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KUUDENNEN VIIKON KESKIVIIKKO 
PÄÄSIÄISEN PÄÄTTÄJÄISJUHLA 

 
EHTOOPALVELUS TIISTAI-ILTANA 

 
Aloitus kuten pääsiäisenä. Alkusiunauksen jälkeen Amen. Papisto veisaa kol-

mesti pääsiäistroparin, sen jälkeen kuoro: 
 

Pääsiäistropari, 1. säv. 
Kristus nousi kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja haudoissa ole-

ville elämän antoi. 
Esimies (vanhin pappi) veisaa liitelauselman 1: Nouskoon Jumala, || niin Hä-

nen vihollisensa hajoitetaan! (Ps. 68:2)1 
Kuoro veisaa pääsiäistroparin: Kristus nousi kuolleista, | kuolemallaan kuo-

leman voitti || ja haudoissa oleville elämän antoi. 
Liitelauselma 2: Niinkuin savu hajoaa, niinkuin vaha sulaa tulen hohteessa, || 

niin Sinä hajoita heidät! (Ps. 68:3) 
Pääsiäistropari: Kristus nousi kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja 

haudoissa oleville elämän antoi. 
Liitelauselma 3: Niin hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edestä, || 

mutta vanhurskaat riemuitkoot! (Ps. 68:3–4) 
Pääsiäistropari: Kristus nousi kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja 

haudoissa oleville elämän antoi. 
Liitelauselma 4: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; || iloitkaamme ja rie-

muitkaamme tänä päivänä! (Ps. 118:24) 
Pääsiäistropari: Kristus nousi kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja 

haudoissa oleville elämän antoi. 
Liitelauselma 5: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Pääsiäistropari: Kristus nousi kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja 

haudoissa oleville elämän antoi. 
Liitelauselma 6: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Pääsiäistropari: Kristus nousi kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja 

haudoissa oleville elämän antoi. 
Esimies: Kristus nousi kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti. 
Kuoro: Ja haudoissa oleville elämän antoi. 
Heti tämän jälkeen luetaan alkupsalmi. Sitten seuraa suuri ektenia sekä ta-

vallinen katisma jne. 
 

                                        
1  1. liitelauselma kirkkoslaavinkielisen pentekostarionin mukaan: Nouskoon Jumala, niin Hänen 

vihollisensa hajoitetaan! Hänen vihamiehensä pakenevat Hänen kasvojensa edestä! 
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Avuksihuutopsalmit, 2. 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 

Sokeana syntyneen stikiirat, 2. säv. 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

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

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! 

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

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! 

 
Sokeana syntyneen stikiira, 4. säv. 

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

Pitäen koko elämäänsä yönä sokea huusi Sinulle, Herra: | Avaa silmäni, 
Daavidin Poika, meidän Vapahtajamme, || että minäkin kaikkien kanssa veisuin 
ylistäisin Sinun voimaasi! 

 
Sokeana syntyneen stikiira, 5. säv. 

Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönän-
sä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8) 
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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 
Sinä, Vapahtaja, vastasit heille: | ”Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhem-
pansa, | vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.” | Minun tulee saattaa 
päätökseen Lähettäjäni antama työ, | jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanot-
tuasi Sinä syljit maahan, | teit tahtaan ja voitelit sokean silmät sanoen: | ”Mene ja 
peseydy Siiloan lammikossa.” | Mies peseytyi ja tuli terveeksi, | kumarsi Sinua 
ja huusi: | Herra, minä uskon! || Sen tähden mekin anomme: Armahda meitä! 

 
Sokeana syntyneen stikiirat, 8. säv. 

Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kan-
sat. (Ps. 117:1) 

Vanhurskauden hengellinen Aurinko, Kristus Jumala, | Sinä valaisit puhtaalla 
kosketuksellasi syntymästään saakka sokean aineelliset ja hengelliset silmät. | 
Kirkasta meidänkin sielumme silmät ja osoita meidät päivän lapsiksi, | että us-
kolla ylistäisimme Sinua: | Suuri ja sanomaton on laupeutesi meitä kohtaan, oi 
ihmisiä rakastava! || Kunnia olkoon Sinulle! 

Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran 
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2) 

Kristus Jumala, joka suuren armosi tähden tulit ihmiseksi, | käsittämättömäs-
tä laupeudestasi Sinä armahdit syntymästä saakka sokean | ja sivellen Luojan-
sormillasi tahtaalla hänen silmiään soit hänelle jumalallisen kirkkauden. | Sinä, 
valon ainoa antelias lahjoittaja, || kirkasta meidänkin sielujemme silmät! 

 
Sokeana syntyneen doksastikon, 8. säv. 

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

Kristus, kuka kertoisi vallastasi? | Tai kuka luettelisi monet ihmeesi? | Hy-
vyydessäsi Sinä ilmestyit maan päälle kahdessa luonnossa | ja kahdenlaisen pa-
rannuksen lahjoitit sairaille. | Sinä avasit syntymästään saakka sokean sekä ruu-
miin että sielun silmät. | Sen tähden hän tunnusti Sinut salatuksi Jumalaksi, || jo-
ka annat kaikille suuren armosi. 

Saattoa ei ole. Ehtooveisu luetaan. Illan prokiimeni. Suo, Herra… Anomus-
ektenia. 

 
Virrelmästikiira oktoehoksesta, 5. säv. 

