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NELJÄNNEN VIIKON MAANANTAI 
 

EHTOOPALVELUS SUNNUNTAI-ILTANA 
 

Avuksihuutopsalmit, 8. 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, 8. säv.,  

prosomoion ”Oi ylistettävää ihmettä!” 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

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

Oi ylistettävää ihmettä! | Laupias kaiken Luoja * otti omasta tahdostaan ai-
neellisuuden kantaakseen, | köyhtyi meidän luontoomme | ja eläen ihmisten kes-
kuudessa * näytti heille monia ihmeitä. | Niin Hän Betesdaan tultuaan * paransi 
halvatun || ja sanoi hänelle: Ota vuoteesi! 

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

Oi Vapahtajani, * Jumalani ja Herrani, | Sinä halusit nostaa langenneet ihmi-
set | ja vaelsit maan päällä ihmisenä * parantaen suuresta laupeudestasi kaikkien 
sairaudet. | Siksi Sinä tultuasi Lammasportin pylväskäytävään * paransit sanal-
lasi halvatun, || joka oli maannut * kolmekymmentäkahdeksan vuotta. 

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

Oi ylen hyvä Herra, | kateutta palaen * lakia rikkovat hebrealaiset | saivat Si-
nun hyvistä töistäsi * tekosyyn tulen raivoonsa | ja pyrkivät surmaaman Sinut, * 
todellisen Elämän, || kun Sinä sapattina paransit hänet, * joka ennen oli halvattu. 

 
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. 
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Halvatun doksastikon, 5. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
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 sa-
not, ettei sinulla ole ketään! | Ota vuoteesi ja kävele! | Oi pyhä ja ihmisiä rakas-
tava, kaikki on Sinulle mahdollista, | kaikki on Sinulle kuuliaista, | kaikki on Si-
nulle alamaista! || Muista meitä kaikkia ja armahda meitä! 

 
Virrelmästikiirat 

Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 3. säv. 
Sinun ristisi kautta, Kristus Vapahtaja, | on kuoleman valta kukistettu | ja 

kiusaajan eksytys tyhjäksi tehty; | mutta uskossa pelastuva ihmissuku || Sinulle 
alati kiitosvirttä edeskantaa. 

 
Katumusstikiira oktoehoksesta, 3. 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 Kristus, | suitsutuksin ja hengellisin lauluin me edeskannamme Sinulle eh-
tooveisun. || Vapahtaja, armahda meidän sielujamme! 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 3. 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) 

Suuri on Sinun ristisi voima, oi Herra! | Sillä yhteen paikkaan se pystytettiin, 
mutta vaikuttaa koko maailmassa, | ja se on osoittanut kalastajien joukosta apos-
tolit | ja pakanoiden joukosta marttyyrit, || että he rukoilisivat meidän sielujemme 
puolesta. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
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Laupias Kristus, | joka puhtaalla kädelläsi olet muovannut ihmisen, | Sinä tulit 
parantamaan sairaita. | Halvatun Sinä sanallasi nostit ylös Lammasportin altaal-
la, | verenvuototautisen Sinä paransit tuskasta, | kanaanilaisnaisen sairasta lasta 
Sinä armahdit | etkä ylenkatsonut sadanpäämiehen anomusta. | Sen tähden me 
huudamme Sinulle: || Kaikkivoimallinen Herra, kunnia olkoon Sinulle! 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne. Troparit seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: Ylösnousemustropari edeltävältä sunnun-

tailta, Kunnia… nyt…, Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta ylösnousemus-
troparin sävelmällä. 

B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: Ylösnousemustropari edeltävältä 
sunnuntailta, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt…, Jumalansynnyttäjän tropari sun-
nuntailta pyhän troparin sävelmällä. 

 
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. 

 
Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta, 3. säv. 

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

Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | meidän sukukuntamme pelastuksen puo-
lesta anojaa, me veisuin ylistämme. | Sillä Sinusta otetussa ruumiissaan kärsien 
ristin vaivan | Sinun Poikasi, meidän Jumalamme, || ihmisrakkaudessaan pelasti 
meidät turmeluksesta. 

Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

AAMUPALVELUS 
 
Alkusiunauksen jälkeen pääsiäistropari kolmesti. Sitten heti Kunnia olkoon 

Jumalalle korkeuksissa, heksapsalmit ja suuri ektenia. 
 
Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. | Siunattu on Hän, || joka tulee Herran 

nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)  
 
Ylösnousemustropari kahdesti, Kunnia…, pyhän tropari mineasta, jos on, 

Nyt…, Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta pyhän troparin sävelmällä. Jos 
ei veisata pyhän troparia, ylösnousemustroparin jälkeen Kunnia… nyt…, Juma-
lansynnyttäjän tropari sunnuntailta ylösnousemustroparin sävelmällä. 
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I katismatroparit 
Ylösnousemustropari oktoehoksesta, 3. säv. 

Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. | Hän, esikoi-
nen ennen kaikkea luomakuntaa ja kaiken olevaisen Luoja, | on itsessään uudis-
tanut meidän sukukuntamme turmeltuneen luonnon. | Ja niin, kuolema, sinä et 
enää vallitse, || sillä kaiken Valtias on sinun valtasi kukistanut. 

 
Katumustropari oktoehoksesta, 3. säv. 

Liitelauselma: Herra, älä rankaise minua vihassasi, || älä kiivastuksessasi mi-
nua kurita. (Ps. 6:2) 

Kadu, sieluni, maassa asustaessasi! | Haudan multa ei ylistystä veisaa eikä 
päästä rikkomuksista. | Huuda Kristukselle, Jumalalle: | Oi sydänten tuntija, mi-
nä olen syntiä tehnyt! | Jumala, sääli minua, ennen kuin minut tuomitset, || ja ar-
mahda minua! 

 
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 3. säv. 

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

Oi maineikkaat voittajat, | teidän kärsivällisyytenne miehuullisuus voitti pa-
huutta hallitsevan vihollisen juonet. | Sen tähden te tulitte otollisiksi iankaikki-
seen autuuteen, | mutta rukoilkaa, oi totuuden todistajat, Herraa, || että Hän pe-
lastaisi Kristusta rakastavien ihmisten lauman! 

 
Katismatropari Jumalansynnyttäjälle oktoehoksesta, 3. säv. 

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

Oi Jumalansynnyttäjä, | Sinun neitseellisyytesi kauneutta ja puhtautesi kirk-
kainta säteilyä hämmästyen Gabriel huudahti Sinulle: | Kuinka voisin edeskan-
taa Sinulle arvosi mukaisen ylistysveisun? | Miksi nimittäisin Sinua? | Olen 
hämmennyksen ja peljästyksen vallassa | ja sen tähden huudan Sinulle saamani 
käskyn mukaisesti: || Iloitse, Armoitettu! 

 
II katismatropari, 3. säv. 

Käsittäessään, kuinka Sinä sapattina annoit voiman halvatulle, | kateuden tu-
kahduttamat halvautuivat kokonaan: | Ei ole lupa parantaa sapattina ja rikkoa 
isiltä perittyä lepoa. | He eivät tunteneet Sinua lain Valtiaaksi || ja meidän sielu-
jemme parantajaksi. (Kahdesti) 

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

Käsittäessään, kuinka… 
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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 halvatun kanonista veisaamme irmossit kahdesti ja 

luemme kuusi troparia, ja minean pyhän kanonista luemme neljä troparia, tai 
jos pyhälle on kuusi avuksihuutostikiiraa, luemme neljä troparia halvatun ka-
nonista ja kuusi troparia pyhän kanonista. Katabasit minean mukaan. Kolman-
nen veisun jälkeen minean muistopäivän asteesta riippuen minean pyhän tai 
halvatun kontakki, iikossi ja katismatropari, Kunnia… nyt… ja halvatun tai 
minean pyhän katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen halvatun tai pyhän 
kontakki ja iikossi. Ja veisaamme Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdeksän-
nen veisun jälkeen halvatun eksapostilario, Kunnia…, pyhän eksapostilario, jos 
on, Nyt…, halvatun eksapostilario.  

 
1. veisu  

Halvatun kanoni, 3. säv. 
Irmossi 

Sinä olet ihmeellinen Jumala, | joka kunniassa teet ihmeitä. | Sinä teit syvyy-
den 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 va-

paaehtoisesti ristin ja kuoletettuasi kuolemalla kuoleman Sinä teit meidät elä-
viksi. 

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. 
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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! 
Enkelten päämies, ylhäisten palvelijain sodanjohtaja, varjele ja suojele kai-

kista koettelemuksista meidät, jotka olemme kokoontuneet puhtaaseen temppe-
liisi veisuin ylistämään Jumalaa. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Ylistäkäämme ruumiittomien voimien kanssa lakkaamatta veisuin Isää, Sa-

naa ja Henkeä, kolmipersoonaista ja luonnoltaan yhtä alutonta Jumalaa, joka ja-
kaantumatta 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! 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 

mikäli tapana on. 
 

3. veisu  
Halvatun kanoni, 3. säv. 

Irmossi 
Oi hedelmätön ja lapseton sielu, | hanki hyvä hedelmä ja huuda lapsirikkaa-

na: | 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 pi-

tämänsä 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 ra-
kastaville. 

