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ENSIMMÄISEN VIIKON KESKIVIIKKO 

Aamupalvelus 

 

Heksapsalmin jälkeen vuorosävelmän mukaiset kolminaisuustroparit.  

 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen saman sävelmäjakson mukaiset 

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

 Ihmisiä rakastava Herra! Sinä olet kärsimyksilläsi vapauttanut kaikki 

himojen vallasta. Sinä olet ristilläsi kuolettanut lihani himot. Tee minut, sitten kuin 

olen otollisesti palvellen paaston Sinun kunniaksesi suorittanut, arvolliseksi 

näkemään jumalalliset kärsimyksesi, jotta saisin ottaa vastaan auliisti antamasi 

suuren armon. 

 Kunnia - -. Sama uudelleen 

 Nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Neitsyt, Sinun Äitisi, oi Kristus, nähdessään Sinut kuolleena puun 

päälle ojennettuna itki katkerasti ja sanoi: Poikani! Mikä kauhea salaisuus. Sinä, joka 

kaikille lahjoitat iankaikkisen elämän, vapaaehtoisesti kuolet ristissä häpeällisellä 

kuolemalla. 

  

3:nnen kunnian jälkeen nämä katismatroparit, 2. säv.: 

 Herra, Sinä ainoa ihmisiä rakastava, tee kaikki meidät arvollisiksi 

hartain mielin, puhtaina, rauhallisesti, ristisi voiman tukemina käymään läpi tämä 

valoa tuottava itsemme hillitsemisen aika, jonka Sinä olet nyt pyhittänyt ja meille 

lahjoittanut. 

 Kunnia - -. Sama uudelleen 

 Nyt - -. Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

 Sinun Poikasi kunniallisen ristin varjelemina, oi Valtiatar, puhdas 

Jumalansynnyttäjä, me kaikki helposti torjumme kaikki vihollisen hyökkäykset. 

Senpä vuoksi me ylistämmekin autuaaksi Sinua, oi Valon Äiti ja sielujemme ainoa 

toivo. 

  

Minean kanoni, ja nämä triodionit kohdallansa. Luemme myös Vanhan testamentin 

3:nnen veisun. 

  

3. veisu. 2. säv. Irmossi 

Erämaa, pakanallinen seurakunta, / puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun 

tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra. 

  

 

 

Troparit 
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 Naulitkaamme itsemme hillitsemisellä jäsenemme ristiin, olkaamme 

alttiit rukoilemaan, kuten on kirjoitettu, ja vaeltakaamme sen jälkiä, joka on kärsinyt 

ja kuolettanut himot. 

 Hyljätkäämme inholla pois karvas synti ja hartaasti pyrkikäämme 

olemaan otollisia Kristukselle, joka vapaaehtoisesti maistoi katkeraa nestettä, ja joka 

on ristillänsä kukistanut pahuuden alkuunpanijan. 

 Kun synti tuli tavakseni, niin se vetää minua perinpohjaiseen 

kadotukseen, mutta Sinä, laupias, armosta rikas Herra, pelasta minut siitä ristilläsi! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Kaikkia luotuja ylempi Valtiatar! Sinä olet synnyttänyt valtiaan Herran. 

Vapauta minut kavalista kavalamman vihollisen orjuudesta! 

  

Toinen irmossi, 2. säv. 

Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! / Vahvista itsessäsi meitä ja istuta 

pelkosi meidän sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat. 

  

Troparit 

 Ristin puusta puhkesi maailmalle pidättyväisyyden kukka. 

Ottakaamme se halulla vastaan ja nauttikaamme Kristuksen jumalallisten käskyjen 

moninaista hedelmää! 

 Ryhtyen nytkin himojen hillintään ristiinnaulitkaamme lihamme 

Herrassa ja osoittakaamme se kuolleeksi kaikki eläen jumalisesti. 

 Kunnia - -. 

