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HELLUNTAINEDELLINEN LAUANTAI 
SIELUJEN LAUANTAI 

 
Muistelemme kaikkia aikojen alusta asti nukkuneita  

hurskaita kristittyjä, isiämme ja veljiämme. 
 

EHTOOPALVELUS PERJANTAI-ILTANA 
 

Avuksihuutopsalmit, 6. säv. 
Herra, minä huudan Sinua, kuule minua. | Kuule minua, oi Herra. | Herra, minä 

huudan Sinua, kuule minua. | Ota korviisi minun ääneni, | kun minä Sinua huu-
dan. || Kuule minua, oi Herra. (Ps. 141:1 LXX) 

Nouskoon minun rukoukseni | niin kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi eteen, | 
minun kätteni ylennys olkoon Sinulle ehtoouhri. || Kuule minua, oi Herra. (Ps. 
141:2 LXX) 

 
Avuksihuutostikiirat 

Marttyyrien stikiirat, 6. säv. 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

tää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130: 
3–4) 

Sinun marttyyrisi, oi Herra, | eivät kieltäneet Sinua | eivätkä luopuneet Sinun 
käskyistäsi. || Heidän esirukoustensa tähden armahda meitä! 

Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toi-
voni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5) 

Oi Kristus, Sinun vuoksesi todistajamarttyyrit kestivät monet kidutukset. | Hei-
dän esirukouksiensa ja anomustensa tähden || varjele meitä kaikkia, oi Herra. 

Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, 
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7) 

Voittoisat marttyyrit, taivaan asukkaat, | kestivät monet kidutukset taistelles-
saan maan päällä | ja saivat taivaassa ihanan seppeleen. || Nyt he rukoilevat 
meidän sielujemme puolesta. 

 
Vainajien stikiirat, 8. säv.,  

prosomoion ”Eedenin paratiisissa”1 
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönän-

sä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8) 
 
 

                                        
1  Nämä stikiirat veisataan tavallisella sävelmällä. 
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Uskovaiset, muistellessamme tänään nimeltä kaikkia aikojen alusta kuollei-
ta, | jotka ovat uskossa hurskaasti eläneet, | ylistäkäämme kiitosvirsillä Herraa 
Vapahtajaa | ja hartaasti rukoilkaamme, | että Hän soisi heidän tuomiohetkenä, | 
kun Hän tulee tuomitsemaan koko maailman, | antaa hyvän vastauksen Hänelle, 
meidän Jumalallemme, | soisi heidän tulla iloiten seisomaan Hänen oikealla puo-
lellaan | ja lukeutumaan vanhurskaitten ja pyhien valoisaan joukkoon || sekä tu-
lemaan siinä arvollisiksi || osallistumaan taivaalliseen valtakuntaan. 

Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki 
kansat. (Ps. 117:1) 

Oi Vapahtaja, joka omalla verelläsi lunastit ihmiset, | Sinä päästit kuolemal-
lasi meidät karvaasta kuolemasta | ja ylösnousemuksellasi annoit meille ian-
kaikkisen elämän. | Sinä, Herra, saata lepoon kaikki, | jotka ovat hurskaasti kuo-
lemaan nukkuneet erämaissa, | kaupungeissa, merellä, maalla ja missä tahansa, | 
kuninkaat, papit, piispat, munkit ja kodittomat vaeltajat, | kaikenikäiset ihmiset 
kaikista kansoista, || ja suo heille taivaallinen valtakuntasi! 

Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran 
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2) 

Koska Sinä, Kristus, olet noussut kuolleista, | ei kuolema enää pidä vallassaan 
hurskaasti nukkuneita. | Sen tähden me hartaasti rukoilemme Sinua: | Saata lepoon 
esikartanoihisi Abrahamin helmaan palvelijasi, | jotka ovat Aadamista tähän päi-
vään asti puhtaasti Sinua palvelleet, | meidän isämme ja veljemme, ystävämme ja 
sukulaisemme, | kaikki ihmiset, jotka ovat uskollisesti täyttäneet elämäntyönsä | 
sekä muuttaneet Sinun tykösi, oi Jumala, || ja suo heille taivaallinen valtakuntasi! 

 
 Vainajien doksastikon, 8. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minä itken ja valitan kuolemaa ajatellessani | ja nähdessäni Jumalan kuvaksi 

luodun kauneutemme | haudoissa muodottomana, kunniattomana, näöttömänä 
makaavan. | Oi ihmettä! | Mikä salaisuus onkaan tämä, mikä on meille tapahtu-
nut? | Kuinka olemme annetut turmion valtaan? | Kuinka olemme kuoleman kans-
sa yhteen iestetyt? | Totisesti, niinkuin kirjoitettu on, niin on käskenyt Jumala, || 
joka antaa levon poismuuttaneille. 

 
Dogmistikiira, 6. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista 

synnytystäsi veisuin kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättö-
mällä tavalla lihaksi tulleena | ilmestyi maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia 
aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän itse, jolla on jumalallinen luonto ja joka 
meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei kahteen persoonaan jakaantu-
neena, vaan kahdessa yhteensekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna. | 
Rukoile, oi pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi. 
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Saattoa ei ole. Ehtooveisu luetaan. Prokiimenin tilalla veisataan Halleluja. 
 

Halleluja, 8. säv. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Liitelauselma: Autuaat ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen. 
 
Lukija: Suo, Herra… jne. 
 

Virrelmästikiirat 
Marttyyrien stikiira, 6. säv. 

Herra, Sinun rististäsi saivat marttyyrit voittamattoman aseen, | sillä katsoes-
saan heitä odottavaa kuolemaa, | he näkivät myös tulevan elämän | ja saivat 
voimaa Sinuun turvatessaan. || Heidän rukouksiensa tähden armahda meitä. 

 
Vainajien stikiirat, 6. säv. 

Liitelauselma: Heidän sielunsa || tulevat hyvyydessä olemaan. (Ps. 25:13a bis). 
Vapahtaja, Sana, Sinä olet kunnioittanut kättesi tekoa | piirtämällä minut ai-

neelliseksi kuvaksesi, | osalliseksi hengelliseen olemukseen | ja asettanut minut 
vapain tahdoin vallitsemaan maata. | Saata siis, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi 
lepoon elävien maahan || ja vanhurskaitten asuntoihin. 

Liitelauselma: Autuaat ne, jotka Sinä valitset || ja otat tykösi, oi Herra. (Ps. 
65:5a bis) 

Arvostaaksesi elämääni muitten luotujen rinnalla | Sinä istutit Edeniin kaikki-
naisten kasvien kaunistaman puutarhan | ja asetit minut, maan tomusta muovaa-
masi, | sinne vapaana suruista ja huolista, | osallisena jumalallisesta elämästä, 
enkelten vertaisena. | Saata siis, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon elävien 
maahan || ja vanhurskaitten asuntoihin. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Sinun rakentavasta käskystäsi olen saanut alun ja olemuksen, | sillä tahtoen 

kokoonpanna minut eläväksi olennoksi näkymättömästä ja näkyväisestä luon-
nosta, | Sinä muodostit ruumiini maasta, | mutta sielun annoit jumalallisella ja 
eläväksitekevällä puhalluksellasi. | Sentähden, oi Kristus, | saata palvelijasi le-
poon elävien maahan || ja vanhurskaitten asuntoihin. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinun Synnyttäjäsi esirukouksien tähden, oi Kristus, | ja Sinun Edelläkävijäsi, 

apostolien, profeettain, esipaimenten, pyhittäjäin ja vanhurskaitten | sekä kaikki-
en pyhien esirukouksien tähden || saata nukkuneet palvelijasi lepoon! 

Luetaan/veisataan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
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Troparit, 8. säv. 
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan 

toimitat | ja annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat; | Sinä, oi Herra, saata lepoon 
palvelijaisi sielut, | sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, || meidän Luojaamme, 
Tekijäämme ja Jumalaamme. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

Sinä olet meille muuri ja suojasatama | ynnä otollinen esirukoilija Jumalan 
edessä, jonka synnyttänyt olet, || oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovais-
ten pelastus! 

Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan. Sen jälkeen panihida. 
 
 

PANIHIDA 
 
Papin lausuttua alkusiunauksen luemme alkurukoukset ja psalmin 91: Joka 

Korkeimman suojassa istuu… jne. tavan mukaan. 
Psalmi 51. 
Kussakin kanoniveisussa luemme ilman irmosseja vainajien kanonista, jonka 

reunavärssynä on ”Kuudennen veisaan edesmenneille laulun”, neljä troparia ta-
vallisiin liitelauselmiin. Kolmannen veisun jälkeen katabasi ja katismatroparit. 
Kuudennen veisun jälkeen katabasi, kontakki ja iikossi. Kahdeksannen ja yhdek-
sännen veisun jälkeen katabasi. 

 
Vainajien kanoni, 6. säv.  

