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VIIDENNEN VIIKON TORSTAI 
 

EHTOOPALVELUS KESKIVIIKKOILTANA 
 

Avuksihuutopsalmit, 4. 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, 4. säv., 

prosomoion ”Et ihmisiltä vaan itseltään Jumalalta”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) 

Tavatessaan kaivolla samarialaisen naisen | Kristus pyysi häneltä vettä juo-
dakseen | janoten hänelle parannusta ja pelastusta, | ja nainen todella pelastui. | 
Sillä kun hän nosti vettä juotavaksi, | Kristus nosti hänet ja täytti elämän vedel-
lä, | ja niin hän ilmoitti kaupunkinsa asukkaille: | Katsokaa, lain muinoin lupaa-
ma Messias Kristus on puhunut. || Hän on ilmestynyt ihmisenä ja paljastaa sa-
laisten ajatusten kätköt. 

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

Samarian nainen kertoi kaupungin asukkaille: | Katsokaa, maan päälle on il-
mestynyt Messias Kristus, | jonka tulemisesta laissa on muinoin kirjoitettu. | 
Hän on suuri Profeetta, Jumala ja ihminen. | Hän selitti, mitä minun on tehtävä, | 
ja paljasti sydämeni syvimmät salaisuudet, | kaiken mitä olen tehnyt. | Niin pai-
kalle kiiruhtaneet kaupunkilaiset näkivät, | että hänen sanansa olivat todet, || ja 
he ihmettelivät ja uskoivat sen minkä näkivät.2 

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

 
 

                                        
1  Kernaimmin nämä stikiirat veisattaneen tavallisella sävelmällä. 
2  Kirkkoslaavin mukainen tekstiversio: Samarian nainen kertoi kaupungin asukkaille: | Katsokaa, 

maan päälle on ilmestynyt Messias Kristus, | jonka tulemisesta laissa on muinoin kirjoitettu. | ”Hän 
on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt.” | Hän selitti, mitä minun on tehtävä, | ja pal-
jasti sydämeni syvimmät salaisuudet. | Niin kaupunkilaiset kiiruhtivat paikalle nähdäksensä Hä-
net, josta nainen oli puhunut. | He näkivät, että hänen sanansa olivat todet, || ja he ihmettelivät ja 
uskoivat sen minkä näkivät. 
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Kuudennella hetkellä esiäidin tytär näki lähdekaivolla istumassa Sinut, | Juma-
lan, joka kerran Valtiaana käyskentelit paratiisissa kuudennella hetkellä. | Hänel-
tä Sinä pyysit vettä juodaksesi | ja lupasit antaa hänelle elämän antavaa vettä, | ja 
niin tapahtui. | Nautittuaan elävöittävää vettä || hän julisti kaupunkilaisille lähteesi 
armon runsautta. 

 
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. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
Ihmeitten Lähde tuli lähteelle kuudennella hetkellä | ottaakseen pois Eevan 

rikkomuksen, | sillä samalla hetkellä karkotettiin Eeva paratiisista käärmeen pe-
toksen takia. | Samarian nainen saapui ammentamaan vettä | ja hänet nähdessään 
Vapahtaja sanoi: | Anna minulle vettä juodakseni, niin minä täytän sinut elämää 
kumpuavalla vedellä. | Niin ymmärtäväinen nainen juoksi kaupunkiin ja kertoi heti 
ihmisille: | Tulkaa tapaamaan Kristusta Herraa, || meidän sielujemme pelastajaa! 

 
Virrelmästikiirat 

Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 4. säv. 
Herra, Sinä murskasit helvetin portit | ja kuolemallasi kuoleman valtakunnan 

kukistit, | mutta ihmissuvun Sinä turmeluksesta vapahdit, | lahjoittaen maailmal-
le elämän ja katoamattomuuden || suuren laupeuden. 

 
Apostolien stikiira 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) 

Pyhällä Hengellä Sinä, Kristus, | valistit apostolien kuoron. | Pese heidän kaut-
tansa meidänkin synnin saastamme, || ja armahda meitä, Jumala! 
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Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 4. 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 pyhät, | kun teillä on uskallus Vapahtajan edessä, | rukoilkaa lakkaamatta 
meidän syntisten edestä, | pyytäkää rikkomuksiamme anteeksi || ja meidän sie-
luillemme suurta armoa! 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Samarialaisen naisen doksastikon, 2. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Kun laupias Herra tuli kaivolle, | samarialainen nainen pyysi Häneltä: | Anna 

minulle uskon vettä, niin saan kasteen veden, | ilon ja lunastuksen. || Elämänan-
taja Herra, kunnia olkoon Sinulle! 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
 
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 sun-
nuntailta, Kunnia…, pyhän tropari, Nyt…, Jumalansynnyttäjän tropari sunnun-
tailta pyhän troparin sävelmällä. 

