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SOKEANA SYNTYNEEN SUNNUNTAI
PIENI EHTOOPALVELUS LAUANTAI-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 huudan. || 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.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Oi Kristus, Sinä kunniallisella ristilläsi häpäisit kiusaajan | ja ylösnousemisesi kautta teit synnin odan tylsäksi | ja pelastit meidät kuoleman porteista, || Me
ylistämme Sinua, Jumalan ainokainen Poika.
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8)
Kristus, joka antaa ihmissuvulle ylösnousemuksen, | vietiin teuraaksi niin kuin
lammas. | Hänen tullessaan alas tuonelaan joutuivat sen ruhtinaat pelon ja vavistuksen valtaan, | ja vaivan portit nostivat päänsä, | sillä Kristus, kunnian Kuningas, kävi sisälle | sanoen kahlituille: | Tulkaa ulos! | ja pimeydessä oleville: ||
Vastaanottakaa valkeus!
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kansat. (Ps. 117:1)
Oi suurta ihmettä! | Rakkaudesta ihmisiä kohtaan lihassa kärsittyään on näkymättömäni kuolematon Luoja ylösnoussut. | Kansain sukukunnat, tulkaa ja
kumartakaa Häntä, | sillä Hänen laupeutensa tähden eksytyksestä vapaiksi päästyämme || olemme oppineet kolmiyhteiselle Jumalalle ylistystä veisaamaan.
Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2)
Me edeskannamme ehtoopalvelusta Sinulle, illattomalle Valkeudelle, | joka
aikojen lopussa loistit maailmalle lihaksi tulleena kuin kuvastimesta | ja laskeuduit tuonelaan asti, | hajotit siellä vallitsevan pimeyden | ja näytit maailmalle
ylösnousemuksen valon. || Valkeuden antaja Herra, kunnia olkoon Sinulle.
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Sokeana syntyneen doksastikon, 5. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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 vanhempansa, | vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.” | Minun tulee saattaa
päätökseen Lähettäjäni antama työ, | jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanottuasi 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!
Pienen ehtoopalveluksen dogmistikiira, 5. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kunnioittakaamme jumalallista ja kunnianarvoisaa Neitsyttä, | joka on kerubeja kunnioitettavampi, | sillä halutessaan tulla ihmiseksi kaikkien Luoja asui selittämättömästi Hänessä. | Oi outoja ja ihmeellisiä salaisuuksia! | Kuka ei hämmästyisi tällaista kuullessaan: | Jumala tuli ihmiseksi, eikä Hänessä muutosta tapahtunut? | Hän kävi neitseellisten porttien läpi niihin jälkeäkään jättämättä.| Niin
kuin profeetta sanoo: | Ihminen ei ole tästä koskaan kulkeva, || vaan yksin Herra
armollaan, Israelin Jumala!
Ehtooveisu veisataan.
Suuri prokiimeni, 6. säv.: Herra on kuningas. || Hän on pukenut itsensä korkeudella. (Ps. 93:1a)
Lukija: Suo, Herra…
Virrelmästikiirat
Ylösnousemusstikiira, 5. säv.,
Sinua, Kristus Vapahtaja, | lihaksi tullutta, mutta taivaista erkanematonta, |
me veisuäänin ylistämme. | Sillä Sinä, ihmisiä rakastava Herra, | otit meidän sukukuntamme edestä vastaan ristin ja kuoleman | ja riistettyäsi helvetin porteilta
niiden voiman nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista || pelastaen meidän
sielumme.
Jumalansynnyttäjän stikiirat, 5. säv., prosomoion
”Iloitse, Sinä kilvoitustaistojen totisesti tuoksuva aarre!”1
Liitelauselma: Minä teen sinun nimesi kuuluksi || suvusta sukuun. (Ps. 45:18a)
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Tavan mukaan tämä veisataan kuten Iloitse, eläväksitekevä risti.
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Iloitse, profeettain sinetti | ja Jumalasta julistavain apostolein saarna, | sillä
käsittämättömästi ja selittämättömästi Sinä synnytit meille * ihmiseksitulleen totisen Jumalan. | Hänen kauttansa me saimme takaisin * alkuperäisen jaloutemme |
ja saamme nauttia paratiisista, | ja Sinua, tämän kirkkauden synnyttäjää, * me veisuin ylistämme. | Kun meillä on Sinut, * pyhä Neitsyt, esirukoilijanamme, | me tulemme osallisiksi * Poikasi iankaikkisesta elämästä || ja Hän antaa meille suuren
armonsa.
Liitelauselma: Kuule, tytär, || ja katso ja kallista korvasi. (Ps. 45:11a)
Iloitse, Sinä, elävä Taivas, | jossa Jumala ruumiillistuneena asui! | Sinä, jumalallinen Manna-astia, | Auringon Lamppu, Jumalan varjoisa Vuori, | Jumalan vastaanottanut Häähuone, | elämää tarjoava Pöytä, | kultainen Lampunjalka, valoisa
Paratiisi, | tulessa kulumaton Pensas, | pyhityksen Arkki, * taivaan Portaat, * elävä Pilvi, | Iisain juuresta kasvanut Sauva, | Neitsyt, rukoile Kristusta, || että Hän
antaisi meidän sieluillemme suuren armonsa!
Liitelauselma: Kansan rikkaimmat || etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi. (Ps.
