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NELJÄNNEN 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) 

Sinä, Kristus, kuolemallasi kukistit kuoleman vallan, | kunniakkaalla ylösnou-
semisellasi annoit ihmisille elämän, | laskeutumalla tuonelaan nostit kanssasi 
ihmissuvun. | Sen tähden me veisaamme Sinulle kiitosvirren | viettäessämme kol-
mantena päivänä tapahtuneen kirkkaan ylösnousemuksesi juhlaa. | Nyt on meille 
koittanut sen kunniallisten päivien keskikohta, oi Elämänantaja Jeesus, || mei-
dän sielujemme hyväntekijä. 

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

Ennen pyhiä kärsimyksiäsi ristillä | Sinä teit meidän pelastukseksemme kunni-
akkaita ihmeitä. | Niin kuin on kirjoitettu, juhlan keskivälissä Sinä kehotit kaik-
kia: | Joka janoaa, tulkoon itse luokseni | ja ammentakoon juodakseen jumalallis-
ta vettä, elämän juomaa. | Minä jaan kaikille elämän, voiman ja viisauden vettä, || 
sillä rakastan ihmisiä ja olen omasta tahdostani tullut ihmisten kaltaiseksi. 

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

Armollinen Kristus, | minä virun tuskan vuoteella syntieni halvaannuttama-
na. | Koska Sinä suuren ihmisrakkautesi tähden tulit omasta tahdostasi ihmisek-
si, | nosta minutkin pystyyn, niin kuin nostit halvatun, | ja ohjaa minut kulke-
maan käskyjesi jumalallisia polkuja, oi Vapahtaja, | joka tehden kärsimyksesi 
edellä monia ihmeitä näytit hebrealaisille, || että vaikka olet Jumala, olet vapaa-
ehtoisesti ihmisenä kärsinyt. 

 

                                        
1  Kernaimmin nämä stikiirat veisattaneen tavallisella sävelmällä. 
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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. 
 

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

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

misiä ja huusit: | ”Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut!” | Mutta juuta-
laiset fariseukset, saddukeukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: | Kuka tä-
mä on, joka pilkkaa Jumalaa? | He eivät ymmärtäneet, | että Sinä olet iankaikki-
sesti Isän ja Hengen kanssa ylistettävä Jumalamme. || Kunnia olkoon Sinulle! 

 
Virrelmästikiirat 

Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 3. säv. 
Kristus, joka kärsimiselläsi auringon pimensit | ja ylösnousemisesi kirkkaudel-

la kaiken kirkastit, || ota, oi ihmisiä rakastava, meidän ehtooveisumme vastaan. 
 

Apostolien stikiira oktoehoksesta, 3. 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) 

Yli kaiken maan on teidän äänenne käynyt, oi pyhät apostolit! | Jumalan tun-
temista saarnatessanne te hajotitte epäjumalain eksytyksen! | Se on teidän hyvä 
taistelunne, oi autuaat, || ja sen tähden me veisuin ylistämme ja kunnioitamme 
teidän muistoanne. 

 
Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 3. 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) 

Uskon tukemina, toivon vahvistamina, | sielullisesti yhdistyneinä ristisi rakas-
tamiseen, oi Herra, | Sinun marttyyrisi tuhosivat vihollisen hirmuvallan, | ja saa-
tuaan seppeleet rukoilevat ruumiittomien kanssa || meidän sielujemme puolesta. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
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Juhlan doksastikon, 3. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Keskijuhlan aikaan ylistämme Häntä, | joka toimitti pelastuksen maan keskel-

lä. | Elämä riippui ristillä kahden ryövärin välissä. | Pilkkaajalle Hän ei sanonut 
mitään, mutta uskovaiselle antoi lupauksen: | ”Tänä päivänä pitää sinun oleman 
minun kanssani paratiisissa!” | Hän laskeutui tuonelaan ja otti sen saaliikseen || 
sekä nousi ylös kolmantena päivänä pelastaen meidän sielumme. 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

simmäisen pyhän tropari, Kunnia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, keskijuhlan 
tropari. 
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I katismatroparit 

