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TOISEN VIIKON KESKIVIIKKO 
AAMUPALVELUS 

 
Psalmikatisman jälkeen katismatropari, 1. säv. 
 Kun Sinä, Kristus, kuolit ristille levitettynä, Sinä kuoletit vihollisen, 
pahuuden ruhtinaan käärmeen, ja teit eläviksi ne, jotka sen purema oli 
kuolettanut. Sen tähden minä rukoilen: Vapahtaja, tee eläväksi kuoleutunut 
sieluni, joka rukouksessa ja paastossa kiinnittää katseensa Sinuun! 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Oi Kristus, kun uuhi näki ristillä riippumassa Karitsansa pahantekijäin 
keskellä, hän huusi itkien ja katkerasti valittaen: Rakas lapseni, mikä on tämä 
näkemäni ihme? Ja Sinä vastasit: Puhdas Äitini, tämä koituu koko maailman 
elämäksi. 
  
3:nnen kunnian jälkeen katismatropari, 3. säv. 
 Julistakaamme veisujen pasuunalla kuulua päivää eläessämme 
pidättyväisyyden aikaa ja huutakaamme: Tämä päivä on kasvattanut 
maailmalle meidän elämämme kukan ja kuihduttanut hillittömyyden 
kuoleman! Kristus Sana, varjele tänään palvelijoitasi ristisi voimalla! 
 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 Armollinen Kristus, Sinä kärsit vapaaehtoisesti ristiinnaulitsemisen 
häpeällisen kuoleman, ja sen nähdessään Synnyttäjäsi haavoittui, sillä 
sisimpänsä tuskissa hän valitti äidillisesti. Hänen rukouksiensa tähden 
armahda suuressa laupeudessasi maailmaa ja pelasta se, Sinä joka otat pois 
sen synnin! 
  
Minean kanoni ja nämä triodionit sijallaan. Luemme myös Vanhan 
testamentin kolmannen veisun. 
 

Triodion, Joosefin runo 
3. veisu. 1. säv. Irmossi 
Vahvista sydämeni, / että aina täyttäisin Sinun tahtosi, oi kaikkivoimallinen 
Kristus Jumala, / joka olet vetten päälle toisen taivaan vahvistanut // ja olet 
maan vetten päälle perustanut. 
  
Troparit 
 Oi ylen hyvä Jumalan Sana, Sinä ojensit kätesi ristille ja otit suuressa 
laupeudessasi pois Aadamin synnin, joka muinoin oli ojentanut kätensä kohti 
tiedon kasvia. 
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 Vahvista minun mieleni, jonka käärmeen kateus on järkyttänyt. Kukista 
himojen hyökkäykset kärsimyksesi kautta, Sinä joka kärsit ja lahjoitit 
uskovaisille himoista vapautumisen! 
 Nyt loistaa paaston armo, joka karkottaa hillittömyyden pimeyden. 
Katso, otollinen aika ja pelastuksen päivä! Tuokaamme esille katumuksen 
hedelmiä, niin saamme elää! 
 Jumalansynnyttäjälle 
 Oi puhdas, Sinä langenneitten oikaisu, nosta ylös minut, joka olen 
langennut hekumain rotkoon ja sortunut synnin hirveihin syövereihin, ja 
ohjaa minut elämään! 
  

Toinen, Theodoroksen runo 
Irmossi, 3. säv. 
Vahvista, Herra, meidän sydämemme, / ja valista meidät veisuin ylistämään / 
ja kunnioittamaan Sinua, Vapahtaja, // iankaikkisesti. 
  
Troparit 
 Vahvista, Herra, meidän sydämemme ristilläsi, ettemme poikkeaisi 
Sinusta pahoihin ajatuksiin tai inhottaviin tekoihin! 
 Herra, havaitessaan kärsimyksesi taivas ja maa selvästi muuttuivat ja 
totisesti osoittivat Sinut kaiken Kuninkaaksi. 
 Kunnia - -. 
 Yksiarvoinen, aluton, pyhä Kolminaisuus, eläväksi tekevä ja valkeutta 
hallitseva Ykseys, Isä, Poika ja Henki, pelasta minut! 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Miehetön Jumalanäiti, Sinä yksin synnytät Jumalan neitseellisen 
puhtautesi turmeltumatta, vaan pysyt puhtaana, niin kuin olit ennen 
synnytystäkin. 
 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 
 Jeesus, minä kumarran ja ylistän veisuin kaiken elävöittäneitä punaista 
viittaasi, nauloja, ristiä, sientä ja keihästä. 
  
