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NELJÄNNEN VIIKON LAUANTAI 
 

EHTOOPALVELUS PERJANTAI-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., 

prosomoion ”Taivaallisten joukkojen riemu” 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

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

Isän Jumalan kanssa yhtä iankaikkinen Sana, | kaikkien Luoja ja Elämänanta-
ja, | syntyi vapaasta tahdostaan Neitseestä * ja tuli ihmiseksi, || ja hyvyydessään 
vuodatti kaikille * sanomattoman viisauden opetuksia. 

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

Juutalaisten juhlan keskivälissä * Sinä, Kristus, lain Valtias, tulit temppeliin, | 
opetit omalla vallallasi ja nuhtelit kirjanoppineita, | niin kuin on kirjoitettu. || Si-
nä hämmästytit heitä * sanojesi viisaudella ja ihmeteoillasi. 

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

Viisauden antaja ja hyvyyden jakaja, | joka vuodattaa jumalallista vettä ian-
kaikkisesta lähteestä, huutaa: | Tulkaa minun tyköni, te janoavat, * ja ammenta-
kaa elämän vettä, || niin jumalallisten armolahjain virrat * kumpuavat teidän si-
simmästänne! 

 
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. 
 



28. Keskijuhlan lauantai 

 

366 

Keskijuhlan doksastikon, 1. säv., Johannes Munkin 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Viidenkymmenen päivän keskikohta on koittanut. | Kristus osoitti jumalalli-

sen valtansa antaen halvatulle voimaa | ja nosti hänet sanallansa vuoteelta. | Ih-
misenä Hän teki jumalallisia ihmeitä || ja lahjoitti kaikille iankaikkisen elämän 
ja suuren armonsa. 

 
Dogmistikiira, 3. säv. 

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

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

 
Virrelmästikiirat 

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

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

Liitelauselma: Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. || Herra 
on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. (Ps. 93:1a)  

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. 

Liitelauselma: Niin pysyy maanpiiri lujana, || se ei horju. (Ps. 93:1c)  
Minä edeskannan kunniaa Isän ja Pojan voimalle | ja veisaan ylistystä Pyhän 

Hengen vallalle, | jakaantumattomalle ja luomattomalle Jumaluudelle, | yksiolen-
nolliselle Kolminaisuudelle, || joka hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Liitelauselma: Pyhyys on Sinun huoneellesi arvollinen, Herra, || hamaan ai-
kojen loppuun. (Ps. 93:5b) 

Kristus, joka kärsimiselläsi auringon pimensit | ja ylösnousemisesi kirkkaudel-
la kaiken kirkastit, || ota, oi ihmisiä rakastava, meidän ehtooveisumme vastaan. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
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Sinä, Jumalan Viisaus, | tulit temppeliin keskijuhlan aikaan, | opetit ja nuhte-
lit kovakorvaisia juutalaisia, fariseuksia ja kirjanoppineita | ja kutsuit heitä roh-
keasti: | Joka janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon elämän vettä, | niin hän 
ei enää koskaan janoa! | Ikuisen elämän virta kumpuaa sen sisimmästä, joka us-
koo minun hyvyyteeni! | Oi hyvyyttäsi ja laupeuttasi, Kristus, meidän Juma-
lamme! || Kunnia olkoon Sinulle! 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne. Troparit seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: vain keskijuhlan tropari. 
B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: pyhän tropari, Kunnia… nyt…, kes-

kijuhlan tropari. 
C) Mineasta veisataan kaksi pyhän troparia: ensimmäisen pyhän tropari, Kun-

nia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, keskijuhlan tropari. 
 

Keskijuhlan tropari, 8. säv. 
Juhlan tultua keskiväliin juota minun janoava sieluni hurskauden vedellä, | sil-

lä Sinä, oi Vapahtaja, olet kaikille huutanut: | Joka janoaa, hän tulkoon luokseni 
ja juokoon! || Oi elämän Lähde, Kristus Jumala, kunnia olkoon Sinulle! 

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)  
 
Troparit veisataan seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: keskijuhlan tropari kahdesti, Kunnia… 

nyt…, keskijuhlan tropari. 
B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: keskijuhlan tropari kahdesti, Kun-

nia…, pyhän tropari, Nyt…, keskijuhlan tropari. 
C) Mineasta veisataan kaksi pyhän troparia: keskijuhlan tropari kerran, ensim-

mäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, keskijuhlan tropari. 
 

