SEITSEMÄNNEN VIIKON LAUANTAI
Lauantai helluntain edellä (Sielujen lauantai)
Muistelemme kaikkia aikojen alusta asti iankaikkiseen elämään nousemisen toivossa hurskaasti
nukkuneita.

Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, 6. sävelmä
Marttyyrien stikiirat
Sinun marttyyrisi, oi Herra, | eivät kieltäneet Sinua | eivätkä luopuneet Sinun käskyistäsi. || Heidän
esirukoustensa tähden armahda meitä!
Oi Kristus, | Sinun vuoksesi todistajamarttyyrit kestivät monet kidutukset. | Heidän esirukoustensa ja
pyyntöjensä tähden || varjele meitä kaikkia, oi Herra.
Voittoisat marttyyrit, taivaan asukkaat, | kestivät monet kidutukset taistellessaan maan päällä | ja
taivaassa saivat ihanan seppeleen, || jotta he rukoilisivat sielujemme puolesta.
Vainajien stikiirat, 8. sävelmä
Uskovaiset, muistellessamme tänään nimeltään kaikkia aikojen alusta kuolleita, | jotka ovat uskossa
hurskaasti eläneet, | ylistäkäämme kiitosvirsillä Herraa Vapahtajaa | ja hartaasti rukoilkaamme, | että
Hän soisi heidän tuomiohetkenä, | kun Hän tulee tuomitsemaan koko maata, | antaa hyvän vastauksen
Hänelle, meidän Jumalallemme, | soisi heidän tulla silloin iloiten seisomaan Hänen oikealla puolellaan |
ja lukeutumaan vanhurskaiden ja pyhien ihmisten valoisaan joukkoon || sekä tulemaan siinä
arvollisiksi osallistumaan taivaalliseen valtakuntaasi.
Oi Vapahtaja, joka omalla verelläsi lunastit ihmiset, | kuolemallasi päästit meidät karvaasta
kuolemasta | ja ylösnousemuksellasi annoit meille iankaikkisen elämän, | Sinä Herra, saata lepoon
kaikki, jotka ovat hurskaasti nukkuneet erämaissa, | kaupungeissa, merellä, maalla ja kaikissa
paikoissa, | kuninkaat, papit, piispat, munkit ja maankiertäjät, | kaikenikäiset ihmiset kaikista
kansoista, || ja suo heille taivaallinen valtakuntasi!
Kristus, koska Sinä olet noussut kuolleista, | ei kuolema enää pidä vallassaan hurskaasti nukkuneita. |
Sen tähden me hartaasti rukoilemme Sinua: | Saata lepoon kartanoihisi, Aabrahamin huomaan,
palvelijasi, | jotka ovat Aadamista tähän päivään asti puhtaasti Sinua palvelleet, | meidän isämme ja
veljemme, ystävämme ja sukulaisemme, | kaikki ihmiset, jotka ovat uskollisesti täyttäneet
elämäntehtävänsä | muuttaneet Sinun tykösi, oi Jumala, || ja suo heille taivaallinen valtakuntasi!
Kunnia... 8. sävelmä
Minä itken ja valitan kuolemaa ajatellessani | ja nähdessäni Jumalan kuvaksi luodun kauneutemme |
haudoissa muodottomana, kunniattomana, näöttömänä makaavan. | Oi ihmettä! Mikä salaisuus ympäröikään kohtaloamme? | Kuinka meidät on annettu katoavuuden valtaan? | Kuinka olemme
kuolemaan kytketyt? | - Totisesti, niin kuin kirjoitettu on, niin on käskenyt Jumala, || joka antaa levon
poismuuttaneille.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira
Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista synnytystäsi veisuin
kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tulleena | ilmestyi
maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän itse, jolla on
juma-lallinen luonto ja joka meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei kahteen persoonaan
jakaantuneena, vaan kahdessa yhteensekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna. | Rukoile, oi
pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi.
Prokimenin sijaan lauletaan: Halleluja, halleluja, halleluja, 8. sävelmä
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra!
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen.
Virrelmästikiirat, 6. sävelmä
Marttyyrien stikiira
Herra, Sinun rististäsi sauvat marttyyrit voittamattoman aseen, | sillä katsoessaan heitä odottavaa
kuolemaa, | he näkivät myös tulevan elämän ja saivat voimaa Sinuun toivoessaan. || Heidän
pyyntöjensä tähden armahda meitä.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Vainajien stikiira
Vapahtaja, Sana, Sinä olet kunnioittanut kättesi luomusta | piirtämällä minut aineelliseksi kuvaksesi, |
osalliseksi hengelliseen olemukseen | ja asettanut minut vapain tahdoin vallitsemaan maata. | Saata
siis, Vapahtaja, palvelijasi lepoon elämän maahan, || vanhurskauden asuntoihin.
Liitelauselmat: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra!
Arvostaaksesi elämääni muiden luotujen rinnalla | Sinä istutit Eedeniin kaikkinaisten kasvien
kaunistaman puutarhan | ja asetit minut, maan tomusta sekoittamasi, sinne vapaana suruista ja
huolista, | osallisena jumalallisesta elämästä, enkelten vertaisena. | Saata siis, Vapahtaja, palvelijasi
lepoon elämän maahan, || vanhurskauden asuntoihin.
