
Vigilia Karjalan valistajain yhteisenä juhlana 
Suuri ehtoopalvelus 

 
Avuksihuutopsalmit, 8. säv. 

Herra, minä huudan Sinua, kuule minua. | Kuule minua, oi Herra. | Herra, mi-
nä huudan Sinua, kuule minua. | Ota korviisi minun ääneni, kun minä Sinua huu-
dan. || Kuule minua, oi Herra. 

Nouskoon minun rukoukseni | niin kuin suitsutussavu | Sinun kasvojesi eteen, | 
minun kätteni ylennys olkoon Sinulle ehtoouhri. || Kuule minua, oi Herra.  

 
Avuksihuutostikiirat, 8. säv., prosomoion ”Oi ylistettävää ihmettä” 

Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. || Herra, kuule minun ääneni. 
Oi ylistettävää ihmettä! | Maan asukkaat pyhittäjäisämme | hamasta nuoruu-

destaan, palaen rakkautta Kristukseen, | kilvoituksella ja rukouksella voittavat 
himot ja synnit. | Käyden hengellisiä portaita | he nöyryydessä kohoavat evankeli-
umielämän täydellisyyteen. | Kristus Jumala on antanut heidät * Karjalan maalle 
suuriksi valonlähteiksi || tekojensa valkeudella valistamaan meidän sielumme. 
(Kahdesti) 

Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi || minun rukousteni ääntä! 
Oi ylistettävää… 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

tää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. 
Oi ihmeteltävää miehuutta! | Pyhät eivät armahda * paljon himoitsevaista li-

haansa, | vaan taistelevat sitä, niinkuin vihollista vastaan, | ristiinnauliten sen hi-
moineen sekä haluineen | ja tehden sen kuuliaiseksi hengelle. | Sentähden saavat 
he katoamattomia lahjoja Kristukselta, | kohoavat maasta taivaaseen || ja saavat 
ylistystä enkeleiltä ja ihmisiltä.1 (Kahdesti) 

Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toi-
voni Hänen sanaansa.  

Oi ihmeteltävää… 
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, 

kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! 
Pyhittäjät hedelmällisinä öljypuina | kasvoivat Jumalan huoneessa | ja vii-

kunain tavoin kukoistivat meille. | He olivat Pyhän Hengen astioina, | jotka eivät 
kaunistaneet itseänsä kullalla vaan jumalallisilla armolahjoilla. | Viettäessämme 
nyt heidän muistojuhlaansa seuratkaamme heidän elämäänsä, | että Jumala tekisi 
meidätkin kelvollisiksi kuulemaan | heidän kanssaan juhlivain äänen || taivaalli-
sessa Siionissa.2 (Kahdesti) 

 

                                        
1  Tämä on pyhäin Sergein ja Hermanin toinen stikiira. 
2  Tämä on pyhäin Sergein ja Hermanin neljäs stikiira. 
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Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. || 
Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. 

Pyhittäjät hedelmällisinä… 
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kansat. 
Oi jumalankantajat isät | Sergei ja Herman, Arseni, Aleksanteri ja Trifon! | 

Millä veisuilla osaisimme teitä ja hengellistä kauneuttanne ylistää! | Täydelli-
sesti ottaen päällenne Kristuksen suloisen ikeen | te jo tässä elämässä | tulitte 
enkelten kaltaisiksi. | Viettäessämme nyt teidän yhteistä juhlaanne rukoilemme 
armovoimaa seurata teidän elämäänne, || että Jumala antaisi meidän taivaallises-
sa Siionissa kuulla teidän juhlivan äänenne. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran 
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. 

Oi jumalankantajat isät… 
 

Doksastikon, 3. säv. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Viettäkäämme paastoojain muistojuhlaa paastoojain tavoin! | Paetkaamme 

synnin himoja ja ylellisyyttä, | kunnianhimoa ja ylpeyttä, | vihaa, kiivastusta ja 
pahuuden juonittelua. | Ja sen sijaan paastolla, nöyryydellä ja veljesrakkaudella | 
viettäkäämme isien kunniakasta muistoa, | että tulisimme arvollisiksi heidän iloon-
sa osallistumaan || tuonpuoleisen maailman riemujuhlassa.3 

 
Dogmistikiira, 3. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi kunniallisin Neitsyt, | kuinka voisimme olla ihmettelemättä sitä, että Sinä 

Jumalihmisen synnytit. | Sillä miehestä mitään tietämättä Sinä, puhtain Neitsyt, 
synnytit lihassa isättömän Pojan, | ennen kaikkea aikoja Isästä äidittä syntyneen, | 
joka syntyessään Sinusta ei minkäänlaiselle muutokselle, sekoittumiselle eikä 
jakaantumiselle alttiiksi joutunut, | vaan kummankin luonnon ominaisuudet täy-
dellisinä säilytti. | Rukoile siis Poikaasi, neitseellinen Äiti ja Valtiatar, | että Hän 
pelastaisi niiden sielut, || jotka oikeauskoisesti Sinut Jumalansynnyttäjäksi tun-
nustavat. 

Saatto ja ehtooveisu. 
 

Prokiimeni, 7. säv. 
Jumala, Sinä olet minun turvani, || Sinun laupeutesi käy minun edelläni. 
 

                                        
3  Tämä on pyhäin Sergein ja Hermanin pienen ehtoopalveluksen doksastikon. 
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Parimiat 
I. Salomon viisaus-kirjasta 

(3:1–9) 
Vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, eikä vaiva saavuta heitä. Tyhmi-

en silmissä he tosin näyttävät kuolleilta, ja heidän eroansa täältä pidetään onnet-
tomuutena, heidän lähtöänsä meidän tyköämme perikatona; mutta he ovat rau-
hassa. Sillä vaikka heitä kuritetaankin ihmisten mielestä, niin heidän toivonsa on 
täynnä kuolemattomuutta, ja kärsittyänsä vähän kuritusta he saavat osaksensa pal-
jon hyvyyttä; sillä Jumala koetteli heitä ja havaitsi heidät itselleen arvollisiksi. 
Niinkuin kultaa sulatusuunissa Hän heitä koetteli, ja niinkuin uhrilahjan Hän ot-
ti heidät vastaan. Sinä aikana, jolloin heitä etsiskellään, he loistavat kirkkaasti, 
ja niinkuin kipinät oljissa he nopeasti rientävät. He tuomitsevat pakanoita ja 
hallitsevat kansoja, ja Herra on oleva heidän kuninkaansa iankaikkisesti. Ne, 
jotka Häneen turvaavat, käsittävät totuuden, ja uskovaiset pysyvät Hänen ty-
könänsä rakkaudessa; sillä Hänen valittujensa osaksi tulee armo ja laupeus. 