Sinua, Kristus Vapahtaja, | lihaksi tullutta, mutta taivaista erkanematonta, | 
me veisuäänin ylistämme. | Sillä Sinä, ihmisiä rakastava Herra, | otit meidän su-
kukuntamme edestä vastaan ristin ja kuoleman | ja riistettyäsi helvetin porteilta 
niiden voiman nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista || pelastaen meidän 
sielumme. 
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Pääsiäisstikiirat, 5. säv. 
Liitelauselma: Nouskoon Jumala, | niin Hänen vihollisensa hajoitetaan! (Ps. 68:2) 
Nyt on meille pyhitetty Pääsiäinen tullut, | uusi pyhä Pääsiäinen, | salainen 

Pääsiäinen, | kaikkein kunniallisin Pääsiäinen, | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapah-
taja, | viaton Pääsiäiskaritsa, | suuri Pääsiäinen, | uskovaisten Pääsiäinen; | Pää-
siäinen, joka on meille paratiisin oven avannut, || Pääsiäinen, | joka kaikki usko-
vaiset pyhittää. 

Liitelauselma: Niinkuin savu hajoaa, niin Sinä hajota heidät! (Ps. 68:3) 
Nähtyänne näyn tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: | 

Ota meiltä vastaan | Kristuksen ylösnousemisen ilosanoma; | riemuitse, | toimeen-
pane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi Kuninkaan Kristuksen || ylkänä tulevan ulos 
haudasta. 

Liitelauselma: Hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edessä, mutta van-
hurskaat riemuitkoot! (Ps. 68:34) 

Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset | 
löysivät kivellä istuvan enkelin, | joka julisti heille sanoman: | Miksi te etsitte 
Elävää kuolleitten seassa? | Miksi itkien haette Turmeltumatonta turmelukses-
ta? || Menkää ja ilmoittakaa tämä Hänen opetuslapsillensa! 

Liitelauselma: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuit-
kaamme tänä päivänä! (Ps. 118:24) 

Oi ihana Pääsiäinen! | Oi Pääsiäinen, | Herran Pääsiäinen! | Jalo pääsiäisjuhla 
on meille tullut! | Oi Pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme! | Oi 
Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi pääseminen! | Sillä tänään haudasta, | aivan 
kuin jostakin juhlamajasta | tuli ulos kunniansa loistossa Kristus | ja täytti ilolla 
naiset sanoen heille: || Ilmoittakaa tämä apostoleille! 

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

Ylösnousemisen päivä! | Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme 
toinen toistamme! | Veljet, | sanokaamme myös vihollisillemmekin: | Antakaam-
me kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi | ja näin huutakaamme: | Kristus nousi 
kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja haudoissa oleville elämän antoi. 

[Kristus nousi kuolleista vain kerran, doksastikonin osana.] 
Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket jne.  
 

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. 
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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. 

Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan. Loppusiunauksen ilman ristiä pappi 
lausuu: Kuolleista ylösnoussut… myös päivän pyhää muistellen. Ja veisataan 
pitkää ikää. 

 
 

AAMUPALVELUS 
 
Aamupalveluksessa alkusiunaus: Kunnia olkoon pyhälle, yksiolennollisel-

le…, johon kuoro vastaa: Amen. Sitten pääsiäistropari liitelauselmineen kuten 
ehtoopalveluksen alussa. Sen jälkeen tavalliseen tapaan Kunnia olkoon Juma-
lalle korkeuksissa ja heksapsalmit jne.  

 
Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. | Siunattu on Hän, || joka tulee Herran 

nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)  
 
Veisatkaamme, uskovaiset kahdesti, Kunnia… nyt… ja Iloitse, läpikäymätön. 
 

I katismatroparit, 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. 

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

Kuolleeksi sanottiin Sinua, Herra, joka kuoletit kuoleman. | Hautaan pantiin 
Sinut, joka tyhjensit haudat. | Ylhäällä sotilaat vartioivat hautaa, | alhaalla Sinä 
nostit ylös kaikki aikojen alusta asti kuolleina olleet. || Kaikkivoimallinen ja kä-
sittämätön Herra, kunnia olkoon Sinulle. 

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

Iloitse, Jumalan läpikulkema pyhä vuori. | Iloitse, hengen elävöittämä ja tu-
lessa kulumaton orjantappurapensas. | Iloitse, ainoa silta, jonka kautta maailmal-
la on pääsy Jumalan tykö | ja joka kuolevaisia iankaikkiseen elämään johdatat. | 
Iloitse, puhdas Neitsyt, | joka miehestä mitään tietämättä || Kristuksen, meidän 
sielujemme pelastuksen, synnytit. 
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II katismatropari, 5. säv. 
Hän, joka on Isän ja Hengen kanssa | yhtä aluttomana pukeutunut valkeuteen 

niin kuin viittaan, | pukeutui ihmisrakkaudessaan meidän luontoomme. | Juma-
lana Hän karkotti ihmisten sairaudet || ja antoi silmien valon syntymästään 
saakka sokealle. (Kahdesti) 

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

Hän, joka… 
 

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. 
Pääsiäiskanonista veisaamme irmossit kahdesti ja veisaamme siitä yhteensä 

neljä troparia, ja sokeana syntyneen kanonista luemme neljä troparia, ja hela-
torstain eli taivaaseenastumisen esijuhlan kanonista luemme neljä troparia. 
Katabaseina ovat helatorstain ensimmäisen kanonin irmossit. Kolmannen vei-
sun jälkeen sokeana syntyneen kontakki, iikossi ja katismatropari sekä esijuhlan 
katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen pääsiäisen kontakki ja iikossi. Juma-
lansynnyttäjän kiitosvirttä ei veisata, vaan pääsiäiskanonin yhdeksännen veisun 
liitelauselmat. Yhdeksännen veisun jälkeen pääsiäisen eksapostilario kahdesti 
sekä sokeana syntyneen eksapostilario. 

