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KOLMANNEN VIIKON MAANANTAI 
 

EHTOOPALVELUS SUNNUNTAI-ILTANA 
 

Avuksihuutopsalmit, 5. 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, 5. säv., prosomoion ”Iloitse, Sinä  

kilvoitustaistojen totisesti tuoksuva aarre!”1 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

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

Sinä, ristiinnaulittu, * pyyhit puun kautta pois puusta ansaitun kirouksen. | Si-
nä, hautaan laskettu, * nostit jumalallisessa voimassasi ylös aikojen alusta asti 
kuolleet. | Suureen ääneen me ylistämme valtaasi. | Jumalallinen Pääsiäiskaritsa, 
kaikkivoimallinen Jeesus, | meidän elämämme, Isän heijastus! | Taivas riemuit-
see maan kanssa ja veisaa voittoveisua Sinulle, | voittoisa Sana, kaikkivaltias 
Kristus, || joka annat maailmalle suuren armosi. 

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

Mirhantuojien kuoro valitti: | Elämäkö kuolleitten joukossa? | Yhäkö on las-
kematon Aurinko maan alla? | Tulkaa, juoskaamme kiireesti katsomaan pyhää 
hautaa. | Mutta siellä he näkivät säteilevän enkelin ja hämillään epäröivät | Hän 
muutti heidän valituksensa iloksi huutaen: | Elämänantaja on noussut ylös, | äl-
kää peljätkö, te puhtauden rakastajat! | Hän on Kuningas, || joka antaa maailmal-
le suuren armonsa. 

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

Aamulla ennen päivän sarastusta * naiset etsivät aurinkoa vanhempaa Aurin-
koa, | joka oli laskenut hautaan, | mutta säteilevä enkeli lausui heille: | Valkeus 
on noussut valistettuaan pimeydessä uinuneet! | Ilmoittakaa valosta julistaville 
opetuslapsille! | Älkää surko, vaan iloitkaa! | Ottakaa vakain sydämin vastaan * 
riemuisa, maailman pelastava pääsiäinen ja karkeloikaa! || Kristus, joka antaa 
maailmalle suuren armonsa, on noussut kuolleista! 

 
                                        
1  Tavan mukaan tämä veisataan kuten Iloitse, eläväksitekevä risti. 
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Kolme stikiiraa mineasta 
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönän-

sä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8) 
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kan-

sat. (Ps. 117:1) 
Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran 

uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2) 
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Mirhantuojain doksastikon, 1. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Enkeli huusi: | Mirhantuojanaiset, miksi tulitte haudalle? | Miksi te etsitte Elä-

vää kuolleitten seassa? | Olkaa rohkealla mielellä, || Herra on ylösnoussut! 
 

Virrelmästikiirat 
Ylösnousemusstikiira, 2. säv. 

Tulkaa, kumartakaamme Isästä ennen kaikkia aikoja syntynyttä | ja Neitsees-
tä Mariasta lihaksi tullutta Jumalaa, Sanaa, | sillä omasta vapaasta tahdostaan 
kärsittyään ristin | Hän salli haudata itsensä || ja kuolleista ylösnousten pelasti 
minut, eksyneen ihmisen. 

 
Katumusstikiira oktoehoksesta, 2. säv. 

Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Kat-
so, niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin pal-
velijattaren silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme kat-
sovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, || kunnes Hän armahtaa meitä. (Ps. 
123:1–2) 

Oi Vapahtaja, | minä olen syntiä tehnyt Sinua vastaan, oi Vapahtaja, | niin 
kuin tuhlaajapoika. | Ota minut katuessani vastaan, oi Isä, || ja armahda minua, 
Jumala! 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 2. säv. 

Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kyl-
liksi olemme jo saaneet ylenkatsetta. || Sielumme on jo kyllänsä saanut surutto-
mien pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta. (Ps. 123:3–4) 

Voittopalkinnon saavuttajat, | jotka eivät halanneet maanpäällistä mukavuut-
ta, | saivat osakseen taivaallisia hyvyyksiä | ja tulivat enkelten asuinkumppaneik-
si. | Heidän rukoustensa tähden armahda meitä, Herra, || ja pelasta meidät! 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
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Mirhantuojain doksastikon, 1. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Naiset kiiruhtivat peloissaan haudalle voitelemaan ruumistasi tuoksuöljyin, | 

ja kun he eivät sitä löytäneet, | he ihmettelivät tietämättöminä ylösnousemuk-
sesta. | Mutta heille ilmestyi enkeli, joka sanoi: || Kristus on noussut kuolleista 
ja lahjoittanut meille suuren armon! 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
 
Troparit veisataan seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: Kunniallinen Joosef, Kunnia…, Tultuasi alas 

kuolemaan, Nyt…, Mirhaa tuoville naisille. 
B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: Kunniallinen Joosef, Kunnia…, py-

hän tropari, Nyt…, Mirhaa tuoville naisille.2 
 

Vanhurskaan Joosefin tropari, 2. säv. 
Kunniallinen Joosef, otettuaan puun päältä Sinun puhtaimman ruumiisi, | kää-

rittyään puhtaaseen liinavaatteeseen ja peitettyään tuoksuvilla yrteillä, | pani sen 
uuteen hautaan. || Mutta Sinä, Herra, nousit ylös kolmantena päivänä antaen maa-
ilmalle suuren laupeutesi. 

