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ORTODOKSISUUDEN SUNNUNTAI 
Aamupalveluksen päätyttyä, ennen liturgiaa, kuljetamme saatossa ristiä ja 

kunniallisia kuvia ja menemme paikkaan, jossa luetaan synodikon. 
Kulkiessamme veisaamme tätä kanonia, jonka tekijä on pyhien joukkoon 

luettu isämme Theodoros Studionilainen. 
 

1. veisu. 6. säv. Irmossi 
Auttaja ja suojelija on minun pelastuksekseni tullut. / Hän on minun 
Jumalani, ja minä kunnioitan Häntä, / minun isäni Jumalaa, // minä ylistän 
Häntä, sillä Hän on jalosti kunnian saanut. 
  
Troparit 
 Uskovaiset, veisatkaamme kiitoslaulu kaikkien hyväntekijälle 
Jumalalle, sillä Hän on nostanut meille pelastuksen sarven, oikean uskon 
puolesta taistelevan vahvan valtakunnan. (Kahdesti) 
 Jumalallinen armo on totisesti koittanut maailmalle, kirkkaus ja kunnia 
on esille tullut! Kirkko karkeloitsee, saatuaan alastomuutensa peitoksi 
vaatteen. 
 Jumalalliset isät ovat kutoneet eheäksi ja antaneet Kirkolle Kristuksen 
vaipan, jonka eksyttäjä, myrkyllinen Johannes aikaisemmin oli repäissyt rikki. 
 Saatuaan takaisin Herran kuvan Kirkko iloitsee ja karkeloi lapsinensa, 
sillä Herra on antanut sille voittopalkinnoksi oikean uskon tunnukset. 
 Hävetkööt ja joutukoot häpeään hirveä Lezix, Antonios, Johannes sekä 
Theodoros, uskon kieltäjät. 
 Jannes ja Jambres, jotka muinoin nousivat lainantaja Moosesta vastaan, 
joutuivat häpeään. Nyt osoittautuvat Johannes ja Antonios totisesti 
eksyttäjiksi. 
 Kristus, Sinä hajoitit Jumalan vastustajien parivaljakon ja olet nyt 
antanut vaatetuksen takaisin Kirkollesi, jonka edestä Sinä hyvänä vuodatit 
veresi. 
 Kunnia - -. 
 Sinun jumaluuttasi, oi Kolminaisuus, minä julistan ja kumarran 
jumalallista valtaasi. Päästä minut kaikista kiusauksista, sillä Sinuun minä 
uskon, oi Isä, Poika ja ylen pyhä Henki. 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Sinusta, oi Neitsyt, Jumala pukeutui kuninkaalliseen asuun ja ilmestyi 
ihmisille ihmisen muotoisena, kahdessa olemuksessa. Hänen muotonsa kuva 
on nyt meillä kumarrettavana. 
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3. veisu. 6. säv. Irmossi 
Vahvista, oi Kristus, / Sinun käskyjesi horjumattomalle kalliolle / minun 
horjahtanut sydämeni, // sillä Sinä yksin olet pyhä ja Herra. 
  
Troparit 
 Iloitkaa, kaikki isien ja apostolien joukot, kun näette ikonien 
kumartamisen, jota te selvästi opetitte. (Kahdesti) 
 Huutakoon nuhteeton Kirkko, jonka Johannes oli riisunut: Minä olen 
saanut kauneuteni ja pukeutunut pukuuni! 
 Hävetkää, te laittomat, jotka puheillanne häpäisette Herraa, sillä Hän 
tuli lihaksi ja ilmestyi kuvassa, jota me suhteellisesti suutelemme. 
 Kuka kertoisi järjettömän Johanneksen inhottavista opeista ja 
laittomasta opetuksesta ja paljastaisi hänen oraakkelitapansa? 
 Anateema Lezixelle, Johannekselle ja Antoniokselle, jumalattomalle ja 
pilkkaavalle Theodorokselle sekä järjettömälle Theodotokselle. 
 Ne veret, jotka Johannes on vuodattanut jumalallisen lihallisen 
kaltaisuuden tähden, huutavat. 
 Herra on karkottanut muukalaisten parivaljakon ja palauttanut omansa 
omillensa. Kunnia olkoon Hänen hyvyydellensä! 
 Kunnia - -. 
 Kumartakaamme oikeauskoisesti Kolminaisuuden alutonta tahtoa, 
hallitusta ja valtakuntaa ja tuomitkaamme aina Areios. 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Valtiatar, me tunnustamme, että Sinä olet totisesti synnyttänyt Jumalan, 
emmekä välitä Nestorioksen sanoista, vaan isien opeista. 
  