 
1. veisu  

Pääsiäiskanoni, 1. säv. 
Irmossi 

Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on pääsiäinen! Her-
ran pääsiäinen! | Sillä Kristus, meidän Jumalamme, | saattoi kuolemasta elä-
mään | ja maasta taivaaseen || meidät, jotka voittovirttä veisaamme. 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Puhdistakaamme tunteet, | niin me näemme Kristuksen, | säteilevän ylösnou-

semisensa lähestymättömässä valossa | ja voittovirttä veisatessamme | me Hänel-
tä selvästi kuulemme || tervehdyksen: Iloitkaa! 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
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Taivaat oikein riemuitkoot, | maa iloitkoon, | ja koko maailma, | näkyväinen 
sekä näkymätön, | viettäköön juhlaa, || sillä Kristus – iankaikkinen ilo – nousi 
ylös kuolleista. 

 
Sokeana syntyneen kanonista, 5. säv. 

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. 
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: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Puhdas, Sinun aviota tuntemattomassa kohdussasi asui suuressa armos-

saan Herra, joka halusi pelastaa vihollisen juonien turmeleman ihmisen. Rukoi-
le Häntä pelastamaan maamme vihollisten hyökkäyksestä ja miehityksestä. 

 
Herran taivaaseenastumisen esijuhlan kanoni, 5. säv., 

jossa reunavärssynä ovat aakkoset 
1. veisu 

[Irmossi: Kristus, joka voimallisella…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus nousee ihmisruumiissaan Isän luo. Ylistäkäämme tänään Häntä kii-

tosveisuja ja voittovirttä veisaten. (Kahdesti) 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalalliset kirjoitukset ja Jumalan viisaiden saarnaajien julistukset ovat 

täyttyneet, sillä ylösnousemisensa jälkeen Valtias nousee kunniassa taivaisiin. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Maa karkeloi hiljaisuudessa ja ilo täyttää taivaat, kun Kristus astuu taivaisiin, 

sillä Hän on armossaan yhdistänyt erotetut ja hajottanut vihollisuuden muurin. 
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Katabasi, 5. säv. 
Pelastajalle Jumalalle, | joka kuljetti kansan meren yli kuivin jaloin | ja upotti 

faraon kaikkine sotajoukkoineen, || – Hänelle ainoalle veisatkaamme, sillä Hän 
on ylistetty! 

 
3. veisu  

Pääsiäiskanoni 
Irmossi 

Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua, | ei hedelmät-
tömästä kalliosta, | vaan Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden läh-
de virrannut. || Kristus on meidän voimamme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.  
Nyt on kaikki täynnä valoa: | taivas ja maa, | kuin myöskin ne, jotka maan al-

la ovat. | Viettäköön siis koko luomakunta juhlallisesti Kristuksen ylösnouse-
mista, || joka on sille vahvaksi perustukseksi tullut. 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Eilen Sinun kanssasi minut haudattiin, oi Kristus; | tänään minut herätettiin 

kuolleista Sinun, Ylösnousseen, kanssa; | eilen minut kanssasi ristiinnaulittiin, | 
nyt Sinä Itse, oi Vapahtaja, | saata minut kunniaasi Sinun valtakunnassasi! 

 
Sokeana syntyneen kanonista 

Troparit 
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. 
Oi Herra, järkyttäessäsi koko maan Sinä vahvistit järkyttyneet sydämet kär-

siessäsi ihmisenä puhtaan ristiinnaulitsemisen.2 
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: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Pyhä Valtiatar, Sinä synnytit neitseellisestä kohdusta ihmiseksi tulleen Juma-

lan. Rukoile, että Hän armahtaisi meitä. 
 

Esijuhlan kanoni 
[Irmossi: Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan…] 
 

                                        
2  Tätä troparia ei ole sokeana syntyneen kanonissa sunnuntain kohdalla. 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kahlittuasi kuolemallasi kuoleman Sinä, oi Sana, nousit kuolleista kolman-

tena päivänä. Sinä, Vapahtaja, astuit kunniassa taivaisiin ja ruumiittomat ylisti-
vät veisuin sanomatonta pelastustekoasi. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ruumiittomana Sinä, Kristus, tulit maan asukkaitten tykö, pukeuduit ihmis-

ruumiiseen ja kärsit ristin. Kuolleista noustuasi ja saatettuasi kaikkeuden rau-
haan Sinä menit kunniassa valkeuden Hallitsijan, Isäsi, luo. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Sinä, oi Sana, etsit maan päällä harhailevan lampaan ja saatoit sen pelastu-

neiden joukkoon. Sinä istut taivaaseen mentyäsi kunniassa Isäsi oikealla puolel-
la. Kunnia olkoon suurelle laupeudellesi! 

 
Katabasi, 5. säv. 

Sinun ristisi voimalla, oi Kristus, | vahvista minun mieleni, | että minä veisai-
sin ja ylistäisin || Sinun pelastavaista menemistäsi taivaaseen. 

 
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 mi-
nulle sanomaton viisaus | ja ylhäinen tieto, | että kertoisin, mitä jumalallinen rau-
han evankeliumi opettaa sokealle tekemästäsi ihmeestä. | Syntymästään asti sokea 
sai ruumiin ja sielun silmät | ja uskolla huusi: | Sinä olet pimeydessä oleville || 
kirkkaasti loistava valkeus. 