Irmossi, 3. säv. 
Vahvista, Herra, meidän sydämemme, / ja valista meidät veisuin ylistämään / 
ja kunnioittamaan Sinua, Vapahtaja, // iankaikkisesti. 
  
8. veisu. 1. säv. Irmossi 
Veisuin ylistäkää Herraa, / joka pelasti pätsistä ylistystä veisaavat nuorukaiset 
/ ja muutti pauhaavat liekit vilpoisuudeksi, // ja korottakaa Häntä kaikkina 
aikoina! 
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Troparit 
 Sinä, joka suuresta armostasi suostuit rikollisten joukkoon luetuksi, 
pyyhi pois minun syntini, että minä uskoen ylistäisin Sinua kaikkina aikoina! 
 Herra, repäise keihäälläsi minun syntieni käsikirjoitus ja paranna 
minun sydämeni tuskat, sillä pahojen henkien pahuuden nuolet ovat sitä 
haavoittaneet! 
 Kristukseni, pese kyljestäsi vuotaneella verellä synnin hurmeen 
mustaama sydämeni, että minä ylistäisin Sinua kaikkina aikoina! 
 Jumalansynnyttäjälle 
 Neitsyt, Sinä kasvatit viljelemättä taivaallisen tähkän, joka jumalallisella 
voimalla ravitsee kaiken. Täytä minunkin nälkää näkevä kurja sieluni! 
  
Toinen irmossi, 3. säv. 
Papit, ylistäkää Herraa, / joka laskeutui ja ilmestyi liekeissä 
heprealaisnuorukaisille / jumalallisessa vallassaan, // ja korkeasti kiittäkää 
Häntä kaikkina aikoina! 
  
Troparit 
 Iloitse, risti, jonka kautta ryöväri yhdessä hetkessä huomattiin Jumalan 
tuntijaksi, kun hän huusi: Herra, muista minua valtakunnassasi! Osoita 
meidätkin osallisiksi hänen osastansa! 
 Kun Sinut, Kristus, lävistettiin keihäällä, Sinä käänsit pois liekehtivän 
miekan ja aukaisit taas paratiisin ihmisille. Sinne käytyämme me saamme 
aina nauttia kuolemattomasta elämästäsi. 
 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
 Isän kanssa me kumarramme Poikaa ja Pyhää Henkeä yhdessä 
olemuksessa ja huudamme vaikenematta savisuin: Kunnia olkoon 
korkeuksissa kolminaiselle Jumalalle! 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Neitseenä Sinä, ainoa Jumalan armoittama, synnytit lapsen. Suuri on 
salaisuus, peljättävä ihme! Sillä Sinä synnytit Jumalan, ruumiillistuneen 
maailman Vapahtajan! 
 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 
 Kristuksen risti, maan äärien toivo, suo meidän ohjauksessasi vaeltaa 
tyynesti halki ihanan paaston ulapan ja pelasta meidät rikkomusten 
aallokosta! 
  
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti 
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 
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Irmossi, 3. säv. 
Papit, ylistäkää Herraa, / joka laskeutui ja ilmestyi liekeissä 
heprealaisnuorukaisille / jumalallisessa vallassaan, // ja korkeasti kiittäkää 
Häntä kaikkina aikoina! 
 
9. veisu. 1. säv. Irmossi 
Uskovaiset, ylistäkäämme Neitsyttä, elämän lähdettä, / kultaista 
lampunjalkaa, elävää temppeliä, / puhdasta häämajaa ja taivasta // ja maata 
korkeampaa Jumalansynnyttäjää. 
  
