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KUUDENNEN VIIKON MAANANTAI 
 

EHTOOPALVELUS SUNNUNTAI-ILTANA 
 

Avuksihuutopsalmit, 5. 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, 5. säv., prosomoion  

”Iloitse, Sinä kilvoitustaistojen totisesti tuoksuva aarre!”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) 

Sinä olet ihmisruumiimme näkökyvyn antaja, | maallisen olemassaolomme 
valo, | Jumala ja Sana, | kaiken Luoja ja Rakentaja. | Ja nyt tahtaalla ja puhtailla 
sormillasi, | joilla olet muovannut sekä maan tomun että meidän näkömme, | Si-
nä sanoin selittämättömästi * teet näkeväksi miehen, * joka tiedettiin syntymäs-
tään asti sokeaksi. | Ja kun mies, joka ei koskaan ollut nähnyt aurinkoa, sai ky-
vyn nähdä, | hän katsoi Sinua, loistavaa Aurinkoa, | ja näki Sinut, Kristus Juma-
lamme, || joka sanomattomasta laupeudestasi * olet meidät luonut. 

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

Mies, joka oli syntynyt sokeana * mutta tervein jäsenin, | ei osannut kuvitella, * 
minkä kaltainen on maailma, | sillä hän ei todellakaan ollut koskaan nähnyt. | Sik-
si hän törmäili kiviin ja haavoitti itseään. | Mutta saatuaan Sinulta täydellisen ter-
veyden * hän näki Sinut, valon Luojan, | maailman ainoan Valon ja julisti, | että 
Sinä olet koko luomakunnan Jumala, || Herra ja valon Antaja. 

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

Sokeat kirjanoppineet epäilivät, | ettei näkökyvyn saanut olisi sokea ollutkaan, | 
vaan teeskentelisi Vapahtajan antaneen hänelle näön. | He pitivät omasta tahdos-
taan kiinni lain kirjaimen pimeydestä, | jossa Kristus, loistava Aurinko, | säteilee 
ja on uudistanut sapatin. | Hän on kirkastanut lain varjon, | poistanut verhon ja 
antanut valonsa sädehtiä sokeille, | jotka nyt näkevät || ja saarnaavat maailmalle 
valkeuden Antajasta. 

 
                                        
1  Tavan mukaan tämä veisataan kuten Iloitse, eläväksitekevä risti. 
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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. 
 

Sokeana syntyneen doksastikon, 2. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Sokeana syntynyt sanoi ajatuksissaan: | Vanhempieniko synnin tähden olen 

syntynyt ilman näkökykyä? | Vaiko todistukseksi kansojen epäuskon tähden? | 
En jaksa kysellä, onko yö vai päivä. | Jalkani eivät kestä kiviin iskeytymistä. | En 
ole nähnyt auringonpaistetta | enkä edes Luojani kuvaa. | Mutta minä rukoilen 
Sinua, Kristus Jumala: || Katsahda puoleeni ja armahda minua! 

 
Virrelmästikiirat 

Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 5. säv. 
Oi Kristus, Sinä kunniallisella ristilläsi häpäisit kiusaajan | ja ylösnousemise-

si kautta teit synnin odan tylsäksi | ja pelastit meidät kuoleman porteista, || Me 
ylistämme Sinua, Jumalan ainokainen Poika. 

 
Katumusstikiira oktoehoksesta, 5. säv. 

Liitelauselma: Minä nostan silmäni Sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, 
niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin palvelijat-
taren silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Her-
ran, meidän Jumalamme, puoleen, || kunnes Hän armahtaa meitä. (Ps. 123:1–2) 

Herra, minä en lakkaa syntiä tekemästä, | ja vaikka odotankin ihmisrakkautta, | 
en tule tuntoihini! | Oi ainoa hyvä, voita minun paatumukseni || ja armahda minua! 

