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VIIDENNEN 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., 

prosomoion ”Taivaallisten joukkojen riemu”1 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

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

Isän Jumalan kanssa yhtä iankaikkinen Sana, | kaikkien Luoja ja Elämänan-
taja, | syntyi vapaasta tahdostaan Neitseestä * ja tuli ihmiseksi, || ja hyvyydes-
sään 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 temppe-
liin, | opetit omalla vallallasi ja nuhtelit kirjanoppineita, | niin kuin on kirjoitet-
tu. || Sinä 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. 
                                        
1  Keskijuhlan lauantailta. 
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Keskijuhlan doksastikon, 2. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Kun Sinä, Kristus Jumala, tulit juhlan keskivälissä temppeliin, | Sinä opetit 

ihmisiä ja huusit: | ”Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut!” | Mutta 
juutalaiset fariseukset, saddukeukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: | 
Kuka tämä on, joka pilkkaa Jumalaa? | He eivät ymmärtäneet, | että Sinä olet 
iankaikkisesti Isän ja Hengen kanssa ylistettävä Jumalamme. || Kunnia olkoon 
Sinulle! 

 
Virrelmästikiirat 

Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 4. säv. 
Antaen vapaasta tahdostasi naulita itsesi ristin puuhun | Sinä, Vapahtaja, ku-

mosit tottelemattomuuden puun tuoman rangaistuksen, | ja mentyäsi alas helvet-
tiin Sinä, voimallinen Jumala, katkaisit kuoleman kahleet, | Sen tähden me Si-
nun ylösnousemistasi kumartaen kunnioitamme | ja riemuiten huudamme: || 
Kunnia olkoon Sinulle, oi kaikkivoimallinen Herra. 

 
Katumusstikiira oktoehoksesta, 4. 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) 

Kuka myrskyssä oleva ei pelastuisi rientäessään tähän satamaan? | Tai kuka 
tuskissa oleva ei paranisi langetessaan tämän parannuspaikan eteen? | Oi kaikki-
en Luoja ja sairaitten parantaja, | Herra, pelasta minut, || ennen kuin minä tyystin 
tuhoudun! 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 1. 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) 

Oi ihmisiä rakastava, | joka otit vastaan pyhien marttyyrien kärsivällisyyden, | 
ota meiltäkin vastaan ylistysveisu || ja anna heidän rukoustensa tähden meille 
suuri armo! 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Keskijuhlan doksastikon, 3. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
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Keskijuhlan aikaan ylistämme Häntä, | joka toimitti pelastuksen maan keskel-
lä. | Elämä riippui ristillä kahden ryövärin välissä. | Pilkkaajalle Hän ei sanonut 
mitään, mutta uskovaiselle antoi lupauksen: | ”Tänä päivänä pitää sinun oleman 
minun kanssani paratiisissa!” | Hän laskeutui tuonelaan ja otti sen saaliikseen || 
sekä nousi ylös kolmantena päivänä pelastaen meidän sielumme. 

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 
Ylösnousemustropari oktoehoksesta, 4. säv. 

Oi Vapahtaja, Sinä kärsit ristin vapaasta tahdostasi, | ja kuolevaiset panivat 
hautaan Sinut, | joka sanan kautta perustit maanääret. | Sen kautta kahlittiin vi-
hollinen, | kuolema joutui kurjasti saaliiksi, | ja kaikki tuonelassa olevat huusi-
vat elämää kantavalle ylösnousemisellesi: | Kristus nousi kuolleista, || Hän, joka 
pysyy Elämänantajana iankaikkisesti! 
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Katumustropari oktoehoksesta, 4. säv. 
Liitelauselma: Herra, älä rankaise minua vihassasi, || älä kiivastuksessasi mi-

nua kurita. (Ps. 6:2) 
Mieti, sielu, miten kävisimme Tuomarin eteen! | Sillä kauhealla hetkellä pys-

tytetään pelottavat valtaistuimet | ja ihmisten teot tutkitaan. | Silloin ei Tuomari 
kuule rukouksia, | sillä tuomioistuimen edellä kulkee tuli, | joka villin meren ta-
voin äänellään peittää rikkoneet. || Mieti tätä, minun sieluni, ja oikaise tekosi! 