 
II. Salomon viisaus-kirjasta 

(5:15–6:3) 
Vanhurskaat elävät iankaikkisesti, ja Herrassa on heidän palkkansa, ja huolen-

pito heistä on Korkeimman huomassa. Sentähden he saavat osaksensa ihanuuden 
valtakunnan ja kauniin kruunun Herran kädestä, sillä Hän suojelee heitä oikeal-
la kädellänsä, ja Hänen käsivartensa on heidän kilpensä. Hän ottaa kiivautensa 
sota-asukseen ja luomakunnan Hän aseistaa kostoksi vihollisille. Hän pukee van-
hurskauden haarniskaksensa ja kypäräksi päähänsä Hän panee lahjomattoman tuo-
mion. Hän ottaa pyhyyden voittamattomaksi kilveksensä ja teroittaa miekak-
sensa ankaran vihan, ja maailma sotii yhdessä Hänen kanssaan mielettömiä vas-
taan. Salamain sattuvat nuolet kiitävät, lentävät pilvistä, niinkuin jännitetystä jou-
sesta, kohti maaliansa. Ja vihaa uhkuvat rakeet viskautuvat niinkuin kivilingosta; 
meren vesi raivoaa heitä vastaan, ja tulvavirrat upottavat heidät äkisti. Voiman 
henki nousee heitä vastaan ja viskaa heidät pois niinkuin myrskytuuli. Niin 
saattaa vääryys koko maan autioksi, ja rikollisuus kukistaa hallitsijain valtaistui-
met. Kuulkaa siis, te kuninkaat, ja ymmärtäkää, oppikaa, te maan äärten tuoma-
rit, ottakaa korviinne, te joukkojen hallitsijat, te, jotka ylpeilette kansojen paljou-
desta. Sillä Herran antama on teidän hallituksenne, ja Korkeimmalta on teidän ku-
ningasvaltanne; Hän myös koettelee teidän tekonne ja tutkii teidän aivoituksenne. 
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III. Salomon viisaus-kirjasta 
(4:7–15) 

Vanhurskas pääsee lepoon, vaikka hän varhainkin kuolee. Sillä kunnioitettu 
vanhuus ei ole sama kuin pitkä ikä, eikä sitä mitata vuosien luvulla, vaan ymmär-
täväisyys on ihmisen oikea harmaapäisyys, ja nuhteeton elämä oikea vanhuus. Ju-
mala rakasti häntä, koska hän oli Hänelle otollinen, ja hänet, otettiin pois, koska 
hän eli syntisten joukossa. Hänet temmattiin täältä, ettei pahuus eksyttäisi hänen 
ymmärrystänsä, eikä vilppi johtaisi harhaan hänen sieluansa. Sillä pahuuden lu-
mous saa unhottamaan hyvän, ja himon temmellys muuttaa viattoman mielen. 
Hän kypsyi varhain ja saavutti siten pitkän iän. Sillä hänen sielunsa oli Herralle 
otollinen, sentähden se riensi pois pahuuden keskeltä. Ihmiset näkevät sen, mut-
ta eivät ymmärrä, eivät myöskään ajattele sitä, että armo ja laupeus on Hänen va-
littujensa osa, ja että Hänen hurskaistansa pidetään huoli. 

Hartauden ektenia.  
Suo, Herra… luetaan tai veisataan.  
Anomusektenia. 
 

Litaniastikiirat, 3. säv. 
Iloitse, Karjalan maa, | puhjetkaa riemuun Valamon vuoret, Laatokan vedet ja 

äärimmäisen Pohjolan kiveliö, | soikaa, Konevitsan ja Aunuksen metsäin puut, | 
ylistäen kanssamme valistajiamme Sergeitä ja Hermania, Arsenia, Aleksanteria 
ja Trifonia. | Veljet ja sisaret, | iloiten edeskantakaamme kiitos pyhissään ihmeel-
liselle Jumalalle | rakkaudella muistellen pyhittäjä-isiemme perustamia pyhiä 
luostareita, | joissa suuri kilvoittelijain ja erakkojen joukko on osoittanut meille 
syntisille hengellisen kauneuden muodot || ja viittonut evankeliumin tietä tai-
vaalliseen valtakuntaan. 

Jumalankantaja-isät | valitsivat täydellisyyteen vieväksi oveksi vapaaehtoisen 
köyhyyden | ja hengeltään nöyrinä rikastuivat armovoimasta, | joka valollaan oh-
jasi heitä ja johdatti hyveitten täydellisyyden korkeuteen. | Oi Valtias Kristus, | 
tee meidätkin tuosta armosta osallisiksi pyhiesi rukousten tähden || ja pelasta mei-
dän sielumme, Sinä ihmisiä rakastava.4 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi pyhät isämme Sergei ja Herman, Arseni, Aleksanteri ja Trifon, | paaston ja 

rukouksen voima teki teidät, lihassa olevat, ruumiittomien kaltaisiksi. | sillä lihan 
mieli ei voinut horjuttaa teidän mielenne lujuutta, | ja laki, joka jäsenissänne toi-
mi, tuli alistetuksi hengen laille, joka Jumalassa hallitsee. | Oi ylenautuaat, | rukoil-
kaa Kristusta, | että Hän antaisi meillekin puhtauden lahjan || ja pelastaisi meidän 
sielumme.5 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 