 
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 kunniakkaat marttyyrit, | ylenkatsoen kaikkea maanpäällistä | ja miehuulli-
sesti käyden kidutuksiin | te ette pettyneet autuuden toiveessanne, | vaan tulitte tai-
vasten Valtakunnan perillisiksi! | Kun teillä on uskallus ihmisiä rakastavan Juma-
lan edessä, || rukoilkaa maailmalle rauhaa ja meidän sieluillemme suurta armoa! 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
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Sokeana syntyneen doksastikon, 2. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Temppelistä tullessaan Jeesus tapasi syntymästään asti sokean. | Sääliväisenä 

Hän siveli tahdasta hänen silmilleen ja sanoi hänelle: | Mene peseytymään Sii-
loaan. | Ja peseydyttyään sokea sai näkönsä ja ylisti Jumalaa. | Hänen omaisensa 
kysyivät häneltä: | Kuka avasi silmäsi, joita ei kukaan näkevä ole kyennyt pa-
rantamaan? | Ja hän huusi: | Jeesukseksi kutsuttu mies käski minun peseytyä Sii-
loassa, ja niin sain näköni. | Hän on totisesti se, jota Mooses sanoo laissa Kris-
tukseksi Messiaaksi. || Hän on meidän sielujemme Vapahtaja! 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
Troparit veisataan 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 sunnuntail-
ta pyhän troparin sävelmällä. 

 
Ylösnousemustropari, 5. säv. 

Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaikki-
selle, | meidän pelastuksemme tähden Neitseestä syntyneelle. | Ja kumartukaamme 
Hänen edessänsä, | sillä Hän on hyvästä tahdostaan ylentänyt itsensä ristille | ja 
kärsinyt kuoleman || ja kunniakkaalla ylösnousemisellansa on kuolleet herättänyt. 

 
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 5. säv. 

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

Iloitse, läpikäymätön Herran portti. | Iloitse, Sinun turvaasi rientävien suoja-
muuri ja puolustus. | Iloitse, tyyni satama ja aviota tuntematon, joka Luojasi ja 
Jumalasi lihassa synnytit. | Älä lakkaa rukoilemasta niiden puolesta, | jotka Sinun 
Synnyttämääsi veisuin ylistävät || ja kumartaen kunnioittavat. 

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)  
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Ylösnousemustropari kahdesti, Kunnia…, pyhän tropari mineasta, jos on, 
Nyt…, Jumalansynnyttäjän tropari sunnuntailta pyhän troparin sävelmällä. Jos 
ei veisata pyhän troparia, ylösnousemustroparin jälkeen Kunnia… nyt…, Juma-
lansynnyttäjän tropari sunnuntailta ylösnousemustroparin sävelmällä. 

 
I katismatroparit 

Ylösnousemustropari, 5. säv. 
Herran ristille me kiitosta edeskannamme, | Hänen pyhää hautaustaan vei-

suilla kunnioitamme | ja Hänen ylösnousemistaan korkeasti ylistämme. | Sillä 
ollen Jumala Hän kuolleet kanssansa haudoista herätti, | riistäen kuolemalta val-
lan ja kiusaajalta voiman || ja lahjoittaen valkeuden helvetin asukkaille. 

 
Katumustropari oktoehoksesta, 5. säv. 

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

Valvokaamme kaikki ja käykäämme Kristusta vastaan | mukanamme run-
saasti öljyä ja loistavat lamput, | että pääsisimme sisälle häähuoneeseen, || sillä 
turha on oven ulkopuolelle suljetun huutaa Jumalalle: Armahda minua! 

 
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 5. säv. 

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

Herra, tavoitellessaan Sinun kärsimyksesi maljaa | voittajasi jättivät elämän 
nautinnot | ja pääsivät enkelten osallisuuteen. | Anna heidän pyyntöjensä kautta 
meidän sieluillemme || syntien armahdus ja suuri armo! 

 
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 5. säv. 

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

Maan asukkaat huutavat taivaan enkelten kanssa Sinulle, Jumalansynnyttäjä, 
riemuäänin: | Iloitse, taivaita avarampi Portti! | Iloitse, maasta syntyneiden ai-
noa pelastus! | Iloitse, Puhdas! | Iloitse, Armoitettu, || joka synnytit ihmismuo-
don ottaneen Jumalan! 

 
II katismatropari, 5. säv. 