Teofaneksen runo, jossa reunavärssy:  
”Kuudennen veisaan edesmenneille laulun” 

1. veisu  
[Irmossi: Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Taivaallisissa asunnoissa jalot marttyyrit aina rukoilevat Sinua, Kristus: Suo 

näiden uskovaisten, jotka Sinä olet maailmasta kutsunut pois, saada iankaikki-
set hyvyydet. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Saattaen kaikki ihanaan järjestykseen loit Sinä minut, ihmisen, yhdistetyksi 

olennoksi keskelle alhaisia ja ylhäisiä olemuksia; niin saata, oi Vapahtaja, le-
poon Sinun palvelijaisi sielut! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Paratiisin asukkaaksi ja viljelijäksi olet Sinä minut asettanut, mutta kun minä 
käskysi rikoin, niin Sinä ajoit minut silloin pois; saata nyt, oi Vapahtaja, lepoon 
Sinun palvelijaisi sielut! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Joka oli muinoin luonut kylkiluusta meidän esiäitimme Eevan, Hän pukeutuu 

nyt itse lihaan Sinun puhtaimmassa kohdussasi, ja niin Hän, oi Puhtain, kukisti 
kuoleman voiman. 

 
3. veisu 

[Irmossi: Ei kukaan ole niin pyhä…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi Elämänantaja! Marttyyrisi ovat oikein kilvoitelleet ja saatuansa Sinulta itse 

ihanat voittoseppeleet he voittopalkintonsa – iankaikkisen lunastuksen – myös 
edesmenneillekin uskollisesti antavat. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Sinä ensin kasvatit minua, eksynyttä, monilla ihmeillä ja tunnusmerkeillä, 

mutta viimein Sinä alensit itsesi kärsimään yhdessä minun kanssani ja etsittyäsi 
löysit sekä pelastit minut. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi Hyvä, uskosta ja armosta olet Sinä vanhurskauttanut tykösi epävakaasta 

ajallisuudesta siirtyneet. Suo heidän iloita ikuisissa majoissasi! 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Ei ole kukaan niin viaton kuin Sinä, puhtain Jumalanäiti, sillä Sinä olet ai-

noa, joka olet kohdussasi kantanut iankaikkisen totisen Jumalan, joka kuoleman 
voiman kukisti. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylen-
tänyt uskovaistesi sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamise-
si kalliolle. 

 
Katismatroparit, 6. säv. 

Totisesti on kaikki turhuutta, | ja elämä on vain varjo ja unennäkö, | ja tur-
haan hyörii jokainen maan lapsi, | sillä Raamattukin sanoo: | vaikka me koko 
maailman omaksemme voittaisimme, | tulee meidän kuitenkin hautaan mennä, | 
jossa kuninkaat ja kerjäläiset yhdenarvoisia ovat. || Oi Kristus Jumala, Sinä ih-
misiä rakastava, saata edesmenneet palvelijasi lepoon. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 
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Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, | älä minua tässä ajassa hylkää | äläkä us-
ko minua ihmisten turviin, || vaan itse puolusta ja armahda minua. 

 
4. veisu  

[Irmossi: Kristus on minun voimani…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Antaen tuntea suurinta viisauttasi sekä lahjoissa ylevää hyvyyttäsi Sinä, oi 

Herra, luit marttyyrien kuorot enkelten yhteyteen. 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Suo, oi Kristus, Sinun tykösi muuttaneitten tulla sanoinkuvaamattomasta kun-

niastasi osallisiksi siellä, missä on iloitsevien asunto ja missä puhtaan riemun ää-
ni kuuluu. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi Armollinen, suo maan päältä tykösi valitsemiesi ylistää jumalallista valtaa-

si, puhdista heidät synnin pimeydestä ja tee heidät valkeuden lapsiksi! 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinut, oi Jaakobin Kaunistus, on Herra valinnut itselleen puhtaaksi majakseen, 

kirkkaaksi temppelikseen, kaikkein pyhimmäksi liiton arkikseen ja pyhityksen 
neitseelliseksi olopaikakseen. 

 
5. veisu  

[Irmossi: Minä rukoilen sinua, oi Hyvä…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Marttyyrit, kannettuaan itsensä ylistetylle Jumalalle pyhäksi polttouhriksi se-

kä ihmisluonnon esikoisuhriksi, meille autuutta aina tuottavat. 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Päästä, Herra, nämä ennen meitä nukkuneet uskovaiset palvelijasi vapaaksi 

heidän synneistään ja suo heidän saada elämä taivaassa sekä osansa armolahjain 
jaossa! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Sinä ainoa olennoltasi eläväksi tekevä, Sinä totisesti hyvyyden tutkimaton sy-

vyys, Sinä armahtavainen, ainoa kuolematon, suo näitten edesmenneitten tulla 
valtakuntaasi. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Valtiatar, Sinusta maailmalle syntynyt on tullut voimaksi ja ylistysveisuk-

si sekä pelastukseksi hukkuville, ja helvetin porteilta Hän pelastaa ne, jotka Si-
nua uskolla autuaaksi ylistävät. 
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6. veisu 
[Irmossi: Nähdessäni tämän maailman merellä…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi Hyvä, Sinä ristiinnaulittuna kokosit tykösi marttyyrien kuorot, jotka kär-

simyksissä Sinua seurasivat. Me rukoilemme Sinua, saata nyt tykösi muuttaneet 
lepoon. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kun Sinä tulet pilvissä sanomattomassa kunniassa peljättävästi koko maail-

maa tuomitsemaan, niin, oi Lunastaja, silloin salli uskollisten palvelijaisi, jotka 
maailmasta olet pois ottanut, kirkkaalla riemulla tulla Sinua vastaan. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi Valtias, joka olet elämän lähde, Sinä jumalallisella voimalla vapautat kah-

leista vangit; ota tykösi uskossa muuttaneet palvelijasi paratiisin autuuteen. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Jumalan pyhän käskyn rikottuamme me maaksi jälleen tulimme, mutta Sinun 

kauttasi, oi Neitsyt, me olemme ylennetyt maasta taivaaseen, kuoleman turme-
luksesta vapautuneina. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Nähdessäni tämän maailman merellä | riehuvan kiusausten myrskyn | minä 
tyveneen satamaasi kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || 
johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 

 
Vainajien kontakki, 8. säv. 

Saata, oi Kristus, | Sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon, | missä 
ei ole kipua, ei surua | eikä huokauksia, || vaan on loppumaton elämä. 

 
Vainajien iikossi 

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 mi-
nulle: | Maa sinä olet ja maahan olet jälleen menevä. | Ja sinne me kaikki ihmiset 
menemme | muuttaen hautaitkumme veisuksi: || Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
7. veisu  

[Irmossi: Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
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Marttyyrit lunastettuina verelläsi ensimmäisestä rikoksesta sekä priiskoitettui-
na omalla verellänsä selvästi kuvaavat uhrikuolemaasi. Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Julkean kuoleman olet Sinä kuolettanut, oi elämää hallitseva Sana; ota nyt 

vastaan uskossa nukkuneet, jotka veisaavat Sinulle, oi Kristus, ja lausuvat: Kii-
tetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kaikkivaltias Jumala! Sinä olet jumalallisella hengitykselläsi kutsunut eloon 

minun ihmisluontoni; suo, että nämä Sinun valtakuntaasi muuttaneet veisaisivat 
Sinulle. oi Vapahtaja: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä, oi Viattomin, tulit kaikkia luotuja korkeammaksi, kun kannoit kohdus-

sasi Jumalan, joka kukisti kuoleman portit ja katkoi sen teljet; sentähden, oi 
Puhdas, me uskovaiset Sinua veisuilla ylistämme Jumalansynnyttäjäksi. 

 
8. veisu 

[Irmossi: Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kovat kilvoitukset olette kestäneet ja voittoseppeleellä olette koristetut, te 

Kristuksen marttyyrit, te voittoisat kärsijät, jotka huudatte: Sinua, oi Kristus, me 
yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Ota, oi Herra, laupiaasti luoksesi uskovaiset, jotka ovat pyhästi elämänsä jät-

täneet ja Sinun tykösi muuttaneet. Ollen armoa täynnä saata lepoon heidät, kun 
he Sinua yli kaiken ylistävät kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
Suo nyt, oi Vapahtaja, kaikkien ennen meitä nukkuneitten tulla asumaan sä-

vyisäin maahan vanhurskauttaen heitä uskon kautta Sinuun sekä armon kautta, 
kun he Sinua yli kaiken ylistävät kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi, oi ylen Autuas, sillä Sinä olet synnyt-

tänyt totisesti autuaan Sanan, joka on meidän tähtemme lihaksi tullut ja jota me 
yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuo-
rukaisille tulenliekin kasteen lähteeksi | ja vanhurskaan uhrin sinä vedellä pala-
maan sytytit. || Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 
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9. veisu 
[Irmossi: Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Marttyyrien joukot on toivo vahvistanut, ja niinkuin siivillä se on heidät Si-

nun rakkautesi tykö palavina korottanut edeltäkuvaten heille tulevaisten totista, 
horjumatonta rauhaa. Suo, oi Herra, myös edesmenneitten uskovaisten se saada. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Suo, oi Kristus, uskossa edesmenneitten osallistua kirkkaasta ja jumalallises-

ta valkeudestasi ja suo heille lepopaikka Aabrahamin helmassa ja tee heidät 
otollisiksi iankaikkiseen autuuteen, sillä Sinä olet ainoa armollinen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi Vapahtaja, Sinä olet hyvä ja armahtava, Sinä armoa haluat ja Sinun lau-

peutesi syvyys on pohjaton. Saata nämä, jotka olet pois ottanut tästä vaivan pai-
kasta ja kuoleman varjosta, sinne, missä Sinun valkeutesi valaisee. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Puhdas, me tunnemme Sinut pyhäksi todistuksen majaksi, liiton arkiksi, 

armon lain tauluksi, sillä Sinun kauttasi on anteeksiantamus lahjoitettu niille, 
jotka ovat Sinusta lihaksi tulleen verellä vanhurskautetut, oi Viattomin. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään 
joukot rohkene katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi 
ihmisille lihaksi tulleena Sana. | Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kii-
tosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme. 