 
Ylösnousemustropari, 2. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Tultuasi alas kuolemaan, Sinä, kuolematon Elämä, | kuoletit helvetin jumaluu-

tesi kirkkaudella. | Ja kun kuolleetkin manalasta ylös herätit, | niin silloin kaikki 
taivaalliset voimat huusivat: || Elämänantaja Kristus, meidän Jumalamme, kunnia 
olkoon Sinulle.  

 
Mirhantuojain tropari, 2. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Mirhaa tuoville naisille ilmestyi haudan luona enkeli ja huusi: | Mirhavoiteet 

sopivat kuolleille, mutta Kristus on turmelukselle vieras. | Ja te julistakaa: Herra 
on noussut kuolleista || antaen maailmalle suuren laupeutensa. 

 
Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan.  
 
Sunnuntaille aina kaikkien pyhien sunnuntaihin saakka osuvaa minean pyhän 

muistoa vietetään sunnuntai-illan ehtoonjälkeisessä palveluksessa. Siinä kolmi-
pyhän jälkeen lausutaan vain pentekostarionin juhlan kontakki. 

                                        
2  Jos ehtoopalveluksissa tällä viikolla veisataan pyhän tropari mineasta, silloin veisataan vuoro-

päivisin Kunniallinen Joosef ja Tultuasi alas kuolemaan. 
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AAMUPALVELUS 
 
Alkusiunauksen jälkeen pääsiäistropari kolmesti. Sitten heti Kunnia olkoon 

Jumalalle korkeuksissa [näin toimitaan päättäjäisjuhlaan saakka], heksapsalmit 
ja suuri ektenia. 

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

nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)  
 
Tropari Kunniallinen Joosef kahdesti, Kunnia…, Tultuasi alas kuolemaan, 

Nyt…, Mirhaa tuoville naisille. Jos veisataan pyhän tropari, aluksi Kunnialli-
nen Joosef kerran, Tultuasi alas kuolemaan, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt…, 
Mirhaa tuoville naisille. 

 
I katismatroparit 

Ylösnousemustropari, 2. säv. 
Kun et estänyt hautakiven sinetöimistä, | Sinä ylösnoustuasi annoit kaikille 

uskon kallion. || Herra, kunnia olkoon Sinulle. 
 

Katumustropari oktoehoksesta, 2. säv. 
Liitelauselma: Herra, älä rankaise minua vihassasi, || älä kiivastuksessasi mi-

nua kurita. (Ps. 6:2) 
Rikokseni ovat käyneet päälleni kuin meren aallot, | kuin laiva merellä olen 

minä yksin monien rikkomusten myrskyssä. | Mutta ohjaa minut katumuksen 
kautta suojaiseen satamaan, || oi Herra, ja pelasta minut! 

 
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 2. säv. 

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

Kun pyhillä oli maailmassa peitteenään Sinut, | joka peität taivaan pilviin, | 
he kestivät rikollisten kidutukset ja tekivät lopun epäjumalien eksytyksestä. | Oi 
Vapahtaja, heidän rukoustensa tähden || vapauta meidät näkymättömästä vihol-
lisesta ja pelasta meidät! 

 
Kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle oktoehoksesta, 2. säv. 

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

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä laupeuden lähde, | suo meidän tulla armosta osal-
lisiksi. | Käännä laupias katseesi syntisen kansan puoleen. | Osoita kuten aina 
ennenkin voimasi, | sillä pannen toivomme Sinuun me tervehdimme Sinua || ku-
ten muinoin ruumiittomien voimien päämies Gabriel. 
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II katismatropari, 2. säv. 
Oi Vapahtaja, | naiset, jotka toivat hartaasti mirhavoiteita haudallesi, | saivat 

sieluunsa ilon enkelin kirkkaudesta. | He julistivat, että Sinä olet kaikkien Juma-
la, | ja huusivat opetuslapsille: || Totisesti on kaikkien Elämä noussut haudasta! 
(Kahdesti) 

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

Oi Vapahtaja… 
 

Ylösnousemusveisu, 6. säv. 
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen | kumartakaamme pyhää Herraa Jee-

susta, | ainoaa synnitöntä. | Sinun ristillesi me kumarramme, oi Kristus, | ja Sinun 
pyhää ylösnousemistasi veisuilla ylistämme. | Sillä Sinä olet meidän Jumalam-
me. | Paitsi Sinua emme toista tunne, | Sinun nimeäsi avuksihuudamme. | Tulkaa, 
kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylösnouse-
mista, | sillä, katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen aina Her-
raa | me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa, | sillä kärsittyänsä meidän 
edestämme ristin vaivat || Hän kuolemallansa kuoleman kukisti. 

Psalmi 51.  
Edellisen sunnuntain eli mirhantuojain kanonista veisaamme irmossit kah-

desti ja luemme kuusi troparia, ja minean pyhän kanonista luemme neljä tropa-
ria, tai jos pyhälle on kuusi avuksihuutostikiiraa, luemme neljä troparia mir-
hantuojain kanonista ja kuusi troparia pyhän kanonista. Katabasit minean mu-
kaan. Kolmannen veisun jälkeen minean muistopäivän asteesta riippuen mine-
an pyhän tai mirhantuojain kontakki, iikossi ja katismatropari, Kunnia… nyt… 
ja mirhantuojain tai minean pyhän katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen 
mirhantuojain tai pyhän kontakki ja iikossi. Ja veisaamme Jumalansynnyttäjän 
kiitosvirren. Yhdeksännen veisun jälkeen mirhantuojain eksapostilario, Kun-
nia…, pyhän eksapostilario, jos on, Nyt…, mirhantuojain eksapostilario.  

