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ENSIMMÄINEN HELLUNTAINJÄLKEINEN
SUNNUNTAI
KAIKKIEN PYHIEN SUNNUNTAI
PIENI EHTOOPALVELUS LAUANTAI-ILTANA
Avuksihuutopsalmit, 8. 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, 8. säv.
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Oi Kristus, | me edeskannamme Sinulle ehtooveisun | ja hengellisen palveluksen, | sillä Sinä olet katsonut hyväksi || ylösnousemisesi kautta meitä armahtaa.
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8)
Herra, Herra, älä heitä meitä pois kasvojesi edestä, | vaan hyvästä tahdostasi
armahda meitä || ylösnousemuksesi kautta.
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kansat. (Ps. 117:1)
Iloitse, pyhä Siion, | kirkkojen äiti | ja Jumalan asunto, | sillä sinä vastaanotit
ensimmäisenä syntien anteeksiannon || ylösnousemuksen kautta.
Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2)
Ennen aikoja Isästä Jumalasta syntynyt Sana | viimeisinä aikoina tuli lihaksi
aviota tuntemattomasta Neitseestä, | kärsi omasta tahdostaan ristiinnaulitsemisen || ja pelasti ylösnousemuksellaan muinoin kuolleen ihmisen.
Kaikkien pyhien doksastikon, 6. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Oi marttyyrien jumalallinen joukko, | Kirkon perustus, evankeliumin täyttymys! |
Te toteutitte Vapahtajan sanat, | sillä te olette sulkeneet tuonelan portit, | jotka oli
avattu Kirkkoa vastaan. | Vuodattamanne veri kuivatti epäjumalten juomauhrit, | teidän uhristanne kasvoi uskovaisten täyteys. | Te hämmästytitte enkelit ja nyt seisotte
seppelöityinä Jumalan edessä. || Lakkaamatta rukoilkaa Häntä sielujemme puolesta.
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Pienen ehtoopalveluksen dogmistikiira, 8. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kuinka ylistäisimme autuaaksi Sinua, oi Jumalansynnyttäjä? | Kuinka ylistäisimme veisuin Sinun synnytyksesi käsittämätöntä salaisuutta, oi ylen siunattu? | Sillä aikakausien Tekijä ja meidän luontomme Luoja armahti omaa kuvaansa | ja laskeutui selittämättömästi itsensä alentaen alas taivaasta. | Hän, Isän aineettomassa helmassa oleva, asui kohdussasi, oi Puhdas, | ja muuttumatta tuli
ihmiseksi Sinusta, oi aviota tuntematon. | Hän pysyi Jumalana, joka oli ollutkin. |
Siksi kunnioitamme Häntä täydellisenä Jumalana ja täydellisenä ihmisenä, | kummassakin luonnossaan yhtä täytenä, | sillä Hänessä on totisesti kumpikin luonto. |
Me opetamme, että Hänellä on kaksi luontoa, | joilla kummallakin on omat luontaiset ominaisuutensa Hänen kahden olemuksensa mukaisesti, | ja kunnioitamme
Hänen kahta tahtoaan ja kahta voimaansa, | sillä Hän on yhtä olentoa Isän Jumalan kanssa | ja ihmisenä Hän tahtoo ja toimii vapaasti. | Oi puhdas ja autuaaksi
ylistetty, || rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme!
Ehtooveisu veisataan.
Suuri prokiimeni, 6. säv.: Herra on kuningas. || Hän on pukenut itsensä korkeudella. (Ps. 93:1a)
Lukija: Suo, Herra…
Virrelmästikiirat
Ylösnousemusstikiira, 8. säv.,
Oi Jeesus, taivaasta alas tullut, | Sinä ylensit itsesi ristille | ja ollen kuolematon elämä laskeuduit alas kuolemaan. | Sinä totinen Valkeus, | ilmestyit pimeydessä oleville | ja, ollen kaikkien ylösnousemus, tulit langenneitten tykö. | Kunnia olkoon Sinulle, || meidän Valkeutemme ja Vapahtajamme.
Jumalansynnyttäjän stikiirat, 8. säv.,
prosomoion ”Oi ylistettävää ihmettä!”
Liitelauselma: Minä teen sinun nimesi kuuluksi || suvusta sukuun. (Ps. 45:18a)
Iloitse, kunniallinen Jumalansynnyttäjä! | Iloitse, uskovaisille elämää kumpuava Lähde! | Iloitse, kaikkien Valtiatar ja luomakunnan Hallitsijatar! | Iloitse, siunattu ja nuhteeton! | Iloitse, ylistetty ja puhdas! | Iloitse, Palatsi! * Iloitse, jumalallinen Asumus! | Iloitse, viaton! Iloitse, Neitsytäiti! || Iloitse, Jumalan Morsian!
Liitelauselma: Kuule, tytär, || ja katso ja kallista korvasi. (Ps. 45:11a)
Iloitse, puhdas Jumalanäiti! | Iloitse, uskovaisten toivo! | Iloitse, maailman
puhdistus! | Iloitse, Sinä, joka päästät palvelijasi kaikesta ahdistuksesta! | Iloitse,
ihmisten lohdutus! | Iloitse, elävöittävä puolustus! | Iloitse, Sinä niiden linnoitus,
jotka Sinua avuksensa kutsuvat! || Iloitse, Jumalan jumalallinen Asumus * ja pyhä Vuori!
Liitelauselma: Kansan rikkaimmat || etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi. (Ps.
45:13b)
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Iloitse, Jumalansynnyttäjä Valtiatar! | Iloitse, ihmisten ainoa toivo ja puolustus! | Iloitse, Turvapaikka * ja aina loistava Lampunjalka! | Iloitse, ihana Lamppu! | Iloitse, pyhitetty Palatsi! * Iloitse, Paratiisi! | Iloitse, jumalallinen Asumus! ||
Iloitse, Sinua lähestyville parannuksen vettä kumpuava lähde!
Stikiira Jumalansynnyttäjälle, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | Sinun kohtuusi sijoittui Hän, jota taivaskaan
ei voi itseensä sijoittaa, | ja sanomattomalla tavalla Sinä säilyit puhtaana eikä
neitsyytesi mitenkään turmeltunut, | sillä yksin Sinä naisten joukossa olet Äiti ja
Neitsyt! | Yksin Sinä, oi Puhdas, imetit poikanasi Elämänantajaa | ja kannoit sylissäsi alati vartioivaa katsetta! | Hän ei jättänyt Isän helmaa, | jossa oli ollut
iankaikkisuudesta asti, | vaan oli kaikkialla selittämättömästi läsnä täydellisenä
Jumalana korkeudessa enkelten kanssa, | ja Sinusta syntyneenä täydellisenä ihmisenä maassa ihmisten parissa. | Oi pyhä Valtiatar, rukoile Häntä pelastamaan
ne, || jotka oikeauskoisesti Sinut puhtaaksi Jumalansynnyttäjäksi tunnustavat!
Lukija: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän…
Ylösnousemustropari, 8. säv.
Oi Laupias, Sinä pelastaaksesi meidät kärsimyksistä, | tulit alas korkeuksista
ja kärsit kolmipäiväisen haudan. || Herra, meidän elämämme ja ylösnousemisemme, kunnia olkoon Sinulle.
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Oi Hyvä, meidän tähtemme Neitseestä syntynyt ja ristinkuoleman kärsinyt
Herra, | joka olet kuolemalla kuoleman kukistanut ja Jumalana ylösnousemuksen ilmisaattanut. | Älä ylenkatso niitä, jotka Sinä, armollinen, olet kädelläsi
luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, | ota vastaan Synnyttäjäsi meidän puolestamme edeskantamat rukoukset || ja pelasta, oi Vapahtaja, epätoivoinen kansa.
Ektenia ja loppu tavan mukaan.
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SUURI EHTOOPALVELUS LAUANTAI-ILTANA
Vigilian alku tavan mukaan. Ensimmäinen katisma kokonaan.
Avuksihuutopsalmit, 8. 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, 8. säv.
Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta || kiittämään Sinun nimeäsi. (Ps. 142:8)
Oi Kristus, | me edeskannamme Sinulle ehtooveisun | ja hengellisen palveluksen, | sillä Sinä olet katsonut hyväksi || ylösnousemisesi kautta meitä armahtaa.
Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, || kun Sinä minulle hyvin teet. (Ps. 142:8)
Herra, Herra, älä heitä meitä pois kasvojesi edestä, | vaan hyvästä tahdostasi
armahda meitä || ylösnousemuksesi kautta.
Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. || Herra, kuule minun
ääneni. (Ps. 130:1–2)
Iloitse, pyhä Siion, | kirkkojen äiti | ja Jumalan asunto, | sillä sinä vastaanotit
ensimmäisenä syntien anteeksiannon || ylösnousemuksen kautta.
Anatolioksen stikiirat, 8. säv.
Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi || minun rukousteni ääntä! (Ps. 130:2)
Ennen aikoja Isästä Jumalasta syntynyt Sana | viimeisinä aikoina tuli lihaksi
aviota tuntemattomasta Neitseestä, | kärsi omasta tahdostaan ristiinnaulitsemisen || ja pelasti ylösnousemuksellaan muinoin kuolleen ihmisen.
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130:
3–4)
Oi Kristus, Jumala | me ylistämme ylösnousemistasi kuolleista, | sillä sen kautta Sinä vapautit Aadamin sukukunnan tuonelan hirmuvallasta, || ja annoit maailmalle iankaikkisen elämän ja suuren armon.
Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toivoni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5)
Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Vapahtaja, | Jumalan ainosyntyinen Poika, |
joka tulit ristiinnaulituksi || ja kolmantena päivänä nousit haudasta.
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Kaikkien pyhien stikiirat, 6. säv., prosomoion
”Pantuaan kaiken toivonsa taivaisiin”
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua,
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7)
Vapahtajan opetuslapset, | uskonsa ansiosta Jumalan armoittamat puhujat *
ja Hengen välikappaleet, | kulkivat maan ääriin * ja kylvivät pyhää sanaa ja oikeaa oppia. | Heidän kylvöstään versoivat * Jumalan, kasvunantajan, armosta *
pyhien joukot, | jotka seurasivat Kristusta kärsimykseen | ja saivat kokea monia
kidutuksia, tuskaa ja tulta. || Ja niin he rohkeasti rukoilevat Häntä * meidän sielujemme puolesta.
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8)
Herran rakkauden tulen sytyttämät * Kristuksen puhtaat marttyyrit * ylenkatsoivat tulta | ja liekkiin syttyneinä * kuin jumalalliset, elävät hiilet | he polttivat
poroksi * pöyhkeän eksytyksen kuivat puut. | Hartain rukouksin he tukkivat petojen kidan. | Ja antautumalla mestattaviksi, | he surmasivat kaikki vihollisjoukot. | Ja vuodattamalla kestävinä verensä || he antoivat Kirkolle uskon lujuuden.
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kansat. (Ps. 117:1)
Kristuksen vahvat marttyyrit * kestivät vakaasti petoja vastaan taistelemisen, |
miekalla lävistämisen ja silpomisen, | rautakynsin raatelemisen, * raajojen repimisen, * keihäänpistot ja elävältä polttamisen. | He kaikki kärsivät urheasti, | sillä he näkivät ennalta osansa: | kuihtumattomat voitonseppeleet * ja Kristuksen
kunnian. || Nyt he rohkeasti rukoilevat Häntä * meidän sielujemme puolesta.
Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2)
Ylistäkäämme pyhin veisuin | kaikissa maan äärissä * uskossaan voimistuneita apostoleja, | marttyyreja, jumalisia pappeja, * pyhiä naisia, kaikkia pyhiä, |
sillä he, maan asukkaat, * ovat liittyneet taivaan asukkaisiin | ja Kristuksen armosta kärsimällä * saavuttaneet ikuisen elämän. | Nyt he kirkkaina tähtinä valaisevat meitä || ja rohkeasti rukoilevat * meidän sielujemme puolesta.
Kaikkien pyhien doksastikon, 6. säv. (idiomelon)
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Oi marttyyrien jumalallinen joukko, | Kirkon perustus, evankeliumin täyttymys! | Te toteutitte Vapahtajan sanat, | sillä te olette sulkeneet tuonelan portit, |
jotka oli avattu Kirkkoa vastaan. | Vuodattamanne veri kuivatti epäjumalten juomauhrit, | teidän uhristanne kasvoi uskovaisten täyteys. | Te hämmästytitte enkelit ja nyt seisotte seppelöityinä Jumalan edessä. || Lakkaamatta rukoilkaa Häntä
sielujemme puolesta.
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Dogmistikiira, 8. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Taivasten Kuningas rakkaudesta ihmisiä kohtaan ilmestyi maan päälle | ja eli
ihmisten keskellä. | Puhtaasta Neitseestä syntyen ihmiseksi tulleena ja lihan omaksuneena | Hän on yksi ja ainoa Poika kahdessa luonnossa, mutta ei kahdessa persoonassa. | Sen tähden me Hänen täydellistä jumaluuttaan ja täydellistä ihmisyyttään totisesti julistaen | tunnustamme, että Hän on Kristus, meidän Jumalamme. |
Oi aviota tuntematon Äiti, || rukoile Häneltä armahdusta meidän sieluillemme.
Saatto ja ehtooveisu.
Suuri prokiimeni, 6. säv.: Herra on kuningas. || Hän on pukenut itsensä korkeudella. (Ps. 93:1a)
Parimiat
I. Profeetta Jesajan kirjasta
(43:9–14a)
Näin sanoo Herra: 9 Kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen ja kansakunnat
tulleet kokoon. Kuka heistä voi ilmoittaa tämänkaltaista? Tai antakoot meidän
kuulla entisiä; asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa: sittenpä
kuullaan ja sanotaan: ”Se on totta.” 10 Te olette minun todistajani, sanoo Herra,
minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. 11 Minä, minä olen Herra, eikä
ole muuta pelastajaa, kuin minä. 12 Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala. 13 Tästedeskin minä olen sama. Ei
kukaan voi vapauttaa minun kädestäni; minkä minä teen, kuka sen peruuttaa?
14a Näin sanoo Herra, teidän lunastajanne, Israelin Pyhä.
II. Salomon viisauden kirjasta
(3:1–9)
1 Vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, eikä vaiva saavuta heitä. 2 Tyhmien silmissä he tosin näyttävät kuolleilta, ja heidän eroansa täältä pidetään onnettomuutena, 3 heidän lähtöänsä meidän tyköämme perikatona; mutta he ovat
rauhassa. 4 Sillä vaikka heitä kuritetaankin ihmisten mielestä niin heidän toivonsa on täynnä kuolemattomuutta, 5 ja kärsittyänsä vähän kuritusta he saavat osaksensa paljon hyvyyttä; sillä Jumala koetteli heitä ja havaitsi heidät itselleen arvollisiksi. 6 Niinkuin kultaa sulatusuunissa hän heitä koetteli, ja niinkuin uhrilahjan
hän otti heidät vastaan. 7 Sinä aikana, jolloin heitä etsiskellään, he loistavat kirkkaasti, ja niinkuin kipinät oljissa he nopeasti rientävät. 8 He tuomitsevat pakanoita ja hallitsevat kansoja, ja Herra on oleva heidän kuninkaansa iankaikkisesti.
9 Ne, jotka häneen turvaavat, käsittävät totuuden, ja uskovaiset pysyvät hänen
tykönänsä rakkaudessa; sillä hänen valittujensa osaksi tulee armo ja laupeus.
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III. Salomon viisauden kirjasta
(5:15–6:3)
15 Vanhurskaat elävät iankaikkisesti, ja Herrassa on heidän palkkansa, ja huolenpito heistä on Korkeimman huomassa. 16 Sentähden he saavat osaksensa ihanuuden valtakunnan ja kauniin kruunun Herran kädestä, sillä hän suojelee heitä
oikealla kädellänsä, ja hänen käsivartensa on heidän kilpensä. 17 Hän ottaa kiivautensa sota-asukseen ja luomakunnan hän aseistaa kostoksi vihollisille. 18 Hän
pukee vanhurskauden haarniskaksensa ja kypäräksi päähänsä hän panee lahjomattoman tuomion. 19 Hän ottaa pyhyyden voittamattomaksi kilveksensä 20 ja
teroittaa miekaksensa ankaran vihan, ja maailma sotii yhdessä hänen kanssaan
mielettömiä vastaan. 21 Salamain sattuvat nuolet kiitävät, lentävät pilvistä, niinkuin jännitetystä jousesta, kohti maaliansa. 22 Ja vihaa uhkuvat rakeet viskautuvat niinkuin kivilingosta; meren vesi raivoaa heitä vastaan, ja tulvavirrat upottavat heidät äkisti. 23 Voiman henki nousee heitä vastaan ja viskaa heidät pois
niinkuin myrskytuuli. Niin saattaa vääryys koko maan autioksi, ja rikollisuus kukistaa hallitsijain valtaistuimet. 6:1 Kuulkaa siis, te kuninkaat, ja ymmärtäkää,
oppikaa, te maan äärten tuomarit, 2 ottakaa korviinne, te joukkojen hallitsijat, te,
jotka ylpeilitte kansojen paljoudesta. 3 Sillä Herran antama on teidän hallituksenne, ja Korkeimmalta on teidän kuningasvaltanne; [hän myös koettelee teidän
tekonne ja tutkii teidän aivoituksenne.]
Hartauden ektenia. Suo, Herra… luetaan tai veisataan. Anomusektenia. Litaniassa temppelijuhlan stikiira sekä seuraavat stikiirat:
Kaikkien pyhien litaniastikiirat, 1. säv.
Uskossa viettäkäämme hengellisesti kaikkien maailman alusta asti Jumalalle
otollisten pyhien ihmisten yhteistä juhlaa. | Muistelkaamme kaikkia pyhiä: patriarkkoja, profeettoja, apostoleja, marttyyreja ja kilvoittelijoita. | He rukoilevat
lakkaamatta maailmalle rauhaa || ja meidän sieluillemme pelastuksen armoa.