 
Ylösnousemustropari, 4. säv. 

Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen ylösnousemisesta | ja päästyänsä va-
paiksi esi-isäimme synnin tuomiosta | pyhät naiset, Herran opetuslapset, | kerska-
ten sanoivat apostoleille: | Kukistettu on kuolema, | ylösnoussut on Kristus Juma-
la, || joka tekee maailmalle suuren laupeuden. 

 
Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta, 4. säv. 

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

Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, | tuli iankaikkisuudesta kätketty ja enke-
leillekin käsittämätön salaisuus maan päällä asuville ilmisaatetuksi: | Ilmestyi 
kahden luonnon yhteensulautumattomassa yhtymisessä lihaksi tullut Jumala, Kris-
tus, | joka omasta vapaasta tahdostaan alistui kärsimään meidän tähtemme ristin 
vaivat, || herättäen sen kautta ensin luodun Aadamin ja pelastaen kuolemalta 
meidän sielumme. 

Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan. 
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AAMUPALVELUS 
 
Alkusiunauksen jälkeen pääsiäistropari kolmesti. Sitten heti Kunnia olkoon 

Jumalalle korkeuksissa [näin toimitaan päättäjäisjuhlaan saakka], 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…, Ju-
malansynnyttäjän tropari sunnuntailta ylösnousemustroparin sävelmällä. 

 
I katismatroparit 

Ylösnousemustropari, 4. säv. 
Elämänantaja Kristus Jumala, | sinä sallit vapaaehtoisesti ristiinnaulita itsesi 

meidän tähtemme, ja Sinut luettiin kuolleiden joukkoon. | Kolmantena päivänä 
Sinä nousit ylös murskattuasi voimallasi kuoleman vallan | ja teit ylösnouse-
muksessasi eläviksi kaikki tuonelan vangit. || Ylistystä veisaten me kaikki kun-
nioitamme ylösnousemistasi, oi kuolematon Herra. 

 
Apostolien tropari oktoehoksesta, 4. säv. 

Liitelauselma: Heidän äänensä käy yli kaiken maan || ja heidän sanansa maa-
ilman ääriin. (Ps. 19:5 LXX) 

Sinä, Kristus, | osoitit opetuslapsesi maan äärien valistajiksi, | jotka loistavat 
saarnassa ja valistavat sieluja, | ja heidän kauttansa Sinä mustasit epäjumalain 
eksytyksen | kirkastaen maailman jumalisuuden opilla. | Heidän rukouksiensa 
tähden || pelasta meidän sielumme! 

 
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 4. säv. 

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

Risti aseenaan Sinun voittajasi, | oi Kristus, meidän Jumalamme, | voittivat pa-
huuden ruhtinaan, vihollisen, juonet. | Nyt he loistavat valistajina ohjaten ihmisiä, | 
ja jakavat parannusta uskolla rukoileville. | Heidän rukoustensa tähden || pelasta 
meidän sielumme! 

 
Katismatropari Jumalansynnyttäjälle, 4. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 
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Oi nuhteeton Neitsyt, | joka synnytit Jumalan, | rukoile apostolien kanssa lak-
kaamatta Häntä, | että Hän ennen loppuamme päästäisi meidät rikkomuksistam-
me | ja oikaisisi elämämme, | kun me velvollisuutemme mukaan veisuin ylis-
tämme uskolla ja rakkaudella Sinua, || ainoaa veisuin ylistettävää. 

 
II katismatropari, 6. säv. 

