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NELJÄNNEN VIIKON PERJANTAI 

AAMUPALVELUS 

 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen vuorosävelmän mukaiset 

katismatroparit. 2:sen kunnian jälkeen nämä katismatroparit, 4. säv. 

 Edessämme on pidättäytymisemme aikaa pyhittävä kallisarvoinen 

risti. Kumartaen tänään sitä huutakaamme: Ihmisiä rakastava Herra, suo 

meidän sen avulla suorittaa hartaassa katumuksessa paaston aika loppuun ja 

sitten nähdä elävöittävät kärsimyksesi, joilla olet meidät lunastanut. 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Oi Kristus! Äitisi, joka on Sinut viimeisinä aikoina synnyttänyt, 

nähdessään Sinut, aluttomasta Isästä syntyneen, riippumassa ristillä 

vaikeroiden valitti: Voi minua, armahin Jeesus! Ja hän huusi: Poikani! Sinua 

enkelit Jumalana kunnioittavat, kuinka vapaasta tahdostasi annat lakia 

rikkovien ihmisten naulita Sinut ristiin? Ylistän Sinua kiitosvirsin, oi 

pitkämielinen! 

  

Psalmikatisman 3:nnen kunnian jälkeen toiset katismatroparit, 4. säv. 

 Katsellessamme nyt Sinun pyhää ristiäsi, tätä sielumme valoa, ja 

ilolla sitä kumartaen me valoisin mielin huudamme: Kunnia olkoon Sinulle, 

kun olet antanut itsesi siihen ylentää, kunnia Sinulle, kun olet sen kautta koko 

maailman valistanut. Siitä me Sinua herkeämättä kiitosvirsin ylistämme. 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Aviota tuntematon Äitisi nähtyään Sinut, oi Jumalan Sana, ristiin 

ylennettävänä äidin tuskia kärsien lausui: Poikani! Mikä käsittämätön ja 

hämmästyttävä ihme! Kuinka Sinä, kaikkien elämä, tulet itse kuolemasta 

osalliseksi, antaaksesi kuolleille elämän? 

 

Psalmi 51 jälkeen seuraava kanoni ja triodionit sijallaan. Minean kanoni 

veisataan ehtoonjälkeisessä palveluksessa. 

 

Kalliin ristin kanoni, jonka akrostikon on: Kaikki ylistämme veisuin 

kumarrettavaa puuta. Joosef. 

 

1. veisu. 8. säv. Irmossi 

Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, / jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren 

kahtia, / kukisti muinoin faraon, sotavaunujen herran, / mutta pelasti jalan 

pakenevan Israelin, // joka veisasi Jumalalle virren. 
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Troparit 

 Tulkaa, lähestykäämme tänään puhtain mielin ja hartain ajatuksin 

Herran ristiä ja kumartakaamme sitä, sillä se on esillä ja lahjoittaa 

kumartajilleen pelastavaa pyhitystä, valistusta, kunniaa ja armoa. 

 Edessämme on nähtävänämme elämää tuottava risti, josta kirkkaita 

armon säteitä säihkyy. Tulkaamme, saakaamme siitä valoisaa iloa sekä 

pelastusta ja synninpäästöä, ja kantakaamme kiitosta Herralle! 

 Edessämme on outo näky, kallis risti, ja lähteen tavoin se vuodattaa 

sielun armolahjoja, tekee lopun synnistä, parantaa sairaudet ja vahvistaa 

ajatuksia, kun me sitä vilpittömästi lähestymme. 

 Meren halkaissut sauva kuvasi ristin voittomerkkiä, jonka avulla 

me uskovaiset purjehdimme vaaratta elämän epävakaisia vesiä, vältämme 

synnin kaikki virtaukset ja täytymme jumalallisesta tyvenestä. 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Kun Sinut, Lapseni, sanoin selittämättömästi synnytin, niin silloin 

en kärsinyt mitään tuskaa. Mutta nyt olen tuskia täynnä, kun näen Sinut, ikään 

kuin jonkun pahantekijän, ripustettuna ristin puuhun, vaikka Sinä itse olet 

maan ilman kannatusta avaruuteen ripustanut. Näin puhui Puhtahin kyyneliä 

vuodattaen. 

  

3. veisu. 8. säv. Irmossi 

Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit / ja maan vetten päälle perustit, 

/ lujita minut käskyjesi kalliolle, // sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa 

ihmisiä rakastava. 

