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TOISEN VIIKON TIISTAI 

AAMUPALVELUS 

  

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 8. säv. 

 Hillitkäämme himomme nuhteettoman paaston suitsin ja 

pyrkikäämme kaikki siivittämään mielemme puhtaaseen näkemiseen 

täydellisen uskon kautta, että ylenkatsoisimme elämän maahanpainavaa 

nautintoa ja saavuttaisimme taivaallisen elämän ja jumalallisen valistuksen. 

 Jumalansynnyttäjän tropari 

 Pahojen ja laittomien tekojeni paljouden tähden minä olen 

langennut masennuksen hirveään mereen, minä olen ymmälläni ja 

toivottomuuden vallassa. Oi Jumalansynnyttäjä Valtiatar, pelasta Sinä minut, 

auta minua, sillä Sinä olet syntisten armahdus ja pelastavainen puhdistus!   

  

3:nnen kunnian jälkeen katismatropari, 8. säv. 

 Tarjoten salaisen pöydän paasto kehottaa meitä runsaasti siitä 

nauttimaan. Syökäämme ruokanamme Hengen iäti eläviä lahjoja, juokaamme 

juomanamme Jumalan antamia kyynelten virtoja, ja iloiten kantakaamme 

Jumalalle lakkaamatonta kiitosta! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Pelasta meidät kaikesta ihmisten uhasta ja pahuudesta, oi pyhä 

Neitsyt, sillä kaikki olemme saaneet Sinut ja Sinusta Syntyneen suojaksi ja 

puolustajaksi turvatessamme Sinuun, oi Jumalanäiti. Rukoile Häntä, että Hän 

päästäisi meidät kaikista vaaroista ja ahdistuksista! 

  

Minean kanoni ja nämä triodionit sijallaan. Luemme myös Vanhan 

testamentin 2. veisun. 

Triodion, Joosefin runo 

2. veisu. 8. säv. Irmossi 

Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, / joka olen ennen kaikkia 

aikoja Isästä syntynyt / ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota 

tuntemattomasta Neitseestä, / ja ollen ihmisiä rakastava // olen esi-isän 

Aadamin synnintuomion purkanut. 

  

Troparit 

 Huokaa, sieluni, itke, käänny ja kadu! Päivä on lähellä, Tuomari 

ovella. Valmistaudu puolustautumaan ja huuda: Sinua vastaan minä olen 

syntiä tehnyt, oi armollinen, laupias ja hyvä, armahda minua! 
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 Sieluni, vihaa synnin tuhoavaa yltäkylläisyyttä ja nauti huolella 

paaston yltäkylläisyydestä! Tee pelastavaiset käskyt ravinnoksesi, sillä uskon 

kautta ne tuottavat iankaikkisen hyvyyden nautinnon. 

 Enkelit, Voimat, Hallitukset, Arkkienkelit, Herraudet, 

Valtaistuimet, Vallat, Kerubit ja Serafit, rukoilkaa hyvyyden antajaa, Jumalaa, 

että Hän antaisi meille velkamme anteeksi ja himoista vapautumisen! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Sinä nuhteeton, ainoa, joka olet synnyttänyt Sinusta muuttumatta 

lihaksi tulleen aluttoman Sanan pysyen neitseenä synnytyksen jälkeenkin, 

Sinä avioon käymätön, rukoile kaikkien meidän puolestamme, että Hän 

pelastaisi meidän elämämme turmeluksesta! 

 

Toinen triodion, Theodoroksen runo, sama irmossi 

Troparit 

 Nähkäämme, tietäkäämme, kuinka hyvä on katumusta varten se 

aika, jonka Sinä olet määrännyt. Laupias Jumala, ota nyt vastaan meidän 

rukouksemme ja ohjaa ne eteesi niin kuin hyvän suitsutuksen, niin kuin 

otollisen uhrin! 

 Minä pelkään ja kauhistun käsittäessäni, kuinka paljon olen syntiä 

tehnyt. Kuinka kohtaisin Sinut? Kuinka tulisin eteesi, Sinä peljättävä? Kuinka 

astuisin lahjomattoman tuomioistuimesi eteen? Mutta sääli minua, armollinen, 

sillä hetkellä kun tulet tuomitsemaan koko maan! 