 
Panihidan jatko ja päätös tavan mukaan. 
 
 

AAMUPALVELUS 
 
Aloitus tavalliseen tapaan. Heksapsalmien ja suuren ektenian jälkeen Jumala 

on Herra -veisun asemesta Halleluja lauselmineen. Sitten kahdesti tropari Oi ai-
noa Luoja, Kunnia… nyt…, Sinä olet meille muuri ja suojasatama.  

 
Halleluja, 8. säv. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 
Liitelauselma: Autuaat ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 
Liitelauselma: Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen. 
Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. 
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Vainajien troparit, 8. säv. 
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan 

toimitat | ja annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat; | Sinä, oi Herra, saata lepoon 
palvelijaisi sielut, | sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, || meidän Luojaamme, 
Tekijäämme ja Jumalaamme. (Kahdesti) 

Oi ainoa… 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 
Sinä olet meille muuri ja suojasatama | ynnä otollinen esirukoilija Jumalan 

edessä, jonka synnyttänyt olet, || oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovais-
ten pelastus! 

Luetaan 16. katisma. 
 

Katismatroparit, 6. säv. 
Kilvoittelijat kestivät koettelemukset, | hirmuvaltiaat tuomitsivat marttyyrit 

kidutuksiin, | ja enkelten joukot vahvistivat kiusattuja. | Marttyyrien viisaus 
hämmästytti tyranneja ja kuninkaita, | sillä Kristuksen tunnustamalla he kukisti-
vat Beliarin. || Oi heitä vahvistanut Herra, kunnia olkoon Sinulle! 

Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, || Israelin Jumala. (Ps. 68: 
36 LXX) 

Kilvoituksen kestettyään pyhät saivat Sinulta voittajan palkinnon. | Lainrik-
kojien juonet he tekivät tyhjiksi ja ottivat vastaan katoamattomuuden seppe-
leen. || Jumala, heidän rukoustensa tähden lahjoita meille suuri armosi! 

Liitelauselma: Vanhurskaat huutavat, || ja Herra kuulee. (Ps. 34:18а) 
Herra, pyhiesi muisto on kuin Edenin paratiisi, | sillä siitä riemuitsee koko 

luomakunta. || Heidän rukoustensa tähden suo meille rauha ja suuri armosi! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Jeesus, sovintoon altis Jumala, | saata luoksesi ottamasi hurskaasti nukkuneet 

valittujen majoihin ja elävien maahan. || Täytä heidät valollasi ja suo heille tai-
vaan riemu. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä, joka kutsuit siunattua Neitsyttä Äidiksesi, | alistuit omasta vapaasta 

tahdostasi kärsimyksiin. | Tahtoen pelastaa Aadamin Sinä kirkkaudessa nousit 
ristille | ja lausuit enkeleille: | Iloitkaa minun kanssani, | sillä kadonnut raha on 
löytynyt. || Kunnia olkoon Sinun viisaalle huolenpidollesi, meidän Jumalamme. 

 
Katismatroparien jälkeen veisataan suoraa päätä (ilman edeltävää Herra, 

armahda… Kunnia… nyt…) 17. katisma Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton 
kahteen jaksoon jaettuna liitelauselmineen viidennellä sävelmällä. Sitten liite-
lauselma Kiitetty olet Sinä, Herra ja troparit Pyhien joukko jne. 
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Vainajien troparit 17. katisman jälkeen, 5. säv. 
Liitelauselma: Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. (Ps. 119:12) 
Pyhien joukko löysi elämän lähteen ja paratiisin oven, | jospa minäkin löytäi-

sin katumuksen kautta sen tien. | Minä olen kadonnut lammas. || Kutsu minun 
jälleen tykösi, oi Vapahtaja, ja pelasta minut. 

Liitelauselma: Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. (Ps. 119:12) 
Oi pyhät marttyyrit, | jotka olette Jumalan Karitsasta saarnanneet | ja niinkuin 

lampaat olette itsekin teurastetut | ja muuttaneet vanhenemattomaan ikuiseen 
elämään, | hartaasti rukoilkaa, || että Hän armossansa meidät syntiveloistamme 
päästäisi. 

Liitelauselma: Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. (Ps. 119:12) 
Te, jotka olette vaeltaneet ahdasta vaivan tietä | ja ristin ottaneet elämän-

kuormaksenne ja minua uskolla seuranneet. | tulkaa, nauttikaa siitä voittopal-
kinnosta, jonka minä olen teille valmistanut, || ja ottakaa vastaan taivaalliset 
voittoseppeleet. 

Liitelauselma: Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. (Ps. 119:12) 
Minä olen sanomattoman kunniasi kuva, | vaikka kannankin synnintekojeni 

haavoja. | Ole, oi Herra, laupias luodullesi | ja puhdista minut armollasi. | Anna 
minulle toivottu isänmaa | ja tee minut taas paratiisin asukkaaksi. 

Liitelauselma: Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. (Ps. 119:12) 
Sinä, joka muinoin olet minut olemattomuudesta luonut | ja jumalallisen ku-

vasi kunniaan saattanut | ja käskyn rikkomisesta palauttanut maahan, | josta mi-
nä otettu olin, | jälleenkorota minut muotosi mukaan || entiseen kauneuteen. 

Liitelauselma: Kiitetty olet Sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. (Ps. 119:12) 
Anna, oi Jumala, lepo palvelijoillesi | ja saata heidät paratiisiin, | jossa pyhien 

joukot ja vanhurskaat | loistavat niinkuin tähdet. | Saata, oi Herra, lepoon nuk-
kuneet palvelijasi || ottamatta lukuun mitään heidän synneistänsä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Veisatkaamme hurs-
kaasti ylistystä | yhden Jumalan kolminaiselle Valkeudelle ja huutakaamme: | 
Pyhä olet Sinä, iankaikkinen Isä | ynnä kanssasi yhtä aluton Poika | ja jumalalli-
nen Henki. | Valista meidät, jotka uskolla Sinua palvelemme, || ja ikuisesta tu-
lesta meidät tempaa pois. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. | Iloitse, oi kunnioitettava, | joka olet syn-
nyttänyt lihaan tulleen Jumalan kaikille pelastukseksi. | Sinun kauttasi on ihmis-
suku saavuttanut autuuden. | Salli meidänkin Sinun kauttasi saavuttaa paratii-
si, || oi puhdas, siunattu Jumalansynnyttäjä. 

Halleluja, halleluja, halleluja. | Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. | Halleluja, 
halleluja, halleluja. | Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. | Halleluja, halleluja, halle-
luja. || Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. 

Ektenia. 
Pappi: Henkien ja kaiken lihan Jumala… 
Loppulauseen jälkeen veisataan Amen ja katismatroparit. 
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Katismatroparit, 5. säv. 
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! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

Oi Kristus Jumala, | joka koitit maailmalle Neitseestä | ja teit meidät hänen 
kauttansa valkeuden lapsiksi, || armahda meitä. 

Psalmi 51.  
Kanonin kussakin veisussa veisaamme temppelin kanonista irmossin kahdesti 

ja luemme neljä troparia sekä jommastakummasta tässä olevasta vainajien ka-
nonista luemme kahdeksan troparia (2. veisussa toimitaan siinä olevan ohjeen 
mukaan). Katabaseina ovat vainajien kanonin irmossit. Kolmannen veisun jäl-
keen katismatroparit, kuudennen veisun jälkeen vainajien kontakki ja iikossi. Ja 
veisaamme Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdeksännen veisun jälkeen Toti-
sesti on kohtuullista. 

 
Vainajien kanoni paastotriodionista sielujen lauantailta, 8. säv.  