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 elä-
män 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! 
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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 si-
tä enkelit kunnioittavat ja ihmiset ylistävät. 

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

Katabasi ja pyhän tai halvatun kontakki, iikossi ja katismatropari sekä hal-
vatun tai pyhän katismatropari.  

 
Halvatun katismatropari, 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 hal-
vaannutti heidän sielunsa. 

 
4. veisu 

Halvatun kanoni, 3. säv. 
Irmossi 

Habakuk näki edeltä Sinun kohtusi, oi Viaton, | varjoisana vuorena. | Sen täh-
den 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 vä-

kevänä 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 hen-
gellisellä 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 pa-

ransi yhden ihmisen, mutta Kristus pelastaa jumalallisen kasteen kautta ihmis-
ten 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. 
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Yliolennollinen Isä, yhtä iankaikkinen Poika ja ainoa pyhä, kaikkivoimallinen 
Henki, Pyhä Kolminaisuus on luonnoltaan yksi mutta persooniin jakautunut. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
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. 

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

 
5. veisu 

Halvatun kanoni, 3. säv. 
Irmossi 

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. 

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 halvaan-

nuttama 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. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 

mikäli tapana on. 
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6. veisu  
Halvatun kanoni, 3. säv. 

Irmossi 
Himojen syvyys on noussut minua vastaan, | ja vastaisten tuulten kuohu, | 

mutta kiiruhda, Vapahtaja, pelasta minut | ja päästä turmeluksesta, || niin kuin pe-
lastit profeetan pedosta! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Omasta tahdostasi Sinut ylennettiin puulle ja kuolleena haudattiin, mutta Si-

nä, 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 luo-

vutti 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 voi-

mansa 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 persoonil-

tasi 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. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 

mikäli tapana on. 
Katabasi ja halvatun tai pyhän kontakki ja iikossi. 
 

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. 
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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 sa-
nallasi Sinä pystyyn nostit halvatun | ja käskit hänen kävellä ja nostaa harteil-
leen vuoteensa, jolla hän oli maannut. | Sen tähden me kaikki veisaamme hänen 
kanssaan ylistystä: || Laupias Kristus, kunnia olkoon Sinun voimallesi. 

 
7. veisu 

Halvatun kanoni, 3. säv. 
Irmossi 

Kiitetty olet Sinä, Herra, | meidän isiemme Jumala, | joka vilvoitit pätsin lie-
kit || 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 hau-
taan 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 ylistä-
mään Jumalaa. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 
mikäli tapana on. 
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8. veisu 
Halvatun kanoni, 3. säv. 

Irmossi 
Enkelit herkeämättä korkeuksissa ylistävät Luojaa ja Lunastajaa | Taivasten 

taivaat, maa, vuoret, kukkulat ja syvyydet | sekä koko ihmissuku kiitosvirsin Hän-
tä ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Sinut, meidän Vapahtajamme, ristiinnaulittiin, väliverho repesi, ja kuo-

lema 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 ylösnouse-

mus 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 kans-

saan, 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 vei-
saamme ylistystäsi. 

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

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

Katabasi mineasta. 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
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9. veisu 
Halvatun kanoni, 3. säv. 

Irmossi 
Mooses näki Sinut Siinain vuorella orjantappurapensaassa, | sillä Sinä kan-

noit 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 ylväim-

millään 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! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Naiset tulivat huoaten ja itkien kiireesti pyhälle haudalle kantaen mirhavoi-

teita 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 rientä-

vän 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, Sa-

na 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. 

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

Katabasi mineasta. 
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Halvatun eksapostilario, 2. säv. 
Ihmisiä rakastava ja laupias Herra tuli Lammasportin altaalle parantamaan 

sairaita. | Hän tapasi monta vuotta halvattuna maanneen miehen ja huusi hänel-
le: || Ota vuoteesi ja kulje suoria teitä! (Kahdesti) 

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

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 so-

tajoukkonsa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 148:2) 
 

Kiitosstikiirat1  

Ylösnousemusstikiira, 3. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-

tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 
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 kaik-
ki. || Kumartakaamme Häntä. (Kahdesti) 

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

Tulkaa, kaikki… 
 

Katumusstikiira oktoehoksesta, 3. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Hän-

tä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
 
 
 

                                        
1  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. 
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Monesti ylistysveisua veisatessani | olenkin huomannut tekeväni syntiä, | sillä 
kun kieleni on ääntänyt lauluja, | on sieluni miettinyt sopimattomuuksia, | mutta 
oikaise minut molemmissa asioissa katumuksen kautta, Kristus Jumala, || ja pe-
lasta minut! 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 3. säv. 

