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NELJÄNNEN VIIKON TIISTAI 
 

EHTOOPALVELUS MAANANTAI-ILTANA 
 

Avuksihuutopsalmit, 1. 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, 1. säv. 

Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-
tää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130: 
3–4) 

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! (Kahdesti) 

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

Laupias Kristus… 
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, 

kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7) 
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! 

 
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. 
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 vas-
tasi: | 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! 

 
Virrelmästikiirat 

Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 3. säv. 
Sinun ylösnousemisesi, oi Herra, | on valaissut kaiken ja avannut jälleen para-

tiisiin. || Sen tähden koko luomakunta Sinulle korkealla äänellä ylistystä ja kiitos-
virttä alati 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) 

Pelasta minut, Herra minun Jumalani, | sillä Sinä olet kaikkien pelastus! | Mi-
nä olen himojen aaltojen kuohuissa, | ja rikosten paino upottaa minut. | Ojenna mi-
nulle auttava kätesi | ja nosta minut katumuksen valkeuteen, || Sinä ainoa laupias 
ja ihmisiä rakastava! 

 
Marttyyrien stikiira paastotriodionista, 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, oi Kristus, marttyyriesi voima! | Haudoissa maatessaan he ajavat pois 
henkiä. | Taistellen hurskauden puolesta uskollaan Kolminaisuuteen || he tekivät 
tyhjäksi vihollisen vallan. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Halvatun doksastikon, 8. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
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Salomon pylväskäytävässä makasi monia sairaita, | ja juhlan puolivälissä Kris-
tus tapasi sieltä kolmekymmentäkahdeksan vuotta halvattuna maanneen. | Valti-
aana Hän lausui hänelle: | Tahdotko tulla terveeksi? | Sairas vastasi: | Herra, mi-
nulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi on kuohutettu. | Herra 
sanoi hänelle: | Ota vuoteesi ja kävele! | Olet terve, älä enää tee syntiä! || Juma-
lansynnyttäjän esirukouksien tähden, Herra, lähetä meille suuri armosi! 

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. 

Maistettuasi lihassa kuolemaa Sinä, Herra, | poistit ylösnousemisellasi kuo-
leman katkeruuden, | ja tehtyäsi ihmisen voimakkaaksi kuolemaa vastaan | pe-
ruutit muinaisen kirouksen tuottaman tappion. || Herra, meidän elämämme Puo-
lustaja, kunnia olkoon Sinulle. 

 
Katumustropari oktoehoksesta, 1. säv. 

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

Kuinka kauan, sieluni, pidät kiinni rikkomuksista? | Kuinka pitkälle lykkäät 
katumusta? | Pidä mielessäsi tuleva tuomio, ja huuda Kristukselle, Jumalalle: | 
Oi sydänten tuntija, minä olen syntiä tehnyt! || Oi synnitön Herra, armahda mi-
nua! 

 
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 3. säv. 

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

Uskon kautta te loistatte, | oi ylen kirkkaat pyhät valaisimet, | sairasten paran-
tajat, maineikkaat voittajat, | sillä te ette peljänneet hirmuvaltiaitten kidutuksia, | 
vaan hajotitte maahan epäjumalain inhotukset || voitonmerkkinänne totuuden 
voittamaton risti. 

 
Katismatropari Jumalansynnyttäjälle oktoehoksesta, 3. säv. 

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

Jumalansynnyttäjä, meidän turvamme ja voimamme, | maailman väkevä aut-
taja, | varjele esirukouksillasi palvelijoitasi kaikesta hädästä, || Sinä ainoa siu-
nattu! 

 
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. Kanoni kuten halvatun maanantaina. 
 

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) 

 
 
 

                                        
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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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! (Kahdesti) 

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

Oi Herra… 
 

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

kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
Herra, kokoa hajonnut mieleni | ja puhdista kuivettunut sydämeni, | anna mi-

nulle katumus niin kuin Pietarille, | huokaus niin kuin publikaanille | ja kyyne-
leitä niin kuin syntiselle naiselle, | että suurella äänellä huutaisin Sinulle: || Ju-
mala, ainoana laupiaana ja ihmisiä rakastavana pelasta 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. 

Kristuksen soturit | heittivät pois kuningasten ja hirmuvaltiaitten pelvon | ja 
tunnustivat rohkeasti ja miehuullisesti Hänet, | kaikkien Herran, Jumalan ja Ku-
ninkaan, || ja nyt he rukoilevat meidän sielujemme puolesta. 

 
Halvatun doksastikon, 8. säv. 

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

Oi Herra, halvattua ei parantanut allas, | vaan Sinun sanasi uudisti hänet, | ei-
kä pitkäaikainen sairaus estänyt häntä paranemasta, | sillä voimallisempi oli Si-
nun äänesi. | Hän heitti pois raskaan taakkansa | ja otti kantaakseen vuoteen to-
distukseksi ihmisille Sinun armostasi. || Kunnia olkoon Sinulle! 

 
Virrelmästikiirat, 3. säv. 

prosomoion ”Suuri on ristisi voima”2 
Elävöittävä Sana, Kristus, | Sinun sanasi voima soi halvaantuneille jäsenille 

elämän. | Siitä todistaa vuoteella sangen kauan virunut, || joka vastoin odotuksia 
kantoi vuodettaan Sinun käskystäsi. 

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

Iloiten täytti halvattu Sinun käskysi, | oi kaikkivoimallinen Valtias, | hän kä-
veli vuodettaan kantaen ja huusi riemuiten: || Näin käski minun Parantajani! 

 

                                        
2  Nämä stikiirat veisataan tavallisella sävelmällä. 
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Liitelauselma: Minä sanon: ikiajoiksi on armo rakennettu, || Sinä olet perus-
tanut uskollisuutesi taivaisiin. (Ps. 89:3) 

Vuosikaudet avuttomana halvaantunein jäsenin maannut rukoili: | Armahda 
minua, Lunastaja Kristus! || Niin Vapahtaja antoi hänen jäseniinsä voiman ja 
käski hänen kantaa vuoteensa. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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! 

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 hal-
vatun 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. 

 


