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Tiistai-ilta 

Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat 

Herran stikiirat 

Oi ihmisiä rakastava, | laannuta pahojen henkien kiihko, | kun ne käyvät kimppuuni ja tavoittelevat 
tappaa kurjan sieluni | ja painaa minut kadotukseen! | Tee tyhjiksi niiden juonet ja väijytykset joka 
päivä, öin ja päivin, | ja pelasta minut niiltä, oi Valtias! | Minä rukoilen Sinua, oi ylen hyvä Kristus: | 
Tyynnytä elämän kuohuva aallokko | ja päästä minut helvetistä ja iankaikkisesta pimeydestä, || kun 
tulet kunniassa maailmaa tuomitsemaan! 

Oi Kristus, | kun kirjat aukaistaan tulemisesi pelottavana päivänä | ja kaikki seisovat 
tuomioistuimesi edessä ja odottavat päätöstä, | kun tuli virtaa istuimesi edessä | ja pasuuna kaikuu 
voimallisesti, | niin mitä minä kurja tekisin, kun omatuntoni syyttää minua | ja tuomitsee minut 
sammumattomaan tuleen? | Sen tähden minä rukoilen, | että saisin rikkomusteni päästön ennen 
loppua, oi Kristus minun Jumalani, || joka lahjoitat maailmalle suuren armon! 

Sinä, Kristus, | kannoit harteillasi ristiä mennessäsi kärsimään, | ja annoit meille, jotka haluamme 
elää Sinussa, esimerkin, | kuinka saamme kanssasi kunnian ja saamme elää. | Sinä itse, suo 
meidänkin tulla osallisiksi kärsimyksistäsi ja kunniastasi, | kun me kannamme itsessämme Sinun 
kuolemaasi! | Oi ihmisiä rakastava, | kuoleta lihani karkailut ja naulitse sen jäsenet jumalalliseen 
pelkoosi! | Tee minut kuolleeksi maailmalle, || että eläisin yksin Sinun käskyissäsi! 

Jumalansynnyttäjän stikiirat 

Katkerasti minä itken ja murehdin ajatellessani pelottavaa tilintekoa, | kun minä kurja en saa 
teoistani pienintäkään puolustuksen aihetta. | Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi puhdas: | 
Ennenkuin elämän selittämätön loppu saavuttaa minut, | ennen viikatetta, ennen kuolemaa, ennen 
tuomiota, | ennen kuin joudun maksamaan velkaani sinne, missä tuli ei sammu, | missä 
ulkopuolinen pimeys vallitsee | ja missä on se mato, joka syö syylliset, || anna minulle päästö 
rikkomuksista ja suuri armo! 

Ylimpänä luoduista Sinä tulit totisesti kerubi-istuimeksi, | sillä haluten luoda uudelleen meidän 
muotomme | jumalallinen Sana asusti Sinussa, | ja laupiaana tuli Sinusta esille lihaa kantaen. | 
Meidän tähtemme Hän otti vastaan ristin ja kärsimyksen, | ja Jumalana Hän lahjoitti meille 
ylösnousemuksen. | Sen tähden me kiitollisina huudamme Sinulle, | joka niin sovitit tuomion alaisen 
luontomme Luojan kanssa: || Anna rukoustesi kautta meille rikkomuksemme anteeksi ja armo! 

Puhdas Neitsyt lausui valittaen: | Oi halattu Poikani, | aika ei koskaan pysty kuivaamaan silmieni 
kyynelvirtoja, | sillä Sinä olet laskematon valkeus, | joka valollasi valistat ja jonka kautta taivaan 
suuret valaisimet on kiinnitetty | ja kaikki tullut olemiseen. | Mitä on auringon näkeminen, kun 
minun valoni on laskenut? | Kuinka Sinä sammuit, suloinen valoni, | minun kasvojeni valkeus? || 
Sen tähden minä pyyhin kyynelvirroin pois silmäteräni. 

1



Kunnia   Nyt  . 

Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Kun emo kerran näki oman Karitsansa rientävän teurastettavaksi, | hän seurasi auliisti ja huusi 
Hänelle näin: | Minne menet, suloinen lapseni? | Pitkämielinen Kristus, | minkä tähden Sinä 
väsymättä riennät tätä tietä, | oi halattu Jeesus, synnitön, armorikas Herra? | Puhu minulle, 
palvelijattarellesi, oi rakas Poikani! | Oi armollinen, älä vaieten sivuuta minua, | joka pelättävästi 
synnytin Sinut, elämän antaja Jumalan, || joka lahjoitat maailmalle suuren armon! 

Virrelmästikiirat 

Ristin stikiirat 

Vaikka Sinun ristisi, oi Kristus, | onkin olemukseltaan puuta, | sitä ympäröi jumalallinen voima, | ja  
näkyessään aineellisesti maailmassa | se hengellisesti tuottaa meille pelastuksen ihmeen! | Sitä 
kumartaen me ylistämme sinua, || oi Vapahtaja; armahda meitä! 

Oi Kristus, | kun ristisi puu vain pystytettiinkin, | eksytys pakeni ja armo puhkesi kukkaan, | sillä  
enää ei ole tuomion rangaistusta, | vaan se osoittautui meille pelastuksen voitonmerkiksi! | Risti on 
meidän tukemme, risti on meidän kerskauksemme, || risti on meidän riemumme!

Marttyyrien stikiira 

Rukoilkaa meidän puolestamme, pyhät marttyyrit, | että pääsisimme rikoksistamme, || sillä teille on 
annettu armo rukoilla meidän puolestamme! 

Kunnia - - nyt - -. 

Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle

Oi Jeesus, | ristisi juurella seisten synnyttäjäsi valitti itkien ja huusi: | Oi Lapseni, | en saata nähdä 
puulle naulittuna Häntä, jonka olen synnyttänyt! | Miehettömänä minä vältin synnytystuskat, | mutta 
kuinka minä, nuhteeton, olen nyt tuskien vallassa | ja sydäntäni raastaa? | Nyt toteutuu se  sana, 
jonka Simeon lausui, | että miekka lävistää minun sydämeni. | Mutta nouse nyt ylös, minun Poikani, || 
ja pelasta ne, jotka veisaavat ylistystäsi! 
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Keskiviikkoaamu 

Aamupalvelus 

I Katismatroparit 

Pääkallon paikka tuli paratiisiksi, | sillä kun ristin puu vain pystytettiinkin, | se heti kasvoi elämän 
rypäleen, | Sinut, oi Vapahtaja, meidän iloksemme: || Kunnia olkoon Sinulle! 

Sinun ristisi puu, oi meidän Vapahtajamme, | osoittautui maailmalle pelastavaiseksi, | sillä kun 
Sinut, kaikkien elämä,  omasta tahdostasi naulittiin sille, | Sinä päästit maasta syntyneet 
kirouksesta. || Herra, kunnia olkoon Sinulle! 

Kunnia   nyt  . 

Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Oi Kristus, | kun Sinun Äitisi näki Sinut omasta tahdostasi ristillä riippumassa ryöväreitten 
keskellä, | hän lausui sisimpänsä äidin tuskissa: | Oi synnitön Poikani, | miksi Sinut on naulittu 
epäoikeudenmukaisesti ristille pahantekijän tavoin? | Sinä halusit tehdä ihmissuvun eläväksi, || oi 
ylen hyvä! 

II Katismatroparit 

Uskovaiset, veisuin ylistäkäämme | ja kumartakaamme Vapahtajaamme ja Lunastajaamme, | joka 
tuli vapaaehtoisesti, niin kuin itse hyväksi näki, ristiinnaulituksi, | sillä Hän naulitsi ristille ihmisten 
synnit, || päästi ihmissuvun eksytyksestä ja soi sille Valtakunnan. 

