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Huom! Tätä järjestystä noudatetaan pyhän ja suuren paaston 2-, 3- ja 4- lauantaipäivinä, ellei Johannes
Kastajan pään löytymisen (24.2.), pyhien neljänkymmenen marttyyrin (9.3.) tai Ilmestyspäivän (25.3.) juhla satu
lauantaiksi.
SUUREN PAASTON

3. LAUANTAI,

KAIKKIEN PYHIEN JA VAINAJAIN MUISTO
PARASTAASI - AAMUPALVELUS

Arkipäivän kaava; tekstit oktoehoksesta, (mineasta) ja triodionista.
Vainajien pöytä on asetettu keskelle kirkkoa.
Palveluksen nuottimateriaalia on PARASTAASI-kirjassa.
Tässä koosteessa triodionin tekstejä.

Kuninkaallinen alku, Heksapsalmit
Suuri ektenia, ambonilta

Pappi: Jumala on Herra – sijaan: Halleluja, 2. sävelmä
Liitelauselmat:
Yöstä lähtien henkeni etsii Sinua, Jumala, sillä Sinun käskysi ovat
valkeus maan päällä.
Oppikaa vanhurskautta, te maan asukkaat.
Kiivaus valtaa oppimattoman kansan.
Lisää, Herra, heille pahuutta, lisää pahuutta maan kunniakkaille.
Kaikkien pyhien tropari, 2. sävelmä
Apostolit, marttyyrit ja profeetat,/ esipaimenet, pyhittäjät ja
vanhurskaat,/ jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon
säilyttäneet / ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä,/ teitä me
pyydämme rukoilemaan,// että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme. (2x)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
Vainajien tropari, 2. säv.:
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän
syntinsä,/ joita he ovat eläessänsä tehneet,/ sillä ei kukaan ole synnitön
kuin yksin Sinä,// joka edesmenneillekin annat levon.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Teotokion, 2.säv.
Oi sanomattoman Valkeuden pyhä Äiti,/ enkelveisuin me Sinua
kunnioitamme // ja hartaasti ylistämme.
Katisma 16: Psalmit 110 -118:

1.Kunnia:110, 111, 112
2.Kunnia: 113, 114, 115, 116: 1-9,
3.Kunnia: 116: 10-19, 117, 118.
Pieni ektenia, Vuorosävelmän mukaiset marttyyrien, vainajien ja Jumalansynnyttäjän
katismatroparit.

Katisma 17 kahdessa jaksossa. Pappi muistelee vainajia molempien jälkeen.
Pyhä ovi avataan ja pappi menee keskelle kirkkoa asetetun muistelupöydän
ääreen, jonne tuodaan hänelle klynttilä ja suitsutusastia.
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KATISMA 17. valitut jakeet: Parastaasi, 1.jakso sivut 37- 39.

119:1.Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat!/ Kiitetty olet Sinä,
Herra.
5
Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi!
19
Minä olen muukalainen maan päällä; älä salaa minulta käskyjäsi.
37
Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus sinun teilläsi.
49
Muista sana, jonka olet palvelijallesi puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon.
89
Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa.
92
93

Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni.
En minä ikinä unhota sinun asetuksiasi, sillä niillä sinä minua virvoitat!

1.pieni vainajien ektenia
2.jakso, Parastaasi sivu 41.
119:94

Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä sinun asetuksiasi minä kysyn. / Vapahtaja,
pelasta minut.
146
Minä huudan sinua, pelasta minut, niin minä noudatan sinun todistuksiasi.
151
Lähellä olet sinä, Herra, ja kaikki sinun käskysi ovat todet.
175

Saakoon minun sieluni elää ja ylistää sinua, ja sinun oikeutesi minua auttakoot.
Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas; etsi palvelijaasi, sillä minä en unhota sinun
käskyjäsi.

176

Vainajien ylistystroparit

(Pappi suorittaa suuren suitsutuksen, aloittaen sen vainajienpöydän ääreltä!)

Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi.
Pyhien joukko löysi elämän lähteen ja paratiisin oven,/ jospa minäkin
löytäisin katumuksen kautta sen tien./ Minä olen kadonnut lammas.//
Kutsu minut jälleen tykösi, oi Vapahtaja, ja pelasta minut.
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi.
Oi pyhät marttyyrit,/ jotka olette Jumalan Karitsasta saarnanneet/ ja
niin kuin lampaat olette itsekin teurastetut / ja muuttaneet
vanhenemattomaan ikuiseen elämään,/ hartaasti rukoilkaa,// että Hän
armossansa meidät syntiveloistamme päästäisi.
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi.
Te, jotka olette vaeltaneet ahdasta vaivan tietä / ja ristin ottaneet elämän
kuormaksenne ja minua uskolla seuranneet,/ tulkaa, nauttikaa siitä
voittopalkinnosta, jonka minä olen teille valmistanut,// ja ottakaa
vastaan taivaalliset voittoseppeleet.
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi.
Minä olen sanomattoman kunniasi kuva,/ vaikka kannankin
synnintekojeni haavoja./ Ole, oi Herra, laupias luodullesi / ja puhdista
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minut armollasi./ Anna minulle toivottu isänmaa // ja tee minut taas
paratiisin asukkaaksi.
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi.
Sinä, joka muinoin olet minut olemattomuudesta luonut / ja
jumalallisen kuvasi kunniaan saattanut / ja käskyn rikkomisesta
palauttanut maahan,/ josta minä otettu olin,/ jälleen korota minut
muotosi mukaan / entiseen kauneuteen.
Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi.
Anna, oi Jumala, lepo palvelijoillesi / ja saata heidät paratiisiin,/ jossa
pyhien joukot ja vanhurskaat / loistavat niin kuin tähdet./ Saata, oi
Herra, lepoon nukkuneet palvelijasi / ottamatta lukuun mitään heidän
synneistänsä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle./
Veisatkaamme hurskaasti ylistystä / yhden Jumalan kolminaiselle
Valkeudelle ja huutakaamme: / Pyhä olet Sinä, iankaikkinen Isä / ynnä
kanssasi yhtä aluton Poika / ja jumalallinen Henki. / Valista meidät,
jotka uskolla Sinua palvelemme,/ ja ikuisesta tulesta meidät tempaa
pois.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen./
Iloitse, oi kunnioitettava,/ joka olet synnyttänyt lihaan tulleen Jumalan
kaikille pelastukseksi. / Sinun kauttasi on ihmissuku saavuttanut
autuuden./ Salli meidänkin Sinun kauttasi saavuttaa paratiisi,/ oi
puhdas, siunattu Jumalansynnyttäjä.
Halleluja, halleluja, halleluja. / Kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3).
2. ektenia vainajien puolesta.
Kuoro: Katismatropari, 5. sävelmä
Saata, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten joukkoon, /
ja ota heidät asumaan Sinun majoihisi, / niin kuin siitä on kirjoitettu.
/ Hyvyytesi tähden älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, / joihin he
ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai tietämättään
joutuneet, / oi ihmisiä rakastava!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 5.säv.
(Joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai
tietämättään joutuneet, / oi ihmisiä rakastava!)
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 5.säv.
Oi Kristus Jumala, / joka koitit maailmalle Neitseestä / ja teit meidät
hänen kauttansa valkeuden lapsiksi, / armahda meitä.
(Pappi poistuu alttariin ja palaa 6.veisun jälkeen, ekteniaan)

Ps 51
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Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini
suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna
lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on
aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt
vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä
minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen
siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden -- ilmoita
siis minulle viisautesi! Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut
lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli,
jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta
kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista
minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota
minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja
suo minun iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja
he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut
verivelasta, niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun
huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle
teurasuhrin, se ei sinua miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut
mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita
Siionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit! Silloin otat
taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät.
Suuren Paaston lauantaisin emme lausu rukousta ”Pelasta, Herra, Sinun

kansasi…”

Sitten Minean kanonin irmossit kuudella, ja temppelin pyhän kanoni neljällä;
Jos kirkko on pyhitetty Kristukselle tai Jumalansynnyttäjälle, niin luemme kirkon kanonin irmossit kuudella
ja Minean neljällä.
6:nnesta veisusta lähtien Minean kanoni ja Tetraodion.
2-, 3- ja 4-viikon lauantaitten aamupalvelusten erikoisuus on siinä, että kuudenteen lauluun asti
raamatulliset laulut jätetään pois ja lauletaan vain tavanomaiset liitelauselmat.
3.laulun katabasina on Toisen kanonin irmossi. 3.laulun jälkeen on tavallinen ektenia. Pyhän kontakki ja
iikossi.
6.laulusta alkaa Triodion ”nelilaulu”. Kirkon kanoni jää pois. Minean kanoni lauletaan kuudella.

Ensimmäinen ”nelilaulu” neljällä ja toinen kuudella.

Tetraodion, Joosefin runo, jonka akrostikon on: Tämä on Joosefin hymni.

Luemme myös vastaavat Vanhan Testamentin veisut.