 
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 4. säv. 

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

Seurakuntasi puettuna ikäänkuin johonkin purppuraan | ja kalliiseen vaattee-
seen | – koko maailman marttyyrien vereen – | huutaa heidän kauttansa Sinulle, 
oi Kristus Jumala: | Anna kansallesi ylhäältä armosi, | lahjoita valtakunnallesi 
rauha || ja sieluillemme suuri laupeus. 

 
Tropari Jumalansynnyttäjälle oktoehoksesta, 4. säv. 

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

Peljättävä on salaisuus ja outo on ihme: | Kuinka Neitsyt kantoi Sinut, kaik-
kien Luojan, | ja pysyi synnytyksen jälkeenkin vahingoittumattomana neitsee-
nä? | Oi ihmisiä rakastava Jumala, joka synnyit Neitseestä, | vahvista uskoa, | 
tyynnytä kansat || ja anna maailmalle rauha! 

 
II katismatropari, 8. säv. 

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 palvelijoil-
lesi rikkomusten anteeksiannon. (Kahdesti) 

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

Vapahtaja, Sinä… 
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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.  
Keskijuhlan toisesta kanonista veisaamme irmossit kahdesti ja luemme kuusi 

troparia, ja minean pyhän kanonista luemme neljä troparia, tai jos pyhälle on 
kuusi avuksihuutostikiiraa, luemme neljä troparia keskijuhlan kanonista ja kuusi 
troparia pyhän kanonista. Katabasit minean mukaan. Kolmannen veisun jälkeen 
minean muistopäivän asteesta riippuen minean pyhän tai keskijuhlan kontakki, 
iikossi ja katismatropari, Kunnia… nyt… ja keskijuhlan tai minean pyhän ka-
tismatropari. Kuudennen veisun jälkeen keskijuhlan tai pyhän kontakki ja iikos-
si. Ja veisaamme Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdeksännen veisun jälkeen 
keskijuhlan eksapostilario, Kunnia…, pyhän eksapostilario, jos on, Nyt…, kes-
kijuhlan eksapostilario.  

 
Keskijuhlan toinen kanoni, 8. säv.  

Andreas Kreetalaisen runo  
1. veisu 
Irmossi 

Oi Herra, merta lyömällä Sinä hukutit tuhoisan faraon sotavaunuineen | ja 
kansa pelastui kuivin jaloin. | Sinä veit sen pyhityksen vuorelle, kun se huusi: || 
Veisatkaamme sodassa väkevälle Jumalallemme voittoveisu! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, vaikeroikaa, hebrealaiset! Elämänantaja 

Kristus repäisi rikki tuonelan kahleet, sanallaan Hän herätti kuolleet ja paransi 
sairaat. Hän on meidän Jumalamme ja antaa elämän niille, jotka uskovat Hänen 
nimeensä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä teit ihmeen muuttaessasi veden viiniksi, oi Valtias, Sinä, joka muutit Egyp-

tin virran veden vereksi. Viimeisten aikain merkkinä Sinä herätit kuolleet. Vapah-
taja, kunnia olkoon kuvaamattomalle pelastussuunnitelmallesi, kunnia alentumi-
sellesi, jonka kautta olet meidät uudistanut! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Herra, Sinä olet totisen elämän ikuinen virta, Sinä olet meidän ylösnousemuk-
semme. Omasta tahdostasi Sinä, Vapahtaja, näit ihmisenä vaivaa ja kärsit vapaa-
ehtoisesti janoa. Sykarissa Sinä pyysit vettä samarialaiselta naiselta. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, käsittämätön Jumala, siunasit leivät, enensit kalat ja runsaasti ruokit ih-

miset. Sinä lupasit janoaville viisauden ikuisen lähteen. Vapahtaja, Sinä olet mei-
dän Jumalamme ja annat nimeesi uskoville elämän. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minä kunnioitan kolmea yhtä alutonta ja yhtenä hallitsevaa, Isää, alutonta 