I katismatroparit 
Ylösnousemustroparit, 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. 
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Liitelauselma: Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! || Älä unhota kurjia. (Ps. 
10:12) 

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. 

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. 

 
II katismatropari, 8. säv. 

Juhlan keskivälissä Sinä, oi Vapahtajani, | opetit temppelissä ja moitit uskot-
tomien juutalaisten ymmärtämättömyyttä. | Ollen ihmisiä rakastava Sinä lausuit 
jumalallisella äänelläsi ihmisille: | ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni 
ja juokoon.” | Niin Sinä lupasit jakaa uskovaisille viisauden vettä ehtymättö-
mästä lähteestäsi. | Sen tähden me rukoilemme Sinua: | Kristus Jumala, lähetä 
pyhä Henkesi ja pelasta meidät, || sillä Sinä yksin olet armollinen. (Kahdesti) 

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

Juhlan keskivälissä… 
 

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.  
Keskijuhlan ensimmäisestä kanonista veisaamme irmossit kahdesti ja luem-

me kuusi troparia, ja temppelin pyhän kanonista luemme neljä troparia ja mi-
nean kanonista neljä troparia. Vapahtajan tai Jumalansynnyttäjän temppelin 
kanonia ei veisata pentekostarionin aikana (paitsi helluntain aattona). Vapah-
tajan tai Jumalansynnyttäjän temppelissä keskijuhlan ensimmäisestä kanonista 
veisaamme irmossit kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja minean kanonista lu-
emme neljä troparia. Kuuden avuksihuutostikiiran muistosta alkaen (kuitenkin 
polyeleopalveluksessa on omat sääntönsä) kaikissa temppeleissä keskijuhlan 
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ensimmäisestä kanonista veisaamme irmossit kahdesti ja luemme neljä tropa-
ria, ja minean kanonista luemme kuusi troparia. Kahden pyhän muistona keski-
juhlan ensimmäisestä kanonista veisaamme irmossit kahdesti ja luemme kuusi 
troparia, ja minean kanoneista luemme yhteensä kahdeksan troparia. Kolman-
nen veisun jälkeen minean pyhän kontakki ja katismatropari, Kunnia… nyt… 
ja keskijuhlan katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen keskijuhlan kontakki 
ja iikossi. Ja veisaamme Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdeksännen veisun 
jälkeen keskijuhlan eksapostilario, Kunnia…, pyhän eksapostilario, jos on, Nyt…, 
keskijuhlan eksapostilario.  

 
Keskijuhlan ensimmäinen kanoni, 4. sävelmä 

Teofaneksen runo, jossa reunavärssy: 
”Juhlista suurimpien keskiväliä ylistän” 

1. veisu  
Irmossi 

Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel 
erämaassa | Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti 
pakosalle Amalekin sotajoukon. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Valtias, Sinun käsittämättömän ihmiseksitulosi jumalallinen kirkkaus, sen 

verrattomat teot ja lahjat virtaavat meille runsaina ja loistavat yllämme. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Keskijuhlan aikaan Sinä, Kristus, saavuit säteillen jumaluuden kirkkautta. Si-

nä olet pelastuvien riemuisa juhla ja meidän pelastuksemme alkuunpanija. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, Jumalasta Sinä olet tullut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi ja lunas-

tukseksi, Sinä siirrät meidät maasta taivaan korkeuteen ja lahjoitat meille Juma-
lan Hengen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Valtias, Sinun ruumiisi ei turmeltunut haudassa. Se ei tuhoutunutkaan, koska 

oli siemenettä siinnyt ja oli yliluonnollisesti vapaa luonnon järjestyksestä. 
Troparit ja doksastikonit muista kanoneista, mikäli tapana on. Muutoin vii-

meisenä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  
 

3. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun 

väkevyyteni, || turvani ja tukeni. 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, oi Hyvä, avasit Kirkolle elämän veden lähteet huutaessasi: Joka janoaa, 

tulkoon sydämen halusta ja juokoon! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä ilmoitit nousevasi maasta taivaaseen ja lupasit lähettää taivaasta Pyhän 

Hengen. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Eläväksitekevä ja Neitseestä syntynyt Herra on laupiaana lahjoittanut kaikille 

uskovaisille kuolemattomuuden. 
Troparit ja doksastikonit muista kanoneista, mikäli tapana on. Muutoin vii-

meisenä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  
Katabasi mineasta ja pyhän kontakki, iikossi ja katismatropari sekä keskijuh-

lan katismatropari.  
 