  

Troparit 

 Kaikkinaista hyvää jakava risti on esillä kumarrettavana ja koko 

luomakunta viettää ilojuhlaa, kun ristille omasta tahdostaan ylennetyn 

Jumalamme armo sen valistaa. 

 Pyhän pidättäytymiskilvoituksen puolivälissä ristin säteilyn 

valaisemina paetkaamme synnin pimitystä ja huutakaamme: Laupias Herra, 

Sinä kaikkien Valkeus, kunnia olkoon Sinulle! 

 Veisuin me ylistämme ja uskoen syleilemme Sinua, risti, ja 

pyydämme: Päästä vallallasi meidät vihollisen ansoista ja ohjaa pelastuksen 

satamaan kaikki meidät, jotka Sinua kunnioitamme! 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Pyhä Neitsyt nähdessään Elämän kuoletettuna ristissä ja jaksamatta 

kärsiä sydämensä tuskaa tuli sielultaan järkytetyksi ja huusi: Voi minua 

Poikani! Näinkö on lainrikkoja kansa Sinulle hyvyytesi palkinnut! 
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Katismatropari, 6. säv. 

 Oi Kristus, kun Sinun ristisi puu vain pystytettiin, niin kuoleman 

perustukset järkkyivät, oi Herra, sillä Tuonela päästi kauhuissaan pois Hänet, 

jonka oli halulla nielaissut. Sinä, oi pyhä, näytit meille pelastuksesi ja me 

ylistämme Sinua, Jumalan Poika. Armahda meitä! 

 Kunnia - -. Sama uudelleen 

 Nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Tänään täyttyy profeetan ennustus, sillä katso, me kumarramme 

paikkaa, jossa Sinun jalkasi seisoivat, oi Herra. Ja pelastuksen puusta 

maistettuamme me olemme saaneet vapautuksen synnin himoista 

Jumalansynnyttäjän esirukousten tähden, oi ainoa ihmisiä rakastava!  

  

4. veisu. 8. säv. Irmossi 

Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, / joka Isän 

helmaa jättämättä olet osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. / Sen 

tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan Sinulle: // Kunnia olkoon 

voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

  

Troparit 

 Katso, ihmisten vahva suoja ja oikaisu, vastustamaton uskon ase, 

pelastava risti on esillä ja pyhittää ja valistaa armossa kaikkien niiden sydämen, 

jotka uskoen lähestyvät. 

 Oi ylen hyvä ja ihmisiä rakastava, kallis ristisi, jolle Sinut omasta 

tahdostasi ylennettiin maan keskellä, on pidättyväisyysajan keskessä kaikkien 

keskellä, se pyhittää maailman, kun sitä kumarretaan, ja karkottaa pahojen 

henkien joukot. 

 Taivas ja koko maa yhdessä iloitsevat. Vanhurskaat, marttyyrit, 

apostolit, hurskasten sielut nyt riemuiten iloitsevat nähdessään keskelle 

temppeliä tuodun kaikkia pelastavan elämää tuottavan puun, joka uskovaiset 

armolla pyhittää. 

 Herra, kun minä omaatuntoa vailla en ole noudattanut Sinun 

lakejasi, joudun rangaistukseen, kun Sinä tulet taivaasta tuomitsemaan 

ihmisten tekoja. Sen tähden minä huudan Sinulle: Käännytä minut ristisi 

voimalla, anna minulle katumuskyyneleitä ja pelasta minut! 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Poikani, minä synnytin Sinut neitseellisestä kohdustani ja 

nähdessäni Sinut nyt puuhun ripustettuna en voi käsittää enkä ymmärtää 

salaisuuden ylevyyttä tai monien tuomioittesi syvyyttä. Näin huusi puhtahin 

Äiti. Me vaikenemattomin äänin ylistämme häntä Jumalanäitinä autuaaksi. 
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5. veisu. 8. säv. Irmossi 

Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja 

miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, 

käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen. 

  

Troparit 

 Riemuitkaa kansat, veisatkaa ja laulakaa! Karkeloikaa, sukukunnat, 

sillä Jumala on antanut ristin järkkymättömäksi perustaksi. Siitä me nyt 

pidättyväisyyden aikana saamme nauttia ja ravita sielumme ja mielemme. 