6.veisu. 4.sävelmä, irmossi (4.säv.1-3,L)
Minä vajosin meren syvyyteen / ja syntieni paljouden myrsky
tempasi minut pyörteisiinsä./ Mutta Sinä, ihmisiä rakastava
Jumala,// johda minun elämäni pois turmiosta.
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä!
Te, ylistettävät voittajat, virvoititte veripisaroin uskovaisten sydämet,
mutta loistavasti hukutitte jumalattomien joukot niihin.
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä!
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Kun te, taistelijat, kunnioititte kaikkien Valtiasta omin jäseninenne, teitä
nyt kunnioitetaan lakkaamatta, sillä te olette uskovaisten kunnia ja
heidän suuria puolustajiansa.
Vainajien tropari:
Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijaisi sielut.
Sinut, oi Sana, pantiin alimpaan hautaan. Anna siis pyhien taistelijain
rukousten kautta lepo uskossa kuolleille ja anna heille rikkomusten
lunastus.
Jumalansynnyttäjälle:
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Neitsyt, ota vastaan meidän äänemme, että voisimme tulisin äänin
ylistää Sinua, ja rukoile Poikaasi armahtamaan meidän velkamme.
Toinen, herra Theodoroksen runo, 8.sävelmä, irmossi (8.säv.1-2,L)
Olen monien syntien vallassa,/ mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi
eteen, oi ihmisiä rakastava Herra!/ Ota minut vastaan, niin kuin otit
profeetta Joonan,// ja pelasta minut.
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Nyt on marttyyrien juhla! Rientäkäämme yhteen, ylistäkäämme heidän
kunnioitettavia taistojansa ja veisuin kiittäkäämme Kristusta, joka on
heidät kruunannut.
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Oi autuaat marttyyrit, Kristuksen jumalallisen rakkauden polttamina te
astuitte tulisille hiilille ikään kuin vilvoitukseen ja ylistitte veisuin
Kristusta.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Veisuin minä ylistän Sinua, aluton Kolminaisuus ja jumalallinen Ykseys,
valkeus ja valkeudet, elämä ja elämät, Järki, Sana ja Henki, pyhä ja
pyhät, yksi Jumala!
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle:
Karkeloi, esi-isä Iisai, sillä Sinun juurestasi on noussut elämän kukka,
joka pelastaa maailman, Kristus Jumala puhtaasta Neitseestä.
Marttyyrien tropari
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala!
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Kristuksen vahvistamina te, autuaat, ette pelänneet tulta, miekkaa
ettekä kuolemaa, vaan säilytitte pelastuksen tunnustuksen.
Vainajien tropari
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Sinä ihmisiä rakastava olet elämän ja kuoleman hallitsijana vapaa
kuolleittenkin joukossa. Anna lepo niille, jotka olet tykösi ottanut, ja
saata heidät kartanollesi asumaan!
Katabasi: (8.säv.1-2,L)
Olen monien syntien vallassa,/ mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi
eteen, oi ihmisiä rakastava Herra!/ Ota minut vastaan, niin kuin otit
profeetta Joonan,// ja pelasta minut.
3. vainajien pieni ektenia
Kontakki (Diakoni suitsuttaa vainajien pöydän, ikonostaasin ja rukoilijat)
Saata, oi Kristus,/ Sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon,/
missä ei ole kipua,/ ei surua eikä huokauksia,/ vaan on loppumaton
elämä.
Iikossi, 8. stikiirasävelmä
Sinä itse, joka olet tehnyt ja luonut ihmisen, olet ainoa kuolematon, /
mutta me, kuolevaiset, olemme maasta luodut / ja siihen samaan
maahan me jälleen menemme. / Sillä niin olet Sinä, minun Luojani,
käskenyt, / kun olet sanonut minulle: / Maa sinä olet ja maahan olet
jälleen menevä. / Ja sinne me kaikki ihmiset menemme / muuttaen
hautaitkumme veisuksi: /Halleluja, halleluja, halleluja.

(Pappi palaa alttariin ja sulkee alttariovet)