4. veisu. 6. säv. Irmossi 
Profeetta kuultuaan Sinun tulemisestasi, Herra, peljästyi, / että Sinä tahdot 
syntyä Neitseestä ja ilmestyä ihmisille, ja sanoi: / Minä kuulin sanoman 
Sinusta ja peljästyin. // Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi! 
  
Troparit 
 Riemuitkoon Kirkko, jokainen kaupunki ja maaseutu! Avautukoot nyt 
kilvoituspaikat! Koristautukaa, te neitseitten asunnot! Arvon mukaisesti 
kumarrettakoon marttyyrien jäännöksiä ja kuvia! 
 Kristus kutsuu teitä, kokoontukaa auliisti, te jumalalliset isät, ja 
kuvatkaa apostolien tapaan Hänen lihaksi tulemisensa muoto, Hänen 
ihmeensä ja kärsimyksensä, niin kuin jumalallinen evankeliumi kertoo. 
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 Kokoontukaa rohkeasti riemuiten, te munkkien joukot, sillä vaikka 
kurjat olisivatkin pahaa neuvoa pitäneet, se raukeaa, ja minkä sopimuksen he 
sopivatkin, ei se pysy.  
 Isien kärsimykset ovat totisesti pyyhkineet haavoista veren. Jatkuvat 
karkotukset ovat päättyneet ja kaikille on koittanut rauha. Enää ei 
lumouksella ole voimaa, sillä Jumala on meidän kanssamme! 
 Pahuuden viiniköynnös levitti jumalattomuuden oksia ja kasvatti 
katkeran rypäleen, jonka viini on lohikäärmeen raivoa, ja sillä juotettiin 
Herran kansalle totisesti sameaa mielettömyyttä! 
 Simon Noita sekä Johannes ja hirveä Antonios saastuttivat Sinun 
temppelisi toimittaessaan vihkimyksiä rahasta, ja sääntöjen mukaisesti on 
heidät heitetty pois, kukistettu jumalallisesta kunniasta. 
 Uskovaiset, kokoontukaamme ja huutakaamme: Kolmesti anateema 
Jumalaa vastustaville pedoille, susimaisille inhottavalle luopio Antoniokselle 
ja saatanan mieliselle Kirkon viholliselle Johannekselle! 
 Kunnia - -. 
 Me kumarramme Sinua, Isä, Poika ja Henki, luomaton yksinvalta, jota 
monisilmäiset kerubit ja kuusisiipiset serafit veisuin ylistävät huutaen: Pyhä, 
pyhä, pyhä olet Sinä, korkein Kaikkivaltias! 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Oi Neitsytäiti, Sinä yksin osoittauduit pyhiäkin pyhemmäksi ja kaikkea 
luotua korkeammaksi, sillä Sinä synnytit oman Luojasi. Sen tähden me 
olemme saaneet pyhän muotosi kumarrettavaksi, oi Jumalansynnyttäjä! 
  
5. veisu. 6. säv. Irmossi 
Minä rukoilen Sinua, ihmisiä rakastava Jumala, / valista minutkin ja kuljeta 
käskyjesi polkua, / kun minä varhain, yöstä lähtien Sinua etsin, // ja opeta 
minua tahtoasi täyttämään. 
  