Herra, Sinä avasit uskovaiselle Samarian naiselle jumaluutesi lähteen, | vuo-
datit hänelle jumalantuntemisen | ja annoit hänelle jumalallista juomaa. || Oi ylen 
hyvä, armahda meitä kaikkia! (Kahdesti) 

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

Herra, Sinä… 
 

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 samarialaisen naisen kanonista veisaamme irmossit 

kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja minean pyhän kanonista luemme neljä 
troparia, tai jos pyhälle on kuusi avuksihuutostikiiraa, luemme neljä troparia 
samarialaisen naisen kanonista ja kuusi troparia pyhän kanonista. Katabasit 
minean mukaan. Kolmannen veisun jälkeen minean muistopäivän asteesta riip-
puen minean pyhän tai samarialaisen naisen kontakki, iikossi ja katismatropari, 
Kunnia… nyt… ja samarialaisen naisen tai minean pyhän katismatropari. Kuu-
dennen veisun jälkeen samarialaisen naisen tai pyhän kontakki ja iikossi. Ja vei-
saamme Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdeksännen veisun jälkeen samaria-
laisen naisen eksapostilario, Kunnia…, pyhän eksapostilario, jos on, Nyt…, sa-
marialaisen naisen eksapostilario.  

 
1. veisu  

Samarialaisen naisen kanoni, 4. säv.  
Irmossi  

Lyötyäsi Egyptin ja hukutettuasi hirmuvaltiaan faaraon mereen | Sinä pelastit 
orjuudesta kansan, | joka Mooseksen johdolla veisaa voittovirren: || Sillä Hän on 
ylistetty! 

 



33. Samarialaisen naisen torstai 

 

448 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Haudattu nousi ylös ja nosti samalla mukanaan ihmissuvun. Iloitkoon tänään 

koko luomakunta ja vihmokoot vanhurskauden hengelliset pilvet. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, elämää hallitseva Herra otit ihmisenä vastaan vapaaehtoisen ristin ja 

nousit kolmantena päivänä kuolleista. Sinä tyhjensit tuonelan kammiot ja toit 
sieltä vangitut sielut. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Mirhantuojat peräytyivät peloissaan haudalta nähtyään säteilevän enkelin, mut-

ta saatuaan tietää Kristuksen nousseen ylös he kiiruhtivat opetuslasten luo. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, joka peität taivaan sadepilvillä ja olet Elämän Vesi, Sinä soit autuuden 

vettä sitä pyytävälle samarialaiselle naiselle, ja hän sai tuntea Sinun laupeutesi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi Kolminaisuus, Isä, Poika ja Henki, Sinä kaiken Tekijä, pelasta meidät, kun 

me vilpittömin mielin ylistämme Sinua, ja lahjoita meille suuressa hyvyydessäsi 
syntien anteeksianto. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Iloitse, tulinen Valtaistuin! Iloitse, kultainen Lampunjalka! Iloitse, valoisa Pil-

vi! Iloitse, Sanan Palatsi ja hengellinen Pöytä, joka olet kantanut elämän Leivän, 
Kristuksen! 

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

 
3. veisu  

Samarialaisen naisen kanoni 
Irmossi  

Minun sydämeni on vahvistunut Herrassa, | joka antaa rukoilevalle rukouk-
sen, | sillä voimallisten jousi on tullut heikoksi || ja heikot ovat vyöttäytyneet voi-
maan. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Omasta tahdostasi Sinä, oi Sana, annoit nostaa itsesi ristille, ja sen nähdes-

sään kalliot halkesivat, koko luomakunta järkkyi, ja kuolleet nousivat haudois-
taan kuin unesta. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kaikki vanhurskasten sielut pääsivät ikiaikaisista kahleistaan nähdessään Si-

nun sielusi laskeutuvan tuonelaan, oi Sana, ja ylistivät ymmärryksen ylittävää val-
taasi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Säteilevä enkeli sanoi mirhantuojille: Oi vaimot, miksi hämmästelette? Miksi 
tuotte mirhavoiteita ja etsitte haudasta Valtiasta? Hän on noussut ylös ja nosta-
nut kanssaan koko maailman. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä armollinen, Elämä ja kuolemattomuuden Lähde, istuit lähteellä ja täytit vii-

sautesi vedellä sitä pyytäneen samarialaisen naisen, joka Sinulle ylistystä veisaa. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Veisuin ylistetään yli kaiken olevaa kolminaista Jumalaa: Isää, Poikaa ja ju-

malallista Henkeä, jota taivasten joukot pelvolla kunnioittavat, selvästi huutaen: 
Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, oi Herra! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Neitsytäiti, selittämättömästi sikisi Sinun kohdussasi kaikkien Jumala, ja 

käsittämättömästi Sinä Hänet synnytit neitseenä pysyen, kuten olit ollut ennen 
synnytystäsikin, oi Jumalan Morsian. 