 Aineettomat sotajoukot joka taholta ympäröivät pyhää ristiä, ja me, 

ihmiset, koskettaen sitä tänään maisilla huulillamme sekä ylistäen siihen 

naulittua rakkaudella ammennamme siitä itsellemme pyhitystä ja siunausta. 

 Oi laupias ja ylen hyvä Herra, paranna minun sieluni pitkäaikaiset 

kärsimykset ja suo minun kumartaa Sinun pyhiä kärsimyksiäsi. Osoita minut 

paastoajan parantamaksi ja suo minun välttää pahuutta! 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Kun Sinä, moitteeton, näit hyvyytensä tähden ristillä Hänet, joka oli 

ymmärryksen ylittäen syntynyt Sinusta, sisimpäsi oli haavoilla ja Sinä lausuit: 

Voi jumalallinen Lapseni! Miksi kärsit tuskaa kaikkien edestä? Herra, minä 

kumarran Sinun laupeuttasi! 

  

Triodion, Joosefin runo 

 

5. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, / sillä Sinä, aviota 

tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan / ja synnytit 

iankaikkisen Pojan // ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä 

veisaavat. 

  

Troparit 

 Valaisimet kätkivät valonsa nähdessään Sinut, ainoa vanhurskas ja 

pitkämielinen Vapahtaja, epäoikeudenmukaisesti puulle naulittuna, kun Sinä 

vallallasi saattoi häpeään pahan pimeät voimat. 

 Peskäämme kasvomme paaston vedellä ja syleilkäämme puuta, jolle 

kaikkien ainoa Kristus ylennettiin lihaan pukeutuneena, että kuolettaisi meidän 

kuolettajamme. 

 Kunnioitettava risti, apostolien kerskaus, voittajien ase, pappien 

kunnia, pyhittäjien varustus, kaikkien uskovaisten varjelija, suojele ja pyhitä ne, 

jotka uskoen Sinua kumartavat! 
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 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Nähdessään kasvattamansa rypäleen puulle ripustettuna viinipuu, 

Neitsyt, huusi: Lapseni, vuodata mehua, joka poistaa Sinut, ainoan 

pitkämielisen, turhaan ristiinnaulinneitten vihollisten humalan. 

  

Toinen triodion, Theodoroksen runo 

  

Irmossi. 4. säv. 

Oi Kristuksen eläväksitekevä risti, / valista minut, joka aamuvarhaisesta asti 

kiiruhdan / ja pelvolla Sinua kumarran, // ja anna pelastuksen päivän aina 

minulle koittaa! 

  

Troparit 

 Tänään tuodaan Sinun ristisi, elämän kumarrettava puu, esille ja 

maailma riemuitsee Hengen ohjauksesta sitä suudellessaan. 

 Nähdessään Sinun ristisi, oi Herra, esillä taivasten palvelushenget 

veisaavat ylistystäsi ja pahat henget vapisevat kestämättä valtaasi. 

 Kunnia - -. 

 Me oikeauskoisesti ylistämme Kolminaisuutta, Isää, Poikaa ja Pyhää 

Henkeä, yhtä Jumaluutta, kolmipersoonallista Ykseyttä. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Me uskovaiset oikeaoppisesti tunnustamme äidiksi sekä neitseeksi 

Sinut, joka olet synnyttänyt Kristuksen, meidän Jumalamme, ainoan ylen 

armollisen. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 

 Jumalan Poika, Sinä, joka olit ristiin naulittu <mäntyyn, seetriin ja 

kypressiin>, pyhitä meidät kaikki ja suo meidän nähdä elämää tuottavat 

kärsimyksesi! 

  

Irmossi. 4. säv. 

Oi Kristuksen eläväksitekevä risti, / valista minut, joka aamuvarhaisesta asti 

kiiruhdan / ja pelvolla Sinua kumarran, // ja anna pelastuksen päivän aina 

minulle koittaa! 

  

6. veisu. 8. säv. Irmossi 

Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja 

rukoilen Sinua: / Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun 

puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule minua, minun pelastukseni Jumala. 
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Troparit 
 

 Ristin pystyttäminen maan päälle oli riivaajahengille 

lankeemuksena. Kun me nyt näemme ristin arvokkaana esillepantuna ja 

suutelemme sitä, niin kohotkaamme syntiinlankeemuksistamme! 