Tulkaa, kaikki uskovaiset, ylistäkäämme psalmein, veisuin ja hengellisin lauluin kaikkien pyhien kunniakasta muistoa. | Ylistäkäämme hartaasti autuaiksi
Vapahtajan Kastajaa, | apostoleja, profeettoja, marttyyreja, esipaimenia ja opettajia, | pyhittäjiä, kilvoittelijoita, vanhurskaita ja kaikkia pyhiä naisia, | ja yhteen
ääneen huutakaamme: | Oi ylen hyvä Kristus, meidän Jumalamme, | anna heidän esirukoustensa tähden kirkollesi rauha || ja meidän sieluillemme pelastuksen armo.
(Litaniastikiirat jatkuvat seuraavalla sivulla.)
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Tulkaa kaikki, riemuitkaamme hengellisesti pyhien muistojuhlana, | sillä se
on koittanut tuoden mukanaan runsaita armolahjoja. | Sen tähden riemuäänin ja
puhtain omintunnoin huutakaamme sanoen: | Iloitkaa, kaikki profeetat, | jotka
julistitte maailmalle Kristuksen tulemista ja ennalta näitte kaukaisen! | Iloitkaa,
apostolit, te ihmisten kalastajat ja kansojen pyydystäjät! | Iloitkaa, marttyyrit, te
jotka koottiin maan ääristä yhteen uskoon, | uskon tähden te kestitte kidutuksen
tuskat ja saitte voitonseppeleen! | Iloitkaa, väsymättömät isät, te jotka näännytitte ruumiinne kilvoituksessa, | kuoletitte lihan himot, siivititte mielenne Jumalan
rakkaudella, | nousitte taivaisiin ja nyt enkelten kanssa iloiten nautitte iankaikkisia hyvyyksiä! | Oi profeetat, apostolit, marttyyrit ja kilvoittelijat, rukoilkaa
alati Häntä, | joka on teidät seppelöinyt, lunastamaan näkymättömistä ja näkyvistä vihollisista meidät, || kun me uskossa ja rakkaudessa vietämme iäti kunnioitettavaa muistoanne!
Doksastikon, 5. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Uskovaiset, rientäkäämme yhdessä viettämään juhlaa, | sillä tarjolla on hengellinen ateria ja salaisuuden malja, | täynnä suloista antia, marttyyrien hyveitä. | Sillä rohkeat marttyyrit kantoivat kaikista maan ääristä Jumalalle hengelliseksi uhriksi ruumiinsa kärsimyksen, | tuskan ja nuoruutensa. | Heitä mestattiin
ja silvottiin, he ovat kaikki tulleet osallisiksi Kristuksen kärsimyksiin. | Oi ihmisiä rakastava Herra, joka olet kärsimyksen palkinnoksi antanut heille voitonseppeleet, || suo meidänkin otollisesti seurata heitä.
Oktoehoksen stikiira 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.
Litanian ektenia.
Virrelmästikiirat
Ylösnousemusstikiira, 8. säv.
Oi Jeesus, taivaasta alas tullut, | Sinä ylensit itsesi ristille | ja ollen kuolematon elämä laskeuduit alas kuolemaan. | Sinä totinen Valkeus, | ilmestyit pimeydessä oleville | ja, ollen kaikkien ylösnousemus, tulit langenneitten tykö. | Kunnia olkoon Sinulle, || meidän Valkeutemme ja Vapahtajamme.
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Anatolioksen stikiirat, 8. säv.
Liitelauselma: Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. || Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. (Ps. 93:1a)
Ylistäkäämme Kristusta, joka nousi kuolleista, | sillä Hän erotti kärsimyksellään sielun ja ruumiin toisistaan. | Puhdas sielu laskeutui Tuonelaan ja otti sen
saaliikseen, | mutta meidän sielujemme Vapahtajan pyhä ruumis || ei kokenut
turmelusta haudassa.
Liitelauselma: Niin pysyy maanpiiri lujana, || se ei horju. (Ps. 93:1b)
Oi Kristus Jumala, | me ylistämme psalmein ja veisuin kuolleista ylösnousemistasi, | sillä sen kautta Sinä vapautit meidät tuonelan hirmuvallasta || ja annoit
meille iankaikkisen elämän ja suuren armon.
Liitelauselma: Pyhyys on Sinun huoneellesi arvollinen, || Herra, hamaan aikojen loppuun. (Ps. 93:5)
Oi kaikkeuden Valtias, | taivaan ja maan käsittämätön Luoja | kärsien ristinkuoleman Sinä ikään kuin lähteestä vuodatit minulle vapauden kärsimyksistä |
ja annettuasi haudata itsesi Sinä kunniassa ylösnousit, | herättäen kanssasi Aadamin kaikkivoimallisella kädellä. | Kunnia olkoon kolmantena päivänä tapahtuneelle ylösnousemisellesi, | jonka kautta Sinä, ainoa laupias, || olet meille iankaikkisen elämän ja syntien sovituksen lahjoittanut.
Kaikkien pyhien doksastikon, 6. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Tulkaa, uskovaiset, | käykäämme tänään hartaasti juhlajoukkoon, | viettäkäämme kaikkien pyhien kunniakasta ja arvokasta muistoa lausuen: | Iloitkaa,
apostolit, profeetat, marttyyrit ja esipaimenet! | Iloitkaa, pyhittäjät ja vanhurskaat! |
Iloitkaa, kunnialliset naiset! | Rukoilkaa Kristusta, että Hän antaisi maailmalle
rauhan || ja meidän sieluillemme pelastuksen armon.
Oktoehoksen stikiira Jumalansynnyttäjälle, 6. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Sinusta, oi Puhtain, | syntyi Kristus Herra, minun Luojani ja Vapahtajani, | joka minun ihmisluontoni päällensä otettuaan vapautti Aadamin muinaisesta kirouksesta. | Sen tähden me Sinulle, Jumalanäidille ja totiselle Neitseelle, | vaikenemattomin äänin enkelin ilotervehdystä huudamme: | Iloitse, Valtiatar, || meidän
sielujemme puolto, turva ja pelastus.
Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän… Leipien siunauksessa kahdesti tropari Iloitse, Jumalan Äiti ja kerran kaikkien pyhien
tropari Seurakuntasi puettuna, joka on seuraavalla sivulla aamupalveluksen kohdalla.
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AAMUPALVELUS
Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. | Siunattu on Hän, joka tulee Herran
nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)
Ylösnousemustropari, 8. säv.
Oi Laupias, Sinä pelastaaksesi meidät kärsimyksistä, | tulit alas korkeuksista
ja kärsit kolmipäiväisen haudan. || Herra, meidän elämämme ja ylösnousemisemme, kunnia olkoon Sinulle. (Kahdesti)
Kaikkien pyhien tropari, 4. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Seurakuntasi puettuna ikäänkuin johonkin purppuraan | ja kalliiseen vaatteeseen | – koko maailman marttyyrien vereen – | huutaa heidän kauttansa Sinulle,
oi Kristus Jumala: | Anna kansallesi ylhäältä armosi, | lahjoita valtakunnallesi
rauha || ja sieluillemme suuri laupeus.
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 4. säv.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, | tuli iankaikkisuudesta kätketty ja enkeleillekin käsittämätön salaisuus maan päällä asuville ilmisaatetuksi: | Ilmestyi kahden luonnon yhteensulautumattomassa yhtymisessä lihaksi tullut Jumala, Kristus, |
joka omasta vapaasta tahdostaan alistui kärsimään meidän tähtemme ristin vaivat, || herättäen sen kautta ensin luodun Aadamin ja pelastaen kuolemalta meidän
sielumme.
I katismatroparit
Katismatroparit oktoehoksesta, 8. säv.
Sinä, kaikkien Elämä, nousit ylös kuolleista, | ja valkeuden enkeli huusi mirhantuojille: | Lakatkaa kyyneleitä vuodattamasta, julistakaa apostoleille hyvä sanoma ja veisatkaa korkealla äänellä: || Kristus Herra on ylösnoussut, ja Jumalana
Hän on armossansa nähnyt hyväksi pelastaa ihmissuvun.
Liitelauselma: Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! || Älä unhota kurjia. (Ps.
10:12)
Oi Vapahtaja, ihmiset sinetöivät hautasi, | mutta enkeli vieritti kiven sen suulta. | Naiset näkivät kuolleista ylösnousseen ja julistivat ilosanoman opetuslapsillesi Siionissa: | Sinä, kaikkien Elämä, olit noussut ylös ja kuoleman kahleet oli
päästetty. || Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 8. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
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Oi Hyvä, meidän tähtemme Neitseestä syntynyt ja ristinkuoleman kärsinyt
Herra, | joka olet kuolemalla kuoleman kukistanut ja Jumalana ylösnousemuksen
ilmisaattanut. | Älä ylenkatso niitä, jotka Sinä, armollinen, olet kädelläsi luonut,
vaan osoita ihmisrakkautesi, | ota vastaan synnyttäjäsi meidän puolestamme edeskantamat rukoukset || ja pelasta, oi Vapahtaja, epätoivoinen kansa.