                                        
4  Tämä on pyhäin Sergein ja Hermanin toinen litaniastikiira. 
5  Tämä on pyhäin Sergein ja Hermanin kolmas litaniastikiira. 
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Isän tahdosta sikisi Sinussa, oi Neitsyt, | jumalallisesta Hengestä siemenettömästi 
Jumalan Poika, | Isästä äidittä ennen kaikkia aikoja syntynyt, | ja Häntä, Sinusta 
meidän tähtemme Isättä lihasta syntynyttä, Sinä lapsenasi maidolla imetit. | Sen 
tähden älä lakkaa rukoilemasta, || että Hän meidän sielumme vaaroista vapahtaisi.6 
 

Virrelmästikiirat, 5. säv., prosomoion ”Iloitse, eläväksitekevä risti”7 
Iloitkaa, Jumalan valitsemat isämme, | te, hengellisissä taisteluissa voittoisat 

Kristuksen sotijat! | Iloitkaa, ylen autuaat, | joiden rakkaus Jumalaan oli hehku-
va, | rukous lakkaamaton, | kyynelet alati virtaavat, | paasto ja kilvoitukset ihmi-
sen luonnon rajat ylittävät, | veljesrakkaus todellinen. | Rukoilkaa meidän syntis-
ten puolesta, || että Herra antaisi meille suuren laupeutensa. 

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä || Hänen hurskaittensa kuolema. 
Iloitkaa te, meidän ilomme alkuunpanijat, | ylen autuaat pyhittäjä-isämme | ja 

Jumalassa viisaat valistajamme! | Sillä te menitte vanhurskasten iloon | ja nau-
titte nyt Herran Kristuksen palkkaa vaivoistanne. | Te, jotka ajassa * Häntä pal-
velitte, | nyt taivaissa Hänen kanssaan * iankaikkisesti hallitsette. | Hänen juma-
lallisen kunniansa kirkastamina | viettäkää nyt meidän kanssamme juhlaa * muis-
tonne kirkkaana päivänä | ja rukoilkaa alati Kristusta, || että Hän lähettäisi usko-
vaisille suuren laupeutensa. 

Liitelauselma: Iloitkoot hurskaat, veisaten Hänen kunniaansa, || riemuitkoot 
he vuoteissansa. 

Iloitkaa, pyhät Sergei ja Herman, Arseni, Aleksanteri ja Trifon, | te Kristuk-
sen hyvät ja uskolliset palvelijat | ja Jumalassa viisaat opastajamme pelastuksen 
tiellä! | Omalla elämällänne te annoitte meille pelastukseen johtavan elämän 
esikuvan ja ohjeen. | Te herätätte meidät kaikki välinpitämättömyyden unesta 
kilvoitellaksemme hyveissä. | Te olette sielujen hengellinen aamunkoitto, | ja 
ponnistuksillanne valistatte erakkokilvoittelijain joukot. | Koko maamme teistä 
kerskaa ja riemuitsee. | Sydämin ja kielin me veisaamme ja nöyrästi anomme: || 
Rukoilkaa lakkaamatta Kristusta Vapahtajaa pelastamaan meidän sielumme! 

 
Doksastikon, 5. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Pyhittäjä-isäimme Sergein ja Hermanin, Arsenin, Aleksanterin ja Trifonin 

muisto | on meille enkeljoukkojen ja pyhien kilvoittelijain taivaallinen riemu-
juhla | sillä pyhittäjä-isämme periäkseen sen, mikä on taivaallista, | halvaksi 
katsoivat kaiken, mikä maailmasta on, | ja saadakseen hengelliset lahjat | he 
voittivat lihalliset himonsa. | Heil1e Herra on uskollisten palvelijainsa palkan 
maksanut || maan päällä ja taivaissa heidät kirkastaen. 

                                        
6 Oktoehoksen virrelmästikiirojen theotokion pyhäin Sergein ja Hermanin mallin mukaan. 
7  Toinen virrelmästikiira on muokattu pyhäin Sergein ja Hermanin päivältä, kolmas pyhän Arseni 

Konevitsalaisen päivältä. Doksastikon on pyhäin Sergein ja Hermanin pienestä ehtoopalveluksesta. 
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Oktoehoksen virrelmästikiirojen theotokion, 5. säv. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä korkeasti kunnioitettu Neitsyt, | olet Kuninkaan temppeli ja portti, | pa-

latsi ja valtaistuin. | Sinun kauttasi minun Vapahtajani, Kristus Herra, vanhurs-
kauden Aurinko, | ilmestyi pimeydessä nukkuville, | tahtoen valistaa ne, jotka 
Hän kädellään oli oman kuvansa mukaan luonut. | Oi kaikkien ylistämä, | rukoi-
le sen tähden lakkaamatta Häntä, | jonka edessä Sinulla on äidillinen uskallus, || 
että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala…  
Herran rukouksen jälkeen kahdesti Sinun pelastavaisen kylvösi ja Iloitse, 

Jumalan Äiti kerran. 
 

Juhlan tropari, 8. säv.  
Sinun pelastavaisen kylvösi ihmeellisinä hedelminä | Karjalan maa esiintuo 

Sinulle, oi Herra, pyhittäjäisämme, jotka ovat sen valistaneet. | Heidän esirukouk-
siensa tähden suo kirkolle ja isänmaallemme rauha, || oi ylen armollinen ja ih-
misiä rakastava. 

 
Jumalansynnyttäjälle, 4. säv. 

Iloitse, Jumalan Äiti, Neitsyt, armoitettu Maria. | Herra on Sinun kanssasi. | 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa, | ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, || sil-
lä Sinä olet synnyttänyt sielujemme pelastajan. 

Litanian loppurukous ja Siunattu olkoon Herran nimi… sekä suoraan psal-
min 33 (34) jakeet 1–11. Pappi: Herran siunaus… Kuoro: Amen. 