 Kristus, me ylistämme Sinua Kuninkaana ja Herrana ja riemuiten 

jumalallisen pidättyväisyyden ajan puolivälissä syleilemme Ristiä, jonka Sinä 

lahjoitit meille sortumattomaksi muuriksi. 

 Herran risti on esillä ja jakaa kaikille meille suuria lahjoja. Ihmiset, 

lähestykäämme ja ammentakaamme sydämen ja sielun valistusta! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Rohkaise meitä, puhdas Neitsyt, paastoamaan kaikesta pahasta ja, 

ollen kaikkien ihmisten puoltaja, auta meitä pidättäytymään pahoista ja 

häpeällisistä teoista! 

  

Kontakki, 7. säv. 

 Leimuava miekka ei vartioi enää Eedenin porttia, / sillä ihmeellinen 

sammuttaja – ristin puu – on ilmestynyt. / Kuoleman ota ja helvetin voitto on 

karkoitettu, / sillä Sinä, minun Vapahtajani, tulit huutaen tuonelassa oleville: // 

Tulkaa jälleen paratiisiin. 

  

Iikossi 

 Pilatus pystytti Golgatalle kolme ristiä, kaksi ryöväreille ja yhden 

Eläman Antajalle. Hänet nähdessään tuonela sanoi alhaalle oleville: Oi 

palvelijani ja voimani, kuka on pistänyt naulan sydämeeni? Yhtäkkiä on 

puinen keihäs minut lävistänyt ja minä repeän. Sisintäni särkee ja vatsani on 

kipeä, niin kuin kaikki aistinikin. Henkeni on raivoissaan ja minun on pakko 

oksentaa ulos Aadam ja Aadamista syntyneet, jotka sain puun kautta, sillä puu 

saattaa heidät jälleen paratiisiin. 

  

7. veisu. 8. säv. Irmossi 

Tulen liekit peljästyivät muinoin / Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. / 

Sen tähden nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä 

karkeloivat ja veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

  

Troparit 

 Hän, joka on aikojen tuolla puolella, ilmestyi aikaan lihaan 

pukeutuneena ja parantaa hyvyydessään meidän pitkäaikaiset kärsimyksemme 

pidättyväisyyden aikana, kun tämä Jumalallinen risti on esillä meitä pyhittäen. 
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 Veisuin me kiitämme, kunnioitamme, kumarramme ja ylistämme 

Sinun valtaasi, oi Herra, sillä Sinä olet antanut meille, palvelijoillesi, 

jumalallisen ristin loppumattomaksi nautinnoksi ja meidän sielujemme ja 

ruumiittemme vartijaksi. 

 Herra, älä salli pahojen tekojen tulla syyttäjikseni tuomiopäivänä. 

Älä hylkää minua kasvojesi edestä häväistynä, vaan ole laupias minulle ja 

pelasta minut kalliilla ristilläsi, sillä suuri on Sinun armosi! 

 Kun Mooses teki karvaat vedet makeiksi puun avulla, hän kuvasi 

Sinun armoasi, oi risti, sillä Sinun voimallasi mekin olemme päässeet himojen 

karvaudesta. Tee suloisiksi meidätkin, kun me katuvin sieluin Sinua 

suutelemme! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Valtiatar, Sinä, joka olet pannut ahtaalle kaikki vihollisen juonet, 

avarra esirukouksillasi minun järkeni ahtaus ja ohjaa minut kaidan tien kautta 

vaeltamaan elämän avaruuteen! 

  

8. veisu. 8. säv. Irmossi 

Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa 

hurskaille nuorukaisille pätsin, / mutta kun näki heidät korkeimman voiman 

pelastamina, / niin hän huusi heille: / Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja 

Lunastajaamme, / papit, veisatkaa, // ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

  

Troparit 

 Jumalallinen Elisa nosti kerran puun avulla joesta raudan ja kuvasi 

etäältä Sinua, oi kunnianarvoinen risti, sillä Sinun avullasi meidätkin on 

nostettu eksytyksen syvyydestä varmaan uskoon, meidän on suotu nähdä tämä 

päivä ja uskoen kumartaa Sinua poimien pelastuksen hedelmää. 

 Siunauksellansa Jaakob selvästi kuvasi etäältä Sinua, 

kunnianarvoinen risti. Kun meidän on armossa suotu nähdä Sinut, me kaikki 

lähestymme vakain uskoin ja koskettaessamme Sinua saamme hedelmänä 

runsaan siunauksen, valkeuden, pelastuksen ja rikkomusten anteeksiannon. 