45:13b)
Iloitse, oi Nuhteeton! | Selittämättömästi Sinussa sikisi Jumalan Poika | ja
Sinä synnytit Hänet totisesti meidän kaltaiseksemme. | Hän otti ihmisruumiinsa
Sinusta. | Hän otti ymmärryksen ja vapaan tahdon. | Puettuaan yllensä Aadamin
Hän pelasti ja loi uudelleen ihmisen. | Niinpä kahdessa luonnossa on Hän meille
ilmestynyt | ja Hän itse osoittaa itsessään niistä kummankin toiminnan. | Rukoile Häntä, || että Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armonsa!
Sokeana syntyneen doksastikon, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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 uskolla ylistäisimme Sinua: | Suuri ja sanomaton on laupeutesi meitä kohtaan, oi
ihmisiä rakastava! || Kunnia olkoon Sinulle!
Veisu Jumalansynnyttäjälle, 5. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Sinä korkeasti kunnioitettu Neitsyt, | olet Kuninkaan temppeli ja portti, | palatsi ja valtaistuin. | Sinun kauttasi minun Vapahtajani, Kristus Herra, vanhurskauden Aurinko, | ilmestyi pimeydessä nukkuville, | tahtoen valistaa ne, jotka
Hän kädellään oli oman kuvansa mukaan luonut. | Oi kaikkien ylistämä, | rukoile sen tähden lakkaamatta Häntä, | jonka edessä Sinulla on äidillinen uskallus, ||
että Hän pelastaisi meidän sielumme.
Lukija: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän…
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Ylösnousemustropari, 5. säv.
Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaikkiselle, | 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 suojamuuri 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.
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SUURI EHTOOPALVELUS LAUANTAI-ILTANA
Pääsiäistropari kolmesti, alkupsalmi, suuri ektenia ja ensimmäinen katisma.
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 huudan. || 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
Ylösnousemusstikiirat, 5. säv.
Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta || kiittämään Sinun nimeäsi. (Ps. 142:8)
Oi Kristus, Sinä kunniallisella ristilläsi häpäisit kiusaajan | ja ylösnousemisesi kautta teit synnin odan tylsäksi | ja pelastit meidät kuoleman porteista, || Me
ylistämme Sinua, Jumalan ainokainen Poika.
Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, || kun Sinä minulle hyvin teet. (Ps. 142:8)
Kristus, joka antaa ihmissuvulle ylösnousemuksen, | vietiin teuraaksi niin kuin
lammas. | Hänen tullessaan alas tuonelaan joutuivat sen ruhtinaat pelon ja vavistuksen valtaan, | ja vaivan portit nostivat päänsä, | sillä Kristus, kunnian Kuningas,
kävi sisälle | sanoen kahlituille: | Tulkaa ulos! | ja pimeydessä oleville: || Vastaanottakaa valkeus!
Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. || Herra, kuule minun
ääneni. (Ps. 130:1–2)
Oi suurta ihmettä! | Rakkaudesta ihmisiä kohtaan lihassa kärsittyään on näkymättömäni kuolematon Luoja ylösnoussut. | Kansain sukukunnat, tulkaa ja
kumartakaa Häntä, | sillä Hänen laupeutensa tähden eksytyksestä vapaiksi päästyämme || olemme oppineet kolmiyhteiselle Jumalalle ylistystä veisaamaan.
Anatolioksen stikiirat, 5. säv.
Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi || minun rukousteni ääntä! (Ps. 130:2)
Me edeskannamme ehtoopalvelusta Sinulle, illattomalle Valkeudelle, | joka
aikojen lopussa loistit maailmalle lihaksi tulleena kuin kuvastimesta | ja laskeuduit tuonelaan asti, | hajotit siellä vallitsevan pimeyden | ja näytit maailmalle
ylösnousemuksen valon. || Valkeuden antaja Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin
kestää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps.
130:3–4)
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Ylistäkäämme pelastuksemme alkuunpanijaa, Kristusta, | sillä Hänen noustuaan ylös kuolleista | maailma pelastui eksytyksestä. | Enkelten joukko iloitsee, | pahojen henkien eksytys pakenee, | langennut Aadam nousee ylös || ja perkele kukistuu.
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toivoni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5)
Vartiosotilaat saivat kuulla lainrikkojilta: | Salatkaa Kristuksen ylösnousemus, ottakaa rahaa ja sanokaa, | että meidän nukkuessamme kuollut ryöstettiin
haudasta. | Mutta kuka on nähnyt, kuka on koskaan kuullut, | että ruumis olisi
ryöstetty? | Varsinkaan voideltu ja alaston, jonka käärinliinatkin oli jätetty hautaan? | Älkää eksykö, juutalaiset, | oppikaa profeettain sanoista ja tietäkää, || että
Hän on totisesti maailman Lunastaja ja Kaikkivaltias.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Herra, joka otit saaliiksesi tuonelan | ja poljit maahan kuoleman, | Vapahtajamme, joka valistit maailman kalliilla ristilläsi, || armahda meitä.
Sokeana syntyneen stikiirat, 2. säv.
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8)
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! (Kahdesti)
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kansat. (Ps. 117:1)
Sokeana syntynyt…
Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2)
Temppelistä tullessaan Jeesus tapasi syntymästään asti sokean. | Sääliväisenä
Hän siveli tahdasta hänen silmilleen ja sanoi hänelle: | Mene peseytymään Siiloaan. | Ja peseydyttyään sokea sai näkönsä ja ylisti Jumalaa. | Hänen omaisensa
kysyivät häneltä: | Kuka avasi silmäsi, joita ei kukaan näkevä ole kyennyt parantamaan? | Ja hän huusi: | Jeesukseksi kutsuttu mies käski minun peseytyä Siiloassa, ja niin sain näköni. | Hän on totisesti se, jota Mooses sanoo laissa Kristukseksi Messiaaksi. || Hän on meidän sielujemme Vapahtaja!