 
 

Aamupalvelus 
 
Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. | Siunattu on Hän, joka tulee Herran 

nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)  
Sinun pelastavaisen kylvösi ihmeellisinä hedelminä… 
Sinun pelastavaisen kylvösi ihmeellisinä hedelminä… 
 

Jumalansynnyttäjälle, 1. säv. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 
Idästä nousevan loistavan auringon kaltaisena | koitti meille kirkkaudessa Sinun 

pyhä kuvasi, oi Valtiatar. | Se valaisee ihmeitten säteillä kunniallisesti kaikkia nii-
tä, | jotka aina uskolla ja rakkaudella sitä lähestyvät | ja hartaasti rukoilevat kun-
niasi edessä, | joka Sinulla on Pojassasi Jumalassa. | Kunnia olkoon Jumalalle, joka 
Arsenin kautta lahjoitti sen meille. | Kunnia Hänelle, joka sen meille jälleen pala-
utti. | Kunnia olkoon Hänelle, | joka sen kautta kaikille parannusta vuodattaa. 
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Katismojen 2. ja 3. jakson edellä kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3) 
Herra, armahda (3). 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 

I Katismatroparit, 1. säv. 
Palaen jumalallista intoa pyhittäjäisät huusivat Kristukselle: | ”Mikä meille on 

taivaassa Sinua rakkaampaa ja mitä toivomme Sinulta maan päällä. | Kaikki maal-
liset hyvyydet olemme halvaksi katsoneet, | kaiken katoavaisen olemme mitättö-
mäksi arvioineet löytääksemme Sinut, | rakastaaksemme Sinua koko sielustam-
me | ja Sinua ainoata palvellaksemme. | Heidän esirukouksiensa tähden, oi ihmisiä 
rakastava laupias Herra, || täytä rakkaudellasi meidän sydämemme ja pelasta mei-
dät. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt…  
Sinä, oi Puhtahin, oltuasi taivaallisen Kuninkaan puhtaimpana temppelinä | ja 

omaten äidillisen rohkeuden Hänen edessänsä | kiiruhda rukoilemaan Häntä, | 
että Hän puhdistaisi sielumme monista synneistämme | ja rakkaudestansa ihmi-
siä kohtaan tekisi meidät kunniallisiksi temppeleiksi | Hänen henkensä meihin 
sijoittuen. | Sillä me olemme Hänen luotujansa, | ja vaikka me teemmekin syntiä, | 
niin emme kuitenkaan kadota pelastuksen toivoa, || pitäessämme Sinua, Valtia-
tar, hartaana puoltajanamme Hänen edessänsä.8 

 
II Katismatroparit, 5. säv.9 

Kristuksen sanat eivät opettaneet pyhiä astian ulkopuolen pesemiseen, | vaan 
ne kehoittivat sisäisen ihmisen puhdistamiseen synnin himoista, | sil1ä sydä-
mestä lähtevät pahat aivoitukset. | Sentähden he hiljaisuudessa hyveittensä ja 
armon johdatuksen kautta, | saavutettuaan sydämen puhtauden, | tulivat Pyhän 
Hengen kunniallisiksi astioiksi | ja nyt Kristuksen edessä seisoen | he antavat 
ylhäältä ehtymättömiä armolahjoja meille || ja kaikille, jotka uskolla heidän va-
loisaa muistoansa kunnioittavat. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt…  
Oi viaton Neitsyt, | Sinä hengellinen aamusarastus, | josta maailmalle koitti 

Kristus, | Aurinko, joka ei ole luotu! | Ojenna äidilliset kätesi rukouksessa Poi-
kasi puoleen, | että Hän valistaisi meidät, syntiset, laskemattoman armonsa va-
lolla, niin että me, pantuamme pois pimeyden teot, | valaisisimme sielumme hy-
veitten öljyllä | ja tulisimme kelvollisiksi viisaitten neitseitten joukossa astu-
maan häämajaan, || ylistäen Sinua, Valtiatar, iankaikkisesti. 

Polyeleo psalmeineen. 

                                        
8  Pyhäin Sergein ja Hermanin päivältä. 
9  Pyhäin Sergein ja Hermanin päivältä. 
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Pieni ylistysveisu10 
Ylistämme | autuaiksi teitä, | pyhittäjäisämme ja valistajamme Sergei ja Her-

man, Arseni, Aleksanteri ja Trifon, | ja kunnioitamme pyhää muistoanne, | te, erak-
kojen opettajat || ja enkeleitten kanssa puhujat. 

 
Valitut psalmijakeet 

1. Hartaasti minä odotin Herraa, ja Hän kumartui minun puoleeni ja kuuli mi-
nun huutoni. Ja Hän asetti minun jalkani kalliolle, Hän vahvisti minun askeleeni. 

2. Katso, minä pakenisin kauas ja yöpyisin erämaassa. Minä olen kuin pelikaa-
ni erämaassa. 

3. Minä olen uneton, olen kuin yksinäinen lintu katolla. Polveni horjuvat paas-
toamisesta, ja minun ruumiini on laihtunut lihattomaksi. 

4. Minä kastelen leposijani kyyneleilläni. Sillä koirat minua piirittävät, pahain 
parvi saartaa minut. 

5. He jännittävät jousensa, nuolinaan karvaat sanat, salaa ampuaksensa nuhteet-
toman. Minä pidän Herran aina edessäni; kun Hän on minun oikealla puolellani, 
en minä horju. 

6. Kaikki pakanat piirittävät minua – Herran nimessä minä lyön heidät maahan. 
Kiitetty olkoon Herra, joka ei antanut meitä heidän hammastensa raadeltaviksi. 

7. Kaikki Sinun tekosi ylistävät Sinua, Herra, ja Sinun hurskaasi kiittävät Si-
nua. Tietäkää: ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan. 

8. Herra varjelee hurskasten sielut. Iloitkoot hurskaat, veisaten Hänen kunni-
aansa, riemuitkoot he vuoteissansa. 

9. Kallis on Herran silmissä Hänen hurskaittensa kuolema. Veisatkaa kiitosta 
Herralle, te Hänen hurskaansa, ylistäkää Hänen pyhää nimeänsä. 

