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HALVATUN SUNNUNTAI
PIENI EHTOOPALVELUS LAUANTAI-ILTANA
Avuksihuutopsalmit, 3. säv.
Herra, minä huudan Sinua, kuule minua. | Kuule minua, oi Herra. | Herra, minä
huudan Sinua, kuule minua. | Ota korviisi minun ääneni, | kun minä Sinua huudan. || 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, 3. säv.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Sinun ristisi kautta, Kristus Vapahtaja, | on kuoleman valta kukistettu | ja kiusaajan eksytys tyhjäksi tehty; | mutta uskossa pelastuva ihmissuku || Sinulle alati
kiitosvirttä edeskantaa.
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8)
Sinun ylösnousemisesi, oi Herra, | on valaissut kaiken ja avannut jälleen paratiisiin. || Sen tähden koko luomakunta Sinulle korkealla äänellä ylistystä ja kiitosvirttä alati edeskantaa.
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki
kansat. (Ps. 117:1)
Minä edeskannan kunniaa Isän ja Pojan voimalle | ja veisaan ylistystä Pyhän
Hengen vallalle, | jakaantumattomalle ja luomattomalle Jumaluudelle, | yksiolennolliselle Kolminaisuudelle, || joka hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen.
Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2)
Sinun kallista ristiäsi me kumarramme, oi Kristus, | ja Sinun ylösnousemistasi me veisuin ylistämme ja kunnioitamme, || sillä Sinun haavojesi kautta me kaikki olemme saaneet parannuksen.
Halvatun doksastikon, 5. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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Jeesus meni ylös Jerusalemiin, | Lammasportin luona olevalle altaalle, | jonka hebreankielinen nimi on Betesda | ja jonka reunalla on viisi pylväskäytävää. |
Niissä makasi suuri joukko sairaita, | sillä Jumalan enkeli laskeutui ajoittain ja
kuohutti veden | ja paransi ne, jotka uskolla sitä lähestyivät. | Nähdessään kauan
sairastaneen miehen Herra kysyi häneltä: | Tahdotko tulla terveeksi? | Sairas
vastasi: | Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi on
kuohutettu. | Olen kuluttanut lääkäreihin koko omaisuuteni, | mutta en ole saanut armoa. | Silloin sielujen ja ruumiitten Parantaja sanoi hänelle: | Ota vuoteesi
ja kävele || ja julista maan ääriin asti minun voimaani ja suurta armoani!
Pienen ehtoopalveluksen dogmistikiira, 3. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Suuri ihme! | Synnyttäjä on neitsyt ja synnytetty on iankaikkinen Jumala! |
Edeltä ilmoitettu on syntymä, | yliluonnollinen on tapahtuma! | Oi peljättävää
salaisuutta! | Vaikka sitä hengessään pohtii, sitä ei voi ymmärtää, | ja vaikka sen
näkee, sitä ei voi käsittää! | Autuas olet Sinä, puhdas Neitsyt, maasta syntyneen
Aadamin tytär, | Sinä olet Korkeimman Jumalan Äiti! || Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme!
Ehtooveisu veisataan.
Suuri prokiimeni, 6. säv.: Herra on kuningas. || Hän on pukenut itsensä korkeudella. (Ps. 93:1a)
Lukija: Suo, Herra…
Virrelmästikiirat
Ylösnousemusstikiira, 3. säv.,
Kristus, joka kärsimiselläsi auringon pimensit | ja ylösnousemisesi kirkkaudella kaiken kirkastit, || ota, oi ihmisiä rakastava, meidän ehtooveisumme vastaan.
Jumalansynnyttäjän stikiirat, 3. säv.,
prosomoion ”Suuri on ristisi voima”1
Liitelauselma: Kuule, tytär, || ja katso ja kallista korvasi. (Ps. 45:11a)
Oi Puhdas, | Sinun kauttasi me olemme saaneet suuren lahjan ja ylistämme
enkelten kanssa Poikaasi, | joka äärimmäisessä laupeudessaan näki hyväksi syntyä Sinusta || ja loi uudeksi ihmissuvun.
Liitelauselma: Minä teen sinun nimesi kuuluksi || suvusta sukuun. (Ps. 45:18a)
Puhdas Neitsyt, | me syntiset olemme saaneet Sinut elämämme turvaksi | ja
jumalalliseksi suojaksi. | Sen tähden me kaikki rukoilemme laupeuttasi ja pyydämme: || Älä jätä vaan armahda ja pelasta meidät!
Liitelauselma: Kansan rikkaimmat || etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi. (Ps.
45:13b)
1

Nämä stikiirat veisataan tavallisella sävelmällä.
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Jumalansynnyttäjä, Äiti ja ainainen Neitsyt, | arvosi mukaisesti me maiset
palvelijasi | lausumme Sinulle Gabrielin, enkeljoukkojen johtajan, kanssa: || Sinä olet tuonut ilon ja riemun maailmaan!
Halvatun doksastikon, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Salomon pylväskäytävässä makasi monia sairaita, | ja juhlan puolivälissä Kristus tapasi sieltä kolmekymmentäkahdeksan vuotta halvattuna maanneen. | Valtiaana Hän lausui hänelle: | Tahdotko tulla terveeksi? | Sairas vastasi: | Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi on kuohutettu. | Herra
sanoi hänelle: | Ota vuoteesi ja kävele! | Olet terve, älä enää tee syntiä! || Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Herra, lähetä meille suuri armosi!
Lukija: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän…
Ylösnousemustropari, 3. säv.
Riemuitkoot taivaalliset ja iloitkoot maan päällä olevat, | sillä Herra teki
voimallisen työn käsivarrellansa: | Hän kukisti kuolemallaan kuoleman | ja tuli
esikoiseksi kuolleitten joukossa. | Helvetin kidasta Hän päästi meidät | ja teki
maailmalle || suuren laupeuden.
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 3. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | meidän sukukuntamme pelastuksen
puolesta anojaa, me veisuin ylistämme. | Sillä Sinusta otetussa ruumiissaan kärsien ristin vaivan | Sinun Poikasi, meidän Jumalamme, || ihmisrakkaudessaan pelasti meidät turmeluksesta.
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SUURI EHTOOPALVELUS LAUANTAI-ILTANA
Pääsiäistropari kolmesti, alkupsalmi, suuri ektenia ja ensimmäinen katisma.
Avuksihuutopsalmit, 3. säv.
Herra, minä huudan Sinua, kuule minua. | Kuule minua, oi Herra. | Herra, minä
huudan Sinua, kuule minua. | Ota korviisi minun ääneni, | kun minä Sinua huudan. || 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)
Ylösnousemusstikiirat, 3. säv.
Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta || kiittämään Sinun nimeäsi. (Ps. 142:8)
Sinun ristisi kautta, Kristus Vapahtaja, | on kuoleman valta kukistettu | ja kiusaajan eksytys tyhjäksi tehty; | mutta uskossa pelastuva ihmissuku || Sinulle alati
kiitosvirttä edeskantaa.
Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, || kun Sinä minulle hyvin teet. (Ps. 142:8)
Sinun ylösnousemisesi, oi Herra, | on valaissut kaiken ja avannut jälleen paratiisiin. || Sen tähden koko luomakunta Sinulle korkealla äänellä ylistystä ja kiitosvirttä alati edeskantaa.
Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. || Herra, kuule minun
ääneni. (Ps. 130:1–2)
Minä edeskannan kunniaa Isän ja Pojan voimalle | ja veisaan ylistystä Pyhän
Hengen vallalle, | jakaantumattomalle ja luomattomalle Jumaluudelle, | yksiolennolliselle Kolminaisuudelle, || joka hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen.
Anatolioksen stikiirat, 3. säv.
Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi || minun rukousteni ääntä! (Ps. 130:2)
Sinun kallista ristiäsi me kumarramme, oi Kristus, | ja Sinun ylösnousemistasi me veisuin ylistämme ja kunnioitamme, || sillä Sinun haavojesi kautta me
kaikki olemme saaneet parannuksen.
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130:
3–4)
Veisuin ylistämme Vapahtajaa, | joka tuli lihaksi Neitseestä, | sillä meidän
edestämme Hänet ristiinnaulittiin | ja Hän nousi ylös kolmantena päivänä || ja antoi meille suuren armon.