Troparit 
 Paastottuaan Elisa nosti ylös kuolleen lapsen, niin kuin on kirjoitettu. 
Uskovaiset, rientäkäämme mekin paastoten kuolettamaan lihan aivoitukset, 
että saisimme tulevan elämän! 
 Voi sieluni! Peljättävä on tuomioistuin ja kauhistuttava Tuomarin 
päätös. Kiiruhda, kadu, tee sovinto Kristuksen kanssa, joka sinun tähtesi 
ylennettiin ristille ja päästi uskovaiset tuomiosta! 
 Oi Kristus, joka ristilläsi näytit ryövärille hyvän tien paratiisiin, aukaise 
minulle katumuksen ovet ja sulje himojen sisäänkäynnit, että minä ylistäisin 
Sinun hyvyyttäsi! 
 Jumalansynnyttäjälle 
 Kuuliaisena pahoille hengille ja hekumain orjana olen sortunut 
pahuuden syvyyksiin ja joutunut vastustavien ajatusten myrskyyn. Oi 
puhdas Neitsytäiti, auta minua ja ohjaa minut pelastuksen tielle! 
  
Toinen irmossi, 3. säv. 
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, / sillä Sinä kannoit 
kohdussasi jumalallista tulta, eikä se kuitenkaan Sinua polttanut. / Daniel taas 
näki Sinut vuorena, / josta ihmiskäsittä lohkesi kivi. / Ja Jesaja julisti Sinut 
vesaksi, // joka oli versova Daavidin juuresta. 
  
Troparit 
 Herra, omasta tahdostasi Sinut kavallettiin ja Sinä antauduit 
murhaajien käsiin, Sinä seisoit tuomioistuimen edessä, luomasi kädet Sinua 
löivät, Sinut ristiinnaulittiin, Sinua pilkattiin, keihäällä Sinut lävistettiin, Sinä 
kärsit ruumiillisesti, mutta Sinä kestit sääliväisenä kaiken, että pelastaisit 
meidät. 
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 Enkeljoukot kauhistuivat nähdessään Sinut ristillä, valaisimet ottivat 
valonsa pois, maa järisi ja kaikki järkkyi, kun Sinua häväistiin, oi Herra. 
Jumala, Sinä valmistit meille pelastuksen jumalallisilla kärsimyksilläsi! 
 Kunnia - -. 
 Ylijumalallinen Kolminaisuus on olemukseltaan jakamaton ykseys. 
Luonnoltaan yhtenä Hän jakaantuu erillisiin persooniin, sillä jakamattomana 
Hän jakaantuu, yhtenä Hän on kolme. Hän on Isä, Poika ja elävä Henki, joka 
varjelee kaikkea. 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Kuka on kuullut lapsen synnyttäneestä neitseestä ja miehettömästä 
äidistä? Sinä, Maria, toteutat ihmeen, mutta sano minulle, kuinka? Älä tutki 
lapsensynnytykseni syvyyksiä. Se on aivan totta, mutta mahdoton 
ihmismielen käsittää. 
 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 
 Sinun haavassasi me kaikki olemme parantuneet syntien himoista, sillä 
ristille ylennettynä Sinä haavoitit pahuuden ruhtinasta, käärmettä. Mutta suo 
meidän tuomiotta kulkea läpi paaston ajan ja saavuttaa ylösnousemuksesi! 
  
Irmossi, 3. säv. 
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, / sillä Sinä kannoit 
kohdussasi jumalallista tulta, eikä se kuitenkaan Sinua polttanut. / Daniel taas 
näki Sinut vuorena, / josta ihmiskäsittä lohkesi kivi. / Ja Jesaja julisti Sinut 
vesaksi, // joka oli versova Daavidin juuresta. 
  
Virrelmästikiirat, 7. säv. 
Herra, Sinä teit ristisi kautta lopun kuolemasta, / joka oli tullut maailmaan 
paratiisissa kieltämäsi puusta syömisen kautta. / Me rukoilemme Sinua: / 
Päästä tämän paaston kautta meidät kaikista sielun turmelevista hekumoista / 
ja suo meidän valmistaa itsellemme iankaikkiseen elämään säilyvää ruokaa, / 
että saisimme katoamattoman nautinnon seppeleet, // jotka olet valmistanut 
totisille paastoajille! 
  