Veisuin me uskovaiset ylistämme ja kumarramme Sinua, Vapahtaja, | joka omasta tahdostasi kärsit 
ristin | ja vapautit ihmiset turmeluksesta, | sillä ristin voimalla Sinä valistit meidät, | oi 
ihmisiä rakastava ja armollinen, | ja peljäten me kunnioitamme Sinua || elämän antajana ja Herrana.

Kunnia - - nyt - -. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan armoittama, | Sinun Poikasi ristin kautta hajotettiin epäjumalien koko eksytys | ja 
pahojen henkien voima kukistettiin. | Sen tähden me uskovaiset velvollisuutemme mukaisesti | aina  
veisuin kiitämme ja ylistämme Sinua || tunnustaen Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. 
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III Katismatroparit 

Katso, profeettain ennustukset ovat täyttyneet, | Sinun vanha päätöksesi on toteutunut, | sillä omasta  
tahdostasi Sinä, kaiken Kuningas Kristus, | tuli lihassa köyhäksi ja suostuit meidän tähtemme 
nousemaan ristille | ja kärsimään kuoleman. | Sen tähden me kunnioitamme || ymmärryksen ylittävää 
alentumistasi, oi Sana! 

Marttyyrien tropari 

Oi Kristus Jumala, | joka lahjoitit pyhien marttyyriesi ihmeet meille voittamattomaksi muuriksi, | 
hajota heidän rukoustensa tähden pakanain juonet | ja vahvista valtakuntamme valtikka, || Sinä ainoa 
hyvä ja ihmisiä rakastava! 

Kunnia   nyt  . 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi rakkain Poikani, | nähdessään Sinun sulkevan silmäsi, | minun silmieni valo sammuu, | sillä en 
kestä nähdä aurinkoakaan. | Oi Sana, haluaisin, että silmäni kaivettaisiin pois! | Sammu, sinä 
auringon valo, | sillä Hän, joka sanallansa antoi Sinulle valon, || on ristillä sulkenut silmänsä! 

Ristin kanoni, 5. sävelmä 

Akrostikon on: Puulle ylennettynä Kristus ylentää maailman. Joosef. 

1. veisu
Irmossi

Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, | syöksi hevoset ja ratsumiehet  
Punaiseen mereen, | mutta pelasti Israelin, || joka veisasi voittovirren. 

Troparit 

Kerran heprealaisten lainrikkojakansa ripusti puulle Hänet, joka käsitetään käsittämättömästi, ja 
joka oli tullut lihaan ja ilmestynyt maailmalle omasta tahdostansa. 

Oi Kristus Sana, kun heprealaiset raivoissaan ylensivät ristin puulle Sinut, hedelmällisen viinipuun, 
niin Sinä vuodatit ilon viiniä, joka poistaa pahojen tekojen koko juopumuksen.
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Marttyyrien troparit 

Oi marttyyrit, mitkään ylistykset eivät ole kylliksi teidän kärsivällisyydellenne, sillä te kestitte 
tuskia yli kaiken ihmisluonnon ja olette iloiten päässeet asumaan tuskattomaan loppuun. 

Sanan ohjauksessa purjehtien yli kidutusten aaltojen te, Kristuksen kunniakkaat taistelijat, saavutitte 
taivaan satamat ja saatte totisesti nauttia jumalallisesta tyyneydestä. 

Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, Neitsyt, näit kohdustasi syntyneen Herran epäoikeudenmukaisesti puulle ylennettynä, 
sinä itkit ja ylistit veisuin Hänen totisesti ääretöntä alentumistansa. 

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kanoni 

Akrostikon on: Tämä on viides laulu Neitseelle. 

1. veisu
Sama irmossi

Troparit 

Minä rukoilen Sinua, jumalallisen kunnian portti, joka aukaisit paratiisin portin: Aukaise minulle 
katumuksen portit ja valista minun mieleni veisaamaan Sinun ylistystäsi, oi Jumalan armoittama! 