7.veisu. Irmossi (4.säv.1-3,L)
Kolme nuorukaista Baabelissa teki tyhjäksi hirmuvaltiaan käskyn /
ja liekkien keskeltä huusi:/ Kiitetty olet Sinä, Herra,/ meidän
isiemme Jumala.
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä!
Kehen vertaisin sinua, sielu, kun pidät kiinni todella eläimellisistä
himoista? Kuka voittaisi sinut synneissä? Huuda Kristukselle: Pelasta
minut, oi Hyvä.
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä!
Oi pyhät, rukoilkaa hartaasti Häntä, joka pyhissä lepää, että Hän näinä
pyhinä päivinä pyhittäisi kaikkien jumalisten mielen!
Vainajien tropari
Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijaisi sielut.
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Sinä korkein, armossa rikas, hyvä ja ihmisiä rakastava, anna
ennennukkuneille palvelijoillesi anteeksi ja lue heidät pyhien joukkoon!
Jumalansynnyttäjälle
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Sinä synnytit luonnon lait ylittäen ihmiseksi tulleen Luojan. Oi puhdas,
rukoile Häntä, ettei Hän nyt ottaisi huomioon kenenkään rikoksia ja
rikkeitä.
Toinen irmossi (8.säv.1-2,L)
Kiitetty olet Sinä, / meidän isiemme Jumala,/ joka enkelin kautta
pelastit nuorukaiset tulesta / ja muutit pauhaavan pätsin viileydeksi.
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka olet antanut
kunniallisten marttyyrien muiston iloksi Kirkollesi ja sielun riemuksi.
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Rikolliset tuomarit hämmästyttäen marttyyrit huusivat kidutusten
keskellä: Me emme petä Sinua, Kristus, emmekä Sinua kiellä!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Me palvomme yhtä luontoa kolmessa persoonassa, Isää, Poikaa ja
Henkeä, ja huudamme profeetan sanoin: Kiitetty olet Sinä, meidän
isiemme Jumala!
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle
Kuinka Sinä synnytit äitinä vaikka pysyitkin neitseenä? Jumalan Neitsyt
huutaa: Älä kysy minulta, miten minä Jumalan synnytin, sillä Hän tekee
mitä haluaa!
Marttyrien tropari
Liitelauselma: Ihmeellinen on Herra pyhille, jotka Hänen maassansa
ovat.
Oi Jumalan kirkastama marttyyrien joukko, suo palvelijasi päästä
kumartamaan Vapahtajan jumalallista ja eläväksitekevää ristiä!
Vainajien tropari
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.
Oi kuolematon Kuningas, Sinä elämän aarteen hoitaja, suo iankaikkinen
elämä palvelijoillesi, jotka olet uskossa ja toivossa valinnut.
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katabasi: (8.säv.1-2,L)
Kiitetty olet Sinä,/ meidän isiemme Jumala,/ joka enkelin kautta pelastit
nuorukaiset tulesta / ja muutit pauhaavan pätsin viileydeksi.
8.veisu. Irmossi (4.säv.1-3,L)
Kaikkivoimallinen Vapahtajamme!/ Tultuasi alas liekkien keskelle
Sinä virvoitit kasteella nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat
Jumalaa,/ ja opetit heidät veisaamaan:/ Kaikki Herran teot,
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa.
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä.
Käyden vakain mielin tuskallisiin taistoihin te, marttyyrit, kestitte lihan
kärsimyksiä ja siirtyneinä tuskattomaan loppuun te nyt kevennätte
sydämen kaikki tuskat.
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä.
Jumalalliset marttyyrit, te vaihdoitte katoavaisen ylhäiseen. Rukoilkaa
kaikkien Jumalaa ja pelastakaa paaston ja huolellisen rukouksen kautta
minut, joka olen himojen turmelema.
Vainajien tropari
Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijaisi sielut.
Laupias Kristus, lähetä marttyyriesi rukousten kautta armosi kaikille, ja
anna niille, jotka ovat lähteneet elämästä Sinun tykösi, velkojen päästö ja
jumalallinen lepo.
Jumalansynnyttäjälle
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Jumalansynnyttäjä, joka synnytit synnittömän Jumalan, pyyhi äidillisillä
esirukouksillasi meidän syntimme ja pelasta meidät, jotka huudamme:
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!
Toinen irmossi (8.säv.1-2,L)
Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan
eksytyksenkin veisatessaan:/ Kiittäkää, Herran teot, Herraa,/ ja
korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Kestettyänne polttavaa kidutusta te, voittajat, huudatte iloiten: Kiittäkää,
Herran teot, Herraa!
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
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Eksytyksen voitettuaan Jumalan sotavoimiin kuuluvat marttyyrit
huusivat voittoveisua: Kiittäkää, Herran teot, Herraa!
Me kiitämme Herraa, Isää Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Kumartakaamme Pojan kanssa Isää ja Pyhää Henkeä ja huutakaamme
kaikki uskoen: Oi ykseydessä oleva Kolminaisuus, pelasta meidän
sielumme.
Jumalansynnyttäjälle
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Sinä, viaton, osoittauduit neitseeksi ja äidiksi, kun synnytit miehettä
kaikkien Jumalan. Rukoile Häntä, että Hän pelastaisi palvelijasi.
Marttyyrien tropari
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala!
Kristus Vapahtaja, suo voittajiesi esirukousten kautta palvelijaisi
kumartaa ja nähdä hyvyytesi elävöittävä risti.
Vainajien tropari
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Kuolleista noustessasi Sinä kukistit kuoleman vallan. Saata
poismuuttaneet lepoon valittujesi kanssa kiittämään Sinua, Herraa!
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, / veisaten ja
korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Katabasi: (8.säv.1-2,L)
Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan
eksytyksenkin veisatessaan:/ Kiittäkää, Herran teot, Herraa,/ ja
korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.
Pappi: Jumalansynnyttäjää, Valkeuden Äitiä, veisuilla kunnioittaen
ylistäkäämme!
Laulajat: Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi:
°Minun sieluni suuresti ylistää Herraa / ja minun henkeni riemuitsee
Jumalasta, Vapahtajastani.
Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi / ja serafeja
verrattomasti jalompi,/ Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,//
Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä!
°Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen./ Katso, tästedes
kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.
Me ylistämme Sinua…
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°Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on Pyhä,/
ja Hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka Häntä
pelkäävät.
Me ylistämme Sinua…
°Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan;/ Hän on hajottanut ne,
joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.
Me ylistämme Sinua…
°Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset./
Nälkäiset Hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat Hän on lähettänyt
tyhjinä pois.
Me ylistämme Sinua…
°Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin,/ muistaaksensa
laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti,
niin kuin Hän on meidän isillemme puhunut.
Me ylistämme Sinua…
9. veisu. Irmossi (4.säv.1-3,L)
Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen,/ mutta
Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt,/ synnytit maailmalle siunauksen
hedelmän.// Sen tähden me Sinua ylistämme.
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä.
Mielenne hengelliselle kalliolle perustettuna te, voittajat, pysyitte vakaina
vihollisen kaikissa juonissa. Tukekaa rukouksillanne Jumalan edessä
minuakin, joka taivun sielun turmeleviin himoihin.
Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä.
Te marttyyrien jumalallinen ja totisesti valoisa juhlajoukko, rukoilkaa
ylen hyvää Herraa, että Hän antaisi pidättäväisyyden aikana meille
kaikille rikkomukset anteeksi ja iankaikkisen riemun.
Vainajien tropari
Saata, Herra, lepoon edesmenneitten palvelijaisi sielut.
Oi ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, suo ylösnousemuksen toivossa
nukkuneille palvelijoillesi osallisuus iankaikkisesta, illattomasta
valkeudesta ja ihana nautinto, että me pelolla Sinua ylistäisimme.
Jumalansynnyttäjälle
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Oi viaton, Sinun pyhä kohtusi tuli valon asumukseksi. Sen tähden minä
uskoen huudan Sinulle: Kirkasta sieluni silmäterät ja osoita suora polku
minulle, joka vilpittömästi ylistän Sinua autuaaksi.
Toinen irmossi