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toivoni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5)
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Laskeuduttuaan tuonelassa olevien tykö | Kristus julisti ilosanomaa lausuen: |
Olkaa rohkeina, nyt olen saanut voiton. | Minä olen ylösnousemus || ja vien teidät ylös aukaistuani kuoleman portit.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Me ansiottomat seisomme puhtaassa huoneessasi | ja veisaamme ehtooveisua
huutaen sydämemme pohjasta: | Sinä, oi Kristus Jumala, | joka kolmantena päivänä ylösnoustuasi valistit maailman, || tempaa kansasi vihollisten käsistä, oi
ihmisiä rakastava.
Halvatun stikiirat, 1. säv.
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8)
Laupias Kristus, | joka puhtaalla kädelläsi olet muovannut ihmisen, | Sinä tulit
parantamaan sairaita. | Halvatun Sinä sanallasi nostit ylös Lammasportin altaalla, |
verenvuototautisen Sinä paransit tuskasta, | kanaanilaisnaisen sairasta lasta Sinä
armahdit | etkä ylenkatsonut sadanpäämiehen anomusta. | Sen tähden me huudamme Sinulle: || Kaikkivoimallinen Herra, kunnia olkoon Sinulle! (Kahdesti)
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kansat. (Ps. 117:1)
Laupias Kristus…
Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2)
Hautaamattoman kuolleen kaltainen halvattu huusi nähdessään Sinut: | Herra,
armahda minua, sillä vuoteeni on tullut haudakseni! | Mitä hyötyä minulle on
elämästä? | En tarvitse Lammasportin allastakaan, | sillä ei ole ketään, joka auttaisi minut siihen, kun vesi on kuohutettu. | Mutta minä lähestyn Sinua, parannuksen Lähdettä, | että saisin huutaa kaikkien kanssa: || Kaikkivoimallinen Herra,
kunnia olkoon Sinulle!
Halvatun doksastikon, 5. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Jeesus meni ylös Jerusalemiin, | Lammasportin luona olevalle altaalle, | jonka hebreankielinen nimi on Betesda | ja jonka reunalla on viisi pylväskäytävää. |
Niissä makasi suuri joukko sairaita, | sillä Jumalan enkeli laskeutui ajoittain ja
kuohutti veden | ja paransi ne, jotka uskolla sitä lähestyivät. | Nähdessään kauan
sairastaneen miehen Herra kysyi häneltä: | Tahdotko tulla terveeksi? | Sairas
vastasi: | Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi on
kuohutettu. | Olen kuluttanut lääkäreihin koko omaisuuteni, | mutta en ole saanut armoa. | Silloin sielujen ja ruumiitten Parantaja sanoi hänelle: | Ota vuoteesi
ja kävele || ja julista maan ääriin asti minun voimaani ja suurta armoani!
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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 täydellisinä säilytti. | Rukoile siis Poikaasi, neitseellinen Äiti ja Valtiatar, | että Hän pelastaisi niiden sielut, || jotka oikeauskoisesti Sinut Jumalansynnyttäjäksi tunnustavat.
Saatto ja ehtooveisu.
Suuri prokiimeni, 6. säv.: Herra on kuningas. || Hän on pukenut itsensä korkeudella. (Ps. 93:1a)
Hartauden ektenia. Suo, Herra… luetaan tai veisataan. Anomusektenia. Litaniassa temppelin stikiirat, ynnä seuraavat:
Halvatun doksastikon, 5. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Lammasportin altaan luona makasi mies sairaana | ja nähdessään Sinut, oi
Herra, hän huusi: | Minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut veteen, kun se on
kuohutettu. | Yrittäessäni sinne toinen ennättää edelleni ja paranee, | mutta minä
makaan sairaana. | Niin Vapahtaja armahti häntä heti ja sanoi: | Sinun tähtesi olen
tullut ihmiseksi, | sinun tähtesi olen pukeutunut ihmisluontoon, | ja sinä sanot, ettei sinulla ole ketään! | Ota vuoteesi ja kävele! | Oi pyhä ja ihmisiä rakastava, kaikki on Sinulle mahdollista, | kaikki on Sinulle kuuliaista, | kaikki on Sinulle alamaista! || Muista meitä kaikkia ja armahda meitä!
Oktoehoksen stikiira Jumalansynnyttäjälle, 5. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Sinä korkeasti kunnioitettu Neitsyt, | olet Kuninkaan temppeli ja portti, | palatsi ja valtaistuin. | Sinun kauttasi minun Vapahtajani, Kristus Herra, vanhurskauden Aurinko, | ilmestyi pimeydessä nukkuville, | tahtoen valistaa ne, jotka
Hän kädellään oli oman kuvansa mukaan luonut. | Oi kaikkien ylistämä, | rukoile sen tähden lakkaamatta Häntä, | jonka edessä Sinulla on äidillinen uskallus, ||
että Hän pelastaisi meidän sielumme.
Litanian ektenia.
Virrelmästikiira oktoehoksesta, 3. säv.
Kristus, joka kärsimiselläsi auringon pimensit | ja ylösnousemisesi kirkkaudella kaiken kirkastit, || ota, oi ihmisiä rakastava, meidän ehtooveisumme vastaan.
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Pääsiäisstikiirat, 5. säv.
Liitelauselma: Nouskoon Jumala, | niin Hänen vihollisensa hajoitetaan! (Ps. 68:2)
Nyt on meille pyhitetty Pääsiäinen tullut, | uusi pyhä Pääsiäinen, | salainen Pääsiäinen, | kaikkein kunniallisin Pääsiäinen, | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapahtaja, |
viaton Pääsiäiskaritsa, | suuri Pääsiäinen, | uskovaisten Pääsiäinen; | Pääsiäinen, joka on meille paratiisin oven avannut, || Pääsiäinen, | joka kaikki uskovaiset pyhittää.
Liitelauselma: Niinkuin savu hajoaa, niin Sinä hajota heidät! (Ps. 68:3)
Nähtyänne näyn tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: |
Ota meiltä vastaan | Kristuksen ylösnousemisen ilosanoma; | riemuitse, | toimeenpane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi Kuninkaan Kristuksen || ylkänä tulevan ulos
haudasta.
Liitelauselma: Hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edessä, mutta vanhurskaat riemuitkoot! (Ps. 68:34)
Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset |
löysivät kivellä istuvan enkelin, | joka julisti heille sanoman: | Miksi te etsitte
Elävää kuolleitten seassa? | Miksi itkien haette Turmeltumatonta turmeluksesta? || Menkää ja ilmoittakaa tämä Hänen opetuslapsillensa!
Liitelauselma: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä! (Ps. 118:24)
Oi ihana Pääsiäinen! | Oi Pääsiäinen, | Herran Pääsiäinen! | Jalo pääsiäisjuhla
on meille tullut! | Oi Pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme! | Oi
Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi pääseminen! | Sillä tänään haudasta, | aivan
kuin jostakin juhlamajasta | tuli ulos kunniansa loistossa Kristus | ja täytti ilolla
naiset sanoen heille: || Ilmoittakaa tämä apostoleille!
Halvatun doksastikon, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Salomon pylväskäytävässä makasi monia sairaita, | ja juhlan puolivälissä Kristus tapasi sieltä kolmekymmentäkahdeksan vuotta halvattuna maanneen. | Valtiaana Hän lausui hänelle: | Tahdotko tulla terveeksi? | Sairas vastasi: | Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi on kuohutettu. | Herra
sanoi hänelle: | Ota vuoteesi ja kävele! | Olet terve, älä enää tee syntiä! || Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Herra, lähetä meille suuri armosi!
Pääsiäisstikiiroiden doksastikon, 5. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Ylösnousemisen päivä! | Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme
toinen toistamme! | Veljet, | sanokaamme myös vihollisillemmekin: | Antakaamme kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi | ja näin huutakaamme: | Kristus nousi
kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja haudoissa oleville elämän antoi.
Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän… Leipien siunauksessa kolmesti tropari Iloitse, Jumalan Äiti.
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AAMUPALVELUS
Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. | Siunattu on Hän, || joka tulee Herran
nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)
Ylösnousemustropari, 3. säv.
