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KESKIVIIKKOILTA 

Ehtoopalvelus 

 

Avuksihuutostikiiroina oktoehoksen ja minean stikiirat.  

Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira. 

 

Prokimeni, 5. säv. 

Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, / aja minun asiani väkevyydelläsi. 

 Liitelauselma: Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun suuni 

sanat. 

 

Profeetta Jooelin kirjasta (3:12–21) 

Näin sanoo Herra: Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin 

laaksoon, sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka 

taholta tulleita. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, 

sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän 

pahuutensa on suuri. Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja 

ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa. Aurinko ja 

kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. Herra ärjyy Siionista ja 

antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra 

on kansansa suoja, Israelin lasten turva. Ja te tulette tietämään, että minä olen 

Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem 

on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi. Sinä päivänä vuoret 

tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan 

puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee 

Akasialaakson. Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi 

väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet 

viatonta verta heidän maassansa. Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti 

ja Jerusalem polvesta polveen. Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, 

josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa. 

 

Prokimeni, 6. säv. 

Pane toivosi Herraan, Israel, / nyt ja iankaikkisesti. 

 Liitelauselma: Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä, eivät minun silmäni 

ole korskeat. 
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Virrelmästikiiroissa tämä kahdesti tavanmukaisten liitelauselmien kera, 3. 

säv. 

Meille on saapunut paaston kevät ja katumuksen kukka. / Veljet, 

puhdistautukaamme siis kaikesta saastasta, / veisatkaamme valkeuden 

antajalle ja lausukaamme: // Kunnia olkoon Sinulle, oi ainoa ihmisiä 

rakastava!  

 

Marttyyristikiira 

Uskon tukemina, toivon vahvistamina / sielullisesti yhdistyneinä ristisi 

rakastamiseen, oi Herra, / Sinun marttyyrisi tuhosivat vihollisen hirmuvallan 

// ja saatuaan seppeleet rukoilevat ruumiittomien kanssa meidän sielujemme 

puolesta. 

 

Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira. 

Oi pyhistä ensimmäinen, / ja puhdas Valtiatar, / joka olet taivaallisten 

joukkojen ylistysveisu, / apostolien kiitosvirsi, / ja profeettain julistuksen aihe, 

// ota vastaan meidänkin rukouksemme! 

 

TORSTAIAAMU 

Aamupalvelus 

 

Psalmikatisman l :sen kunnian jälkeen oktoehoksesta apostolien 

katismatroparit, 2:sen kunnian jälkeen nämä triodionin katismatroparit,  

5. säv. 

 Kaikki apostolit seppelöivät tänään nelikymmenpäiväisen 

esipuhdistuksen ja pyhittävät paaston ajan Kristuksen, Lunastajan, 

pyhityksellä, he julistavat ennalta kaikille Hänen ylösnousemustansa ja 

rukoilevat Herraa, että Hän armahtaisi meidän sielujamme. 

 Kunnia - -. Sama uudelleen 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, Sinuun vakaasti turvautuvien suoja, rukoile Poikaasi 

meidän puolestamme ja vapauta Hänen apostoliensa kanssa meidät 

moninaisista kiusauksista, vaaroista ja hirveästä uhasta ja pelasta 

esirukouksillasi kaikki meidät, jotka Sinua veisuin ylistämme. 

 

Psalmin 50 (51) jälkeen oktoehoksen ja minean kanonit sekä triodionit. Ne 

veisut, joissa on triodion, jätämme pois oktoehoksen ia minean kanoneista, 

koska triodion on kaksi-irmoksinen. 
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4. veisu. 4. säv. Irmossi 

Profeetta kuuli Sinusta sanoman, oi Herra, ja peljästyi, / hän käsitti Sinun 

tekosi ja hämmästyi. / Kunnia olkoon Sinun voimallesi, // kunnia Sinun 

alentumisellesi, oi ihmisiä rakastava.  