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

Tulkaa, kaikki ihmiset, | kunnioittakaamme pyhien voittajien muistoa, | siltä 
tultuaan enkeleitten ja ihmisten katseltaviksi | he saivat Kristukselta voiton sep-
peleen || ja rukoilevat meidän sielujemme puolesta. 

 
Halvatun doksastikon, 1. säv. 

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

Hautaamattoman kuolleen kaltainen halvattu huusi nähdessään Sinut: | Her-
ra, 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, pa-
rannuksen Lähdettä, | että saisin huutaa kaikkien kanssa: || Kaikkivoimallinen 
Herra, kunnia olkoon Sinulle! 

 
Virrelmästikiirat, 3. säv.,  

prosomoion ”Suuri on Sinun ristisi voima”2 
Nähdessään ihmeiden ja tunnustekojen voiman | kateuden halvaannuttamat 

mutta pahassa voimakkaat eivät uskoneet, | että Sinä olet Jumalan Poika ja kai-
ken Ohjaaja, || joka sanallasi paransit halvatun. 

Liitelauselma: Minä laulan Herran armoteoista lakkaamatta, || julistan suul-
lani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen. (Ps. 89:2) 

Kun lainopettajat, sapatin vartijat, | näkivät sapattina parannetun halvatun, | 
heidän sielunsa halvaantui teeskentelystä | ja ollen lakia noudattavinaan he rai-
vosivat: || Ei ole lupa sapattina parantaa ja häpäistä sapattia! 

Liitelauselma: Minä sanon: ikiajoiksi on armo rakennettu, || Sinä olet perus-
tanut uskollisuutesi taivaisiin. (Ps. 89:3) 

Koska sapatin noudattajat eivät tunteneet Sinua sapatin tekijäksi ja Herraksi, | 
he napisivat, kun Sinä sapattina paransit halvatun, ja sanoivat: || Ei saa kantaa 
vuodetta sapatinpäivänä. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

                                        
2  Nämä stikiirat veisataan tavallisella sävelmällä. 
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Halvatun doksastikon, 5. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Jeesus meni ylös Jerusalemiin, | Lammasportin luona olevalle altaalle, | jon-

ka 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 saa-
nut armoa. | Silloin sielujen ja ruumiitten Parantaja sanoi hänelle: | Ota vuoteesi 
ja kävele || ja julista maan ääriin asti minun voimaani ja suurta armoani! 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
 
Troparit veisataan seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: Ylösnousemustropari edeltävältä sunnun-

tailta, Kunnia… nyt…, Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta ylösnousemus-
troparin sävelmällä. 

B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: Ylösnousemustropari edeltävältä 
sunnuntailta, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt…, Jumalansynnyttäjän tropari sun-
nuntailta pyhän troparin sävelmällä. 

 
Ylösnousemustropari, 3. säv. 

Riemuitkoot taivaalliset ja iloitkoot maan päällä olevat, | sillä Herra teki voi-
mallisen työn käsivarrellansa: | Hän kukisti kuolemallaan kuoleman | ja tuli esi-
koiseksi kuolleitten joukossa. | Helvetin kidasta Hän päästi meidät | ja teki maa-
ilmalle || suuren laupeuden. 

 
Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta, 3. säv. 

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

Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | meidän sukukuntamme pelastuksen puo-
lesta anojaa, me veisuin ylistämme. | Sillä Sinusta otetussa ruumiissaan kärsien 
ristin vaivan | Sinun Poikasi, meidän Jumalamme, || ihmisrakkaudessaan pelasti 
meidät turmeluksesta. 

 
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. 
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HETKET JA LITURGIA 
 
Kaikissa hetkissä Riemuitkoot taivaalliset ja minean pyhän tropari, jos on. 

Herran rukouksen jälkeen vuorottain halvatun ja pyhän kontakki, jos on. 
Liturgiassa saaton jälkeen Riemuitkoot taivaalliset, pyhän temppelissä temp-

pelin tropari, sitten minean pyhän tropari tai kaksi troparia, pyhän temppelissä 
temppelin kontakki, sitten minean pyhän kontakki tai kaksi kontakkia, lopuksi 
halvatun kontakki. 

 
Ylösnousemustropari, 3. säv. 

Riemuitkoot taivaalliset ja iloitkoot maan päällä olevat, | sillä Herra teki voi-
mallisen työn käsivarrellansa: | Hän kukisti kuolemallaan kuoleman | ja tuli esi-
koiseksi kuolleitten joukossa. | Helvetin kidasta Hän päästi meidät | ja teki maa-
ilmalle || 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. 

 
 