Sokeana syntyneen doksastikon, 5. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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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 vanhempansa, |
vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.” | Minun tulee saattaa päätökseen
Lähettäjäni antama työ, | jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanottuasi 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!
Dogmistikiira, 5. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Punaiseen mereen piirtyi muinoin | aviota tuntemattoman Morsiamen kuva: |
siellä nähtiin Mooses vetten jakajana, | täällä Gabriel ihmeen palvelijana; | silloin Israel kulki kuivin jaloin halki syvyyden, | nyt Neitsyt synnytti siemenettömästi Kristuksen. | Niin kuin meri Israelin kuljettua pysyi läpipääsemättömänä, |
niin myös puhdas Neitsyt Immanuelin synnytettyään pysyi neitseenä. | Jumala,
Sinä oleva ja ennen kaikkia aikoja ollut || ja ihmisenä ilmestynyt, armahda meitä.
Saatto ja ehtooveisu.
Suuri prokiimeni, 6. säv.: Herra on kuningas. || Hän on pukenut itsensä korkeudella. (Ps. 93:1a)
Hartauden ektenia. Suo, Herra… luetaan tai veisataan. Anomusektenia. Litaniassa temppelin stikiirat, ynnä seuraavat:
Litaniastikiirat
Sokeana syntyneen doksastikon, 4. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Pitäen koko elämäänsä yönä sokea huusi Sinulle, Herra: | Avaa silmäni, Daavidin Poika, meidän Vapahtajamme, || että minäkin kaikkien kanssa veisuin ylistäisin Sinun voimaasi!
Oktoehoksen stikiira Jumalansynnyttäjälle, 4. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Oi Kaikkeinpuhtain, | taivu armollisesti kuulemaan palvelijaisi anomukset, |
torju peljättävät päällekarkaukset ja vapahda meidät kaikesta ahdistuksesta, |
sillä Sinä olet ainoa luja ja varma ankkuri | ja Sinut olemme saaneet puolustajaksemme. | Sinua avuksi huutaessamme älkäämme häpeään joutuko, oi Valtiatar. | Riennä täyttämään niiden anomukset, jotka Sinulle uskolla huutavat: ||
Iloitse, Valtiatar, kaikkien apu, ilo ja suojelus, meidän sielujemme pelastus.
Litanian ektenia.

490

36. Sokeana syntyneen sunnuntai

Virrelmästikiira oktoehoksesta, 5. säv.
Sinua, Kristus Vapahtaja, | lihaksi tullutta, mutta taivaista erkanematonta, | me
veisuäänin ylistämme. | Sillä Sinä, ihmisiä rakastava Herra, | otit meidän sukukuntamme edestä vastaan ristin ja kuoleman | ja riistettyäsi helvetin porteilta niiden
voiman nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista || pelastaen meidän sielumme.
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, Vapahtaja, | viaton Pääsiäiskaritsa, | suuri Pääsiäinen, | uskovaisten Pääsiäinen; | Pääsiäinen, joka on meille paratiisin oven avannut, || Pääsiäinen, | joka kaikki uskovaiset 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, | toimeenpane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi Kuninkaan Kristuksen || ylkänä tulevan ulos
haudasta.
Liitelauselma: Hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edessä, mutta vanhurskaat 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 turmeluksesta? || Menkää ja ilmoittakaa tämä Hänen opetuslapsillensa!
Liitelauselma: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuitkaamme 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!
Sokeana syntyneen doksastikon, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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 uskolla huutaisimme Sinulle: | Suuri ja sanomaton on laupeutesi meitä kohtaan, oi
ihmisiä rakastava! || Kunnia olkoon Sinulle!
Pääsiäisstikiiroiden doksastikon, 5. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Ylösnousemisen päivä! | Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme
toinen toistamme! | Veljet, | sanokaamme myös vihollisillemmekin: | Antakaamme kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi | ja näin huutakaamme: | Kristus nousi
kuolleista, | kuolemallaan kuoleman voitti || ja haudoissa oleville elämän antoi.
Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän…
Leipien siunauksessa kolmesti tropari Iloitse, Jumalan Äiti.

AAMUPALVELUS
Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. | Siunattu on Hän, || joka tulee Herran
nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)
Ylösnousemustropari, 5. säv.
Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaikkiselle, | 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. (Kahdesti)
Veisatkaamme, uskovaiset…
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 suojamuuri 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.
I katismatroparit, 5. säv.
Herran ristille me kiitosta edeskannamme, | Hänen pyhää hautaustaan veisuilla kunnioitamme | ja Hänen ylösnousemistaan korkeasti ylistämme. | Sillä
ollen Jumala Hän kuolleet kanssansa haudoista herätti, | riistäen kuolemalta vallan 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 käsittämätön Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
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Iloitse, Jumalan läpikulkema pyhä vuori. | Iloitse, hengen elävöittämä ja tulessa kulumaton orjantappurapensas. | Iloitse, ainoa silta, jonka kautta maailmalla
on pääsy Jumalan tykö | ja joka kuolevaisia iankaikkiseen elämään johdatat. | Iloitse, puhdas Neitsyt, | joka miehestä mitään tietämättä || Kristuksen, meidän sielujemme pelastuksen, synnytit.
II katismatroparit, 5. säv.