 
Sokeana syntyneen katismatropari, 1. säv. 

Sinä, oi Kristus, | annoit näön sokeana syntyneelle | ja näytit juutalaisten kan-
salle sanomattoman kunniasi. | Sinä, Vapahtajani, olet maailman Valkeus. || Mut-
ta mieleltään sokeat juonittelivat kateudesta surmatakseen Sinut, Elämänantajan. 

 
Esijuhlan katismatropari, 1. säv. 

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

Vapahtaja, Sinä synnyit niin kuin itse halusit, | Sinä ilmestyit niin kuin itse 
tahdoit, | kärsit ihmisenä ja nousit Jumalana kuolleista. | Kunniassa Sinä menit 
taivaisiin, || jonne korotit ihmisluonnon ja palkitsit sen kunnialla. 

 



39. Pääsiäisen päättäjäisjuhlan keskiviikko 

 

552 

4. veisu 
Pääsiäiskanoni 

Irmossi 
Habakuk, joka saarnasi Jumalasta | seisokoon kanssamme valveilla | jumalal-

lisella vartiolla | ja osoittakoon valoisan enkelin, | joka suurella äänellä julistaa: | 
Nyt on maailmalle pelastus tullut, | sillä Kristus, ollen kaikkivoimallinen, || on 
noussut kuolleista. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Kristus, meidän Pääsiäisuhrimme, | ilmestyi miehenpuolena | avattuaan neit-

seellisen kohdun. | Hän, ollen tarjottu ruuaksi, | kutsuttiin Karitsaksi, | ja ollen 
saastaisuudesta osaton, kutsuttiin Virheettömäksi, | mutta ollen totinen Jumala, || 
Hän kutsuttiin Täydelliseksi. 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Kristus, meidän ylistämämme kruunu, | antoi Itsensä, ikäänkuin yksivuotisen 

karitsan, | vapaaehtoisesti teuraaksi, | puhdistavaiseksi pääsiäisuhriksi kaikkien 
edestä | ja on taas meille haudasta koittanut, || Hän – vanhurskauden ihana Au-
rinko. 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Herran esi-isä Daavid | riemuiten hyppi kuvauksellisen arkin edessä, | mutta 

me, Jumalan pyhä kansa, | nähden nämä kuvaukset toteutuneina, | iloitkaamme 
Jumalan hengessä; | sillä Kristus on ylösnoussut, || – Hän kaikkivoimallinen. 

 
Sokeana syntyneen kanonista 

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

heille: Menkää kaikkialle saarnaamaan minun ylösnousemistani! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Sinut, Elämä, naulittiin ristinpuuhun, teit Sinä suuressa armossasi uu-

delleen eläväksi minut, puun kautta kuolleen. Sen tähden minä ylistän Sinua, oi 
Sana.3 

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

ja ylistä minun jumaluuttani! 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Puhdas ja Nuhteeton, me ylistämme yliluonnollista synnytystäsi ja uskoen 

ylistämme autuaaksi Sinua, kaikkien Jumalan Synnyttäjää! 
 

                                        
3  Tätä troparia ei ole sokeana syntyneen kanonissa sunnuntain kohdalla. 
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Esijuhlan kanoni 
[Irmossi: Oi Kristus, Habakuk…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Sinä, kaiken Kuningas, otit kantaaksesi muinoin synnin takia tuomitun 

luontomme, se sai armon ja kunnioittaen veisaa ylistystä ylösnousemisellesi ja 
jumalalliselle taivaaseen astumisellesi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ruumiittomat voimat hämmästyivät nähdessään Sinut, Kristus, ihmisluon-

toon pukeutuneena ja kuinka Sinä nousit pilven kannattamana taivaisiin. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Enkelvoimat hämmästyivät nähdessään taivaaseen astuessasi punaiset vaat-

teesi, oi Kristus, kaiken Kuningas, ja kumarsivat sinua kunnioittaen ja iloiten. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Paukuttakaamme käsiämme: Kuolleista ylösnoussut Herra meni taivaisiin 

enkelten saatossa, koska Hän on meidän Luojamme ja Jumalamme. 
 

Katabasi, 5. säv. 
Minä kuulin julistuksen ristin voimasta, | että sen kautta on paratiisi avattu, | 

ja minä huusin: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 
 

5. veisu 
Pääsiäiskanoni 

Irmossi 
Nouskaamme varhain aamulla | ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle vei-

su, | niin me saamme nähdä Kristuksen, | vanhurskauden Auringon, || josta elä-
mä kaikille koittaa. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Oi Kristus! | Tuonelan kahleisiin teljetyt, | nähtyänsä äärettömän laupeutesi | 

riensivät iloisin askelin valkeutta kohden || ja ylistivät iankaikkista Pääsiäistä. 
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Lähtekäämme lamput kädessä Kristus-ylkää vastaan, | joka tulee ulos hau-

dasta, | ynnä juhlivain enkeljoukkojen kanssa || käykäämme viettämään pelasta-
vaista Jumalan pääsiäistä! 

 
Sokeana syntyneen kanonista 

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

Sinä, kaiken ainoa Jumala, kuoletit meitä vastaan taistelevan käärmeen ja teit 
eläväksi kättesi luomuksen.4 

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: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Puhdas, Jumalan armoittama Neitsytäiti, kuinka Sinä synnytit miehestä 

mitään tietämättä? Kuinka Sinä ravitsit luomakunnan Ravitsijaa? Sen tietää yk-
sin Hän, kaiken Luoja ja Jumala. 