II katismatroparit, 8. säv.
Valkopukuinen Gabriel | seisoi kirkkaana, salaman kaltaisena, Kristuksen
haudalla ja vieritti kiven sen suulta. | Vartijat valtasi pelko ja äkkiä he kävivät
kuin kuolleiksi, | ja sinetit irtosivat kivestä. | Kavahtakaa, te väärintekijät: || Tietäkää, että Kristus on noussut kuolleista.
Liitelauselmaa ei ole.
Noustuasi totisesti haudasta niin kuin on kirjoitettu, | Sinä käskit naisia julistamaan ylösnousemuksesi apostoleille. | Pietari kiiruhti juosten haudalle ja
hämmästyi nähdessään sieltä valoa. | Hän näki siellä erikseen pelkät käärinliinat,
mutta ei jumalallista ruumista, | ja uskolla hän huusi: | Kunnia olkoon Sinulle,
Kristus Jumala, | sillä Sinä, meidän Vapahtajamme, pelastat kaikki, || koska olet
Isän heijastus.
Sitten lausutaan seuraava, emme veisaa sitä istuen, vaan seisten, pelvolla ja
hartaudella:
Tropari Jumalansynnyttäjälle, 8 säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Sinun tähtesi, Armoitettu, iloitsevat kaikki luodut: | enkelein joukko ja koko
ihmissuku. | Sinä pyhitetty temppeli, hengellinen paratiisi, neitseitten ylistys. |
Sinusta Jumala lihaksi tuli | ja tuli lapsukaiseksi Hän, joka on ennen kaikkia aikoja meidän Jumalamme. | Sinun helmasi Hän teki istuimekseen ja Sinun povesi avarammaksi taivasta. | Sinun tähtesi, Armoitettu, iloitsevat kaikki luodut. ||
Kunnia olkoon Sinulle.
[Kirkkosääntöjen mukaan ei polyeleota eikä -psalmeja, vaan 17. katisma.]
Ylösnousemustroparit Kiitetty… Enkelein joukko. Hypakoe.
Hypakoe oktoehoksesta, 8. säv.
Mirhantuojanaiset tulivat Elämänantajan haudalle ja etsivät kuolematonta kuolleiden joukosta. | Ja saatuaan enkeliltä ilosanoman he julistivat apostoleille, || että
Herra on noussut ylös ja antanut maailmalle suuren armon.
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Antifonit, 8. säv.
I antifoni
Hamasta nuoruudestani vihollinen minua viettelee ja himojen tulella polttaa. |
Mutta Sinuun turvaten, oi Herra, || minä saavutan siitä voiton.
Siionia vihaavat tulkoot pois tempaistavaksi joutuvan kaltaisiksi, || sillä heidät
Kristus on taittava tuskallisin iskuin.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Pyhä Henki on kaiken elävöittäjä, | Valkeus Valkeudesta, suuri Jumala. || Me
ylistämme Häntä niin kuin Isää ja Poikaa.
II antifoni
Oi kaikkein laupiain, | olkoon sydämeni Sinun pelkosi suojassa nöyränä, || ettei se ylpistyneenä lankeaisi alas.
Se, joka on pannut toivonsa Herraan, ei pelkää, || kun Hän tuomitsee ja rankaisee kaiken tulessa.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Pyhässä Hengessä jokainen jumalallinen näkee ja ennustaa, | tekee korkeita
ihmeitä ja ylistää yhtä Jumalaa kolmessa persoonassa, || sillä vaikka Jumala loistaakin kolmena, Hän on yksinvaltias.
III antifoni
Herra, minä huudan Sinua, kuule, taivuta korvasi puoleeni minun huutaessani | ja puhdista minut, || ennen kuin otat minut täältä pois.
Jokainen, joka laskeutuu maaäitiinsä, nousee jälleen || ja saa vastaanottaa elämänsä mukaisesti kärsimyksiä tai kunnian.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Pyhässä Hengessä on Jumalan tunteminen, pyhä ykseys, | sillä aluton on Isä,
josta ajattomasti syntyi Poika, || ja Isästä loisti samankaltainen, samalla valtaistuimella istuva Henki.
IV antifoni
Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset asuvat yhdessä. || Sillä silloin
on Herra luvannut iankaikkisen elämän.
Hän, joka koristaa kedon liljat, || käskee olemaan huolehtimatta vaatetuksesta.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Pyhä Henki, kaiken yhdistävä alkusyy, | ottaa kaiken vastaan ja antaa palkaksi rauhan, | sillä Hän on Herra ja Jumala, || yhtä olentoa Isän ja Pojan kanssa.
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Prokiimeni, 8. säv.
Herra on kuningas iankaikkisesti, || Sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen.
(Ps. 146:10)
Liitelauselma: Ylistä Herraa, minun sieluni. Minä ylistän Herraa kaiken ikäni.
(Ps. 146:1–2)
Kaikki, joissa henki on, || kiittäkää Herraa.
Ylösnousemusevankeliumi I (Matt. 28:16–20).
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.
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.
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.
Kahdeksannen sävelmäjakson ylösnousemuskanonista veisaamme kussakin
veisussa irmossin yhden kerran ja luemme siitä kolme troparia, oktoehoksen ristin ja ylösnousemuksen kanonista luemme kaksi troparia ja oktoehoksen Jumalansynnyttäjän kanonista luemme kaksi troparia ja kaikkien pyhien kanonista luemme kuusi troparia. Katabaseina ovat neljännen sävelmäjakson Jumalansynnyttäjän kanonin irmossit Minä avaan nyt suuni. Kolmannen veisun jälkeen kaikkien pyhien katismatroparit. Kuudennen veisun jälkeen kaikkien pyhien kontakki
ja iikossi. Yhdeksännen veisun edellä Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. Yhdeksännen veisun jälkeen Pyhä on Herra sekä ylösnousemuseksapostilario, Kunnia…,
kaikkien pyhien sunnuntain eksapostilario, Nyt…, kaikkien pyhien sunnuntain
eksapostilario Jumalansynnyttäjälle.
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1. veisu
Ylösnousemuskanoni, 8. säv.
Irmossi
Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan
pakenevan Israelin, || joka veisasi Jumalalle virren.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Kuinka emme joutuisi hämmästyksen valtaan Kristuksen kaikkivoimallisen
jumaluuden edessä, joka Hänen ruumiinsa kärsimysten kautta lahjoittaa kaikille
uskovaisille kärsimyksestä vapahduksen ja katoamattomuuden, vuodattaen pyhästä kyljestä kuolemattomuuden lähteen ja haudasta iäisen elämän.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Ihana enkeli ilmestyy nyt naisille kantaen aineettoman puhtautensa tunnuksia.
Muodollansa hän julistaa ylösnousemuksen kirkkautta ja huutaa: Herra on ylösnoussut!
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, jonka kohtuun mahtui Jumalan Sana, ja joka
pysyit puhtaana, Sinusta puhutaan kunniakkaita asioita polvesta polveen, sillä
me kaikki kunnioitamme Sinua, joka olet suojamme Jumalan jälkeen.
Ristin ja ylösnousemuksen kanonista
[Irmossi: Kuljettuaan veden yli…]
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Tuskien portit aukenivat ja tuonelan ovenvartijat peljästyivät nähdessään syvyyksissä Hänet, joka on korkeuksissa, kaiken luonnon tuolla puolen.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja…
Enkeleitten joukot hämmästyivät nähdessään Isän valtaistuimelle kohotettuna
ihmisluonnon, joka muinoin langenneena oli maan alhaisimpiin paikkoihin teljetty.
Jumalansynnyttäjän kanonista
[Irmossi: Veisatkaamme Herralle…]
Troparit
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Sinua me veisuin ylistämme, oi puhdas Jumalansynnyttäjä, joka yliluonnollisesti synnytit iankaikkisen ja ylijumalallisen lihaksi tulleen Sanan.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
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Oi Kristus, Neitsyt synnytti Sinut, elämää kantavan rypäleen, josta virtaa koko maailmalle pelastuksen suloa.