Kunnia... 6. sävelmä
Sinun rakentavasta käskystäsi olen saanut alun ja olemuksen: | sillä tahtoen kokoonpanna minut
eläväksi olennoksi näkymättömästä sekä näkyväisestä luonnosta, | Sinä muodostit ruumiini maasta,
mutta sielun annoit jumalallisella ja eläväksitekevällä puhalluksellasi. | Sentähden, oi Kristus, saata
palvelijasi lepoon elämän maahan || ja vanhurskauden asunt
Nyt... Jumalansynnyttäjä stikiira
Sinun Synnyttäjäsi esirukouksien tähden, oi Kristus, | sekä Sinun edelläkävijäsi, apostolien,
profeettojen, esipaimenten, pyhittäjien ja vanhurskaiden | sekä kaikkien pyhien ihmisten
esirukouksien tähden, || saata lepoon nukkuneet palvelijasi!
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Tropari, 8. sävelmä
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat | ja annat kaikille
sen, mitä he tarvitsevat; | Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, | sillä Sinuun he ovat toivonsa
panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Kunnia...
Sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä olet meille muuri ja suojasatama | ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka synnyttänyt
olet, || oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus!

Panihida
Papin lausuttua alkusiunauksen luemme psalmin 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 tur-vanasi 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."
Sitten laulamme: Halleluja, halleluja, halleluja, 8. sävelmä
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra!
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen.
Tropari, 8. sävelmä
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat | ja annat kaikille
sen, mitä he tarvitsevat; | Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, | sillä Sinuun he ovat toivonsa
panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.

3

Sielujen lauantai

Kunnia...
Sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä olet meille muuri ja suojasatama | ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka synnyttänyt olet,
|| oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus!
Ylistysveisut, 5. sävelmä
Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Pyhien joukko löysi elämän lähteen ja paratiisin oven, |
jospa minäkin löytäisin katumuksen kautta sen tien. | Minä olen kadonnut lammas. || Kutsu minut jälleen
tykösi, oi Vapahtaja, ja pelasta minut.
Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Oi pyhät marttyyrit, | jotka olette Jumalan Karitsasta
saarnanneet | ja niin kuin lampaat olette itsekin teurastetut | ja muuttaneet vanhenemattomaan ikuiseen
elämään, | hartaasti rukoilkaa, || että Hän armossansa meidät syntiveloistamme päästäisi.
Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Te, jotka olette vaeltaneet ahdasta vaivan tietä | ja ristin
ottaneet elämänkuormaksenne ja minua uskossa seuranneet, | tulkaa, nauttikaa voittopalkinnosta, jonka
minä olen teille valmistanut, || ja ottakaa vastaan taivaalliset voittoseppeleet.
Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Minä olen sanomattoman kunniasi kuva, | vaikka
kannankin synnintekojeni haavoja. | Ole, oi Herra, laupias luodullesi | ja puhdista minut armollasi. | Anna
minulle toivottu isänmaa || ja tee minut taas paratiisin asukkaaksi.
Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Sinä, joka muinoin olet minut olemattomuudesta
luonut | ja jumalallisen kuvasi kunniaan saattanut | ja käskyn rikkomisesta palauttanut maahan, | josta olit
minut ottanut, | uudista minut jälleen kaltaiseksesi || entiseen kauneuteen.
Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Anna, oi Jumala, lepo palvelijoillesi | ja saata heidät
paratiisiin, | jossa pyhien joukot ja vanhurskaat | loistavat niin kuin tähdet. | Saata, oi Herra, lepoon
nukkuneet palvelijasi || ottamatta lukuun mitään heidän synneistänsä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Veisatkaamme hurskaasti ylistystä | yhden Jumalan
kolminaiselle Valkeudelle ja huutakaamme: | Pyhä olet Sinä, iankaikkinen Isä | ynnä kanssasi yhtä aluton
Poika | ja jumalallinen Henki. | Valista meidät, jotka uskossa Sinua palvelemme, || ja ikuisesta tulesta
meidät tempaa pois.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. | Iloitse, oi kunnioitettava, | joka olet synnyttänyt lihaan tulleen
Jumalan kaikille pelastukseksi. | Sinun kauttasi on ihmissuku saavuttanut autuuden. | Salli meidänkin
Sinun kauttasi saavuttaa paratiisi, || oi puhdas, siunattu Jumalansynnyttäjä.
Halleluja, halleluja, halleluja. | Kunnia olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. | Kunnia olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja. || Kunnia olkoon Sinulle, Jumala.
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Nukkuneiden kanoni, jonka Akrostikon on: Esitän poismenneille kuudennen sävelmän. Teofaneksen
runo.
1. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Oi Kristus, taivaan kammioissa jalot marttyyrit rukoilevat jatkuvasti Sinua: Suo iankaikkisia
hyvyyksiä uskoville, jotka olet siirtänyt maasta pois!
Luomistyötä viimeistellessäsi Sinä loit minut, ihmisen, alhaista ja ylhäistä yhdistäen. Sen tähden,
Vapah-taja, anna lepo palvelijaisi sieluille!
Alussa Sinä asetit minut asumaan ja viljelemään paratiisia. Mutta minä rikoin Sinun käskysi ja Sinä
kar-kotit minut. Sen tähden, oi Vapahtaja, anna lepo palvelijaisi sieluille!