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

Katabasi mineasta ja pyhän tai samarialaisen naisen kontakki, iikossi ja ka-
tismatropari sekä samarialaisen naisen tai pyhän katismatropari.  

 
Samarialaisen naisen katismatropari, 4. säv. 

Iloitkoon taivas ja karkeloikoot maan asukkaat, | sillä Neitseestä ihmisenä 
ilmestynyt Kristus pelasti kuolemallaan tuholta koko ihmissuvun. | Ainoana 
kuolemattomana | loistaa Hän ihmeitä | ja pyytäessään vettä Samarian naiselta || 
antoi tälle parannuksen lähteen. 

 
4. veisu 

Samarialaisen naisen kanoni 
Irmossi  

Jumala, minä olen kuullut Sinusta sanoman ja peljästynyt, | minä olen käsittä-
nyt Sinun tekosi ja hämmästynyt, oi Herra, || sillä maa on täynnä Sinun kiitostasi. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Taivaat iloitkoot ja viettäköön koko luomakunta juhlaa. Herra on noussut 

ylös ja ilmestynyt kaikille viisaille apostoleilleen. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kuolema, sinun valtasi kukistui Kristuksen kuollessa. Hänen noustessaan 

ylös kuolleet tulivat haudoistaan ikään kuin kammioista. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Enkeli sanoi mirhantuojille: Oi naiset, miksi valitatte? Miksi etsitte kuolema-

tonta mirhavoiteinenne? Hän on noussut ylös, niin kuin Hän on sanonut. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Herra, samarialainen nainen pyysi sinulta vettä, ja Sinä opetit hänet tuntemaan 
valtasi. Siksi hän ei enää janoa, vaan veisaa ylistystäsi iankaikkisesti. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi yliolennollinen Kolminaisuus: Isä, Sana ja jumalallinen Henki, yksivoi-

mainen ja aluton, pelasta kaikki meidät, jotka uskolla veisaamme ylistystäsi! 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Muinoin lainantaja näki Sinut tulessa kulumattomana pensaana, ja Daniel kä-

sitti Sinut pyhäksi vuoreksi, oi Valtiatar Neitsytäiti. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-

käli tapana on. 
 

5. veisu 
Samarialaisen naisen kanoni 

Irmossi  
Herra, anna käskyjesi valkeuden koittaa minulle, | sillä Sinun tykösi, oi Kris-

tus, | minun henkeni kiiruhtaa aamuvarhaisesta asti ja veisaa Sinun ylistystäsi. || 
Sinä olet minun Jumalani ja Sinuun minä turvaan, oi rauhan Kuningas! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun mirhantuojat tulivat aamulla pyhälle haudallesi, he näkivät säteilevän 

nuorukaisen ja hämmästyivät saadessaan tiedon jumalallisesta ylösnousemises-
tasi, oi Kristus. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristuksen noustessa ylös kuolema kuolettui, tuonela jäi vangiksi ja kahlitut 

vapautuivat. Iloitkaamme, paukuttakaamme käsiä ja riemuisasti viettäkäämme 
juhlaa. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Apostolit, riemuitkaa! Enkelit, karkeloikaa! Kaikki maasta syntyneet, iloit-

kaa! Herra on ylösnoussut, kuolema on karkotettu, murhe on laannut ja Aadam 
tanssii iloiten ja riemuiten. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, Sinä elämän Lähde, annoit kerran samarialaiselle naiselle synninpääs-

tön ja hänen pyytämäänsä tiedon vettä. Sen tähden me veisuin ylistämme sano-
matonta laupeuttasi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Me kunnioitamme kolmipersoonaista Ykseyttä, yksiolennollista Kolminai-

suutta, Isää, Sanaa ja Pyhää Henkeä, luonnoltaan jakaantumatonta yhtä Juma-
laa, kaiken Luojaa, Herraa ja Valtiasta. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
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Oi Puhdas, me kutsumme Sinua läpikäymättömäksi Portiksi, viljelemättömäk-
si Maaksi, mannaa kantavaksi Arkuksi, Astiaksi, Lampunjalaksi ja hyvää tuok-
sua levittäväksi Suitsutusastiaksi. 

