
Oodien veisaaminen aamupalveluksessa sunnuntaisin ja juhlina 
 
Tämä dokumentti sisältää liturgisen tekstin oodien käyttämiseksi aamupalveluksen kanoni-
en liitelauselmina vigiliassa sekä polyeleo- ja doksologia-asteen muistoina (jolloin okto-
ehoksen kanonit jäävät pois). Teksti on koottu kirkkoslaavinkielisen irmologionin liitteen 
mukaan pääasiassa julkaistuista raamatunkäännöksistä, joiden sanomaa on tarpeen vaaties-
sa saatettu lähemmäs yleisortodoksista käytäntöä. 

Useimmiten aamupalveluksen kanoniveisuun kuuluu 14 säkeistöä.1 Sunnuntaisin toimi-
taan siten, että ensimmäisen kanonin irmossi veisataan kerran, minkä jälkeen on yhteensä 
13 troparia. Ensimmäisen troparin edelle veisataan ”Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle 
ylösnousemisellesi”, seuraavien edelle 10 liitelauselmaa oodista, viimeistä edellisen edelle 
doksologian alku ja viimeisen edelle doksologian loppu. Juhlapäivinä, mikäli säkeistöjä on 
14, on tropareita vain 12. Silloin irmossi veisataan kahdesti, minkä jälkeen seuraa oodin 
ensimmäinen värssy. Sellaisina juhlina, joina säkeistöjä on 16 kahdesta kanonista irmossi-
en kera, irmossien edelle ei tule liitelauselmia. Kun veisataan kahdesta kanonista irmossien 
kera 14 säkeistöä, kummankin kanonin irmossit veisataan kahdesti ja värssyt veisataan juh-
lan toisen kanonin irmossien edellä. Kun veisataan yhdestä kanonista, ja säkeistöjä on 12, 
oodin värssyt 1 ja 2 veisataan irmossin edellä. Kun säkeistöjä on 10, irmossi toistetaan il-
man värssyä ja 1. troparin edellä veisataan vasta lopusta lukien 8. liitelauselmasta alkaen. 
Pienemmillä säkeistöjen määrillä toimitaan samojen periaatteiden mukaan.2 

Liitelauselmissa lienee suositeltavaa soveltaa seuraavaa resitatiivista sävelmää: 

 
Valamon luostarissa ilmeisesti laulettiin tästä hieman poiketen, seuraavaan tapaan: 
 

 
 
 

                                                 
 1 Jos palvelukseen kuuluvissa kanoneissa ei tropareita ole riittävästi, niitä on toistettava tarpeen 

vaatima määrä. Jos tropareita on enemmän kuin liitelauselmia, ylimääräiset troparit jätetään pois, 
kuitenkin siten, että viimeisenä troparina on viimeisen kanonin theotokion. 

 2  Rozanov 2002, luku 37, s. 230–235. 

Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle y - lös - nou - se - mi - sel - le - si.

Me veisaamme Herralle, sillä Hän on ylen korkea; hevosen ja miehen Hän mereen syök - si.
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Ensimmäinen veisu 
 
Vain sunnuntaina 1. troparin edellä:  
13. Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
 
12. Me veisaamme Herralle, sillä Hän on ylen korkea; hevosen ja miehen Hän 
mereen syöksi. 
 
11. Auttaja ja suojelija on minulle pelastuksekseni tullut. Hän on minun Ju-
malani, ja minä ylistän Häntä, Hän on minun Isäni Jumala, ja minä kunnioitan 
Häntä. 
 
10. Herra on sotasankari, Herra on Hänen nimensä. Faraon vaunut ja sotajou-
kon Hän mereen suisti. 
 
9. Syvyys peitti heidät; kuin kivi he vajosivat pohjaan. 
 
8. Silloin peljästyivät Edomin ruhtinaat, Mooabin sankarit valtasi vavistus, 
kaikki Kanaanin asukkaat menehtyivät pelkoon. 
 