 
Esijuhlan kanoni 

[Irmossi: Sinun tykösi, oi Kristus…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus nousi kuolleista tehtyään tyhjäksi ihmissuvun tuomion ja meni ylös 

taivaisiin sekä antoi rakastamilleen kunnian istua yhdessä Isän kanssa. (Kahdesti) 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ilahutettuasi ylösnousemisesi jälkeen opetuslapset Sinä, Kristus, astuit kor-

keuteen Isäsi tykö, josta et ollut eronnut maan päällä eläessäsikään. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Kristus Vapahtaja, täytettyäsi lain ennustukset ja Jumalan julistajien saarnat 

Sinä menit pilven kannattamana taivaisiin. 
 

Katabasi, 5. säv. 
Aamusta varhain me huudamme, oi Herra, Sinun puoleesi: | Pelasta meidät, | 

sillä Sinä olet meidän Jumalamme || ja toista paitsi Sinua, me emme tunne. 
 

6. veisu  
Pääsiäiskanoni 

Irmossi 
Sinä, oi Kristus, astuit maan alimpiin paikkoihin | ja särjit ikuiset teljet, joit-

ten takana olivat vangit, | ja kolmantena päivänä, niinkuin Joona valaskalasta, || 
nousit ylös haudasta. 

 

                                        
4  Tätä troparia ei ole sokeana syntyneen kanonissa sunnuntain kohdalla. 
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Troparit 
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.  
Sinä, oi Kristus, | et syntyessäsi turmellut Neitseen kohtua, | nousit ylös hau-

dasta | säilyttäen sinetit rikkomatta | ja avasit meille || paratiisin portit. 
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Oi Vapahtajani! | Sinä, ollen Jumala, olet elävä ja teurastamaton uhri! | Sinä 

omasta tahdostasi toit Itsesi uhriksi Isälle, | mutta noustuasi ylös haudasta herä-
tit kanssasi Aadamin || ja koko hänen sukunsa. 

 
Sokeana syntyneen kanonista 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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. 
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: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Kuka kertoisi suurista teoistasi, oi Puhdas? Sinä, nuhteeton Neitsyt, synnytit 

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

 
Esijuhlan kanoni 

[Irmossi: Oi Valtias Kristus…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Enkeleistä oli outoa katsella Sinua, oi ihmisiä rakastava, kun Sinä ihmisruu-

miissasi astuit taivaaseen. Sen tähden he kunnioittaen veisasivat Sinun ylistys-
täsi. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kaiken Herra menee kunniassa korkeuteen aluttoman Isänsä tykö, ja koko 

luomakunta karkeloiden viettää juhlaa. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Tänään jokainen huutakoon riemuiten: Kristus meni pasunan jumalallisesti 

kaikuessa taivaisiin, jossa Hän oli ollut aina. 
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Katabasi, 5. säv. 
Syvyys peitti minut, | suuri kala tuli haudakseni; | mutta minä huusin Sinun, 

ihmisiä rakastavaisen, puoleen, || ja Sinun oikea kätesi, oi Herra, pelasti minut. 
 

Pääsiäiskontakki, 8. säv. 
Sinä, oi Kuolematon, menit tosin alas hautaan | mutta Sinä myös helvetin voi-

man kukistit. | Sinä, Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, | mirhaatuo-
ville naisille sanoit: Iloitkaa. | Apostoleillesi annoit rauhan || ja langenneille ylös-
nousemisen. 

 
Pääsiäisiikossi, 8. säv. 

Mirhaatuovat naiset ikäänkuin etsien päivää | kiiruhtivat muinoin varhain aa-
mulla hautaan laskeneen Auringon luo, | joka on ennen aurinkoa ollut, | ja sanoivat 
toisillensa: | Oi ystävät! Tulkaamme, voidelkaamme hyväntuoksuisilla voiteilla | 
elämänantavaa, mutta haudattua ruumista, | joka on langenneen ja haudassa ma-
kaavan Aadamin herättänyt. | Lähtekäämme kiireesti, niinkuin tietäjät, | ja kumar-
takaamme Häntä sekä tuokaamme Hänelle, | ei kapaloihin, vaan kuolinliinaan kää-
ritylle lahjaksi yrttejä. | Itkekäämme ja huutakaamme: || Oi Herra, joka langenneil-
le ylösnousemisen annat, herää ylös kuolleista! 

 
7. veisu 

Pääsiäiskanoni 
Irmossi 

Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuansa ihmiseksi kärsii niinkuin 
kuolevainen | ja kärsimyksillänsä pukee kuolevaisen | kuolemattomuuden kau-
neuteen, | Hän – isien Jumala, || ainoa ylistetty ja suuresti kunnioitettu! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Jumaliset naiset kiiruhtivat luoksesi | kantaen hyvänhajuisia voiteita, | mutta 

sitä, jota he vuodattaen kyyneleitä etsivät kuolleena, | he nyt ilolla kumarsivat 
elävänä Jumalana, | ja Sinun opetuslapsillesi, oi Kristus, || he ilmoittivat salaisen 
pääsiäisen. 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Me vietämme kuoleman kuolettamisen, | helvetin kukistamisen, | iankaikkisen, 

uuden elämän alkamisen juhlaa; | me riemuiten veisaamme ylistystä tämän kaiken 
Alkuunpanijalle, | isien Jumalalle, || ainoalle kiitetylle ja suuresti ylistetylle. 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Totisesti on pyhä ja juhlaisa | tämä pelastavainen | ja valoa koittava yö, | tä-

mä ylösnousemuksen valoisan päivän edelläkävijä; | tämä yö, jona haudasta 
kaikille koitti || lihaksi tullut iankaikkinen Valkeus. 
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Sokeana syntyneen kanonista 
Troparit 