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

 
6. veisu  

Samarialaisen naisen kanoni 
Irmossi  

Älköön veden myrsky minua hukuttako, | älköönkä syvyys minua nielkö, | sil-
lä minut on heitetty pahojen tekojeni meren sydämen syvyyteen. | Sen tähden 
minä huudan Sinulle niin kuin Joona: | Nosta minun elämäni turmeluksesta || Si-
nun tykösi, oi meidän Jumalamme! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jeesus, uskottomat naulitsivat Sinut ristiin. Kristus, he lävistivät Sinut kei-

häällä, ja kunniallinen Joosef hautasi Sinut uuteen hautaan. Vapahtaja, kun Sinä 
nousit sieltä kunniassasi, nostit kanssasi koko luomakunnan, joka veisuin ylis-
tää valtaasi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Valtiaan voimallasi Sinä murskasit tuonelan salvat ja portit, Jumalana Sinä 

nousit ylös, tulit mirhantuojanaisia vastaan ja sanoit heille: Iloitkaa! Sinä lähetit 
heidät julistamaan opetuslapsille: Hän, joka elää, on noussut ylös ja ilmestynyt 
valistamaan maailman! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kirkkaasti säteilevä nuorukainen huusi: Naiset, miksi itkette? Miksi tuotte mir-

havoiteita niin kuin kuolleelle? Kristus on noussut ylös ja jättänyt käärinliinat tyh-
jiksi. Menkää ja ilmoittakaa ylösnousemuksesta Hänen ystävilleen! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, Sinä olet elämän runsas virta ja armon syvyys. Sinä vaelsit istumaan 

kaivolle ja huusit Samarian naiselle: Anna minulle vettä juodakseni, niin saat 
synninpäästön vettä! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Uskoen ruumiittomien voimien kanssa minä ylistän veisuin alutonta Isää, hä-

nen kanssaan hallitsevaa Poikaa ja yksiolennollista Henkeä, yhtä olemusta, luon-
toa ja kunniaa, yhtä hallitusta, kaikkien Jumalaa ja Luojaa, kaiken Kaitsijaa. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Puhdas, me veisuin ylistämme Sinua, ainoaa Neitsyttä, joka synnyttäessä-

si säilytit neitsyytesi, Sinua Herran Valtaistuinta, pyhää Porttia, saavuttamaton-
ta Vuorta, hengellisen valon Jalustaa, Jumalan valoisaa Häähuonetta, kunnian 
Majaa, Liitonarkkia, pyhän pöydän Astiaa. 
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Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, mi-
käli tapana on. 

Katabasi mineasta ja samarialaisen naisen tai pyhän kontakki ja iikossi. 
 

Samarialaisen naisen kontakki, 8. säv. 
Uskolla tultuaan kaivolle | samarialainen nainen näki Sinut, viisauden veden, | 

ja juotuaan sitä yltäkyllin || sai hän, aina ylistettävä, ainaiseksi osakseen ylhäisen 
valtakunnan. 

 
Samarialaisen naisen iikossi 

Kuunnelkaamme Samariassa tapahtuneita kunniallisia salaisuuksia, | joita Jo-
hannes meille opettaa: | Herra puhui naiselle ja pyysi vettä, | Hän joka on koon-
nut vedet ja hallitsee yhdessä Isän ja Hengen kanssa. || Hän, aina ylistettävä, tuli 
etsimään kuvakseen luomaansa ihmistä. 

 
7. veisu 

Samarialaisen naisen kanoni 
Irmossi  

Älä tyystin meitä hylkää nimesi tähden, | älä riko liittoasi, äläkä ota meiltä ar-
moasi, | oi Herra, meidän isäimme Jumala, || jota veisuin ylistetään iankaikkisesti! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Laupias Jumala, Sinut luettiin kärsimyksesi aikana omasta tahdostasi rikollisten 

joukkoon. Sen nähdessään järkkyi maa ja kalliot halkesivat kallistaessasi Kaikki-
valtiaan pääsi, oi Käsittämätön, ja aikojen alusta asti kuolleet nousivat ylös. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinun sielusi laskeutui syvimpään tuonelaan, ja Sinä toit voimassasi sieltä 

kaikki vangit, joita kuolema, katkera hirmuvaltias, oli pitänyt hallussaan aikojen 
alusta asti. Ja he huusivat Sinulle, Kristus Jumala: Kunnia olkoon suurelle pelas-
tustyöllesi! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Naisille ilmestynyt nuorukainen sanoi: Miksi te etsitte kuolleitten joukosta 