Jumalansynnyttäjälle
Hän, joka kerran muovasi kylkiluusta esiäitimme Eevan, pukeutui Sinun puhtaassa kohdussasi ihmisruumiiseen ja niin hajotti kuoleman voiman, oi puhdas.
3 veisu. Irmossi.
Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi sarven,
oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Sinun marttyyrisi, oi Elämänantaja, taistelivat oikean asian puolesta ja Sinulta saivat
voitonseppeleen. Nyt he rukoilevat Sinulta iankaikkista lunastusta poismuuttaneille uskoville!
Muinoin Sinä kasvatit minua, eksynyttä, monin ihmein ja tunnusteoin, ja viimeisinä aikoina Sinä
laupeudestasi luovuit omastasi ja etsit minua. Sinä löysit ja pelastit minut.
Oi hyvä, uskosta ja armosta olet vanhurskauttanut ne, jotka ovat siirtyneet luoksesi epävakaasta
ajallisuudesta suo heidän iloita ikuisissa majoissa!
Jumalansynnyttäjälle
Ei kukaan ole tahraton niin kuin Sinä, puhdas Jumalanäiti, sillä kaikkina aikoina yksin Sinun
kohdussasi sikisi totinen Jumala, joka on murtanut kuoleman vallan!
Katabaasi
Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi sarven,
oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
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Katismatroparit, 6. sävelmä
Totisesti on kaikki turhuutta, | ja elämä on vain varjo ja unennäkö, | ja turhaan hyörii jokainen maan
lapsi, | sillä Raamattukin sanoo: | vaikka me koko maailman omaksemme voittaisimme, | tulee meidän
kuitenkin hautaan mennä, | jossa kuninkaat ja kerjäläiset yhdenarvoisia ovat. | Oi Kristus Jumala, Sinä
ihmisiä rakastava, saata edesmenneet palvelijasi lepoon.
Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, | älä minua tässä ajassa hylkää | äläkä usko minua ihmisten
turviin, || vaan itse puolusta ja armahda minua.
4. veisu. Irmossi.
Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Sinä osoitit suuren viisautesi ja kallisarvoisen hyvyytesi lahjat, kun Sinä, Valtias, liitit marttyyrien
joukot enkeleihin.
Oi Kristus, suo sanomaton kunniasi luoksesi muuttaneille, siellä missä on riemuitsevien asunto ja
kaikuu puhdas riemu!
Oi armollinen, suo niiden, jotka olet valinnut tykösi maan päältä, ylistää jumalallista valtaasi,
puhdista heidät synnin pimeydestä ja tee heidät valkeuden lapsiksi!
Jumalansynnyttäjälle
Valtias valitsi Sinut, Jaakobin ihanuuden, puhtaaksi astiakseen, moitteettomaksi temppelikseen,
pyhäksi, neitseelliseksi arkukseen ja pyhityksensä sijaksi.
5. veisu. Irmossi.
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän sieluissamme, |
jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | Jumalan Sanan, || syntien
synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Marttyyrit on kannettu ylistetylle Jumalalle pyhänä kokonaisuhrina, ihmiskunnan esikoisuhrina, ja he
lakkaamatta tuovat meille pelastuksen armoa.
Valtias, suo taivaallinen elämä ja jaa armolahjojasi ennen meitä nukkuneille uskollisille palvelijoillesi
ja lunasta heidät heidän rikkomuksistaan!
Sinä ainoa elämän Luoja, hyvyyden totisesti tutkimaton ulappa, ainoa armollinen ja kuolematon, suo
lepoon päässeille valtakuntasi!
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Jumalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, Sinusta syntynyt tuli maailman väkevyydeksi ja ylistysveisuksi ja tuhoon tuominneiden
pelastukseksi, ja Hän päästää tuonelan porteilta ne, jotka uskossa ylistävät Sinua autuaaksi!
6. veisu. Irmossi.
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Sinä, ristiinnaulittu, olet koonnut tykösi marttyyrien kuorot, jotka seurasivat Sinua kärsimyksiin, oi
Hyvä. Sen tähden me rukoilemme: Anna lepo luoksesi muuttaneille!
Oi Lunastaja, kun Sinä tulet pilvissä, kauhistuttavana päivänä, sanomattomassa kunniassasi, tuomitsemaan koko maailman, suo uskollisten palvelijaisi, jotka olet ottanut tykösi maan päältä, kohdata
Sinut iankaikkisessa kirkkaudessasi!
Oi Valtias, Sinä olet elämän lähde ja jumalallisella voimallasi olet vapauttanut kahlitut. Saata
paratiisin autuuteen palvelijasi, jotka ovat uskossa lähteneet luoksesi!
Jumalansynnyttäjälle
Maahan meidät palautettiin, kun me rikoimme Jumalan käskyn, mutta Sinun kauttasi, oi Neitsyt, on
meidät ylennetty maasta taivaaseen ja vapauteen kuoleman turmeluksesta.
Katabaasi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, | |johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Kontakki, 6. sävelmä
Saata, oi Kristus, | Sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon, | missä ei ole kipua, ei surua |
eikä huokauksia, || vaan on loppumaton elämä.