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. 
Vapahtaja, kun Sinut nostettiin puulle, aurinko pimeni, maa vavahteli, koko 

luomakunta järkkyi ja kuolleet nousivat haudoistaan.5 
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: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Sinä, Viaton, osoittauduit synnytyksen jälkeenkin neitseeksi, sillä sinä, Puh-

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

 
Esijuhlan kanoni 

[Irmossi: Korkeasti ylistetty isäin Herra…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Sinä, Herra, olit ristisi ja kärsimyksesi kautta hajottanut vihollisuuden 

muurin, menit Sinä kunniassa pilven kannattamana aluttoman Isäsi tykö. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Enkelvoimat pelvolla huusivat: Auetkaa, portit! Kristus on saapunut ihmis-

ruumiissaan kuoletettuaan jumalallisella kärsimisellään Beliarin. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Enkelvoimat kysyivät: Miksi ovat vaatteesi punaiset, oi ihmisiä rakastava? Ja 

ylös menevä Kristus vastasi: Minä olen polkenut viinikuurnan. 
Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi Kristus, veisuin me kiitämme ristiinnaulitsemistasi, yhteen ääneen ylis-

tämme ylösnousemistasi ja vietämme puhtaan taivaaseenastumisesi kirkasta 
juhlaa iankaikkisesti. 

 
Katabasi, 5. säv. 

Hän, joka pelasti | tulisessa pätsissä | veisaavat nuorukaiset, || on meidän isiem-
me ylistetty Jumala. 

 

                                        
5  Tätä troparia ei ole sokeana syntyneen kanonissa sunnuntain kohdalla. 
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8. veisu 
Pääsiäiskanoni 

Irmossi 
Tämä on valittu ja pyhä päivä, | ainoa, sabbattien kuningas ja herra, | juhlien 

juhla | ja riemujen riemu; | tänä päivänä kiittäkäämme || Kristusta iankaikkista! 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Tulkaamme, nauttikaamme tänä siunattuna ylösnousemisen päivänä | uutta 

viinipuun hedelmää, | jumalallista riemua, | Kristuksen valtakuntaa, | ylistystä 
veisaten Hänelle, || niinkuin Jumalalle, iankaikkisesti! 

Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista. 
Nosta silmäsi ja katso ympärillesi, Siion: | sinun luoksesi ovat tulleet lapsesi, | 

ikäänkuin jumalallisella valolla loistavat tähdet, | lännestä, pohjoisesta, | meren 
puolelta ja idästä, || ja kiittävät sinussa Kristusta iankaikkisesti. 

Liitelauselma: Pyhä Kolminaisuus, meidän Jumalamme, kunnia olkoon Sinulle! 
Kaikkivaltias Isä ja Sana ja Henki! | Yksi kaikkein korkein ja jumalallisin 

Olento | Kolmessa Persoonassa; | Sinuun me olemme kastetut || ja Sinua ylis-
tämme kaikkina aikoina! 

 
Sokeana syntyneen kanonista 

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. 
Suuria ihmeitä teit Sinä, Kristus, ja annoit vapaaehtoisesti ylentää itsesi ris-

tille. Sinut, tuonelan kuolettaja, luettiin kuolleitten joukkoon ja rohkeasti Sinä 
vapautit kaikki vangit. 

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: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Jumalan armoittama puhdas Neitsyt, rukoile alati Poikaasi, ettei Hän saat-

taisi minua häpeään tuomiopäivänä, vaan lukisi minut valittujen lammasten 
joukkoon. 

 
Esijuhlan kanoni 

[Irmossi: Sinulle, kaiken Luojalle…] 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalallisten opetuslastesi katsellessa valoisa pilvi kantoi Öljymäeltä korke-

uksiin Sinut, joka olet Valkeus Valkeudesta. He veisaavat ylistystäsi kaikkina 
aikoina. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Paukuttakaamme ilosta käsiämme psalmin tahdissa! Kristus, meidän Juma-

lamme, nousi ylös ja meni taivaaseen, josta oli ihmisrakkaudessaan tullut maan 
päälle sovittamaan muinoin erotetut. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Daavid veisaa psalmissaan: Kristus nousi korkeuksiin kerubi ratsunaan ja 

kiiti hengellisten sotajoukkojen siivin. Häntä me korkeasti kunnioitamme kaik-
kina aikoina. 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä nyt, aina 
ja iankaikkisesti. Amen. 

Haudasta noustuasi Sinä ilmestyit opetuslapsillesi ja veit heidät Öljymäelle. 
Sieltä valoisa pilvi kohotti sinut, Kristus, kunniassa korkeuteen. 

 
Katabasi, 5. säv. 