Troparit1 kaikkien pyhien kanonista, 8. säv., jossa reunavärssy:
”Kaikkien pyhien moninimisille joukoille veisaan”
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Oi Jumalan Sana, valkeuden antaja Kristus, minä veisaan Sinun pyhiesi ylistystä ja rukoilen: Kirkasta sieluni heidän rukoustensa kautta, sillä Sinä olet lähestymätön Valkeus, joka valollasi karkotat tietämättömyyden pimeyden.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Valtias, kun Sinut ylennettiin puulle, kaikkien kansojen jälkeläiset oppivat
tuntemaan Sinut, ja Sinä valaisit heidät Pyhän Kolminaisuuden valkeudella pyhien apostoliesi kautta, joiden välityksellä karkotit eksytyksen.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Totellen lakiasi, oi Kristus, apostolisi jumalisesti hylkäsivät kaiken maallisen
ja evankeliumia saarnaamalla he, kunniakkaat, kirkastivat koko maailman armon valolla.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Riemuiten marttyyrit ottivat Sinun ristisi ja vakaasti seurasivat puhtaan kärsimyksesi esimerkkiä. He, urheat, eivät peljänneet hirmuvaltiaitten uhkaa, eivät
tulta, eivät miekkaa, eivät kidutuksia, eivät nälkää eivätkä kuolemaa.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Oi puhdas Neitsyt, urhoollisesti neitseet kestivät järkkymättä marttyyrikilvoituksen, ja heidän seuratessaan Sinua heidät on psalmien kirjoitusten mukaan
viety jumalallisesti riemuitsevina Poikasi, kaiken Kuninkaan, eteen.
Katabasi, 4. säv.
Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat
kuninkaallisen Äidin kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja
iloiten veisaan ylistystä Hänen ihmeillensä.
3. veisu
Ylösnousemuskanoni, 8. säv.
Irmossi
Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
1

Irmossit, joita siis ei tässä kohtaa veisata, ovat samat kuin ylösnousemuskanonissa.
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Oi Kristus, Sinun lihasi pelastavainen kärsiminen vanhurskautti Aadamin, joka oli tuomittu synnin maistamisesta, sillä Sinä, synnitön, et itse ollut syypää kokemaan kuolemaa.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Jeesus, minun Jumalani, valisti ylösnousemuksen valkeudella ne, jotka pimeydessä ja kuoleman varjossa istuivat, ja kahlitsi jumaluutensa voimalla väkevän,
temmaten siltä sen omaisuuden.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, osoittauduit kerubeja ja serafeja korkeammaksi,
sillä yksin Sinä, saastaton, olet vastaanottanut kohtuusi rajoittamattoman Jumalan. Sen tähden me kaikki uskovaiset Sinua veisuilla aina autuaaksi ylistämme.
Ristin ja ylösnousemuksen kanonista
[Irmossi: Taivaan avaruuden Luoja…]
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Herra, Sinä teit itsellesi vieraaksi minut, joka muinoin olin tottelematta Sinun,
totisen Luojani, käskyä, mutta otettuasi muotoni Sinä opetit minulle kuuliaisuutta ja teit minut ristiinnaulitsemisesi kautta omaiseksesi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja…
Sinä Herra, viisaudessasi kaiken ennalta tietävä jumalallinen Sana, joka olet
maanalaiset syvyydet ymmärrykselläsi kokoonpannut, näit hyväksi itsesi alentamisen kautta korottaa oman kuvasi mukaan luodun ihmisen.
Jumalansynnyttäjän kanonista
[Irmossi: Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus…]
Troparit
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi kaikkein Puhtain, anna rukouksillasi apu ja torju pahojen voimien hyökkäykset.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinusta tuli esiäiti Eevan rikkomuksen oikaisu, kun
kannoit maailmalle Elämän ruhtinaan.
Troparit kaikkien pyhien kanonista
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Oi Kristus, papit ja paimenet pukeutuivat pyhään pappeuteen, jota he viisaasti
hoitivat ja otollisesti kaunistivat, sillä heille oli totisesti ylhäältä lahjoitettu opetuksen sana.
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Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Alkuperäisen kauneuden ihanuuden koristamina te, pyhät, olitte ikään kuin vakaita valonlähteitä Kirkon taivaalla, jota te kaikki kaunistatte omassa maassanne.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Sinun lakiasi totellessaan autuaitten joukot kirkastuivat monissa hyveissä ja
saivat iloiten periä taivaan asunnot, sillä kukin heistä toteutti omaa hyvettään
otollisesti.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Sinä, Jumalanäiti, synnytit meille neitseellisestä kohdustasi Jumalan Sanan,
Jumalan. Pyhästi puhtaat neidot kaipasivat Häntä ja seurasivat Häntä Sinun jäljessäsi.
Katabasi, 4. säv.
Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön Lähde, | vahvista hengessä juhlaan
kokoontuneet veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi
saamaan kunnian seppeleet.
Katismatroparit, 8. säv.
Kristus Jumala, | me vietämme esi-isien, isien, patriarkkojen, apostolien, marttyyrien, | esipaimenten, profeettain, pyhittäjien, kilvoittelijain ja vanhurskasten, |
kaikkien elämän kirjaan kirjoitettujen pyhää muistoa | ja pyydämme heitä kaikkia
rukoilemaan puolestamme: | Oi ihmisiä rakastava, anna heidän kauttaan rauha
maailmallesi, | että me kaikki huutaisimme Sinulle: | Sinä pyhiesi kokouksessa
totisesti ylistetty Jumala || olet tehnyt heidän muistonsa kunniakkaaksi.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesti. Amen.
Veisuin ylistäkäämme taivaallista Porttia ja Arkkia, | kaikkein pyhintä Vuorta, kirkkaasti säteilevää Pilveä, taivaan Portaita, hengellistä Paratiisia, | Eevan
vapahdusta ja koko maailman suurta kalleutta, | sillä Hänen kauttaan on maailman osaksi tullut pelastus ja muinaisten rikkomusten anteeksianto. | Sen tähden
me Hänelle huudamme: | Rukoile Poikaasi, Kristusta Jumalaa, | lahjoittamaan
syntien anteeksianto niille, || jotka Sinun kaikkein pyhintä synnytystäsi hartaasti
kumartaen kunnioittavat.
4. veisu
Ylösnousemuskanoni, 8. säv.
Irmossi
Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän
helmaa jättämättä olet osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava.
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Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Suuresti rakastaen minua, vihollistasi, Sinä, laupias Vapahtaja, et torjunut minua äärimmäisen jumalattomuuteni tähden, vaan hämmästyttävän itsesi tyhjentämisen kautta tulit alas maan päälle, sanomattoman kunniasi korkeuksista kuitenkaan erkanematta, ja kohotit kunniaan minut, joka ennen olin ylenkatsottu.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Oi Valtias, kukapa ei hämmästyisi nähdessään nyt, kuinka kuolema hajotetaan kärsimyksellä, kuinka turmelus pakenee ristin kautta ja kuinka tuonelan
rikkaus tehdään tyhjäksi kuoleman kautta. Se on Sinun, ristiinnaulitun, jumalallisen voimasi teko, oi ihmisiä rakastava.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Sinä, oi aviota tuntematon, kaikkein puhtain Neitsyt, olet uskovaisten kerskaus. Sinä olet kristittyjen apu ja turva, suojamuuri ja satama, sillä Sinä edeskannat
rukouksia Pojallesi ja pelastat vaaroista ne, jotka Sinua uskolla ja rakkaudella
puhtaaksi Jumalansynnyttäjäksi tunnustavat.
Ristin ja ylösnousemuksen kanonista
[Irmossi: Minä kuulin, oi Herra, huolenpitosi salaisuuden…]
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Sinut, oi ihmisiä rakastava, naulitsivat lainrikkojain jälkeläiset ristinpuuhun,
mutta sen kautta Sinä, laupias, pelastit ne, jotka Sinun kärsimyksiäsi ylistävät.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Haudasta noustuasi Sinä nostit kaikki tuonelassa olleet kuolleet ja laupeudessasi valistit ne, jotka ylösnousemistasi ylistävät.
Jumalansynnyttäjän kanonista
[Irmossi: Minä kuulin, oi Herra, huolenpitosi salaisuuden…]
Troparit
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi kyntämätön pelto, Jumalansynnyttäjä, joka kasvatit eläväksi tekevän tähkäpään, joka antaa maailmalle elämän, pelasta ne, jotka ylistystäsi veisaavat.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi kaikessa Puhdas, me kaikki valistetut tunnemme Sinut Jumalansynnyttäjäksi, sillä Sinä, ainainen Neitsyt, synnytit vanhurskauden auringon.
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Troparit kaikkien pyhien kanonista
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Oi kaiken Kaitsija, rakkauden Sinuun yhdistämä pyhien joukko, joka vilpittömästi ja puhtaasti Sinusta riemuitsee, karkeloi enkelten kanssa loputtomasti
ympärilläsi, oi kaikkien Jumala ja Herra.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Autuaat ja kunniakkaat pappismarttyyrit, te olette painaneet päähänne voitonseppeleen ja niin kirkastaneet Jumalan pyhittämän pappeuden voitelun. Sen
tähden te olettekin ansainneet kaksoisseppeleen ja nyt iloitsette iankaikkisesti
Kristuksen kanssa.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Jumalankantajat, te alistitte kilvoituksin lihan huolet Hengelle ja paastoten ja
rukouksella tukahdutitte sen mahtavan voiman. Sisäisen rauhan saavutettuanne
te olette saaneet vaivannäkönne palkan.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kristuksen, ensimmäisen marttyyrin, todistajina te kestitte kidutukset kärsivällisesti ja jalosti, niin kuin sodassa ja ikään kuin vieraassa ruumiissa. Nyt te
olette perineet valtakunnan ja olette uskovaisille parannuksen lähde.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinusta tuli Jumalan Morsian, sillä Sinä synnytit meille ruumiillisesti hänen ikiaikaisen Sanansa. Hänessä pyhästi eläneet ja Sinun
kauttasi monien kilvoitusten kaunistamat naiset ovat pyyhkineet pois esiäidin
lankeemuksen.
