitä hylkäämään  jumalattomuuden  ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti  ja 
Jumalaa  kunnioittaen  tässä  maailmassa,  kun  odotamme  autuaan  toivomme  toteutumista,  suuren  
Jumalan   ja   Vapahtajamme   Jeesuksen   Kristuksen   kirkkauden   ilmestymistä.   Hän   antoi   itsensä 
alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen 
meidät  omaksi  kansakseen,  joka  kaikin  voimin  tekee  hyvää.  Mutta  kun  Jumalan,  meidän  
pelastajamme,  hyvyys  ja  rakkaus  ihmisiä  kohtaan  tuli  näkyviin,  hän  pelasti  meidät,  ei  meidän 
hurskaiden  tekojemme  tähden,  vaan  pelkästä  armosta.  Hän  pelasti  meidät  pesemällä  meidät  
puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti  ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tämän Hengen hän vuodatti 
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,  jotta me hänen armonsa 
ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivomme. 

Evankeliumi Luukaan mukaan (3:118): 
Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean 
maaherrana,  kun  neljännesruhtinaina  hallitsivat  Galileassa  Herodes,  Itureassa  ja  Trakonitiksen  
maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, 
tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa. Niin hän lähti liikkeelle ja 
kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, 
jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Tapahtui niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa: 
  Ääni  huutaa  autiomaassa:  ”Raivatkaa  Herralle  tie,  tasoittakaa  hänelle  polut!  Kaikki  rotkot  
täytettäköön,  kaikki  vuoret  ja  kukkulat  alennettakoon, tulkoot  mutkat  suoriksi,  louhikot  tasaisiksi 
teiksi!  Kaikki  saavat  nähdä  Jumalan  pelastustyön.”  Kun  ihmisiä  tuli  joukoittain  kastettavaksi,  
Johannes  sanoi  heille: ” Te käärmeen  sikiöt! Kuka  teille on sanonut,  että te voitte välttää  tulevan 
vihan? Tehkää hedelmiä,  joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan:  'Olemmehan 
me  Abrahamin  lapsia.'  Minä  sanon  teille:  Jumala  pystyy  herättämään  Abrahamille  lapsia  vaikka  
näistä  kivistä.  Nyt  on  jo  kirves  pantu  puun  juurelle.  Jokainen  puu,  joka  ei  tee  hyvää  hedelmää, 
kaadetaan  ja  heitetään  tuleen.”  Ihmiset  kysyivät  häneltä:  ”Mitä  meidän  sitten  tulee  tehdä?”  Hän  
vastasi  heille:  ”Jolla  on  kaksi  paitaa,  antakoon  toisen  sille,  jolla  ei  ole  yhtään.  Jolla  on  ruokaa, 
tehköön  samoin.”    Myös  publikaaneja  tuli  kastettavaksi,  ja  he  kysyivät  Johannekselta:  ”Opettaja,  
mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty.” Sotilaatkin 
kysyivät häneltä: ”Entä me, mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää ryöstäkö älkääkä 
kiristäkö  keneltäkään,  vaan  tyytykää  palkkaanne.”  Kansa  oli  odotuksen  vallassa.  Kaikki  
pohdiskelivat,  oliko  Johannes  ehkä  Messias.  He  saivat  Johannekselta  vastauksen:  ”Minä  kastan 
teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä 
nauhoja. Hän kastaa  teidät Pyhällä Hengellä  ja  tulella. Hänellä on kädessään  viskain,  ja  sillä  hän  
puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, 
joka  ei  koskaan  sammu.”  Monilla  muillakin  tavoin  Johannes  vetosi  ihmisiin  julistaessaan  heille  
evankeliumia. 

Sitten lukija lausuu: 
Älä  meitä  lopullisesti  hylkää,  oman  nimesi  tähden,  älä  riko  liittoasi,  äläkä  ota  meiltä  pois  
laupeuttasi, Aabrahamin, Sinulle rakkaan, tähden ja Iisakin, palvelijasi, tähden  ja  Israelin, pyhäsi, 
tähden. 

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna
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anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Isä  meidän,  joka  olet  taivaissa.  Pyhitetty  olkoon  Sinun  nimesi.  Lähestyköön  Sinun  valtakuntasi.  
Tapahtukoon  Sinun  tahtosi  maassa  niin  kuin  taivaassa.  Anna  meille  tänä  päivänä  elämällemme 
tarpeellinen  leipämme.  Ja  anna  meille  anteeksi  velkamme,  niin  kuin  mekin  anteeksi  annamme  
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Pappi:  Sillä  Sinun,  Isä,  Poika  ja  Pyhä  Henki,  on  valtakunta,  voima  ja  kunnia,  nyt,  aina  ja  
iankaikkisesti. 