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

Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Poikaa ja Jumalaa, | viimeisinä aikoi-
na neitseellisestä Äidistä lihaksi tullutta | papit veisuilla kiittäkää, || ihmiset ylis-
täkää kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä ei veisata, vaan pääsiäiskanonin yhdeksän-
nen veisun liitelauselmat. 
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9. veisu6 
Pääsiäiskanoni 

Irmossi 
Liitelauselma 1: Minun sieluni ylistää | kolmantena päivänä haudasta ylös-

noussutta || Kristusta, elämänantajaa! 
Loista, Sinä, uusi Jerusalem, | loista kirkkaalla valolla, | sillä Herran kunnia | 

on ylitsesi koittanut. | Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja Sinäkin, puhdas Juma-
lansynnyttäjä, iloitse || Sinun Synnyttämäsi ylösnousemisesta! 

 
Troparit 

Liitelauselma 3: Kristus, uusi Pääsiäinen, | elävä uhri, | Jumalan Karitsa, || ot-
taa pois maailman synnit. 

Oi, kuinka jumalallinen, | kuinka armas ja suloinen on Sinun äänesi! | Sillä 
Sinä, oi Kristus, aina totinen, | lupasit kanssamme olla | maailman loppuun asti; | 
pitäen tätä toivomme ankkurina || me, uskovaiset, iloitsemme. 

Liitelauselma 7: Säteilevä enkeli | julisti naisille: | Lakatkaa itkemästä, || sillä 
Kristus ylösnousi! 

Oi Sinä suuri pyhin Pääsiäiskaritsa, Kristus! | Oi Viisaus, | Jumalan Sana ja 
Voima! | Suo meidän tulla | täydellisemmin osallisiksi Sinusta | valtakuntasi || 
illattomana päivänä. 

 
Sokeana syntyneen kanonista 

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. 
 

                                        
6  Siellä, missä päättäjäisjuhlassa pääsiäiskanoni veisataan rubriikin mukaan kuudella säkeistöllä, 

voidaan yhdeksännessä veisussa toimia liitelauselmien osalta esimerkiksi seuraavasti: 
    1) Minun sieluni ylistää | kolmantena päivänä haudasta ylösnoussutta || Kristusta, elämänantajaa! 

Irmossi: Loista… 
    2) Minun sieluni ylistää Häntä, | joka on vapaalla tahdolla kärsinyt | ja sallinut haudata itsensä | ja 

on kolmantena päivänä || noussut ylös haudasta. Irmossi: Loista… 
    3) Kristus, uusi Pääsiäinen, | elävä uhri, | Jumalan Karitsa, || ottaa pois maailman synnit. Tropari: 

Oi, kuinka jumalallinen… 
    4) Enkeli huusi Armoitetulle: | Puhdas Neitsyt, iloitse! | Ja taaskin sanon: Sinulle: Iloitse! | Sinun 

Poikasi nousi | kolmantena päivänä haudasta | ja herätti haudoista kuolleet! || Ihmiset, riemuitkaa! 
Tropari: Oi, kuinka jumalallinen… 

    7) Säteilevä enkeli | julisti naisille: | Lakatkaa itkemästä, || sillä Kristus ylösnousi! Tropari: Oi Sinä 
suuri… 

     9) Koko luomakunta tänään riemuitsee ja iloitsee, | sillä Kristus on ylösnoussut || ja helvetin omai-
suus ryöstetty. Tropari: Oi Sinä suuri… 



39. Pääsiäisen päättäjäisjuhlan keskiviikko 

 

561

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. 
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: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Puhdas Neitsyt, Sinusta tuli taivaita avarampi, kun otit ruumiillisesti vastaan 

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

 
Esijuhlan kanoni 

[Irmossi: Riemuitse, Jesaja…] 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Koko luomakunta viettää pyhää juhlaa, kun Sinä, Jumalan muuttumaton Sa-

na, astuit korkeuteen ja luovutit Isällesi käsittämättömästi omaksumasi ihmis-
luontomme. 

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

noustuasi riensit kunniakkaasti taivaisiin enkeljoukkojen hämmästyneinä huuta-
essa: Avatkaa portit! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun pyhät opetuslapset ihmettelivät jumalallista taivaaseen astumistasi, heil-

le ilmestyi enkeleitä, jotka huusivat: Niin kuin näette Hänen menevän taivaisiin, 
niin on Hän tuleva kunniassa tuomitsemaan kaikkia. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kristus, lähetä meillekin runsas rauhasi, jonka lahjoitit opetuslapsillesi astu-

essasi korkeuteen, ja pidä meidät kaikki rakkaudessasi, että me yhteen ääneen 
ylistäisimme Sinua, Vapahtajaa. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä, Puhdas ja Viaton, tulit totisesti hengellisen Auringon valoisiksi vau-

nuiksi. Sinun kauttasi me, pimeydessä asuvat, näimme tiedon valkeuden ja vel-
vollisuutemme mukaisesti ylistämme Sinua. 

 
Katabasi, 5. säv. 

Sinua, joka ylitse kaiken ymmärryksen ja sanan tulit Jumalan äidiksi, | joka 
ajassa selittämättömästi ajattoman synnytit, | Sinua me, uskovaiset, || yksin mie-
lin ylistämme. 

 



39. Pääsiäisen päättäjäisjuhlan keskiviikko 

 

562 

Eksapostilariot 
Pääsiäisen eksapostilario, 3. säv. 

Oi Kuningas ja Herra! | Sinä uinuttuasi kuoleman uneen kuolevaisena | nousit 
ylös kolmantena päivänä, | herätit Aadamin turmeluksesta | ja teit tyhjäksi kuole-
man. | Oi turmeltumattomuuden pääsiäistä! || Oi maailman pelastusta! (Kahdesti) 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Oi Kuningas… 
 

Sokeana syntyneen eksapostilario, 2. säv. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Synnin pimeys on sokaissut hengelliset silmäni. | Armollinen Herra, anna mi-

nulle nöyryyttä, || valista minut ja puhdista minut katumuksen kyynelin. 
 