Häntä, joka elää iankaikkisesti? Hän on noussut ylös, niin kuin Hän itse on sano-
nut. Katsokaa ja nähkää tyhjät käärinliinat ja tyhjä hauta. Menkää kiireesti kerto-
maan tämä apostoleille! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Samarialainen nainen huusi Kristukselle: Sinä olet elämän vesi! Oi Sana, suo 

minunkin, aina jumalallista armoasi janoavan, juoda. Ja niin en enää kärsi tie-
tämättömyyden paahteessa, vaan julistan suuria tekojasi, oi Jeesus Herra. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Veisuin ylistämme Isää, Poikaa ja jumalallista Henkeä, luonnoltaan jakaan-
tumatonta Kolminaisuutta, joka jakaantuu persooniin, yhtä yksialkuista alutonta 
Olentoa, kaiken Luojaa ja Jumalaa, jolle kaikki taivasten joukot ylistystä veisaa-
vat. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Ihmeellisessä synnytyksessäsikin Sinä, pyhä Jumalansynnyttäjä, säilyit puh-

taana neitseenä. Sen tähden kaikki enkelten kuorot ja kaikki sukupolvet ylistä-
vät vaikenemattomin veisuin Sinua, Rajoittamattoman puhdasta sijaa. 

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

 
8. veisu 

Samarialaisen naisen kanoni 
Irmossi  

Sinä, Herra, olet viisaasti kaikki luonut. | Maan perustukset Sinä olet taidol-
lasi kiinnittänyt mittaamattomiin vesiin. | Sen tähden me kaikki veisaten huu-
damme: || Kiittäkää, Herran teot, lakkaamatta Herraa! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, ainoa kuolematon, kärsit omasta tahdostasi kuoleman. Sinä, taivaalli-

nen Kuningas, vangitsit tuonelan, murskasit vaskiportit ja toit sieltä ulos aikojen 
alusta vangitut, jotka lakkaamatta veisuin ylistävät Sinun hyvyyttäsi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Sinut, oi Pitkämielinen, ylennettiin omasta tahdostasi ristille, kalliot 

halkesivat, aurinko pimeni, temppelin väliverho repesi, maa järkkyi ja nöyryy-
tetty tuonela kauhistui ja vapautti kaikki vankinsa. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, Sinä laskematon Valkeus ja kaikkien Elämä, ilmestyit pimeydessä 

oleville. Kun vanhurskaat näkivät Sinut, oi Sana, he karkeloivat ja huusivat: Si-
nä saavuit päästämään kaikki synnin siteistä! Veisuin ylistämme Sinun valtaasi! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kuudennella hetkellä Sinä, oi Vapahtaja, istuit lähteellä ja annoit suuren lau-

peutesi tähden Samarian naiselle elämän tiedon vettä. Hänen kanssaan me kaik-
ki huudamme Sinulle veisaten: Kiittäkää, Herran teot, lakkaamatta Herraa! 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
Veisuin kunnioitamme iankaikkista Isää, yhtä alutonta Poikaa ja Pyhää Hen-

keä, kolmea yhtenä sekoittumattomana, jakaantumattomana Jumalana, kaikkien 
Luojana, yksivoimaisena vapaana Valtana, ja huudamme: Kiittäkää, Herran te-
ot, lakkaamatta Herraa! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
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Hiili puhdisti Jesajan, ja hän ennusti hengellisestä hiilestä, joka käsittämät-
tömästi syntyi ihmiseksi Sinusta, oi nuhteeton Neitsyt, poltti ihmisten synnin ja 
rakkaudessaan jumaloitti meidän luontomme. 

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 
Samarialaisen naisen kanoni 

Irmossi  
Israelin Jumala on osoittanut voimansa käsivarrellaan, | sillä Hän on kukista-

nut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset, | kun aamun Koitto korkeudes-
ta on katsonut meidän puoleemme || ja ohjannut meidät rauhan tielle. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Katso, kaikkien Elämän, Kristuksen, nähtiin omasta tahdostaan riippuvan 

puulla. Sen nähdessään maa järisi, monien nukkuneiden pyhien ruumiit nousi-
vat ylös ja tuonelan vankila järkkyi perustuksiltaan. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, hajotettuasi kuoleman hirmuvallan Sinä nousit haudasta ihanana Yl-