Vaeltaessasi ennen ristiäsi ja ylösnousemistasi, oi Armollinen, | syntymästään 
asti sokea anoi hartaasti: | Daavidin Poika, armahda minua! | Anna minulle sil-
mien valo, | että minäkin näkisin Sinut! | Syljestä sekoittamallasi tahtaalla sinä, 
Sana, voitelit hänen silmänsä || ja valistit hänet kirkkaalla valollasi. (Kahdesti) 

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

Vaeltaessasi ennen… 
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Ylösnousemusveisu, 6. säv. 
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen | kumartakaamme pyhää Herraa Jee-

susta, | ainoaa synnitöntä. | Sinun ristillesi me kumarramme, oi Kristus, | ja Sinun 
pyhää ylösnousemistasi veisuilla ylistämme. | Sillä Sinä olet meidän Jumalam-
me. | Paitsi Sinua emme toista tunne, | Sinun nimeäsi avuksihuudamme. | Tulkaa, 
kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylösnouse-
mista, | sillä, katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen aina Her-
raa | me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa, | sillä kärsittyänsä meidän 
edestämme ristin vaivat || Hän kuolemallansa kuoleman kukisti. 

Psalmi 51.  
Edellisen sunnuntain eli sokeana syntyneen kanonista veisaamme irmossit 

kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja minean pyhän kanonista luemme neljä 
troparia, tai jos pyhälle on kuusi avuksihuutostikiiraa, luemme neljä troparia 
sokeana syntyneen kanonista ja kuusi troparia pyhän kanonista. Katabasit mi-
nean mukaan. Kolmannen veisun jälkeen minean muistopäivän asteesta riippuen 
minean pyhän tai sokeana syntyneen kontakki, iikossi ja katismatropari, Kun-
nia… nyt… ja sokeana syntyneen tai minean pyhän katismatropari. Kuudennen 
veisun jälkeen sokeana syntyneen tai pyhän kontakki ja iikossi. Ja veisaamme 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdeksännen veisun jälkeen sokeana syntyneen 
eksapostilario, Kunnia…, pyhän eksapostilario, jos on, Nyt…, sokeana synty-
neen eksapostilario.  

 
1. veisu  

Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

Israel kulki kastumatta maata, jossa ei aurinko ollut loistanut, jota ei aurinko 
ollut koskaan nähnytkään, | syvyyttä, jota ei taivaan kansi ollut paljaana nähnyt, | 
ja Sinä, Herra, veit heidät pyhityksesi vuorelle, || kun he veisasivat ja lauloivat 
voittovirttä. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Valtias, Sinä ainoa siunattu ja kaiken Luoja, nöyrryttyäsi ihmisenä vapaaeh-

toisesti ristiinnaulitsemiseen Sinä vuodatit maailmalle siunauksen ja elämän. 
Sen tähden me kiitämme, ylistämme ja kunnioitamme Sinua veisaten ja laulaen 
voittovirttä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Pitkämielinen Kristus, kunniallinen Joosef hautasi Sinut, kuolleen, syvään 

luolaan ja vieritti kiven haudan suulle, mutta Sinä nousit kunniassa ja nostit 
kanssasi kuolleista maailman, joka veisaa ja laulaa voittovirttä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
 



37. Sokeana syntyneen maanantai 

 

516 

Kunniallisille naisille ilmestynyt enkeli sanoi: Miksi te tuotte kyynelin mirha-
voiteita? Kristus on noussut kuolleista! Juoskaa kertomaan Jumalan näkijöille, 
murehtiville ja itkeville opetuslapsille, että he saavat iloiten tanssia ja karkeloida. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Tehdessään outoja ihmeitä Lunastaja paransi myös syntymästään sokean 

voidellen häntä tahtaalla ja sanoen: Mene ja peseydy Siiloassa, niin saat tietää 
minut Jumalaksi, joka suuresta laupeudestani vaellan ihmisenä maan päällä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Uskovaiset, palvellen yhtä kolmipersoonaista Olentoa ylistäkäämme Isää, 

Poikaa ja totuuden Henkeä, kaiken Luojaa, Herraa ja Lunastajaa, yhtä luoma-
tonta Jumalaa, ja huutakaamme ruumiittomien kanssa: Pyhä, pyhä, pyhä olet Si-
nä, Kuningas! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Puhdas, Sinun aviota tuntemattomassa kohdussasi asui suuressa armossaan 

Herra, joka halusi pelastaa vihollisen juonien turmeleman ihmisen. Rukoile Hän-
tä pelastamaan maamme vihollisten hyökkäyksestä ja miehityksestä. 