 

Troparit 

 Sinun opetuslapsesi loistivat maailmassa Jumalan tuntemisen sätein, he 

mustasivat eksytyksen ja hajottivat petoksen synkeyden. Pelasta heidän 

rukoustensa tähden ne, jotka ylistystäsi veisaavat! 

 Taistojen hyvien hedelmäin seppelöimä paaston esiportti toivottaa 

tervetulleiksi ne, jotka sinne rientävät raittiisti salaisin veisuin ja lauluin. 

Uskovaiset, innolla rientäkäämme kaikki yhdessä! 

 Kärkkään hillittömyyden seurauksena minä kurja olen puettu 

kuoletuksen vaatteeseen, mutta oi Jumalan Poika, pue Sinä minut 

uudestisyntymisen valoisaan asuun! 

 Minä olen viettänyt elämäni pahuudessa ja kaikkinaisessa 

epäpuhtaudessa, mutta armollinen Kristus Jumala! Riennä ja pelasta minut 

hyvyydessäsi! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Ymmärryksen ylittäen Sinussa sikisi luomakunnan Valtias, oi 

Jumalansynnyttäjä, ja yliluonnollisesti Sinä Hänet synnytit. Rukoile 

lakkaamatta  että Hän pelastaisi kaikesta vihasta meidät, jotka Sinua 

autuaaksi ylistämme! 

 

Irmossi. 4. säv. 

Profeetta kuuli Sinusta sanoman, oi Herra, ja peljästyi, / hän käsitti Sinun 

tekosi ja hämmästyi. / Kunnia olkoon Sinun voimallesi, // kunnia Sinun 

alentumisellesi, oi ihmisiä rakastava.  

 

Toinen. 2. säv. Irmossi 

Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, / vaan itse 

ilmestyit meille Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana / ja pelastit koko minun 

ihmisluontoni. / Sen tähden minä huudan Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun 

voimallesi. 
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Troparit 

 Oi maineikkaat apostolit, te hajotitte hillittömyyden pimeyden ja 

valistitte opetustenne säteillä kaikki syntiset ja Vanhurskaat 

pidättyväisyyteen. 

 Sanan kuultavina helminä te, apostolit, kaunistitte pidättyväisyydellä 

kaikki maan ääret ja viljelitte sielujemme totisen jalouden. 

 Apostolit, te tukahdutitte paaston vilvoituksella himojen pätsin ja 

opetitte kaikille ihmisille, että paasto on valloittamaton kaupunki ja 

pyhityksen asumus. 

 Minä kurja olen tehnyt syntiä enemmän kuin kukaan ihminen, Manassen 

tavoin olen rikkonut katumatta. Oi Herra, valmista minulle katumuksen 

elintapa, ennen kuin kuolema minut hajottaa! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Me, kaikki uskovaiset tunnemme Sinut, oi Jumalansynnyttäjä Valtiatar, 

pelastuksen satamaksi ja sortumattomaksi muuriksi, sillä esirukouksillasi Sinä 

pelastat meidän sielumme vaaroista! 

 

Irmossi. 4. säv. 

Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, / vaan itse 

ilmestyit meille Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana / ja pelastit koko minun 

ihmisluontoni. / Sen tähden minä huudan Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun 

voimallesi. 

 

8. veisu. 4. säv. Irmossi 

Sinä Herra, olet viisaudessa kaiken perustanut. / Maan perustukset Sinä olet 

taidollasi kiinnittänyt mittaamattomiin vesiin. / Sen tähden me kaikki 

huudamme veisaten: // Kiittäkää, Herran teot, lakkaamatta Herraa! 

 

Troparit 

 Herra, koko maa on täynnä Sinun kiitostasi, sillä jumalallisten 

opetuslastesi jumalallinen ääni on käynyt yli kaiken maan ja käännyttänyt sen 

tietämättömyyden syvyydestä tietoon, kun se veisaa: Kiittäkää, Herran teot, 

Herraa! 

 Katumuksen jumalallinen armo on koittanut tuoden pelastuksen niille, 

jotka rakastavat sen vaivannäön kilpatantereita. Juokse siis, sieluni, Valtiaasi 

tykö ja pyydä saada anteeksi monet rikkomuksesi! 