Lukija: Amen. 

Kontakki, 4.säv. 
Tänään  Jordanin  virrassa  Herra  sanoo  Johannekselle:  |  Älä  pelkää  kastamasta  minua,  ||  sillä  olen  
tullut pelastamaan ensin luodun Adamin. 

Herra, armahda! (40) 

Oi  Kristus  Jumala,  jota  kaikkina  aikoina  ja  joka  hetki  taivaassa  sekä  maan  päällä  kumarretaan  ja  
kunnioitetaan  Sinä pitkämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä 
armahdat ja joka kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevaisia lahjoja  Sinä itse, Herra, ota 
tällä  hetkellä  meidänkin  rukouksemme  vastaan  ja ohjaa  meidän elämämme Sinun käskyjesi  tielle,  
pyhitä  meidän  sielumme,  puhdista  meidän  ruumiimme,  ojenna  meidän  aivoituksemme,  puhdista 
meidän mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta; piiritä meitä pyhillä 
enkeleilläsi,  että  me  heidän  joukkojensa  varjeluksessa  ja  johdatuksessa  uskon  yhteyden  
saavuttaisimme  ja  lähestymättömän  kunniasi  käsittäisimme,  sillä  kiitetty  olet  Sinä  iankaikkisesti. 
Amen. 

Herra, armahda! (Kolmesti) 

Kunnia... nyt... 
Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, Sinua, 
puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 

Herran nimeen siunaa, isä! 

Pappi: Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä! Kirkasta kasvosi meille ja armahda meitä! 

Valtias Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, joka olet ollut kärsivällinen meidän rikoksiamme 
kohtaan  ja  olet  ohjannut  meitä  tähän  hetkeen  asti,  jona  Sinä,  riippuen  eläväksi  tekeväisen  ristin  
puussa,  osoitit  järkevälle  ryövärille  tien  paratiisiin  ja  jona  kuolemallasi  hukutit  kuoleman.  Ole 
armollinen  meille,  syntisille  ja  kelvottomille  palvelijoillesi,  sillä  me  olemme  syntiä  tehneet  ja  
olemme  käskysi  rikkoneet  emmekä  ole  kelvolliset  nostamaan  silmiämme  katsoaksemme  taivaan 
korkeuteen,  sillä  me olemme  vanhurskauden  tieltä poikenneet  ja  sydämemme  haluissa  vaeltaneet.  
Mutta me hartaasti rukoilemme vertaamatonta hyvyyttäsi: Armahda meitä, oi Herra, Sinun armosi 
paljouden  tähden  ja  pelasta  meidät  Sinun  pyhän  nimesi  tähden,  sillä  päivämme  ovat  turhuudessa  
kuluneet. Ota meidät pois vastustajan kädestä ja  anna syntimme anteeksi. Kuoleta lihamme  halut, 
että  me  pannen  pois  vanhan  ihmisen,  pukisimme  päällemme  uuden  ja  eläisimme  Sinulle,  meidän  
Herrallemme   ja   hyväntekijällemme,   ja   niin   Sinun   käskyjäsi   seuraten   me   tulisimme   ikuiseen
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rauhaan,  jossa  on  kaikkien  iloitsevien  asunto.  Sinä,  oi  Kristus, meidän  Jumalamme,  olet  totisesti 
niitten  oikea  ilo  ja  riemu,  jotka Sinua  rakastavat,  ja Sinulle  yhtenä  iankaikkisen  Isäsi  ja  kaikkein 
pyhimmän,  hyvän  ja  eläväksi  tekevän  Henkesi  kanssa  me  kunniaa  kannamme  nyt  ja  aina  ja 
iankaikkisesti. Amen. 