 Minä ylistän yhden Muodon kolmea Persoonaa, Isää, Poikaa ja Henkeä, 

Jumaluuden yhtä Valtaa, kaikkien Kuningasta ja kirkkautta. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Peljättävä on Sinun synnyttämäsi, oi Puhdas, sillä Hän on ihmiseksi 

tullut Jumala, joka on aluttomasti syntynyt Isästä ja Sinusta viimeisinä aikoin 

miehettä. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 

 Veisuin minä ylistän ristiinnaulitsemistasi ja jumalallisen kylkesi 

lävistämistä, oi Kristus, sillä siitä minä ammennan joka päivä kuolematonta juomaa 

ja saan pyhityksen. 

  

Katabasia, 2. säv. 

Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! / Vahvista itsessäsi meitä ja istuta 

pelkosi meidän sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat. 

  

8. veisu, 2. säv. Irmossi 

Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: 

/ se poltti kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: // 

Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 
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Troparit 

 Himojen liekki polttaa sieluani, mutta Sinä, minun Hyväntekijäni, 

sammuta se suuresta laupeudestasi armosi kasteella siitä himottomuuden lähteestä, 

joka virtasi puhtaasta kyljestäsi silloin, kun Sinä olit naulittu ristiin. 

 Kun Sinut, oi Kristus, ylennettin ristille, niin Sinä ylensit silloin meidät, 

pahuuteen langenneet. Vedä siis minutkin, joka olen synnin kuiluun alas luisunut, ja 

aseta pelastuksen vahvalle kalliolle, jotta minä ylistäisin Sinun voimaasi. 

 Puhdista, oi Kristus, keihäälläsi minun sydämeni mätähaavat, jotka 

käärme löi minuun myrkkyhampaillaan, tee minut täysin terveeksi ja suo minun 

horjahtamatta kulkea jumalallisia polkujasi! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Sinua, valoisa lamppu ja kynttilänjalka, johon syttyi jumaluuden tuli, ja 

joka valaisi öiseen turmelukseen vajonneet, - Sinua, oi Puhdas, me kaikki ylistämme 

ja synnyttämääsi Poikaa kiitämme. 

  

Toinen irmossi, 2. säv. 

Veisatkaamme Hänelle, / joka on muinoin Siinain vuorella / edeltäkuvannut 

Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, // sekä 

kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina. 

  

Troparit 

 Veisatkaa Hänelle, joka naulittiin ristinpuulle ryöväreitten keskelle, ja 

jonka elämää vuodattava kylki keihäällä lävistettiin, sekä kiittäkää ja suuresti 

ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

 Sinä, joka tuomitset kaiken maan, seisoit tuomioistuimen edessä, Sinua 

lyötiin, pilkattiin ja ylennettiin ristille, ja Sinä vapautit minut muinaisen synnin 

turmeluksesta kaikiksi ajoiksi. 

 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

 Veisuin me ylistämme Sinua, yksi Jumaluus, Kolminaisuus, jakamaton 

luonto, joka jakaudut Persooniin, tuhoutumaton valta, Isä, Poika ja Henki, kaikkina 

aikoina. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Puhdas Jumalansynnyttäjä, taivaan portti, kaikkien kristittyjen 

pelastuksen ovi, ota vastaan meidän rukouksemme, kun me ylistämme Sinua 

autuaaksi kaikkina aikoina. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 

 Kristuksen risti! Sinä olet johdattanut ryövärin uskoon. Tee minutkin 

pian kelvolliseksi paaston hartaan kilvoituksen avulla kumartamaan Sinua ja 

saavuttamaan elämä. 

 Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti 

kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 
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Katabasia, 2. säv. 

Veisatkaamme Hänelle, / joka on muinoin Siinain vuorella / edeltäkuvannut 

Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, // sekä 

kiittäkäämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina. 

  

9. veisu, 2. säv. Irmossi 

Aluttoman Isän Poika, / Hän, Jumala ja Herra, / tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi 

meille / valistaaksensa pimeyden vallassa olevat / ja kootaksensa hajotetut. // Sen 

tähden me korkeasti ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme. 