 
1. veisu  

Mirhantuojain kanoni, 2. säv. 
Irmossi 

Viritä, sieluni, Mooseksen virsi ja huuda: | Auttaja ja suojelija on minun pe-
lastuksekseni tullut. || Hän on minun Jumalani, ja minä kunnioitan Häntä. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, joka Isän luonnon mukaisesti olet kärsimyksestä vapaa, tulit ihmisenä 

ristiinnaulituksi, kylkesi lävistettiin, ja Sinä vuodatit maailman puolesta verta ja 
vettä. Sinä olet meidän Jumalamme, ja me ylistämme Sinua. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Minä kunnioitan Sinun ristiäsi, oi Hyvä, minä ylistän hautaamistasi, kiitän ja 
kumarran ylösnousemistasi ja veisaan: Sinä olet meidän Jumalamme, ja me 
ylistämme Sinua. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vaikka Sinä, Kirkon Sulous, maistoitkin sappea, niin kyljestäsi vuodatit meil-

le katoamattomuuden. Sinä olet meidän Jumalamme, ja me ylistämme sinua. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja, Sinut, joka olet herättänyt kuolleet, luettiin kuolleitten joukkoon. 

Sinä koit kuoleman, mutta turmelus ei Sinua kohdannut. Sinä olet meidän Ju-
malamme, ja me ylistämme Sinua. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Riemuitkoon Siion ja iloitkoon taivas! Kristus nousi ylös nostettuaan kuol-

leet, jotka veisaavat: Sinä olet meidän Jumalamme, ja me ylistämme Sinua. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Joosef kietoi liinoihin Sinun ruumiisi, Kristus, ja pani Sinut, Pelastuksen, uu-

teen hautaan, mutta Jumalana Sinä kuolleet herätit. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ehättäessään aamun edelle naiset näkivät Kristuksen ja huusivat jumalallisil-

le opetuslapsille: Kristus on totisesti noussut ylös! Tulkaa, ylistäkää Häntä vei-
suin kanssamme! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Pyhä Kolminaisuus, yksi jumaluus, aluton Ykseys, Isä, Poika ja jumalallinen 

Henki, pelasta maailma! Sinä olet meidän Jumalamme, ja me ylistämme Sinua. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Puhdas, kohdussasi Sinä katkaisit vanhan kirouksen ja kasvatit meille 

siunauksen, kun synnytit pienokaisen, sillä Hän on Jumala, vaikka on myös ih-
miseksi syntynyt. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 
mikäli tapana on. 

 
3. veisu  
Irmossi 

Armollinen Jumala, | Sinä hyvyyden istuttaja ja hyvien tekojen kasvattaja, | 
tee hedelmälliseksi minun järkeni, || joka on hedelmättömäksi tullut. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jeesus Vapahtaja, kun Sinä annoit naulita kätesi ristille, Sinä kokosit kaikki 

kansat, ja saatoit ne eksytyksestä Sinun tuntemiseesi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kansa huusi Pilatukselle: Vapauta pahantekijä ryöväri! Vie pois, vie pois, 

ristiinnaulitse synnitön! 
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, kun Sinut ristiinnaulittiin, valo muuttui pimeydeksi, maa järisi ja 

monet kuolleet nousivat haudoista valtaasi peljäten. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jeesus, ristisi juurella seisten Synnyttäjäsi kyseli itkien: Poikani, minne me-

net? Minne Sinä, kaikkien edestä teurastettu Karitsa, menet? 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jeesus, minä kumarran ristiäsi ja veisuin ylistän hautaamistasi, kunnioitan 

kärsimyksiäsi, kättesi nauloja, kylkesi keihästä ja ylösnousemistasi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jeesus, Sinä nousit ylös, ja ylösnousemisesi kautta vihollinen joutui vangiksi 

ja Aadam sekä Eeva pääsivät kahleista ja turmeluksesta. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, kun Sinä nousit ylös, tuonelan salvat ja portit murtuivat ja kuoleman 

kahleet kirposivat Sinun valtaasi peljäten. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalaa käsissäsi kantanut Joosef, tule, seiso kanssamme ja julista: Jeesus 

Lunastaja nousi ylös nostettuaan laupeudessaan Aadamin! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Iloitkoot kanssamme kaksitoista opetuslasta sekä mirhantuojanaiset, Joosef 

ja Kristuksen muut opetuslapset, miehet ja naiset! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minä kumarran ja ylistän Isää, Poikaa ja totuuden Henkeä, yhden olennon 

kolmea persoonaa. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Autuas olet Sinä, Puhdas, joka meidän tähtemme kasvatit Iisain juuresta sau-

van ja kukan, Kristuksen. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 

mikäli tapana on. 
Katabasi ja pyhän tai mirhantuojain kontakki, iikossi ja katismatropari sekä 

mirhantuojain tai pyhän katismatropari.  
 

Mirhantuojain katismatroparit, 2. säv. 
Oi Vapahtaja, | naiset, jotka toivat hartaasti mirhavoiteita haudallesi, | saivat 

sieluunsa ilon enkelin kirkkaudesta. | He julistivat, että Sinä olet kaikkien Juma-
la, | ja huusivat opetuslapsille: || Totisesti on kaikkien Elämä noussut haudasta! 