Jumalaa, ja yhtä alutonta Poikaa sekä Pojan kanssa yhtä iankaikkista Henkeä, 
yhtä kolmipersoonaista Olentoa. Veisuin minä kunnioitan aluttoman Jumaluu-
den olemuksen yhtä ikialkuista herruutta. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Jumalansynnyttäjä, Sinä yksin olet kantanut kohdussasi oman Luojasi ja se-

littämättömästi pukenut Hänet ihmislapseksi. Sinä synnyttäessäsikin säilytit neit-
syyden. Oi Puhdas, rukoile lakkaamatta Poikaasi ja Jumalaa hengellisten lastesi 
puolesta! 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-
käli tapana on. 

 
3. veisu 

Toinen kanoni, 8. säv. 
Irmossi 

Sieluni on vahvistunut Herrassa, | jumalallisen siunauksen sarvi on kohonnut 
pääni päälle, | suuni on avautunut vihollisiani vastaan, || sillä minä riemuitsen 
Sinun pelastuksestasi. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
”Juutalaiset, älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio”, sa-

noi Valtias tultuansa temppeliin opettamaan juutalaisten juhlan keskivälissä, ku-
ten kirjoitettu on. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
”Juutalaiset, älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio”, sillä 

totisesti profeettojen ennustama Kristus on tullut Siionista uudistamaan maailman. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Juutalaiset, vaikka ette uskoisikaan Valtiaan sanoja, uskokaa edes Hänen te-

kojaan. Miksi te eksytte ja hylkäätte Pyhän, josta Mooses on laissa kirjoittanut? 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Juutalaiset, jos kerran Messias oli tuleva ja Kristus Messias on tullut, miksi 

te eksytte ja hylkäätte Vanhurskaan, josta Mooses on laissa kirjoittanut? 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Me kumarramme Sinua, kolminaista mutta yhtä Jumalaa, olennoltasi alutonta 
Isää, ja hartaasti ylistämme veisuin alutonta Poikaasi ja Pyhää Henkeä. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä Herra, yksi Kolminaisuudesta ja kokonaan jumaluuden tulta, tulit ihmi-

seksi, mutta olemuksesi ei muuttunut etkä vahingoittanut Synnyttäjääsi. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-

käli tapana on. 
Katabasi mineasta ja pyhän tai keskijuhlan kontakki, iikossi ja katismatropa-

ri sekä keskijuhlan tai pyhän 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: | 
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala, || sillä Sinä olet vuodattanut palvelijoil-
lesi 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 palvelijoil-
lesi rikkomusten anteeksiannon. 

 
4. veisu 

Toinen kanoni, 8. säv. 
Irmossi 

Hengen silmillä profeetta Habakuk näki edeltä Sinun tulemisesi, oi Herra. | 
Sen tähden hän huusi: Jumala tulee Teemanista. || Kunnia olkoon Sinun voimal-
lesi, kunnia Sinun alentumisellesi! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jos Messiaan täytyi tulla, silloin Kristus on Messias. Te väärintekijät, miksi 

ette usko Häneen? Katsokaa, Hän on tullut, ja Hänen tekonsa todistavat Hänes-
tä: Veden Hän muutti viiniksi ja sanansa kautta Hän vahvisti halvatun. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Koska ette ymmärrä kirjoituksia, olette kaikki harhassa, te hebrealaiset vää-