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

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala (kahdesti ja pa-
pisto kerran). 

Pieni ektenia (ja katismatroparit). 
 

Katismatroparit polyeleon jälkeen, 4. säv.11 
Kiittäessämme Herran nimeä Hänen pyhässä temppelissänsä | ylistäkäämme 

myös Hänen uskollisia palvelijoitaan, | korkealle korotettuja isiämme Sergeitä 
ja Hermania, Arsenia, Aleksanteria ja Trifonia, | jotka ovat kirkastaneet Juma-
lan sielussaan ja ruumiissaan | ja loistaneet hyveittensä valolla kuin uudet tähdet 
Karjalan maassa ja Petsamossa. | Sentähden myös Jumala on heidät kirkastanut 
taivasten valtakunnassa | ja osoittanut heidät auttajiksemme, || jotka aina rukoi-
levat edestämme. 

                                        
10  Veisattaneen kernaimmin tavallisella sävelmällä, ei valamolaisella, kuten myös psalmijakeet. 
11  Pyhäin Sergein ja Hermanin päivältä. Valamon nykyisessä käytännössä näitä ei lueta eikä veisata. 
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Liitelauselma: Kunnia… nyt…  
Oi Valtiatar, Sinun ennustusvirtesi on toteutunut: | Katso kaikki sukupolvet Si-

nua autuaaksi ylistävät. | ja me, Sinun palvelijasi, aina korostamme Jumalan jäl-
keen Sinun nimeäsi ja huudamme: | Iloitse maan päällä syntyneitten ilo, | iloitse 
neitseellisten kerskaus, | iloitse synnillisten himojen yllättämäin tyyni satama, | 
iloitse epätoivoon langenneitten turva ja pelastus, | iloitse uskovaisten puolustaja 
ja suojelija. | Iloitse ainoa siunattu vaimojen seassa, | Jumalansynnyttäjä Maria, || 
joka kaikille Elämän synnytit. 

 
Antifoni, 4. säv. 

Monet himot minua | hamasta minun nuoruudestani ahdistavat, | mutta Sinä 
itse puolestani seiso || ja pelasta minut, minun Vapahtajani. 

Te, jotka Siionia vihaatte, | teidät Herra saattaa häpeään. | Niin kuin ruoho tu-
lessa, || niin tekin kuihdutte. 

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

Pyhä Henki | tekee eläväksi jokaisen sielun | ja puhtaudella hänet korottaa || 
ja Kolminaisuus hänet kirkastaa pyhällä salaisuudella. 

 
Prokiimeni, 4. säv. 

Kallis on Herran silmissä || Hänen hurskaittensa kuolema. 
Liitelauselma: Kuinka minä maksan Herralle kaikki Hänen hyvät tekonsa mi-

nua kohtaan. 
Matt. 11:27–30: Herra sanoi opetuslapsilleen: Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä 

kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo 
hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille le-
von. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; 
niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä. 

Psalmi 50 (51). 
 

Psalmin jälkeen, 6. säv. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Pyhittäjä-isiemme Ser-

gein ja Hermanin, Arsenin, Aleksanterin ja Trifonin rukouksien tähden, | Armol-
linen, puhdista meidät || monista synneistämme. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. | Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, | 
Armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme. 

Armahda minua, Jumala, | Sinun suuresta armostasi, | pyyhi pois minun syn-
tini || Sinun suuresta laupeudestasi. 

Valoasäteilevä isien muisto | tänään kutsuu meidät kokoon ja herättää hengel-
lisen laulun sävelet. | Kiittäkäämme ja veisuin ylistäkäämme ilomme lähteitä, ar-
moitettuja pyhittäjä-isiämme, | jotka nyt kanssamme näkymättömästi juhlaa viet-
tävät, | hengessä iloitsevat ja anovat Kristukselta, | että Hän armahtaisi kaikkia, || 
jotka heidän kunniallista muistoaan otollisesti juhlivat. 
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Kanoni, 4. säv.12 
1. veisu 

Irmossi: Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani 
tulvivat kuninkaallisen Äidin kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemui-
ten ||·ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, vanhurskauden Aurinko, valaise ymmärryksemme tuntemisesi valkeu-

della, että me Sinun kunniaksesi, oi Herra, ylistäisimme Sergeitä ja Hermania, Ar-
senia, Aleksanteria ja Trifonia, oikeauskoisuuden järkkymättömiä pylväitä, hil-
jaisuuden rakastajia, enkelten kaltaisia ja Pyhän Hengen kunniakkaita temppeleitä. 

Liitelauselma: Pyhittäjäisämme Sergei ja Herman, rukoilkaa Jumalaa meidän 
puolestamme. 

Elämän meren myrskyä paeten te, autuaat Sergei ja Herman, vaelsitte idästä 
suurelle Laatokan järvelle ja ihmeellisen saaren vuorilla hiljaisuudessa katumuk-
sen ja nöyryyden kyyneleillä sydämenne maata kastellen ja alituisilla rukouksilla 
sitä lämmittäen olette kantaneet viinitarhaan Herralle hyvien tekojenne hedelmät. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Voi minua! Minä veisuilla ylistän pyhäin hyviä tekoja, vaikka itse en lakkaa-

kaan tekemästä pahaa. Oi Valtias Kristus, Sinun Äitisi rukouksien tähden herätä 
minun viheliäinen sieluni suruttomuuden unesta hyviä tekoja tekemään. 

 
3. veisu 

Irmossi: Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde, | vahvista hengessä 
juhlaan kokoontuneet veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kel-
vollisiksi saamaan kunnian seppeleet. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät. 
Niinkuin muinoin Herran esi-isä Daavid karkeloi Jumalan arkin edessä, niin 

pyhittäjäisä Arseni vaelsi hengellisessä riemussa Athos-vuorelta Pohjolaan, kan-
taen Jumalan Äidin, Jumalan elävän liitonarkin, pyhää kuvaa, ja hartaasti rukoi-
li Sinua, oi ainainen Neitsyt: Tee myös ne, jotka täällä Sinua kunnioittavat, otol-
lisiksi saamaan ikuisen kunnian seppeleet. 