Iikossi
Sinä itse, joka olet tehnyt ja luonut ihmisen, olet ainoa kuolematon, | mutta me, kuolevaiset, olemme
maasta luodut | ja maahan me jälleen menemme. | Sillä niin olet Sinä, minun Luojani, käskenyt, | kun
olet sanonut minulle: | Maa sinä olet ja maahan olet jälleen menevä. | Ja sinne me kaikki ihmiset
menemme | muuttaen hautaitkumme veisuksi: || Halleluja, halleluja, halleluja.
7. veisu. Irmossi.
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava Jumalan
käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
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Troparit
Sinun marttyyrisi on lunastettu ensimmäisestä rikkomuksesta sinun verelläsi, ja he ovat kuvanneet
surmaamistasi vuodattamalla oman verensä. Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Oi elämää hallitseva Sana, Sinä kuoletit pöyhkeilevän kuoleman. Ota vastaan uskossa nukkuneet,
jotka veisaavat ja laulavat, oi Kristus: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Oi Jumala, hallitseva Valtias, joka jumalallisesti puhalsit ihmisen elämän henkäyksen, suo
poismuuttaneille valtakuntasi, että he saisivat veisata Sinulle, Vapahtaja: Kiitetty olet Sinä, meidän
isäimme Jumala!
Jumalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton, kun Sinussa sikisi Jumala, joka pirstoi kuoleman portit ja särki sen salvat, Sinä
osoittauduit koko luomakuntaa korkeammaksi. Sen tähden me uskovaiset veisuin ylistämme Sinua
Jumalan Äidiksi, oi puhdas.
8. veisu. Irmossi.
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Vakaasti taisteltuanne teidät, Kristuksen marttyyrit ja voittajat, kruunattiin voitonseppelein, ja te
huudatte: Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina!
Oi Valtias, ota suopeasti vastaan uskovaiset, jotka ovat pyhästi jättäneet elämän ja lähteneet Sinun
luoksesi. Sinä laupias, suo heille lepo, kun he Sinua yli kaiken ylistävät kaikkina aikoina!
Vapahtaja, suo kaikkien ennen meitä nukkuneiden päästä asumaan kärsivällisten paratiisiin ja
vanhurs-kauta heidät armosta ja uskosta Sinuun, kun he Sinua yli kaiken ylistävät kaikkina aikoina!
Jumalansynnyttäjälle
Kaikki me ylistämme Sinua, oi autuaaksi ylistettävä, sillä Sinä synnytit totisesti autuaan Sanan, joka
meidän tähtemme tuli lihaksi. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina!
Katabaasi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
9. veisu. Irmossi.
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. |
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme.
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Troparit
Toivo vahvisti marttyyreja ja siivitti heidät tuliseen lentoon Sinun rakkauttasi kohden, kun se kuvasi
heille tulevaa, totisesti järkkymätöntä lepoa, joka suo myös poismuuttaneille uskovaisille, oi hyvä!
Oi Kristus, saata loistavaan ja jumalalliseen kirkkauteen Sinun uskossasi poismuuttaneet, Sinä ainoa
armollinen, joka lahjoitat heille levon Abrahamin huomassa ja annat heille iankaikkisen autuuden!
Vapahtaja, Sinä ainoa hyvä ja sääliväinen, Sinä loputon laupeus, joka haluat armahtaa ihmistä, saata
valkeuteesi ne jotka olet korjannut tästä pahuuden ja kuoleman varjon maasta!
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, me tiedämme Sinut pyhäksi majaksi, arkiksi ja armon laintauluksi, sillä Sinun kauttasi on
synninpäästö lahjoitettu niille, jotka ovat vanhurskautetut Sinun kohdustasi ruumiillistuneen veren
kautta, oi nuhteeton!
Katabaasi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene katsettaan
kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | Hänelle
taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme.
Tropari, 8. sävelmä
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat | ja annat kaikille
sen, mitä he tarvitsevat; | Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, | sillä Sinuun he ovat toivonsa
panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Kunnia –
Sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä olet meille muuri ja suojasatama | ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka synnyttänyt
olet, | |oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus!

Aamupalvelus
Heksapsalmin jälkeen: Halleluja, halleluja, halleluja, 8. sävelmä
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra!
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen.

9

Sielujen lauantai
Tropari, 8. sävelmä
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat | ja annat kaikille
sen, mitä he tarvitsevat; | Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, | sillä Sinuun he ovat toivonsa
panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Kunnia...
Sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä olet meille muuri ja suojasatama | ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka synnyttänyt
olet, || oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus!
I Katismatroparit, 6. sävelmä
Kilvoittelijat kestivät areenalla, hirmuvaltiaat tuomitsivat marttyyrit kidutuksiin, | ja enkelten joukot
seisoivat pidellen voittopalkintoja. | Heidän viisautensa hämmästytti tyranneja ja kuninkaita, | sillä
Kristuksen tunnustamalla he kukistivat Beliarin. | Oi heitä vahvistanut Herra, || kunnia olkoon Sinulle!
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.
Kilvoituksen kestettyään pyhät saivat Sinulta voittajan palkinnon. | Lainrikkojien juonet he tekivät
tyhjiksi ja ottivat vastaan katoamattomuuden seppeleen. | Jumala, heidän rukoustensa tähden || lahjoita
meille suuri armosi!
Liitelauselma: Minä sanon pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun
mielisuosioni".