Kolminaisuuden ja Jumalansynnyttäjän tropareissa reunavärssy: 
”Ansiottoman Theodoroksen”2 

1. veisu 
Irmossi (jää pois)3 

Veisatkaamme, ihmiset, virsi ihmeelliselle Jumalalle, | joka vapautti Israelin 
orjuudesta, | laulaen ja huutaen Hänelle voittovirttä: || Sinulle ainoalle Valtiaalle 
me veisaamme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Muistellessamme tänään maailman alusta asti kuolleita rukoilkaamme kaikki 

hartaasti Kristusta, jotta hän pelastaisi iankaikkisesta tulesta ne, jotka ovat us-
kossa ja iankaikkisen elämän toivossa kuolon uneen vaipuneet. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Tuomioittesi syvyydessä Sinä, Kristus, olet viisaasti säätänyt jokaisen elä-

män loppuhetken ja -tavan. Sen tähden, oi armollinen, pelasta tuomiolla ne, jot-
ka hauta on kätkenyt! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
 

                                        
2  Tämä kanoni osoitetaan veisattavaksi kirkkoslaavinkielisessä pentekostarionissa. 
3  Irmossit ovat tässä mukana siltä varalta, että joku kuitenkin haluaisi ohjesääntöjen vastaisesti 

jättää pois temppelin kanonin ja veisata irmossit vainajien kanonista. 
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Oi Herra, joka olet antanut elämän rajat, osoita illattoman päivän lapsiksi oi-
keauskoiset papit, hallitsijat ja kaikki ihmiset, jotka ovat heränneet elämän yöstä! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi armollinen, saata vanhurskasten joukkoon ne uskovaiset, jotka vesi on 

peittänyt, jotka sota on niittänyt, jotka maanjäristys on valtaansa saanut, jotka 
murhaajat ovat surmanneet ja jotka tuli on tuhaksi polttanut! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Meidän vapahtajamme, älä ota huomioon minkään ikäisten ihmisten mitään 

lihan velkaa, vaan osoita heidät tuomitsemattomiksi, kun he joutuvat tilille Si-
nun, Tuomarin, istuimen eteen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minä kiitosvirsin ylistän yhden Jumalan kolmea itsenäistä persoonaa, – syn-

tymätöntä Isää, syntynyttä Poikaa ja Pyhää Henkeä, yhtä alutonta valtakuntaa, 
yhtä valtaa ja yhtä Jumaluutta. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä, avioton Neitsyt, olet maan päällä ollessasi tullut totisesti suuremmaksi 

ylhäistä taivasta, sillä Sinusta on maailmaan koittanut vanhurskautta hallitseva 
Aurinko. 

 
Katabasi, 8. säv. 

Veisatkaamme, ihmiset, virsi ihmeelliselle Jumalalle, | joka vapautti Israelin 
orjuudesta, | laulaen ja huutaen Hänelle voittovirttä: || Sinulle ainoalle Valtiaalle 
me veisaamme. 

 
2. veisu4 

Irmossi, 8. säv. (veisataan kahdesti, missä tapana on) 
Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, | joka olen ennen kaikkia ai-

koja Isästä syntynyt | ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota tuntemattomasta 
Neitseestä, | ja ollen ihmisiä rakastava || olen esi-isän Aadamin synnintuomion 
purkanut. 

 
Troparit (luetaan kuusi troparia) 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, joka olen vanhurskaalla 

tuomiollani elämän rajat säätänyt ja olen katoavaisuudesta ottanut katoamatto-
muuteen kaikki ne, jotka ovat ylösnousemuksen toivossa kuolon uneen nukku-
neet. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
 

                                        
4  Koska toista veisua ei ole minean ym. temppelijuhlain kanoneissa, tämän veisun irmossi veisa-

taan ja troparit luetaan pelkästään pentekostarionista. 
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Oi Herra, ota luoksesi neljästä maanäärestä ja saata lepoon ne, jotka ovat us-
kossa kuolleet merellä, maalla, virroissa, lähteissä, järvissä tai kaivoissa tai ovat 
tulleet petojen, lintujen ja matelijoitten ruoaksi! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Herra, Sinä olet ennalta päättänyt tullessasi koota kädelläsi kaikki, jotka ovat 

hajonneet neljäksi alkuaineeksi. Nosta heidät ylös ja anna heille anteeksi kaikki 
heidän velkansa, joihin he ovat tietäen tai tietämättään joutuneet! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Voi Sinun peljättävää toista tulemistasi, oi Herra! Salaman lailla tullessasi 

maan päälle Sinä silloin nostat kaikki luodut tuomiolle. Suo uskossa eläneitten 
tulla silloin Sinua vastaan ja olla kanssasi! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Täydellisin, jumalallisin Kolmipersoonallinen Ykseys, – syntymätön Isä, ai-

nosyntyinen Poika, Isästä lähtenyt ja Pojan kautta ilmestynyt Henki, yksi olento 
ja luonto, yksi herraus ja yksi valtakunta, pelasta meidät kaikki! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Synnyttämisesi, oi Neitsytäiti, on sanomaton ihme. Kuinka synnytit ollen sa-

malla puhdas Neitsyt? Kuinka Sinulla on lapsi, vaikka Sinä et miehestä ollenkaan 
tiedä? Sen tietää vain yliluonnollisesti, ihmeellisesti syntynyt Jumalan Sana. 

 
Katabasi, 8. säv. 

Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, | joka olen ennen kaikkia ai-
koja Isästä syntynyt | ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota tuntemattomasta 
Neitseestä, | ja ollen ihmisiä rakastava || olen esi-isän Aadamin synnintuomion 
purkanut. 

 
3. veisu 

Irmossi (jää pois) 
Jumalan Sana! Sinä olet kädelläsi vahvistanut taivaat. | Vahvista Sinun toti-

sen tuntemisen valossa || myöskin meidän, Sinuun turvaavien, sydämet. 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Jumala, anna vanhurskauden seppele niille, jotka ovat jumalisin uskoin kul-

keneet elämän tien, ja anna heidän nauttia iankaikkista hyvyyttä! 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Jumala! Kun tulet kaikkia tulessa koettelemaan, niin saata lepoon ne, jotka 

ovat täältä äkkiä temmatut pois, jotka on polttanut salama, tai jotka ovat kuol-
leet kylmään tai haavoihinsa menehtyneinä. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi Kristus, suo päästä katoamattoman elämäsi satamaan niiden, jotka ovat oi-

keauskoisen elämän ohjaamina purjehtineet halki elämän alati kuohuvan meren! 
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Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kristus Jumala, nosta kunniasi viimeisenä päivänä ylös ne, jotka Sinun pää-

töksestäsi ovat joutuneet meren eläinten ja taivaan lintujen ruoaksi! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Sen sijaan, että jakaisin jumalallisen Ykseyden kolmeen persoonaan, yhdistän 

sen ajatuksellani jakaantumattomana yhteen. Se on kuin salama, joka näkyy yh-
tenä, vaikka se olisikin kolmeen haaraan äkkiä välähtänyt. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Käsittämätön on ihmeesi: Sinä synnytit miehestä tietämättä ja säilytit neitsyy-

tesi puhtauden, vaikka synnytitkin. Sentähden enkelien suuret joukot sekä ihmis-
suku Sinua kiitosvirsin ylistävät iankaikkisesti. 

 
Katabasi, 8. säv. 

Jumalan Sana! Sinä olet kädelläsi vahvistanut taivaat. | Vahvista Sinun toti-
sen tuntemisen valossa || myöskin meidän, Sinuun turvaavien, sydämet. 

 
Vainajien katismatroparit, 6. säv. 

Totisesti on kaikki turhuutta, | ja elämä on vain varjo ja unennäkö, | ja tur-
haan hyörii jokainen maan lapsi, | sillä Raamattukin sanoo: | vaikka me koko 
maailman omaksemme voittaisimme, | tulee meidän kuitenkin hautaan mennä, | 
jossa kuninkaat ja kerjäläiset yhdenarvoisia ovat. || Oi Kristus Jumala, Sinä ih-
misiä rakastava, saata edesmenneet palvelijasi lepoon. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, | älä minua tässä ajassa hylkää | äläkä us-

ko minua ihmisten turviin, || vaan itse puolusta ja armahda minua. 
 

4. veisu 
Irmossi (jää pois) 

Profeetta Jumalan valaisemana näki Sinut, oi Sana, | joka tahdoit tulla lihaksi, 
metsän varjoamalta vuorelta, | ainoasta Jumalansynnyttäjästä, || ja pelvolla ylisti 
Sinun voimaasi. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Muista, meidän Vapahtajamme, kaikkia isiä, esi-isiä ja esivanhempia, jotka 

ovat maailman alusta viime aikoihin asti kuolleet hyvässä uskossa ja lakia nou-
dattaen. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Ota, Kristus, pyhien joukkoon sekä yksinäiset että perheelliset, nuoret sekä 

vanhat, jotka ovat vuoritöissä tai matkoilla ollessaan, haudoissa tai erämaissa 
elämänsä päättäneet. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
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Meidän Vapahtajamme, saata lepoon kaikki odottamattomasta murheesta ja 
ilosta, varakkuudesta tai varattomuudesta äkkiä elämänsä jättäneet! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kristus, meidän Vapahtajamme, saata lepoon ne, jotka on surmannut kylmyys, 

pillastunut hevonen, ylenmääräiset rakeet, lumi ja sade, ja jotka savu on hukutta-
nut tai multa peittänyt. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Käsittämätöntä on, että Jumaluus on yksi ja samalla kolme. Kukin itsenäinen 

persoona ja samalla jakaantumaton Ykseys, sillä Isä, Poika ja Pyhä Henki on 
yksi kumarrettava Jumala. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Ohjaa meitä, Neitsyt, Herran synnyttäjä, syntien aallokossa ajelehtivia, ru-

kouksillasi ja johdata turvallisiin satamiin sekä pelasta meidät kaikista onnet-
tomuuksista. 