Synnytettyäsi elämän ja kuoleman Valtiaan Sinä, nuhteeton, pysäytit kuoleman virtauksen. Rukoile 
Häntä, että Hän pysäyttäisi sieluni kuolettavat rikkomukset ja pelastaisi minut! 

Yksin Sinut, Jaakobin ihanuuden, valitsi Isän kanssa yhtä aluton Sana kaikista sukupolvista, oi 
Valtiatar, Hän ruumiillistui Sinun veristäsi ja jakaa pelastusta Sinun välitykselläsi. 

Niin kuin villa Sinä, puhdas, otit vastaan päällesi laskeutuneen taivaallisen kasteen. Sen tähden 
minä rukoilen Sinua, oi Neitsytäiti: Kuivata minun himojeni kaste! 

Ristin kanoni 

3. veisu
Irmossi

Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen 
ripustit, | vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä 
rakastava. 

Troparit 

Sinut naulittiin ristiin, ja paratiisi avattiin uudelleen ja ennen kaikkia muita kävi ryöväri iloiten 
sisälle. Sinä, minun Jeesukseni, kuolit, ja eksyttäjä, vihollinen, kuoletettiin ja kuoletettu Aadam 
tuli eläväksi. Kunnia olkoon suurelle laupeudellesi!

5



Kun Sinut, Jeesus, hyvyytesi tähden naulittiin ristiin, Sinä tukahdutit synnin liekit. Kahlittuna Sinä 
sidoit eksytyksen. Riisuttuna Sinä puit ihmisen kunnian pukuun. Kunnia olkoon suurelle 
laupeudellesi! 

Marttyyrien troparit 

Oi Kristus, Sinä osoitit marttyyrit aina loistaviksi tähdiksi, jotka hajottavat jumalattomuuden 
pimeyden. Karkota heidän pyyntöjensä tähden minunkin himojeni yö ja valista minun pimentynyt 
sydämeni! 

Laillisesti saavuttivat kunniakkaat marttyyrit parhaan sijan, laillisen uskon kautta he saivat 
seppeleen, ymmärtäväisesti he hylkäsivät lainrikkojien juonet ja saavuttivat jumalallisen 
nautinnon ja paratiisin asunnon. 

Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Enkelten kuorot ylistävät veisuin Sinua, oi ylistettävä, joka olet verrattomasti heitä korkeampi, sillä 
Sinä synnytit lihassa Jumalan, joka puulla hävitti puusta johtuneen kirouksen ja vuodatti siunauksen. 

Jumalansynnyttäjän kanoni 

3. veisu
Sama irmossi

Troparit 

Tee Sinussa olevalla lääkkeellä täysin terveeksi minut, joka olen synnin nuolen haavoittama, ja 
päästä minut tuskasta, joka on minut vallannut, oi puhdas, joka synnytykselläsi päästit ihmissuvun 
tuskista! 

Oi Valtiatar, näkymättömät viholliset, jotka turhaan ahdistavat kurjaa sydäntäni ja pyrkivät 
surmaamaan minut, on Sinun kaitselmuksesi kukistanut, ja täynnä häpeää ne eivät saa mitään 
aikaan. 

Oi Valtiatar, joka vuodatit maailmalle jumalallisen veden, täytä minut elävöittävällä vedellä, 
kuivata rikosteni hirveät tulvat ja aseta jumalallisella tyyneydelläsi minun sydämeni aallot! 

Ohitse on mennyt se, mikä laissa tapahtui varjon tavoin, sillä Sinä, puhdas, veisuin ylistetty Neitsyt, 
synnytit lain antajan Kristuksen, joka säätää meille armon, armahduksen ja valistuksen lain ja 
poistaa kirouksen.
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Ristin kanoni 

4. veisu
Irmossi:

Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, | vavistuksella huusi Sinulle: | 
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan || ja voideltujasi vapahtamaan. 

Troparit 

Huolehtien sielujen täydellisestä lunastuksesta Sinä, Kristus, annoit pyhän sielusi Isän käsiin, kun 
riipuit omasta tahdostasi ristillä. 