Opetuslastesi joukko riemuitsee yhteen ääneen mirhantuojanaisten kanssa, | 
ja mekin vietämme heidän kanssaan yhteistä juhlaa ylösnousemuksesi ylistyk-
seksi ja kunniaksi. || Ihmisiä rakastava Herra, anna heidän kauttaan kansallesi 
suuri armosi. 
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4. veisu 
Irmossi 

Profeetta edeltäpäin näki Sinun syntymisesi Neitseestä ja ennustaen huusi: | 
Minä olen kuullut Sinulta sanoman ja olen peljästynyt, || sillä Teemanista ja py-
hältä varjoisalta vuorelta olet Sinä, Kristus, tullut. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, ristisi kautta Sinä nostit helvetin kidasta kuolleet kanssasi ja kukistit 

kuoleman hirmuvallan. Sen tähden me, Aadamin jälkeläiset, kumarramme ja 
veisuin ylistämme hautaamistasi ja ylösnousemistasi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtajamme, armosi syvyyden tähden Sinä näit hyväksi tulla ristiinnauli-

tuksi ja lunastaa meidät isien kirouksesta. Päästä minutkin monien rikosteni 
kahleista, sillä Sinä voit tehdä kaiken, minkä tahdot! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja, Sinä naulitsit ristille minun muinaisen kiroukseni ja vuodatit kyl-

kesi veren kautta minulle siunauksen. Päästä minut monien rikosteni kahleista, 
sillä Sinä voit tehdä kaiken, minkä tahdot! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja, kohdatessaan Sinut syvyyksissä tuonela katkeroitui, sillä se näki 

joutuvansa väkisin luovuttamaan ne, jotka se oli voimissaan niellyt. Sinä tutkit 
sen syvyydet, riisuit sen alastomaksi ja riistit siltä kuolleet. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Te vihamieliset lainrikkojat, vaikka kivi olikin sinetöity ja sotilaat sitä varti-

oivat, Herra nousi ylös, niin kuin Hän oli edeltä sanonut, ja päästi minutkin mo-
nien rikosteni kahleista, sillä Hän voi tehdä kaiken, minkä tahtoo! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä nousit haudasta, vangitsit tuonelan, teit kuolleet eläviksi ja soit ylös-

nousemisesi kautta minulle katoamattomuuden. Päästä minut monien rikosteni 
kahleista, sillä Sinä voit tehdä kaiken, minkä tahdot! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Totisesti hävetkää, te laittomat! Kristus nousi ylös ja nosti kanssansa kuolleet 

huutaen: Olkaa rohkeat! Minä olen voittanut maailman! Uskokaa Häneen tai 
olkaa vaiti, te eksyttäjät, jotka hylkäätte Hänen ylösnousemuksensa! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, oi Hyvä, nousit ylös ja lausuit mirhantuojanaisille: Iloitkaa ja saarnat-

kaa apostoleille minun ylösnousemustani! Päästä minut monien rikosteni kah-
leista, sillä Sinä voit tehdä kaiken, minkä tahdot! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Kunnioittakaamme mirhantuojanaisten ja apostolien kanssa kunniallista Joose-
fia, jumalisuuden harrasta harjoittajaa, neuvosmiestä ja opetuslasta. Heidän kans-
saan uskoen veisatkaamme ylistystä Vapahtajan kirkkaalle ylösnousemukselle! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Ken pystyisi kertomaan yliolennollisen Jumaluuden jakamattomasta kunni-

asta? Hän on Kolminaisuus, ja Häntä ylistetään aluttomana ja yksiolennollisena 
ja kiitetään kolmen eri persoonan ykseytenä. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Puhdas Neitsytäiti, Jumalansynnyttäjä, rukoile lakkaamatta Häntä, joka asui 

kohdussasi ja jonka sinä synnytit lapsivuoteutta kokematta! Päästä minutkin 
monien rikosteni kahleista, sillä sinä voit halutessasi auttaa! 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 
mikäli tapana on. 

 
5. veisu 
Irmossi 

Hajota, minun Vapahtajani, minun sieluni pimeys | ja valista minut Sinun 
käskyjesi valkeudella, || oi ainoa rauhan Kuningas! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtajani, synnin kylväjä kutoi muinoin minulle vaatteen, mutta kun Sinä 

pukeuduit minuun, Sinä riisuit sen yltäni. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtajani, syntini ompeli minulle viikunapuun lehtiä, kun minä käärmeen 

neuvosta en noudattanut puhdasta käskyäsi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Mariasta syntynyt Kristus tuli ryövärinkaltaisten ajatusten haavoittaman sie-

luni luo ja paransi sen armon öljyä vuodattamalla. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ristin juurella seisova nuhteeton Jumalansynnyttäjä valitti äidintuskassaan: 

Minun Poikani ja Jumalani, Sinä jätit minut yksin! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jeesus, ristisi aseella Sinä kukistit pahuuden ruhtinaan, käärmeen, ja ylös-

nousemuksellasi murskasit kuoleman odan. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Aadam julistakoon kanssamme: Kuolema, missä on otasi? Tuonela, missä on 

voittosi? Ne on murskannut Hän, joka kuolleet herättää! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun mirhantuojanaiset saapuivat alhaalla olevien Eläväksitekijän haudalle, 

he kuulivat julistettavan Kristuksen ylösnousemista. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Viettäen hurskasten mirhantuojain ja kaikkien opetuslastesi muistoa me vei-
suin ylistämme Sinua, oi Kristus, kirkkaan ylösnousemuksesi päivänä! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kunnioittakaamme kaikki otollisesti kunniallista Joosefia, joka laski Herran 

ruumiin puulta ja uskolla hautasi sen. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minä kumarran Sinua, Jumala, Isä, Poika ja Henki, kolmea persoonaa, ja us-

kon, että ne kolme ovat olennoltaan yksi. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Me uskovaiset ylistämme veisuin Sinua, joka siemenettä synnytit yliluonnol-

lisesti luonnon uudistajan, Kristuksen, ainoan Valtiaan. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 

mikäli tapana on. 
 