Katabasi, 4. säv.
Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa istuu, | puhtaan
käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: ||
Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus.
5. veisu
Ylösnousemuskanoni, 8. säv.
Irmossi
Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja
miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Oi Kristus Vapahtaja, kun Sinua ennen kärsimistäsi pilkattiin, Sinä, verhotaksesi ensiksi luodun häpeällisen alastomuuden, sallit pukea yllesi purppuraisen vaipan ja annoit naulita itsesi alastomana ristinpuuhun riisuaksesi Aadamin
yltä kuoleman ihokkaan.
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Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Oi Kristus, ylösnoustuasi Sinä rakensit uudestaan langenneen olemukseni kuoleman tomusta, teit sen ikinuoreksi ja osoitit sen taas ikään kuin kuninkaalliseksi
kuvaksi, joka säteilee katoamattomuuden valoa.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi kaikessa Puhdas, jolla on äidin rohkeus Poikasi edessä, me rukoilemme
Sinua, älä unohda sukukuntamme kaitsemista, sillä me kristityt esitämme vain
Sinut Valtiaan edessä otollisena armahduksenamme.
Ristin ja ylösnousemuksen kanonista
[Irmossi: Herra, valista meidät käskyilläsi…]
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Kristus, ohjaa meitä ristisi voimalla, sillä sen välityksellä me kumarramme Sinua. Anna meille rauhasi, oi ihmisiä rakastava.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja…
Oi ihmisiä rakastava Jumalamme, ohjaa meidän, Sinun ylösnousemistasi veisuilla ylistävien, elämää ja lahjoita meille rauha.
Jumalansynnyttäjän kanonista
[Irmossi: Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra…]
Troparit
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Tyynnytä himojeni hillitön aallokko, Sinä, joka synnytit Jumalan, Ohjaajan
ja Herran.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinun synnyttämääsi palvovat sekä enkelten
joukot että ihmiset.
Troparit kaikkien pyhien kanonista
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Oi jumalankantajat, profeettain tavoin te tulitte otollisiksi näkemään ennalta
tulevan. Sitä murehtiessanne te puhdistitte sielunne ja elämänne ja Hengen voima valisti teidät.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Jumalalliset armolahjat ovat kaunistaneet pyhien kuoron, kaikki ennen lakia
eläneet, patriarkat, profeetat, apostolit, marttyyrit, kilvoittelijat, opettajat, vanhurskaat ja pappismarttyyrit.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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Ihmisiä rakastava Vapahtaja, kun tänään näemme kirkkaudessasi ja armon
sammumattomassa valossa loistavan pyhiesi juhlajoukon, me ylistämme lakkaamatta veisuin hyvyytesi jumalallista ja runsasta rikkautta.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Rakastaessaan ylen ihmeellistä Poikaasi hurskaat naiset pitivät elämän nautintoja mitättöminä, oi Viaton, sillä he rakastamalla rakastivat yksin Hänen kirkkauttaan ja jumalallista valoaan.
Katabasi, 4. säv.
Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat.
6. veisu
Ylösnousemuskanoni, 8. säv.
Irmossi
Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja
rukoilen Sinua: | Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: | Kuule minua, minun pelastukseni Jumala.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Väkevä pahuuden ruhtinas kukisti minut puun kautta, mutta Sinä, Kristus,
ristille nostettuna ja sitä vielä väkevämpänä paiskasit sen maahan ja saatoit häpeään sekä nostit minut, langenneen, ylös.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Sinä, Kristus, osoitit armosi Siionille, tehden sen laupeutesi tähden jumalallisella verelläsi vanhasta uudeksi, ja kirkkaudessa haudasta ylösnoustuasi Sinä
hallitset siinä iankaikkisesti.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi puhdas, kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, päästä esirukouksillasi meidät
vapaiksi kauhistuttavista synneistä, jotta Sinusta sanoin selittämättömästi lihaksi tulleen Jumalan Pojan jumalallinen kirkkaus vahvistaisi meidät.
Ristin ja ylösnousemuksen kanonista
[Irmossi: Minä vuodatan rukoukseni Herralle…]
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
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Sinä, Kristus, ojensit kätesi ristille ja paransit ensiksi luodun käden, joka oli
hillittömästi ojentunut Eedenissä. Karvaan puun sijasta Sinä maistoit sappea, ja
voimallisena pelastit ne, jotka kärsimyksiäsi kunnioittavat.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Vapahtaja Kristus maistoi muinaisen tuomion tuottaman kuoleman hävittääkseen turmeluksen valtakunnan, ja mentyään alas helvetissä olevien tykö Hän
nousi ylös haudasta pelastaen voimallisena Hänen ylösnousemukselleen ylistystä
veisaavat.
Jumalansynnyttäjän kanonista
[Irmossi: Anna minulle säteilevä vaate…]
Troparit
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Jumalansynnyttäjä, me uskovaiset julistamme, että Sinä olet Jumalan temppeli ja arkki, elävä häähuone ja taivaan portti.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Maria, Jumalan Morsian, Sinusta syntynyt tuli Jumalana epäjumalain hajottajaksi ja häntä kumarretaan Isän ja Hengen kanssa.
Troparit kaikkien pyhien kanonista
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Valtias, kun pyhät löysivät Siionista horjumattomaksi tuekseen Sinut, ikään
kuin perustukseksi lasketun kunniakkaan ja valitun kulmakiven, he rakentuivat
Sinuun valittujen kivien tavoin.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Kun Sinun kylkesi lävistettiin, siitä vuotaneista veripisaroista ja jumaloittavasta vedestä syntyi uusi maailma ja Sinä, Hyväntekijä Vapahtaja, kutsuit luoksesi kaikkien pyhien jumalallisen juhlajoukon.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Hartaasti me ylistämme veisuin marttyyrien jumalallista pilveä, joka säteilee
armoa ja hengen taiston veripurppuraa ja kirkkautta.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Oi Nuhteeton, me kaikki tunnemme Sinut Jumalan totiseksi Äidiksi. Sinun
kauttasi vahvistunut ihmisluonto on täyttynyt jumalisesti kaikesta hyveestä ja
taistellut Kristuksen puolesta.
Katabasi, 4. säv.
Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa viettäen, | paukuttakaamme riemuiten käsiä || ja hänestä syntynyttä Jumalaa
ylistäkäämme.
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Sunnuntain kontakki, 8. säv.
Luonnon esikoisina luomakunnan Istuttajalle | maailma tuo Sinulle, oi Herra,
uhriksi jumalankantajat marttyyrit. | Heidän ja Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden || varjele syvässä rauhassa seurakuntaasi, oi Ylenarmollinen.
Sunnuntain iikossi
Tänään ovat koolla kaikkialla marttyyrikuoleman kärsineet ja taivaisiin muuttaneet Kristuksen kärsimysten seuraajat, | jotka ottavat pois meidän kärsimyksemme. | Heissä me näemme esikoisten Kirkon, jolla on esikuvansa korkeudessa |
ja joka veisaa Kristukselle: Sinä olet minun Jumalani! || Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden varjele minua, oi Ylenarmollinen.
Minean synaksarion jälkeen
Tänään, helluntain jälkeisenä sunnuntaina, vietämme kaikkien, kaikkialta maailmasta, pohjoisesta ja etelästä, idästä ja lännestä säteilleiden pyhien juhlaa.
Säkeitä: Veisuin ylistän Herrani kaikkia ystäviä, joiden joukkoon käyköön jokainen. Puhtaan Äitisi ja maailman alusta asti kaikkien pyhiesi rukousten tähden,
Kristus Jumala, armahda meitä ja pelasta meidät, sillä Sinä olet ainoa hyvä ja
ihmisiä rakastava. Amen.
7. veisu
Ylösnousemuskanoni, 8. säv.
Irmossi
Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. |
Sen tähden nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Oi Kristus, Sinun kunniakas itsesi tyhjentäminen ja köyhyytesi jumalallinen
rikkaus saattaa peljästyksen valtaan enkelit, heidän nähdessään Sinut ristiin naulittuiin niiden pelastukseksi, jotka uskolla huutavat: Kiitetty olet Sinä, isäimme
Jumala.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Kun Sinä jumalallisesti laskeuduit alas, maanalaiset täyttyivät valolla ja sitä
vaivannut pimeys väistyi. Sen tähden aikojen alusta asti kahlittuina olleet nousivat ylös huutaen: Kiitetty olet Sinä, isäimme Jumala.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Jumaluutta julistaen me saarnaamme Sinusta, kaikkien Herrasta, yhden ainosyntyisen Pojan Isästä, ja tunnemme yhden Sinusta lähteneen Totuuden Hengen, Sinun kanssasi yhtä olentoa olevan ja yhtä iankaikkisen.