Katismatroparit, 8. säv. 
Juhlan keskivälissä Sinä seisoit Jumalana keskellä temppeliä ja huusit: | Joka 

janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon! | Opetuksen virrat kumpuavat sen si-
simmästä, joka juo tätä jumalallista vettä. | Joka uskoo, että Jumala, Isä, on mi-
nut lähettänyt, saa kanssani kunnian. | Sen tähden me huudamme Sinulle: | Kun-
nia olkoon Sinulle, Kristus Jumala, || sillä Sinä olet vuodattanut palvelijoillesi 
ihmisrakkautesi runsaan virran! 

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

Vapahtaja, Sinä vuodatat maailmaan viisauden ja elämän vettä | ja kutsut 
kaikkia ammentamaan pelastuksen virrasta. | Jumalallisen lakisi vastaanottava 
ihminen | sammuttaa siinä eksytyksen hiilet eikä enää koskaan janoa. | Hän ei 
jää vaille yltäkylläisyyttäsi, oi Valtias, taivaallinen Kuningas. | Sen tähden me 
ylistämme Sinun valtaasi, Kristus Jumala, || ja pyydämme suomaan palvelijoille-
si rikkomusten anteeksiannon. 

 
4. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta 
hämmästyksen valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia ol-
koon, Herra, Sinun voimallesi. 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Murskatessasi voimallasi kuoleman portit Sinä ilmaisit elämän tien ja avasit 

kuolemattomuuden ovet niille, jotka uskolla veisaavat: Kunnia olkoon, Herra, 
Sinun voimallesi! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, joka olet aluton, pidät käsissäsi kaiken alkua, keskikohtaa ja päätöstä. 

Sinä seisoit temppelin keskellä ja huusit: Te mieleltänne jumaliset, tulkaa naut-
timaan lahjoista! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalana Sinulla, Kristus, on kaikki vallassasi, voimallisena Sinä kukistit 

kuoleman vallan ja lupasit lähettää Isästä lähtevän Pyhän Hengen. 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Puhdas, aviota tuntematon Äiti, Sinä jaat runsaasti armoa niille, jotka veisuin 

Sinua ylistävät, ja rukoilet Sinusta syntynyttä ikiaikaista Sanaa antamaan heille 
rikkomukset anteeksi. 

Troparit ja doksastikonit muista kanoneista, mikäli tapana on. Muutoin vii-
meisenä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  

 
5. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | 
käännyttäen pois tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle us-
kolla ylistystä veisaavat. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ehdittyämme jumalallisten juhlain keskiväliin pyrkikäämme jumalisesti saa-

vuttamaan jumalallisen hyveen täydellisyys. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Totisesti pyhä on tämä juhla, sillä se on merkkinä kahden suurimman juhlan 

keskivälissä ja säteilee molempien kirkkautta. 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Armollinen Vapahtajani, ei ylienkelinkään ymmärrys kykene käsittämään 

sanomatonta puhdasta syntymistäsi Neitseestä. 
Troparit ja doksastikonit muista kanoneista, mikäli tapana on. Muutoin vii-

meisenä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  
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6. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka 

armon kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun 
kyljestäsi vuotaneella puhtaalla verellä. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Tänään on koittanut viidenkymmenen päivän keskijuhla. Sitä kirkastavat ju-

malallinen pääsiäinen ja Lohduttajan armo. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, Kristus, puhuit temppelissä, ilmaisit juutalaisten kansanjoukolle kunnia-

si ja osoitit olevasi yhtä olentoa Isän kanssa. 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Ainoa Jumalansynnyttäjä, tule suojakseni ja sortumattomaksi muurikseni, 

pelasta minut maallisista viettelyksistä ja valista minut Jumalan valkeudella. 
Troparit ja doksastikonit muista kanoneista, mikäli tapana on. Muutoin vii-

meisenä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  
Katabasi mineasta ja keskijuhlan kontakki ja iikossi. 
 

Keskijuhlan kontakki, 4. säv. 
Lehtimajan juhlan keskivaiheilla | Sinä, oi Kristus Jumala, kaikkien Luoja ja 

Hallitsija, | sanoit Sinun tykönäsi oleville: | Tulkaa ja ammentakaa kuolematto-
muuden vettä. | Sen tähden me lankeamme eteesi ja uskolla huudamme: | Anna 
meille laupeutesi lahjoja, || sillä Sinä olet meidän elämämme Lähde! 