Riemuitkoot taivaalliset ja iloitkoot maan päällä olevat, | sillä Herra teki
voimallisen työn käsivarrellansa: | Hän kukisti kuolemallaan kuoleman | ja tuli
esikoiseksi kuolleitten joukossa. | Helvetin kidasta Hän päästi meidät | ja teki
maailmalle || suuren laupeuden. (Kahdesti)
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 3. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | meidän sukukuntamme pelastuksen
puolesta anojaa, me veisuin ylistämme. | Sillä Sinusta otetussa ruumiissaan kärsien ristin vaivan | Sinun Poikasi, meidän Jumalamme, || ihmisrakkaudessaan
pelasti meidät turmeluksesta.
I katismatropari oktoehoksesta, 3. säv.
Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. | Hän, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa ja kaiken olevaisen Luoja, | on itsessään uudistanut meidän sukukuntamme turmeltuneen luonnon. | Ja niin, kuolema, sinä et
enää vallitse, || sillä kaiken Valtias on sinun valtasi kukistanut.
Liitelauselma: Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! || Älä unhota kurjia. (Ps.
10:12)
Maistettuasi lihassa kuolemaa Sinä, Herra, | poistit ylösnousemisellasi kuoleman katkeruuden, | ja tehtyäsi ihmisen voimakkaaksi kuolemaa vastaan | peruutit muinaisen kirouksen tuottaman tappion. || Herra, meidän elämämme Puolustaja, kunnia olkoon Sinulle.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Oi Jumalansynnyttäjä, | Sinun neitseellisyytesi kauneutta ja puhtautesi kirkkainta säteilyä hämmästyen Gabriel huudahti Sinulle: | Kuinka voisin edeskantaa Sinulle arvosi mukaisen ylistysveisun? | Miksi nimittäisin Sinua? | Olen
hämmennyksen ja peljästyksen vallassa | ja sen tähden huudan Sinulle saamani
käskyn mukaisesti: || Iloitse, Armoitettu.
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II katismatroparit
Katismatropari, 3. säv.
Omaksuen kaiken inhimillisen, | ottaen omaksesi ihmisen osan, | Sinä, minun
Luojani, näit hyväksi tulla ristiinnaulituksi. | Sinä otit vastaan kuoleman ja kärsit ihmisenä | lunastaaksesi Jumalana ihmisen kuolemasta. | Sen tähden me veisaamme Sinulle, Elämänantajalle: || Kristus, kunnia olkoon Sinun laupeudellesi!
Katismatropari oktoehoksesta, 3. säv.
Liitelauselma: Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, || ilmoitan kaikki
Sinun ihmetyösi. (Ps. 9:2)
Julistakaamme, uskovaiset, | ristiinnaulitsemisen käsittämätöntä ja ylösnousemuksen selittämätöntä, sanoin kuvaamatonta salaisuutta, | sillä tänään on kuolema ja tuonela otettu vangeiksi | ja ihmissuku on puettu katoamattomuuden pukuun. | Sen tähden me kiitollisina huudamme: || Kristus, kunnia olkoon ylösnousemisellesi!
Jumalansynnyttäjän katismatropari oktoehoksesta, 3. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Taivaalliset iloitsivat peljäten ja maanpäälliset riemuitsivat vavisten, | kun
puhdas ääni tavoitti Sinut, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä molemmille koitti yhteinen juhla, | kun Valtias pelasti ensiksi luodun. || Sen tähden me enkelin kanssa
huudamme Sinulle: Iloitse, Armoitettu!
[Kirkkosääntöjen mukaan ei polyeleota eikä -psalmeja, vaan 17. katisma.]
Ylösnousemustroparit Kiitetty… Enkelein joukko. Hypakoe.
Hypakoe oktoehoksesta, 3. säv.
Hämmästyttäen näyllään ja virvoittaen sanoillaan säteilevä enkeli lausui mirhantuojille: | Miksi te etsitte elävää haudasta? | Hän on noussut ylös ja tyhjentänyt haudat. | Tietäkää, että Hän, joka itse on muuttumaton, on muuttanut tuhon
elämäksi. | Sanokaa Jumalalle: Kuinka peljättäviä ovatkaan tekosi, || sillä Sinä
pelastit ihmissuvun!
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Antifonit, 3. säv.
I antifoni
Siionin Sinä vapautit Babylonin orjuudesta. || Nosta minutkin himojeni orjuudesta elämään, oi Sana.
Jotka helteessä jumalallisin kyynelin kylvävät, || ne iankaikkisen elämän riemussa leikkaavat.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Kaikkinainen hyvä anti on Pyhältä Hengeltä, | joka sädehtii yhdessä Isän ja
Pojan kanssa || ja jossa kaikki elää ja liikkuu.
II antifoni
Jos ei Herra rakenna hyveen huonetta, | turhaan me vaivaa näemme, | mutta
kun Hän varjelee sieluamme, || ei kukaan voi kaupunkiamme valloittaa.
Sinä, oi Kristus | olet alati Isän tavoin tehnyt pyhät lapsiksesi, || kohdun hedelmäksi Hengessä.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Pyhässä Hengessä tulee näkyviin kaikki pyhyys ja viisaus, | sillä Hän tekee
eläväksi koko luomakunnan. | Palvelkaamme Häntä, || sillä Hän on Jumala Isän
ja Sanan kanssa.
III antifoni
Autuaita ovat ne, jotka Herraa pelkäävät. | He vaeltavat käskyjen viitoittamaa
polkua || ja saavat syödä eläväksi tekeviä hedelmiä.
Riemuitse, oi Esipaimen, | nähdessäsi pöytäsi ympärillä jälkeläisesi, || jotka
kantavat hyvien tekojen oksia.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Pyhässä Hengessä on kaikki kunnian rikkaus. | Hänestä tulee armo ja elämä
koko luomakunnalle, || sillä Häntä veisuin ylistetään Isän ja Sanan kanssa.
Prokiimeni, 3. säv.
Sanokaa pakanain seassa: Herra on kuningas. || Niin pysyy maanpiiri lujana,
se ei horju. (Ps. 96:10)
Liitelauselma: Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa.
(Ps. 96:1)
Kaikki, joissa henki on, || kiittäkää Herraa.
Ylösnousemusevankeliumi V (Luuk. 24:12–35).2
2

Kirkkoslaavinkielisessä pentekostarionissa osoitetaan ylösnousemusevankeliumi IV eli Luuk. 24:
1–12.
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Ylösnousemusveisu, 6. säv.
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen | kumartakaamme pyhää Herraa Jeesusta, | ainoaa synnitöntä. | Sinun ristillesi me kumarramme, oi Kristus, | ja Sinun
pyhää ylösnousemistasi veisuilla ylistämme. | Sillä Sinä olet meidän Jumalamme. | Paitsi Sinua emme toista tunne, | Sinun nimeäsi avuksihuudamme. | Tulkaa,
kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylösnousemista, | sillä, katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen aina Herraa | me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa, | sillä kärsittyänsä meidän
edestämme ristin vaivat || Hän kuolemallansa kuoleman kukisti. (Kolmesti)
Psalmi 51.
Psalmin 51 jälkeen, 6. säv.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Apostolien rukouksien
tähden, | Armollinen, 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 syntini || Sinun suuresta laupeudestasi.
Jeesus nousi ylös haudasta, | niin kuin Hän sen edeltä ilmoitti, | ja antoi meille iankaikkisen elämän || sekä teki meille suuren laupeuden.
Pääsiäiskanonista veisaamme irmossit kahdesti ja veisaamme siitä sekä Teofaneksen ja Joosefin Jumalansynnyttäjän kanonista yhteensä kuusi troparia, ja
halvatun kanonista, joka on Joosefin laatima kolmannella sävelmällä, luemme
kuusi troparia. Katabaseina ovat pääsiäiskanonin irmossit. Kolmannen veisun
jälkeen pääsiäisen kontakki ja iikossi sekä halvatun katismatroparit. Kuudennen veisun jälkeen halvatun kontakki ja iikossi. Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä
ei veisata sunnuntaisin aina päättäjäisjuhlaan saakka.
1. veisu
Pääsiäiskanoni, 1. säv.