känä häämajasta. Jumalallisella voimallasi Sinä murskasit tuonelan salvat ja va-
listit maailman ylösnousemuksesi hengellisellä valolla. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Liittykäämme nyt kaikki hengellisiin kuoroihin ja huutakaamme: Herra on 

noussut ylös! Iloitkoon maa, riemuitkoon taivas ja pilvet satakoot meille van-
hurskauden kastetta meidän riemuiten viettäessämme juhlaa ja veisatessamme 
Kristukselle. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, ihmisten Elämä, hyvyyksien Lähde, vuodatti runsaasti opetuksiaan ja 

sanoi samarialaiselle naiselle: Anna minulle vettä juodakseni, niin minä annan 
sinulle vettä, joka kuivattaa syntiesi lähteen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kolmiaurinkoinen ykseys, aluton Isä, Poika ja Henki, yksi Jumaluus, kaikki-

en elämä ja Luoja, on jakamattomasti yksi. Uskovaiset, ylistäkäämme Häntä 
veisuin ja laulakaamme ruumiittomien kanssa kolmipyhäveisua. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
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Oi Puhdas, Sinusta tuli Valon asumus. Kirkasta minun sieluni silmät, jotka vi-
hollisen monet juonet ovat samentaneet, ja suo minun puhtain sydämin nähdä Si-
nusta ymmärryksen ylittäen koittanut Valkeus. 

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

Katabasi mineasta. 
 

Samarialaisen naisen eksapostilario, 2. säv. 
Kaikkivoimallinen Vapahtajani, | joka vuodatit heprealaisille vettä kovasta 

kalliosta, | Sinä kuljit Samariaan, | puhuit naiselle, pyysit vettä juodaksesi ja otit 
hänet uskoosi. || Nyt hän nauttii iankaikkisesta elämästä taivaissa. (Kahdesti) 

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

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) 
 

Kiitosstikiirat3 
Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 4. säv.  

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

Oi Jumalan ainosyntyinen Sana, | lähtemättä Isän helmasta | Sinä tulit ihmis-
rakkautesi tähden maan päälle ja tulit muuttumatta ihmiseksi. | Lihassa Sinä 
kärsit ristin ja kuoleman, oi jumaluudessasi kärsimyksistä vapaa, || ja kuolleista 
ylösnousten annoit ainoana kaikkivoimallisena kuolemattomuuden ihmissuvul-
le. (Kahdesti) 

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

                                        
3  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. 



33. Samarialaisen naisen torstai 

 

456 

Oi Jumalan… 
 

Apostolien stikiira, 4. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä 

kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
Oi kaikkivoimallinen Kristus, | Sinun Henkesi teki oppimattomista opetus-

lapsista opettajia. | Heidän sanansa kaikui kaikilla kielillä || ja voimallaan kukis-
ti eksytyksen! 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 4. säv. 

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

Kuinka ihailisimme taisteluanne, | oi pyhät marttyyrit? | Sillä pukeutuneina 
kuolevaiseen ruumiiseen | te saitte voiton ruumiittomista vihollisista. | Hirmu-
valtiaiden uhkaukset eivät teitä pelottaneet, kidutusten hyökkäykset eivät teitä 
masentaneet. | Totisesti oikein on Kristus antanut teille kunnian, || ja te rukoilet-
te meidän sieluillemme suurta armoa! 

 
Samarialaisen naisen doksastikon, 2. säv. 

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

Isän kanssa yhtä aluton ja iankaikkinen Poika, | Sana ja parannuksen Lähde, | 
saapui lähteelle. | Myös nainen Samariasta tuli ammentamaan vettä. | Hänet näh-
dessään Vapahtaja lausui: | Anna minulle vettä juodakseni ja mene kutsumaan 
miehesi. | Ikään kuin olisi puhunut ihmisen eikä Jumalan kanssa ymmärtämätön 
nainen kielteli: | ”Ei minulla ole miestä.” | Opettaja vastasi hänelle: | Totta puhut, 
ei sinulla ole miestä. | ”Viisi miestä sinulla on ollut, | ja se, joka sinulla nyt on, ei 
ole sinun miehesi.” | Sanojen hämmästyttämä nainen juoksi kaupunkiin ja huusi 
ihmisille: | Tulkaa tapaamaan Kristusta, || joka lahjoittaa maailmalle suuren ar-
monsa! 