 Jumalan antaman pidättyväisyyden kilpakenttä on avattu! Käykäämme 

riemuiten sinne, me jotka tarvitsemme armahdusta, sillä Hän, joka on laupias, 
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janoaa meidän pelastustamme ja halajaa antaa anteeksi mille, jotka auliisti 

Häntä etsivät ja halulla palvelevat. 

 

 Karaise itsesi paastolla, oi sielu, ravitse Herraa rauhaisalla 

mielenlaadulla, edeskanna Hänelle hyveitten tekojen ruokaa tuoksuvina 

uhreina ja huuda: Kiittäkää, Herran teot, lakkaamatta Herraa! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Oi kaikkien Valtiatar, pyhä Jumalansynnyttäjä, ota vastaan palvelijaisi 

anomukset, pyyhi pois monet pahat tekoni välitykselläsi ja ainoalla 

jumalallisella esirukouksellasi ja pelasta minut pimeydestä ja 

sammumattomasta tulesta! 

 

Toinen irmossi, 2. säv. 

Mielettömästä käskystä sytytetty tuli ei polttanut / hurskaiden nuorukaisten 

sielun kaltaista ruumista. / Sen tähden he pelastuttuaan liekeistä veisasivat 

iankaikkiselle Jumalalle riemuvirren: /  Kaikki Herran työt, kiittäkää Herraa // 

ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

 

Troparit 

 Oi apostolit, kun Kristus antoi teidät ikään kuin valoksi koko maailman 

äärille, Hän sanoi: Menkää ja opettakaa kansoille, että te näitte minun lihassa 

ollessani elävän pidättyväisesti, polkevan maahan vihollisen koko voiman ja 

näyttävän ihmisille suoran tien. 

 Sinä, Kristus, osoitit, että pidättyväisyys johtaa ihmisten armahdukseen 

ja himoista irtoamiseen, silla sen kautta olivat apostolit mieleesi ja 

osoittautuivat kirkkaiksi valistajiksi maan päällä, kun he saarnasivat Herrasta 

kolmessa persoonassa, mutta yhdessä olemuksessa kaikille, jotka Häntä 

veisuin ylistävät. 

 Oi opetuslapset, opettaja Kristus lähetti teidät saarnaamaan kansoille ja 

jumalallisin opetuksin valistamaan heidän mielensä, että he karttaisivat 

himoja ja ruokia, että he hillitsisivät himonsa ja tuntisivat Hänet Herraksi ja 

Luojaksi, kaiken rakentajaksi ja hyväntekijäksi. 

 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

Murhaaja Kainin tavoin minä en ole kantanut puhdasta sieluni uhria, oi 

Kristus, sillä epäpuhdas mieli pitää minua vallassaan. Älä inhoa minua, oi 

ylen hyvä Vapahtaja, vaan katso niiden lahjojen puoleen, joita minä halulla 

kanna Sinulle, Jumalani, paaston aikana! 
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 Jumalansynnyttäjälle 

Autuas on Sinun kohtusi, oi Jumalanäiti, sillä se sai ottaa vastaan Sanan 

painavassa lihassa, ja siellä Hän sekoittui persoonallisesti ihmismuotoon. Se 

osoittautui Jumalan kaupungiksi, jossa Korkein, Herra ja Jumala, näki hyväksi 

asustaa. Me huudamme Sinulle, oi puhdas Jumalansynnyttäjä: Iloitse, 

armoitettu! 

 

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti 

kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

 

Irmossi, 2. säv. 

Mielettömästä käskystä sytytetty tuli ei polttanut / hurskaiden nuorukaisten 

sielun kaltaista ruumista. / Sen tähden he pelastuttuaan liekeistä veisasivat 

iankaikkiselle Jumalalle riemuvirren: /  Kaikki Herran työt, kiittäkää Herraa // 

ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

 

9. veisu. 4. säv. Irmossi 

Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle, / ja Hänen nimensä on 

pyhä, / ja Hänen laupeutensa kestää polvesta polveen niille, // jotka Häntä 

pelkäävät. 