 Kunnia - -. 

 Ylitäydellinen, ylijumalallinen, kolmipersoonainen Ykseys, 

syntymätön Isä, ainosyntyinen Poika ja Isästä lähtenyt ja Pojan kautta 

ilmestynyt Henki, yksi olemus ja luonto, herraus ja kuninkuus, pelasta kaikki 

meidät! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Sanomaton on raskautesi ihme, oi Neitsytäiti, sillä kuinka olet 

samalla sekä lapsensynnyttäjä että neitsyt? Kuinka Sinä synnytät, vaikka et 

mitään miehestä tiedä? Sen tietää minusta uudella tavalla yliluonnollisesti 

syntynyt Jumalan Sana. 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 

 Sinä pelastit katuneet ja paastonneet niiniveläiset uhkaavasta 

vihasta, mutta ylettömästi irstailleet sodomalaiset Sinä poltit tulessa. Kristus, 

pelasta minut heidän kohtalostaan! 
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Irmossi, 8. säv. 

Katsokaa, katsokaa: Minä olen teidän Jumalanne, / joka olen pyhittänyt teille 

otolliseksi aluksi kymmenykset kaikista vuoden päivistä, // ja olen antanut 

sen kansalleni lunastukseksi kärsimyksistä, pelastuksen aluksi.  

  

8. veisu. 8. säv. Irmossi 

Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan 

eksytyksenkin veisatessaan: / Kiittäkää, Herran teot, Herraa, // ja korkeasti 

ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

  

Troparit 

 Vapahtaja, joka vanhurskautit huokaavan publikaanin ja armahdit 

sydämensä pohjasta itkevää syntistä naista, pelasta ja armahda meidänkin 

sielujamme, kun me veisaamme ylistystäsi! 

 Kantakaamme paaston kautta Herralle hyvien tekojen hedelmää ja 

luopukaamme vahingollisista ajatuksista, että saavuttaisimme täydellisen 

nautinnon! 

 Enkelkuorot, apostolien joukot ja marttyyrien ryhmät rukoilevat 

Sinua, Jeesus, että antaisit kansallesi anteeksi! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Uskovaiset, ylistäkäämme autuaaksi louhimatonta vuorta, 

Neitsyttä, valoa kantavaa lampunjalkaa, helposti kuljettavia portaita, Jumalan 

sijaa! 

  

Toinen irmossi, 8. säv. 

Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa 

ainaisen Neitseen salaisuuden ilmaissutta Herraa // veisuin ylistäkää ja 

korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 

  

Troparit 

 Tulkaa, kaikki, puhaltakaamme paaston selkeänä päivänä veisujen 

pasuunaa, nauttikaamme jumalallisista asioista ja veisuin ylistäkäämme ja 

korkeasti kunnioittakaamme Herraa kaikkina aikoina. 

 Kuka söi muinoin Jumalan miehen? Petomainen leijona, kun hän 

profeetan tottelemattomuuteen eksyttämänä otti vastaan ruokaa. Varo siis, 

sieluni, ettei vatsanpalvonnan käärme sinua pettäisi! 

 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

 Veisuin minä ylistän Sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Ykseytenä ja 

palvon Sinua persooniltasi Kolminaisuutena. Minä ylistän kuninkuutesi 

alutonta valtaa iankaikkisesti. 
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 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Jumalansynnyttäjä, Sinä osoittauduit Jumalan vuoreksi, jolla 

asuttuaan Kristus valmisti jumalallisiksi temppeleiksi ne, jotka laulavat: 

Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina! 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 

 Tulkaa, ihmiset, ottakaamme halulla vastaan paasto kunnioittaen 

sitä puhtauden varjelijana ja himoista vapautumisen äitinä, ja veisuin 

ylistäkäämme ja korkeasti kunnioittakaamme Herraa kaikkina aikoina! 

 Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja 

korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

  

Irmossi, 8. säv. 

Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa 

ainaisen Neitseen salaisuuden ilmaissutta Herraa // veisuin ylistäkää ja 

korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 

  

9. veisu, 8. säv. Irmossi 

Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua / 

ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa // 

me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme. 

  

Troparit 

 Ihana paasto tekee sydämen hedelmälliseksi ja kasvattaa 

jumalallisesti hyveitten kypsän tähkäpään. Halatkaamme sitä pyhinä päivinä 

ja ottakaamme vastaan pyhitys. 

 Armollinen, nähdessäsi minut monien syntien saastuttamana, 

haavoittuneena ja tuomionalaisena, armahda minua laupeudessasi ja pelasta 

minut pyhiesi rukousten tähden! 

 Voi, kurja sielu, kuinka puolustautuisit? Mikä kauhu sinut 

valtaakaan, kun Tuomari istuutuu kymmenien tuhansien enkelien läsnä 

ollessa! Riennä siis ennen loppua ja kadu! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Me rukoilemme Sinua, aviota tuntematon Neitsyt, kuninkaan 

vaunut, kirkas pilvi, rasvainen vuori, juustovuori: Paranna meidän 

sielujemme himot! 

  

Sama irmossi, 8. säv. 

Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua / 

ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa // 

me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme. 
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Troparit 

 Paastotkaamme Herralle totista paastoa, pidättäytykäämme 

ruoasta, puheesta, vihasta ja valheesta ja vieraantukaamme kaikista himoista, 

että saisimme puhtaasti nähdä pääsiäisen! 

 Sinä, paasto, sait Samuelin kukoistamaan, Sinä huolehdit 

Simpsonista, suuresta sankarista, Sinä teet papit ja profeetat täydellisiksi. 

Pyhitä meidätkin, oi puhdas paasto! 

 Kunnia - -. 

 Herra, anna yksinvaltiutesi kolminkertaisen sokaisevan 

kirkkauden loistaa mielessämme ja käännytä meidät hajottavista eksytyksistä 

jumaloittavaan ykseyteen! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet meidän aseemme ja muurimme, Sinä olet 

luoksesi kiiruhtavien puolustus. Sinua me nytkin pyydämme esirukoilijaksi, 

että pääsisimme vihollisistamme! 

 Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle! 

 Kun Pyhä Henki on meillä paaston rikkaana ravinnonantajana, 

täyttäkäämme itsemme Hänen armolahjoistaan, nauttikaamme niistä 

runsaasti ja veisuin ylistäkäämme Häntä Jumalanamme! 

  

Irmossi, 8. säv. 

Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua / 

ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa // 

me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme. 

  

Virrelmästikiirat, 5. säv. 

Sieluni, miksi olet välinpitämättömänä synnin orjuudessa? / Miksi et riennä 

lääkärille, vaikka olet sairas? / Katso, nyt on otollinen aika, / katso, tämä on 

pelastuksen totinen päivä! / Nouse, pese kasvosi katumuskyynelin / ja varusta 

lamppusi hyvien tekojen öljyllä, // että saisit Kristukselta, Jumalalta, 

laupeuden ja suuren armon! 

  

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

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

työn. 

  

 

Marttyyrien stikiira 

Oi Herra, Sinun voittajasi ottivat enkelten joukot esimerkiksensä / ja kestivät 

kärsivällisinä kidutukset ruumiittomien tavoin / ainoana ajatuksenansa toivo 

luvattujen hyvyyksien nauttimisesta. / Oi Kristus meidän Jumalamme, / 

lahjoita heidän esirukoustensa tähden maailmallesi rauha // ja meidän 

sieluillemme suuri armo! 

  

Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira 

Me uskovaiset ylistämme autuaaksi / ja velvollisuutemme mukaisesti 

kunnioitamme Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / meidän sielujemme 

järkkymätön kaupunki, sortumaton muuri, // murtumaton suojelus ja turva! 

 

KUUDES HETKI 

 

Profetian tropari, 6. säv. 