Irmossi
Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on pääsiäinen! Herran pääsiäinen! | Sillä Kristus, meidän Jumalamme, | saattoi kuolemasta elämään | ja maasta taivaaseen || meidät, jotka voittovirttä veisaamme.
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Puhdistakaamme tunteet, | niin me näemme Kristuksen, | säteilevän ylösnousemisensa lähestymättömässä valossa | ja voittovirttä veisatessamme | me Häneltä selvästi kuulemme || tervehdyksen: Iloitkaa!
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
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Taivaat oikein riemuitkoot, | maa iloitkoon, | ja koko maailma, | näkyväinen
sekä näkymätön, | viettäköön juhlaa, || sillä Kristus – iankaikkinen ilo – nousi
ylös kuolleista.
Toinen kanoni, Jumalansynnyttäjälle
Sama sävelmä, sama irmossi (jota ei veisata tässä kohdassa)
Ensimmäisten troparien reunavärssy: ”Teofanes”
Troparit3
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Viaton Neitsyt, | Sinä kirvoitit kuoleman salvat, | kun synnytit iankaikkisen
elämän, Kristuksen, || joka on tänään haudasta koittanut ja valistanut maailman.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Jumalan armoittama, | puhdas, viaton Jumalanäiti, | nähdessäsi Poikasi ja
Jumalan nousseen ylös | Sinä iloitset apostolien kanssa, | ja ollen kaikkien ilon
lähde || saat ensimmäisenä kuulla: Iloitse!
Halvatun kanoni, 3. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Sinä olet ihmeellinen Jumala, | joka kunniassa teet ihmeitä. | Sinä teit syvyyden kuivaksi maaksi, | peitit sotavaunut ja pelastit kansan, joka veisaa Sinulle, ||
meidän Lunastajallemme ja Jumalallemme.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Sinä, ainoa Kuningas, teet tunnustekoja ja ihmeitä. Sinä, Laupias, kärsit vapaaehtoisesti ristin ja kuoletettuasi kuolemalla kuoleman Sinä teit meidät eläviksi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Ihmiset, karkeloikaamme tänään uskolla Kristuksen ylösnousemisen tähden.
Helvetti on vangittu ja kiireesti luovuttanut hallussaan pitämänsä vangit, jotka
veisuin ylistävät Jumalan suuria tekoja.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kristus, kerran Sinä jumalallisessa voimassasi annoit sanasi kautta voiman
halvatulle ja käskit hänen kantaa vuodettaan. Paranna minunkin sieluni, joka
kärsii pahasta sairaudesta!
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Muinoin enkeli laskeutui Lammasportin altaaseen ja paransi yhden ihmisen,
mutta Kristus puhdistaa nyt jumalallisessa kasteessa ihmisten paljouden.
[Liitelauselma: Pyhä ylienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!]

3

Alempana tämän kanonin troparit annetaan pääsiäiskanonin troparien yhteydessä.
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[Enkelten päämies, ylhäisten palvelijain sodanjohtaja, varjele ja suojele kaikista koettelemuksista meidät, jotka olemme kokoontuneet puhtaaseen temppeliisi veisuin ylistämään Jumalaa.]
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Ylistäkäämme ruumiittomien voimien kanssa lakkaamatta veisuin Isää, Sanaa ja Henkeä, kolmipersoonaista ja luonnoltaan yhtä alutonta Jumalaa, joka jakaantumatta kuninkaana hallitsee.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Puhdas Neitsyt, varjele vaaroista, vihollisten hyökkäyksestä, sisällissodasta,
miekasta ja kaikesta muusta uhasta Sinua aina uskolla kunnioittava kansasi!
Katabasi
Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on pääsiäinen! Herran pääsiäinen! | Sillä Kristus, meidän Jumalamme, | saattoi kuolemasta elämään | ja maasta taivaaseen || meidät, jotka voittovirttä veisaamme.
3. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua, | ei hedelmättömästä kalliosta, | vaan Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden lähde
virrannut. || Kristus on meidän voimamme.
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Nyt on kaikki täynnä valoa: | taivas ja maa, | kuin myöskin ne, jotka maan alla ovat. | Viettäköön siis koko luomakunta juhlallisesti Kristuksen ylösnousemista, || joka on sille vahvaksi perustukseksi tullut.
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Eilen Sinun kanssasi minut haudattiin, oi Kristus; | tänään minut herätettiin
kuolleista Sinun, Ylösnousseen, kanssa; | eilen minut kanssasi ristiinnaulittiin, |
nyt Sinä Itse, oi Vapahtaja, | saata minut kunniaasi Sinun valtakunnassasi!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Tänään minä palaan tahrattomaan elämään, oi Puhdas, || Sinusta syntyneen ja
valkeutta maan ääriin asti säteilleen Vapahtajan hyvyyden tähden.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Karkeloi, Viaton, | nähdessäsi lupauksensa mukaan kuolleista ylösnousseena
Jumalan, | jonka synnytit ihmiseksi. || Ylistä Häntä Jumalana, oi Puhdas!
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Halvatun kanoni, 3. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Oi hedelmätön ja lapseton sielu, | hanki hyvä hedelmä ja huuda lapsirikkaana: | Sinun kauttasi olen vahvistunut, Jumala, || ei ole muuta pyhää, ei muuta
vanhurskasta kuin Sinä, Herra!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Oi Sana, kun aurinko muinoin näki Sinut puulle ripustettuna, se kätki valonsa
ja koko maa järkkyi. Kuolleet nousivat ylös, kun Sinä, Kaikkivoimallinen, kuolit.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kun Sinun sielusi saapui manalaan, helvetti luovutti kiireesti hallussaan pitämänsä sielut, jotka veisaavat kiitosvirttä vallallesi, oi ainoa Herra.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Oi ylen Hyvä, paranna monia vuosia vaikeasti sairastanut sieluni, niin kuin
kerran paransit halvatun, että kävisin polkujasi, jotka olet osoittanut Sinua rakastaville.
Liitelauselma: Pyhä ylienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Jumalan ylienkeli, rukoile ylhäisten joukkojen kanssa meidän puolestamme,
jotka uskolla veisaamme ylistystäsi. Varjele ja suojele meitä lankeamasta elämän himoihin!
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kunniaa edeskantakaamme Isälle, Pojalle ja Hengelle. Hän on luonnoltaan
yksi Jumala, jota kaikki taivasten voimat peljäten kunnioittavat veisaten: Pyhä,
pyhä, pyhä!
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Puhdas Neitsytäiti, siemenettä tapahtui Sinussa sikiäminen, ja ymmärryksen
ylittäen Sinä synnytit. Oi Neitsyt, Valtiatar, se on peljättävä ja suuri ihme, ja sitä enkelit kunnioittavat ja ihmiset ylistävät.
Katabasi
Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua, | ei hedelmättömästä kalliosta, | vaan Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden lähde virrannut. || Kristus on meidän voimamme.
Pääsiäiskontakki, 8. säv.
Sinä, oi Kuolematon, menit tosin alas hautaan | mutta Sinä myös helvetin voiman kukistit. | Sinä, Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, | mirhaatuoville naisille sanoit: Iloitkaa. | Apostoleillesi annoit rauhan || ja langenneille ylösnousemisen.
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Pääsiäisiikossi, 8. säv.
Mirhaatuovat naiset ikäänkuin etsien päivää | kiiruhtivat muinoin varhain aamulla hautaan laskeneen Auringon luo, | joka on ennen aurinkoa ollut, | ja sanoivat
toisillensa: | Oi ystävät! Tulkaamme, voidelkaamme hyväntuoksuisilla voiteilla |
elämänantavaa, mutta haudattua ruumista, | joka on langenneen ja haudassa makaavan Aadamin herättänyt. | Lähtekäämme kiireesti, niinkuin tietäjät, | ja kumartakaamme Häntä sekä tuokaamme Hänelle, | ei kapaloihin, vaan kuolinliinaan kääritylle lahjaksi yrttejä. | Itkekäämme ja huutakaamme: || Oi Herra, joka langenneille ylösnousemisen annat, herää ylös kuolleista!
Katismatroparit, 3. säv.