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

 
3. veisu  
Irmossi 

Oi Herra, vahvista | elämän aaltojen järkyttämä sydämeni | ja ohjaa Jumalana 
minut || suotuisaan satamaan! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Herra, Sinä vahvistit järkyttyneet sydämet järkyttäessäsi koko maan, kun 

ihmisenä kärsit puhtaan ristiinnaulitsemisesi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kunniallinen Joosef laski Sinut, oi Armollinen, uuteen hautaan, mutta Sinä 

nousit ylös kolmantena päivänä ja uudistit meidät. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalallisesti säteilevä enkeli sanoi naisille: Miksi te etsitte Herraa niin kuin 

kuollutta? Hän on noussut ylös, kuten Hän itse sanoi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, Armollinen, paransit kerran luoksesi tulleen syntymästään asti sokean, 

ja nyt hän ylistää Sinun pelastustyötäsi ja ihmeitäsi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Me kumarramme Jumalaa, alutonta Isää, Poikaa ja jumalallista Henkeä, luo-

matonta Kolmiluontoa, yhtä kolmipersoonaista kaiken Jumalaa. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
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Pyhä Valtiatar, Sinä synnytit neitseellisestä kohdusta ihmiseksi tulleen Juma-
lan. Rukoile, että Hän armahtaisi meitä. 

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

Katabasi mineasta ja pyhän tai sokeana syntyneen kontakki, iikossi ja katisma-
tropari sekä sokeana syntyneen tai pyhän katismatropari.  

 
Sokeana syntyneen katismatropari, 8. säv. 

Kaikkien Valtias ja Luoja tapasi kulkiessaan tiellä istumassa sokean, | joka va-
litti ja sanoi: | En ole eläissäni nähnyt auringonvaloa enkä kuun säteilevää loistet-
ta. | Sen tähden huudan Sinulle: Oi Neitseestä maailman valistamaan syntynyt, | 
Sinä, Laupias, täytä minutkin valollasi, | että eteesi langeten huutaisin: | Valtias 
Kristus Jumala, ainoa ihmisiä rakastava, || anna rikkomukseni anteeksi Sinun suu-
ren armosi tähden!  

 
4. veisu 
Irmossi 

Herra, minä kuulin Sinulta sanoman ja peljästyin, | minä käsitin Sinun talou-
denhoitosi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Sinut, oi Elämä, naulittiin ristinpuuhun, teit Sinä suuressa armossasi uu-

delleen eläväksi minut, puun kautta kuolleen. Sen tähden minä ylistän Sinua, oi 
Sana. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, tultuasi ihmeellisesti uskontotuuksiesi palvelijain luo, Sinä sanoit heil-

le: Menkää kaikkialle saarnaamaan minun ylösnousemistani! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Todistaen haudasta ylösnousemisesi Sinä, Herra Kristus, viivyit useita päiviä 

ystäviesi luona heitä ilahduttaen. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, Sinä annoit sokeana syntyneelle näön sanoessasi: Mene, peseydy, näe 

ja ylistä minun jumaluuttani! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi kunniassasi yksi, aluton Kolminaisuus, sinä olemukseltasi jakaantumaton, 

mutta persooniin jakautuva, pelasta kaikki, jotka peljäten ja uskolla Sinua ylistävät. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Puhdas ja Nuhteeton, me ylistämme yliluonnollista synnytystäsi ja uskoen 

ylistämme autuaaksi Sinua, kaikkien Jumalan Synnyttäjää! 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 

mikäli tapana on. 
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5. veisu 
Irmossi 

Kiiruhda, armahda kurjaa sieluani, | joka taistelee himojen yön pimeydessä, | 
ja anna päivänkirkkaitten säteittesi loistaa minussa, || oi hengellinen Aurinko, 
että valo lävistäisi yön! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinut, Armollinen, nostettiin puulle ja Sinä ylensit kanssasi kaikki ihmiset. 

Sinä, kaiken ainoa Jumala, kuoletit meitä vastaan taistelevan käärmeen ja teit 
eläväksi kättesi luomuksen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinut, kuolematon Kuningas, haudattiin vapaaehtoisesti kuolleena. Sinä tyh-

jensit tuonelan valtakunnan ja kuolleista nousemisesi kautta nostit ylös kuolleet. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Uskoton kansa surmasi Sinut, oi Sana, joka teit maan päällä suuria ihmeitä. 

