
Tekstit ovat Rovasti Tapani Revon suomennoksia – Вечная память!
”Bysantti ja Pohjola”- kirjasesta Liisa Toppila kirjoitti ne tietokoneelle; ja Helena-kanttori on 

stilisoinut ne verrannut niitä slaavinkieliseen triodioniin.

LASKIAISVIIKON LAUANTAI

Vietämme kaikkien askeesissa loistaneiden pyhittäjä 
jumalankantajaisien muistoa.

PERJANTAI-ILTA

Iltapalveluksessa Alkupslamin jälkeen luemme katismaksi ”Minä 
huudan ahdistuksissani Herran puoleen…” (18.katisma).  
Avuksihuutostikiiroiksi laulamme kuuteen stikhokseen liitettyinä nämä 
psosomoia-stikiirat toistaen ne.

8.säv. (säkeet 1-3,L)
Tulkaa kaikki uskovaiset,/ ylistäkäämme pyhittäjäisiemme joukkoja /
Antoniosta päämiestä, loistavaa Ethymiosta, jokaista erikseen ja 
kaikkia yhdessä,/ käyden ymmärryksellämme läpi heidän 
elämänvaelluksensa / aivan kuin nautintojen uuden paratiisin,/
ilolla huutakaamme:/ Nämä puut, jotka meidän Jumalamme on 
istuttanut, nämä puut, joista on puhjennut kukkaan elämän 
kuolemattomia hedelmiä,/ he ovat tuoneet Kristukselle, joka ruokkii 
meidän sielujamme,/ heille huutakaamme:/ Autuaat jumalankantajat,// 
rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme.

8.säv. (säkeet 1-3,L)
Iloitse uskova Egypti, iloitse pyhä Libya, iloitse valittu Theba,/ iloitse 
jokainen paikka, kaupunki ja kylä,/ joka on kasvattanut valtakunnan 
kansalaisia pidättymisellä ja vaivoilla,/ ja näitten lukumäärää 
enentänyt,/ ja on tehnyt nämä taivasta ikävöivät Jumalalle täydellisiksi 
miehiksi./ Heistä on tullut meidän sielujemme valoja./
Ihmeitten säteillä ja tekojen hiellä he ovat hengellään loistaneet
kaikkiin maailman ääriin./ Heille huutakaamme:/ Ylen autuaat isät,// 
rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme.



8.säv. (säkeet 1-3,L)
Kuka maan päälle syntyneistä / pystyisi luettelemaan teidän 
ihmeelliset elämäntapanne,/ te, ylen maineikkaat isämme./ Kenen kieli 
pystyisi ilmaisemaan pyhät kilvoituksenne Pyhässä Hengessä,/ teidän 
hikenne, teidän hyveittenne voittopalkinnot, teidän ruumiinne 
näännyttämisen,/ kamppailunne himoja vastaan rukouksin ja 
kyynelin / läpi öiden  valvomiset,/ totisesti enkelten kaltaisia te 
maailmassa olitte,/ pahojen henkien voimat, te täysin tuhositte,/ 
suoritettuanne käsittämättömiä, tavattomia ihmeitä./ Sen tähden 
rukoilkaa meidän kanssamme, te, ylen autuaat,// että me iankaikkisen 
ilon saisimme,

Kunnia - 6.säv. (säkeet 1-3,L)
Varjeltuanne puhtaana sitä, mikä oli Jumalan kuvaksi luotua / ja 
asetettuanne mielenne johtamaan kilvoitustaistelua tuhoisia himojanne 
vastaan,/ te kohositte Jumalan kaltaisuuteen niin paljon kuin se on 
mahdollista. / Sillä miehuullisesti vastustettuanne ihmisluontoa,/ te 
kiiruhditte alistamaan pahemman paremmalle,/tehdäksenne lihan 
hengen palvelijaksi./ Sen tähden teistä tuli munkeista parhaimpia,/ 
erämaan kansalaisia,/ lahjakkaista etevimpiä, hyveiden 
noudattamisessa tarkkoja./ Ja nyt taivaassa, kuvastimista 
vapauduttuanne,/ te ylen pyhät kirkkaasti näette pyhän 
Kolminaisuuden./ Välittömästi osaksenne tuli kohota // teitä uskolla ja 
rakkaudella kunnioittavien yläpuolelle.

Nyt… Theotokion. Ensimmäisen vuorossa olevan sävelmän mukaan. 
Tämän jälkeen ”Oi Jeesus Kristus…”.