Epäoikeudenmukainen tuomari tuomitsi Sinut, vanhurskaan tuomarin, Jeesuksen, kuolemaan puulla 
riippuen, että Sinä vanhurskauttaisit meidät, jotka olemme joutuneet väärän vihollisen alaisuuteen. 

Marttyyrien troparit 

Te marttyyrit tulitte otollisiksi näkemään iankaikkiset hyvyydet käytyänne loistavasti maan päällä 
moniin vaaroihin, ahdistuksiin ja sietämättömiin kidutuksiin. 

Te kävitte halki koettelemusten talven ja saavutitte taivaallisen palkinnon kevään, oi puhtaat 
marttyyrit, ja teidät on luettu enkelten kuoroihin. 

Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Oi siunattu Jumalanäiti, miekka lävisti Sinun sielusi, kun näit Poikasi, kuinka Poikasi 
ristiinnaulittiin ja Hän antoi sielunsa Isän käsiin. 

Jumalansynnyttäjän kanoni 

4. veisu
Sama irmossi

Troparit 

Teoistani ei minulle ole pelastusta ja sen tähden minä olen luottamuksella kiiruhtanut Sinun 
suojaasi. Oi veisuin ylistetty Valtiatar, pelasta esirukouksillasi minut, joka olen toivoton! 

Oi Valtiatar, Sinä Valkeuden puhdas asumus, Sinä Auringon kunnialliset vaunut, valista hirveitten 
tekojen synkeyden pimentämä sydämeni ja pelasta minut! 

Oi Neitsyt, joka kudoit neitseellisistä veristäsi vaatteen Hänelle, joka pukee taivaan pilviin, pue 
katoamattomuuden vaatteeseen minut, joka olen petoksen alastomaksi riisuma! 

Luoja poimi Sinut ikään kuin elämän laaksojen liljan ja levitti maailmalle hengellisen hyvän  
tuoksun Sinusta, oi pyhä Neitsyt, Jumalan Morsian!
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Ristin kanoni 

5. veisu
Irmossi

Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, | minä aamusta varhain 
kiiruhdan | huutaen Sinulle: || Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias. 

Troparit 

Sinä, vanhurskas Tuomari Kristus, seisoit tuomittavana, ja ruo'olla lyötynä Sinä lihassasi tuomitsit 
vihollisuuden ja allekirjoitit minun täydellisen vapauteni. 

Nähdessään Sinut, Kristus, lihallisesti puulta riippumassa aurinko muutti valonsa pimeydeksi, maa 
järkkyi ja kalliot halkesivat. 

Marttyyrien troparit 

Te pyhititte maan täyteyden, oi kunniakkaat marttyyrit, sillä taistellen jumalallisten lakien täyttäjinä 
te saitte periä pyhyyden. 

Kunnioitettakoon ihania ja jumalallisesti loistavia, jumalalliseen kunniaan pukeutuneita ja 
vihollisen pahuuden riisuneita marttyyreja! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me ylistämme autuaaksi Sinua, Jumalan nuhteetonta Synnyttäjää, jonka kautta kirous tuli 
hedelmättömäksi ja meille annettiin lunastus ja siunaus! 

Jumalansynnyttäjän kanoni 

5. veisu
Sama irmossi

Troparit 

Tule auttajakseni, oi Neitsyt, ja päästä minut langettavasta tuomiosta tuomion hetkellä, kun minä 
seison Sinun Poikasi istuimen edessä. 

Oi puhdas, käännytä minut, joka olen synnin lain voittama ja jatkuvasti harhailen vihollisen 
pettämänä ja rikkomusten rotkoihin syöksemänä! 

Oi viaton, Sinä synnytit sen hiilen, jonka Jesaja näki. Minä rukoilen Sinua: Polta minun syntieni 
aine ja valista minut! 