 

Troparit 

 Iloiten me veisaamme ylistystä Hänelle, joka vahvisti teitä apostoleinaan 

ja lähetti teidät maailmalle eksymättömiksi soihduiksi, jotka pelastatte syntien 

syvyydestä. 

 Uskoen me ylistämme Kristusta, joka lähetti kerran teidät mauttomaksi 

tulleeseen maailmaan suolaksi ja tekemään sen ymmärtäväiseksi Hänen 

tuntemisessaan. 

 Kyynelin minä lankean Sinun eteesi, oi Kristus, sillä monet hirveät 

rikkomukset minua piirittävät, ja minä rukoilen, että antaisit minulle paaston 

aikana anteeksiantamisen alun. 

 Minä huokaan, koska olen himojeni kirpoamattomien siteitten 

kahlitsema, ja huudan Sinulle, oi Vapahtaja: Vapauta minutkin, että iloiten 

veisaisin ylistystä Sinun laupeudellesi! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsyt, koska Jumala on osoittanut Sinut ihmissuvun avuksi, älä 

lakkaa hartaasti rukoilemasta Häntä meidän, uskovaisten, puolesta! 
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Toinen irmossi, 2. säv. 

Veisuin ylistämme Sinua, / ylen pyhä Neitsyt, / joka otit kohtuusi 

rajoittamattoman Jumalan // ja synnytit maailmalle ilon. 

 

Troparit 

 Paasto sai apostolien kuoron loistamaan jumalallista kirkkautta koko 

maailmalle ja valistamaan maailman. 

 Oi ihmisiä rakastava Jeesus, opetuslastesi kuoro opetti kaikki kansat 

keräämään pidättyväisyyden rikkautta. 

 Kaksitoistakielinen ääni, Sinun opetuslastesi joukko, lahjoittaa ihmisille 

pidättyväisyyden rikkauden ja pelastuksen lähteen. 

 Herra, minä huudan Sinulle tuhlaajapojan sanoin: Isä, minä olen syntiä 

tehnyt, pelasta ja armahda minua! Älä erota minua Sinun kunniastasi! 

 Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin ylistämme Sinua, oi pyhä Neitsyt, joka kannoit kohdussasi Jumalaa 

ihmisenä ja vuodatit maailmalle elämän! 

 

Irmossi, 2. säv. 

Veisuin ylistämme Sinua, / ylen pyhä Neitsyt, / joka otit kohtuusi 

rajoittamattoman Jumalan // ja synnytit maailmalle ilon. 

 

Sitten sävelmäjakson mukainen valovirrelmä. 

 

Virrelmästikiiroissa tämä, 3. säv. 

Pidättyväisyyden ihanuus on puhjennut loistoon / ja karkottaa pahojen 

henkien pimeyden. / Paaston puhtaus on saapunut / ja tuo mukanaan sielun 

himojen parannuksen. / Sen vahvistamina Babylonissa Daniel sitoi leijonien 

suun / ja nuorukaiset sammuttivat pätsin liekin. / Oi ihmisiä rakastava Kristus 

Jumala, // pelasta meidätkin heidän kanssansa sen avulla. (kahdesti) 

 

Marttyyrien stikiira 

Kuoleman jälkeenkin te, pyhät marttyyrit, / loistatte maailmassa valistajina 

hyvän kilvan kilvoiteltuanne. / Kun teillä sen tähden on uskallus, rukoilkaa 

Kristusta, // että Hän armahtaisi meidän sielujamme! 

 

 

 

 



Laskiaisviikon torstai 

 9 

Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

Oi Sinä naisten joukossa pyhä Jumalansynnyttäjä, / avioon käymätön Äiti, / 

rukoile synnyttämääsi Kuningasta ja Jumalaa, // että Hän ihmisiä rakastavana 

pelastaisi meidät! 

 

Sitten Hyvä on Herraa kiittää, ja 3 suurta kumarrusta. Luemme myös 1:sen 

hetken. Päätössiunaus. 

 