  

Troparit 

 Kun paaston valo on aurinkoa kirkkaammin loistanut, niin valoisan 

armon sanoma: ristin säteet, kunniallisen kärsimyksen valo ja ylösnousemuksen 

päivän pelastus kaikille julistetaan. 

 Haluamalla halutkaamme puhtautta, paetkaamme haureutta, 

vyöttäkäämme kupeemme siveydellä, jotta osoittautuisimme puhtaina Puhtaan ja 

kaikilta vain puhtautta vaativan sielujemme Pelastajan eteen. 

 Kristus! Sinä olet naulinnut ristiin Aadamin synnin. Naulitse pelkoosi 

minun lihani! Päästä minut irti paheitteni siteistä! Herra! Ruhjo keihäälläsi rikki 

pahan hengen nuolet ja pelasta minut sen tuottamasta kadotuksesta! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Neitsyt! Sinä olet synnyttänyt Herran Kristuksen, - vanhurskaimman, 

ainoan anteeksiantavaisen Tuomarin. Pelasta, oi Neitsyt, minut tuomiosta, tulesta ja 

vaivasta, joita minulle synnin nautinto tuottaa. 

  

Toinen irmossi, 2. säv. 

Pyhää, puhdasta Neitsytäitiä / me kaikki uskovaiset veisuja laulaen // hurskaasti 

Jumalansynnyttäjäksi ylistämme. 

  

Troparit 

 Voi Sinun laupeuttasi, Herra, sillä Sinä kestit minun, turmioon tuomitun, 

takia ristin, naulat ja keihään! Sen tähden minä veisuin ylistän Sinua, Kristus! 

 Kumartaen Sinun ristiäsi, ruokoa, nauloja, keihästä ja elävöittäviä 

kärsimyksiäsi, oi Kristus, me kaikki ihmiset veisuin ylistämme Sinua! 

 Kunnia - -. 

 Kolmipersoonainen yksikkö. yksi Kolminaisuus, hallitseva luonto, 

kunniassa yksi Isä, Poika ja jumalallinen Henki, pelasta kaikki meidät! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Iloitse, Jumalansynnyttäjä, maailman armahdus, sillä Sinuun 

turvautuessamme me kaikki syntiset saamme aina sovituksen Jumalan edessä! 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 

 Herra, vahvista minut ristilläsi ja suo minun, oi Hyvä, vakavin mielin 

loppuun kilvoitella paaston aika. 
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Katabasia, 2. säv. 

Pyhää, puhdasta Neitsytäitiä / me kaikki uskovaiset veisuja laulaen // hurskaasti 

Jumalansynnyttäjäksi ylistämme. 

 

Virrelmästikiirat, 8. säv. 

Tulkaa, alistakaamme paastolla valtamme alle ajatustemme vietit, / suojellen 

itseämme henkemme siivillä, / jotta me helposti läväistyämme vihollisen nostaman 

myrskyn / tulisimme arvollisiksi kumartamaan / maailman edestä vapaaehtoisesti 

itsensä teurastettavaksi antaneen Jumalan Pojan ristille / ja hengellisesti 

viettäisimme Vapahtajan kuolleista ylösnousemisen juhlaa. / Nouskaamme vuorelle 

/ ja Kristuksen opetuslasten kanssa ylistäkäämme ihmisiä rakastavaa Poikaa, // joka 

on Isältä saanut kaiken vallan. 

  

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

päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet nöyryyttänyt meitä, 

yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. Saakoot palvelijasi nähdä sinun 

tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. 

  

Sama uudelleen 

 

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

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

Marttyyrien stikiira 

Kristuksen murtumattomat marttyyrit! / Te olette ristin voimalla voittaneet 

vääryyden / ja olette saaneet iankaikkisen elämän armon. / Te ette peljästyneet 

hirmuvaltiain uhkauksia. / Te iloitsitte, kun teitä kidutettiin ja ruhjottiin. / Mutta 

teidän verenne on tullut sieluillemme pelastukseksi. // Rukoilkaa, että sielumme 

pelastuisivat! 