Prokimeni, 7.sävelmä:
”Jumala, Sinä olet minun turvani; sinun laupeutesi käy minun 
edelläni”
Jae: ”Jumalani pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka 
nousevat minua vastaan”

Sitten profetia



Sakariaksen profetian lukeminen: 8: 19 – 23
”Näin sanoo Herra Sebaot:neljännen ja viidennen, seitsemännen ja 
kymmenennen kuukauden paastopäivät ovat vielä kerran Juudan 
heimoille ilon ja riuemun päiviä, onnellisen juhlan aikaa.Rakastaa 
totuutta ja rauhaa! Näin sanoo herra Sebaot: Vielä on tapahtuva, että 
monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtevät liikkeelle. He 
kulkevat kaupungista toiseen ja sanovat:”lähtekää tekin mukaan, 
menkäämme yhdessä Jerusalemiin uhraamaan Herralle ja etsimään 
häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia”. Ja kaikkialta kuuluu 
huuto:”Minä tulen mukaan!” Kansanjoukot ja mahtavat kansat 
saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan minua, Herraa Sebaotia, 
uhraamaan minulle ja etsimään minulta apua.”Näin sanoo Herra 
Sebaot:Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisinn tarttuu noina päivinä 
kymmenen miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat:’me 
tahdomme tulla teidän mukaanne.Olemme kuulleet, että Jumala on 
teidän kanssanne’.”

Prokimeni 6.säv.:Pankoon Israel toivonsa Herraan nyt ja 
iankaikkisesti.
Jae: Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä

Edelleen
Suo Herra, että me tämän illan syntiä tekemättä viettäisimme…
Virrelmästikiroista tämä Idiomelon

2.säv. (säkeet 1-4,2-,L)
Puhdistakaamme, veljet, itsemme kaikesta lihan ja hengen 
saastaisuudesta./ Kirkastakaamme sielujemme lamput rakastamalla 
köyhiä,/ ilmiannoilla toisiamme  näännyttämättä./ Sillä aika on 
saapunut,/ jolloin Ylkä tulee, antamaan kaikille tekojensa mukaan./
Menkäämme sisälle yhdessä viisaitten neitseitten kanssa / ja 
huutakaamme Hänelle nuo ryövärin viisaat sanat:// Herra, muista 
meitä, kun tulet valtakuntaasi.



Jae: 
Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaassa asut. Katso, niin 
kuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niin kuin 
palvelijattarien silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän 
silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme puoleen, kunnes hän 
armahtaa meitä.

Ja jälleen sama Idiomelon.

Jae:
Ole meille armollinen, Herra. Sillä kylliksi olemme saaneet 
ylenkatsetta. Sielumme on kylliksi saanut. Pilkka suruttomille ja 
ylenkatse ylpeille.

Marttyyreille. Sama sävelmä 2.säv. (säkeet 1-4,2-,L)
Kun pyhät marttyyrit rukoilevat meidän puolestamme / ja Kristusta 
ylistävät,/ niin kaikkinainen viettelys poistuu,// ja ihmissuku uskolla 
pelastuu.

Kunnia, 8.säv. (säkeet 1-3,L)
Te munkkien suuret joukot, te opettajat,/ me kunnioitamme teitä isät ja 
pyhittäjät,/ sillä teidän kauttanne me olemme oppineet tuntemaan/ 
totisesti oikean tien, sitä vaeltaaksemme./ Autuaita olette te Kristusta 
palveltuanne / ja vihollisenvoimasta voiton saatuanne./ Te olette 
enkelien kanssaeläjiä,/ vanhurskaiden ja pyhien kanssa asuvia.// 
Heidän kanssaan rukoilkaa Kristusta armahtamaan sielujamme.

Nyt…  Theotokion, 8.säv. (säkeet 1-3,L)
Iloitse puhtauden aarreaitta,/ iloitse aineettoman valon kanssaeläjä,/
iloitse pelastuksemme pääkohta,/ iloitse apostolien saarna,/ iloitse 
marttyyrien kerskaus,/ iloitse Puhtain, profeettain ennustusten 
täyttymys,/ askeettien ja munkkien loisto,// uskovaisten pelastus.

Sitten: Herra, nyt Sinä lasket … Pyhä Jumala … Isä meidän …

Tropari, 4.säv. (säkeet 1-2,L)
Isämme Jumala,/ Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan./ Älä ota 
laupeuttasi meiltä pois,/ vaan isämme rukouksien tähden,// ohjaa 
rauhassa elämäämme.



Kunnia … nyt … Theotokion. Sama sävelm 4.säv. (säkeet 1-2,L)
Maailman alusta kätketty, enkeleillekin tuntematon salaisuus,/ on 
sinun kauttasi Jumalansynnyttäjä, maan päällä paljastunut:/
sekoittamattomalla yhteydellä on Jumala tullut lihaksi,/ ottanut 
meidän tähtemme ristin vapaaehtoisesti kannettavakseen./ Sen kautta 
herätettyään kuolleista Ensinluodun/ Hän on pelastanut kuolemasta // 
meidän sielumme.

Nämä samat troparit myös ”Jumala on Herra..” jakeitten yhteydessä.
Edelleen niin kuin juusto-keskiviikkona on sanottu:
Vähäisessä ehtoonjälkeisessä palveluksessa laulamme sävelmän 
mukaisen kuolleille määrätyn kanonin.
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