Mutta ainoana voimallisena Sinä, Kristus Herra, nousit kuolleista, niin kuin edel-
tä olit ilmoittanut. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä avasit sokean silmät, jotka eivät olleet nähneet maallista valoa, ja sa-

malla valistit hänen sielunsa silmät. Hän tunsi Sinut laupeudessasi ihmisenä il-
mestyneeksi Luojaksi ja uskolla ylisti Sinua. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kaikki uskovaiset, ylistäkäämme Kolminaisuuden ykseyttä ja ykseyden Kol-

minaisuutta, Isää, Poikaa ja totuuden Henkeä, yhtä Jumalaa, kaiken totista Luojaa. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Puhdas, Jumalan armoittama Neitsytäiti, kuinka Sinä synnytit miehestä mi-

tään tietämättä? Kuinka Sinä ravitsit luomakunnan Ravitsijaa? Sen tietää yksin 
Hän, kaiken Luoja ja Jumala. 

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

 
6. veisu  
Irmossi 

Herra, niin kuin Sinä pelastit profeetan pedosta, | nosta minutkin ylös hillit-
tömien himojen syvyydestä, | minä rukoilen, että saisin vieläkin || nähdä Sinun 
pyhän temppelisi! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Ihmisiä rakastava Valtias ja Herra, Sinut ristiinnaulittiin ryövärien kanssa, ja 
Sinä pelastit kavalien ryövärien aikeilta ja sielun turmelevista himoista kaikki, 
jotka veisuin yhteen ääneen ylistävät ristiinnaulitsemistasi ja ylösnousemistasi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, Sana ja Herra, hengettömänä haudattiin Sinut, joka olet henkäyksel-

läsi kaikki kuolleet elävöittänyt, mutta jumalallisessa voimassasi Sinä nousit 
ylös tyhjentäen kaikki haudat. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ylösnousemisesi jälkeen Sinä, Kristus, sanoit ystävillesi: Pysykää Jerusale-

missa, kunnes teidät puetaan korkeudesta voittamattomaan voimaan, vahvaan 
puolustukseen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Sana, Sinä teit maasta tahtaan ja voitelit syntymästään asti sokean silmät. 

Sinä lahjoitit hänelle näön, ja hän ylisti veisuin puhdasta voimaasi, jonka kautta 
Sinä olet pelastanut maailman. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Sinä, kolmipersoonainen Ykseys, syntymätön Isä, syntynyt Poika ja lähtenyt 

Henki, kolmipyhä Herra, yksi Olento ja Voima, pelasta koko kansasi! 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Kuka kertoisi suurista teoistasi, oi Puhdas? Sinä, nuhteeton Neitsyt, synnytit 

yliluonnollisesti ihmiseksi Jumalan, joka Sinun kauttasi pelastaa maailman kai-
kista synneistä. 

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

Katabasi mineasta ja sokeana syntyneen tai pyhän kontakki ja iikossi. 
 

Sokeana syntyneen kontakki, 4. säv. 
Sieluni silmät sokaistuina minä tulen eteesi, oi Kristus, | niinkuin sokeana syn-

tynyt | ja synninkatumuksessa huudan Sinulle: | Sinä olet pimeydessä oleville || 
kirkkaasti loistava valkeus. 

 
Sokeana syntyneen iikossi 

Kristus, Sinä pimeydessä olevien valkeus | ja eksyneitten ohjaaja, | lahjoita 
minulle sanomaton viisaus | ja ylhäinen tieto, | että kertoisin, mitä jumalallinen 
rauhan evankeliumi opettaa sokealle tekemästäsi ihmeestä. | Syntymästään asti 
sokea sai ruumiin ja sielun silmät | ja uskolla huusi: | Sinä olet pimeydessä olevil-
le || kirkkaasti loistava valkeus. 

 
7. veisu 
Irmossi 

Nuorukaisten rukous sammutti tulen! | Vilpoinen pätsi julisti ihmettä, | kun 
se ei liekeissä polttanut niitä, || jotka veisuin ylistivät meidän isiemme Jumalaa! 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja, kun Sinut nostettiin puulle, aurinko pimeni, maa vavahteli, koko 

luomakunta järkkyi ja kuolleet nousivat haudoistaan. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Sinä, Kuningas, nousit kuolleista, tuonelassa uinuneet sielut nousivat 

kanssasi ylös ja ylistävät nyt kuoleman kahleet kirvoittanutta valtaasi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Naiset tulivat aamulla voitelemaan Sinua, Herra, mutta saatuaan tietää Sinun 

nousseen kuolleista he iloitsivat pyhien opetuslasten kanssa. Heidän esirukous-
tansa tähden anna anteeksi pahat tekomme. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä voitelit sokean silmät tahtaalla ja käskit hänen mennä Siiloaan. Pesey-

dyttyään hän sai näkönsä ja ylisti veisuin Sinua, Kristus, kaiken Kuningas. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Ylistäkäämme veisuin alutonta Isää, yhtä alutonta Poikaa ja Pyhää Henkeä: 

Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, Jumala, kaiken Kuningas! 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä, Viaton, osoittauduit synnytyksen jälkeenkin neitseeksi, sillä sinä, Puh-

das, synnytit Jumalan, joka voimassaan uudisti luonnon. Rukoile aina, että Hän 
pelastaisi meidät! 

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

 
8. veisu 
Irmossi 

Enkelten ryhmät ja ihmisten joukot, nuorukaiset, | kiittäkää Kuningasta ja kai-
ken Luojaa! | Papit veisuin ylistäkää || ja ihmiset korkeasti kunnioittakaa Häntä 
kaikkina aikoina! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun enkelit näkivät Sinun, kaiken Kuninkaan Kristuksen, ristillä riippuvan ja 

koko luomakunnan pelvosta muuttuvan, he hämmästyivät ja ylistivät ihmisrak-
kauttasi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nähdessään Sinut, Kristus, alhaalla tuonela vaikeroi ja luovutti kiireesti aikojen 

alusta asti vartioimansa kuolleet, jotka veisuin ylistivät Sinun ihmisrakkauttasi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Suuria ihmeitä teit Sinä, Kristus, ja annoit vapaaehtoisesti ylentää itsesi ristil-

le. Sinut, tuonelan kuolettaja, luettiin kuolleitten joukkoon ja rohkeasti Sinä va-
pautit kaikki vangit. 
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, Sinä teit luoksesi tulleen sokean näkeväksi. Käskit hänen peseytyä 

Siiloan altaassa ja niin saada näkönsä ja saarnata, että Sinä olet maailman pelas-
tukseksi ihmisenä ilmestynyt Jumala. 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
Jakaantumaton Kolminaisuus, sekoittumaton Ykseys, kaikkien Jumala ja 

kaiken Luoja, pelasta kaikista koettelemuksista meidät, jotka uskolla veisaam-
me ylistystäsi ja kumarramme Sinua. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Jumalan armoittama puhdas Neitsyt, rukoile alati Poikaasi, ettei Hän saattaisi 

minua häpeään tuomiopäivänä, vaan lukisi minut valittujen lammasten joukkoon. 
Edellisten doksastikonien tilalle troparit ja doksastikonit minean kanonista, 

mikäli tapana on. 
Liitelauselma: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, || veisaten 

ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 
Katabasi mineasta. 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu 
Irmossi 

Voimallinen on tehnyt Sinulle suuria, | sillä Hän osoitti Sinut synnytyksen jäl-
keenkin puhtaaksi Neitseeksi, | kun Sinä synnytit oman Luojasi. || Sen tähden me 
ylistämme Sinua, oi Jumalansynnyttäjä! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja Kristus, Sinut naulittiin ristinpuuhun, Sinä sait voiton vihollisen 

kaikista vastustavista voimista ja hävitit vanhan kirouksen. Sen tähden me vel-
vollisuutemme mukaan Sinua suuresti ylistämme. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nähdessään Sinut, oi Sana, alhaalla vangittujen sielujen kanssa tuonela vaike-

roi ja peljäten vapautti kaikki kuolleet, jotka tunsivat Sinun voimasi vallan. Hei-
dän kanssaan me Sinua suuresti ylistämme. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nähdessään Sinun tekevän tunnustekoja ja peljättäviä ihmeitä hebrealaisten 

joukko surmasi kateuksissaan Sinut, joka ylösnousemisesi kautta vangitsit tuo-
nelan ja nostit väkevänä kaikki kanssasi kuolleista. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Elämänantaja, Sinä teit tunnustekoja ja annoit sokeille näön. Sinä nousit kuol-