rintekijät, sillä Kristus on totisesti tullut, valistanut kaikki ja tehnyt keskuudes-
samme monia tunnustekoja ja ihmeitä. Ne osoittavat Hänet totiseksi Elämäksi. 
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus huusi juutalaisille: ”Yhden teon minä tein, ja te kaikki kummastelet-

te. Sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen. Miksi te olette vihoissanne minul-
le siitä, että minä nostin halvatun sanallani jaloilleen?” 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
”Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa. Minkä tähden te tahdotte mi-

nut kivittää?”, Kristus huusi juutalaisia soimaten. ”Siksikö, että paransin ihmisen 
sanallani? Ihmiset, älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.” 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, apostoleissa Sinä vaikutat ja profeetoissa lepäät, Hengen kanssa Sinä 

olet Isän luonnon puhtaasti synnyttämä ja tunnustekojesi kautta Sinä olet joh-
dattanut kansat tuntemaan itsesi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Jakamaton yksi Kolminaisuus, aluton Isä, Poika ja Pyhä Henki, Sinä Kolmi-

yhteys, yksiarvoinen, yhtenä hallitseva, Eläväksitekevä, luomaton Jumala, pelas-
ta meidät, Sinua veisuin ylistävät, ja päästä meidät vaaroista ja ahdistuksista. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Jumalan Morsian, puhdas Neitsytäiti, Jumala sijoittui kuvaamattomasti Sinun 

kohtuusi. Älä lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, että pääsisimme kaut-
tasi vaaroista, sillä Sinuun me aina turvaamme. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-
käli tapana on. 

 
5. veisu 

Toinen kanoni, 8. säv. 
Irmossi 

Herra, meidän Jumalamme, suo meille rauhasi. | Herra, meidän Jumalamme, 
ota meidät omiksesi, | sillä emme tunne toista jumalaa. || Yksin Sinun nimeäsi me 
avuksihuudamme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ihmeitten kautta Sinä, meidän Vapahtajamme, kaunistit apostolisi, tunnuste-

kojen kautta teit opetuslapsesi suuriksi koko maailmassa. Sinä olet lahjoittanut 
heille kunnian ja valtakunnan. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus Vapahtaja, opetuslapset saarnasivat monin tavoin valtakuntasi sanaa 

ja valistivat ihmeillään ja opetuksillaan kaikki maan ääret. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Me ylistämme valtakuntaasi ja veisuin kiitämme Sinua, joka ilmestyit mei-

dän tähtemme maan päälle, valistit maailman ja uudistit Aadamin. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Kunnia olkoon Sinulle, pyhä Isä, syntymätön Jumala! Kunnia olkoon Sinul-
le, ajaton, ainosyntyinen Sana! Kunnia olkoon Sinulle, Isän ja Pojan kanssa yh-
tä iankaikkinen ja yksiolennollinen Jumalan Henki! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Jumalansynnyttäjä, Sinä tulit pyhäksi pöydäksi, joka kantoi taivaallista lei-

pää. Joka sitä syö, ei kuole, niin kuin kaiken Ravitsija on sanonut. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-

käli tapana on. 
 

6. veisu 
Toinen kanoni, 8. säv. 

Irmossi 
Oi ihmisiä rakastava! | Elämänmeren myrsky uhkaa hukuttaa minut kuo-

huihinsa, | mutta nosta Sinä elämäni ylös turmeluksesta || niin kuin nostit Joo-
nan ylös meripedon vatsasta, oi laupias Herra. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jeesus, Sinä, joka pidät huolen koko maanpiiristä, astuit keskijuhlan aikaan 

temppeliin ja opetit kansalle totuutesi, niin kuin Johannes evankeliumissaan to-
distaa. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Valtias, Sinä avasit huulesi ja saarnasit maailmalle puhtaasta Isästä ja Pyhäs-

tä Hengestä, joiden kanssa Sinä säilytit yhteisen luonnon ihmiseksi tultuasikin. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja, Sinä saatoit loppuun Isän työn ja vahvistit sanasi teoillasi. Sinä 