Herra, Sinun pyhiesi muisto on osoittautunut ikään kuin Eedenin paratiisiksi, | sillä siitä riemuitsee
koko luomakunta. | Sen tähden heidän pyyntöjensä tähden || suo meille rauha ja suuri armosi!
Kunnia... Vainajien tropari
Jeesus, Sinä sovintoon altis Jumala, | saata valittujen majoihin ja elävien maahan hurskaasti
nukkuneet, | jotka olet ottanut tykösi, || täytä heidät illattomalla valollasi ja suo heille taivaan riemu.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä, joka kutsuit siunattua Neitsyttä Äidiksesi, | alistuit omasta vapaasta tahdostasi kärsimyksiin. |
Tahtoen pelastaa Aadamin Sinä kirkkaudessa kohosit ristille | ja lausuit enkeleille: | Iloitkaa minun
kanssani, | sillä kadotettu raha on löydetty. || Kunnia olkoon Sinun viisaalle huolenpidollesi, meidän
Jumalamme.
Katismatroparit, 5. sävelmä
Saata, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten joukkoon, | ja ota heidät asumaan Sinun
majoihisi, | niin kuin siitä on kirjoitettu. | Hyvyytesi tähden älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, |
joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, | tietäen tai tietämättään joutuneet, || oi ihmisiä
rakastava!
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Jumalansynnyttäjän tropari
Oi Kristus Jumala, | joka koitit maailmalle Neitseestä | ja teit meidät hänen kauttansa valkeuden
lapsiksi, || armahda meitä.
Temppelin pyhän kanoni irmosseineen ja sitten tämä. Lukuunottamatta kolmannen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen veisun tropareita Jumalansynnyttäjälle sen akrostikon on: Arseniokselta ylistys
kaikille sieluille.
1. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon hukkuvan
aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Oi kaikkien sielujen Valtias, Luoja, Tuomari ja Herra, Sinun kädessäsi ovat kaikki maan ääret. Saata
lepoon uskovaiset, jotka olet ottanut pois.
Hartaasti me pyydämme, oi Valtias: pelasta pois nukkuneet ihmiset katsomatta heidän asemaansa,
kykyihinsä tai syntyperäänsä, kaikki jotka olet ottanut pois.
Oi Sana, Sinä yksin olet luonut minut maasta puhtaalla kädelläsi ja Jumalana olet antanut minulle elämän
elävöittävällä henkäykselläsi. Oi laupias, pelasta siis ne, jotka olet täältä ottanut luoksesi.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, maailman turva ja vakaa puolustaja, rukoile hartaasti kaikkien meidän puolestamme,
jotka olemme saaneet Sinut vaaroissa sortumattomaksi muuriksi.
Katabaasi
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon hukkuvan
aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
3. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi sarven, oi
Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Kristus, Jumalallisessa voimassasi Sinä kohotat tykösi ikään kuin pilvissä maan kaukaisimmilta rajoilta
uskovaisten sielut. Saata lepoon palvelijasi, jotka olet ottanut luoksesi maan ääristä asti.
Sinä yksin asetat kuninkaat ja hallitsijat, tuomarit ja ruhtinaat. Päästä siis, Vapahtaja, kaikkien Jumala,
tuomiollasi heidät kadotuksesta.
Kaiken maan Luoja, Kristus, suo niille, jotka olet tykösi ottanut, vanhuksille sekä neitseille ja
nuorukaisille, iankaikkinen ilo ja riemu.
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Jumalansynnyttäjälle
Sinä maailman vahva toivo, Valtiatar Jumalansynnyttäjä, älä hylkää niitä, jotka rakastavin mielin ja
sinuakunnioittaen rientävät tykösi, vaan rukouksillasi varjele heidät elämän myrskyissä.
Katabaasi
Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi sarven,
oi Hyvä, | ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Katismatropari, 8. sävelmä
Me rukoilemme Sinua, sovinnollinen Jumala, | joka olet viittauksellasi kaiken luonut: | Saata lepoon
uskossa kuolleet kristityt, | vanhempamme ja esivanhempamme, veljemme ja ystävämme, | rikkaat ja
köyhät, kuninkaat ja ruhtinaat sekä luostarien asukkaat, | sinne, missä kaikki vanhurskaasi ja pyhäsi
asus-tavat. | Oi Valtias Kristus Kuningas, anna anteeksi rikkomukset, || joita kaikki palvelijasi ovat
tehneet.
Jumalansynnyttäjän tropari, 8. sävelmä
Oi Valtiatar, kaikkien armolahjojesi tähden minä velvollisuuteni mukaan kannan Sinulle kiitosta | ja
ylistystä, niin kuin leski kaksi ropoaan, | sillä Sinä olet suoja ja turva, joka aina päästät minut
kiusauksista ja kärsimyksistä. | Ja pelastuneena ahdistajistani ikään kuin liekehtivän pätsin keskeltä, |
minä huudan Sinulle sydämeni pohjasta: | Jumalansynnyttäjä, auta minua ja rukoile Poikaasi ja
Jumalaa antamaan anteeksi minun rikkomukseni, || sillä Sinä olet palvelijasi toivo!
4. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Oi Valtias Vapahtaja, joka paimennat kaikkia uskovaisia viheriäässä paikassa ja johdatat heidät
levähdyksen veden äärelle, älä karkota palvelijoitasi siitä ilosta.