6. veisu  
Irmossi 

Vapahtaja, minä olen vajonnut syntien syvyyteen | ja uppoan elämän myrs-
kyiseen mereen, | mutta niin kuin Sinä päästit Joonan ulos meren pedosta, || niin 
päästä minutkin himojeni vallasta ja pelasta! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Olkaa rohkeita, te maasta syntyneet! Tuonela on kuollut, sillä puulla riippu-

nut Kristus iski miekkansa sitä vastaan. Nyt se makaa kuolleena, se on riisuttu 
ja siltä on riistetty se, mitä sillä oli. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kaikki kuolemasta ja turmeluksesta lunastamaan tullut Kristus kutsuu teitä 

tuonelasta: Tuonela on vangittu! Kuolleet, olkaa rohkeita! Haudat ovat auen-
neet, nouskaa ylös! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Tuonela, kaikki kyltymättömästä kidastasi lunastamaan tullut elämänantaja 

Jumala käskee sinua: Luovuta nyt minulle vaatiessani kuolleet, jotka olet voi-
missasi niellyt! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra otti vangikseen vihollisen, katkaisi kahleet, nousi kuolleista ja ollen 

laupias ja ihmisiä rakastava nosti kanssaan ylös kaikki, myös ensin luodun Aa-
damin. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kunniallinen Joosef kääri liinavaatteeseen Sinut, oi Kristus, ja pani Sinut 

hautaan. Voideltuaan ruumiisi hajonneen temppelin hän vieritti suuren kiven 
haudan suulle. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Mihin kiiruhdatte, mirhantuojanaiset? Miksi tuotte mirhavoiteita elävälle? 
Kristus on noussut kuolleista, niin kuin Hän sen edeltä ilmoitti! Ehtykööt kyy-
neleenne ja muuttukoot iloksi! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin Kolminaisuutta, kunnioittakaamme Isää, 

Poikaa ja Pojan kanssa yksiolennollista Henkeä. Hän on Isässä aluton ja ian-
kaikkinen Jumala. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Puhdas, Sinun kohdussasi sikisi siemenettä katoamattomuuden rypäle, joka 

viinipuun tavoin vuodattaa meille viininä kuolemattomuuden virran, iankaikki-
sen elämän. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 
mikäli tapana on. 

Katabasi ja mirhantuojain tai pyhän kontakki ja iikossi. 
 

Mirhantuojain kontakki, 2. säv. 
Oi Kristus Jumala, | Sinä mirhantuojille sanoit: Iloitkaa, | ja ylösnousemisel-

lasi esiäidin Eevan itkun lakkautit. | Apostoleillesi taas annoit käskyn julistaa: || 
Vapahtaja on noussut ylös haudasta. 

 
Mirhantuojain iikossi 

Vapahtaja, tullessaan haudallesi mirhantuojat miettivät mielessään ja sanoi-
vat: | Kuka vierittäisi kiven haudan ovelta? | Katsahtaessaan he näkivät, että kivi 
oli vieritetty syrjään. | Enkelin hahmo ja vaate hämmästytti heidät, he kauhis-
tuivat ja aikoivat paeta. | Mutta nuorukainen huusi heille: | Älkää peljätkö! Hän, 
jota etsitte, on noussut ylös! | Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa Jeesuksen ruumis 
lepäsi, | ja menkää kiireesti ilmoittamaan opetuslapsille: || Vapahtaja on noussut 
ylös haudasta. 

 
7. veisu 
Irmossi 

Nuorukaiset riemuitsivat pätsissä kuin kerubit ja huusivat: | Kiitetty olet Sinä, 
Jumala, | kun olet totuutesi ja tuomiosi mukaan antanut tämän kaiken tapahtua 
meille syntiemme tähden, || Sinä kiitosvirsin suuresti ylistetty kaikkina aikoina. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, Vapahtaja, halusit ihmisiä rakastavana pelastaa eksytyksestä kaikki, 

jotka olit luonut, ja suostuit ristiinnaulittavaksi uudistaaksesi lihassasi himojen 
turmeleman Jumalan kuvan. Sinä kukistit tuonelan ja kanssasi herätit kuolleet. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Ristille ylennettynä Sinä, armollinen ja hyvä, kutsuit luoksesi kaikki lupauk-
sesi mukaan, sillä totisesti Sinä näit hyväksi kärsiä kaiken tämän meidän syn-
tiemme tähden. Niin Sinä, Vapahtaja, avasit ryövärillekin paratiisin portit. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Lupauksesi mukaan Sinä, oi Hyvä, nostit ruumiisi hajonneen temppelin kol-

mantena päivänä haudasta tehdäksesi totisesti tiettäväksi kunniasi, jonka uskon 
kautta meille vuodatat. Sinä vapautit kahlitut, jotka muinaisuudesta asti olivat 
olleet tuonelan vankeina. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Voi jumalattomien mielettömyyttä! Voi laittomien hulluutta! Mitä uskoma-