 
Katabasi, 8. säv. 

Profeetta Jumalan valaisemana näki Sinut, oi Sana, | joka tahdoit tulla lihaksi, 
metsän varjoamalta vuorelta, | ainoasta Jumalansynnyttäjästä, || ja pelvolla ylisti 
Sinun voimaasi. 

 
5. veisu 

Irmossi (jää pois) 
Aamusta varhain henkeni rientää luoksesi, Jumala, | sillä tulemisesi lupaukset 

ovat meille valona. | Kirkasta, Herra, niillä ymmärryksemme, || ja elämän poluil-
le meidät ohjaa. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Viettäessämme tänään kaikkien maailman alusta asti jumalisesti kuolleitten 

muistoa, me hartaasti huudamme Sinulle, oi Herra: Saata kaikki lepoon pyhiesi 
kanssa! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Armollinen, päästä iankaikkisesta kadotuksesta kaikki, jotka olet kaikista su-

kupolvista ottanut, oikeauskoiset kuninkaat, ruhtinaat tai luostarissa eläneet! 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Herra, meidän Jumalamme, Sinä tiedät, mikä on parasta kullekin luodullesi, 

päästä ne, joiden olet sallinut odottamattomasti saavuttaa tapaturmaisen kuole-
man, kaikesta rangaistuksesta. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Meidän Vapahtajamme, päästä kaikki uskossa kuolleet aina liekehtivästä tu-

lesta, valottomasta pimeydestä, hammasten kiristyksestä, päättymättä piinaavas-
ta madosta ja kaikista rangaistuksista! 
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Yhdellä valtaistuimella istuva, aluton, kolmipersoonainen Ykseys, jakaantu-

neenakin yksi olento, jokainen persoona kuitenkin omaten erikseen oman luon-
tonsa, tee meissä aivan yhdeksi käskyjesi täyttämisen halu! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Puhdas Neitsyt! Sinä olet tullut kunniallisemmaksi tulenkirkkaita serafeja, 

koska olet synnyttänyt heillekin saavuttamattoman Vapahtajan Jeesuksen, joka 
on lihaksitulemisellaan tehnyt maan asukkaiden luonnon jumalalliseksi. 

 
Katabasi, 8. säv. 

Aamusta varhain henkeni rientää luoksesi, Jumala, | sillä tulemisesi lupaukset 
ovat meille valona. | Kirkasta, Herra, niillä ymmärryksemme, || ja elämän poluil-
le meidät ohjaa. 

 
6. veisu 

Irmossi (jää pois) 
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! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi elämän ruhtinas, meidän Jumalamme, joka olet päästänyt kuoleman kär-

simysten tuskat, saata lepoon aikojen alusta asti kuolleet palvelijasi! 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Herra, saata pyhien kanssa lepoon ne, jotka ovat kuolleet myrkyllisistä juo-

mista ja luitten rusentamisesta! 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kun tulet tuomitsemaan kaikkia, jotka alastomina ja paljastettuina astuvat 

kasvojesi eteen, niin silloin armahda, oi laupias Jumala, ne, jotka ovat Sinua us-
kollisesti palvelleet. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kun arkkienkelisi pasuuna viimeisen kerran kaikuu ilmoittaen kaikkien ylös-

nousemisesta, niin saata, oi Kristus, lepoon palvelijasi! 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi Jumala, suo kaikkien uskovaisten, jotka olet aikojen alusta asti ottanut 

luoksesi, ylistää Sinua iankaikkisesti palvelijaisi kanssa! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kolmipyhä, yhdellä valtaistuimella istuva Jumalvalta, Isä, Poika ja Pyhä 

Henki, Sinä olet minun Jumalani, joka kaikkivaltiudellasi kaikkea hallitset. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
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Riemastu esi-isä Iisai, sillä sinun kannostasi on kasvanut elämän kukka, joka 
pelastaa maailman. Hän on puhtaasta Neitseestä syntynyt Kristus Jumala. 

 
Katabasi, 8. säv. 

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! 

 
Vainajien kontakki, 8. säv. 

Saata, oi Kristus, | Sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon, | missä 
ei ole kipua, ei surua | eikä huokauksia, || vaan on loppumaton elämä. 

 
Vainajien iikossi 

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 mi-
nulle: | Maa sinä olet ja maahan olet jälleen menevä. | Ja sinne me kaikki ihmiset 
menemme | muuttaen hautaitkumme veisuksi: || Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Minean synaksarion jälkeen 

Tänään muistelemme kaikkia aikojen alusta asti jumalisesti elämään ylös-
nousemisen toivossa nukkuneita, niin kuin jumalalliset isät ovat säätäneet. 

Säkeitä: Oi Sana, unohda kuolleitten rikkomukset ja näytä, että hyvyytesi si-
sin ei ole kuollut. Oi Valtias Kristus, saata ennennukkuneitten sielut vanhurskas-
ten majoihin ja armahda meitä, Sinä ainoa kuolematon. Amen. 

 
7. veisu 

Irmossi (jää pois) 
Sinä, joka alussa maan perustit | sekä taivaat sanasi voimalla vahvistit, | olet 

ylistetty iankaikkisesti, || oi Herra, isiemme Jumala.5 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Viettäen aikojen alusta asti jumalisesti kuolleitten muistoa me huudamme: 

Ylistetty olet Sinä iankaikkisesti, Herra, meidän isiemme Jumala! 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Jumala, saata lepoon nukkuneet palvelijasi, jotka jumalisina ovat äkillisesti tul-

leet kaikkinaisten päällensä heitettyjen rautojen, puitten ja kivien surmaamiksi! 

                                        
5  7. irmossin vaihtoehtoinen käännös pyhän Johannes Edelläkävijän mestauspäivän juhlavihkossa: 

Sinä, Herra, isiemme Jumala, | joka alussa perustit maan | ja taivaat sanallasi vahvistit, || olet kii-
tetty iankaikkisesti. 
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Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi armollinen Kristus, kun tulet peljättävästi, lue oikealla puolellasi oleviin 

lampaisiin ne, jotka ovat eläessänsä oikeauskoisesti toimittaneet palvelustasi ja 
Sinun tykösi muuttaneet! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kristus! Ota valittujesi joukkoon palvelijasi, jotta he huutaisivat Sinulle: Ylis-

tetty olet Sinä, Herra, isiemme Jumala, iankaikkisesti! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Ylistettäköön kiitosvirsin Jumalaa, Isää, Poikaa ja jumalallista Henkeä ikään 

kuin kolmea aurinkoa, joiden paiste on yhdistynyt yhteen valoon. On yksi luon-
to, mutta kolme persoonaa. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Me veisaamme Sinulle, Neitsyt, Daavidin laulun ja nimitämme Sinua Jumalan 

vuoreksi, jolla asui Sana tehden itsessänsä hengellisesti meidät jumalallisiksi. 
 

Katabasi, 8. säv. 
Sinä, joka alussa maan perustit | sekä taivaat sanasi voimalla vahvistit, | olet 

ylistetty iankaikkisesti, || oi Herra, isiemme Jumala. 
 

8. veisu 
Irmossi (jää pois) 

Laulakaa kiitosvirttä Herralle, | jonka kunnia on ilmennyt pyhällä vuorella | ja 
joka on orjantappurapensaassa ilmaissut Moosekselle Neitsyyttä koskevan salai-
suuden || ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Sinä kunnian Herra, joka pyyhit pois kuoleman entisen varjon, kun koitit Au-

ringon tavoin haudasta, tee ylösnousemuksesi lapsiksi kaikki aikojen alusta asti 
uskossa kuolleet! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kun Sinä, salaisen ja kätketyn tuntija, tulet paljastamaan pimeyden työt, mei-

dän sydämemme aikeet, älä silloin vaadi tilille ketään uskossa nukkunutta! 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kun tulet valtaistuimellesi ja kutsut eteesi tuomiolle pasuunan äänellä maan 

ääristä yhteen kootut, niin silloin osoita, oi Kristus, laupeutesi kaikille ja ar-
mahda heitä! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi kunnian Herra, anna iankaikkinen kevennys niille uskossa nukkuneille, jot-

ka ovat äkkiä kuolleet onnettomuuksissa, äänen voimasta, tien nopeudesta, lyön-
neistä, iskuista ja potkuista! 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
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Minä ylistystä veisaan Sinulle, Yhdelle, palvelen Sinua Kolmena Persoona-
na, Isä, Poika ja Pyhin Henki, valtakuntasi aluton voima, ja kunnioitan Sinua 
iankaikkisesti. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt! Sinä olet tullut sinetillä lukituksi eläväksi läh-

teeksi, sillä miehestä tietämättä synnytit Herran ja juotat uskovaisia kuolemat-
tomuuden virrasta. 