paransit ja teit tunnustekoja, Sinä nostit halvatun jaloilleen, puhdistit spitaalisia 
ja herätit kuolleita. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Aluton Poika siirtyi ajallisuuteen ja tuli ihmiseksi. Juhlan keskivälissä Hän 

opetti sanoen: Rientäkää ikuisen Lähteen tykö ja ammentakaa elämää. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Me kaikki ylistämme yhtä kolminaista Jumalaa, kolmipersoonaista, luoma-

tonta, jakaantumatonta Olentoa, joka on kolme ja yksi, Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Puhdas Jumalan Morsian, Neitsyt, Sinua yksin me veisuin ylistämme Neit-

seeksi synnytyksen jälkeenkin ja kunnioitamme Sinua Neitseenä ja Äitinä, sillä 
totisesti Sinusta syntyi ihmiseksi Jumala, joka antoi meille elämän. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-
käli tapana on. 

Katabasi ja keskijuhlan tai pyhän kontakki ja iikossi. 
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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 

Toinen kanoni, 8. säv. 
Irmossi 

Jumalan Hengen laskeutuminen | muutti tulessa liekehtivän Kaldean pätsin 
vilpoisaksi, | sen tähden nuorukaiset veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, isiemme Ju-
mala! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Lihaksi tulleena Sinä, kaikkien lepo, tunsit väsymystä. Omasta tahdostasi Si-

nä, Jeesus, ihmeitten Lähde, olit janoissasi ja pyysit vettä, luvaten meille pelas-
tuksen elävää vettä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, Sinä puhuit Samarian naisen kanssa ja moitit hebrealaisten lainrikko-

jien mielettömyyttä. Hän uskoi Sinut Jumalan Pojaksi, mutta he kielsivät Sinut. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja, Sinä, elämän vettä kumpuava iäti elävä Lähde, lupasit kuolemat-

tomuuden vettä niille, jotka uskolla odottavat Isästä lähtevää Henkeäsi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Viidellä leivällä Sinä, Vapahtaja, ravitsit tuhannet nälkäiset ja jätit yltäkylläi-

syyden muruset kymmenille tuhansille. Näin Sinä osoitit kunniasi pyhille ope-
tuslapsille. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Joka syö Sinun leipääsi, oi Vapahtaja, elää iankaikkisesti. Joka juo Sinun Ve-

resi, pysyy Sinussa, ja Sinä pysyt hänessä ja herätät hänet ylös viimeisenä päi-
vänä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Valtias, ihmein Sinä olet osoittanut pelastussuunnitelmasi ja todistanut juma-
lallisen valtasi. Ollen Jumala Sinä karkotit sairaudet, herätit kuolleita ja annoit 
sokeille valon. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Spitaalisia Sinä puhdistit, rampoja nostit jaloilleen, halvaantuneille annoit voi-

maa ja verenvuototautisen paransit. Sinä kävelit merta pitkin ja osoitit pyhille 
opetuslapsille kunniasi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Herra, me kumarramme ajatonta Isääsi ja Hengen armoa, jonka Sinä Jumala-

na annoit apostoleillesi lähettäessäsi heidät saarnaamaan. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinun kohtuusi sijoittui sijoittumaton Sana, rinnois-

tasi Sinä imetit maailman Ravitsijaa ja sylissäsi kannoit meidän Kaitsijaamme. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-

käli tapana on. 
 

8. veisu 
Toinen kanoni, 8. säv. 