 Me emme pysty otollisesti veisaamaan ylistystäsi, mutta me 

rukoilemme ja pyydämme: Oi sovintoon taipuva Herra, älä tuhoa meitä 

rikostemme kanssa! 

 Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen 

  

Prokimeni, 4. säv.: Herra, minä rakastan / sinun huonettasi. 

 Liitelauselma: Auta minut oikeuteeni, Herra, sillä minä olen 

vaeltanut nuhteettomasti. 

  

Profeetta Jesajan kirjasta (5:7-16): 

 Näin sanoo Herra: Israelin heimo on Herran Sebaotin viinitarha, ja 

Juudan miehet ovat Hänen iloistutuksensa. Ja Hän odotti oikeutta, mutta 

katso, tuli oikeuttomuus, ja vanhurskautta, mutta katso, tuli vaikerrus. Voi 

niitä, jotka liittävät talon taloon, yhdistävät pellon peltoon, kunnes ei jää enää 

tilaa ja te yksin asutte maassa! Minun korviini kuului Herran Sebaotin sana: 

Totisesti, ne monet talot tulevat autioiksi, ne suuret ja kauniit asujattomiksi. 

Sillä kymmenen auranalaa viinitarhaa on antava yhden bat-mitan, ja 

hoomerin kylvö on antava eefan. Voi niitä, jotka aamuvarhaisesta väkijuoman 

jäljessä juoksevat ja iltamyöhään viipyvat viinistä hehkuvina! Kanteleet, 

harput, vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa, mutta Herran 
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tekoja he eivät tarkkaa, eivät näe Hänen kättensä töitä. Sentähden minun 

kansani siirretään maastansa äkkiarvaamatta, sen ylhäiset kärsivät nälkää, ja 

sen remuava joukko nääntyy janoon. Sentähden tuonela levittää kitansa 

ammolleen, avaa suunsa suunnattomaksi; ja sinne menee sen loisto, sen 

remuava ja pauhaava joukko, kaikki sen ilonpitäjät. Silloin ihminen masentuu 

ja mies painuu maahan, maahan painuvat ylpeitten silmät; mutta Herra 

Sebaot on oleva korkea tuomiossa, pyhä Jumala on oleva pyhä 

vanhurskaudessa. 

  

Prokimeni, 3. säv.: Herra on minun valkeuteni ja autuuteni. 

 Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva. 

 

EHTOOPALVELUS TIISTAI-ILTANA 

  

Avuksihuutostikiirat, herra Joosefin runo, 1. säv. 

 Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka 

silloin kestää? Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua 

peljättäisiin.  

  

Kristus, Sinä levitit puhtaat kätesi ristille / ja kokosit yhteen maan ääret. / Sen 

tähden minä huudan Sinulle: / Kokoa yhteen hajalle joutunut mieleni, sillä 

minä olen himojen vanki, // ja osoita minut pidättyväisyyden täysin 

puhdistamana osalliseksi Sinun kärsimyksistäsi! 

  

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

toivoni Hänen sanaansa.  

  

Niin kuin on kirjoitettu, / paasto karaisi kerran nuorukaiset ja osoitti heidät 

liekehtivää tulta voimakkaammiksi. / Kurja sieluni, paastoa ja sytytä itsessäsi 

Herran rakkauden tuli, // sillä sen avulla sinä voit välttää tulevan helvetin ja 

polttaa tuhoisat himot. 

  

Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, 

kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan, Israel.  

  

Toinen, Theodoroksen runo, 3. säv. 

Iloinen on paaston aika. / Täyttykäämme valoisalla puhtaudella, vilpittömällä 

rakkaudella, valistavalla rukouksella ja kaikilla muilla hyveillä / ja 

huutakaamme kirkkaasti: / Kristuksen pyhä risti, josta on kasvanut elämän 
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nautinto, / suo meidän kaikkien kumartaa Sinua puhtain sydämin // ja anna 

meille laupeus ja suuri armo! 

  

Ja 3 minean stikiiraa 

  

Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

  

Prokimeni, 6. säv.: Pelasta, Herra, kansasi / ja siunaa perikuntasi. 