 Pidättäytymisajan puolivälissä tulkaamme iloiten, hyviin tekoihin 

pukeutuneina, ja syleilkäämme uskolla Herran ristiä, jotta me sen voiman 

johtamina hyvin mielin päättäisimme juoksumme ja kirkastuneina jumalalliset 

kärsimyspäiväsi saavuttaisimme. 

 Kolminaisuustropari 

 Veisaten me kaikki ylistämme samanalkuista, alutonta, iankaikkista, 

yhtenä hallitsevaa yksinkertaista luontoa, joka jakaantuu persooniin, 

syntymätöntä Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, luomatonta olemusta ja 



 

 9 

Jumaluutta, ja me laulamme: Papit, kiittäkää, ihmiset, ylistäkää kaikkina 

aikoina! 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Kun minä nyt näen Sinun riippuvan pahuudettoman karitsan 

tavoin, rikollisten ristiin naulitsemana, oi aluton Poikani, olen tuskan vallassa 

ja tunnen äidin synnytyskivut! huusi Puhdas Neitsyt. Häntä me 

vaikenemattomin äänin velvollisuutemme mukaisesti veisuin ylistämme 

kaikkina aikoina! 

  

Triodion 

Irmossi. 4. säv. 

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin 

tosin kuvauksellinen / mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko 

maanpiirin, joka veisaa: / Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja 

korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

  

Troparit 

 Nähdessään Sinun, kärsimyksistä vapaan, kärsivän, oi 

pitkämielinen, luomakunta kärsi kanssasi. Aurinko sammui, kalliot halkesivat 

ja koko maa järkkyi pelosta huutaen: Luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja 

korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina! 

 Käske ankarasti ruovikon petoja, jotka ahdistavat minua sisäisesti, 

minun armollinen Jumalani ja Vapahtajani Kristus, sillä Sinä kestit 

kunniattomat ruo'on iskut haluten palauttaa kunniaan kaikki, jotka rikkomus 

muinoin oli tehnyt kunniattomiksi. 

 Vanhurskas Tuomari, kun ajattelen peljättävää tuomioistuintasi, 

minä vapisen ja kauhistun, pelkään ja valitan, koska ymmärrän tekoni tuomion 

ansainneiksi. Oi Vapahtaja, kunpa pahojen tekojeni paljous ei voittaisi suurta 

laupeuttasi! 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Sinun ristiinnaulitsemisesi aiheuttaa tuskia minulle, joka synnytin 

Sinut tuskitta! Sisimpäni on tulessa, kun Sinut naulitaan ja Sinun kylkesi 

lävistetään, oi pitkämielinen! huusi Puhdas Neitsyt. Yhteen ääneen me 

ylistämme häntä Jumalansynnyttäjäksi. 

  

Toinen irmossi. 4. säv. 

Kaikki Jumalan teot ja koko luomakunta, kiittäkää Herraa! / Ihmiset, pyhittäjät 

ja nöyräsydämiset, / veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa // Häntä 

iankaikkisesti! 
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Troparit 

 Oi Kristus, puhjetkoot vuoret ja kalliot hengellisesti vanhurskauden 

riemuun nähdessään kumarrettavana ristin puun, jota me korkeasti ylistämme 

iankaikkisesti. 

 Peljättävä on Sinun ristisi armo, sillä se karkottaa pahojen henkien 

joukot ja jakaa ihmisille parannusvirtoja. Sen tähden me veisuin ylistämme 

Sinua, Kristus, iankaikkisesti. 

 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

 Ylistäkäämme kiitosvirsin alutonta Isää ja Poikaa sekä Pyhää 

Henkeä, yksiolentoista Kolminaisuutta, yhtä Alkua ja Jumalaa. Me kiitosvirttä 

laulamme Hänelle iankaikkisesti. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Kaikkien maailman lasten kielet kiitosvirsin ylistävät Sinua, Neitsyt, 

sillä Sinusta on säteillyt lähestymätön Valkeus, joka maailmaa valaisee, Kristus 

Jumala. Me aina suuresti ylistämme Häntä iankaikkisesti. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 

 Sinun ristisi kumartamiselle, ihmisiä rakastava Herra, iloitsevat 

kaikki maan ääret. Tänään enkelit taivaissa pitävät myöskin juhlaa ja 

kiitosvirsin meidän kanssamme ylistävät Sinua, Kristus, iankaikkisesti. 