Kun laupeudestaan meidän tähtemme maan päälle ilmestynyt koko maailman
Sana puhui, | pelkkä sana voimisti halvatun. | Sen tähden hän käveli vuodettaan
kantaen, | vaikka lainopettajat eivät kestäneet sitä katsoa, || koska kateus halvaannutti heidän sielunsa.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Oi Jumalansynnyttäjä, | Sinun neitsyytesi kauneutta ja puhtautesi kirkasta säteilyä hämmästyen Gabriel huusi Sinulle: | Kuinka voisin laulaa Sinulle arvosi
mukaisen ylistysveisun? | Miksi nimittäisin Sinua? | Olen hämmentynyt ja pelkään | ja sen tähden tervehdin Sinua saamani käskyn mukaisesti: || Iloitse, Armoitettu!
4. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Habakuk, joka saarnasi Jumalasta | seisokoon kanssamme valveilla | jumalallisella vartiolla | ja osoittakoon valoisan enkelin, | joka suurella äänellä julistaa: |
Nyt on maailmalle pelastus tullut, | sillä Kristus, ollen kaikkivoimallinen, || on
noussut kuolleista.
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Kristus, meidän Pääsiäisuhrimme, | ilmestyi miehenpuolena | avattuaan neitseellisen kohdun. | Hän, ollen tarjottu ruuaksi, | kutsuttiin Karitsaksi, | ja ollen
saastaisuudesta osaton, kutsuttiin Virheettömäksi, | mutta ollen totinen Jumala, || Hän kutsuttiin Täydelliseksi.
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Kristus, meidän ylistämämme kruunu, | antoi Itsensä, ikäänkuin yksivuotisen karitsan, | vapaaehtoisesti teuraaksi, | puhdistavaiseksi pääsiäisuhriksi kaikkien edestä | ja on taas meille haudasta koittanut, || Hän – vanhurskauden ihana Aurinko.
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
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Herran esi-isä Daavid | riemuiten hyppi kuvauksellisen arkin edessä, | mutta
me, Jumalan pyhä kansa, | nähden nämä kuvaukset toteutuneina, | iloitkaamme
Jumalan hengessä; | sillä Kristus on ylösnoussut, || – Hän kaikkivoimallinen.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Puhdas, | esi-isäsi Aadamin luonut syntyi ihmiseksi Sinusta | ja on tänään
kuolemallansa murtanut | Aadamin synnin kautta tulleen kuoleman. | Ylösnousemuksen jumalallisilla säteillä || on Hän kaiken kirkastanut!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Puhdas, | Sinä naisten joukossa ihana ja nuhteeton, | ylistä tänään iloiten
apostolien kanssa kaikkien pelastukseksi ihanasti kuolleista noussutta Kristusta, ||
jonka Sinä synnytit!
Halvatun kanoni, 3. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Habakuk näki edeltä Sinun kohtusi, oi Viaton, | varjoisana vuorena. | Sen tähden hän huusi: | Jumala tulee Teemanista || ja Pyhä metsän varjostamalta vuorelta!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kateuden näännyttämä kansa naulitsi Sinut ristiin, oi Herra. Kumottuasi väkevänä kuolemantuomion Sinä nousit ylös ja nostit kanssasi maailman.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Valkeissa vaatteissa istuva enkeli sanoi mirhantuojille: Naiset, miksi etsitte
mirhavoiteinenne ehtymätöntä Mirhaa? Hän on noussut ylös ja täyttänyt hengellisellä hyvällä tuoksulla koko maailman.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Suunnattomassa laupeudessasi kantaen palvelijan kuvaa Sinä, oi Sana, tulit
ja paransit monia vuosia maanneen, ja käskit hänen kantaa vuodettaan.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Herran enkeli laskeutui ajoittain, kuohutti Lammasportin altaan veden ja paransi yhden ihmisen, mutta Kristus pelastaa jumalallisen kasteen kautta ihmisten paljouden.
[Liitelauselma: Pyhä ylienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!]
[Enkelten päällikkö, eksyneitten ohjaaja, Herran sotavoimien johtaja, tule nyt
keskellemme ja vie kaikkien meidän rukouksemme ainoan Luojan ja Valtiaan
eteen.]
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Yliolennollinen Isä, yhtä iankaikkinen Poika ja ainoa pyhä, kaikkivoimallinen
Henki, Pyhä Kolminaisuus on luonnoltaan yksi mutta persooniin jakautunut.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Puhdas, kuinka Sinä imetät? Kuinka olet synnyttänyt Aadamia vanhemman
pienokaisen? Kuinka kannat sylissäsi Poikaa, jota kerubit kantavat? Vain Hän,
joka on kaiken olemiseen saattanut, voi sen tietää ja ymmärtää.
Katabasi
Habakuk, joka saarnasi Jumalasta | seisokoon kanssamme valveilla | jumalallisella vartiolla | ja osoittakoon valoisan enkelin, | joka suurella äänellä julistaa: |
Nyt on maailmalle pelastus tullut, | sillä Kristus, ollen kaikkivoimallinen, || on
noussut kuolleista.
5. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Nouskaamme varhain aamulla | ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle veisu, |
niin me saamme nähdä Kristuksen, | vanhurskauden Auringon, || josta elämä kaikille koittaa.
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Oi Kristus! | Tuonelan kahleisiin teljetyt, | nähtyänsä äärettömän laupeutesi |
riensivät iloisin askelin valkeutta kohden || ja ylistivät iankaikkista Pääsiäistä.
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Lähtekäämme lamput kädessä Kristus-ylkää vastaan, | joka tulee ulos haudasta, | ynnä juhlivain enkeljoukkojen kanssa || käykäämme viettämään pelastavaista Jumalan pääsiäistä!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Puhdas Jumalanäiti, | Sinun Poikasi ylösnousemuksen jumalalliset ja elävöittävät säteet | valaisevat hurskasten juhlajoukon || ja täyttävät sen ilolla.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Sinä et ihmiseksi tullessasi turmellut Äitisi neitsyyttä, | niin kuin et haudan
sinettejäkään rikkonut. | Sen tähden luomakunta iloitsi nähdessään ylösnousseena || Sinut, oman Kuninkaansa.
Halvatun kanoni, 3. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Kirkasta, oi Kristus, | illattomalla valkeudellasi kurja sieluni, | ja ohjaa se pelkoosi, || sillä Sinun käskysi ovat valkeus.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Sinut ylennettiin ristinpuulle, ja Sinä ylensit kanssasi koko maailman. Kun Sinä,
Jumala, menit kuolleitten joukkoon, Sinä nostit ylös aikojen alusta asti kuolleet.
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kristus nousi kuolleista, niin kuin oli sanonut, tyhjennettyään koko tuonelan
valtakunnan. Hän ilmestyi apostoleille antaen iankaikkisen ilon.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Naisille ilmestyi valkopukuinen enkeli, joka sanoi: Älkää itkekö! Meidän Elämämme on noussut ylös tehtyään eläviksi haudoissa olleet kuolleet.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kristus, niin kuin Sinä nostit halvatun, paranna minun rikkomusten halvaannuttama sieluni ja suo sen käydä suoria polkujasi.
[Liitelauselma: Pyhä ylienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!]
[Enkelten ruhtinas Mikael, pelasta temppeliisi tänään kokoontuneet ihmiset,
jotka julistavat Jumalan suuria tekoja.]
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Isä, Poika ja jumalallinen Henki on kunniassaan Kolmiyhteys, joka uskon
mukaan on jakaantunut persooniin, mutta on luonnoltaan yksi.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Veisuin ylistämme siemenetöntä raskauttasi ja käsittämätöntä synnytystäsi,
oi Puhdas, ja ylistämme autuaaksi Sinua, kaikkien Luojan ja Valtiaan Äitiä.
Katabasi
Nouskaamme varhain aamulla | ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle veisu, |
niin me saamme nähdä Kristuksen, vanhurskauden Auringon, || josta elämä kaikille koittaa.
6. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Sinä, oi Kristus, astuit maan alimpiin paikkoihin | ja särjit ikuiset teljet, joitten takana olivat vangit, | ja kolmantena päivänä, niinkuin Joona valaskalasta, ||
nousit ylös haudasta.
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Sinä, oi Kristus, | et syntyessäsi turmellut Neitseen kohtua, | nousit ylös haudasta | säilyttäen sinetit rikkomatta | ja avasit meille || paratiisin portit.