 Liitelaluselma: Sinua, Herra, minä huudan, minun Jumalani. 

  

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (4:8-15): 

 Kain sanoi veljellensä Aabelille: "Menkäämme kedolle". Ja heidän 

kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. 

Niin Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi: "En tiedä; 

olenko minä veljeni vartija?" Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi 

veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä 

vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädesäsi. Kun maata 

viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää 

sinun oleman maan päällä." Ja Kain sanoi Herralle: "Syyllisyyteni on 

suurempi, kuin että sen kantaa voisin. Katso, Sinä karkoitat minut nyt pois 

vainiolta, ja minun täytyy lymytä Sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja 

pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut." Mutta 

Herra sanoi hänelle: "Sentähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää 

seitsenkertaisesti kostettaman". Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, 

joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. 

  

Prokimeni, 7. säv.: Herra antaa / kansallensa väkevyyden. 

 Liitelauselma: Antakaa Herralle, te Jumalan pojat. 

  

Sananlaskujen kirjasta (5:1-15): 

 Poikani, kuuntele minun viisauttani, kallista korvasi minun 

taidolleni ottaaksesi vaarin taidollisuudesta, ja huulesi säilyttäkööt tiedon. 

Sillä hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet, hänen suunsa on öljyä 

liukkaampi. Mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin 

kaksiteräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaan 

vetävät hänen askeleensa. Ei käy hän elämän tasaista polkua, hänen tiensä 

horjuvat hänen huomaamattaan. Niinpä, lapset, kuulkaa minua, älkää 

väistykö minun suuni sanoista. Pidä tiesi kaukana tuollaisesta äläkä lähesty 

hänen majansa ovea, ettet antaisi muille kunniaasi etkä vuosiasi armottomalle, 

ettei sinun tavarasi ravitsisi vieraita, sinun vaivannäkösi joutuisi toisen taloon 
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ja ettet lopulta päätyisi huokailemaan ruumiisi ja lihasi riutuessa ja sanomaan: 

"Miksi minä kuritusta vihasin ja sydämeni halveksui nuhdetta? Miksi en 

kuullut neuvojaini ääntä, kallistanut korvaani opettajilleni? Olin joutua 

kokonaan turmion omaksi keskellä seurakunnan ja kansankokouksen." Juo 

vettä omasta säiliöstäsi, sitä, mikä omasta kaivostasi juoksee. 

  

 

Virrelmästikiirat, 3. säv. 

Herra, lihallisesti Sinut ristiinnaulittiin / ja Sinä naulitsit kanssasi ristille 

vanhan ihmisemme. / Keihäällä lävistettiin Sinun kylkesi / ja samalla Sinä 

lävistit ihmisiä tuhoavan käärmeen. / Naulitse minunkin lihani pelkoosi ja 

haavoita minun sieluni halajamisellasi, / että Sinun kärsimyksesi silmieni 

edessä minä vaeltaisin pidättyväisyydessä paaston ajan / ja hillitsisin paitsi 

vatsaani myös muutkin synnin portit. / Minä uhraan Sinulle särkyneen 

sydämen / ja nöyrän hengen entisten rikkomusteni edestä. // Oi ihmisiä 

rakastava, päästä minut niistä! 

  

Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, 

niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin 

palvelijattaren silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän 

silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes Hän 

armahtaa meitä. 

  

Sama uudelleen 

  

Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi 

olemme jo saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien 

pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta. 

  

Marttyyrien stikiira 

Profeetat, Kristuksen apostolit ja marttyyrit / opettivat veisuin ylistämään 

yksiolennollista Kolminaisuutta, / he valistivat eksyneet pakanat // ja tekivät 

ihmisten lapset osallisiksi enkelten kanssa.   

  

Kunnia - - nyt - -. Kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, nuhteeton, / näit Sinusta syntyneen puulla riippumassa, / Sinä 

valitit ja huusit: / Oi halatuin Lapseni, joka teit ihanaksi ihmissuvun, // minne 

on laskeutunut valoisa ihanuutesi? 
 