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Ristin ja ylösnousemuksen kanonista
[Irmossi: Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset…]
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Sinä, oi Jumala, toimitit pelastuksen keskelle maailmaa profeettain ennustuksen mukaisesti, sillä kohotettuna ylös ristinpuuhun Sinä kutsuit tykösi kaikki,
jotka uskolla huutavat: Kiitetty olet Sinä, isäimme Jumala.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Oi Laupias, kun Sinä nousit haudasta ikään kuin unesta, Sinä päästit kaikki
turmeluksesta. Koko luomakunta vakuuttuu siitä, kun apostolit saarnaavat ylösnousemuksestasi. Kiitetty olet Sinä, isäimme Jumala.
Jumalansynnyttäjän kanonista
[Irmossi: Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset…]
Troparit
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Neitseen kohdusta lihaksi tulleena Sinä ilmestyit pelastukseksemme. Sen
tähden me tuntien Äitisi Jumalansynnyttäjäksi huudamme kiitollisina: Kiitetty
olet Sinä, isäimme Jumala.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Kaikessa autuaaksi ylistetty Neitsyt, Sinä osoittauduit vesaksi lisäin juuresta.
Sinä kasvatat pelastuksen hedelmän uskovaisille, jotka Pojallesi huutavat: Kiitetty olet Sinä, isäimme Jumala.
Troparit kaikkien pyhien kanonista
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Pyhien joukot, jotka nyt vaikenemattomin veisuin ylistävät Häntä, joka pyhissä lepää, tuntevat jumalallista iloa ja karkeloivat riemuiten ja veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Kolmiaurinkoisen Valkeuden jumalallisesti valistamat pyhien joukot julistavat
jumalisesti kolmilukuista Ykseyttä, yhtä aluttomia Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Jumala, kun Sinä ilmestyt sanomattomassa kunniassasi jumalten joukossa, annat jokaiselle hänen ansionsa mukaan ja jaat seppeleet, suo kaikkien veisata Sinulle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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Ylistäkäämme riemuiten kaikista kansoista, suvuista, säädyistä ja arvoista
koostuvaa pyhien juhlajoukkoa ja veisatkaamme sen kanssa: Kiitetty olet Sinä,
meidän isäimme Jumala.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kaikki neidot, yhdistykää jumalalliseksi kuoroksi ja veisatkaa suureen ääneen: Riemuitse, Maria, puhdas ja pyhä Jumalansynnyttäjä, joka vuodatit meille
ilon lähteen!
Katabasi, 4. säv.
Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti
torjuttuaan uhkaavan tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken
ylistetty isiemme Herra ja Jumala!
8. veisu
Ylösnousemuskanoni, 8. säv.
Irmossi
Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa
hurskaille nuorukaisille pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Jeesuksen jumaluuden ylijumalalleen voima on jumalallisesti säteillyt meille,
sillä kun Hän kaikkien edestä maistoi lihassa ristinkuolemaa, Hän hajotti tuonelan voiman. Häntä nuorukaiset lakkaamatta kiittäkää, papit veisuin ylistäkää ja
ihmiset korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Hän, joka ristiinnaulittiin, on ylösnoussut, pöyhkeä on sortunut, langennut ja
murtunut on korotettu takaisin kunniaan, katoavaisuus on karkotettu ja katoamattomuus on puhjennut kukoistukseen, sillä elämä on niellyt sen, mikä oli kuolevaista. Häntä nuorukaiset kiittäkää, papit veisuin ylistäkää ja ihmiset korkeasti
kunnioittakaa kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Kolminkertaisena loistavaa jumaluutta, joka säteilee yhtenä, yhden kolmipersoonaisen luonnon kirkkautta, alutonta Isää, yhtä olentoa olevaa Isän Sanaa
ja yhdessä hallitsevaa, yksiolennollista Henkeä, nuorukaiset kiittäkää, papit veisuin ylistäkää ja ihmiset korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina.
Ristin ja ylösnousemuksen kanonista
[Irmossi: Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet…]
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Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Herraa, joka ristinpuussa ojensi kätensä minun puoleeni, joka olen alaston, ja
kutsuu luoksensa lämmittääkseen minua kunniallisella verhottomuudellaan, kaikki Hänen tekonsa kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja…
Herraa, joka ylensi minut, langenneen, alimmasta tuonelasta ja antoi minulle
kunnian istua Isän korkealla istuimella, kaikki Hänen tekonsa kiittäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina.
Jumalansynnyttäjän kanonista
[Irmossi: Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta…]
Troparit
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Puhtain, sammuta; vastustajien meitä vastaan sinkoamat palavat viettelysten nuolet, niin me Sinua veisuin ylistämme kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Sinä, oi Neitsyt, synnytit yliluonnollisesti Luojan ja Vapahtajan, Jumalan Sanan. Sen tähden me Sinua veisuin ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit kaikkien pyhien kanonista
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Iloitkaa, marttyyrit, profeetat, apostolit, pappismarttyyrien puhdas joukko,
vanhurskasten, pyhittäjäin ja opettajien jumalallinen kuoro, ja suloisesti veisatkaa
mirhantuojanaisten kanssa: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina!
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Oi pyhät, Jumalan läheisyyden jumaloittava heijastus ja sanomattoman kunnian säteet valaisevat teidät, ja olette täynnä ymmärryksen ylittävää kirkkautta,
jumalallista iloa ja riemua. Niin te olette itsekin jumalisia ja suuresti ylistätte
Kristusta kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Oi pyhät, osoittauduttuanne monivaloisiksi tähdiksi te kirkastatte Kirkon taivaan monin armolahjoin ja erilaisin hyvyyksin ja julistatte vanhurskaudessa, siveydessä, miehuullisuudessa ja ymmärryksessä: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kaikki te jumaliset naiset, Hengen kautta Kristuksessa täydellisiksi tulleet, te
ympäröitte esiäiti Eevan kirouksesta meidät vapauttanutta puhdasta Neitsyttä,
totista Jumalansynnyttäjää, ja ylistätte Hänen Hedelmäänsä iankaikkisesti.
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Katabasi, 4. säv.
Liitelauselma: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, || veisaten
ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin
tosin kuvauksellinen, | mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi.
9. veisu
Ylösnousemuskanoni, 8. säv.
Irmossi
Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden
Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja ihmisten joukot ylistävät.
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Sinä, Jumalan Sana, jumalallisen ja aluttoman luontosi puolesta yksinkertainen, otettuasi lihan, yhdistit sen siihen ja ihmisenä kärsittyäsi, pysyit Jumalana
kärsimyksistä vapaana. Sen tähden me, kahta luontoasi jakamatta ja sekoittamatta, Sinua ylistämme.
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi.
Sinä, oi Korkein, ilmestyit meille ja tullessasi luonnoltasi ihmiseksi yhdistit
palvelijoihisi jumalallisen olemuksesi mukaisesti Isän Jumalan, ja haudasta noustuasi teit armossa maasta syntyneiden Isäksi Hänet, joka luontonsa puolesta on
Jumala ja Valtias. Sinua me kaikki Hänen kanssaan ylistämme.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit Jumalanäidiksi, kun yliluonnollisesti synnytit
ruumiissa hyvän Sanan, jonka Isä oli ennen kaikkia aikoja lausunut julki omasta
sydämensä hyvyydestä. Ja nyt me käsitämme Hänet ruumiin tuolla puolella olevaksi, vaikka Hän pukeutuikin ruumiiseen.
Ristin ja ylösnousemuksen kanonista
[Irmossi: Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista…]
Troparit
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemisellesi.
Tiedämme, että Sinun kohdussasi, oi Neitsyt, sikisi Hän, joka luonnoltaan on
Jumalan Poika, ja Hän tuli meidän tähtemme ihmiseksi, Hänet naulittiin ristiin
ja ihmisluonnossaan Hän kärsi, mutta Jumalana pysyi kärsimyksistä vapaana.
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Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja…
Synkkä pimeys on hajotettu, sillä tuonelasta on noussut vanhurskauden Aurinko valaisten kaikki maan ääret ja säteillen jumaluuden valoa. Häntä, Kristusta,
kahdessa luonnossa, joka on taivaallinen ihminen ja maan päälle ilmestynyt Jumala, me ylistämme.
Jumalansynnyttäjän kanonista
[Irmossi: Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut…]
Troparit
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Täynnä iloa ja riemua on muistosi, joka vuodattaa parannuksen niille, joka
kääntyvät puoleesi ja hurskaasti tunnustavat Sinut Jumalansynnyttäjäksi.
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät!
Psalmiveisuin me ylistämme Sinua, Armoitettu, ja vaikenematta huudamme
Sinulle tervehdystä: ”Iloitse!”, sillä Sinä olet synnyttänyt ilon kaikille,
Troparit kaikkien pyhien kanonista
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Toivon ja rakkauden haarniskan suojaama valittujen uskovaisten joukko kesti
iloiten ja kunniakkaasti hirmuvaltiaitten uhkan ja kidutuksen, sillä heidän rikkautenaan oli Kristus, joka antaa voiton taistelussa. He ovat totuuden ensimmäisiä todistajia.