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Oi Vapahtajani! | Sinä, ollen Jumala, olet elävä ja teurastamaton uhri! | Sinä
omasta tahdostasi toit Itsesi uhriksi Isälle, | mutta noustuasi ylös haudasta herätit kanssasi Aadamin || ja koko hänen sukunsa.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
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Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | Sinun puhtaasta kohdustasi ihmiseksi syntynyt |
on avannut kuoleman ja turmeluksen vallassa olleille || tien turmeltumattomaan
ja iankaikkiseen elämään.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Puhdas, | Sinun kohtuusi laskeutunut, siellä asunut ja ymmärryksen ylittäen ihmiseksi syntynyt | astui maan alimpiin paikkoihin || ja haudasta noustessaan nosti ylös kanssansa Aadamin.
Halvatun kanoni, 3. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Himojen syvyys on noussut minua vastaan, | ja vastaisten tuulten kuohu, |
mutta kiiruhda, Vapahtaja, pelasta minut | ja päästä turmeluksesta, || niin kuin
pelastit profeetan pedosta!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Omasta tahdostasi Sinut ylennettiin puulle ja kuolleena haudattiin, mutta Sinä, oi Kristus, jumalallisessa vallassasi teit kaikki tuonelan kuolleet eläviksi ja
nostit heidät ylös.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Laupias Vapahtaja, kun tuonela kohtasi Sinut alhaalla, se katkeroitui ja luovutti kiireesti vankinsa, jotka vaikenemattomin veisuin ylistävät peljättävää ylösnousemistasi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Nähdessään haudasta nousseen kaikkien Elämän, Kristuksen, jumalalliset
opetuslapset kumarsivat alttiisti Häntä vilpittömin mielin ja iloitsevin sieluin.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Monia vuosia tuskan vuoteella muinoin maannut ja Sinun käskystäsi voimansa saanut ylistää veisuin Sinun laupeuttasi, oi Elämänantaja Kristus.
[Liitelauselma: Pyhä ylienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!]
[Sinä enkelten ruhtinas Mikael, joka seisot Valtiaan valtaistuimen edessä, tule meidänkin keskellemme ja ohjaa elämän poluille: meidät, jotka olemme saaneet sinut hartaaksi suojelijaksemme.]
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Peljättävien ylhäisten sotajoukkojen kanssa minä kunnioitan Sinua persooniltasi Kolminaisuutena mutta olemukseltasi yhtenä, Isä, Poika ja totuuden Henki,
kaiken Jumala.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, kannat sylissäsi Häntä, joka kädellään kantaa maailmaa. Laupeudessaan hän tempaa meidät kaikki pahan orjuuttavasta kädestä.
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Katabasi
Sinä, oi Kristus, astuit maan alimpiin paikkoihin | ja särjit ikuiset teljet, joitten takana olivat vangit, | ja kolmantena päivänä, niinkuin Joona valaskalasta, ||
nousit ylös haudasta.
Halvatun kontakki, 3. säv.
Paranna, oi Herra, Sinun jumalallisella toimellasi | kaikenmoisissa synneissä
ja kelvottomissa teoissa kauheasti halvattuna makaava sieluni, | niinkuin Sinä
muinoin paransit halvatun miehen, | että minä pelastettuna huutaisin Sinulle: ||
Laupias Kristus, kunnia olkoon Sinun voimallesi.
Halvatun iikossi
Jeesus Jumala, joka pidät maan ääret kädessäsi, | olet yhtä aluton kuin Isä ja
hallitset kaikkea Pyhän Hengen kanssa, | Sinä ilmestyit ihmiseksi parantamaan
sairauksia. | Kärsimykset sinä karkotit, sokeille annoit valon. | Jumalallisella sanallasi Sinä pystyyn nostit halvatun | ja käskit hänen kävellä ja nostaa harteilleen vuoteensa, jolla hän oli maannut. | Sen tähden me kaikki veisaamme hänen
kanssaan ylistystä: || Laupias Kristus, kunnia olkoon Sinun voimallesi.
Minean synaksarion jälkeen
Tänään, neljäntenä sunnuntaina pääsiäisen jälkeen, muistelemme halvaantunutta ja vietämme hänen osakseen tulleen ihmeen arvoista juhlaa.
Säkeitä: Kristuksen sanat antoivat voimaa halvaantuneelle. Juuri ne sanat paransivat hänet. Äärettömässä armossasi, Kristus meidän Jumalamme, armahda
meitä. Amen.
7. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuansa ihmiseksi kärsii niinkuin
kuolevainen | ja kärsimyksillänsä pukee kuolevaisen | kuolemattomuuden kauneuteen, | Hän – isien Jumala, || ainoa ylistetty ja suuresti kunnioitettu!
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Jumaliset naiset kiiruhtivat luoksesi | kantaen hyvänhajuisia voiteita, | mutta
sitä, jota he vuodattaen kyyneleitä etsivät kuolleena, | he nyt ilolla kumarsivat
elävänä Jumalana, | ja Sinun opetuslapsillesi, oi Kristus, || he ilmoittivat salaisen
pääsiäisen.
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
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Me vietämme kuoleman kuolettamisen, | helvetin kukistamisen, | iankaikkisen,
uuden elämän alkamisen juhlaa; | me riemuiten veisaamme ylistystä tämän kaiken Alkuunpanijalle, | isien Jumalalle, || ainoalle kiitetylle ja suuresti ylistetylle.
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Totisesti on pyhä ja juhlaisa | tämä pelastavainen | ja valoa koittava yö, | tämä ylösnousemuksen valoisan päivän edelläkävijä; | tämä yö, jona haudasta
kaikille koitti || lihaksi tullut iankaikkinen Valkeus.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Nuhteeton! | Kuoletettuaan kuoleman Sinun Poikasi | on lahjoittanut tänään kaikille ihmisille | iankaikkisesta iankaikkiseen kestävän elämän. | Hän
isien Jumala, || ainoa ylistetty ja suuresti kunnioitettu!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Koko luomakunnan Hallitsija tuli ihmiseksi | ja asui Sinun kohdussasi, oi
Jumalan armoittama. | Hän kärsi ristin ja kuoleman || ja ollen Jumala nousi ylös
nostaen kanssansa meidät kaikkivoimallisena.
Halvatun kanoni, 3. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Kiitetty olet Sinä, Herra, | meidän isiemme Jumala, | joka vilvoitit pätsin liekit || ja säilytit nuorukaiset palamattomina!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Nähdessään Sinut puuhun naulittuna aurinko kätki valonsa, sillä se ei voinut
paistaa maailmassa, kun Sinä, kaiken Kuningas, laskeuduit vapaaehtoisesti hautaan kaikkien kansojen valistukseksi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Tyhjennettyäsi haudat ja vangittuasi helvetin kaikkivoimallisella vallallasi
Sinä, Kristus, nousit kuolleista. Sen tähden me veisuin ylistämme puhdasta ja
jumalallista ylösnousemustasi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Säteilevä Jumalan enkeli huusi kerran mirhantuojille: Miksi te etsitte Elävää
niin kuin kuollutta? Hän on noussut ylös, ei Hän ole haudassa!
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Sinä paransit sanallasi monia vuosia halvattuna maanneen lausuessasi: Ota
vuoteesi, kävele ja ylistä veisuin Jumalan suuria tekoja!
[Liitelauselma: Pyhä ylienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!]
[Mikael, Herran sotavoimien johtaja, ohjaa meitä ja varjele kaikesta pahasta
meidät, jotka uskolla olemme kokoontuneet jumalalliseen temppeliisi ylistämään Jumalaa.]
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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Oi Kolminaisuus, pelasta kaikista vaaroista meidät, jotka uskolla ylistämme
Sinua kaikkien Jumalana ja Valtiaana, ja tee meidät osallisiksi hyvyyksistäsi!
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Oi Puhdas, Sinä olet Neitsyt, synnytettyäsi ymmärryksen ylittäen Hänet, joka
on ennen kaikkia aikoja muuttumatta syntynyt aluttomasta Isästä. Sen tähden
me ylistämme Sinua autuaaksi.