tonta olette nähneet, kun ette usko Kristuksen ylösnousemukseen? Eikö Hän 
sanallaan nostanut sairaita? Ja eikö Hän pelastanut koko maailmaa? Uskokaa 
edes sotilaita ja kuolleista ylösnousseita. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kuoletetut vartijat sanokoot nyt, kuinka olisi varastettu Hänet, jota kiittämät-

tömät eivät edes nähneet. Jos he eivät nähneet eivätkä tunteneet Häntä ylös-
nousseena, kuinka he voivat ajatella Hänet varastetuksi? Uskokaa edes kiveä ja 
Kristuksen hautaliinoja. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Miksi vartioitte kuollutta? Varkauden pelostako te sinetöitte kiven? Katso, 

hauta oli totisesti sinetöity; kuinka Kristus olisi noussut kuolleista, ellei Hän 
olisi Jumala? Uskokaa edes ylösnousseita, jotka näyttäytyivät monille. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kunnioittakaamme Isän kanssa Poikaa ja Pyhää Henkeä ja anokaamme vai-

kenemattomin äänin: Kolminaisuus, yksi olento, kolmipersoonainen ykseys, 
armahda ja pelasta kaikki! Ole meille armollinen, Sinä iankaikkisesti ylistetty 
Jumala! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Puhdas, kuinka sinun kohtuusi sijoittui pienokaisena Hän, jota enkelvoimat 

pelkäävät Jumalana? Niin kuin Hän itse tahtoi, niin kuin Hän itse tietää, Hän 
asui sinussa, koska halusi pelastaa kaikki Aadamista syntyneet ja päästää Aa-
damin katkeran syömisen tuottamasta kirouksesta. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 
mikäli tapana on. 

 
8. veisu 
Irmossi 

Veisatkaamme Hänelle, | joka on muinoin Siinain vuorella edeltäkuvannut 
Moosekselle orjantappurapensaassa Neitsyttä koskevan ihmeen, || sekä kiittä-
käämme ja suuresti ylistäkäämme Häntä kaikkina aikoina. 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristuksen kärsimyksiä peljäten aurinko kokosi valonsa, kuolleet nousivat 

haudoistaan, vuoret järkkyivät, maa tärisi ja tuonela riisuttiin. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Muinoin pätsissä autuaat nuorukaiset kätensä kohottamalla kuvasivat puhdas-

ta ristiäsi, jonka kautta Sinä, oi hyvä Kristus, olet kukistanut vihollisen vallan. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sokeat jumalattomat, te eksyttäjät ja lainrikkojat, ette usko Kristuksen ylös-

nousemukseen, niin kuin se olisi valhetta. Mitä uskomatonta te näette? Senkö, 
että kuolleet herättänyt Kristus on noussut kuolleista? 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vihamieliset jumalattomat, vaikka ette uskoisikaan meitä, kysykää omilta so-

tamiehiltänne. Mitä heille tapahtui? Kuka vieritti kiven haudan suulta? 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kuka kuivetti viikunapuun? Kuka paransi kuivettuneen käden? Kuka kerran 

ruokki ihmisjoukot kylläisiksi erämaassa? Kristus Jumala, joka on herättänyt 
kuolleet. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kuka on antanut sokeille valon, puhdistanut spitaaliset, oikaissut rammat ja 

jalkojen kastumatta kulkenut merta niin kuin kuivaa maata? Kristus Jumala, jo-
ka on herättänyt kuolleet. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kuka herätti haudasta neljä päivää kuolleena olleen sekä lesken pojan? Kuka 

antoi Jumalana voimia vuoteessa makaavalle halvaantuneelle? Kristus Jumala, 
joka on herättänyt kuolleet. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kivi huutaa ja huutavat sinetit, jotka te asetitte hankkiessanne sotilaat hautaa 

vartioimaan: Totisesti Kristus on noussut ylös ja elää iankaikkisesti! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Totisesti on Kristus noussut kuolleista, tuonela on vangittu, käärme on sur-

mattu, Aadam lunastettu ja alhaalla olleet pelastettu! Miksi siis ette usko, te vi-
hamieliset lainrikkojat? 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
Me kunnioitamme Isän kanssa Poikaa ja Pyhää Henkeä, pyhää Kolminaisuutta 

yhdessä jumaluudessa, ja veisaamme: Pyhä, pyhä, pyhä olet sinä iankaikkisesti! 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä, Puhdas, synnytit muuttumattoman Kristuksen, Jumalan, jolla on kaksi 

luontoa, elämän Leivän, joka jumalallisessa luonnossaan sekoittumatta yhdistyi 
meidän luontoomme. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 
mikäli tapana on. 



16. Mirhantuojain maanantai 

 

208 

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

Katabasi mineasta. 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu 
Irmossi 

Ainoata Jumalansynnyttäjää, | joka on Jumalasta Isästä ajattomasti säteilleen 
Sanan yliluonnollisesti synnyttänyt, || uskovaiset, suuresti ylistäkäämme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kaikkivoimallinen Vapahtaja, Sinä teit ristillä Sinut Jumalaksi tunteneen 

ryövärin hengellisen paratiisin perilliseksi, kun hän rukoili: Muista minua! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jeesus, meidän tähtemme Sinua ruoskittiin. Meidän tähtemme lainrikkojat 

sylkivät Sinua, joka Siinailla kirjoitit taulut palvelijallesi Moosekselle. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Etikkaa ja sappea juotettiin Sinulle meidän tähtemme, oi Vapahtaja, joka an-

noit meille ruumiisi ja kalliin veresi iankaikkisen elämän ruoaksi ja juomaksi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, kun elävöittävä kylkesi lävistettiin keihäällä, Sinä vuodatit maail-