Oi Neitsyt, joka lainasit omista veristäsi Kristukselle lihan, puhdista kokonaan minun lihalliset 
himoni ja osoita minulle himottomuuden polku!
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Ristin kanoni 

6. veisu
Irmossi

Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata minut || 
ylös turmeluksesta, oi laupias. 

Troparit 

Oi pitkämielinen, puulle ylennettynä Sinä kukistit vihollisen koko ylvästelyn ja pelastit langenneet 
suuressa hyvyydessäsi. 

Tuntiessaan Sinut, Valtias Sana, joka kerran annoit henkesi puulla, vanhurskasten henget 
vapautuivat iankaikkisista kahleista. 

Marttyyrien tropari 

Vahvan teräksen tavoin te kestitte kärsivällisin mielin kidutusten koko rovion ja kaadoitte maahan 
nöyryytetyn vihollisen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmeellinen on suuria ihmeitä tekevä ja pyhissään kunnioitettu Poikasi, oi ainoa Jumalansynnyttäjä, 
ihmeellinen Valtiatar! 

Jumalansynnyttäjän kanoni 

6. veisu
Sama irmossi

Troparit 

Oi Valtiatar, älköön kevytmielisyyden syvyys minua nielaisko, älköön synnin aalto minua peittäkö,  
vaan yksin Sinun esirukouksesi minut pelastakoon! 

Oi hyvyyttä rakastava pyhä Valtiatar, joka synnytit Hyväntekijän ja hyvän Luojan, tee hyväksi 
pahentunut sieluni! 

Lampunjalka edeltäkuvasi laissa Sinua, sillä Sinä, oi puhdas, synnytit Valkeuden, joka valistaa 
kaikkeuden. Sen tähden minä huudan: Valista minut, joka olen pimentynyt!

9



Ristin kanoni 

7. veisu
Irmossi

Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin | ja langetti kasteen nuorukaisille, | jotka yksin 
äänin veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Troparit 

Lainrikkojakansa seppelöi orjantappuroin Sinut, oi kuolematon Kuningas, joka kitket juurineen 
eksytyksen orjantappurat. Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Pukeaksesi minut katoamattomaan vaatteeseen, Sinä, Sana, annoit vapaaehtoisesti riisua itsesi ja 
kestit sylkemisen, ristiinnaulitsemisen ja kärsimyksen, vaikka oletkin olemukseltasi vapaa 
kärsimyksestä. 

Marttyyrien troparit 

Koska te pyhät mukauduitte kaikkien Valtiaan kärsimyksiin, on oikein, että te olette 
järkkymättömän Valtakunnan lapsia ja perillisiä. 

Oi Kristuksen marttyyrit, te ette osoittaneet puille järjetöntä kunnioitusta, vaan kunnioititte puulle 
kätensä levittänyttä kaiken Kuningasta ja Herraa. 

Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Outo on Sinun synnytyksesi, oi nuhteeton, sillä Sinä synnytit Jumalan, joka puulla tukahdutti 
pahuuden liekit ja valisti maailman. 

Jumalansynnyttäjän kanoni 

7. veisu
Sama irmossi

Troparit 

Veisuin minä ylistän Sinua, oi nuhteeton pyhä Neitsyt, sillä Sinä synnytit siemenettä korkeasti 
ylistetyn Jumalan, joka jumaloittaa ne, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Kuoleta minun himoni, Sinä joka synnytit Elämän! Oi Jumalan morsian, nosta ylös minut, joka 
makaan tunnottomuuden haudassa, että halulla Sinua ylistäisin! 

Sinä, oi puhdas, synnytit äärettömän Voimallisen, joka pukeutui meidän heikkouteemme. Rukoile 
Häntä, että Hän parantaisi hirveän heikkouden vallassa olevan sieluni!
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Ristin kanoni 

8. veisu
Irmossi

Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit 

Ristille Sinut ylennettiin, oi korkein Jumala, sappea Sinulle juotettiin, oi elämän suloisuus, keihäällä  
lävistettiin Sinut, joka surmaat Aadamin paratiisissa kukistaneen käärmeen! 