Oi Herra, lainrikkojat naulitsivat Sinut kahden tuomitun keskelle | ja lävistivät
keihäällä kylkesi, oi Armollinen. | Sinä alistuit hautaamiseen, Sinä, joka mursit
tuonelan portit, | ja nousit ylös kolmantena päivänä. | Naiset riensivät Sinua katsomaan, | ja he ilmoittivat apostoleille ylösnousemuksen. | Ylen kunnioitettu Vapahtaja, jota enkelit veisuin ylistävät, || siunattu Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Liitelauselma: Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, || ilmoitan kaikki
Sinun ihmetyösi. (Ps. 9:2)
Vapahtaja, ihmeellinen salaisuus on tullut maailman pelastukseksi, | sillä noustuasi jumalallisesti haudasta | Sinä, Jumala, kaikkien elämä, | nostit kuolleet kanssasi ylös. || Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Aviota tuntematon Morsian, Jumalansynnyttäjä, | joka muutit Eevan murheen iloksi, | me uskovaiset veisaamme ylistystäsi ja kumarramme Sinua, | sillä
Sinä nostit meidät ylös vanhasta kirouksesta. || Rukoile nytkin meille pelastusta.
[Kirkkosääntöjen mukaan ei polyeleota eikä -psalmeja, vaan 17. katisma.]
Ylösnousemustroparit Kiitetty… Enkelein joukko. Hypakoe.
Hypakoe oktoehoksesta, 5. säv.
Kun enkelnäky oli saattanut mirhantuojanaisten mielen hämmästyksen valtaan | ja jumalallinen ylösnousemus oli valaissut heidän sydämensä, | julistivat
he apostoleille ilosanomaa: | Julistakaa kansoille, | että Herra on noussut ylös, |
Hän, joka ihmeissä on kanssanne || ja antaa meille suuren armon.
Antifonit, 5. säv.
I antifoni
Ahdistuksessani veisaan niin kuin Daavid Sinulle, Vapahtajani. || Pelasta minun sieluni petollisesta kielestä.
Autuaallinen on erakkojen elämä, || jota jumalallinen kaipuu siivittää.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Pyhä Henki hallitsee kaikkia näkyväisiä ja näkymättömiä, || sillä Hän on itsevaltias ja totisesti yksi Kolminaisuudesta.
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II antifoni
Oi sielu, nouskaamme vuorille. || Tule sinne, mistä apu tulee.
Oi Kristus, kohotettu oikea kätesi || varjelkoon minuakin kaikesta vahingosta.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Lausukaamme Pyhälle Hengelle jumaluutta julistaen: | Sinä olet Jumala, elämä, rakkaus, valkeus, ymmärrys, || Sinä olet hyvyys, Sinä hallitset iankaikkisesti.
III antifoni
Suuren ilon täyttämänä edeskannan rukouksia niiden puolesta, jotka minulle
sanovat: || Käykäämme Herran huoneeseen!
Peljättäviä tapahtuu Daavidin huoneessa, || sillä palava tuli polttaa siellä häpeällisen mielen.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Pyhässä Hengessä on elämän alkuarvo. Hänessä tulee kaikki eläväksi niin
kuin Isässä ja Pojassakin.
Prokiimeni, 4. säv.
Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala, || sillä Sinä olet Kuningas iankaikkisesti. (Ps. 10:12)
Liitelauselma: Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki Sinun ihmetyösi. (Ps. 9:2)
Kaikki, joissa henki on, || kiittäkää Herraa.
Ylösnousemusevankeliumi VIII (Joh. 20:11–18).
Ylösnousemusveisu, 6. säv.
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen | kumartakaamme pyhää Herraa Jeesusta, | ainoaa synnitöntä. | Sinun ristillesi me kumarramme, oi Kristus, | ja Sinun
pyhää ylösnousemistasi veisuilla ylistämme. | Sillä Sinä olet meidän Jumalamme. | Paitsi Sinua emme toista tunne, | Sinun nimeäsi avuksihuudamme. | Tulkaa,
kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylösnousemista, | sillä, katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen aina Herraa | me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa, | sillä kärsittyänsä meidän
edestämme ristin vaivat || Hän kuolemallansa kuoleman kukisti.(Kolmesti)
Psalmi 51.
Psalmin 51 jälkeen, 6. säv.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Apostolien rukouksien
tähden, | Armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. | Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, |
armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme.
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Armahda minua, Jumala, | Sinun suuresta armostasi, | pyyhi pois minun syntini || Sinun suuresta laupeudestasi.
Jeesus nousi ylös haudasta, | niin kuin Hän sen edeltä ilmoitti, | ja antoi meille iankaikkisen elämän || sekä teki meille suuren laupeuden.
Pääsiäiskanonista veisaamme irmossit kahdesti ja veisaamme siitä sekä Teofaneksen ja Joosefin Jumalansynnyttäjän kanonista yhteensä kuusi troparia, ja
sokeana syntyneen kanonista, joka on viidennellä sävelmällä ja mahdollisesti
Joosefin laatima, luemme kuusi troparia. Katabaseina ovat pääsiäiskanonin irmossit. Kolmannen veisun jälkeen pääsiäisen kontakki ja iikossi sekä sokeana
syntyneen katismatropari kahdesti. Kuudennen veisun jälkeen sokeana syntyneen
kontakki ja iikossi. Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä ei veisata sunnuntaisin aina
päättäjäisjuhlaan saakka.
1. veisu
Pääsiäiskanoni, 1. säv.
Irmossi
Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on pääsiäinen! Herran pääsiäinen! | Sillä Kristus, meidän Jumalamme, | saattoi kuolemasta elämään | ja maasta taivaaseen || meidät, jotka voittovirttä veisaamme.
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Puhdistakaamme tunteet, | niin me näemme Kristuksen, | säteilevän ylösnousemisensa lähestymättömässä valossa | ja voittovirttä veisatessamme | me Häneltä selvästi kuulemme || tervehdyksen: Iloitkaa!