Liitelauselma: Pyhittäjäisä Trifon, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 
Oi äärimmäisen Pohjolan kirkkain tähti, apostolien vertainen isä Trifon, saatua-

si jumalallisen kutsun Sinä kilvoittelit hedelmättömässä kiveliössä ja Pyhän Hen-
gen lahjojen kaunistamana kasvatit luostariisi kootut opetuslapsesi, jotka Kristuk-
sen syntymän riemuisana juhlana saivat marttyyreina ikuisen kunnian seppeleet. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Kuinka minä, ollen vatsan palvelija, voisin alistaa lihani hengelle ja saavuttaa 

enkelien puhtauden? Mutta Sinä, oi Puhtahin, joka olet neitseellisten kerskaus, 
päästä minut tästä mielettömyyteni orjuudesta. 

                                        
12  Theotokionit on otettu pyhäin Sergein ja Hermanin kanonista. Katabaseina ovat irmossit. 
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Herra, armahda (3). Kunnia… nyt… 
 

Katismatroparit 
Pyhittäjä-isiemme salamankaltaisen kirkkauden valistamina käykäämme hen-

gelliseen paratiisiin ja ihastelkaamme valistajiemme evankelisten hyveitten kau-
neutta Vapahtajaamme nöyrästi rukoillen: Pyhittäjä-isiemme esirukouksien täh-
den tee meidätkin syntiset Sinun valtakuntaasi osallisiksi. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
En enkeleiltä enkä ihmisiltä, vaan Sinun Pojaltasi, oi Valtiatar, enkelien ja ih-

misten Luojalta, sydämeltään hiljaiselta ja nöyrältä Jeesukselta, minä voisin hy-
vin oppia nöyryyttä. Mutta voi minua, sillä en minä sitä harrasta, vaan huoletto-
muudessani olen kaikessa ylpeä, röyhkeä ja tottelematon. Mutta Sinua, oi viaton 
Neitsyt, minä alttiina, palavin kyynelin rukoilen, että sydämeni saisi hiljaisuuden 
ja nöyryyden hengen ja sieluni levon ihanuuden. 
 

4. veisu 
Irmossi: Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa istuu, | 

puhtaan käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle 
huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät. 
Kiitämme sinua, pyhä Athos-vuori, sillä sinä olet meille lahjoittanut kalliin 

aarteen, Jumalan Sanan pyhimmän Äidin ikonin, joka säteili lukemattomia ih-
meitä Konevitsan saarella ja nytkin vuodattaa armon lahjoja ja parannusta niil-
le, jotka uskolla veisaavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus.  

Liitelauselma: Pyhittäjäisä Arseni, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 
Matkan vaivoja kärsien kahdesti vaelsit Sinä, jumalankantaja isä Arseni, kuin 

janoava peura vesipurolle, Pohjolasta Athos-vuorelle ja siellä hiljaisuuden har-
rastajain kanssa kilvoittelit näkymättömässä taistelussa ja lakkaamattomassa Jee-
suksen rukouksessa. Heidän joukossaan sekä kanssakilvoittelijasi, pyhän esipai-
menen Eufimin kanssa rukoile Valkeudenantajaa, että Hänen ikuinen valkeuten-
sa meitäkin syntisiä valistaisi. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Enkeljoukkojen ja pyhittäjien kanssa mekin, syntiset. rukoilemme Sinua: Sy-

dämeltäsi laupias Herra, Sinun Äitisi puolustuksen tähden ole meille armollinen 
ja pelasta meidät! 

5. veisu 
Irmossi: Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota 

tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit 
iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä vei-
saavat. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät. 
 



Karjalan valistajat 2021 Valamo 12 

Sinä, Jumalan Sanan Äiti, olet pohjaton ihmeiden meri ja elämän myrskyssä 
tyven ja pelastava satama, toivottomien toivo, murheellisten ja ahdistettujen suu-
ri lohdutus ja odottamaton ilo; Sinä olet sairaitten ihmeellinen parantaja ja us-
kovaisten laupias puolustaja kuoleman peljättävänä hetkenä. Sinä lahjoitat rau-
han kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat. 

Liitelauselma: Pyhittäjäisä Aleksanteri, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 
Kenen kieli voisi ylistää Sinua, isä Aleksanteri, elämältäsi enkelin kaltaista! 

Miten voisimme kuvailla näkymättömät taistelusi Valamon saaren pimeässä luo-
lassa ja Aunuksen korvessa! Kilvoituksesi teki Sinut otolliseksi vielä täällä nä-
kemään eläväksitekevän Kolminaisuuden lähestymättömän valkeuden. Rukoile 
pelastusta ja rauhaa kaikille, jotka Pyhälle Kolminaisuudelle ylistystä. veisaavat. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi Valtiatar, Jumalansynnyttäjä, suojele minua vihollisten hyökkäyksiltä, ole 

elämän murheitten pimentämän sydämeni valona ja pelasta minut. 
 

6. veisu 
Irmossi: Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | Jumalan Äidin jumalallista ja kun-

niakasta juhlaa viettäen, | paukuttakaamme riemuiten käsiä, || ja hänestä syntynyt-
tä Jumalaa ylistäkäämme. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Voi meitä! Vaikka veisuilla ylistämmekin pyhittäjä-isiemme hengellistä kau-

neutta ja evankelisia hyveitä, niin itse emme kuitenkaan lakkaa syntiä harjoit-
tamasta. Oi valtias Kristus, Sinun Äitisi esirukouksien tähden herätä sielumme 
huolettomuuden unesta katumukseen ja anna meille todellinen nöyryys ja ali-
tuinen synnintunto. 