Omasta tahdostasi sidottuna Sinä, Sana, vapautit minut synnin siteistä ja sidoit iankaikkisin sitein 
viholliseni Beliarin, oi Vapahtaja! Sen tähden minä ylistän kärsimystäsi iankaikkisesti! 

Marttyyrien troparit 

Aineettomasta valkeudesta osallisina te, pyhät marttyyrit, osoittauduitte toisiksi valoiksi, jotka 
poistatte eksytyksen pimeyden ja valistatte jumalallisesti kaikkien uskovaisten sydämet! 

Te, marttyyrit, olette ylhäisen vapaan Jerusalemin lapsia, te kirkastatte esikoisten Kirkon ja 
korkeasti kunnioitatte Kristusta iankaikkisesti! 

Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt Valtiatar, Sinä seisoit ristin juurella ja näit sille naulittuna Kristuksen, jonka olit 
synnyttänyt. Sen tähden Sinä huusit: lä tee minua lapsettomaksi, oi aluttoman Isän aluton Poika ja 
Sana! 

Jumalansynnyttäjän kanoni 

8. veisu
Sama irmossi

Troparit 

Oi ihana ja jumalallisen kirkas Neitsyt, tee ihanaksi ja kirkasta minutkin hyvyyden näkemisellä, että 
huutaisin: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina! 

Oi Valkeuden portti, aukaise minulle katumuksen valoisa portti ja näytä minulle kaikki 
vanhurskauden suorat tiet, jotka johtavat jumalallisen tahdon oville! 

Oi ylen pyhä ja puhdas, Sinä synnytit sanoin selittämättömästi pyhän Sanan, joka pyhittää 
uskovaiset. Rukoile Häntä, että Hän nyt pyhittäisi kurjan sieluni, jonka pahuus on saastuttanut! 

Sinusta, oi pyhä Valtiatar, ilmestyi kuolemattomuuden lähde, kuulas virta! Sen tähden minä huudan 
Sinulle: Oi puhdas, kuivata esirukouksesi kasteella pahojen tekojeni virrat!
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Ristin kanoni 

9. veisu
Irmossi

Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | Hänen 
nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme. 

Troparit 

Oi Valtias Herra Kristus, karitsan tavoin Sinut nostettiin puulle ja Sinä murskasit hengellisen suden  
leuat, tempaisit sen suusta sanalliset lampaasi ja saatoit ne Isäsi tykö! 

Sinä, oi hyvä Kristus, kannoit kuningasten Kuninkaana orjantappuraseppelettä, kukistit pahan 
valtakunnan ja kitkit juurineen eksytyksen orjantappuran. Sen tähden me uskolla Sinua 
kunnioitamme! 

Marttyyrien troparit 

Teidän vakaa kestävyytenne säteili auringon tavoin ja hajotti vihollisten koko pimeyden, oi 
voittamattomat marttyyrit, kaikkien uskovaisten valistajat, jumalisuuden ylistettävät, sortumattomat 
linnoitukset! 

Te kunniakkaat marttyyrit osoittauduitte Jumalan valitsemaksi ryhmäksi, jumalalliseksi 
sotajoukoksi, valituksi kansaksi, pyhäksi joukkueeksi, kun te Vapahtajan jumalallisella armolla 
hävititte pahan joukkueet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä synnytit jumalisuuden istuttajan, Luojan, joka istutti maan päälle totisen tiedon ja poisti 
kasvista versoneen kirouksen. Kunnioittaen Häntä me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme! 

Jumalansynnyttäjän kanoni 

9. veisu
Sama irmossi

Troparit 

Sinä, oi puhdas, synnytit pelastuksen järkkymättömän perustuksen, Hänet, joka jumalallisella 
käskyllään on perustanut maan vetten päälle. Rukoile Häntä, että Hän vahvistaisi itseensä meidät, 
jotka vilpittömästi ylistämme Sinua autuaaksi! 