 
Keskijuhlan iikossi 

Kastele pyhän Veresi vesivirroilla sieluni, | joka on kuivettunut laittomissa 
rikkomuksissa, | ja suo sen kantaa hyveen hedelmää. | Jumalan Pyhä Sana, Sinä 
olet käskenyt kaikkien tulla tykösi | ja ammentaa turmeltumattomuuden elävää 
vettä. | Se puhdistaa niiden synnit, jotka veisuin ylistävät kunniakasta ja juma-
lallista ylösnousemistasi. | Sinä, oi Hyvä, | annat totisesti Sinut Jumalaksi tunte-
ville opetuslapsillesi korkeudesta Hengen voiman, || sillä Sinä olet meidän elä-
mämme Lähde! 

 
7. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden in-
non kuin liekkien polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, 
oi Herra. 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja, voimassasi Sinä hajotit kuoleman voiman ja osoitit elämän polun 

ihmisille, jotka kiitollisina huutavat Sinulle: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppe-
lissä, oi Herra. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nähdessään Sinut kaltaisenamme ihmisenä hebrealaiset eivät tunteneet Sinua 

Jumalan Sanaksi, mutta me veisaamme Sinulle: Kiitetty olet Sinä kunniasi temp-
pelissä, oi Herra. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, sillä Sinun kauttasi, 

oi Jumalansynnyttäjä, on annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: Siunattu olet 
Sinä naisten joukossa, oi puhtain Valtiatar. 

Troparit ja doksastikonit muista kanoneista, mikäli tapana on. Muutoin vii-
meisenä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  

 
8. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun 
taas hurskautta rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat 
raivoavan tulen voiman huutaen: || Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Noustuasi kukoistuksessasi haudasta Sinä, Herra, ilmestyit apostoleille Juma-

luuden kunnian ihanuudessa. Sinä lupasit lähettää heille Hengen voiman, ja niin 
he huusivat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ollen Jumala Sinä kuoletit helvetin ja elämän hallitsijana vuodatit kaikille 

iankaikkisen elämän. Sitä kuvastavat näiden kirkkaiden päivien armolahjat niil-
le, jotka huutavat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, Sinä ilmestyit vanhurskauden Aurinkona ja lähetit säteinäsi maail-

maan apostolit. He kantavat Sinua, käsittämätöntä valoa, karkottavat tietämättö-
myyden pimeyden ja huutavat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa! 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Katso, nyt on Ruhtinas ja Hallitsija tullut Juudan suvusta, sillä Sinä, oi Nuh-

teeton, synnytit Kristuksen, kansojen odottaman Jumalan, jolle me veisaamme: 
Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa! 
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Troparit ja doksastikonit muista kanoneista, mikäli tapana on. Muutoin vii-
meisen troparin edellä liitelauselmana luetaan Me kiitämme Herraa, Isää, Poi-
kaa ja Pyhää Henkeä nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.  

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

Katabasi mineasta. 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka 

yhdisti toisistaan erillään olleet luonnot. || Sentähden me Sinua, Jumalansynnyt-
täjä Neitsyt, riemuiten ylistämme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Opittuamme Kristukselta uuden elämän pyrkikäämme kaikki innokkaasti 

elämään sitä loppuun asti, jotta saisimme nauttia Pyhän Hengen läsnäolosta. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Elämänantaja Vapahtaja, Sinä olet pukenut minun kuolevaisuuteni kuolemat-

tomuuteen ja turmeltumattomuuden armoon, nostanut minut kanssasi ylös ja 
johtanut Isäsi eteen, pitkän taisteluni päättäen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ylistäkäämme arvonsa mukaisesti Häntä, joka alentui ja otti palvelijan muo-

don ja ylensi meidät, sillä Hänen kauttansa meidät on jälleen kutsuttu taivaalli-
seen elämään. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Kiittäen me kaikki uskovaiset ylistämme Sinua, Neitsyt, sillä me uskomme, 

että Sinä olet turmeltumattomuuden lähde, josta meille on kummunnut todelli-
nen kuolemattomuus, Kristus. 

Troparit ja doksastikonit muista kanoneista, mikäli tapana on. Muutoin vii-
meisenä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  

Katabasi mineasta. 
 

Eksapostilario, 3. säv. 
Oi ainoa laupias ja armahtavainen, | Sinulla on lahjojen tyhjentymätön malja. | 

Anna minun ammentaa vettä syntien päästöksi, || sillä minä janoan. (Kahdesti) 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Pyhän eksapostilario, jos on. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi ainoa… 
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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 so-

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

Kiitosstikiirat oktoehoksesta, 3. säv.1  

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 edestäm-
me, haudattiin omasta vapaasta tahdostaan ja nousi ylös kuolleista pelastaakseen 
kaikki. || Kumartakaamme Häntä. 