Liitä enkelten joukkoon kaikki luostariasukkaasi, piispasi ja pappisi, sillä Sinulle, oi ihmisiä
rakastava, he ovat omistaneet niin sielunsa kuin ruumiinsakin.
Sinä, kaikkeuden Herra, yksin tiedät kuoleman polut, elämän rajat ja jokaisen kuolevaisen
lähtöhetken. Armahda palvelijoitasi, oi ylen hyvä.
Jumalansynnyttäjälle
Oi pyhä Neitsyt, joka synnytit pyhistä pyhimmän, Jumalan, pyydä jumalallisissa rukouksissasi, että
Hän saattaisi pois nukkuneet autuuteen pyhien asuntoihin.
Katabaasi
Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
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5. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän sieluissamme, |
jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | Jumalan Sanan, || syntien
synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Katso, Vapahtaja, marttyyrien jumalalliset kuorot, apostolit, ja profeetat ja vanhurskaat veisaavat
ylistys-täsi ja rukoilevat, että pelastaisit kaikki, jotka olet maailmasta ottanut luoksesi.
Oi Kristus, kun kuolleiden haudat aukenevat ja maa vapisee kauhuissaan pasuunoidesi voimakkaan
äänen kaikuessa, saata pois nukkuneet oikealle puolellesi lammasten joukkoon.
Saata lepoon täältä uskossa luoksesi siirtyneet miehet, naiset, lapset ja vanhukset, köyhät, palvelijat ja
rikkaat. Pelasta heidät, sillä sinä olet altis sovintoon.
Jumalansynnyttäjälle
Sinut, oi puhdas, me elävät ja hurskaasti kuolleet, kaikki sukukunnat ja kielet, olemme saaneet
avuksemme. Sen tähden me pyydämme Sinua rukoilemaan Herran edessä, että tuonpuoleisessa
saavut-taisimme rauhan.
Katabaasi
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän sieluissamme, |
jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | Jumalan Sanan, || syntien
synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
6. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Valtias, ole armollinen, Vapahtaja, kuule rukouksemme ja armahda, Sinä laupias ja hyvä,
ihmisrakkau-dessasi pelasta kaikki, jotka olet siirtänyt pois maan päältä.
Oi ainoa sovinnollinen, älä hylkää niitä, jotka ovat hukkuneet merien syövereihin, virtoihin tai
kohdanneet kuolemansa vuoristossa, rotkoissa ja luolissa.
Oi ihmisiä rakastava Herra, Vapahtaja, joka näet kaikki, jotka ovat kuolleet tuntemattomissa
paikoissa, onnettomuuksissa, merellä tai maalla, tai sodassa kaatuneet tai haavoihinsa menehtyneet,
armahda meitä.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Valtiatar, joka olet synnyttänyt ihmisten Valtiaan ja Herran, tyynnytä himojeni ankara
myrsky ja anna sydämeeni rauha.
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Katabaasi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Kontakki, 8. sävelmä
Oi kuolematon Vapahtaja, saata valittujesi majoihin luotamme ajasta lähteneet | ja anna heille lepo
vanhurskasten kanssa. | Ihmisinä he ovat tehneet syntiä maan päällä, | mutta anna Sinä, synnitön Herra,
Äitisi Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden heille anteeksi heidän rikkomuksensa, | jotka he ovat
tahtoen tai tahtomattaan tehneet, || että yhteen ääneen huutaisimme heidän puolestaan: Halleluja!
Iikossi
Sinä itse, joka olet tehnyt ja luonut ihmisen, olet ainoa kuolematon, | mutta me, kuolevaiset, olemme
maasta luodut | ja maahan me jälleen menemme. | Sillä niin olet Sinä, minun Luojani, käskenyt, | kun olet
sanonut minulle: | Maa sinä olet ja maahan olet jälleen menevä. | Ja sinne me kaikki ihmiset menemme |
muuttaen hautaitkumme veisuksi: || Halleluja, halleluja, halleluja.
Minean synaksaari
7. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava Jumalan
käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Vapahtaja, kun tulet enkelten kanssa kunniasi valtaistuimella tuomitsemaan maan, täytä palvelijaisi sielut
jumalallisella ilollasi, että he lakkaamatta veisaisivat ja huutaisivat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme
Jumala.
Kristus, Laupias Vapahtaja, armahda kaikkia, jotka ovat kuolleet petojen raatelemina, jotka kala on
niellyt tai jotka ovat suistuneet rotkoihin, eksyneet vuoristoihin tai jotka ovat menehtyneet
maanjäristyksiin. Pelasta heidät ikuisesta tuomiosta.
Pelasta osallisuuteesi ja iloosi ne, jotka on surmannut miekka, puukko, tuli, tapaturma, kivivyöry,
rosvojoukko, nälänhätä tai kulkutauti, he hartaasti veisuin ylistäisivät Sinua, isäimme Jumalaa.
Jumalansynnyttäjälle
Sinä, oi puhdas, olet maailman ainoa silta, joka johdatat ihmiset Jumalan luo. Oi Jumalan Äiti, pelasta
esirukouksillasi kaikesta hädästä ja tuhosta ne, jotka ovat viettäneet elämänsä Sinuun toivonsa pannen ja
Sinua rakastaen.