Troparit 
 Kristus on voittanut, karkeloikoon maa! Hämminki on tyyntynyt ja 
Herran palvelijain itku laannut. Usko on levinnyt koko maailmaan! (Kahdesti) 
 Nähdessämme ristiinnaulitsemisen ikonissa me rakkaudella 
kunnioitamme sitä, me suutelemme Kristusta ja Hänen tunnusmerkkejänsä, 
me kumarramme niitä, mutta emme kunnioita jumalten tavoin. 
 Lezixin monisanainen ja pilkkaava henki on sammunut, joka alati, 
päivästä päivään, lörpötteli Kristuksen ja pyhien ihmisten jumalallisia 
muotoja vastaan. 
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 Miksi sinä, ylen kurja, vihasit Kristuksen lihaksitulemisen ja kaikkien 
pyhien puhdasta kuvausta? Kumartaisimmeko me uskovaiset kuuroja 
epäjumalia? 
 Jumalattomuuden välikappaleet kokosivat jumalattomien pappien 
synodin korkeinta Jumalaa vastaan, niin kuin kerran juutalaiset Hannas ja 
Kaifas. 
 Sinä kurja, tuomiopäivänä todistaa isien joukko jumalatonta sieluasi 
vastaan, sillä sinä riisuit heidän lihansa lukemattomin haavoin. 
 Kaikki kirkot huutavat ja parkuvat, sillä sinä otit niiltä pois Herran 
muodon ja Hänen pyhiensä pyhät ikonit. 
 Kunnia - -. 
 Kunnia olkoon Sinulle, joka vallallasi pidät kaiken koossa! Kunnia 
olkoon Sinulle, kolmipersoonainen ykseys, Isä, Poika ja Henki! Päästä 
kaikesta vahingosta meidät, jotka luotamme Sinuun! 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Me kunnioitamme kultakoristeisena lamppuna Sinua, oi Valtiatar 
Neitsyt, joka synnytit maailmalle hengellisen valon ja karkotit synkeän 
pimeyden. 
  
6. veisu. 6. säv. Irmossi 
Minä huusin täydestä sydämestäni laupiaalle Jumalalle, / ja Hän kuuli ääneni 
/ helvetin syvyydessä // ja saattoi minun elämäni ulos turmeluksesta. 
 
Troparit 
 Kristuksen Kirkon valppaat vartijat huusivat Hänelle ja pyysivät, että 
Hän antaisi rauhan. Ja Hän huomasi ja kuuli heidän rukouksensa. (Kahdesti) 
 Isien opetus on paljastanut eksyttäjän ansat ja nyt ylistetään veisuin 
Jumalaa, joka jumaluudessaan on kuvaamaton mutta otti lihallisen muodon. 
 Hävetkää, te eksytyksen työtoverit, ja tuhoutukaa yhdessä 
Antonioksen, Theodotoksen, Lezixen ja Theodoroksen, kadotuksen syvyyden, 
kanssa! 
 Sinä, kurja, aukaisit suusi hengellisten laulujen sijaan pilkkaamaan 
Valtiastasi, kun hylkäsit puhtaat kuvat! 
 Sinä, Kristusta vastaan taisteleva Johannes, turmelit isien opit ja 
apostolien opetukset, kun väärentäen kirjoitit oman rikollisen uskontosi 
mukaisesti. 
 Sinun savusi täytti hurskaitten silmät kyynelin, mutta jumalallisten 
opettajien tuuli hajotti sen, oi turhanaikainen Johannes! 
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 Niin kuin kerran Areios sinä repäisit rikki Kristuksen vaipan, 
jumalallisen vaatteen. Sen tähden on sinut ajettu kauaksi Kirkosta, karkotettu 
niin kuin koira. 
 Kunnia - -. 
 Minä kunnioitan yhtä jumaluutta kolmessa persoonassa, sillä Isä, Poika 
ja Henki on yksi Jumala, vaikka he eroavatkin toisistaan muodoltaan ja 
persoonaltaan. 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Sinä, Jumalan kunnioittama puhdas Neitsyt, osoittauduit 
sananmukaisesti Jumalan kaupungiksi, sillä Sinusta syntyi oma Luojasi, joka 
säilytti Sinut ennallasi synnytyksen jälkeenkin. 
  
7. veisu. 6. säv. Irmossi 
Me olemme syntiä ja vääryyttä tehneet, / olemme pahat olleet Sinun edessäsi, 
/ emme ole mielessämme pitäneet, emmekä ole tehneet sitä, / mitä Sinä olet 
käskenyt meille; / mutta älä meitä lopullisesti hylkää, // oi isäin Jumala! 
  