  

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti 

kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

  

Irmossi. 4. säv. 

Kaikki Jumalan teot ja koko luomakunta, kiittäkää Herraa! / Ihmiset, pyhittäjät 

ja nöyräsydämiset, / veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa // Häntä 

iankaikkisesti! 

  

9. veisu. 8. säv. Irmossi 

Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi 

ihmisille ruumiissa / ja että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. // Sen 

tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja ihmisten joukot ylistävät. 

  

Troparit 

 Kaikkihyvä Herra, Sinä, minun Aurinkoni, paransit muinoin ristillä 

minun lankeemukseni vammat, kun Sinun kätesi ja jalkasi, oi kaikkien 

Kuningas, nauloilla lävistettiin ja Sinun kylkeesi keihäällä pistettiin, kun 

Sinulle annettiin juoda katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä, - Sinä, kaikkien 

ilo, ihanuus, ikuinen lunastus! 
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 Sinä, jumalallinen risti, olet safiiria ja kultaa ihanampi, aurinkoa 

kirkkaampi. Peljättävästi Voimat Sinua alati ympäröivät ja jumalallisen voimasi 

sätein Sinä valistat koko maailman. 

 Risti on myrskyyn joutuneitten satama, eksyneitten ohjaaja ja tuki, 

Kristuksen kunnia, apostolien ja profeettain voima, kilvoittelijain vahvistaja ja 

kaikkien ihmisten turva. Nähdessämme sen keskellämme suudelkaamme 

kaikki sitä pidättyväisyyttä harjoittaen. 

 Herra, kun Sinä tulet maan päälle tuomitsemaan maailmaa, jonka 

olet luonut, enkelten sotajoukot kulkevat edelläsi ja ensimmäisenä loistaa risti 

aurinkoa kirkkaammin. Ole sen voiman kautta silloin armollinen minulle ja 

pelasta minut, joka olen rikkonut kaikkia ihmisiä enemmän! 

 Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Turmeluksetta minä synnytin kohdustani Sinut, jonka Isä synnytti 

ennen kaikkia aikoja. Kuinka turmeltuneet ihmiset nyt silpovat Sinua, Poikani, 

lävistävät kylkesi keihäällä ja epäinhimillisesti naulitsevat kätesi ja jalkasi? 

huusi puhdas Neitsyt. Häntä me ansion mukaisesti ylistämme. 

  

Triodion 

Irmossi. 4. säv. 

Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon / ja viettäkööt 

juhlaa ruumiittomat henkiolennot / kunnioittaen Jumalanäidin pyhää 

riemujuhlaa ja huutakoot: // Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja 

ainainen neitsyt! 

  

Troparit 

 Ristin puun kautta Sinä, Kristus, kuihdutit synnin liekin, ja kun 

kätesi lävistettiin, Sinä pelastit vihollisen kädestä sen, joka oli hillittömästi 

ojentanut kätensä syömään sitä ainoaa hedelmää, josta nauttimisen Sinä olit 

kieltänyt, oi armorikas Kristus. 

 Kristus, suo meidän, jotka olemme kärsimyksestä vapaina 

kumartaneet kallista ristiäsi, nähdä Sinun kärsimyksesi, joka on puhtaasti 

vuodattanut kaikille ihmisille kärsimyksistä vapauden, äläkä ota huomioon 

meidän syntejämme, vaan tee meidät ylösnousemuksesi totuuden lapsiksi. 

 Ylösnousemuksellasi Sinä ylensit meidät, jotka olimme kuolemaan 

langenneet, ja veresi hinnalla Sinä sovitit meidät Isäsi kanssa, oi hyväntekijä. 

Sen tähden me ylistämme Sinua kaikkivoimallisena Jumalana ja Lunastajana! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Minä rukoilen Sinua, Jumalansynnyttäjä, aviota tuntematon Neitsyt, 

uskovaisten vahva turva: Sinä ainoa, joka olet synnyttänyt Jumalan 
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persoonallisen Viisauden, tee viisaaksi minutkin, että välttäisin pahan 

viisastelijan hyökkäykset, väijytykset ja juonet! 