 
Katabasi, 8. säv. 

Liitelauselma: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, | veisaten 
ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

Laulakaa kiitosvirttä Herralle, | jonka kunnia on ilmennyt pyhällä vuorella | ja 
joka on orjantappurapensaassa ilmaissut Moosekselle Neitsyyttä koskevan salai-
suuden || ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu 
Irmossi (jää pois) 

Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua | ai-
naisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me 
kiitosvirsin herkeämättä ylistämme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Suo, Herra, kaikkien niiden, jotka ovat aina maailman alusta asti uskossa ja 

toivossa kuoloon nukkuneet, riemuita siellä, missä on iloitsevien pyhiesi asunto. 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Saata, oi Kristus, lepoon kaikki uskovaiset, jotka ovat tulleet kuolettavien 

myrskyjen, taivaasta iskeneitten salamoitten, haljenneen maan ja tulvivan meren 
murskaamiksi! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Jumala, saata lepoon kaikki uskovaiset, jotka olet tykösi ottanut, kaiken ikäi-

set, vanhat ja nuoret, nuorukaiset, lapset ja vastasyntyneet, miehet ja naiset! 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Saata lepoon uskolla Sinua palvelleet, jotka ovat nukkuneet käärmeitten myr-

kyllisestä puremasta, hevosten tallaamina, kuristumalla tai nuoran hirttäminä! 
[Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut.] 
[Kun tulet, niin suo joka ikisen, maailman alusta asti, kaikista sukupolvista 

uskossa kuolleitten seistä tuomitsematta edessäsi!] 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Yksi Jumala Kolminaisuudessa, lakkaamaton kunnia olkoon Sinulle! Vaikka 
jokainen kolmesta on Jumala, mutta kunnian kolminaisessa kirkkaudessa on 
kuitenkin yksi luonto, – Isä, Poika ja Henki. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinun synnyttämisesi, Puhtahin, on ylitse kaiken ymmärryksen, sillä Sinä syn-

nytit sen, joka on ollut ennen, Sinä sanoin kuvaamattomasti ruokit maidollasi si-
tä, joka itse ruokkii koko maailmaa, Sinä pidit sylissäsi sitä, joka itse pitää val-
lassaan kaikkia. Hän Kristus, ainoa Lunastajamme. 

 
Katabasi, 8. säv. 

Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua | ai-
naisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me 
kiitosvirsin herkeämättä ylistämme. 

 
Veisu Jumalansynnyttäjälle 

Totisesti on kohtuullista ylistää autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä, | aina au-
tuas ja viaton | ja meidän Jumalamme Äiti. | Me ylistämme Sinua, joka olet keru-
beja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, | Sinua, puhdas Neitsyt, 
Sanan synnyttäjä, || Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 

Eksapostilariot jne. Jatko vaihtoehtoisen kanonin jälkeen. 
 

Vainajien kanoni kreikkalaisesta pentekostarionista, 6. säv. (9. veisu: 2. säv.) 
Lukuunottamatta 3., 5., 6.ja 7. veisun tropareita Jumalansynnyttäjälle  

reunavärssynä on ”Arseniokselta ylistys kaikille sieluille” 
1. veisu 

Irmossi (jää pois)6 
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään ta-

kaa-ajavan faraon hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle 
voittoveisu. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi kaikkien sielujen Valtias, Luoja, Tuomari ja Herra, Sinun kädessäsi ovat 

kaikki maan ääret. Saata poisottamasi uskovaiset lepoon. 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Me rukoilemme hartaasti, oi Valtias: pelasta pois nukkuneet ihmiset katso-

matta heidän asemaansa, syntyperäänsä tai lahjoihinsa. Pelasta kaikki, jotka olet 
ottanut pois. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 

                                        
6  Irmossit ovat mukana siltä varalta, että joku kuitenkin haluaisi ohjesääntöjen vastaisesti jättää 

pois temppelin kanonin ja veisata irmossit vainajien kanonista. 
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Oi Sana, Sinä yksin olet luonut minut maasta puhtaalla kädelläsi ja Jumalana 
olet antanut minulle elävöittävällä henkäykselläsi elämän. Oi Laupias, pelasta 
siis ne, jotka olet täältä ottanut tykösi. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi puhdas Neitsyt, maailman turva ja vakaa puolustaja, rukoile hartaasti 

kaikkien meidän puolestamme, jotka olemme saaneet Sinut vaaroissa sortumat-
tomaksi muuriksi. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään ta-
kaa-ajavan faraon hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle 
voittoveisu. 

 
3. veisu 

Irmossi (jää pois) 
Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylen-

tänyt uskovaistesi sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamise-
si kalliolle. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kristus, jumalallisessa voimassasi Sinä kohotat uskovaisten sielut tykösi ikään 

kuin pilvissä maan kaukaisimmilta rajoilta. Saata lepoon palvelijasi, jotka olet ot-
tanut luoksesi maan ääristä saakka. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Sinä yksin asetat kuninkaat ja hallitsijat, tuomarit ja ruhtinaat. Päästä siis, Va-

pahtaja, kaikkien Jumala, tuomiollasi heidät kadotuksesta. 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kaiken maan Luoja, Kristus, suo tykösi ottamillesi vanhuksille sekä neitseille 

ja nuorukaisille iankaikkinen ilo ja riemu. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Sinä maailman vahva toivo, Valtiatar Jumalansynnyttäjä, älä hylkää niitä, jot-

ka rakastavin mielin ja Sinua kunnioittaen tykösi rientävät, vaan rukouksillasi 
varjele heidät elämän myrskyissä. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylen-
tänyt uskovaistesi sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamise-
si kalliolle. 
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Katismatroparit, 8. säv.7 
Me rukoilemme Sinua, pelkällä käden ojennuksella kaiken luonutta laupeu-

den Jumalaa: | Saata lepoon uskossa poisnukkuneet kristityt, | vanhempamme ja 
esivanhempamme, veljemme ja ystävämme, rikkaat ja köyhät, | kuninkaat ja 
ruhtinaat sekä luostarien asukkaat, | sinne missä kaikki Sinun vanhurskaasi ja 
pyhäsi asuvat. | Oi Valtias Kristus Kuningas, || anna kaikki palveli jäisi tekemät 
rikkomukset anteeksi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

Oi Valtiatar, | kaikkien armolahjojesi tähden minä kannan Sinulle kiitosta ja 
ylistystä, | niin kuin leski kaksi ropoaan, | sillä Sinä olet suoja ja turva, | joka ai-
na päästät minut kiusauksista ja tuskasta. | Pelastuneena ahdistajistani ikään kuin 
liekehtivän pätsin keskeltä minä huudan Sinulle sydämeni pohjasta: | Oi Juma-
lansynnyttäjä, auta minua | ja rukoile Poikaasi Jumalaa | antamaan anteeksi rik-
komukseni, || sillä Sinä olet palvelijasi toivo! 

 
4. veisu 

Irmossi (jää pois) 
Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | – kohottaa pyhä seurakunta 

jumalallisella hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 
 

Troparit 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi Valtias Vapahtaja, joka kaitset kaikkia uskovaisia vihreillä niityillä ja 

johdatat heidät vetten ääreen lepäämään, älä karkota palvelijoitasi siitä ilosta. 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Liitä enkelten joukkoon kaikki luostariasukkaasi, piispasi ja pappisi, sillä Si-

nulle, oi ihmisiä rakastava, he ovat omistaneet niin sielunsa kuin ruumiinsakin. 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Sinä, kaikkeuden Herra, yksin tiedät kuoleman polut, elämän rajat ja jokai-

sen kuolevaisen lähtöhetken. Armahda palvelijoitasi, oi Hyvä. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi pyhä Neitsyt, joka synnytit pyhistä pyhimmän, Jumalan, pyydä jumalallisis-

sa rukouksissasi, että hän saattaisi pois nukkuneet autuuteen pyhien asuntoihin. 
 