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Taivaat oikein riemuitkoot, | maa iloitkoon, | ja koko maailma, | näkyväinen
sekä näkymätön, | viettäköön juhlaa, || sillä Kristus – iankaikkinen ilo – nousi
ylös kuolleista.
Toinen kanoni, Jumalansynnyttäjälle
Sama sävelmä, sama irmossi (jota ei veisata tässä kohdassa)
Ensimmäisten troparien reunavärssy: ”Teofanes”
Troparit2
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Viaton Neitsyt, | Sinä kirvoitit kuoleman salvat, | kun synnytit iankaikkisen
elämän, Kristuksen, || joka on tänään haudasta koittanut ja valistanut maailman.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
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Jumalan armoittama, | puhdas, viaton Jumalanäiti, | nähdessäsi Poikasi ja Jumalan nousseen ylös | Sinä iloitset apostolien kanssa, | ja ollen kaikkien ilon lähde || saat ensimmäisenä kuulla: Iloitse!
Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
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 vapaaehtoisesti 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.
Kunniallisille naisille ilmestynyt enkeli sanoi: Miksi te tuotte kyynelin mirhavoiteita? 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 luomatonta Jumalaa, ja huutakaamme ruumiittomien kanssa: Pyhä, pyhä, pyhä olet
Sinä, 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 Häntä pelastamaan maamme vihollisten hyökkäyksestä ja miehityksestä.
Katabasi
Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on pääsiäinen! Herran pääsiäinen! | Sillä Kristus, meidän Jumalamme, | saattoi kuolemasta elämään | ja maasta taivaaseen || meidät, jotka voittovirttä veisaamme.
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3. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua, | ei hedelmättömästä kalliosta, | vaan Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden lähde virrannut. || Kristus on meidän voimamme.
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Nyt on kaikki täynnä valoa: | taivas ja maa, | kuin myöskin ne, jotka maan alla ovat. | Viettäköön siis koko luomakunta juhlallisesti Kristuksen ylösnousemista, || 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!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Tänään minä palaan tahrattomaan elämään, oi Puhdas, || Sinusta syntyneen ja
valkeutta maan ääriin asti säteilleen Vapahtajan hyvyyden tähden.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Karkeloi, Viaton, | nähdessäsi lupauksensa mukaan kuolleista ylösnousseena
Jumalan, | jonka synnytit ihmiseksi. || Ylistä Häntä Jumalana, oi Puhdas!
Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
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.

36. Sokeana syntyneen sunnuntai

497

Me kumarramme Jumalaa, alutonta Isää, Poikaa ja jumalallista Henkeä, luomatonta Kolmiluontoa, yhtä kolmipersoonaista kaiken Jumalaa.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Pyhä Valtiatar, Sinä synnytit neitseellisestä kohdusta ihmiseksi tulleen Jumalan. Rukoile, että Hän armahtaisi meitä.
Katabasi
Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua, | ei hedelmättömästä kalliosta, | vaan Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden lähde virrannut. || Kristus on meidän voimamme.
Pääsiäiskontakki, 8. säv.
Sinä, oi Kuolematon, menit tosin alas hautaan | mutta Sinä myös helvetin voiman kukistit. | Sinä, Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, | mirhaatuoville naisille sanoit: Iloitkaa. | Apostoleillesi annoit rauhan || ja langenneille ylösnousemisen.
Pääsiäisiikossi, 8. säv.
Mirhaatuovat naiset ikäänkuin etsien päivää | kiiruhtivat muinoin varhain aamulla 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 makaavan Aadamin herättänyt. | Lähtekäämme kiireesti, niinkuin tietäjät, | ja kumartakaamme Häntä sekä tuokaamme Hänelle, | ei kapaloihin, vaan kuolinliinaan kääritylle lahjaksi yrttejä. | Itkekäämme ja huutakaamme: || Oi Herra, joka langenneille ylösnousemisen annat, herää ylös kuolleista!
Katismatropari, 8. säv.
Kaikkien Valtias ja Luoja tapasi kulkiessaan tiellä istumassa sokean, | joka
valitti ja sanoi: | En ole eläissäni nähnyt auringonvaloa enkä kuun säteilevää
loistetta. | 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 suuren armosi tähden! (Kahdesti)
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Kaikkien Valtias…
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4. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Habakuk, joka saarnasi Jumalasta | seisokoon kanssamme valveilla | jumalallisella 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 neitseellisen 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 Aurinko.
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.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Puhdas, | esi-isäsi Aadamin luonut syntyi ihmiseksi Sinusta | ja on tänään
kuolemallansa murtanut | Aadamin synnin kautta tulleen kuoleman. | Ylösnousemuksen jumalallisilla säteillä || on Hän kaiken kirkastanut!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Puhdas, | Sinä naisten joukossa ihana ja nuhteeton, | ylistä tänään iloiten
apostolien kanssa kaikkien pelastukseksi ihanasti kuolleista noussutta Kristusta, ||
jonka Sinä synnytit!
Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Herra, minä kuulin Sinulta sanoman ja peljästyin, | minä käsitin Sinun taloudenhoitosi | 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 uudelleen eläväksi minut, puun kautta kuolleen. Sen tähden minä ylistän Sinua, oi Sana.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
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Herra, tultuasi ihmeellisesti uskontotuuksiesi palvelijain luo, Sinä sanoit heille: 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!