Oi puhdas, saata minut horjumatta käymään jumalallisten eksyttämättömien käskyjen rauhantietä, 
karkota pahojen henkien hämmennys ja himojen viettelykset ja kirkasta minun mieleni! 

Nähdessään minut välinpitämättömyyden uneliaisuuden vallassa vihollinen hyökkää säälimättä 
kimppuuni ja toivoo saavansa minut hekuman uneen, mutta varjele Sinä minua nukkumattomalla 
välitykselläsi, oi puhdas Neitsytäiti!
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Itseni tuomitsemana minä ajattelen syntieni paljoutta ja Tuomarin pelottavaa istuinta, jonka eteen 
joudun tuomittavaksi, mutta säilytä minut silloin tuomiotta, oi Jumalansynnyttäjä, joka synnytit 
Tuomarin ja Jumalan! 

Virrelmästikiirat 

Ristin stikiirat 

Herra, kerran profeetta Mooseksen aikana | pelkkä esille tuotu ristisi kuva voitti Sinun vihollisesi. | 
Kun meillä nyt on Sinun ristisi, me pyydämme apua: | Vahvista Kirkkosi ja anna suuren armosi 
tähden hallitsijoillemme voiton merkki, | niin kuin annoit Konstantinokselle, || oi ihmisiä rakastava! 

Sinun ristisi, oi Kristus, | kukisti tuonelan vallan ja pelasti ihmissuvun, | ja päästettyään maailman 
turmeluksesta se aukaisi ryövärille paratiisin. | Sitä kumartaen me kunnioitamme Sinua, || oi 
Vapahtaja, armahda meitä! 

Marttyyrien stikiira 

Oi Herra, | Sinun voittajasi ottivat enkelten joukot esimerkiksensä | ja kestivät kärsivällisinä 
kidutukset ruumiittomien tavoin | ainoana ajatuksenansa toivo luvattujen hyvyyksien nauttimisesta. | 
Oi Kristus meidän Jumalamme, | lahjoita heidän esirukoustensa tähden maailmallesi rauha || ja 
meidän sieluillemme suuri armo! 

Kunnia   nyt  . 

Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Nähdessään Sinut, Sana, karitsan tavoin menossa teuraaksi | Neitsyt, Sinun emosi, huusi: | Oi outoa 
röyhkeyttä! | Kuinka rikolliset teurastavat Hänet, joka tekee ihmiset eläviksi? || Suuri on 
Sinun armosi, oi minun Poikani! 

Liturgia 

Autuuden lauseiden troparit 

Ryöväri ristillä uskoi Sinun jumaluuteesi ja alttiilla sydämellä tunnusti Sinut, oi Kristus, huutaen: 

Herra, muista minua valtakunnassasi. 

Oi Valtias Kristus, ristille noustuasi Sinä järkytit pahojen henkien koko joukon, kukistit 
hirmuvaltiaan tuhoisan vallan ja pelastit ihmissuvun! 

Kun kylkesi lävistettiin, Sinä vuodatit minulle synninpäästön virrat! Kun kätesi naulittiin puulle, 
Sinä irrotit ihmisten kaikkien himokkaiden aivoitusten naulat! 
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Marttyyrien tropari

Oi autuaat Herran voittajat, seuraten Kristuksen kärsimysten esimerkkiä te kestitte kaikkinaisia 
kidutuksia ja tulitte otollisiksi taivaan riemuun. 

Kunnia   

Uskoen me kumarramme Sinua, yhtä Jumalaa kolmessa persoonassa, jakamatonta ja 
yksiarvoista luontoa, ja huudamme Sinulle: Kunnia olkoon Sinulle, yksi yksiolennollinen 
Kolminaisuus! 

Nyt  . 

Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Ristin juurella seistessäsi ja nähdessäsi Poikasi haavat, oi Jumalan armoittama, Sinun sielusi 
haavoittui ja Sinä ylistit veisuin Hänen totisesti suurta alentumistansa. 
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