leista, niin kuin itse olit ilmoittanut ja ilmestyit ylösnousemisesi jälkeen pyhille 
opetuslapsillesi. Heidän kanssaan me iankaikkisesti Sinua suuresti ylistämme. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Minä palvelen Valkeutta – Isää, kunnioitan Valkeutta – Poikaa ja veisuin ylis-
tän Valkeutta – totuuden Henkeä, yhtä jakaantumatonta Valkeutta, joka käsite-
tään kolmipersoonaiseksi Jumalaksi, koko luomakunnan Kuninkaaksi. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Puhdas Neitsyt, Sinusta tuli taivaita avarampi, kun otit ruumiillisesti vastaan 

kuvaamattoman Jumalan ja synnytit Hänet kaikkien niiden lunastukseksi, jotka 
vakain mielin veisaavat ylistystäsi. 

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

Katabasi mineasta. 
 

Sokeana syntyneen eksapostilariot, 2. säv. 
Synnin pimeys on sokaissut hengelliset silmäni. | Armollinen Herra, anna mi-

nulle nöyryyttä, || valista minut ja puhdista minut katumuksen kyynelin. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minean pyhän eksapostilario, jos on. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Vapahtajamme kohtasi kulkiessaan sokean. | Hän sylki maahan, teki tahtaan 

ja voiteli hänet sillä ja lähetti hänet Siiloaan peseytymään. || Peseydyttyään mies 
sai nähdä Sinun valkeutesi, oi minun Kristukseni. 

 
Kiitospsalmit, 5. 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) 

 
Kiitosstikiirat2 

Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 5. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-

tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 
 
 

                                        
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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Lainrikkojien lukittua hautakiven sinetillä | astuit Sinä, Herra, ulos haudasta 
kuten olit Jumalansynnyttäjästä syntynyt. | Ruumiittomille enkeleillesi oli Sinun 
lihaksitulosi käsittämätön, | eivätkä Sinua vartioivat sotamiehet ylösnousemisesi 
hetkeä aistein havainneet, | sillä nämä molemmat ihmeet ovat sinetillä lukitut 
uteliaisuudella tutkivien ymmärrykseltä, | mutta paljastetut niiden hengelle, jotka 
tätä salaisuutta uskolla kumartavat. || Suo siis meille, jotka sitä veisuin ylistäm-
me, riemu ja suuri laupeutesi. (Kahdesti) 

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

Lainrikkojien lukittua… 
 

Katumusstikiira oktoehoksesta, 5. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä 

kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
Voi, kuinka olenkaan tullut hedelmättömän viikunapuun kaltaiseksi, | ja pel-

kään kirousta ja katkaisua! | Mutta Sinä, taivaallinen viljelijä, Kristus Jumala, | 
tee kuivettunut sieluni hedelmälliseksi, | ota minut vastaan niin kuin tuhlaajapo-
jan || ja armahda minua! 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 1. säv. 

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

Siunattu on taivasten Kuninkaan sotajoukko, | sillä vaikka voittajat olivatkin 
maasta syntyneitä, | he riensivät tavoittamaan enkeliarvoa ylenkatsoen ruumiin-
sa, | ja kärsimysten kautta he tulivat otollisiksi ruumiittomien kunniaan. | Hei-
dän rukoustensa tähden, oi Herra, || lähetä meille suuri armosi! 

 
Sokeana syntyneen doksastikon, 4. säv. 

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

Pitäen koko elämäänsä yönä sokea huusi Sinulle, Herra: | Avaa silmäni, Daa-
vidin Poika, meidän Vapahtajamme, || että minäkin kaikkien kanssa veisuin ylis-
täisin Sinun voimaasi! 
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Virrelmästikiirat, 5. säv.,  
prosomoion ”Pyhittäjäisä, jumalankantaja”3 

Kun omasta mielestään näkevät huomasivat odottamatta sokean näkevän, | 
heidän järkensä, sielunsa ja mielensä sokaistui. | He tivasivat häneltä: | Kuinka 
sinä, syntymästäsi sokea ja tienvierillä kerjännyt, | nyt katsot ikään kuin näkisit? | 
Sen tähden mies kertoi valon Antajasta. | Hän on luonut maailman valot, | ja ne 
julistavat hänen olevan Jumalan ikiaikainen Poika, | joka viimeisinä aikoina on 
laupeudestaan ilmestynyt ihmisenä || Neitseestä ja Pyhästä Hengestä. 