malle iankaikkisen elämän lähteeksi puhtaan veresi ja kalliin veden kyljestäsi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinut, joka teit kuolleet eläviksi, luettiin kuolleiden joukkoon. Sinut, joka tyh-

jensit haudat, pantiin hautaan. Sinä nostit ylös Aadamin ja vangitsit tuonelan. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Sinä, Jeesus Kristus, nousit kuolleista, Sinä sidoit vihollisen, vangitsit tuo-

nelan, riisuit haudat autioiksi, ja kuolleet syvyyksistä nousivat ylös Sinua kumar-
tamaan. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kuka olisi varastanut kuolleen? Vieläpä alastoman? Miksi olette eksyksissä, 

epäuskoiset? Kristus nousi kuolleista, ja tuonelan kahleet ja salvat on kirvoitettu. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Vapahtaja, joka vuodatit elämän ja annoit va-

lon koittaa tietämättömyyden pimeydessä vaeltaville. Ylösnousemuksellasi Sinä 
valistit koko maan. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Mirhantuojain ja jumalallisten opetuslasten kanssa ylistettäköön veisuin kun-

niallista neuvosmies Joosefia, sillä hänkin on Kristuksen ylösnousemuksen ju-
listaja. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Uskovaiset, ylistäkäämme ihailtavaa Joosefia Nikodeemuksen ja uskollisten 
mirhantuojain kanssa ja huutakaamme: Herra on totisesti noussut kuolleista! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Aluton olet Sinä, Isä. Luomaton olet Sinä, Poika. Yhdessä Heidän kanssaan 

hallitsee myös Henki. Luonnoltaan He kolme ovat yksi ja persooniltaan kolme, 
yksi totinen Jumala. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Riemuitkoon Iisai, karkeloikoon Daavid, sillä katso, Neitsyt, Jumalan kasvat-

tama sauva, on kantanut kukan, iäti elävän Kristuksen. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 

mikäli tapana on. 
Katabasi mineasta. 
 

Mirhantuojain eksapostilario, 2. säv. 
Naiset, kuulkaa riemun sanoma: | Kukistettuani hirmuvaltiaan tuonelan minä 

nostin maailman katoavaisuudesta! | Rientäkää, viekää ystävilleni ilosanoma, || 
sillä minä haluan riemun koittavan luomakunnalleni sieltä, mistä murhekin on 
tullut. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Pyhän eksapostilario, jos on. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Naiset, kuulkaa… 
 

Kiitospsalmit, 2. 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) 
 

Kiitostikiirat3 

Ylösnousemusstikiira, 2. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-

tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 

                                        
3  Mikäli minean pyhälle on kiitostikiiroita, veisataan ensin tässä olevat kolme stikiiraa, sitten kolme 

pyhän stikiiraa, Kunnia… ja pyhän doksastikon, Nyt… ja juhlan doksastikon. Liitelauselmat ovat: 
   1) Tämä on kaikkien || Hänen hurskaittensa kunnia. (Ps. 149:9) 
   2) Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, || ylistäkää Häntä Hänen väkevyytensä taivaanvah-

vuuksissa. (Ps. 150:1) 
   3) Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. 
   4) Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla ja kanteleilla. 
   5) Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. 
   6) Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. || Kaikki, 

joissa henki on, ylistäkää Herraa. 



16. Mirhantuojain maanantai 

 

210 

Kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut | kunniaa edeskantavat Sinulle, Her-
ra, | sillä ristilläsi Sinä teit tyhjäksi kuoleman | ilmisaattaaksesi ihmisille ylös-
nousemisesi kuolleista, || oi ainoa ihmisiä rakastava. (Kahdesti) 

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

Kaikki, joissa… 
 

Katumusstikiira oktoehoksesta, 2. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Hän-

tä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
Ajatellen hirveitten tekojeni sopimattomuutta | minä turvaan Sinun laupeutee-

si | jäljitellen publikaania, itkevää syntistä naista ja tuhlaajapoikaa. | Sen tähden 
minä lankean Sinun eteesi, oi armollinen: | Säästä minua, Jumala, ennen kuin mi-
nut tuomitset, || ja armahda minua! 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 2. säv. 

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

Oi voittoisat marttyyrit, | kun te kärsitte Kristuksen tähden kuolemaan asti, | 
ovat teidän sielunne taivaissa Jumalan kädessä, | ja teidän jäännöksiänne kanne-
taan saatossa koko maailmassa. | Papit ja kuninkaat kumartavat, | ja me, kaikki 
ihmiset, huudamme jatkuvasti riemuiten: || Kallis on Herran edessä Hänen py-
hittäjiensä kuolema! 

 
Mirhantuojain doksastikon, 1. säv. 

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

Haudalle tulivat Maria Magdaleena ja toinen Maria Herraa etsien | ja näkivät 
enkelin, | joka salaman kaltaisena istui kivellä ja sanoi heille: | Miksi te etsitte Elä-
vää kuolleitten seassa? | Hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoikin. | Galileassa 
te Hänet tapaatte. | Huutakaamme siis Hänelle: || Kuolleista ylösnoussut Herra, 
kunnia olkoon Sinulle! 

 
Virrelmästikiirat, 6. säv., prosomoion  

”Sinä, oi Kristus, nousit kolmantena päivänä ylös haudasta” 
Ihmiset, laulakaa, | iloiten veisatkaa Kristuksen ylistystä! | Meille on koitta-

nut suuri Pääsiäinen, | haudasta noussut Kristus, || koko luomakunnan Elämän-
antaja ja Lunastaja. 