Troparit 
 Jumalallinen armo on nyt sammuttanut harhaopin neljä vuosiviikkoa 
roihunneen pätsin, se polttaa hengelliset kaldealaiset ja virvoittaa 
Kolminaisuuden palvelijat. (Kahdesti) 
 Kirkko on koristeltu, kaunistettu ja puettu kaikkien valtiaan, Hänen 
lihaksitulemisensa ja kärsimystensä kuvauksin, ja se kantaa tunnuksiaan 
aivan jumalallisten lakien mukaisesti. 
 Vietä riemuisaa juhlaa, Sinä Kristuksen nimeä kantava kansa, kun taas 
näet Herran Kirkon loistavan sen jumalallisen muodon ihanuutta, johon 
Jumala ihmisenä pukeutui pelastaaksensa meidät. 
 Sana tuli lihassa köyhäksi, näki nälkää ja janosi. Ne ovat sen 
ihmisluonnon ominaisuuksia, jossa Hänet kuvataan, mutta jumaluudessaan 
Hän on yksinkertainen ja kuvaamaton. 
 Loppu on tullut Kristuksen vastustajan hirveistä uskomuksista, sillä 
pöyhkeilijänä hän osoittautui pakanoitten veroiseksi kirjoituksissaan, jotka 
vanhurskasten ääni on aivan oikein viskannut akanain tavoin. 
 Mikä kieli kertoisi salaisista, inhottavista ja sielunturmelevista 
opetuksistasi, tai vatsastapuhujan lausunnoistasi, Sinä valheellisesti 
Johanneksen nimeä kantava antikristus Saatanan edelläkävijä? 
 Ei pitäisi sinun, rikollisen, käyttää sellaista nimeä, vaan mieluummin 
Pythagoraan, tai Kronoksen, Apollon tai jonkin muun jumalan nimeä, sillä 
heidän elämäänsä sinä pidit esimerkkinäsi hekumoidessasi heidän 
riettaudessansa. 
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 Kunnia - -. 
 Uskovaiset, me kaikki kumarramme iankaikkista, kaikkivoimallista ja 
käsittämätöntä Kolminaisuutta, Isää, Poikaa ja Henkeä, ja opetamme heidän 
sekoittumattomasta jumaluudestansa huutaessamme: Pyhä, pyhä, pyhä olet 
Sinä, Jumala! 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Oi veisuin ylistetty, kunnioitettu Neitsytäiti, Jumalansynnyttäjä, päästä 
hirveistä rikoksista meidät, jotka kunnioitamme puhdasta synnytystäsi, sillä 
meillä ei ole muuta apua, kuin Sinut, oi Jumalan Morsian. 
  
8. veisu. 6. säv. Irmossi 
Sille, jota taivasten sotajoukot ylistävät, / ja jonka edessä kerubit ja serafit 
pelvosta vapisevat, / veisatkaa kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut, // sekä 
kiittäkää ja suuresti ylistäkää iankaikkisesti. 
  
Troparit 
 Uskovaiset, iloitkaamme ja riemuitkaamme kaikki profeetan tavoin 
salaisesti, sillä tämä on se päivä, jona Kristus Sana on antanut oman pukunsa 
Kirkolle. 
 Kun Lezix ja Johannes, Beliarin parivaljakko, kävivät sotaan Kristuksen 
muotoa vastaan, he särkivät Kirkon pahuuden kirveellä. 
 Kuka ei valittaisi suurta röyhkeyttä nähdessään, kuinka rikolliset 
miehet Johanneksen opetuksesta heittävät kivin jumalallista Muotoa palatsin 
vaskiportissa! 
 Kuinka et tullut järkiisi, sinä sokea, kurja ja mieleltäsi pimentynyt, 
vaikka näit Kristuksen muodon koristavan koko maailmaa, vaan pysyit 
mieleltäsi juutalaisena? 
 Sinä luulit kertakaikkiaan poistaneesi jumalallisista kirkoista Herran 
loistavan lihan ja kaikkien pyhien kuvaukset, mutta jumalallinen armo poisti 
sinun hirmuvaltasi. 
 Jumalisuuden kieltäjät, hirveä Lezix sekä Johannes, kielsivät rikollisesti 
kumartamasta pyhien jäännöksiä ja heidän kuviansa. 
 Kunnia - -. 
 Kunnioittakaamme kaikki kaiken tekevää jumalallista valtaa kolmessa 
hahmossa, alutonta Isää, yhtä alutonta Sanaa ja heidän kanssansa loistavaa 
Henkeä, ja ylistäkäämme iankaikkisesti. 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Valtiatar Jumalansynnyttäjä, Sinä yksin olet kristittyjen varma silta, 
uskovaisten kerskaus ja turva, sillä Sinä autat kaikkia ja pelastat vaaroista. 
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9. veisu. 6. säv. Irmossi 
Selittämätöntä on syntyminen siemenettömästä sikiämisestä, / turmeltumaton 
on miehettömän äidin raskaus, / sillä Jumalan syntyminen tekee uudeksi 
luonnon olemuksen; // sen tähden me, kaikki sukukunnat, Sinua, Jumalan 
Morsiamena ja Äitinä, oikeauskoisesti ylistämme. 
  