Liitelauselma: Käänny minun puoleeni, || ole minulle armollinen. (Ps. 119: 
132a) 

Ihmiset pitivät taakkana ja rasituksena syntymästään saakka sokeaa, | joka 
vaelsi lyöden jalkansa kiviin. | Hän ei nähnyt ja joutui tukeutumaan sauvaan. | 
Sen tähden hän turvautui valon Antajaan, | joka teki hänet näkeväksi. | Niin mies 
sai omin silmin nähdä hänet maan tomusta kuvakseen ja kaltaisekseen tehneen 
Luojansa, | joka syljen ja tomun avulla kirkasti hänen silmänsä || sekä ihmisrakka-
udessaan salli hänen nähdä auringon. 

Liitelauselma: Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi || äläkä salli minkään 
vääryyden minua hallita. (Ps. 119:133) 

Nähdessään valon sokea näki kaltaisessaan ihmishahmossa Isän Sanan. | Mui-
den ihmisten tavoin hän havaitsi valoa kantavan ja päivää hallitsevan auringon | 
ja iloitsi uudesta näkemisestään, | joka soi hänen kulkea tietään suoraan ja harha-
askelitta. | Hän tunsi valistajansa suuresta laupeudestaan ihmiseksi tulleeksi Ju-
malan Pojaksi. | Jumala oli jäänyt siksi, mikä oli, | ja omaksunut sen, mitä ei ol-
lut, || yhdistäen ne sekoittumattomasti toisiinsa. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
Tietä kulkiessasi Sinä, oi Herra, | tapasit syntymästään asti sokean miehen. | 

Hämmästyneet opetuslapset kysyivät Sinulta sanoen: | ”Rabbi, kuka teki syntiä, 
tämäkö vai hänen vanhempansa, | että hänen piti sokeana syntymän?” | Mutta Si-
nä, Vapahtaja, vastasit heille: | ”Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempan-
sa, | vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.” | Minun tulee saattaa pää-
tökseen Lähettäjäni antama työ, | jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanottuasi 
Sinä syljit maahan, | teit tahtaan ja voitelit sokean silmät sanoen: | ”Mene ja pe-
seydy Siiloan lammikossa.” | Mies peseytyi ja tuli terveeksi, | kumarsi Sinua ja 
huusi: | Herra, minä uskon! || Sen tähden mekin anomme: Armahda meitä! 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
 

                                        
3  Veisataan tavallisella sävelmällä. 
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Troparit veisataan 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 sunnuntail-
ta pyhän troparin sävelmällä. 

 
Ylösnousemustropari, 5. säv. 

Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaik-
kiselle, | meidän pelastuksemme tähden Neitseestä syntyneelle. | Ja kumartukaam-
me Hänen edessänsä, | sillä Hän on hyvästä tahdostaan ylentänyt itsensä ristille | 
ja kärsinyt kuoleman || ja kunniakkaalla ylösnousemisellansa on kuolleet herät-
tänyt. 

 
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 5. säv. 

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

Iloitse, läpikäymätön Herran portti. | Iloitse, Sinun turvaasi rientävien suoja-
muuri ja puolustus. | Iloitse, tyyni satama ja aviota tuntematon, joka Luojasi ja 
Jumalasi lihassa synnytit. | Älä lakkaa rukoilemasta niiden puolesta, | jotka Si-
nun Synnyttämääsi veisuin ylistävät || ja kumartaen kunnioittavat. 

 
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

HETKET JA LITURGIA 
 
Kaikissa hetkissä arkisin Veisatkaamme, uskovaiset ja minean pyhän tropari, 

jos on. Herran rukouksen jälkeen sokeana syntyneen kontakki. 
Liturgiassa saaton jälkeen Veisatkaamme, uskovaiset, pyhän temppelissä 

temppelin tropari, sitten minean pyhän tropari tai kaksi troparia, pyhän temppe-
lissä temppelin kontakki, sitten minean pyhän kontakki tai kaksi kontakkia, lo-
puksi sokeana syntyneen kontakki. 

 
Sokeana syntyneen kontakki, 4. säv. 

Sieluni silmät sokaistuina minä tulen eteesi, oi Kristus, | niinkuin sokeana syn-
tynyt | ja synninkatumuksessa huudan Sinulle: | Sinä olet pimeydessä oleville || 
kirkkaasti loistava valkeus. 

 



 

 