Katabasi
Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuansa ihmiseksi kärsii niinkuin
kuolevainen | ja kärsimyksillänsä pukee kuolevaisen | kuolemattomuuden kauneuteen, | Hän – isien Jumala, || ainoa ylistetty ja suuresti kunnioitettu!
8. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Tämä on valittu ja pyhä päivä, | ainoa, sabbattien kuningas ja herra, | juhlien
juhla | ja riemujen riemu; | tänä päivänä kiittäkäämme || Kristusta iankaikkista!
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Tulkaamme, nauttikaamme tänä siunattuna ylösnousemisen päivänä | uutta
viinipuun hedelmää, | jumalallista riemua, | Kristuksen valtakuntaa, | ylistystä
veisaten Hänelle, || niinkuin Jumalalle, iankaikkisesti!
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Nosta silmäsi ja katso ympärillesi, Siion: | sinun luoksesi ovat tulleet lapsesi, |
ikäänkuin jumalallisella valolla loistavat tähdet, | lännestä, pohjoisesta, | meren
puolelta ja idästä, || ja kiittävät sinussa Kristusta iankaikkisesti.
Liitelauselma: Pyhä Kolminaisuus, meidän Jumalamme, kunnia olkoon Sinulle!
Kaikkivaltias Isä ja Sana ja Henki! | Yksi kaikkein korkein ja jumalallisin
Olento | Kolmessa Persoonassa; | Sinuun me olemme kastetut || ja Sinua ylistämme kaikkina aikoina!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | Sinun kauttasi Luoja tuli maailmaan | ja tuhottuaan helvetin syvyydet Hän lahjoitti meille kuolevaisille ylösnousemuksen. || Sen
tähden me ylistämme Häntä iankaikkisesti.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Neitsyt, | Sinun Poikasi kukisti kuoleman vallan. | Ollen väkevä Jumala
Hän ylösnoustessaan nosti korkeuteen ja jumaloitti meidätkin. || Sen tähden me
veisuin ylistämme Häntä iankaikkisesti.
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Halvatun kanoni, 3. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Enkelit herkeämättä korkeuksissa ylistävät Luojaa ja Lunastajaa | Taivasten
taivaat, maa, vuoret, kukkulat ja syvyydet | sekä koko ihmissuku kiitosvirsin
Häntä ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kun Sinut, meidän Vapahtajamme, ristiinnaulittiin, väliverho repesi, ja kuolema luovutti nielemänsä kuolleet. Helvetti riisuttiin alastomaksi, kun se näki
Sinun tulleen maan syvyyksiin.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kuolema, missä on otasi? Tuonela, missä on voittosi? Kuninkaan ylösnousemus kuoletti ja tuhosi sinut. Enää et hallitse, sillä Väkevä on ottanut vankisi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Mirhantuojille ilmestynyt nuorukainen lausui: Juoskaa kiireesti kertomaan
apostoleille ylösnousemuksesta. Valtias nousi kuolleista ja nosti ihmeellisesti
kanssaan aikojen alusta asti kuolleet.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Monia vuosia halvattuna maannut huusi: Lunastaja, armahda minua kurjaa!
Niin Vapahtaja käski hänen kiireesti nostaa vuoteensa, oikaista selkänsä ja kävellä.
[Liitelauselma: Pyhä ylienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!]
[Sinä, aineettomien voimien päällikkö ja sodanjohtaja, rukoile heidän kanssaan, että meidät lunastettaisiin rikkomuksistamme, elämämme oikaistaisiin ja
saisimme nauttia hyvyyksistä.]
Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Ylistäkäämme yhteen ääneen veisaten luomatonta, jakamatonta olemusta,
kolmipersoonaista jumaluutta, alutonta Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, Jumalaa,
ja veisatkaamme serafien kunnioitettavaa virttä.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Sinut, ainainen Neitsyt, Jesaja näki muinoin kirjana, johon Isän sormi kirjoitti ajattoman Sanan. Hän pelastaa kaikesta harhasta meidät, jotka pyhin sanoin
veisaamme ylistystäsi.
Katabasi
Liitelauselma: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, || veisaten
ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Tämä on valittu ja pyhä päivä, | ainoa, sabbattien kuningas ja herra, | juhlien
juhla | ja riemujen riemu; | tänä päivänä kiittäkäämme || Kristusta iankaikkista!
Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä ei veisata sunnuntaisin aina päättäjäisjuhlaan saakka.
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9. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Loista, Sinä, uusi Jerusalem, | loista kirkkaalla valolla, | sillä Herran kunnia |
on ylitsesi koittanut. | Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja Sinäkin, puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse || Sinun Synnyttämäsi ylösnousemisesta!
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Oi, kuinka jumalallinen, | kuinka armas ja suloinen on Sinun äänesi! | Sillä
Sinä, oi Kristus, aina totinen, | lupasit kanssamme olla | maailman loppuun asti; | pitäen tätä toivomme ankkurina || me, uskovaiset, iloitsemme.
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Oi Sinä suuri pyhin Pääsiäiskaritsa, Kristus! | Oi Viisaus, | Jumalan Sana ja
Voima! | Suo meidän tulla | täydellisemmin osallisiksi Sinusta | valtakuntasi ||
illattomana päivänä.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Me uskovaiset | ylistämme yksin äänin Sinua autuaaksi, oi Neitsyt: | Iloitse,
Herran portti! | Iloitse, elävä kaupunki! | Iloitse, sillä Sinun kauttasi on meille
tänään loistanut || Poikasi kuolleistanousemisen valkeus!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Iloitse ja riemuitse, | Sinä Valkeuden jumalallinen portti, | Jumalan armoittama Valtiatar, || sillä hautaan laskeuduttuaan Jeesus on loistanut aurinkoa kirkkaammin ja valistanut kaikki uskovaiset.
Halvatun kanoni, 3. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, | sillä Sinä kannoit kohdussasi jumalallista tulta, | eikä se kuitenkaan Sinua polttanut. | Daniel
taas näki Sinut vuorena, josta ihmiskäsittä lohkesi kivi. || Ja Jesaja julisti Sinut
vesaksi, joka oli versova Daavidin juuresta.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Jeesus, kun Sinut ylennettiin ristille, Sinä ylensit kanssasi meidät. Kun Sinut
omasta tahdostasi haudattiin, Sinä nostit haudoista kaikki kuolleet, jotka veisuin
ylistävät käsittämätöntä valtaasi ja voittamatonta voimaasi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Sinä, ihana Sana, nousit kukoistuksessasi haudasta, niin kuin ylkä ylväimmillään astuu häämajasta. Sinä karkotit tuonelan synkän yön ja vapautit sen
vangit, jotka yhteen ääneen huutavat: Kunnia olkoon Sinun kunniallesi, Jeesus
Jumala, kunnia olkoon Sinun ylösnousemisellesi!
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Naiset tulivat huoaten ja itkien kiireesti pyhälle haudalle kantaen mirhavoiteita ja saivat tiedon Kristuksen kunniakkaasta ylösnousemisesta, jota me sielun
ilossa riemuiten juhlimme.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Kristus, Sinun käskystäsi palasi ruumiin terveys, ja halvatun nähtiin rientävän kantaen vuodetta, jolla hän oli maannut monia vuosia, ja veisuin ylistävän
suurta valtaasi.
[Liitelauselma: Pyhä ylienkeli Mikael, rukoile Jumalaa meidän puolestamme!]
[Ylistettävä sotajoukkojen johtaja, joka aina seisot suuren Valkeuden edessä,
ano meille valistusta ja tee rauhalliseksi meidän elämämme, jota käärmeen
hyökkäykset ja maailman vaarat järkyttävät.]
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Hartaasti minä ylistän Sinua, Valkeus ja Valkeudet, Elämä ja Elämät, Isä, Sana ja Pyhä Henki, kolmipersoonainen Ykseys, jakamaton Valta, sekoittumaton
Jumaluus. Ylhäisten voimien kanssa minä veisaan: Pyhä, pyhä, pyhä!
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Sinun valoa kantavasta kohdustasi, oi Puhdas, koitti suuri Aurinko, Kristus. Hän
valisti maailman kirkkaalla säteilyllään ja poisti rikkomusten pimeyden. Sen tähden me veisuin ylistämme Sinua, Jumalan Morsian, kaiken hyvyyden lähde.