Katabasi
Habakuk, joka saarnasi Jumalasta | seisokoon kanssamme valveilla | jumalallisella vartiolla | ja osoittakoon valoisan enkelin, | joka suurella äänellä julistaa: |
Nyt on maailmalle pelastus tullut, | sillä Kristus, ollen kaikkivoimallinen, || on
noussut kuolleista.
5. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Nouskaamme varhain aamulla | ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle veisu, | niin me saamme nähdä Kristuksen, | vanhurskauden Auringon, || josta elämä 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 haudasta, | ynnä juhlivain enkeljoukkojen kanssa || käykäämme viettämään pelastavaista Jumalan pääsiäistä!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Puhdas Jumalanäiti, | Sinun Poikasi ylösnousemuksen jumalalliset ja elävöittävät säteet | valaisevat hurskasten juhlajoukon || ja täyttävät sen ilolla.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
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Sinä et ihmiseksi tullessasi turmellut Äitisi neitsyyttä, | niin kuin et haudan
sinettejäkään rikkonut. | Sen tähden luomakunta iloitsi nähdessään ylösnousseena || Sinut, oman Kuninkaansa.
Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
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 tyhjensit 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 edeltä olit ilmoittanut.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Sinä avasit sokean silmät, jotka eivät olleet nähneet maallista valoa, ja samalla valistit hänen sielunsa silmät. Hän tunsi Sinut laupeudessasi ihmisenä ilmestyneeksi Luojaksi ja uskolla ylisti Sinua.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kaikki uskovaiset, ylistäkäämme Kolminaisuuden ykseyttä ja ykseyden Kolminaisuutta, 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
mitään tietämättä? Kuinka Sinä ravitsit luomakunnan Ravitsijaa? Sen tietää yksin Hän, kaiken Luoja ja Jumala.
Katabasi
Nouskaamme varhain aamulla | ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle veisu, | niin me saamme nähdä Kristuksen, vanhurskauden Auringon, || josta elämä
kaikille koittaa.
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6. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Sinä, oi Kristus, astuit maan alimpiin paikkoihin | ja särjit ikuiset teljet, joitten takana olivat vangit, | ja kolmantena päivänä, niinkuin Joona valaskalasta, ||
nousit ylös haudasta.
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
Sinä, oi Kristus, | et syntyessäsi turmellut Neitseen kohtua, | nousit ylös haudasta | 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 herätit kanssasi Aadamin || ja koko hänen sukunsa.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | Sinun puhtaasta kohdustasi ihmiseksi syntynyt |
on avannut kuoleman ja turmeluksen vallassa olleille || tien turmeltumattomaan
ja iankaikkiseen elämään.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Puhdas, | Sinun kohtuusi laskeutunut, siellä asunut ja ymmärryksen ylittäen ihmiseksi syntynyt | astui maan alimpiin paikkoihin || ja haudasta noustessaan nosti ylös kanssansa Aadamin.
Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Herra, niin kuin Sinä pelastit profeetan pedosta, | nosta minutkin ylös hillittömien himojen syvyydestä, | minä rukoilen, että saisin vieläkin || nähdä Sinun
pyhän temppelisi!
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 henkäykselläsi kaikki kuolleet elävöittänyt, mutta jumalallisessa voimassasi Sinä nousit
ylös tyhjentäen kaikki haudat.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
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Ylösnousemisesi jälkeen Sinä, Kristus, sanoit ystävillesi: Pysykää Jerusalemissa, 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 kaikista synneistä.
Katabasi
Sinä, oi Kristus, astuit maan alimpiin paikkoihin | ja särjit ikuiset teljet, joitten takana olivat vangit, | ja kolmantena päivänä, niinkuin Joona valaskalasta, ||
nousit ylös haudasta.
Sokeana syntyneen kontakki, 4. säv.
Sieluni silmät sokaistuina minä tulen eteesi, oi Kristus, | niinkuin sokeana syntynyt | 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 oleville ||
kirkkaasti loistava valkeus.
Minean synaksarion jälkeen
Tänään, kuudentena sunnuntaina pääsiäisestä, muistelemme ihmettä, jonka Herramme, Jumalamme ja Vapahtajamme teki syntymästään asti sokealle.
Säkeitä: Sana, Sinä valkeuden antaja, Valkeus Valkeudesta, annat näön syntymästään asti sokealle. Äärettömässä armossasi, valkeuden antaja Kristus, meidän
Jumalamme, armahda ja pelasta meidät. Amen.

36. Sokeana syntyneen sunnuntai

503

7. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuansa ihmiseksi kärsii niinkuin
kuolevainen | ja kärsimyksillänsä pukee kuolevaisen | kuolemattomuuden kauneuteen, | 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, | tämä
ylösnousemuksen valoisan päivän edelläkävijä; | tämä yö, jona haudasta kaikille
koitti || lihaksi tullut iankaikkinen Valkeus.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Nuhteeton! | Kuoletettuaan kuoleman Sinun Poikasi | on lahjoittanut tänään kaikille ihmisille | iankaikkisesta iankaikkiseen kestävän elämän. | Hän isien Jumala, || ainoa ylistetty ja suuresti kunnioitettu!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Koko luomakunnan Hallitsija tuli ihmiseksi | ja asui Sinun kohdussasi, oi
Jumalan armoittama. | Hän kärsi ristin ja kuoleman || ja ollen Jumala nousi ylös
nostaen kanssansa meidät kaikkivoimallisena.
Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Nuorukaisten rukous sammutti tulen! | Vilpoinen pätsi julisti ihmettä, | kun
se ei liekeissä polttanut niitä, || jotka veisuin ylistivät meidän isiemme Jumalaa!
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.