Ylösnousemustropari, 3. säv. 
Omaksuen kaiken inhimillisen, | ottaen omaksesi ihmisen osan, | Sinä, minun 

Luojani, näit hyväksi tulla ristiinnaulituksi. | Sinä otit vastaan kuoleman ja kär-
sit ihmisenä | lunastaaksesi Jumalana ihmisen kuolemasta. | Sen tähden me vei-
saamme sinulle, Elämänantajalle: || Kristus, kunnia olkoon Sinun laupeudellesi! 

 
Apostolien tropari oktoehoksesta, 3. säv. 

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

Herra, Sinä teit apostoliesi muiston ylen kirkkaaksi, | sillä kaikkivoimallisena 
Sinä vahvistit heidät seuraamaan kärsimystesi esimerkkiä. | Miehuullisesti he voit-
tivat Beliarin voiman, | ja sen tähden he ovat saaneet parannusten armolahjoja. | 
Oi ihmisiä rakastava, || anna heidän rukoustensa tähden rauha kansallesi! 

 
Marttyyrien tropari oktoehoksesta, 3. säv. 

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

Kristuksen varustuksiin haarniskoituina | ja uskon aseisiin pukeutuneina | te 
kukistitte taistelussa vihollisen joukot, | sillä elämän toivossa te kestitte auliisti | 
entisten hirmuvaltiasten uhkailut ja kidutukset. | Sen tähden te saittekin seppe-
leet, || oi Kristuksen kärsivällissieluiset marttyyrit! 

 
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 3. säv. 

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

Profeetat ennalta julistivat, | apostolit opettivat, | marttyyrit tunnustivat | ja 
mekin uskomme, että Sinä olet totisesti Jumalansynnyttäjä. || Sen tähden me sa-
nomatonta synnytystäsi ylistämme. 

 
II katismatropari, 8. säv. 

Juhlan keskivälissä Sinä seisoit Jumalana keskellä temppeliä ja huusit: | Joka 
janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon! | Opetuksen virrat kumpuavat sen si-
simmästä, joka juo tätä jumalallista vettä. | Joka uskoo, että Jumala, Isä, on mi-
nut lähettänyt, saa kanssani kunnian. | Sen tähden me huudamme Sinulle: | 
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala, || sillä Sinä olet vuodattanut palvelijoil-
lesi ihmisrakkautesi runsaan virran! (Kahdesti) 

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

Juhlan keskivälissä… 
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Ylösnousemusveisu, 6. säv. 
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen | kumartakaamme pyhää Herraa Jee-

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

Psalmi 51.  
Keskijuhlan ensimmäisestä kanonista veisaamme irmossit kahdesti ja luem-

me kuusi troparia, ja minean pyhän kanonista luemme neljä troparia, tai jos 
pyhälle on kuusi avuksihuutostikiiraa, luemme neljä troparia keskijuhlan ka-
nonista ja kuusi troparia pyhän kanonista. Katabasit minean mukaan. Kolman-
nen veisun jälkeen minean muistopäivän asteesta riippuen minean pyhän tai 
keskijuhlan kontakki, iikossi ja katismatropari, Kunnia… nyt… ja keskijuhlan 
tai minean pyhän katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen keskijuhlan tai py-
hän kontakki ja iikossi. Ja veisaamme Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdek-
sännen veisun jälkeen keskijuhlan eksapostilario, Kunnia…, pyhän eksapostila-
rio, jos on, Nyt…, keskijuhlan eksapostilario.  

 
Keskijuhlan ensimmäinen kanoni, 4. sävelmä 

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

1. veisu  
Irmossi 

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

 
Troparit 

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

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

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

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

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Valtias, Sinun ruumiisi ei turmeltunut haudassa. Se ei tuhoutunutkaan, koska 
oli siemenettä siinnyt ja oli yliluonnollisesti vapaa luonnon järjestyksestä. 