Irmossi 
Enkelit ja taivaat, | kiittäkää kunnian valtaistuimella istuvaa | sekä alati ylis-

tettävää Jumalaa, || veisatkaa Hänelle sekä suuresti ylistäkää Häntä kaikkina ai-
koina! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Tulkaa, ihmiset, katsokaa kunnian valtaistuimella istuvaa Messiasta. Hänelle 

veisataan ylistystä, mutta väärintekijät pilkkaavat Häntä. Tämän nähdessänne 
kunnioittakaa veisuin Häntä, josta profeetat ovat ennustaneet. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä olet totisesti tähän maailmaan tullut Kristus. Sinä tuot pelastuksen ja mei-

dän isiemme erehdysten anteeksiannon. Sinä olet totisesti Sinuun uskovien elä-
mä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kirjoitusten mukaan Jumalan Viisaus tuli temppeliin keskellä juhla-aikaa ja 

opetti, että Hän on totisesti Messias, Kristus, joka pelastaa maailman. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sapattinakin Kristus teki tunnustekoja ja paransi monien tautien vaivaamia, 

mutta eksynyt kansa oli Hänelle siitä vihoissaan. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Juutalaiset moittivat katkerasti Kristusta ja sanoivat: Hän paransi monia vuo-

sia halvattuna maanneen sapattina ja rikkoi lakia. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Kristus sanoi juutalaisille: Eikö lain teille antanut Mooses käskenyt ympäri-
leikata, ja te leikkaatte sapattinakin, jotta ette rikkoisi isienne lakia? 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kiittämättömät, erämaassa asuneet, parjasivat kateellisina hyväntekijäänsä, 

pilkkasivat Häntä ja väärämielisesti puhuen tutkivat turhia asioita. 
Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
Kolminaisuus on yksi Jumala. Ei Isä muutu Pojaksi eikä Poika Isästä lähte-

neeksi Hengeksi, vaan iankaikkisesti minä kunnioitan kutakin kolmea yhtenä 
Valkeutena ja Jumalana. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sano, kuinka synnytit Hänet, joka on ajattomasti loistanut Isästä ja jota veisuin 

ylistetään Pyhän Hengen kanssa? Sen tietää yksin Hän, joka näki hyväksi syntyä 
Sinusta, oi Jumalanäiti. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-
käli tapana on. 

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

Katabasi mineasta. 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu 
Toinen kanoni, 8. säv. 

Irmossi 
Outoa on äidille neitsyys | ja vierasta neitseelle synnytys, | mutta Sinussa, oi 

Jumalansynnyttäjä, | se kumpikin toteutui. || Sen tähden kaikki sukukunnat maan 
päällä || Sinua autuaaksi ylistävät. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Juutalaisten juhlan keskivälissä Sinä, Vapahtajani, nousit temppeliisi ja ope-

tit kaikkia. Juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, 
vaikkei ole oppia saanut?” 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Minun Lunastajani vuodatti parantavia armolahjoja ja teki ihmeitä ja tunnus-

tekoja. Hän karkotti tauteja ja paransi sairaita, mutta juutalaiset vihastuivat Hä-
nen monista ihmeistään. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nuhdellen tottelemattomia juutalaisia minun Lunastajani huusi: ”Älkää tuo-

mitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio!” Käskeehän laki sapattina-
kin ympärileikkaamaan ihmisen! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Lupauksesi mukaisesti Sinä, Vapahtaja, sallit opetuslastesi tehdä suuria ih-
meitä, kun lähetit heidät saarnaamaan pakanoille kunniaasi. He saarnasivat maa-
ilmassa Sinun ylösnousemistasi, armoasi ja ihmiseksi syntymistäsi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus sanoi juutalaisille: Jos ei lakia rikota sapattina ympärileikattaessa, niin 

miksi te nyt suututte minuun, kun sanallani olen parantanut ihmisen? Te langetat-
te ihmisten tuomion. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sanallasi Sinä, Sana, paransit kuivettuneen käden. Vapahtaja, paranna mi-

nunkin sydämeni ammoin kuivettunut maa ja tee se hedelmälliseksi, että minä-
kin tuottaisin hedelmää hartaassa katumuksessa. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Sana, minä makaan tuskieni vuoteella. Nosta minut ylös, puhdista spitaa-

linen sydämeni ja valista sieluni silmät, niin kuin nostit pystyyn vuoteella 
maanneen halvatun. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Outoa on väärintekijöille palvella alutonta Kolminaisuutta, Isää, Poikaa ja 