Hetkipalvelus 

Psalmi 102 (103) 
Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, 
minun sieluni,  älä unohda, mitä  hyvää  hän on sinulle  tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki  syntini  ja 
parantaa  kaikki  sairauteni.  Hän  päästää  minut  kuoleman  otteesta  ja  seppelöi  minut  armolla  ja 
rakkaudella.  Hän  ravitsee  minut  aina  hyvyydellään,  ja  minä  elvyn  nuoreksi,  niin  kuin  kotka. 
Vanhurskaat  ovat  Herran  teot,  hän  tuo  oikeuden  sorretuille.  Hän  osoitti  itsensä  Moosekselle  ja 
näytti Israelille suuret  tekonsa. Anteeksiantava  ja  laupias on Herra. Hän on kärsivällinen  ja hänen 
armonsa  on  suuri.  Ei  hän  iäti  meitä  syytä,  ei  hän  ikuisesti  pidä  vihaa.  Ei  hän  maksanut  meille 
syntiemme mukaan,  ei  rangaissut  niin  kuin  olisimme ansainneet. Sillä  niin  kuin  taivas  on  korkea 
maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin 
itä  on  lännestä,  niin  kauas  hän  siirtää  meidän  syntimme.  Niin  kuin  isä  armahtaa  lapsiaan,  niin 
armahtaa  Herra  niitä,  jotka  pelkäävät  ja  rakastavat  häntä.  Hän  tuntee  meidät  ja  tietää  meidän 
alkumme,  muistaa,  että  olemme maan  tomua.  Ihmisen  elinaika  on  niin  kuin  ruohon:  kuin  kedon 
kukka hän  kukoistaa,  ja  kun  tuuli  käy  yli,  ei  häntä  enää  ole  eikä  hänen  asuinsijansa  häntä  tunne. 
Mutta Herran  armo pysyy  ajasta  aikaan,  se  on  ikuinen  niille,  jotka pelkäävät  ja  rakastavat  häntä. 
Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin,  jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat 
hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan. Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla on 
kaikki  maa.  Ylistäkää  Herraa,  te  hänen  enkelinsä,  te  voimalliset  sankarit,  jotka  hänen  sanansa 
kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, 
jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. 
Ylistä Herraa, minun sieluni. 

Kunnia... 

Psalmi 145 (146) 
Ylistä Herraa, minun sieluni! Koko elinaikani minä ylistän Herraa, Jumalalleni minä laulan ja soitan 
niin  kauan  kuin  elän!  Älkää  luottako  maan  mahtaviin,  älkää  luottako  yhteenkään  ihmiseen    ei 
ihmisestä  ole  auttajaksi. Hänen  henkensä  lähtee,  hän  tulee  jälleen maaksi,  ja  sinä  päivänä kaikki 
hänen hankkeensa raukeavat. Onnellinen se,  jonka auttaja on Jaakobin Jumala, onnellinen se,  joka 
turvaa Herraan,  Jumalaansa.  Herra  on  tehnyt  taivaan  ja  maan  ja  meren  ja  kaiken mitä  niissä  on. 
Herra  on  iäti  uskollinen.  Herra  hankkii  oikeutta  sorretuille,  nälkäisille  hän  antaa  leipää.  Herra 
päästää  vangitut  kahleista,  hän  antaa  sokeille  näön  ja  nostaa  maahan  painetut  jaloilleen.  Herra 
rakastaa oikeamielisiä, hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien 
hän tekee mutkaiseksi. Herra hallitsee ikuisesti. Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. 

Nyt... 

Jumalan  ainokainen  kuolematon Poika  ja Sana,  joka meidän  pelastuksemme  tähden  olet  tahtonut 
lihaksi  tulla  pyhästä  Jumalansynnyttäjästä,  ainaisesta Neitseestä Mariasta,  muuttumatta  ihmiseksi 
tullut, myös ristiin naulittu ja kuolemallasi kuoleman rikki polkenut, yksi pyhästä Kolminaisuudesta 
ja Isän ja Pyhän Hengen kanssa kunnioitettava Kristus Jumala, pelasta meidät. 

Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. 
Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
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Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen. 
Autuaita kärsivälliset: he perivät maan. 
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. 
Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan. 
Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan. 
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. 
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. 
Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan 
kaikkea pahaa. 
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. 
Herra, muista meitä, kun  tulet valtakuntaasi. Valtias, muista meitä, kun  tulet valtakuntaasi. Pyhä, 
muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. 

Taivaallinen kuoro veisaa Sinulle ja lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja 
maa Sinun kunniaasi. 

Liitelauselma: Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. 

Taivaallinen kuoro veisaa Sinulle ja lausuu: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja 
maa Sinun kunniaasi. 

Kunnia... 

Pyhien enkelien ja ylienkelien kuoro kaikkien taivaallisten voimien kanssa veisaa Sinulle ja lausuu: 
Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa Sinun kunniaasi. 

Nyt... 

Uskon  yhteen  Jumalaan,  Isään,  Kaikkivaltiaaseen,  taivaan  ja  maan,  kaikkien  näkyväisten  ja 
näkymättömäin Luojaan. Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainokaiseen Poikaan, 
joka  on  ennen  kaikkia  aikoja  Isästä  syntynyt,  Valkeus  Valkeudesta,  totinen  Jumala  totisesta 
Jumalasta, syntynyt, ei  luotu,  joka on Isän kanssa yhtä olentoa  ja  jonka kautta kaikki  tehdyt ovat. 
Joka  meidän,  ihmisten,  tähden  ja  meidän  pelastuksemme  tähden  astui  alas  taivaista,  tuli  lihaksi 
Pyhästä Hengestä ja Neitseestä Mariasta ja tuli ihmiseksi. Meidän edestämme myös ristiin naulittiin 
Pontius  Pilatuksen  aikana,  kärsi  ja  haudattiin.  Kolmantena  päivänä  nousi  kuolleista  kirjoitusten 
mukaan.  Ja  meni  ylös  taivaisiin  ja  istuu  Isän  oikealla  puolella.  Ja  on  taas  kunniassa  tuleva 
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalle ei loppua tule. Ja Pyhään Henkeen, Herraan, 
eläväksi tekevään, joka lähtee Isästä, jota yhtenä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan 
ja  joka  profeettain  kautta  puhunut  on.  Yhteen  pyhään,  yhteiseen  ja  apostoliseen  seurakuntaan. 
Tunnustan  yhden  kasteen  syntien  anteeksi  antamiseksi.  Odotan  kuolleitten  ylösnousemista  ja 
tulevaisen maailman elämää. Amen. 