Katabasi, 6. säv. 
Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | – kohottaa pyhä seurakunta 

jumalallisella hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 

                                        
7  Näiden katismatropareiden tilalla on kirkkoslaavinkielisessä pentekostarionissa panihidan ka-

tismatroparit. 
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5. veisu 
Irmossi (jää pois) 

Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus 
meidän sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisim-
me tuntemaan Sinut, | Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös val-
keuteen kutsuvan totisen Jumalan. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Katso, Vapahtaja, marttyyrien jumalalliset kuorot, apostolit, profeetat ja van-

hurskaat veisaavat ylistystäsi ja rukoilevat, että pelastaisit kaikki, jotka olet maa-
ilmasta tykösi kutsunut. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi Kristus, kun kuolleitten haudat aukenevat ja maa vapisee kauhuissaan pa-

sunoittesi voimakkaan äänen kaikuessa, saata pois nukkuneet oikealle puolellesi 
lampaittesi joukkoon. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Saata lepoon täältä uskossa luoksesi siirtyneet miehet, naiset, lapset ja van-

hukset, köyhät, palvelijat ja rikkaat. Pelasta heidät, sillä Sinä olet armollinen. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Sinusta, oi Puhdas, niin elävät kuin hurskaasti kuolleet, kaikki sukukunnat ja 

kansat, olemme saaneet avun. Sen tähden me pyydämme Sinua rukoilemaan 
Herran edessä, että saavuttaisimme rauhan myös tuonpuoleisessa. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus 
meidän sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisim-
me tuntemaan Sinut, | Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös val-
keuteen kutsuvan totisen Jumalan. 

 
6. veisu 

Irmossi (jää pois) 
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä ty-

veneen satamaasi kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johda-
ta minun elämäni ylös turmeluksesta. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Valtias, ole armollinen, Vapahtaja, kuule rukouksemme ja armahda, Sinä lau-

pias ja hyvä, ihmisrakkaudessasi pelasta kaikki, jotka olet ottanut pois maan päältä. 
Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
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Oi ainoa Sovitus, älä hylkää niitä, jotka ovat hukkuneet merien syövereihin, 
virtoihin tai kohdanneet kuolemansa vuoristossa, rotkoissa ja luolissa. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi ihmisiä rakastava Herra, Vapahtaja, joka näet kaikki, jotka ovat kuolleet 

tuntemattomissa paikoissa, onnettomuuksissa, merellä tai maalla, tai sodassa 
kaatuneet tai haavoihinsa menehtyneet, armahda heitä. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi puhdas Valtiatar, joka olet synnyttänyt ihmisten Valtiaan ja Herran, tyyn-

nytä himojeni ankara myrsky ja anna sydämeeni rauha. 
 

Katabasi, 6. säv. 
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä ty-

veneen satamaasi kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johda-
ta minun elämäni ylös turmeluksesta. 

 
Vainajien kontakki, 8. säv.8 

Saata, oi Kristus, | Sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon, | missä 
ei ole kipua, ei surua | eikä huokauksia, || vaan on loppumaton elämä. 

 
Vainajien iikossi 

Sinä itse, joka olet tehnyt ja luonut ihmisen, olet ainoa kuolematon, | mutta me, 
kuolevaiset, olemme maasta luodut | ja siihen samaan maahan me jälleen me-
nemme. | Sillä niin olet Sinä, minun Luojani, käskenyt, | kun olet sanonut minul-
le: | Maa sinä olet ja maahan olet jälleen menevä. | Ja sinne me kaikki ihmiset 
menemme | muuttaen hautaitkumme veisuksi: || Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
7. veisu 

Irmossi (jää pois) 
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kal-

dealaiset polttava Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet 
Sinä, meidän isäimme Jumala. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Vapahtaja, kun tulet enkelten kanssa kunniasi valtaistuimella tuomitsemaan 

maan, täytä palvelijaisi sielut jumalallisella ilollasi, että he lakkaamatta veisai-
sivat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

                                        
8 Tämän tavallisen kontakin sijalla kreikankielisessä pentekostarionissa on seuraava kontakki, 8. säv.: 

Oi kuolematon Vapahtaja, saata valittujesi majoihin luotamme ajasta lähteneet | ja anna heille lepo 
vanhurskasten kanssa. | Ihmisinä he ovat tehneet syntiä maan päällä, | mutta Sinä, synnitön Herra, an-
na Äitisi Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden heille anteeksi heidän rikkomuksensa, | jotka he 
ovat tahtoen tai tahtomattaan tehneet, || että yhteen ääneen huutaisimme heidän puolestaan: Halleluja! 



49. Helluntaiaatto 722 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Kristus, Laupias Vapahtaja, armahda kaikkia, jotka ovat kuolleet petojen raa-

telemina, jotka kala on niellyt tai jotka ovat suistuneet rotkoihin, eksyneet vuoris-
toihin tai jotka ovat menehtyneet maanjäristyksiin. Pelasta heidät ikuisesta tuo-
miosta. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Pelasta osallisuuteesi ja iloosi ne, jotka on surmannut miekka, puukko, tuli, 

tapaturma, kivivyöry, rosvojoukko, nälkä tai kulkutauti, että he hartaasti veisuin 
ylistäisivät Sinua, isäimme Jumalaa. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Sinä, oi Puhdas, olet maailman ainoa silta, joka johdatat ihmiset Jumalan luo. 

Oi Jumalan Äiti, pelasta esirukouksillasi kaikesta hädästä ja tuhosta ne, jotka ovat 
viettäneet elämänsä Sinuun toivonsa pannen ja Sinua rakastaen. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kal-
dealaiset polttava Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet 
Sinä, meidän isäimme Jumala. 

 
8. veisu 

Irmossi (jää pois) 
Hämmästy vavisten taivas, | ja liikkukaa maan perustukset, | sillä katso, Hän, 

joka kaiken kantaa kädessään, | kääritään kapaloihin ja vähäiseen seimeen sijoi-
tetaan; | kiittäkää Häntä nuorukaiset, | veisatkaa Hänelle papit, || kansat ylistä-
kää Häntä kaikkina aikoina! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Sinä Valtias, ainoa laupias Vapahtaja, armahda poisnukkuneita kristittyjä ku-

ninkaita ja ruhtinaita, kansakunnan pelastajia ja rakentajia, valtakunnan päämie-
hiä ja palvelijoita, oikeamielisiä tuomareita sekä kaikkia vastuun kantajia. Suo 
heille lepo, että me veisuin ylistäisimme Sinua kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi ihmisiä rakastava, varjele ikuisesta tulesta Kirkkosi palvelijat. Pelasta Si-

nulle elämänsä omistaneet munkit ja pyhitetyt papit. Tee heidät kelvollisiksi 
kunniaasi, että me veisuin ylistäisimme Sinua kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Pelasta, oi Valtias Kristus, pelasta uskovaisten sielut ja saata lepoon ihmiset, 

jotka missä tahansa ovat uskossa eläneet. Varjele heidät helvetistä ja karvaasta 
vaivasta ja armahda heitä, että me veisuin ylistäisimme Sinua kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä nyt, aina 
ja iankaikkisesti. Amen. 
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Puhdas Neitsyt, Sinä yksin totisesti purit Eevan kirouksen ja vuodatit maan 
asukkaille elämän. Suo ajallisesta elämästä päässeille esirukoustesi kautta ikui-
nen elämä, että me veisuin ylistäisimme Sinua kaikkina aikoina. 

 
Katabasi, 6. säv. 

Liitelauselma: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa || veisaten 
ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

Hämmästy vavisten taivas, | ja liikkukaa maan perustukset, | sillä katso, Hän, 
joka kaiken kantaa kädessään, | kääritään kapaloihin ja vähäiseen seimeen sijoi-
tetaan; | kiittäkää Häntä nuorukaiset, | veisatkaa Hänelle papit, || kansat ylistä-
kää Häntä kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu 
Irmossi (jää pois), 2. säv. 

Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | ei taivaallistenkaan 
ymmärrys osaa veisata Sinulle oi Jumalansynnyttäjä. | Mutta Sinä laupiaana ota 
vastaan meidän uskomme. | Ja Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan 
lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. || Sinua me ylistämme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Oi Väkevä ja Armollinen, enkelten joukot nyt rukoilevat, kerubit ja jumalal-

liset serafit yhdessä pyytävät ja vallat, valtaistuimet, voimat, mahdit, ylienkelit 
sekä herruudet anovat Sinulta: Armahda kaikkia sieluja, jotka olet ottanut pois 
maan päältä. 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Katso, profeettain joukot anovat Sinulta, apostolien kuorot sekä patriarkat 

rukoilevat ja marttyyrit sekä pyhittäjät otollisesti pyytävät: Oi ihmisiä rakasta-
va, pelasta kaikkien maan päällä kuolleitten hurskaitten palvelijaisi sielut! 

Liitelauselma: Saata, Herra, lepoon nukkuneitten palvelijaisi sielut. 
Ainoa armollinen Jumala, Sinä tiedät kaiken. Sinä näet, havaitset ja tunnet 

jokaisen ihmisen ja jokaisen elämän päätöksen. Lunasta rikoksista kaikki valit-
semasi uskovaiset palvelijasi ja suo heille paratiisin ihanuus. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Ylen pyhä maailman Valtiatar, hyvä Neitsyt, Sinä olet kaikkien elävien ja 

kuolleitten suoja, tyyneys, kunnia, tuki ja ilo. Sinut me olemme saaneet puolus-
tajaksi, auttajaksi ja varjelijaksi. Pelasta kaikki esirukouksillasi! 
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Katabasi, 2. säv. 
Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | ei taivaallistenkaan 

ymmärrys osaa veisata Sinulle oi Jumalansynnyttäjä. | Mutta Sinä laupiaana ota 
vastaan meidän uskomme. | Ja Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan 
lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. || Sinua me ylistämme. 