Liitelauselma: Pyhittäjäisä Arseni, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 
Jumalan voima vasten tahtoasi johdatti veneesi myrskyssä Konevitsaan. Juma-

lan täydelliseen sota-asuun pukeutuneena Sinä saaren metsässä rukoillen karkoi-
tit sieltä pahat henget. Rukoile Herraa, että Hän pelastaisi meidät sielujen vihol-
lisen juonista ja kiusauksista, hillitsisi himojemme myrskyn ja opettaisi meidät 
Hänen tahtoansa täyttämään. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Ei ole valas minua niellyt, kuten se nieli Joonan, vaan synti, ja sentähden mi-

nä huudan Sinulle, oi Valtias Kristus: Puhtahimman Äitisi ja pyhittäjä-isiemme 
rukouksien tähden pelasta minut turmeluksesta, oi Laupias. 

Herra, armahda (3). Kunnia… nyt… 
 

Kontakki, 3. säv. 
Tänään harras puolustajamme ja Karjalan esirukoilija puhtain Neitsyt, | on nä-

kymättömästi kirkossa enkeljoukkojen ja pyhien kanssa.| Pyhittäjäisämme pyhi-
en kuoroissa riemuitsevat, | sillä Kaikkeinpyhin rukoilee meidän puolestamme || 
iankaikkista Jumalaa. 
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Iikossi 
Tulkaa, ihmiset, hämmästelkäämme Jumalanäidin kunniakkaita ihmeitä, sillä 

Hänessä on Aadam päässyt vapaaksi turmeluksesta, ja Hän on se arkki, jonka Ju-
mala itse teki. Mooses ei muinoin kyennyt näkemään Jumalaa palavassa pensaas-
sa, mutta Neitseestä syntyneessä Pojassa koko maailma tuntee Jumalan. Sen täh-
den me kunnioitamme puhdasta Neitsyttä, joka Jumalansynnyttäjänä rukoilee 
meidän puolestamme iankaikkista Jumalaa.13 

 
7. veisu 

Irmossi: Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan mie-
huullisesti torjuttuaan uhkaavan tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli 
kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala! 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät. 
Sinua, joka olet synnyttänyt iankaikkisen rauhan ja pelastuksen, me kyynelin 

rukoilemme: Auta meitä syntisiä hengellisessä taistelussa ja pelasta sielumme hi-
mojen liekeistä ja syntien saastaisuudesta, että puhtaalla sydämellä ja armon 
rauhassa uhraisimme Sinun Synnyttämällesi veisun: Kiitetty olet Sinä, yli kai-
ken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

Liitelauselma: Pyhittäjäisämme Sergei ja Herman, rukoilkaa Jumalaa meidän 
puolestamme. 

Kuten nuorukaiset muinoin Babyloniassa eivät palvelleet kultaista epäjuma-
laa, niin ette tekään, Sergei ja Herman, palvelleet lihaanne, vaan apostolin ke-
hoituksen mukaisesti ristiinnaulitsitte sen himoineen ja haluineen. Tultuanne Py-
hän Hengen kunniakkaiksi temppeleiksi te ilolla veisaatte: Kiitetty olet Sinä, yli 
kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Sinua, Valtiatar, aluttoman Jumalan Sanan Äitiä, minä rukoilen, että pääsisin 

vapaaksi mielettömistä himoistani kuten hebrealaiset nuorukaiset Kaldean pät-
sistä, ja heidän kanssaan voisin veisata: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty 
isiemme Herra ja Jumala. 

 
8. veisu 

Irmossi: Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | 
silloin tosin kuvauksellinen, | mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko 
maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät. 
 
 
 

                                        
13  Tämä on Jumalansynnyttäjän suojelusjuhlan iikossi. 
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Niinkuin ylen kirkas tähti ihmeitä tekevä ikonisi, oi Valtiatar, on idästä meil-
le ilmestynyt, kun harras palvelijasi Arseni toi sen Athos-vuorelta Pohjolaan Kar-
jalan ikuiseksi suojaajaksi. Sentähden tänään juhlaa viettäessämme riemuitsem-
me ja Sinua, oi Kaikkeinpuhtain, veisaten korkeasti kunnioitamme kaikkina ai-
koina. 

Liitelauselma: Pyhittäjäisämme, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
Oi ylen autuaat valistajamme, jotka olette vanhurskaitten ilossa, nöyrästi ru-

koilemme teitä: Kiiruhtakaa pelastamaan meidät himojen synkästä pimeydestä, 
karkoittakaa sydämestämme kaikki suru ja katkeruus, että me iloiten kunnioit-
taisimme teitä kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä nyt, aina 
ja iankaikkisesti. Amen. 

Kaikkein Puhtahin, auta minua seuraamaan hyvissä teoissa niitä, jotka ovat 
Jumalalle otollisina eläneet, ja karkoita sielustani pahuuden viettelykset, korot-
taen mieleni aina Sinun Poikasi, minun Luojani, käskyjä näkemään. 

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

Katabasi: Hurskaat nuorukaiset… 
 

9. veisu 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
Irmossi: Jokainen maan päällä syntynyt Hengen valaisemana riemuitkoon | ja 

viettäkööt juhlaa ruumiittomat henkiolennot | kunnioittaen Jumalan Äidin pyhää 
riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainai-
nen Neitsyt! 

Liitelauselma: Pyhittäjäisämme, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme. 
Oi jumalankantajat isät ja ihmeidentekijät, seisoessanne nyt taivaallisen Kunin-

kaan valtaistuimen edessä rukoilkaa, että Hän laupeudessaan varjelisi ja lujittaisi 
pyhää kirkkoa, säilyttäisi pyhät luostarimme, soisi armovoimaa ja pyhää intoa esi-
paimenille ja papistolle, antaisi isänmaalle rauhan ja sieluillemme pelastuksen. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Sinä, Korkeimman Äiti, olet tämän riemumme ja juhlamme lähde, ja ihmeitä 

tekevä ikonisi innoittaa meitä Sinulle lakkaamatta rakkaudella veisaamaan: Iloit-
se, Karjalan suojelija; iloitse, kaikkien kristittyjen turva ja Sinun tykösi rientävien 
altis puolustaja. Iloitse, autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen Neitsyt! 