Liitelauselma: Kaikki Herran pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Ylistäkäämme nyt arvonsa mukaisesti Kastajaa, pelastuksen satamaa, apostoleja, profeettoja ja marttyyreja, kilvoittelijoita, jumalallisia opettajia ja pappeja,
kaikkia patriarkkoja ja ylistettäviä pappismarttyyreja, Jumalaa rakastaneita naisia, pyhittäjiä sekä vanhurskaita.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Te, kaikki kunniakkaat, kiusausten tulen koettelemat pyhät, ette sortuneet nautintojen lumoukseen ja iloitsette nyt seisoessanne Valtiaan valoisan valtaistuimen
edessä, sillä taivaissa ovat vertauskuvat ja varjot väistyneet ja totuus avautunut.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä yhdistit erillään olevat, sillä Sinun kauttasi
ovat ihmiset totisesti päässeet enkelten kanssa taivaisiin. Siitä todistavat pyhien
joukot, jotka nyt heidän kanssaan veisuin ylistävät Poikaasi.
Katabasi, 4. säv.
Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt
juhlaa ruumiittomat henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa
ja huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!
Veisataan Pyhä on Herra, meidän Jumalamme kahdeksannella sävelmällä.
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I ylösnousemusevankeliumin eksapostilario, 2. säv.
Yhdessä opetuslasten kanssa kokoontukaamme Galilean vuorelle | nähdäksemme uskolla Kristuksen, | joka puhuu Hänelle ylhäällä sekä alhaalla annetusta vallasta, | ja kuulkaamme, miten Hän opettaa kastamaan kaikki kansat Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen | ja vakuuttaa olevansa salaisuudennäkijäin kanssa maailman loppuun asti, || kuten Hän on luvannut.
Kaikkien pyhien sunnuntain eksapostilariot, 2. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Seppelöikäämme velvollisuutemme mukaisesti veisuin | Kastaja ja Edelläkävijä, apostolit, profeetat, ja marttyyrit, | esipaimenet, kilvoittelijat, pyhittäjät, pappismarttyyrit, | Jumalaa rakastaneet naiset, | kaikki vanhurskaat sekä enkelten joukot, || ja rukoilkaamme, että saavuttaisimme heidän kunniansa Kristuksen, Vapahtajan, edessä.
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Jumala, jota enkelit ylistävät korkeuksissa, | tuli käsittämättömästi asumaan
alas meidän kanssamme eroamatta Isästä. | Hän syntyi ihmiseksi viattomasta verestäsi, oi Puhdas. | Sinusta tuli pelastuksen välittäjä. || Rukoile, että Hän antaisi
palvelijoilleen lunastuksen rikkomuksista.
Kiitospsalmit, 8. 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, 8. säv.
Liitelauselma: Tämä on kaikkien || Hänen hurskaittensa kunnia. (Ps. 149:9)
Herra, vaikka Sinä seisoitkin Pilatuksen edessä tuomittavana, | niin et Sinä
kuitenkaan jättänyt valtaistuinta, | jolla Sinä yhdessä Isän kanssa istuit, | ja nousten ylös kuolleista Sinä, laupias ja ihmisiä rakastava, || vapahdit maailman vihollisen orjuudesta.
Liitelauselma: Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, || ylistäkää Häntä Hänen
väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. (Ps. 150:1)
Oi Herra, juutalaiset olivat laskeneet Sinut kuolleena hautaan | ja sotamiehet
vartioivat Sinua, ikään kuin nukkuvaa kuningasta, elämän aarretta, | joka olit sinetillä hautaan lukittu. | Mutta Sinä nousit ylös, || lahjoittaen meidän sieluillemme katoamattomuuden.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2)
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Herra, Sinä annoit meille aseeksi perkelettä vastaan ristisi, | jonka voimaa se ei
kestä nähdä, | vaan pelkää ja vapisee, | sillä ristisi nostaa ylös kuolleet ja on kukistanut kuoleman. || Sen tähden me hautaamistasi ja ylösnousemistasi kumarramme.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla
ja kanteleilla. (Ps. 150:3)
Herra, Sinun enkelisi, joka julisti ylösnousemisestasi, | peljästytti vartijat, mutta puhutteli naisia sanoen: | Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? | Koska
Hän on Jumala, || Hän ori noussut ylös ja antanut maailmalle elämän.
Anatolioksen stikiira oktoehoksesta, 8. säv.
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä
kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4)
Sinä, joka jumaluudessasi olet vapaa kärsimyksistä, | kärsit ristillä ja suostuit
kolmipäiväiseen hautaan | vapauttaaksesi meidät vihollisen orjuudesta. | Ja tehtyäsi meidät kuolemattomiksi | Sinä, ihmisiä rakastava Kristus Jumala, || teit meidät
ylösnousemuksessasi eläviksi.
Kaikkien pyhien stikiirat, 4. säv., prosomoion
”Oi pyhä Georgios Voittaja!”
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa.
Herra on tehnyt ihmeellisiksi * pyhänsä maan päällä, | sillä he ovat saaneet
ruumiiseensa * Hänen kärsimystensä merkit, | ja niiden koristamina * he ovat
sangen kauniita. | Veisuin ylistäkäämme heitä alttiina uhreina, || kuihtumattomina
kukkina, * Kirkon vakaina tähtinä.
Liitelauselma: Vanhurskaat huutavat, || ja Herra kuulee. (Ps. 34:18a)
Ylistettäköön pyhin sävelmin * profeettain kanssa apostoleja, | pyhittäjäin
kanssa opettajia, | pappismarttyyreitten kanssa kaikkia vanhurskaita, * taistelleita
ja kilvoitelleita hartaita naisia, | kaikkia pyhiä * ja hurskasten joukkoja, || sillä he
ovat ylhäisen valtakunnan perillisiä * ja paratiisin asukkaita.
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, || Israelin Jumala. (Ps. 68:36
LXX)
Ylistettäköön marttyyreja, | jotka hyveiden kirkkaudessa * tekivät maan taivaaksi, | seurasivat Kristuksen kuoleman esimerkkiä, | vaelsivat kuolemattomuuden tietä, | leikkasivat armon veitsellä * pois ihmisten himot || ja yksimielisesti
taistelivat * urheasti koko maailmassa.
I ylösnousemusevankeliumin evankeliumistikiira, 1. säv.
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
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Opetuslasten kiiruhtaessa vuorelle | sinne ilmestyi Herra astuakseen ylös maan
päältä, | ja kun he Häntä kumarsivat ja saivat tietää kaiken vallan annetuksi Hänelle, | heidät lähetettiin kaikkeen maailmaan julistamaan Hänen ylösnousemistaan kuolleista ja jälleen taivaisiin ottamistaan. | Sanoissaan totinen Kristus Jumala, | meidän sielujemme Vapahtaja, || antoi heille lupauksen olla iäti heidän
kanssaan.
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.
Suuri ylistysveisu veisataan. Sitten pelkästään allaoleva ylösnousemustropari.
Ylösnousemustropari II
Noustuasi haudasta ja katkaistuasi helvetin kahleet | Sinä, oi Herra, poistit kuoleman tuomion | ja päästit kaikki vihollisen verkoista. | Sinä ilmaisit itsesi apostoleillesi | ja lähetit heidät saarnaamaan | sekä heidän kauttansa annoit rauhan maailmalle, || oi ainoa, ylen armollinen.
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan.
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HETKET JA LITURGIA2
Kaikissa hetkissä ylösnousemustropari Oi Laupias, Kunnia…, Seurakuntasi
puettuna jne. Herran rukouksen jälkeen Luonnon esikoisina.
Liturgiassa saaton jälkeen Oi Laupias, Seurakuntasi puettuna, Kunnia… nyt…,
Luonnon esikoisina.
Ylösnousemustropari, 8. säv.
Oi Laupias, Sinä pelastaaksesi meidät kärsimyksistä, | tulit alas korkeuksista
ja kärsit kolmipäiväisen haudan. || Herra, meidän elämämme ja ylösnousemisemme, kunnia olkoon Sinulle.
Kaikkien pyhien tropari, 4. säv.
Seurakuntasi puettuna ikäänkuin johonkin purppuraan | ja kalliiseen vaatteeseen | – koko maailman marttyyrien vereen – | huutaa heidän kauttansa Sinulle,
oi Kristus Jumala: | Anna kansallesi ylhäältä armosi, | lahjoita valtakunnallesi
rauha || ja sieluillemme suuri laupeus.
Sunnuntain kontakki, 8. säv.
Luonnon esikoisina luomakunnan Istuttajalle | maailma tuo Sinulle, oi Herra,
uhriksi jumalankantajat marttyyrit. | Heidän ja Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden || varjele syvässä rauhassa seurakuntaasi, oi Ylenarmollinen.
Loppu ja Jumalalle kunnia!

2

Rozanovin mukaan.