Kiitospsalmit, 2. säv. 
Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa. | Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää 

Häntä korkeuksissa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 150:6; 148:1) 
Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä, | ylistäkää Häntä, kaikki Hänen so-

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

Kiitosstikiirat 
Sokeanasyntyneen stikiirat, 2. säv. 

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

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 Si-
nua, Kristus Jumala: || Katsahda puoleeni ja armahda minua! 

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

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! 

 
Sokeana syntyneen stikiira, 4. säv. 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä 
kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
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Pitäen koko elämäänsä yönä sokea huusi Sinulle, Herra: | Avaa silmäni, Daa-
vidin Poika, meidän Vapahtajamme, || että minäkin kaikkien kanssa veisuin ylis-
täisin Sinun voimaasi! 

 
Sokeana syntyneen stikiira, 5. säv. 

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

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 
Sinä, Vapahtaja, vastasit heille: | ”Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhem-
pansa, | vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.” | Minun tulee saattaa 
päätökseen Lähettäjäni antama työ, | jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanot-
tuasi Sinä syljit maahan, | teit tahtaan ja voitelit sokean silmät sanoen: | ”Mene ja 
peseydy Siiloan lammikossa.” | Mies peseytyi ja tuli terveeksi, | kumarsi Sinua 
ja huusi: | Herra, minä uskon! || Sen tähden mekin anomme: Armahda meitä! 

 
Pääsiäisstikiirat, 5. säv. 

Liitelauselma: Nouskoon Jumala, | niin Hänen vihollisensa hajoitetaan! (Ps. 68:2) 
Nyt on meille pyhitetty Pääsiäinen tullut, | uusi pyhä Pääsiäinen, | salainen 

Pääsiäinen, | kaikkein kunniallisin Pääsiäinen, | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapah-
taja, | viaton Pääsiäiskaritsa, | suuri Pääsiäinen, | uskovaisten Pääsiäinen; | Pää-
siäinen, joka on meille paratiisin oven avannut, || Pääsiäinen, | joka kaikki usko-
vaiset pyhittää. 

Liitelauselma: Niinkuin savu hajoaa, niin Sinä hajota heidät! (Ps. 68:3) 
Nähtyänne näyn tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: | 

Ota meiltä vastaan | Kristuksen ylösnousemisen ilosanoma; | riemuitse, | toimeen-
pane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi Kuninkaan Kristuksen || ylkänä tulevan ulos 
haudasta. 

Liitelauselma: Hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edessä, mutta van-
hurskaat riemuitkoot! (Ps. 68:34) 

Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset | 
löysivät kivellä istuvan enkelin, | joka julisti heille sanoman: | Miksi te etsitte 
Elävää kuolleitten seassa? | Miksi itkien haette Turmeltumatonta turmelukses-
ta? || Menkää ja ilmoittakaa tämä Hänen opetuslapsillensa! 

Liitelauselma: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuit-
kaamme tänä päivänä! (Ps. 118:24) 

Oi ihana Pääsiäinen! | Oi Pääsiäinen, | Herran Pääsiäinen! | Jalo pääsiäisjuhla 
on meille tullut! | Oi Pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme! | Oi 
Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi pääseminen! | Sillä tänään haudasta, | aivan 
kuin jostakin juhlamajasta | tuli ulos kunniansa loistossa Kristus | ja täytti ilolla 
naiset sanoen heille: || Ilmoittakaa tämä apostoleille! 
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

Ylösnousemisen päivä! | Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme 
toinen toistamme! | Veljet, | sanokaamme myös vihollisillemmekin: | Antakaam-
me kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi | ja näin huutakaamme: | Kristus nousi 
kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja haudoissa oleville elämän antoi. 

Suuri ylistysveisu veisataan. Sitten: 
 

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. Loppusiunauksen ilman ristiä pappi 

lausuu: Kuolleista ylösnoussut… myös päivän pyhää muistellen. 
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HETKET JA LITURGIA 
 
Hetkissä Veisatkaamme, uskovaiset ja sokeana syntyneen kontakki. 
Liturgian aloitus kuten pääsiäisenä. Veisataan psalmit Kiitä, sieluni ja Ylis-

tä, minun sieluni sekä autuudenlauseet. Saaton jälkeen Veisatkaamme, usko-
vaiset, Kunnia…, Sieluni silmät sokaistuina, Nyt…, Sinä, oi Kuolematon. Pää-
siäisen prokiimeni ja halleluja, päivän epistola ja evankeliumi. Jatko ylösnou-
semuksen mukaan. Ehtoollislauselma: Ottakaa vastaan. Lausutaan myös psalmi 
34, Minä kiitän Herraa joka aika. Liturgian loppu kuten pääsiäisenä. 

 
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. 

 
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. 

 
Pääsiäiskontakki, 8. säv. 

Sinä, oi Kuolematon, menit tosin alas hautaan | mutta Sinä myös helvetin voi-
man kukistit. | Sinä, Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, | mirhaatuo-
ville naisille sanoit: Iloitkaa. | Apostoleillesi annoit rauhan || ja langenneille ylös-
nousemisen. 

 
Ja näin päätetään pyhä ja eläväksitekevä Kristuksen ylösnousemusjuhla. Tra-

pesassa on veljestölle juhla-ateria, se on kalan, viinin ja öljyn kera. 
 
 



 

 