(8.säv.1-2,L)
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Me ylistämme Sinua, Jumalan Äitiä,/ ja kunnioitamme Sinua,
Jumalansynnyttäjä Neitsyt,/ sillä Sinä olet synnyttänyt / meidän
sielujemme Vapahtajan.
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Uskovaiset, viettäkäämme marttyyrien muistoa, että pääsisimme
osallisiksi heidän kunniastansa, kun me ylistämme heidän voittoisaa
kilvoitustansa.
Pyhät marttyyrit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.
Teidän miehuullisuuttanne pedotkin suuresti hämmästyivät, tuli väistyi
ja nuolet murtuivat. Ihmeellinen on Jumala teissä, oi voittajat!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Aluton luonto, kolmipersoonainen ykseys, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
jumalallinen valkeus ja elämä, varjele meitä, jotka Sinua ylistämme.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle
Me kiitämme Sinua, Israelin Jumalaa, joka ilmestyit Neitseestä
maailmaan ja ylensit meidän pelastuksemme sarven!
Marttyyrien tropari
Liitelauselma: Ihmeellinen on Herra Pyhille, jotka Hänen maassansa
ovat.
Kristuksen voittajat, maailman esirukoilijat, suokaa kaikkien nähdä ja
kumartaa Hänen ristiänsä teidän rukoustenne kautta.
Vainajien tropari
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra.
Jumalan Poika, saata luoksesi muuttaneet sinne, missä elämän lähde
virtaa ja missä Sinun kasvojesi valkeus vallitsee.
Katabasi: (8.säv.1-2,L)
Me ylistämme Sinua, Jumalan Äitiä,/ ja kunnioitamme Sinua,
Jumalansynnyttäjä Neitsyt,/ sillä Sinä olet synnyttänyt / meidän
sielujemme Vapahtajan.
Kuoro:
8.säv
Totisesti on kohtuullista / ylistää autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä,/
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti./ Me ylistämme Sinua,
joka olet kerubeja kunnioitettavampi / ja serafeja verrattomasti jalompi,/
Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,// Sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä.
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Pieni ektenia
Lukija: Triodionin fotagogikon eli Valovirrelmä:
Sinä Jumala olet taivaan tähdillä kaunistanut, ja Sinun pyhäsi ovat
maan valaisseet; kaikkien Luoja, pelasta Sinua ylistävät.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Vainajien 3.säv:
Vapahtaja, Sinä joka Jumalana hallitset sekä kuolleita että eläviä, saata
nukkuneet palvelijasi lepoon valittujen majoihin, sillä vaikka he ovatkin
syntiä tehneet, eivät he koskaan Sinusta luopuneet.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle:
Enkelien ihanuus, murheellisten ilo, kristittyjen esirukoilija, Neitsyt
Herran Äiti, puolusta meitä ja päästä meidät iankaikkisesta vaivasta.
Lukija: Kiitospsalmi
Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!
Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet!
Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut.
Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi, hän sääti niille järkkymättömät lait.
Ylistäkää Herraa, te jotka olette maan päällä, ylistäkää, syvyydet ja
meren pedot! Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva, ylistä, myrskytuuli,
hänen käskyläisensä! Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja
setrit, villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut! Ylistäkää
Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,
nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret! Ylistäkööt nämä kaikki Herran
nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen, hänen mahtinsa ulottuu
yli taivaan ja maan. Herra on antanut kansalleen uuden voiman. Häntä
ylistävät kaikki hänen palvelijansa, Israelin kansa, joka saa olla lähellä
häntä.
Kiitosstikiiroina vuorosävelmän mukaiset marttyyrien stikiirat, Kunnia,
vainajien stikiira, nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira.
JOS oktoehoksen tekstejä ei ole saatavilla, niin laula nämä
4.sävelmän lauantain tekstit:
Marttyyrien stikiirat, 4.säv.
Oi pyhät marttyyrit, te pääsitte enkelten osallisuuteen,/ kun
miehuullisesti saarnasitte Kristuksesta kilpakentillä,/ sillä te
jätitte maailman kaikki ihanuudet olemattomina / ja piditte
kiinni uskosta, varmasta ankkurista./ Sen tähden te
hyljättyänne eksytyksen vuodatatte uskovaisille parannusten
armolahjoja // lakkaamatta rukoillen pelastusta meidän
sieluillemme.
Liitelauselma: Pyhien joukot rukoilevat Sinua, oi Kristus:
Armahda meitä, oi ihmisiä rakastava!
Kuinka ihailisimme taisteluitanne, oi pyhät marttyyrit?/ Sillä
pukeutuneina kuolevaiseen ruumiiseen te saitte voiton
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ruumiittomista vihollisista./ Hirmuvaltiaiden uhkaukset eivät
teitä pelottaneet, kidutusten hyökkäykset eivät teitä
masentaneet./ Totisesti oikein on Kristus antanut teille
kunnian,// ja te rukoilette meidän sieluillemme suurta
armoa.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