  

Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Herra, mikä näky on silmieni edessä? / Sinä. joka pidät hallussasi koko 

luomakunnan, olet puuhun ripustettuna; / Sinä, joka annat kaikille elämän, olet 

kuoletettuna, / - näin valitti itkien puhtahin Jumalansynnyttäjä // nähdessään ristissä 

hänestä sanoin selittämättömästi syntyneen Jumalihmisen. 

Kuudes hetki 

 

Profetian tropari, 4. säv. 

Sinä tunnet, oi ihmisiä rakastava, meidän luontomme, / tunnet meidän 

heikkoutemme. / Me olemme syntiä tehneet, / mutta emme ole Sinusta, oi Jumala, 

luopuneet, / emmekä ole käsiämme vieraan Jumalan puoleen kohottaneet. / 

Armahda meitä, oi Laupias, / Sinun hyvyytesi tähden! 
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Prokimeni, 4. säv.: Minä ylistän Herraa / kaikesta sydämestäni. 

 Liitelauselma: Minä iloitsen ja riemuitsen Sinussa. 

  

Profeetta Jesajan kirjasta (2:3-11): 

 Näin sanoo Herra: "Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Ja 

Hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he 

takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa 

vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme 

Herran valkeudessa. Sillä Sinä olet hyljännyt kansasi, Jaakobin heimon, koska he 

ovat täynnä Idän menoa, täynnä ennustelijoita niin kuin filistealaiset, ja lyövät kättä 

muukalaisten kanssa. Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa, eikä heidän 

aarteillaan ole määrää; heidän maansa tuli täyteen hevosia, eikä heidän vaunuillaan 

ole määrää. Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia, he kumartavat kättensä tekoa, 

sitä, minkä heidän sormensa ovat tehneet. Silloin ihminen masentuu ja mies painuu 

maahan, mutta älä anna heille anteeksi. Mene kallion kätköön, piiloudu maan 

peittoon Herran kauhua ja Hänen valtansa kirkkautta pakoon. Ihmisten ylpeät 

silmät painuvat maahan, miesten korskeus masentuu, ja sinä päivänä Herra 

yksinänsä on korkea. 

Prokimeni, 6. säv.: Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta; / oikeamieliset 

saavat katsella hänen kasvojansa.  

 Liitelauselma: Herraan minä turvaan; kuinka te sanotte minulle? 

 

Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat, 8. säv. 

 Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään Sinun 

nimeäsi.   

 

Veljet! Paastoten ruumiillisesti, paastotkaamme myös henkisestikin: / 

Katkaiskaamme kaikki vääryyden kahleet, / rikkokaamme voimallisten siteitten 

paulat, / repikäämme kaikki väärät välikirjat: / antakaamme nälkäisille leipää / ja 

kodittomat saattakaamme koteihin, // että saisimme Kristukselta Jumalalta suuren 

laupeuden. 

  

Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun Sinä minulle hyvin 

teet. 

  

Sama uudelleen 

 

Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.  

  

Marttyyrien stikiira 

Kuinka suuri on pyhäin marttyyrein kunnia, / mikä ylistys olisi riittävä heille! / 

Sinun, taivaat puoleemme taivuttaneen ja luoksemme alas tulleen tähden he 
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taivuttivat niskansa miekan alle. / Sinun tähtesi, joka itsesi panit tyhjäksi ja otit 

palvelijan muodon, / he nöyryyttivät itsensä aina kuolemaan saakka, / jäljitellen 

Sinun köyhyyttäsi. / Heidän rukouksiensa tähden // armahda meitä, Jumala, Sinun 

suuresta laupeudestasi! 

  

Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi minun rukousteni ääntä.  

  

Herra Joosefin stikiirat, 2. säv. 