Troparit ja doksastikonit minean kanonista, mikäli tapana on. Muutoin viimei-
senä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  

 
3. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun 
väkevyyteni, || turvani ja tukeni. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, oi Hyvä, avasit Kirkolle elämän veden lähteet huutaessasi: Joka janoaa, 

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

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

uskovaisille kuolemattomuuden. 
Troparit ja doksastikonit minean kanonista, mikäli tapana on. Muutoin viimei-

senä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  
Katabasi mineasta ja pyhän tai keskijuhlan kontakki, iikossi ja katismatropa-

ri sekä keskijuhlan tai pyhän katismatropari.  
 

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

janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon! | Opetuksen virrat kumpuavat sen si-
simmästä, joka juo tätä jumalallista vettä. | Joka uskoo, että Jumala, Isä, on minut 
lähettänyt, saa kanssani kunnian. | Sen tähden me huudamme Sinulle: | Kunnia ol-
koon Sinulle, Kristus Jumala, || sillä Sinä olet vuodattanut palvelijoillesi ihmisrak-
kautesi runsaan virran! 

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

Vapahtaja, Sinä vuodatat maailmaan viisauden ja elämän vettä | ja kutsut 
kaikkia ammentamaan pelastuksen virrasta. | Jumalallisen lakisi vastaanottava 
ihminen | sammuttaa siinä eksytyksen hiilet eikä enää koskaan janoa. | Hän ei jää 
vaille yltäkylläisyyttäsi, oi Valtias, taivaallinen Kuningas. | Sen tähden me ylis-
tämme Sinun valtaasi, Kristus Jumala, || ja pyydämme suomaan palvelijoillesi 
rikkomusten anteeksiannon. 
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4. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta 

hämmästyksen valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia 
olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Murskatessasi voimallasi kuoleman portit Sinä ilmaisit elämän tien ja avasit 

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

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

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

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

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

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

Troparit ja doksastikonit minean kanonista, mikäli tapana on. Muutoin viimei-
senä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  

 
5. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

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

 
Troparit 

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

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

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

Troparit ja doksastikonit minean kanonista, mikäli tapana on. Muutoin viimei-
senä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  

 
6. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka 
armon kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun 
kyljestäsi vuotaneella puhtaalla verellä. 

 
Troparit 

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

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

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

pelasta minut maallisista viettelyksistä ja valista minut Jumalan valkeudella. 
Troparit ja doksastikonit minean kanonista, mikäli tapana on. Muutoin viimei-

senä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  
Katabasi ja keskijuhlan tai pyhän kontakki ja iikossi. 
 

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

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

 
Keskijuhlan iikossi 

Kastele pyhän Veresi vesivirroilla sieluni, | joka on kuivettunut laittomissa 
rikkomuksissa, | ja suo sen kantaa hyveen hedelmää. | Jumalan Pyhä Sana, Sinä 
olet käskenyt kaikkien tulla tykösi | ja ammentaa turmeltumattomuuden elävää 
vettä. | Se puhdistaa niiden synnit, jotka veisuin ylistävät kunniakasta ja juma-
lallista ylösnousemistasi. | Sinä, oi Hyvä, | annat totisesti Sinut Jumalaksi tunte-
ville opetuslapsillesi korkeudesta Hengen voiman, || sillä Sinä olet meidän elä-
mämme Lähde! 
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7. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden in-

non kuin liekkien polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, 
oi Herra. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja, voimassasi Sinä hajotit kuoleman voiman ja osoitit elämän polun 

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

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

Jumalan Sanaksi, mutta me veisaamme Sinulle: Kiitetty olet Sinä kunniasi 
temppelissä, oi Herra. 