vainajien stikiira
Mitä on nyt viehtymys maailmaan,/ mitä ajallisten menojen
pettävä loisto?/ Missä kulta ja hopea?/ Missä palvelijain
paljous ja touhu?/ Kaikki on tomua, kaikki tuhkaa, kaikki
varjoa vain./ Mutta tulkaa, huutakaamme kuolemattomalle
Kuninkaalle:/ Herra, suo poismenneille iankaikkisia
hyvyyksiäsi // saattaen heidät lepoon vanhenemattomaan
autuuteen.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynnyttäjälle
Oi ainoa viaton ja puhdas Neitsyt,/ joka selittämättömästi
synnytit Jumalan,// rukoile pelastusta meidän sieluillemme.
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt ja aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, kuuluu kunnia, ja Sinulle Isä, Poika
ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille valkeuden.
Lukija:
SUURI YLISTYSVEISU
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita Hän
rakastaa. Me kiitämme Sinua, me ylistämme Sinua, kumarramme Sinua,
kunnioitamme Sinua, kiitosta kannamme Sinulle Sinun suuren kunniasi
tähden.
Herra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä, kaikkivaltias. Herra,
ainokainen Poika, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Herra Jumala, Jumalan
Karitsa, Isän Poika, joka otat pois maailman synnin, armahda meitä.
Sinä, joka maailman synnit otat pois, ota vastaan meidän rukouksemme.
Sinä, joka Isän oikealla puolella istus, armahda meitä. Sillä Sinä olet
ainoa pyhä, Sinä olet ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan
kunniaksi. Aamen.
Joka päivä minä ylistän Sinun nimeäsi aina ja ikuisti. Herra, Sinä olet
meidän turvamme polvesta polveen. Minä sanoin: Herra, armahda
minua, tee minut terveeksi! Minä olen tehnyt syntiä Sinua vastaan.
Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani - opeta minua
täyttämään tahtosi! Sinun luonasi on elämän lähde, Sinun valostasi me
saamme valon. Herra, suo armosi ja hyvyytesi niille, jotka tuntevat Sinut.
Suo, Herra, että me tämän illan/päivän syntiä tekemättä viettäisimme.
Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala, sekä kiitetty ja ylistetty on
Sinun nimesi iankaikkisesti. Aamen.
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Herra, ole meille laupias, kun me turvaudumme Sinuun. Kiitetty olet
Sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Kiitetty olet Sinä, Valtias, tee minut
Sinun käskyjäsi ymmärtäväksi. Kiitetty olet Sinä, Pyhä, valista minua
käskyilläsi.
Herra, Sinun laupeutesi pysyy iankaikkisesti. Älä kättesi töitä hylkää.
Sinulle on tuleva kiitos, Sinulle ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia
tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.
Anomusektenia
Virrelmästikiiroja
Virrelmästikiiroina vuorosävelmän mukaiset Theofaneksen stikiirat,
Kunnia – nyt Jumalansynnyttäjän stikiira.
JOS oktoehoksen tekstejä ei ole saatavilla, niin laula nämä
4.sävelmän lauantain tekstit:
Totisesti mitä kauhistuttavin on kuoleman salaisuus,/ kun
sielu erotetaan yhteydestään ruumiiseen / ja näiden liiton
luonnollinen side katkaistaan jumalallisesta tahdosta./ Sen
tähden rukoilemme Sinua: ihmisiä rakastava
Elämänantaja,// anna poismuuttaneille lepo vanhurskaitten
asuinsijoissa.
Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi
Herra.
Uneksi osoittautui uskovaisten kuolema,/ kun Sinut, kaiken
hallitsija, pantiin hautaan / ja Sinä teit lopun kuoleman
vallasta ja kumosit sen pitkäaikaisen hallituksen./ Sen
tähden me rukoilemme Sinua:// Saata poismuuttaneet
pyhiesi majoihin, iankaikkisiin asuntoihisi.
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan.
Sinä tulit vanhurskaudeksemme, pyhitykseksemme ja
sielujen lunastukseksi,/ sillä ottaessasi kantaaksesi meidän
velkataakkamme,/ Sinä edeskannoit meidät Isälle
vanhurskautettuina ja lunastettuina./ Nytkin me rukoilemme
Sinua, oi hyväntekijä, meidän Vapahtajamme:// Anna
poismuuttaneille lepo ilossa ja kirkkaudessa.
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen.
Ihmissuku kutsuttiin takaisin turmeluksesta
katoamattomaan turmeluksettomuuteen,/ kun se pestiin
Sinun kyljestäsi vuotaneella verellä, jolla Sinä, oi Vapahtaja,
pesit pois esi-isien ja meidän rikkomuksemme./ Sen tähden,
oi ihmisiä rakastava,/ suo nytkin luonasi kirkkaus
palvelijoillesi,// jotka ovat muuttaneet pois ajallisesta.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen. Jumalansynyttäjälle:
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Seuraten Jumalasta julistaneitten sanoja / me tiedämme
Sinut, oi nuhteeton, Jumalansynnyttäjäksi,/ sillä
käsittämättömästi Sinä synnytit ruumiillistuneen Jumalan,/
joka lunastaa meidät, rikkomusten orjat./ Rukoile nytkin
Häntä, oi puhdas,// että Hän omalla valollaan kirkastaisi
poismuuttaneet palvelijasi.
Lukija: Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta Sinun nimellesi Sinä,
Korkein. Aamulla julistaa Sinun armoasi ja yön tullen Sinun totuuttasi.
(Ps 92)