Jeesus, totinen hengellinen Aurinko, / lähetti teidät, jumalannäkijät apostolit, / ikään 

kuin jotkut leimuavat salamat koko maailmaan / ja Jumalan innoittaman saarnanne 

valolla / karkotti pois eksytyksen pimeyden / sekä valaisi ne, jotka 

tietämättömyyden pimeyteen olivat petoksen kautta joutuneet. / Rukoilkaa, pyhät 

apostolit, hartaasti Jeesusta, / että Hän antaisi meille taivaasta valonsa // ja suuren 

laupeuden. 

Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? 

Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin.  

  

Elias paastolla itsensä kirkastettuaan / kohosi hyveillään taivaallisissa vaunuissa 

ylös / ja liikkui taivaan korkeudessa. / Seuraa, viheliäinen sieluni, hartaasti häntä / ja 

paastoa kaikesta pahasta, kateudesta ja riidasta / sekä hetkellisestä, intohimoisesta 

hekumasta, / jotta välttäisit haikean vaivan ja ikuisen helvetin / huutaen 

Kristukselle: // Herra, kunnia olkoon Sinulle! 

  

Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni 

Hänen sanaansa.  

 

Herra Theodoroksen stikiira, 5. säv. 

Jumaliset apostolit, / maailman lämpimimmät esirukoilijat ja oikeauskoisten 

suojelijat! / Teillä on rohkeuden voima Kristuksen, meidän Jumalamme edessä. / Me 

pyydämme teitä, suuresti kunnioitetut, / rukoilkaa puolestamme, / että me saisimme 

paaston hyvän ajan hyvin mielin viettää / ja vastaanottaa yksiolennollisen 

Kolminaisuuden armon. // Te, kunnialliset suursaarnaajat, rukoilkaa sielujemme 

puolesta! 

  

Neljä minean stikiiraa 

Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira 

  

Prokimeni, 5. säv.: Sinä, Herra, varjelet heitä, / suojelet hänet iäti tältä sukukunnalta. 

 Liitelauselma: Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet. 

  

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (1:24-2:3): 

 Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, 

karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin: 
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Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa 

mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli 

hyvä. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja 

vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki 

matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, 

Jumalan kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät. Ja Jumala 

siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää 

maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja 

kaikki maan päällä liikkuvat eläimet". Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille 

kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki 

puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. Ja kaikille 

metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa 

on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi." Ja tapahtui niin. 

Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä Hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli 

ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine 

joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka Hän oli tehnyt, 

ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka Hän oli tehnyt. Ja Jumala 

siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska Hän sinä päivänä lepäsi kaikesta 

luomistyöstänsä, jonka Hän oli tehnyt. 

  

Prokimeni, 6. säv.: Katsahda tänne, vastaa minulle, / Herra, minun Jumalani. 

 Liitelauselma: Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat? 

  

Sananlaskujen kirjasta (2:1-22): 

 Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun 

käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon - niin, jos 

kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä 

kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan 

tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, Hänen suustansa lähtee tieto ja taito. 

Oikeamielisille Hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville, niin että 

Hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien. Silloin ymmärrät 

vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden - hyvyyden tien kaiken; sillä viisaus 

tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi, taidollisuus on sinua varjeleva ja 

ymmärrys suojeleva sinut. Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti 

puhuu; niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaaksensa pimeyden teitä; niistä, 

jotka iloitsevat pahanteosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta, joiden polut ovat 

mutkaiset ja jotka joutuvat väärään teillänsä. - Se pelastaa sinut irstaasta naisesta, 

vieraasta vaimosta, joka sanoillansa liehakoitsee, joka on hyljännyt nuoruutensa 

ystävän ja unhottanut Jumalansa liiton. Sillä hänen huoneensa kallistuu kohti 

kuolemaa, hänen tiensä haamuja kohden. Ei palaja kenkään, joka hänen luoksensa 

menee, eikä saavu elämän poluille. Niin sinä vaellat hyvien tietä ja noudatat 

vanhurskasten polkuja. Sillä oikeamieliset saavat asua maassa, ja nuhteettomat 
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jäävät siihen jäljelle; mutta jumalattomat hävitetään maasta, ja uskottomat siitä 

reväistään pois. 

  

Edelleen Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 

 