 
Virrelmästikiirat, 4. säv., 

prosomoion ”Oi pyhä Georgios Voittaja!” 
Sinä, ainoa laupias, * olet hyvyyden lähde, | meri ja elämän aarreaitta. | Kuin-

ka Sinä puhuit samarialaisen naisen kanssa ja pyysit: | Anna minulle vettä juo-
dakseni, | että saisit synninpäästön? | Veisuin ylistämme suurta laupeuttasi, || jon-
ka tähden Sinä suuressa hyvyydessäsi * pelastat koko ihmissuvun. 

Liitelauselma: Nouse sotavaunuihisi || totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden 
puolesta. (Ps. 45:5b) 
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Tulkaa tapaamaan ihmistä, | joka tänään lähteellä istuessaan * sanoi minulle 
kaiken, mitä olen tehnyt. | Hän on totisesti suuri profeetta, | joka tuntee kaiken 
salaisen ja julkisen. | Oi ihmisiä rakastava, * joka annat janoaville elämän vettä, || 
lahjoita sitä minullekin, * etten enää koskaan janoaisi. 

Liitelauselma: Sinä rakastat vanhurskautta || ja vihaat vääryyttä. (Ps. 45:8a) 
Ikuinen Lähde, * kuolematon Elämä, | ehtymätön ja katoamaton Virta * vael-

si tietä, | istuutui lähelle kaivoa * ja lähetti opetuslapsensa hakemaan ruokaa. | 
Hän puhutteli vettä ammentavaa naista * haluten kohdata hänen sydämensä || ja 
valistaa hänen sielunsa silmät. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Samarialaisen naisen doksastikon, 3. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, ai-

na ja iankaikkisesti. Amen. 
Iloitkoot tänään kirkkaasti taivas ja maa, | sillä Kristus on ilmestynyt ihmise-

nä | päästääkseen Aadamin sukukunnan kirouksesta. | Samariaan saavuttuaan 
Hän osoittaa ihmein voimansa. | Hän, joka pukee pilvet vedellä, pyytää naiselta 
vettä. | Uskovaiset, kumartakaamme kaikki Häntä, || joka omasta laupiaasta tah-
dostaan tuli köyhäksi meidän tähtemme. 

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

ta, Kunnia… nyt…, Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta ylösnousemustropa-
rin sävelmällä. 

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

 
Ylösnousemustropari, 4. säv. 

Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen ylösnousemisesta | ja päästyänsä va-
paiksi esi-isäimme synnin tuomiosta | pyhät naiset, Herran opetuslapset, | kers-
katen sanoivat apostoleille: | Kukistettu on kuolema, | ylösnoussut on Kristus 
Jumala, || joka tekee maailmalle suuren laupeuden. 

 
Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta, 4. säv. 

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

Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, | tuli iankaikkisuudesta kätketty ja enke-
leillekin käsittämätön salaisuus maan päällä asuville ilmisaatetuksi: | Ilmestyi kah-
den luonnon yhteensulautumattomassa yhtymisessä lihaksi tullut Jumala, Kris-
tus, | joka omasta vapaasta tahdostaan alistui kärsimään meidän tähtemme ristin 
vaivat, || herättäen sen kautta ensin luodun Aadamin ja pelastaen kuolemalta mei-
dän sielumme. 
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Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

HETKET JA LITURGIA 
 
Kaikissa hetkissä arkisin Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen ja minean py-

hän tropari, jos on. Herran rukouksen jälkeen samarialaisen naisen kontakki. 
Liturgiassa saaton jälkeen Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen, pyhän temp-

pelissä temppelin tropari, sitten minean pyhän tropari tai kaksi troparia, pyhän 
temppelissä temppelin kontakki, sitten minean pyhän kontakki tai kaksi kontakkia, 
lopuksi samarialaisen naisen kontakki. 

 
Ylösnousemustropari, 4. säv. 

Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen ylösnousemisesta | ja päästyänsä va-
paiksi esi-isäimme synnin tuomiosta | pyhät naiset, Herran opetuslapset, | kers-
katen sanoivat apostoleille: | Kukistettu on kuolema, | ylösnoussut on Kristus 
Jumala, || joka tekee maailmalle suuren laupeuden. 

 
Samarialaisen naisen kontakki, 8. säv. 

Uskolla tultuaan kaivolle | samarialainen nainen näki Sinut, viisauden veden, | 
ja juotuaan sitä yltäkyllin || sai hän, aina ylistettävä, ainaiseksi osakseen ylhäisen 
valtakunnan. 

 