Pyhää Henkeä, luomatonta kaiken Valtiasta, joka voimansa väkevyydessä on pe-
rustanut koko maailman. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Neitsytäiti, Sinun kohtuusi sijoittui yksi Kolminaisuudesta, Elämänantaja Kris-

tus, jolle koko luomakunta ylistystä veisaa ja jonka edessä ylhäiset valtaistuimet 
vapisevat. Oi autuas, rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-
käli tapana on. 

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… 
 

Kiitospsalmit, 4. 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) 
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Kiitosstikiirat2 
Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 4. säv. 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-
tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 

Oi Kristus, Sinä ristilläsi vapautit meidät muinaisesta kirouksesta | ja kuolemal-
lasi kukistit kiusaajan, | joka oli meidän ihmisluontoamme hirmuvaltiaana hallin-
nut, | sekä ylösnousemuksesi kautta täytit ilolla kaiken. | Sen tähden me huudamme 
Sinulle: || Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon Sinulle. (Kahdesti) 

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

Oi Kristus… 
 

Katumusstikiira oktoehoksesta, 4. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Hän-

tä kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
Vapahtaja, pese minut kyynelilläni, | sillä minä olen saastunut monissa syn-

neissä. | Sen tähden minä lankeankin eteesi: || Jumala, minä olen syntiä tehnyt, 
armahda minua! 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 4. säv. 

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

Oi pyhät marttyyrit, | te pääsitte enkelten osallisuuteen, | kun miehuullisesti 
saarnasitte Kristuksesta kilpakentällä, | sillä te jätitte maailman kaikki ihanuudet 
olemattomina | ja piditte kiinni uskosta, varmasta ankkurista. | Sen tähden te hyl-
jättyänne eksytyksen vuodatatte uskovaisille parannusten armolahjoja || lakkaa-
matta rukoillen pelastusta meidän sieluillemme! 

 
Keskijuhlan doksastikon, 4. säv. 

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

 
 

                                        
2  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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Juhlan keskivälissä, ennen puhdasta ristiäsi, | Sinä, Herra, nousit temppeliin | 
ja opetit rohkeasti juutalaisille, mitä olit Mooseksen laissa säätänyt. | Hämmäs-
tyen viisautesi sanomatonta salaisuutta | kateelliset vihollisesi juonittelivat Si-
nua vastaan, oi Kristus: | ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saa-
nut?” || He eivät tunteneet Sinua, meidän sielujemme pelastajaa. 

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

Sinä, Kristukseni, | joka olet maailman alku ja loppu | sekä kaiken keskus, || 
seisoit keskijuhlan aikaan temppelissä * ja annoit syntini anteeksi. 

Liitelauselma: Muista seurakuntaasi, || jonka muinoin omaksesi otit. (Ps. 74:2a) 
Siion kuuli ylösnousemisestasi * ja jumalallisesta vallastasi, | oi Sana, || ja 

iloitsee lastensa kanssa * veisuin ylistäen laupeuttasi. 
Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, || Hän toi-

mittaa pelastuksen maan päällä. (Ps. 74:12) 
Sinä, Sana, * loistit Isän kirkkautena, | mutta viimeisinä aikoina * Sinä ilmes-

tyit ihmisenä || ja päästit minut synneistäni. 
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
Pääsiäisjuhlan keskivaiheilla Sinä, Vapahtajamme, | nousit pyhään temppe-

liin | ja kansan keskellä opetit ihmisiä rohkeasti ja sanoit: | ”Minä olen maail-
man valkeus. | Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, || vaan hänellä on 
oleva iankaikkisen elämän valkeus.” 

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! 

 