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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 esirukoustansa tähden anna anteeksi pahat tekomme.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Sinä voitelit sokean silmät tahtaalla ja käskit hänen mennä Siiloaan. Peseydyttyään 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, Puhdas, synnytit Jumalan, joka voimassaan uudisti luonnon. Rukoile aina, että Hän
pelastaisi meidät!
Katabasi
Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuansa ihmiseksi kärsii niinkuin
kuolevainen | ja kärsimyksillänsä pukee kuolevaisen | kuolemattomuuden kauneuteen, | Hän – isien Jumala, || ainoa ylistetty ja suuresti kunnioitettu!
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 ylistämme kaikkina aikoina!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
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Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | Sinun kauttasi Luoja tuli maailmaan | ja tuhottuaan helvetin syvyydet Hän lahjoitti meille kuolevaisille ylösnousemuksen. || Sen
tähden me ylistämme Häntä iankaikkisesti.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Neitsyt, | Sinun Poikasi kukisti kuoleman vallan. | Ollen väkevä Jumala
Hän ylösnoustessaan nosti korkeuteen ja jumaloitti meidätkin. || Sen tähden me
veisuin ylistämme Häntä iankaikkisesti.
Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Enkelten ryhmät ja ihmisten joukot, nuorukaiset, | kiittäkää Kuningasta ja kaiken 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 ihmisrakkauttasi.
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 ristille. 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 pelastukseksi 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 veisaamme 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.
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Katabasi
Liitelauselma: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, || veisaten
ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Tämä on valittu ja pyhä päivä, | ainoa, sabbattien kuningas ja herra, | juhlien
juhla | ja riemujen riemu; | tänä päivänä kiittäkäämme || Kristusta iankaikkista!
Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä ei veisata sunnuntaisin aina päättäjäisjuhlaan saakka.
9. veisu
Pääsiäiskanoni
Irmossi
Loista, Sinä, uusi Jerusalem, | loista kirkkaalla valolla, | sillä Herran kunnia |
on ylitsesi koittanut. | Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja Sinäkin, puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse || Sinun Synnyttämäsi ylösnousemisesta!
Troparit
Liitelauselma: Kristus nousi kuolleista.
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: Kristus nousi kuolleista.
Oi Sinä suuri pyhin Pääsiäiskaritsa, Kristus! | Oi Viisaus, | Jumalan Sana ja
Voima! | Suo meidän tulla | täydellisemmin osallisiksi Sinusta | valtakuntasi ||
illattomana päivänä.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Me uskovaiset | ylistämme yksin äänin Sinua autuaaksi, oi Neitsyt: | Iloitse,
Herran portti! | Iloitse, elävä kaupunki! | Iloitse, sillä Sinun kauttasi on meille
tänään loistanut || Poikasi kuolleistanousemisen valkeus!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Iloitse ja riemuitse, | Sinä Valkeuden jumalallinen portti, | Jumalan armoittama Valtiatar, || sillä hautaan laskeuduttuaan Jeesus on loistanut aurinkoa kirkkaammin ja valistanut kaikki uskovaiset.
Sokeana syntyneen kanoni, 5. säv.
Irmossi (jää pois sunnuntaina)
Voimallinen on tehnyt Sinulle suuria, | sillä Hän osoitti Sinut synnytyksen jälkeenkin puhtaaksi Neitseeksi, | kun Sinä synnytit oman Luojasi. || Sen tähden me
ylistämme Sinua, oi Jumalansynnyttäjä!
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
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Vapahtaja Kristus, Sinut naulittiin ristinpuuhun, Sinä sait voiton vihollisen
kaikista vastustavista voimista ja hävitit vanhan kirouksen. Sen tähden me velvollisuutemme mukaan Sinua suuresti ylistämme.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Nähdessään Sinut, oi Sana, alhaalla vangittujen sielujen kanssa tuonela vaikeroi ja peljäten vapautti kaikki kuolleet, jotka tunsivat Sinun voimasi vallan. Heidän 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 tuonelan ja nostit väkevänä kaikki kanssasi kuolleista.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Elämänantaja, Sinä teit tunnustekoja ja annoit sokeille näön. Sinä nousit kuolleista, 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.
Minä palvelen Valkeutta – Isää, kunnioitan Valkeutta – Poikaa ja veisuin
ylistän Valkeutta – totuuden Henkeä, yhtä jakaantumatonta Valkeutta, joka käsitetään 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.
Katabasi
Loista, Sinä, uusi Jerusalem, | loista kirkkaalla valolla, | sillä Herran kunnia |
on ylitsesi koittanut. | Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja Sinäkin, puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse || Sinun Synnyttämäsi ylösnousemisesta!
Veisataan Pyhä on Herra, meidän Jumalamme viidennellä sävelmällä.
Eksapostilariot
Pääsiäisen eksapostilario, 3. säv.
Oi Kuningas ja Herra! | Sinä uinuttuasi kuoleman uneen kuolevaisena | nousit ylös kolmantena päivänä, | herätit Aadamin turmeluksesta | ja teit tyhjäksi
kuoleman. | Oi turmeltumattomuuden pääsiäistä! || Oi maailman pelastusta!
Sokeana syntyneen eksapostilariot, 2. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Synnin pimeys on sokaissut hengelliset silmäni. | Armollinen Herra, anna minulle nöyryyttä, || valista minut ja puhdista minut katumuksen kyynelin.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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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 sotajoukkonsa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 148:2)
Kiitosstikiirat
Ylösnousemusstikiirat oktoehoksesta, 5. säv.
Liitelauselma: Tämä on kaikkien || Hänen hurskaittensa kunnia. (Ps. 149:9)
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 ylistämme, riemu ja suuri laupeutesi.