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

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

Troparit ja doksastikonit minean kanonista, mikäli tapana on. Muutoin viimei-
senä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  

 
8. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

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

 
Troparit 

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

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

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

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

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



26. Keskijuhlan torstai 

 

344 

Kristus, Sinä ilmestyit vanhurskauden Aurinkona ja lähetit säteinäsi maail-
maan apostolit. He kantavat Sinua, käsittämätöntä valoa, karkottavat tietämät-
tömyyden pimeyden ja huutavat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa! 

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

teeton, synnytit Kristuksen, kansojen odottaman Jumalan, jolle me veisaamme: 
Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa! 

Troparit ja doksastikonit minean kanonista, mikäli tapana on. Muutoin viimei-
sen troparin edellä liitelauselmana luetaan Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja 
Pyhää Henkeä nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.  

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

Katabasi mineasta. 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 4. säv. 

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

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

 
Troparit 

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

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

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

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

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

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

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

Troparit ja doksastikonit minean kanonista, mikäli tapana on. Muutoin viimei-
senä liitelauselmana luetaan Kunnia… nyt…  

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

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

Kiitospsalmit, 3. säv. 
Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa. | Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää 

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

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

Kiitosstikiirat2  

Ylösnousemusstikiira oktoehoksesta, 3. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-

tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 
Oi ihmisiä rakastava Valtias, | Sinun valkeudessasi me valkeuden näemme, | 

sillä Sinä nousit ylös kuolleista | ja annoit ihmissuvulle pelastuksen, | että koko 
luomakunta ylistäisi Sinua, | ainoaa synnitöntä. || Armahda meitä! (Kahdesti) 

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

Oi ihmisiä… 
 

Apostolien stikiira oktoehoksesta, 3. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä 

kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
Moitteettomasti seuraten Kristuksen käskyjä | te, pyhät apostolit, | lahjaksi sait-

te ja lahjaksi annatte | parantaessanne sielujemme ja ruumiittemme himoja. | Kun 
teillä siis on uskallus, rukoilkaa Häntä, || että Hän armahtaisi meidän sielujamme! 

 
 

                                        
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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Marttyyrien stikiira oktoehoksesta, 3. säv. 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä ku-

misevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. 
Kuoleman jälkeenkin te, pyhät marttyyrit, | loistatte maailmassa valistajina 

hyvän kilvan kilvoiteltuanne. | Kun teillä sen tähden on uskallus, | rukoilkaa 
Kristusta, || että Hän armahtaisi meidän sielujamme! 

 
Keskijuhlan doksastikon, 4. säv. 

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

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

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

Suuri olet Sinä, Kuningas, | ja suuri on Sinun valtasi, | sillä suurenmoisella 
tavalla * Sinä nöyrryit köyhäksi || ja täytit maailman suurilla armolahjoillasi. 

Liitelauselma: Muista seurakuntaasi, || jonka muinoin omaksesi otit. (Ps. 74:2a) 
Sinä, Laupias, * seisoit temppelissä * juhlan keskivälissä || antaen Jumalan ar-

mon * virrata janoaville. 
Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, || Hän toimit-

taa pelastuksen maan päällä. (Ps. 74:12) 
Haluten pelastaa minut | Sinä tulit ihmeellisesti ihmiseksi * aviota tuntemat-

tomasta Neitseestä || ja temppelin keskellä * vuodatit minulle armosi. 
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
Juhlan keskivälissä, ennen kärsimystäsi ja kunniakasta ylösnousemustasi, | Si-

nä, oi Herra, opetit temppelissä kovakorvaisia juutalaisia, fariseuksia ja kirjanop-
pineita: | Joka janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon! | Sen sisimmästä, joka 
uskoo minuun, kumpuaa Jumalan Hengen pyhittämää elämän vettä. | Oi ymmär-
ryksesi sanomatonta viisautta! || Kunnia olkoon Sinulle, kaiken täyttävä Juma-
lamme! 

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

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

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

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

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

 
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

HETKET JA LITURGIA 
 
Kaikissa hetkissä arkisin keskijuhlan tropari ja minean pyhän tropari, jos on. 

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

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

 
Keskijuhlan kontakki, 4. säv. 

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

 



 

 