  

Toinen irmossi. 4. säv. 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, / me kiitosvirsin vaikenematta ylistämme // 

Sinun neitseellistä Kristuksen synnyttämistäsi. 

 

Troparit 

 Me kumarramme ja ylistämme kallista ristiä, jota enkelten 

sotajoukot ympäröivät. 

 Me ylistämme Vapahtajan ristiä, puhdasta puuta, jonka kautta me 

ennen kuolleet tulimme osallisiksi elämästä. 

 Kunnia - -. 

 Alutonta Isää, samoin alutonta Poikaa ja samalla valtaistuimella 

olevaa Henkeä, – pyhää Kolminaisuutta me ylistämme. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Me kiitosvirsin ylistämme Sinua, oi kunnioitettava, avion-

tuntemattomaksi Äidiksi ja Neitseeksi, sillä Sinä olet siemenettömästi Luojan 

synnyttänyt. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 

 Meidät, joiden oli sallittu nähdä ja syleillä Kristuksen ristiä, johdata 

kohtaamaan Kristuksen kärsimyksien pyhimmät päivät. 

  

Irmossi. 4. säv. 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, / me kiitosvirsin vaikenematta ylistämme // 

Sinun neitseellistä Kristuksen synnyttämistäsi. 

  

Virrelmästikiirat, 4. säv. 

 Herra, Sinä tutkit totuuden / ja tunnet salaisuudet. / Sinä tuomitsit 

fariseuksen, / jonka oli vallannut turha kunnianhimo, / ja joka luuli tekojensa 

hyveillä tulevansa vanhurskautetuksi, / mutta publikaanin, joka katuen 

hartaasti rukoili anteeksi syntejään, / ja jota fariseus tuomitsi, / Sinä 

vanhurskautit. / Suo, oi Ristiinnaulittu, / meidänkin hartaasti seurata 

publikaanin esimerkkiä katumuksessa // ja saada Sinulta, oi ihmisiä rakastava, 

syntimme anteeksi! 

  

Liitelauselma: Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua 

kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet 

nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. Saakoot 

palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. 
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Sama uudelleen 

  

Liitelauselma: Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo 

menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn. 

  

Marttyyrien stikiira 

Kuka voisi olla ihmettelemättä sitä hyvää kilvoitusta, / jonka te pyhät 

marttyyrit olette kilvoitelleet. / Ruumiissa ollessanne te tunnustaen Kristusta ja 

varustettuina ristin aseella voititte ruumiittoman vihollisen. / Sen tähden te 

olitte osoittautuneetkin riivaajahenkien karkottajiksi / ja taistelijoiksi kaikkia 

raakalaisia vastaan. // Rukoilkaa uupumatta pelastusta sieluillemme! 

  

Kunnia - -  nyt - -. 8. säv. 

 Nyt luonnon Hallitsija ja kunnian Herra ristiinnaulitaan / ja Hänen 

kylkensä lävistetään. / Seurakunnan Makeus maistaa sappea ja etikkaa. / Hänet, 

joka on pukenut taivaan pilvillä, puetaan orjantappuraseppeleeseen. / Hänet, 

joka on kädellään luonut ihmisen, puetaan pilkkapukuun / ja Häntä lyö 

ihmiskäsi. / Hän, joka taivaan puettaa pilviin, / ottaa hartioilleen ruoskan iskut, 

/ syljeksimisen ja ruoskimisen, häväistykset ja korvapuustit. / Hän, minun 

Vapahtajani ja Jumalani, kaikki kärsii minun, syylliseksi tuomitun, tähden. // 

Hän, armollinen, kärsii, pelastaakseen eksytyksestä maailman. 

 

KUUDES HETKI 

  

Profetian tropari, 6. säv. 

Sinun ristillesi me kumarramme, Valtias, ja Sinun pyhää ylösnousemistasi 

ylistämme. 

 Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen 

 

Prokimeni, 6. säv.: Hän on laupias, / antaa anteeksi rikkomukset. 

 Liitelauselma: Kuuntele, kansani, minun opetustani. 

  

Profeetta Jesajan kirjasta (29:13-23): 

 Näin sanoo Herra: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja 

kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja 

koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sentähden, katso, 

minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja - kummia ja ihmeitä, ja sen 

viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Voi niitä, 

jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja 

jotka sanovat: "Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?" Voi mielettömyyttänne! 
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Onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: "Ei hän ole minua 

tehnyt", tai sanooko kuva kuvaajastaan: "Ei hän mitään ymmärrä"? Vain lyhyt 

hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen. 

Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina 

synkeästä pimeydestä. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä 

köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä. Sillä väkivaltaisista on tullut 

loppu, pilkkaajat ovat hävinneet, ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut, ne, 

jotka sanallansa langettavat ihmisiä syyhyn ja virittävät pauloja sille, joka 

oikeutta puolustaa portissa, ja verukkeilla syyttömän asian vääräksi vääntävät. 

Sentähden Herra, joka Aabrahamin vapahti, sanoo Jaakobin heimolle näin: Ei 

Jaakob enää joudu häpeään, eivätkä hänen kasvonsa enää kalpene. Sillä kun 

hän näkee, kun hänen lapsensa näkevät keskellänsä minun kätteni työn, niin he 

pyhittävät minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän ja peljästyvät Israelin 

Jumalaa. 

  

Prokimeni, 5. säv.: Auta meitä / Sinä, pelastuksemme Jumala. 

 Liitelauselma: Jumala, pakanat ovat tunkeutuneet Sinun 

perintöosaasi. 

  

Hetkien päätyttyä tapahtuu ristin kumartaminen samoin, kuin sunnuntaina. 

Sitten kallis risti viedään pois. 

 

EHTOOPALVELUS PERJANTAI-ILTANA 

 

Avuksihuutostikiirat, 7. säv. 

 Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään Sinun 

nimeäsi. 

  

Tehtyäni kalliin sieluni himojen orjaksi / minä olen tullut eläimen kaltaiseksi / 

enkä uskalla silmiänikään nostaa Sinun puoleesi, oi Korkein, / vaan painuen 

alas publikaanin tavoin rukoilen Sinua, oi Kristus, / ja huudan Sinulle: // 

Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut! 

  

Vuorosävelmän mukaiset 4 marttyyrien stikiiraa ja 4 minean stikiiraa, Kunnia -  

vainajain stikiira, nyt - - Jumalansynnyttäjän stikiira. 

  

Prokimeni, 4. säv.: Sinä, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, / ilmesty 

kirkkaudessasi.  

 Liitelauselma: Kuuntele, Israelin paimen. Sinä, joka johdat Joosefia 

niinkuin lammaslaumaa. 
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Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (12:1-7): 

 Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista 

siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren 

kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva 

siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka 

sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 

Niin Abram lähti, niinkuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen 

kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen viiden 

vuoden vanha. Ja Abram otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä 

kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat 

hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. Ja he 

tulivat Kanaanin maahan. Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin 

paikkakunalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat 

siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi 

minä annan tämän maan". Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli 

hänelle ilmestynyt. 

  

Prokimeni, 2. säv.: Nostakaa ilohuuto Jumalalle, / joka on meidän 

väkevyytemme. 

 Liitelauselma: Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja. 

  

Sananlaskujen kirjasta (14:15-26): 

 Yksinkertainen uskoo joka sanan, mutta mielevä ottaa askeleistansa 

vaarin. Viisas pelkää ja karttaa pahaa, mutta tyhmä on huoleton ja suruton. 

Pikavihainen tekee hullun töitä, ja juonittelija joutuu vihatuksi. Yksinkertaiset 

saavat perinnökseen hulluuden, mutta mielevät tiedon kruunuksensa. Pahojen 

täytyy kumartua hyvien edessä ja jumalattomien seisoa vanhurskaan porteilla. 

Köyhää vihaa hänen ystävänsäkin, mutta rikasta rakastavat monet. Syntiä 

tekee, joka lähimmäistään halveksii, mutta autuas se, joka kurjia armahtaa! 

Eivätkö eksy ne, jotka hankitsevat pahaa? Mutta armo ja totuus niille, jotka 

hankitsevat hyvää! Kaikesta vaivannäöstä tulee hyötyä, mutta tyhjästä 

puheesta vain vahinkoa. Viisasten kruunu on heidän rikkautensa, mutta 

tyhmäin hulluus hulluudeksi jää. Uskollinen todistaja on hengen pelastaja, 

mutta joka valheita puhuu, on petosta täynnä. Herran pelossa on vahva 

varmuus ja turva vielä lapsillekin. 

  

Ja Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 