7. Kauhu ja väristys valtasi heidät; Sinun käsivartesi väkevyyden tähden he 
kivettyivät. 
 
6. Niin Sinun kansasi, Herra, kulkee perille, kulkee perille se kansa, jonka olet 
itsellesi hankkinut. 
 
5. Herra, Sinä olet tehnyt pyhäkön, jonka Sinun kätesi ovat valmistaneet. 
 
4. Herra on Kuningas aina ja iankaikkisesti, kun faraon hevoset ja vaunut me-
nivät mereen. 
 
3. Mutta Israelin lapset kulkivat kuivaa myöten meren poikki. 
 
2. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
1. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Luetaan viimeinen tropari eli theotokion, minkä jälkeen veisataan suoraa 
päätä katabasi. 
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Kolmas veisu 
 
Vain sunnuntaina 1. troparin edellä:  
13. Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
 
12. Minun sydämeni on vahvistunut Herrassa; minun sarveni kohoaa korkealle 
Herrassa. Minun suuni on avartunut vihollisiani vastaan, sillä minä iloitsen 
Sinun pelastuksestasi. 
 
11. Sillä ei ole ketään niin pyhää kuin Herra, eikä kukaan ole yhtä vanhurskas 
kuin meidän Jumalamme, eikä ole ketään Sinua pyhempää. 
 
10. Älkää yhä ylpeitä puhuko, älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja. 
 
9. Sillä kaikkitietävä Jumala on Herra, Jumala, joka saa valmiiksi sen, minkä 
tekee.  
 
8. Hän täyttää lupauksen rukoilijalle ja siunaa vanhurskaan vuodet. 
 
7. Herra tekee heikoksi vastustajansa, pyhä Herra. 
 
6. Viisaan ei pidä ylpeillä viisaudellaan, mahtava älköön ylpeilkö voimallaan 
älköönkä rikas kerskuko rikkaudellaan. 
 
5. Vaan olkoon kerskauksen aiheena tämä: Herran käsittäminen ja tunteminen 
ja oikeuden toteutuminen ja vanhurskaus maan keskellä. 
 
4. Herra astuu taivaisiin ja puhuu jylisten. Hän tuomitsee maan ääret, sillä Hän 
on vanhurskas. 
 
3. Hän antaa vallan meidän kuninkaallemme ja korottaa korkealle voideltunsa 
sarven. 
 
2. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
1. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Luetaan viimeinen tropari eli theotokion, minkä jälkeen veisataan suoraa 
päätä katabasi. 
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Neljäs veisu 
 
Vain sunnuntaina 1. troparin edellä:  
13. Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
 
12. Herra, minä kuulin sanoman Sinulta ja peljästyin; Herra, minä ymmärsin 
tekosi ja hämmästyin. 
 
11. Kun sieluni hämmentyy vihasta, Sinä muistat armotekosi. 
 
10. Jumala tulee Teemanista, Pyhä metsän varjoamalta vuorelta. 
 
9. Hänen valtasuuruutensa peittää taivaat, Hänen ylistystänsä on maa täynnä. 
 
8. Sillä ei viikunapuu kukoista, eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä. 
 
7. Öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. 
 
6. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole härkiä vajoissa. 
 
5. Mutta minä iloitsen Herrassa, riemuitsen pelastukseni Jumalassa. 
 
4. Herra on minun Jumalani ja voimani, Hän vahvistaa minun askeleeni. 
 
3. Hän johtaa minut korkeisiin paikkoihin, jotka valloitan Hänen veisullaan. 
 
2. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
1. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Luetaan viimeinen tropari eli theotokion, minkä jälkeen veisataan suoraa 
päätä katabasi. 
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Viides veisu 
 
Vain sunnuntaina 1. troparin edellä:  
13. Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
 
12. Yöstä lähtien henkeni etsii Sinua, Jumala, sillä Sinun käskysi ovat valkeus 
maan päällä. 
 
11. Oppikaa vanhurskautta, te maan asukkaat. 
 
10. Tempaistakoon pois jumalaton, ettei hän näkisi Herran kunniaa. Herra, Si-
nun käsivartesi on korkea: he eivät sitä tienneet, ja kun huomaavat, saavat hä-
peän. 
 