Liitelauselma: Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua 
kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet 
nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. 
Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. 
  
Sama uudelleen 
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Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. 
Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme 
työn. 
  
Marttyyrien stikiira 
Maineikkaat voittajat osoittautuivat koko maailman valistajiksi, / kun he 
huutavat Kristukselle: // Herra, kunnia olkoon Sinulle! 
 
Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 
Kun Jumalansynnyttäjä näki Sinut / omasta tahdostasi puulle naulittuna, // 
Hän valitti ja ylisti veisuin Sinun valtaasi. 
 

KUUDES HETKI 
 

Profetian tropari, 6. säv. 
 Pelasta meidät, Sinä taivaissa asuva korkein Jumala, joka olet luonut 
kaiken, missä henki on, sillä Sinuun, meidän Vapahtajaamme, me olemme 
toivomme panneet. 
 Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen 
  
Prokimeni, 5. säv.: Herra, minun Jumalani, / Sinua minä huusin. 
 Liitelauselma: Minä ylistän Sinua, Herra, sillä Sinä pelastit minut. 
  
Profeetta Jesajan kirjasta (5:16-25): 
 Herra Sebaot on oleva korkea tuomiossa, pyhä Jumala on oleva pyhä 
vanhurskaudessa. Ja karitsat käyvät siellä niinkuin laitumillansa, ja vieraat 
syöttävät rikkaitten rauniosijoja. Voi niitä, jotka vetävät perässänsä 
rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa kuin vaunujen valjailla; niitä, 
jotka sanovat: "Joutukoon pian Hänen tekonsa, että me sen näemme; 
täyttyköön ja tapahtukoon Israelin Pyhän aivoitus, että me sen tiedämme"! 
Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät 
pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan 
makeaksi ja makean karvaaksi! Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään 
ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä! Voi niitä, jotka ovat urhoja viinin 
juonnissa ja aimo miehiä väkijuoman sekoittamisessa, jotka lahjuksesta 
julistavat syyllisen syyttömäksi ja ottavat oikeuden siltä, joka oikeassa on! 
Sentähden, niinkuin tulen kieli syö oljet ja kuloheinä raukeaa liekkiin, niin 
heidän juurensa mätänee, ja heidän kukkansa hajoaa tomuna ilmaan, sillä he 
ovat ylenkatsoneet Herran Sebaotin lain ja pitäneet pilkkanansa Israelin 
Pyhän sanaa. Sentähden syttyi Herran viha Hänen kansaansa kohtaan: Hän 
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ojensi kätensä sitä vastaan ja löi sitä, niin että vuoret vapisivat ja heidän 
raatonsa olivat tunkiona keskellä katuja. Tästä kaikesta ei Hänen vihansa 
asettunut, vaan Hänen kätensä on vielä ojennettuna. 
  
Prokimeni, 6. säv.: Herra, Sinuun minä turvaan. / Älä salli minun ikinä 
häpeään tulla.  
 Liitelauselma: Vapahda minut vanhurskaudessasi. 

 
EHTOOPALVELUS KESKIVIIKKO-ILTANA 

  
Avuksihuutostikiirat, 1. säv. 
 Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään Sinun 
nimeäsi. 
  
Veljet, ryhtyessänne hengelliseen paastoon / älkää puhuko kielellänne 
kavaluuksia / älkääkä panko loukkausta veljen pahennukseksi, / vaan 
kirkastakaamme sielun lamppu katumuskyynelin ja huutakaamme 
Kristukselle: // Anna anteeksi meidän rikkomuksemme, oi ihmisiä rakastava! 
  
Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun Sinä minulle 
hyvin teet. 
  
Sama uudelleen 
   
Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. Herra, kuule minun 
ääneni.  
  
Marttyyrien stikiira 
Oi maineikkaat marttyyrit, / maa ei teitä kätkenyt, / vaan taivas otti teidät 
vastaan. / Teille avautuivat paratiisin portit / ja sisälle käytyänne te nautitte 
elämän puusta / sekä rukoilette Kristusta, // että Hän antaisi meidän 
sieluillemme rauhan ja suuren armon. 
  
Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi minun rukousteni ääntä. 
  
Toisia stikiiroita, Joosefin runo, 3. säv. 
Oi hyvä ja armollinen Herra, / suo jumalallisten apostolien rukousten tähden, 
/ että me katuvin mielin viettäisimme hyvin paaston ajan, // että me 
pelastuneina kaikki Sinua ylistäisimme. 
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Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin 
kestää? Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. 
  
Suuri ja peljättävä on tulemisesi, Herra, / kun istut toimittamaan 
oikeudenmukaista tuomiota! / Mutta älä tuomitse minua, joka olen 
tuomionalainen, // vaan Jumalana säästä minut apostoliesi otollisten 
rukousten tähden. 
  
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen 
toivoni Hänen sanaansa.  
  
Stikiira, Theodoroksen runo, 6. säv. 
Kristuksen apostolit, maasta syntyneitten valistajat, / meidän Jumalamme 
viisaan tiedon maailmaa rikastuttavat aarteet, / päästäkää pyhien 
rukoustenne kautta kiusauksista meidät, jotka veisaamme ylistystänne, / ja 
suokaa meidän viettää rauhassa, / vapaina kaikesta pahasta, paaston aika, / 
että otollisesti päästyämme Kristuksen kärsimykseen // me uskalluksella 
kantaisimme ylistysveisua Jumalallemme. 
  
Ja 4 minean stikiiraa 
  
Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira 
  
Prokimeni, 6. säv.: Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, / te vanhurskaat. 
 Liitelauselma: Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut. 
  
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (4:16-26): 
 Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin 
maahan, itään päin Eedenistä. Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi 
ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille 
poikansa nimen Hanok. Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, 
Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek. Lemek otti itselleen 
kaksi vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen nimi Silla. Ja Aada synnytti 
Jaabalin; hänestä tuli niiden kantaisä, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa 
harjoittavat. Ja hänen veljensä nimi oli Juubal; hänestä tuli kaikkien niiden 
kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat. Myöskin Silla synnytti pojan, 
Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja 
Tuubal-Kainin sisar oli Naema. Ja Lemek lausui vaimoillensa: "Aada ja Silla, 
kuulkaa puhettani, te Lemekin emännät, ottakaa sanani korviinne: minä 
surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Niin, Kain 
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kostetaan seitsenkertaisesti, mutta Lemek seitsemänkymmentä seitsemän 
kertaa." Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi 
hänelle nimen Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin 
sijaan, koska Kain hänet surmasi". Ja myöskin Seetille syntyi poika, ja hän 
antoi hänelle nimen Enos. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran 
nimeä. 
  
Prokimeni, 1. säv.: Sinun armosi, Herra, / olkoon meidän päällämme. 
 Liitelauselma: Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. 
  
Sananlaskujen kirjasta (5:15-6:3): 
 Poikani, juo vettä omasta säiliöstäsi, sitä, mikä omasta kaivostasi 
juoksee. Vuotaisivatko sinun lähteesi kadulle, toreille sinun vesiojasi! Olkoot 
ne sinun omasi yksin, älkööt vierasten sinun ohessasi. Olkoon sinun lähteesi 
siunattu, ja iloitse nuoruutesi vaimosta. Armas peura, suloinen vuorikauris - 
hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautuos alati hänen 
rakkaudestaan. Miksi, poikani, hurmautuisit irstaaseen naiseen ja syleilisit 
vieraan vaimoan povea? Sillä Herran silmien edessä ovat miehen tiet, ja Hän 
tutkii kaikki hänen polkunsa. Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, ja 
hän tarttuu oman syntinsä pauloihin. Kurittomuuteensa hän kuolee ja suistuu 
harhaan suuressa hulluudessaan. Poikani, jos olet ketä lähimmäisellesi 
taannut, lyönyt kättä vieraalle; jos olet kietoutunut oman suusi sanoihin, 
joutunut suusi sanoista kiinni, niin tee toki, poikani, pelastuaksesi tämä. 
  
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia 
 
 