Jumala,  anna  huojennus,  päästö  ja  anteeksianto  synneilleni,  jotka  olen  tahtoen  sekä  tahtomattani 
tehnyt,  sanoin  ja  teoin,  tietoisesti  ja  tietämättäni,  päivällä  sekä  yöllä,  ymmärrykselläni  sekä 
ajatuksissani  anna minulle kaikki anteeksi hyvyydessäsi ja ihmisrakkaudessasi. 

Isä  meidän,  joka  olet  taivaissa.  Pyhitetty  olkoon  Sinun  nimesi.  Lähestyköön  Sinun  valtakuntasi. 
Tapahtukoon  Sinun  tahtosi  maassa  niin  kuin  taivaassa.  Anna  meille  tänä  päivänä  elämällemme 
tarpeellinen  leipämme.  Ja  anna  meille  anteeksi  velkamme,  niin  kuin  mekin  anteeksi  annamme 
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 

Pappi:  Sillä  Sinun,  Isä,  Poika  ja  Pyhä  Henki,  on  valtakunta,  voima  ja  kunnia,  nyt,  aina  ja
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iankaikkisesti. 

Lukija: Amen. 

Kontakki, 4.säv. 
Tänään  Jordanin  virrassa  Herra  sanoo  Johannekselle:  |  Älä  pelkää  kastamasta  minua,  ||  sillä  olen  
tullut pelastamaan ensin luodun Adamin. 

Herra, armahda. (12). Siunattu olkoon Herran nimi... (3), Kunnia... nyt... 

Psalmi 33 (34) 
Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta! Herran hyvyyden tähden minä 
ylistän  itseäni  onnelliseksi.  Maan  hiljaiset  kuulevat  sen  ja  iloitsevat.  Tulkaa,  kiittäkää  minun  
kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään! Minä käännyin Herran puoleen, ja hän 
vastasi  minulle.  Hän  vapautti  minut  kaikesta  pelosta.  Ne,  jotka  katsovat  häneen,  säteilevät  iloa,  
heidän  kasvonsa  eivät  punastu  häpeästä.  Minä  olin  avuton  ja  huusin  apua.  Herra  kuuli  minua  ja 
pelasti  minut  kaikesta  hädästä.  Herran  enkeli  on  asettunut  vartioon.  Hän  suojaa  niitä,  jotka  
palvelevat  herraa,  ja  pelastaa  heidät.  Katsokaa,  nähkää  omin  silmin!  Maistakaa,  katsokaa  Herran 
hyvyyttä! Onnellinen  se,  joka turvaa häneen. Pelätkää Herraa,  te hänen pyhänsä!  Mitään ei puutu  
niiltä,  jotka häntä pelkäävät. Nuoret  leijonatkin uupuvat  ja näkevät nälkää, mutta sillä,  joka turvaa 
herraan,  on  kaikkea  kyllin.  Tulkaa,  lapset,  ja  kuulkaa  minua!  Minä  opetan  teille,  mitä  on  Herran  
pelko.  Jos  odotat  elämältä  hyvää  ja  toivot  pitkää  ikää,  niin  varo  kieltäsi,  älä  päästä  huulillesi 
petoksen  sanaa.  Karta  pahaa  ja  tee  hyvää,  pyri  sopuun,  rakenna  rauhaa!  Herran  silmät  katsovat  
vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa. Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan, 
heidän  muistonsakin  hän  hävittää  maan  päältä.  Kun  vanhurskaat  huutavat  apua,  Herra  kuulee  ja  
pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on  lähellä niitä,  joilla on  särkynyt sydän,  hän pelastaa ne, 
joilla  on  murtunut  mieli.  Monet  vaivat  kohtaavat  vanhurskasta,  mutta  kaikista  niistä  Herra  hänet  
vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Jumalattoman tuhoaa hänen oma 
pahuutensa,  tuomion  saavat  vanhurskaan  vihamiehet.  Niitä,  jotka  turvaavat  Herraan,  ei  kohtaa  
tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi. 

Ja päätös. 
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