Liitelauselma: Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, || ylistäkää Häntä Hänen
väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. (Ps. 150:1)
Murskattuasi ikuiset teljet ja katkaistuasi kahleet | Sinä nousit ylös haudasta, | jättäen käärinliinasi todistukseksi siitä, että olit kolme päivää totisesti ollut
haudattuna, | sekä menit edeltä Galileaan, oi Herra, jota luolassa vartioitiin. |
Suuri on armosi, käsittämätön Vapahtaja. || Armahda meitä.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2)
Oi Herra, naiset juoksivat haudallesi nähdäkseen Sinut, Kristuksen | joka
kärsit meidän tähtemme, | mutta perille tultuaan he tapasivat enkelin istumassa
kivellä, | joka oli peloissaan vierinyt syrjään. | Enkeli sanoi heille suurella äänellä: | Herra on ylösnoussut! || Sanokaa opetuslapsille, että kuolleista on noussut
Hän, joka pelastaa meidän sielumme.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla
ja kanteleilla. (Ps. 150:3)
Vapahtaja Herra, niin kuin Sinä tulit ulos sinetöidystä haudasta, | niin Sinä
kävit sisälle opetuslastesi tykö ovien ollessa suljettuina | ja näytit heille ruumiisi
vammat, | jotka pitkämielisyydessäsi olit ottanut vastaan. | Daavidin jälkeläisenä Sinä kärsit haavat, | mutta Jumalan Poikana vapautit maailman. || Suuri on
Sinun armosi, oi käsittämätön Vapahtaja! Armahda meitä.
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Anatolioksen stikiirat oktoehoksesta, 5. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä
kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)
Herra, aikakausien Kuningas ja kaikkien Luoja, | joka meidän tähtemme otit
lihassa vastaan ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen | vapauttaaksesi meidät kaikki tuonelasta. || Sinä olet meidän Jumalamme, paitsi Sinua emme toista tunne.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa.
Herra, kuka kertoisi ylen suurista ihmeistäsi? | Tai kuka julistaisi peljättävät
salaisuutesi? | Sillä tultuasi oman halusi mukaisesti ja meidän tähtemme ihmiseksi | Sinä paljastit voimasi vallan: | Ristillä Sinä aukaisit ryövärille paratiisin, |
hautaamisellasi murskasit tuonelan salvat | ja ylösnousemisellasi teit koko maailman rikkaaksi. || Kunnia olkoon Sinulle, oi Laupias.
Liitelauselma: Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! || Älä unhota kurjia! (Ps.
10:12)
Mirhantuojanaiset saapuivat sangen varhain Sinun haudallesi | etsien Sinua,
kuolematonta Sanaa ja Jumalaa, voidellakseen Sinut. | Mutta saatuaan kuulla
enkelin sanat | he palasivat iloiten julistamaan apostoleille, | että Sinä, kaikkien
Elämä, olet noussut ylös || ja annat maailmalle armon ja suuren laupeuden.
Sokeana syntyneen stikiira, 8. säv.
Liitelauselma: Käänny minun puoleeni, || armahda minua. (Ps. 25:16a)
Kristus Jumala, joka suuren armosi tähden tulit ihmiseksi, | käsittämättömästä laupeudestasi Sinä armahdit syntymästä saakka sokean | ja sivellen Luojansormillasi 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.
Kristus, kuka kertoisi vallastasi? | Tai kuka luettelisi monet ihmeesi? | Hyvyydessäsi Sinä ilmestyit maan päälle kahdessa luonnossa | ja kahdenlaisen parannuksen lahjoitit sairaille. | Sinä avasit syntymästään saakka sokean sekä
ruumiin että sielun silmät. | Sen tähden hän tunnusti Sinut salatuksi Jumalaksi, ||
joka annat kaikille suuren armosi.
Veisu Jumalansynnyttäjälle, 2. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Korkeasti siunattu olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | sillä Hän, joka Sinusta lihaksi tuli, vangitsi tuonelan, | kutsui jälleen Aadamin, kukisti kirouksen
voiman, vapahti Eevan, | kuoletti kuoleman, ja me Hänen kauttansa eläviksi tulimme. | Sentähden me veisaten huudamme: | Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän
Jumalamme, | näin suosiollinen meille. || Kunnia olkoon Sinulle.
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Suuri ylistysveisu veisataan. Sitten:
Ylösnousemustropari I
Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. | Veisatkaamme ylistystä haudasta ylösnousseelle elämämme Päämiehelle, | sillä Hän, kukistettuaan kuolemallaan
kuoleman || antoi meille voiton ja suuren laupeuden.
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan.
Kahdeksannen ylösnousemusevankeliumin evankeliumistikiira Turhaan ei Maria lauletaan eteishuoneessa doksologian jälkeen ennen Studiitan opetuspuhetta,
missä tapana on.

HETKET JA LITURGIA
Kaikissa hetkissä Veisatkaamme, uskovaiset ja sokeana syntyneen kontakki.
Liturgiassa saaton jälkeen: Veisatkaamme, uskovaiset, Kunnia…, Sieluni silmät sokaistuina, Nyt…, pääsiäisen kontakki.
Ylösnousemustropari, 5. säv.
Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaikkiselle, | 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.
Sokeana syntyneen kontakki, 4. säv.
Sieluni silmät sokaistuina minä tulen eteesi, oi Kristus, | niinkuin sokeana
syntynyt | 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 voiman kukistit. | Sinä, Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, | mirhaatuoville naisille sanoit: Iloitkaa. | Apostoleillesi annoit rauhan || ja langenneille ylösnousemisen.