Liitelauselma: Herra, ennen Sinä olit suosiollinen maallesi, || Sinä käänsit Jaa-
kobin kohtalon. (Ps. 85:2) 
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Sinä muutat Eevan murheen iloksi, | kun lausut mirhantuojille: Iloitkaa! || Si-
nä, Ylösnoussut, lähetät opetuslapsesi * julistamaan haudasta nousemistasi kol-
mantena päivänä. 

Liitelauselma: Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, || vanhurskaus ja rau-
ha antavat suuta toisillensa. (Ps. 85:11) 

Meille loistaa Kristus, | puhdas ja pyhä Pääsiäinen. | Tulkaa kaikki, kirkasta-
kaamme sielumme, | sillä katso, nyt on koittanut päivä. || Iloitkaa ja riemuitkaa! 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Mirhantuojain doksastikon, 2. säv.  
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Kyynelöiden vuodattivat naiset mirhaa haudallesi, | mutta heidän suunsa täyt-

tyi ilolla, kun he lausuivat: || Herra on ylösnoussut! 
Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
 
Troparit veisataan seuraavasti: 
A) Mineasta ei veisata tropareita: Kunniallinen Joosef, Kunnia…, Tultuasi alas 

kuolemaan, Nyt…, Mirhaa tuoville naisille. 
B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: Kunniallinen Joosef, Kunnia…, py-

hän tropari, Nyt…, Mirhaa tuoville naisille. 
 

Vanhurskaan Joosefin tropari, 2. säv. 
Kunniallinen Joosef, otettuaan puun päältä Sinun puhtaimman ruumiisi, | kää-

rittyään puhtaaseen liinavaatteeseen ja peitettyään tuoksuvilla yrteillä, | pani sen 
uuteen hautaan. || Mutta Sinä, Herra, nousit ylös kolmantena päivänä antaen maa-
ilmalle suuren laupeutesi. 

 
Ylösnousemustropari, 2. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Tultuasi alas kuolemaan, Sinä, kuolematon Elämä, | kuoletit helvetin jumaluu-

tesi kirkkaudella. | Ja kun kuolleetkin manalasta ylös herätit, | niin silloin kaikki 
taivaalliset voimat huusivat: || Elämänantaja Kristus, meidän Jumalamme, kunnia 
olkoon Sinulle.  

 
Mirhantuojain tropari, 2. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Mirhaa tuoville naisille ilmestyi haudan luona enkeli ja huusi: | Mirhavoiteet 

sopivat kuolleille, mutta Kristus on turmelukselle vieras. | Ja te julistakaa: Herra 
on noussut kuolleista || antaen maailmalle suuren laupeutensa. 

 
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. 
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HETKET JA LITURGIA 
 
I hetkessä tropari Kunniallinen Joosef ja minean pyhän tropari, jos on, sekä 

mirhantuojain kontakki. 
III hetkessä tropari Tultuasi alas kuolemaan ja minean pyhän tropari, jos on, 

sekä pyhän tai mirhantuojain kontakki. 
VI hetkessä tropari Mirhaa tuoville naisille ja minean pyhän tropari, jos on, 

sekä mirhantuojain kontakki. 
IX hetkessä tropari Kunniallinen Joosef ja minean pyhän tropari, jos on, se-

kä pyhän tai mirhantuojain kontakki. 
Liturgiassa saaton jälkeen veisataan troparit Kunniallinen Joosef, Tultuasi 

alas kuolemaan, Mirhaa tuoville naisille, pyhän temppelissä temppelin tropari. 
yhden tai kahden minean pyhän tropari ja toisen pyhän tropari, pyhän temppe-
lissä temppelin kontakki, yhden tai kahden minean pyhän kontakki ja mirhan-
tuojain kontakki. Näin toimitaan arkisin koko mirhantuojain viikon ajan. 

 
Vanhurskaan Joosefin tropari, 2. säv. 

Kunniallinen Joosef, otettuaan puun päältä Sinun puhtaimman ruumiisi, | kää-
rittyään puhtaaseen liinavaatteeseen ja peitettyään tuoksuvilla yrteillä, | pani sen 
uuteen hautaan. || Mutta Sinä, Herra, nousit ylös kolmantena päivänä antaen maa-
ilmalle suuren laupeutesi. 

 
Ylösnousemustropari, 2. säv. 

Tultuasi alas kuolemaan, Sinä, kuolematon Elämä, | kuoletit helvetin jumaluu-
tesi kirkkaudella. | Ja kun kuolleetkin manalasta ylös herätit, | niin silloin kaikki 
taivaalliset voimat huusivat: || Elämänantaja Kristus, meidän Jumalamme, kunnia 
olkoon Sinulle.  

 
Mirhantuojain tropari, 2. säv. 

Mirhaa tuoville naisille ilmestyi haudan luona enkeli ja huusi: | Mirhavoiteet 
sopivat kuolleille, mutta Kristus on turmelukselle vieras. | Ja te julistakaa: Herra 
on noussut kuolleista || antaen maailmalle suuren laupeutensa. 

 
Mirhantuojain kontakki, 2. säv. 

Oi Kristus Jumala, | Sinä mirhantuojille sanoit: Iloitkaa, | ja ylösnousemisel-
lasi esiäidin Eevan itkun lakkautit. | Apostoleillesi taas annoit käskyn julistaa: || 
Vapahtaja on noussut ylös haudasta. 

 
 
 