Katabasi
Loista, Sinä, uusi Jerusalem, | loista kirkkaalla valolla, | sillä Herran kunnia |
on ylitsesi koittanut. | Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja Sinäkin, puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse || Sinun Synnyttämäsi ylösnousemisesta!
Veisataan Pyhä on Herra, meidän Jumalamme kolmannella sävelmällä.
Eksapostilariot
Pääsiäisen eksapostilario, 3. säv.
Oi Kuningas ja Herra! | Sinä uinuttuasi kuoleman uneen kuolevaisena | nousit ylös kolmantena päivänä, | herätit Aadamin turmeluksesta | ja teit tyhjäksi
kuoleman. | Oi turmeltumattomuuden pääsiäistä! || Oi maailman pelastusta!
Halvatun eksapostilario, 2. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Ihmisiä rakastava ja laupias Herra tuli Lammasportin altaalle parantamaan
sairaita. | Hän tapasi monta vuotta halvattuna maanneen miehen ja huusi hänelle: || Ota vuoteesi ja kulje suoria teitä! (Kahdesti)
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Ihmisiä rakastava…
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Kiitospsalmit, 3. 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 sotajoukkonsa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 148:2)
Kiitosstikiirat
Ylösnousemusstikiirat oktoehoksesta, 3. säv.
Liitelauselma: Tämä on kaikkien || Hänen hurskaittensa kunnia. (Ps. 149:9)
Tulkaa, kaikki kansat, | ja oppikaa tuntemaan peljättävän salaisuuden voima: |
Vapahtajamme Kristus, Sana, joka oli alussa, | ristiinnaulittiin meidän edestämme, haudattiin omasta vapaasta tahdostaan ja nousi ylös kuolleista pelastaakseen
kaikki. || Kumartakaamme Häntä.
Liitelauselma: Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, || ylistäkää Häntä Hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. (Ps. 150:1)
Oi Herra, | Sinua vartioineet sotamiehet kertoivat kaikista ihmeistä, | mutta
turhuuden neuvosto, | joka täytti lahjoilla heidän kätensä, | luuli voivansa salata
Sinun ylösnousemisesi, | jota maailma ylistää. || Armahda meitä!
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2)
Koko luomakunta on täyttynyt ilosta saatuaan kokea ylösnousemuksen. | Sillä kun Maria Magdaleena tuli haudalle, | kohtasi hän säteileviin vaatteisiin pukeutuneen enkelin, | joka istui kivellä ja sanoi: | Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? | Ei Hän ole täällä, | vaan Hän on noussut ylös, | niin kuin itse sanoi, || ja menee edellänne Galileaan.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla
ja kanteleilla. (Ps. 150:3)
Oi ihmisiä rakastava Valtias, | Sinun valkeudessasi me valkeuden näemme, |
sillä Sinä nousit ylös kuolleista | ja annoit ihmissuvulle pelastuksen, | että koko
luomakunta ylistäisi Sinua, | ainoaa synnitöntä. || Armahda meitä!
Anatolioksen stikiirat oktoehoksesta, 3. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)
Oi Herra, | mirhantuojanaiset kantoivat aamuvirtenä kyyneleitä, | sillä he tulivat haudalle haluten voidella puhtaan ruumiisi | mukanaan tuomillaan hyväntuoksuisilla aineilla. | Mutta kivellä istuva enkeli julisti heille ilosanomaa: |
Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? | Sillä kukistettuaan kuoleman | Hän
on noussut Jumalana ylös || ja antanut kaikille suuren armon.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa.
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Säteilevä enkeli sanoi mirhantuojille elävöittävällä haudallasi: | Lunastaja on
tyhjentänyt haudat, | ottanut tuonelan vangikseen | ja noussut ylös kolmantena
päivänä, || sillä Hän on ainoa ja kaikkivoimallinen Jumala.
Liitelauselma: Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! || Älä unhota kurjia! (Ps.
10:12)
Sapattia seuraavana päivänä | Maria Magdaleena tuli ja etsi Sinua haudasta, |
mutta kun hän ei Sinua löytänyt, | hän valitti ja itkien huusi: | Voi Vapahtajani, |
kuka Sinut on varastanut, oi kaikkien Kuningas? | Mutta kaksi säteilevää enkeliä huusi haudasta: | Mitä itket, oi nainen? | Niin hän vastasi heille ja sanoi: | Itken, koska Herrani on otettu haudasta enkä tiedä, mihin Hänet on pantu? | Mutta käännyttyään hän näki takanansa Sinut, oi Herra, ja heti huusi: | Minun Herrani ja Jumalani, || kunnia olkoon Sinulle!
Liitelauselma: Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, || ilmoitan kaikki
Sinun ihmetyösi. (Ps. 9:2)
Hebrealaiset sulkivat Elämän hautaan, | mutta ryöväri avasi kielensä sanoilla
oven paratiisiin, kun huusi ja sanoi: | Minun tähteni ristiinnaulittu riippui kanssani ristinpuulla, | mutta näin Hänet istumassa valtaistuimella Isän kanssa, || sillä Hän on Kristus, meidän Jumalamme, jolla on suuri valta.
Halvatun doksastikon, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Oi Herra, halvattua ei parantanut allas, | vaan Sinun sanasi uudisti hänet, | eikä pitkäaikainen sairaus estänyt häntä paranemasta, | sillä voimallisempi oli Sinun äänesi. | Hän heitti pois raskaan taakkansa | ja otti kantaakseen vuoteen todistukseksi ihmisille Sinun armostasi. || Kunnia olkoon Sinulle!
Veisu Jumalansynnyttäjälle, 2. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Korkeasti siunattu olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | sillä Hän, joka Sinusta lihaksi tuli, vangitsi tuonelan, | kutsui jälleen Aadamin, kukisti kirouksen
voiman, vapahti Eevan, | kuoletti kuoleman, ja me Hänen kauttansa eläviksi tulimme. | Sentähden me veisaten huudamme: | Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän
Jumalamme, | näin suosiollinen meille. || Kunnia olkoon Sinulle.
Suuri ylistysveisu veisataan. Sitten:
Ylösnousemustropari I
Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. | Veisatkaamme ylistystä haudasta
ylösnousseelle elämämme Päämiehelle, | sillä Hän, kukistettuaan kuolemallaan
kuoleman || antoi meille voiton ja suuren laupeuden.
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. Kolmannen ylösnousemusevankeliumin evankeliumistikiira Maria Magdaleenan ilmoittaessa lauletaan eteishuoneessa doksologian jälkeen ennen Studiitan opetuspuhetta, missä tapana on.
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HETKET JA LITURGIA
Kaikissa hetkissä ylösnousemustropari. Herran rukouksen jälkeen halvatun kontakki.
Liturgiassa saaton jälkeen ylösnousemustropari, Kunnia…, halvatun kontakki,
Nyt…, pääsiäisen kontakki. Temppelin troparia ja kontakkia ei lausuta.
Ylösnousemustropari, 3. säv.
Riemuitkoot taivaalliset ja iloitkoot maan päällä olevat, | sillä Herra teki voimallisen työn käsivarrellansa: | Hän kukisti kuolemallaan kuoleman | ja tuli esikoiseksi kuolleitten joukossa. | Helvetin kidasta Hän päästi meidät | ja teki maailmalle || suuren laupeuden.
Halvatun kontakki, 3. säv.
Paranna, oi Herra, Sinun jumalallisella toimellasi | kaikenmoisissa synneissä
ja kelvottomissa teoissa kauheasti halvattuna makaava sieluni, | niinkuin Sinä
muinoin paransit halvatun miehen, | että minä pelastettuna huutaisin Sinulle: ||
Laupias Kristus, kunnia olkoon Sinun voimallesi.
Pääsiäiskontakki, 8. säv.
Sinä, oi Kuolematon, menit tosin alas hautaan | mutta Sinä myös helvetin voiman kukistit. | Sinä, Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, | mirhaatuoville naisille sanoit: Iloitkaa. | Apostoleillesi annoit rauhan || ja langenneille ylösnousemisen.
Tiedettäköön, että halvatun sunnuntain päättäjäisjuhla on seuraavana tiistaina.