9. Kiivaus valtaa oppimattoman kansan; nyt tuli kuluttaa viholliset. 
 
8. Lisää, Herra, heille pahuutta, lisää pahuutta maan kunniakkaille. 
 
7. Herra, ahdistuksessa me muistimme Sinua, ahdistuksen rinnalla kevyt on 
Sinun kurituksesi. 
 
6. Kuin synnyttävä nainen, jonka aika oli tullut ja joka kivuissaan huusi, niin 
me olimme Sinun rakkaallesi. 
 
5. Me emme kaadu, mutta kaatuvat ne, jotka maan päällä asuvat. 
 
4. Kuolleet heräävät ja ne, jotka haudoissa ovat, nousevat ylös, ja maassa ole-
vat riemuitsevat. 
 
3. Sillä aamukaste, jonka Sinä annat, on heille parannus, mutta jumalattomien 
maa sortuu. 
 
2. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
1. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Luetaan viimeinen tropari eli theotokion, minkä jälkeen veisataan suoraa 
päätä katabasi. 
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Kuudes veisu 
 
Vain sunnuntaina 1. troparin edellä:  
13. Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
 
12. Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Jumalaani, ja Hän kuuli minua. 
 
11. Sinä heitit minut syvyyteen, meren sydämeen, ja virrat ympäröivät minut. 
 
10. Kaikki Sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. 
 
9. Kuitenkin minä saan vielä katsella Sinun pyhää temppeliäsi. 
 
8. Vettä tunki sieluuni saakka, syvyys saartoi minut viimeiseen asti. 
 
7. Pääni vajosi vuorten halkeamiin. Pohjaan minä painuin; sen salvat ovat ikui-
set teljet. 
 
6. Nouskoon minun elämäni turmeluksesta Sinun luoksesi, Herra, minun Ju-
malani! 
 
5. Tulkoon minun rukoukseni Sinun tykösi, Sinun pyhään temppeliisi. 
 
4. Turhuuden ja valheen suosijat jäivät armoa vaille. 
 
3. Minkä olen Sinulle luvannut, sen minä pidän, Herra, pelastukseni tähden. 
 
2. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
1. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Luetaan viimeinen tropari eli theotokion, minkä jälkeen veisataan suoraa 
päätä katabasi. 
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Seitsemäs veisu 
 
Vain sunnuntaina 1. troparin edellä:  
13. Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
 
12. Ole kiitetty, Herra, meidän isiemme Jumala, ylistetty ja kunnioitettu ol-
koon Sinun nimesi iankaikkisesti. 
 
11. Ja kaikki Sinun tekosi ovat oikeat, ja Sinun tiesi ovat suorat. 
 
10. Ja kaikki Sinun tuomiosi ovat totiset, ja totiset tuomiot Sinä olet toimittanut. 
 
9. Ja meidän isiemme pyhää kaupunkia, Jerusalemia.  
 
8. Ole kiitetty, Herra, meidän isiemme Jumala, ja ylistetty ja korotettu iankaik-
kisesti. 
 
7. Ja kiitetty olkoon Sinun kunniasi pyhä nimi, sille veisattakoon ja sitä koro-
tettakoon iankaikkisesti. 
 
6. Ole kiitetty pyhän kunniasi temppelissä, veisuulla ylistetty ja korkeasti kun-
nioitettu iankaikkisesti. 
 
5. Ole kiitetty, Sinä, joka katsot alas syvyyksiin ja jonka valtaistuinta kerubit 
kannattavat, ole ylistetty ja korotettu iankaikkisesti. 
 