Katabaasi
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava Jumalan
käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
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8. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Hämmästy vavisten taivas, | ja liikkukaa maan perustukset, | sillä katso, Hänet, joka kaiken kantaa
kädessään, kääritään kapaloihin | ja vähäiseen seimeen sijoitetaan. | Kiittäkää Häntä nuorukaiset,
veisatkaa Hänelle papit, || kansat ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Sinä Valtias, ainoa laupias Vapahtaja, armahda pois nukkuneita kristittyjä kuninkaita ja ruhtinaita,
kansakunnan pelastajia ja rakentajia, valtakunnan päämiehiä ja palvelijoita, oikeamielisiä tuomareita
sekä kaikkia vastuun kantajia. Suo heille lepo, että me veisuin ylistäisimme Sinua kaikkina aikoina.
Oi ihmisiä rakastava, varjele ikuisesta tulesta puhtaan Kirkkosi palvelijat. Pelasta sinulle elämänsä
omistaneet munkit ja pyhitetyt papit. Tee heidät kelvollisiksi kunniasi, että me veisuin ylistäisimme
Sinua kaikkina aikoina.
Pelasta, oi Valtias Kristus, pelasta uskovien sielut ja saata lepoon ihmiset, jotka missä tahansa ovat uskoen eläneet. Varjele heidät helvetistä ja karvaasta vaivasta ja armahda heitä, että me veisuin ylistäisimme Sinua kaikkina aikoina.
Jumalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsyt, Sinä yksin totisesti purit Eevan kirouksen ja vuodatit maan asukkaille elämän. Suo
ajalli-sesta elämästä päässeille esirukoustesi kautta ikuinen elämä, että me veisuin ylistäisimme Sinua
kaikkina aikoina.
Katabaasi
Hämmästy vavisten taivas, | ja liikkukaa maan perustukset, |sillä katso, Hänet, joka kaiken kantaa
kädessään, kääritään kapaloihin | ja vähäiseen seimeen sijoitetaan. | Kiittäkää Häntä nuorukaiset, veisatkaa Hänelle papit, || kansat ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
9. veisu. Irmossi, 6. sävelmä
Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys kykene
veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. |
Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. ||
Sinua me ylistämme.
Troparit
Oi Väkevä ja Armollinen, enkelten joukot nyt rukoilevat, kerubit ja jumalalliset serafit yhdessä
pyytävät ja hallitukset, valtaistuimet, vallat, voimat, arkkienkelit sekä herraudet anovat Sinulta:
Armahda kaikkia sieluja, jotka olet siirtänyt pois.
Katso, profeettain joukot anovat Sinulta, apostolien kuorot sekä patriarkat rukoilevat ja marttyyrien
ynnä pyhittäjien paljous huutaa Sinulle otollisin pyynnöin: Oi ihmisiä rakastava, pelasta kaikkien
maan päällä kuolleiden hurskaitten palvelijaisi sielut!
Ainoa armollinen Jumala, Sinä tiedät kaiken. Sinä näet, havaitset ja tunnet jokaisen ihmisen ja
jokaisen elämän päätöksen. Lunasta rikoksista kaikki uskovat palvelijasi, jotka olet valinnut, ja suo
heille paratiisin ihanuus.
15

Sielujen lauantai
Jumalansynnyttäjälle
Ylen pyhä maailman Valtiatar, hyvä Neitsyt, Sinä olet kaikkien elävien ja kuolleiden suoja, tyyneys,
kunnia, tuki ja ilo. Sinut me olemme saaneet puolustajaksi, auttajaksi ja varjelijaksi. Pelasta kaikki
rukoustesi kautta!
Katabaasi
Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys kykene
veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. | Sinä
tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. || Sinua me
ylistämme.
Eksapostilaari, 3. sävelmä
Uskovaiset, muistellessamme kaikkia Kristuksessa nukkuneita | muistakaamme myös viimeistä päivää ja
rukoilkaamme aina Kristusta || niin heidän kuin omastakin puolestamme.
Jumalansynnyttäjälle
Herran Äiti Neitsyt, Sinä enkelien ihailema, murheellisten ilo, | kristittyjen puolustaja, || puolla meitä ja
päästä meidät iankaikkisista vaivoista!
Kiitosstikiirat, 6. sävelmä
Kauhea on kuoleman hetki | ja pelottava Valtiaan tuomio. | Valmiina on sammumaton tuli, on herkeämättä kalvava toukka, | hammasten kiristys, kaiken kattava pimeys ja iankaikkinen rangaistus. | Huutakaamme siis Vapahtajalle: || Saata suuresta armostasi lepoon ne, jotka olet ottanut ajasta!
Tulkaa, kaikki elämään kiintyneet, | seiskää haudoilla, katsokaa niihin | ja nähkää maailman petollisuus: |
Missä on nyt ruumiin kauneus ja rikkauden kunnia? | Missä elämän ylevyys? | Kaikki on totisesti turhaa. |
Huutakaamme siis Vapahtajalle: || Saata suuresta armostasi lepoon ne, jotka olet ottanut ajasta!