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä. (3)
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja
paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon
Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin
kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja
anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät
pahasta.
Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja
kunnia nyt aina ja iankaikkisesti.
Lukija. Aamen. Troparit:
Apostolit, marttyyrit ja profeetat,/ esipaimenet, pyhittäjät ja
vanhurskaat,/ jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon
säilyttäneet / ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä,/ teitä me
pyydämme rukoilemaan,// että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän
syntinsä,/ joita he ovat eläessänsä tehneet,/ sillä ei kukaan ole synnitön
kuin yksin Sinä,// joka edesmenneillekin annat levon.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Oi sanomattoman Valkeuden pyhä Äiti,/ enkelveisuin me Sinua
kunnioitamme // ja hartaasti ylistämme.
Hartauden ektenia
Pappi: Se on viisautta
Pappi: Kiitetty olkoon …

Kuoro: Siunaa!
Kuoro: Aamen. Vahvista, Jumala …
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1 hetki - ja lopetus
Pappi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän
toivomme, kunnia Sinulle.
Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Aamen./ Herra, armahda.(3)/ Siunaa!
Pappi: aamupalveluksen loppusiunaus
Kuoro: Anna, Herra, pitkä ikä …
Troparit hetkissä:

Apostolit, marttyyrit…
Kunnia … Muista, Herra, hyvyydessäsi …
Kontakki: Saata, oi Kristus, …

Isä Johannes Seppälän suomentamista Triodionin teksteistä HTch 2/2012.

LITURGIA

Sunnuntain antifonit, -vaikka suuri ylistysveisu luettiin!
Autuuden troparit sävelmän mukaan
Kaikkien pyhien tropari, 2. säv.
Apostolit, marttyyrit ja profeetat,/ esipaimenet, pyhittäjät ja
vanhurskaat,/ jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet / ja uskon
säilyttäneet / ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä,/ teitä me
pyydämme rukoilemaan,// että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme.
Vainajien tropari, 2. säv.:
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän
syntinsä,/ joita he ovat eläessänsä tehneet,/ sillä ei kukaan ole synnitön
kuin yksin Sinä,// joka edesmenneillekin annat levon.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
Vainajien kontakki, erityinen sävelmä
Saata, oi Kristus,/ sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon,/
missä ei ole kipua, ei surua / eikä huokauksia,// vaan on loppumaton
elämä.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Teotokion, 8.säv.
Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ynnä otollinen esirukoilija
Jumalan edessä, jonka synnyttänyt olet, / oi puhdas Neitsyt,
Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus!
Prokiimeni: 6. säv.:
Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat. (Ps.32:11)
Liitelauselma:
Autuas on se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on
peitetty. (Ps.32:1)
Toinen prokiimeni, vainajien: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä
olemaan. (Ps.25:13)
Prokiimeni (uusi) 6.säv.: Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te
vanhurskaat. (Ps.32:11a)
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Liitelauselma: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi,
jonka synnit on pyyhitty pois. (Ps.32:1)
Toinen prokiimeni: Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen
jälkeläisensä perivät maan. (Ps.25:13)
Epistolat:

Hebr. 10:32–38a ja vainajille: 1.Tess.4:13-17:

Veljet ja sisaret, muistakaa, millaista oli ennen, silloin kun te juuri olitte
päässeet valoon. Te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Toisia
teistä pilkattiin ja piinattiin katselijoiden huviksi, toiset jakoivat toveriensa
kovan osan. Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa, te suostuitte
iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne
parempaa, omaisuuden joka pysyy.
Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti.
Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja
siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin:
-- Vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä
hän viivyttele.
Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää.
Veljet ja sisaret, tahdomme teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu
kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole
toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me
uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet
elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut:
Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee,
emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin
käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös
ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä
elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä
yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa.
Halleluja, 6.säv.
Liitelauselma: Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät
kaikista heidän ahdistuksistansa. (Ps.34:18)
Liitelauselma: Autuas, se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra!
Hänen muistonsa pysyy polvesta polveen. (vert.Ps. 65:5; 102:13)
Halleluja, uusi, 6.säv.
Liitelauselma: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja
pelastaa heidät kaikesta hädästä. (Ps.34:18)
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Liitelauselma: Autuas, se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla
luoksesi ja asua pyhäkössäsi. Mutta sinä, Herra, hallitset
ikuisesti, sinun nimesi kaikuu polvesta polveen. (Ps. 65:5a, 102:13)

Evankeliumit:

Mark. 2: 14 - 17 ja vainajien Joh. 5: 24-30

siihen aikaan, kulkiessaan tulliaseman ohi Jeesus näki Leevin, Alfeuksen pojan,
istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua", ja hän nousi ja lähti
seuraamaan Jeesusta.
Jeesus oli sitten aterialla Leevin kodissa. Monia publikaaneja ja muita syntisiä
aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon hänen
seuraajiensa joukossa. Kun fariseuksiin kuuluvat lainopettajat näkivät
Jeesuksen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanoivat hänen
opetuslapsilleen: "Kuinka hän syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten
kanssa!" Jeesus kuuli sen ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan
sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä."
Herra sanoi hänen luoksensa tulleille juutalaisille:
"Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni,
on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt
kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti: tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin
kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää,
sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen. Isä on myös
antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö
tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen
äänensä. He nousevat haudoistaan -- hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen,
pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.
"Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan mitä
kuulen, ja tuomioni on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani,
vaan lähettäjäni tahdon.
Vainajien ektenia normaalisti hartauden ektenian jälkeen.
Ehtoollislauselma:
Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta
Häntä kiittää. (Ps.33:1)
Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! Hänen muistonsa
pysyy polvesta polveen. (Ps.65:5; 102:13)
Ehtoollislauselma, uusi:

18

Helena Tchervinskij

Suuren Paaston 3. lauantai

Ortodoksi.net

Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää
häntä. (Ps.33:1)
Autuas, se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua
pyhäkössäsi. Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi
kaikuu polvesta polveen. (Ps. 65:5a, 102:13)

Ambonin takaisen rukouksen jälkeen kolivan siunaus:
(koliva = hunajavedessä keitettyjä vehnän- tai riisinjyviä, jotka koristellaan kaikenlaisilla hedelmillä.)