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

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 vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Hän-
tä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 

Koko luomakunta on täyttynyt ilosta saatuaan kokea ylösnousemuksen. | Sil-
lä kun Maria Magdaleena tuli haudalle, | kohtasi hän säteileviin vaatteisiin pu-
keutuneen enkelin, | joka istui kivellä ja sanoi: | Miksi te etsitte elävää kuolleit-
ten joukosta? | Ei Hän ole täällä, | vaan Hän on noussut ylös, | niin kuin itse sa-
noi, || ja menee edellänne Galileaan. 

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

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! 

 
 

                                        
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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Keskijuhlan doksastikon, 4. säv., Anatolioksen 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 
Meidät on, veljet, valistanut Vapahtajamme Kristuksen ylösnousemus. | Her-

ran juhlain keskiväliin päästyämme noudattakaamme vilpittömästi Jumalan käs-
kyjä, | että tulisimme otollisiksi viettämään taivaaseenastumisen juhlaa || ja vas-
taanottamaan Pyhä Henki. 

 
Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu” 

Sinun viisautesi * alati vuotava lähde | kumpuaa hengellistä juomaa, || jota juo-
dessamme * täytymme jumalallisista opetuksista. 

Liitelauselma: Muista seurakuntaasi, || jonka muinoin omaksesi otit. (Ps. 74:2a) 
Hebrealaisten * kyllästymätön sukukunta * totisesti loukkaantui kuullessaan, || 

kuinka Sinä, oi Sana, * opetit ihmisille pelastuksesta. 
Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, || Hän toimit-

taa pelastuksen maan päällä. (Ps. 74:12) 
Sinä, oi Luoja, * saavuit Siioniin | ja seisoit omiesi keskellä. || Kaikille kan-

soille * Sinä annoit pelastavan armosi. 
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Keskijuhlan doksastikon, 4. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Juhlan keskivälissä, ennen puhdasta ristiäsi, | Sinä, Herra, nousit temppeliin | 

ja opetit rohkeasti juutalaisille, mitä olit Mooseksen laissa säätänyt. | Hämmästy-
en viisautesi sanomatonta salaisuutta | kateelliset vihollisesi juonittelivat Sinua vas-
taan, oi Kristus: | ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?” || He 
eivät tunteneet Sinua, meidän sielujemme pelastajaa. 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
Troparit veisataan seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: vain keskijuhlan tropari. 
B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: pyhän tropari, Kunnia… nyt…, kes-

kijuhlan tropari. 
C) Mineasta veisataan kaksi pyhän troparia: ensimmäisen pyhän tropari, Kun-

nia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, keskijuhlan tropari. 
 

Keskijuhlan tropari, 8. säv. 
Juhlan tultua keskiväliin juota minun janoava sieluni hurskauden vedellä, | sil-

lä Sinä, oi Vapahtaja, olet kaikille huutanut: | Joka janoaa, hän tulkoon luokseni 
ja juokoon! || Oi elämän Lähde, Kristus Jumala, kunnia olkoon Sinulle! 

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

Herran rukouksen jälkeen keskijuhlan kontakki. 
Liturgiassa saaton jälkeen keskijuhlan tropari, pyhän temppelissä temppelin 

tropari, sitten minean pyhän tropari tai kaksi troparia, pyhän temppelissä temp-
pelin kontakki, sitten minean pyhän kontakki tai kaksi kontakkia, lopuksi keskijuh-
lan kontakki. 

 
Keskijuhlan tropari, 8. säv. 

Juhlan tultua keskiväliin juota minun janoava sieluni hurskauden vedellä, | sil-
lä Sinä, oi Vapahtaja, olet kaikille huutanut: | Joka janoaa, hän tulkoon luokseni 
ja juokoon! || Oi elämän Lähde, Kristus Jumala, kunnia olkoon Sinulle! 

 
Keskijuhlan kontakki, 4. säv. 

Lehtimajan juhlan keskivaiheilla | Sinä, oi Kristus Jumala, kaikkien Luoja ja 
Hallitsija, | sanoit Sinun tykönäsi oleville: | Tulkaa ja ammentakaa kuolematto-
muuden vettä. | Sen tähden me lankeamme eteesi ja uskolla huudamme: | Anna 
meille laupeutesi lahjoja, || sillä Sinä olet meidän elämämme Lähde! 

 



 

 