Valtaistuimella istunut on nyt haudattu, | kuninkaalliseen purppuraan pukeutuneen verhoaa maatuminen. |
Ei hän istu valtaistuimellaan, vaan makaa haudassa. | Katso, kuninkaan valta on päättynyt. | Katso,
ihmiselämä kulkee ohitse unen lailla. | Huutakaamme siis Vapahtajalle: || Saata suuresta armostasi lepoon
ne, jotka olet ottanut ajasta!
Ihmisiä rakastava Vapahtaja, | saata suuren armosi tähden Abrahamin huomaan ja lepoon | kaikki täältä
iankaikkisen elämän toivossa siirtyneet, | kaikin tavoin elämän jättäneet, kaikenarvoiset ja -sukuiset, ||
niin miehet kuin naiset ja vastasyntyneet pienokaisetkin.
Kunnia... 2. sävelmä
Kuin kukka kuihtuu ihminen, | niin kuin uni katoaa ja hälvenee. | Mutta pasuunan kaikuessa, aivan kuin
maanjäristyksen havahduttamina | kaikki kuolleet nousevat kohtaamaan Sinut, Kristus Jumala. | Valtias,
saata silloin palvelijaisi henget, jotka olet keskeltämme ottanut, || Sinun pyhiesi asuinsijoihin.
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Nyt... 6. sävelmä
Sinä olet Jumalamme | ja viisaudessasi luot sekä täydellisiksi teet kaiken, oi Kristus. | Sinä lähetit
profeetat ennustamaan tulemistasi | ja apostolit julistamaan suuria tekojasi, | ja niin toiset edeltäpäin
ilmoittivat tulostasi | ja toiset kasteella valistivat kansoja. | Marttyyrit taas kärsimyksillään saavuttivat
sen, mitä toivoivatkin. | Näiden molempien joukot yhdessä Synnyttäjäsi kanssa rukoilevat Sinua: |
Jumala, saata lepoon sielut, jotka olet luoksesi ottanut | ja tee meidätkin arvollisiksi tulemaan
valtakuntaasi, | sillä olethan Sinä kärsinyt meidän edestämme ristin tuskat, || - Sinä, meidän
Lunastajamme ja Jumalamme!
Virrelmästikiirat, 6. sävelmä
Teofaneksen stikiirat
Oi armollinen Valtias, | Sinun laupeutesi meitä kohtaan on käsittämätön | ja jumalallisen hyvyytesi
lähde on tyhjentymätön. | Saata luoksesi lähteneet elämän maahan, rakastettuihin ja kaivattuihin
asuntoihin | ja suo ne heille ikuiseksi omaisuudeksi, | sillä kaikkien puolesta Sinä, Kristus, || vuodatit
kalliin veresi meille elämän tuottaneen hinnan ja lunastit maailman!
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra!
Omasta tahdostasi Sinä kärsit kuoleman, | josta tuli eläväksi tekevä, | avasit elämän lähteen ja annoit
uskoville ikuisen autuuden. | Suo se niille, jotka ovat nukkuneet ylösnousemuksen toivossa, | ja anna
hyvyydessäsi anteeksi kaikki heidän rikkomuksensa, | sillä Sinä olet ainoa synnitön, ainoa hyvä ja
ihmisiä rakastava, | jotta me kaikki, oi Kristus, veisuin kiittäisimme || ja sinun pelastaminasi
ylistäisimme Sinun ihmisrakkauttasi!
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Kristus, me tiedämme, että Sinä hallitset jumalallisella vallallasi eläviä | ja vallitset kuolleita. | Siksi
pyydämme: Oi ihmisiä rakastava ainoa hyväntekijä, | saata uskovat palvelijasi, jotka ovat lähteneet
Sinun luoksesi, | lepoon valittujesi kanssa virvoituksen paikkaan, | pyhiesi kirkkauteen, | sillä Sinä
haluat armahtaa ja Jumalana pelastat ne, | jotka olet luonut kuvaksesi, || oi ainoa armosta rikas!
Kunnia... 6. sävelmä
Muinoin Eedenissä puusta nauttiminen tuotti Adamille kipuja, | sillä käärme oli siihen sylkenyt
myrkkynsä, | ja hänen kauttaan maailmaan astui ihmissuvun ahmaissut kuolema. | Mutta Herra tuli ja
kukisti lohikäärmeen | ja antoi meille ylösnousemuksen. | Huutakaamme siis hänelle: | Armahda, oi
Vapahtaja, niitä, | jotka olet luoksesi ottanut, || ja anna heille lepo valittujesi joukossa!
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6. sävelmä
Oi ylen pyhä, Sinä osoittauduit jumalalliseksi asumukseksi, | sillä Sinuun, oi aviota tuntematon,
sijoittui Jumala | ja Sinä synnytit ihmiseksi ilmestyneen Kristuksen. | Hänessä oli kaksi luontoa mutta
yksi persoona. | Rukoile Häntä, ainosyntyistä ja esikoista, | joka varjeli Sinut nuhteettomana neitseenä
synnytyksen jälkeenkin, | että Hän saattaisi uskossa nukkuneitten sielut lepoon valkeuteen, ||
tahrattomaan kirkkauteen ja autuuteen!
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Tropari, 8. sävelmä
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat | ja annat kaikille
sen, mitä he tarvitsevat; | Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, | sillä Sinuun he ovat toivonsa
panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Kunnia...
Sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, || meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Sinä olet meille muuri ja suojasatama | ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka synnyttänyt
olet, || oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus!
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