4. Ole kiitetty kuninkuutesi valtaistuimella ja veisuulla ylistetty ja korotettu 
iankaikkisesti. 
 
3. Ole kiitetty taivaan vahvuudessa ja veisuulla ylistetty ja kunnioitettu ian-
kaikkisesti. 
 
2. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
1. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Luetaan viimeinen tropari eli theotokion, minkä jälkeen veisataan suoraa 
päätä katabasi. 
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Kahdeksas veisu 
 
Vain sunnuntaina 1. troparin edellä:  
13. Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
 
12. Kiittäkää, kaikki Herran työt, Herraa, veisatkaa ja korottakaa Häntä ian-
kaikkisesti. 
 
11. Kiittäkää, Herran enkelit ja taivaat, Herraa, veisuulla ylistäkää ja korotta-
kaa Häntä iankaikkisesti. 
 
10. Kiittäkää, kaikki vedet taivaan päällä ja kaikki Herran voimat, Herraa, 
veisuulla ylistäkää ja korottakaa Häntä iankaikkisesti.  
 
9. Kiittäkää, aurinko ja kuu ja taivaan tähdet, Herraa, veisuulla ylistäkää ja 
korottakaa Häntä iankaikkisesti. 
 
8. Kiittäkää, kaikki taivaan linnut, petoeläimet ja kaikki karja, Herraa, vei-
suulla ylistäkää ja korottakaa Häntä iankaikkisesti 
 
7. Kiittäkää, ihmislapset, Herraa, kiittäköön Israel Herraa, veisuulla ylistäkää 
ja korottakaa Häntä iankaikkisesti.  
 
6. Kiittäkää, Herran papit ja Herran palvelijat, Herraa, veisuulla ylistäkää ja 
korottakaa Häntä iankaikkisesti.  
 
5. Kiittäkää, vanhurskasten henget ja sielut, pyhät ja sydämestä nöyrät, Her-
raa, veisuulla ylistäkää ja korottakaa Häntä iankaikkisesti.  
 
4. Kiittäkää, Ananias, Asarias ja Miisael, Herraa, veisuulla ylistäkää ja korot-
takaa Häntä iankaikkisesti. 
 
3. Kiittäkää, Herran apostolit, profeetat ja marttyyrit, Herraa, veisuulla ylistä-
kää ja korottakaa Häntä iankaikkisesti.  
 
2. Me kiitämme Herraa: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
 
1. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Luetaan viimeinen tropari eli theotokion. Katabasia ennen veisataan seuraava: 
 
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti kun-
nioittaen Häntä iankaikkisesti.  
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Yhdeksäs veisu 
 
Yhdeksättä oodia ei ylimalkaan veisata niinä päivinä, joina sen tilalla ovat juhlan liitelau-
selmat. Muussa tapauksessa ennen irmossia veisataan Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi tro-
parinsa kera paitsi Lasaruksen lauantaina, palmusunnuntaina, suurella viikolla, pääsiäis-
ajan sunnuntaina, keskijuhlana ja sen päättäjäisjuhlana, helatorstaina, helluntaina, hel-
luntaimaanantaina ja helluntain päättäjäisjuhlana, jolloin kiitosvirttä ei veisata, vaan ir-
mossi suoraan.  
 
Vain sunnuntaina 1. troparin edellä:  
13. Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
 
12. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä Hän on katsonut kansansa puo-
leen ja valmistanut sille lunastuksen. 
 
11. Ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta. 
 
10. Niinkuin Hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun 
kautta, pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä 
vihaavat. 
 
9. Tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa. 
 
8. Valan, jonka Hän vannoi Aabrahamille, meidän isällemme; suodakseen mei-
dän, vapahdettuina vihollistemme kädestä. 
 
7. Pelkäämättä palvella Häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa Hänen edes-
sään kaikkina elinpäivinämme. 
 
6. Ja Sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä Sinä olet 
käyvä Herran edellä valmistaaksesi Hänen teitään. 
 
5. Antaaksesi Hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä an-
teeksisaamisessa, meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden. 
 
4. Jonka kautta meidän puoleemme katsoo Aamun Koitto korkeudesta, loista-
en meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa. 
 
3. Ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. 
 
2. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
 
1. Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
 
Luetaan viimeinen tropari eli theotokion, minkä jälkeen veisataan suoraa 
päätä katabasi. 