Katabasi: Jokainen maan päällä syntynyt… 
 

Eksapostilariot, 2. säv. 
Valkeuden Luoja, kirkkaitten valonlähteitten, pyhittäjä-isiemme, esirukouksien 

tähden valista meidät, jotka tänään vietämme heidän valoisaa yhteistä muistoaan. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
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Lähestymättömän Valkeuden Äiti, valista totuuden tuntemisen valkeudella mei-
dät, tietämättömyyden pimeydessä olevat, ja pelasta kaikki, jotka Sinua Jumalan-
synnyttäjänä ylistävät. 

 
Kiitospsalmit, 4. säv. 

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa. | Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää 
Häntä korkeuksissa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. 

Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä, | ylistäkää Häntä, kaikki Hänen sota-
joukkonsa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. 

 
Kiitosstikiirat, 4. säv., prosomoion ”Herra, Sinä annoit” 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-
tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. 

Oi Herra! | Sinä olet antanut meille esikuvaksi * hyvät ja uskolliset palvelija-
si pyhittäjäisämme, | jotka valvoen ja hengellisesti raittiina | saattoivat häpeään 
vastustavaiset pahat henget, | miehuullisella viisaudella torjuivat niiden viette1yk-
sen | ja joutumatta synninhimojen orjiksi | he tulivat otollisiksi Sinun edessäsi || 
oi kaikkivoimallinen Jeesus, meidän sielujemme Vapahtaja.14 (Kahdesti) 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla 
ja kanteleilla. 

Oi Herra!… 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Hän-

tä kielisoittimilla ja huiluilla. 
Herran käskyjä täyttäen | ja lakkaamatta rukoillen | pyhät saivat sydämeen-

sä * jumalallisen rakkauden lämmön | ja, maistettuaan sen ihanuutta, | he huusi-
vat Kristukselle: | Mikä voisi meidät Sinun rakkaudestasi erottaa, | oi suloisin 
Jeesus, || sielujemme Vapahtaja. 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä ku-
misevilla kymbaaleilla. || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. 

Iloitse erämaa, | ennen hedelmätön ja autio, | mutta nyt kukoistava * ja erakko-
jen joukkojen täyttämä. | Riemuitkaa, Valamon vuoret, Laatokan vedet ja äärim-
mäisen Pohjolan kiveliö, | soikaa, Konevitsan ja Aunuksen metsäin puut | tänä rie-
mujuhlan päivänä, | kiittäen kanssamme Sergeitä ja Hermania, Arsenia, Aleksan-
teria ja Trifonia, || kaikkien ylistämiä isiä!15 

 
Doksastikon ja theotokion, 6. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
 

                                        
14  Pyhäin Sergein ja Hermanin ensimmäinen stikiira. 
15  Muokattu pyhäin Sergein ja Hermanin neljännestä stikiirasta. 
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Me kiitämme Sinua, kaikkivoimallinen Jumala, joka olet pyhissäsi ihmeelli-
nen | ja joka olet osoittanut ihmeesi meidän pyhittäjä-isissämme | auttamalla hei-
dän kauttansa hädässä ja ahdistuksessa olevia. | Sentähden nyt Sinulle ylistystä 
veisaamme ja rukoilemme: | Oi ihmisiä rakastava Herra, || pyhittäjä-isiemme esi-
rukouksien tähden anna maailmalle rauha ja sieluillemme suuri laupeus. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän 

hedelmän. | Me rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, || rukoile pyhittäjä-isiemme kans-
sa, että Herra armahtaisi sielujamme. 

Suuri ylistysveisu veisataan. Sitten heti: 
 

Juhlan tropari, 8. säv.  
Sinun pelastavaisen kylvösi ihmeellisinä hedelminä | Karjalan maa esiintuo 

Sinulle, oi Herra, pyhittäjäisämme, jotka ovat sen valistaneet. | Heidän esiruko-
uksiensa tähden suo kirkolle ja isänmaallemme rauha, || oi ylen armollinen ja 
ihmisiä rakastava. 

Hartauden ektenia. Anomusektenia. Diakoni: Se on viisautta. Kuoro: Siunaa. 
Aamupalveluksen päätös ja I hetken palvelus, jossa juhlan tropari ja kontakki. 

 
 

Liturgiassa 
 

Saaton jälkeen Sinun pelastavaisen kylvösi… sekä seuraavat: 
 

Jumalansynnyttäjän konevitsalaisen ikonin tropari, 1. säv. 
Idästä nousevan loistavan auringon kaltaisena | koitti meille kirkkaudessa Sinun 

pyhä kuvasi, oi Valtiatar. | Se valaisee ihmeitten säteillä kunniallisesti kaikkia nii-
tä, | jotka aina uskolla ja rakkaudella sitä lähestyvät | ja hartaasti rukoilevat kun-
niasi edessä, | joka Sinulla on Pojassasi Jumalassa. | Kunnia olkoon Jumalalle, joka 
Arsenin kautta lahjoitti sen meille. | Kunnia Hänelle, joka sen meille jälleen pala-
utti. | Kunnia olkoon Hänelle, | joka sen kautta kaikille parannusta vuodattaa. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
 

Juhlan kontakki, 3. säv. 
Tänään harras puolustajamme ja Karjalan esirukoilija puhtain Neitsyt | on nä-

kymättömästi kirkossa enkeljoukkojen ja pyhien kanssa.| Pyhittäjäisämme pyhi-
en kuoroissa riemuitsevat, | sillä Kaikkeinpyhin rukoilee meidän puolestamme || 
iankaikkista Jumalaa. 

 
Prokiimeni, 7. säv.: Kallis on Herran silmissä… Halleluja, 6. säv. 
Ehtoollislauselma: Vanhurskas säilyy ikuisessa muistossa. | Ei hän pelkää pa-

haa sanomaa. || Halleluja, halleluja, halleluja. 