 
Veisu Jumalansynnyttäjälle 

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. 

 
(Mikäli veisattiin paastotriodionissa oleva kanoni, jatko tästä.) 
 

Eksapostilariot, 3. säv. 
Uskovaiset, muistellessamme kaikkia Kristuksessa nukkuneita | ajatelkaam-

me viimeistä päivää | ja rukoilkaamme Kristusta || niin heidän kuin itsemmekin 
puolesta. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

Herran Äiti Neitsyt, | Sinä enkelten ihastus, murheellisten ilo, kristittyjen puo-
lustaja, | varjele meitä || ja päästä meidät iankaikkisista vaivoista! 

 
Kiitospsalmit, 6. säv.  

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa. | Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää 
Häntä korkeuksissa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 150:6; 148:1) 

Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä, | ylistäkää Häntä, kaikki Hänen so-
tajoukkonsa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 148:2) 

 
Kiitosstikiirat, 6. säv.,  

prosomoion ”Elämänlaatunsa takia hyljätty”9 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-

tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 
Kauhea on kuoleman hetki ja peljättävä Valtiaan tuomio. | Valmiina on sam-

mumaton tuli, alati kalvava mato, hammasten kiristys, | kaiken kattava pimeys ja 
iankaikkinen rangaistus. | Rukoilkaamme siis Vapahtajaa: || Saata suuresta ar-
mostasi ajasta pois ottamasi lepoon! 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla 
ja kanteleilla. (Ps. 150:3) 

 

                                        
9  Nämä stikiirat lauletaan tavallisella sävelmällä. 
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Tulkaa, kaikki ajalliseen elämään kiintyneet, | seiskää haudoilla, katselkaa nii-
tä ja nähkää maailman petollisuus: | Missä on nyt ruumiin kauneus ja rikkauden 
kunnia? | Missä elämän ylevyys? | Kaikki on totisesti turhaa. | Rukoilkaamme siis 
Vapahtajaa: || Saata suuresta armostasi ajasta pois ottamasi lepoon! 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Hän-
tä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 

Valtaistuimella istunut on nyt haudattu, | kuninkaalliseen purppuraan pukeu-
tuneen verhoaa maatuminen. | Ei hän istu valtaistuimellaan, vaan makaa haudas-
sa. | Katso, kuninkaan valta on päättynyt. | Katso, ihmiselämä kulkee ohitse unen 
lailla. | Rukoilkaamme siis Vapahtajaa: || Saata suuresta armostasi ajasta pois ot-
tamasi lepoon! 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä ku-
misevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. 

Ihmisiä rakastava Vapahtaja, | saata suuren armosi tähden Abrahamin hel-
maan ja lepoon | kaikki täältä iankaikkisen elämän toivossa siirtyneet, | elämän 
jättäneet, kaikenarvoiset ja -sukuiset, || niin miehet kuin naiset ja vastasyntyneet 
pienokaisetkin. 

 
Vainajien doksastikon, 2. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Ihminen kuihtuu kuin kukka, | niin kuin uni katoaa ja hälvenee. | Mutta pasu-

nan kaikuessa kaikki kuolleet nousevat kohtaamaan Sinut, Kristus Jumala, | ai-
van kuin maanjäristyksen havahduttamina. || Valtias, saata silloin keskeltämme 
ottamasi palvelijaisi henget pyhiesi asuinsijoihin. 

 
Vainajien stikiira Jumalansynnyttäjälle, 6. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä olet Jumalamme | ja viisaudessasi luot sekä täydelliseksi teet kaiken, oi 

Kristus. | Sinä lähetit profeetat ennustamaan tulemistasi | ja apostolit julistamaan 
suuria tekojasi, | ja niin toiset edeltäpäin ilmoittivat tulostasi | ja toiset kasteella 
valistivat kansoja. | Marttyyrit taas kärsimyksillään saavuttivat sen, mitä toivoi-
vatkin. | Näiden molempien joukot yhdessä Synnyttäjäsi kanssa rukoilevat Si-
nua: | Jumala, saata luoksesi ottamasi sielut lepoon | ja tee meidätkin arvollisiksi 
valtakuntaasi, | sillä Sinä olet kärsinyt meidän edestämme ristin vaivat, || Sinä, 
meidän Lunastajamme ja Jumalamme! 
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Virrelmästikiirat 
Teofaneksen stikiirat, 6. säv., 

prosomoion ”Pantuaan kaiken toivonsa taivaisiin” 
Oi armollinen Valtias, | Sinun laupeutesi meitä kohtaan * on käsittämätön | ja 

jumalallisen hyvyytesi lähde * on tyhjentymätön. | Saata luoksesi lähteneet 
elämän maahan, * rakastettuihin ja kaivattuihin asuntoihin | ja suo ne heille 
ikuiseksi omaisuudeksi, | sillä kaikkien puolesta Sinä, Kristus, || vuodatit kalliin 
veresi * – meille elämän tuottaneen hinnan – * ja lunastit maailman! 

Liitelauselma: Heidän sielunsa || tulevat hyvyydessä olemaan. (Ps. 25:13a bis). 
Omasta tahdostasi * Sinä kärsit eläväksitekevän kuoleman, | avasit elämän läh-

teen * ja annoit uskovaisille ikuisen autuuden. | Suo se niille, * jotka ovat nukku-
neet ylösnousemuksen toivossa, | ja anna hyvyydessäsi anteeksi * kaikki heidän 
rikkomuksensa, | sillä Sinä olet ainoa synnitön, | ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, | 
jotta me kaikki veisuin kiittäisimme Sinua, Kristus, || ja Sinun pelastaminasi ylis-
täisimme ihmisrakkauttasi! 

Liitelauselma: Autuaat ne, jotka Sinä valitset || ja otat tykösi, oi Herra. (Ps. 
65:5a bis) 

Me tiedämme, * että Sinä, oi Kristus, * hallitset jumalallisella voimallasi elä-
viä | ja vallitset kuolleita. | Siksi me anomme: | Oi ihmisiä rakastava, ainoa Hy-
väntekijä, | saata uskossa tykösi muuttaneet palvelijasi * lepoon valittujesi kans-
sa virvoituksen paikkaan, | pyhiesi kirkkauteen, | sillä Sinä tahdot armahtaa ja 
Jumalana pelastat ne, || jotka olet luonut kuvaksesi, * oi ainoa armosta rikas! 

 
Doksastikon oktoehoksesta, 6. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Puusta maistaminen tuli muinoin Eedenissä tuskaksi Aadamille, | kun käärme 

oksensi myrkkynsä, | sillä hänen kauttansa tuli kuolema, joka syö koko ihmissu-
vun, | mutta Valtias kukisti tullessansa lohikäärmeen ja lahjoitti meille ylösnou-
semuksen. | Huutakaamme siis Hänelle: | Vapahtaja, sääli niitä, jotka olet ottanut 
tykösi, || ja anna heille lepo vanhurskasten kanssa! 

 
Vainajien stikiira Jumalansynnyttäjälle, 6. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi ylen pyhä, Sinusta tuli Jumalan asunto, | sillä Sinuun, oi aviota tuntema-

ton, sijoittui Jumala | ja Sinä synnytit ihmiseksi tulleen Kristuksen. | Hänessä oli 
kaksi luontoa mutta yksi persoona. | Rukoile Häntä, ainosyntyistä ja esikoista, | 
joka varjeli Sinut nuhteettomana Neitseenä synnytyksessäkin, | että Hän saattaisi 
uskossa nukkuneitten sielut lepoon, || valkeuteen, tahrattomaan kirkkauteen ja 
autuuteen! 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
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Vainajien troparit, 8. säv. 
Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan 

toimitat | ja annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat; | Sinä, oi Herra, saata lepoon 
palvelijaisi sielut, | sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, || meidän Luojaamme, 
Tekijäämme ja Jumalaamme. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

Sinä olet meille muuri ja suojasatama | ynnä otollinen esirukoilija Jumalan 
edessä, jonka synnyttänyt olet, || oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovais-
ten pelastus! 

 
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

HETKET JA LITURGIA 
 
Kaikissa hetkissä tropari Oi ainoa Luoja sekä kontakki Saata, oi Kristus. 
Liturgiassa saattolauselmana Pelasta, pyhissä ihmeellinen. Saaton jälkeen Oi 

ainoa Luoja, Kunnia…, Saata, oi Kristus, Nyt…, Sinä olet meille.  
 

Vainajien kontakki, 8. säv. 
Saata, oi Kristus, | Sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon, | missä 

ei ole kipua, ei surua | eikä huokauksia, || vaan on loppumaton elämä. 
 
Me näimme totisen Valkeuden sijaan veisataan Oi ainoa Luoja. 



 

 