Kuoro:
Vainajien tropari, 2. säv.:
Muista, Herra, hyvyydessäsi palvelijoitasi / ja anna anteeksi heidän
syntinsä,/ joita he ovat eläessänsä tehneet,/ sillä ei kukaan ole synnitön
kuin yksin Sinä,// joka edesmenneillekin annat levon.
Kontakki
Saata, oi Kristus,/ Sinun palvelijaisi sielut lepoon / pyhien joukkoon,/
missä ei ole kipua,/ ei surua eikä huokauksia,// vaan on loppumaton
elämä.
Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.
Kuoro: Herra, armahda.
Pappi: Herra, joka kaikki olet tehnyt sanallasi ja käskenyt maan kasvaa kaikenlaisia
hedelmiä nautinnoksemme ja ruuaksemme, joka olet osoittanut kolme nuorukaista ja
Danielin, joita jyväruualla ruokittiin Babyloniassa, kauniimmaksi kuin ne joita makealla
ruualla ruokittiin. Sinä itse, kaikkihyvä Kuningas, siunaa nämäkin hedelmillä koristetut
jyvät. Pyhitä ne, jotka niitä nauttivat, sillä he edeskantavat nämä Sinun ja pyhäsi
kunniaksi ja oikeassa uskossa kuolleiden muistoksi. Anna siis, oi Hyvä, nämä jyvät
kaunistaneille ja pyhäsi muistoa viettäville, kaikki mitä he pelastuksekseen anovat sekä
osallisuus Sinun iankaikkisista hyvyyksistä. Puhtaimman Valtiattaren,
Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen Marian esirukousten tähden ja pyhäsi
_____________, jonka muistoa vietetään sekä kaikkien pyhiesi esirukouksien tähden.
Sillä Sinä, meidän Jumalamme, olet kaiken siunaaja ja pyhittäjä, ja me kunniaa
edeskannamme Sinulle sekä aluttomalle Isällesi ja kaikkeinpyhimmälle, hyvälle ja
eläväksitekevälle Hengellesi nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Kuoro: Amen.
liturgian lopetus normaalisti!
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Jumalanpalveluksen kaava Suuren Paaston 2-, 3- ja 4- lauantaina:
PARASTAASI - AAMUPALVELUS
Arkipäivän kaava; tekstit oktoehoksesta,(mineasta) ja triodionista.
(vainajien pöytä on asetettu keskelle kirkkoa)

Kuninkaallinen alku
Heksapsalmit
Suuri ektenia – tavallinen
Halleluja, 2.säv. – Jumala on Herra-sijaan
Lauantain troparit: Apostolit, marttyyrit…
Kunnia – Muista, Herra…
Nyt – Oi sanomattoman Valkeuden…
(Katisma 16)
Katisma 17 -valittuja jakeita kahdessa jaksossa:
1.jakso ja 1. vainajien pieni ektenia
2.jakso
Kiitetty olet Sinä, Herra…-troparit
2. vainajien pieni ektenia
Saata, oi Vapahtaja…
Kunnia – nyt Oi Kristus Jumala…
Ps 51
Triodionin ”nelilaulu”: ensimm. nelilaulu 4, toinen 6 troparilla:
6.laulun jälkeen 3. vainajien pieni ektenia,
Kontakki: Saata, oi Kristus… ja Iikossi: Sinä itse…
7. laulu, ja 8. laulun jälkeen Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi
9.laulun jälkeen: Totisesti on kohtuullista…
Pieni ektenia – tavallinen
Valovirrelmät
Kiitospsalmi - luetaan, ja kiitosstikiirat oktoehoksesta
Suuri ylistysveisu – luetaan
Anomusektenia
Virrelmästikiirat oktoehoksesta
Hyvä on Herraa kiittää – Pyhä Jumala – Isä meidän
Troparit – luetaan
Hartauden ektenia
I hetki – ja lopetus
LITURGIA
Sunnuntain antifonit
Lauantain troparit
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Prokiimenit lauantain ja vainajille
Epistolat päivän ja vainajille
Evankeliumit päivän ja vainajille
Ehtoollislauselmat lauantain ja vainajille

(Kolivan eli ”muisteluvehnäsen” siunaus, jos on keitetty!)
SP lauantaina on ”kevyt” vainajien muisto! Jopa Katisma 17 voidaan jättää pois! Jos aamupalvelusta ei ole
toimitettu, niin Liturgian loppuun on luonnollista vielä liittää litania.
Varsinaisina yleisinä vainajien muistopäivinä, Tuomiosu- ja Helluntain edellä: Varsinaiset vainajien
troparit, Katisma 17. (tulisi olla) täydellisempi, Kanonissa on 9 laulua, I-hetken paikalla on litania, kuin
myös liturgian lopussa.
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