Troparit 
 Kansat, paukuttakaa käsiänne! Isien kuorot, rientäkää! Kokoontukaa, te 
kilvoittelijat ja vuorilla elävät! Tulkaa, te joita ennen eksyttäjä ja jumalaton 
Johannes vainosi, ja paljastakaa hänen noituutensa ja luulottelunsa! (Kahdesti) 
 Iloitse, sinä erämaa ja koko maailma! Kaikki vuoret, tiukkukaa 
suloisuutta! Kalliot, riemuitkaa, sillä Kristus Sana on antanut rauhan maan 
päällä oleville ja uskon ykseyden jumalallisille Kirkoille! 
 Koston Jumala on nyt astunut esiin, Kristus on tänään tullut 
vahvistamaan jumalallisia opettajia puhumaan rohkeasti Hänen 
alentumisestansa ja ikonikuvauksella varmistamaan Hänen 
lihaksitulemisensa. 
 Kuinka ihmeellisiä ovatkaan Sinun tekosi, oi pitkämielinen Herra! Kuka 
pitäisi lukua ihmisrakkaudestasi? Kuinka Sinä pilkattunakin kestit etkä 
polttanut eksyttäjiä, vaikka näit, kuinka pappisi ja kilvoittelijasi surmattiin 
kuvasi tähden? 
 Herra, joka perustit Kirkkosi järkkymättömäksi, niin etteivät tuonelan 
portit siihen pysty, anna kansalle rauhasi, että me kaikki vilpittömästi, 
yhdellä ylistyksellä kumartaisimme ja kunnioittaisimme Sinua! 
 Herra, olkoot anateema ne, jotka eivät kunnioita ruumiillistumisesi 
kuvaa, ennen muita Johannes sekä Antonios, jumalaton Theodoros, 
Theodotos ja muut uskon viettelijät. 
 Herra, joka annoit apostoleille rauhasi, anna nytkin tyyneys kaikille, 
kokoa kädelläsi hajotetut ja lue heidät hengellisinä lampaina pyhän Kirkkosi 
tarhaan. 
 Kunnia - -. 
 Minä ylistän Isän, Pojan ja Hengen jumaluutta, yhtä luontoa kolmessa 
persoonassa, jakamatonta olemusta, joka jakautuu persooniin, yhtä hallitusta, 
kaiken tekijää, kaikkivoimallista Luojaa, joka pitää kaiken koossa. 
 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 
 Sinä kaikkien apu, suoja ja puolustus, Jumalansynnyttäjä, näytä, että 
Sinä voit rukoilla kaikkien Sinuun turvaavien puolesta ja karkota Poikasi 
voimalla viholliset, sillä Äitinä Sinä voit kaiken tehdä. 
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Määräpaikkaan tultuamme veisaamme troparin: 
 2. säv. 
Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä, / ja rukoilemme 
syntejämme anteeksi, oi Kristus Jumala, / sillä pelastaaksesi Sinun luotusi 
vihollisen orjuudesta / Sinä tahdoit lihassa astua ristille. / Kiittäen me siis 
huudamme Sinulle: / Ilolla täytit Sinä kaikki, meidän Vapahtajamme // – Sinä, 
joka tulit maailmaa pelastamaan. 
 Kunnia - - nyt - -. toinen tropari, 2. säv.: 
Tänään profeettain kuoro Mooseksen ja Aaronin kanssa riemuitsemalla 
riemuitsee, / sillä ennustuksen täyttymyksenä loistaa risti, jolla Sinä meidät 
pelastit. // Heidän rukoustensa tähden, Kristus Jumala, pelasta meidän 
sielumme! 

Seitsemännen pyhän ja ekumeenisen synodin 
SYNODIKON 

ortodoksian puolesta 
 (Ks. Petri Piiroinen, Heterodoksit ja ortodoksit, Pieksämäki 1983, ss. 209–237) 
 
Palveluksen pituuden tähden voidaan soveltaa seuraavaa Kreikan kirkon 
järjestystä: 

Pyhien ikonien saatto Ortodoksisuuden sunnuntaina 
 Suuren ylistysveisun lopussa, kun on laulettu Pyhä Jumala, tai 
jumalallisen liturgian jälkeen: 
 Kallista ristiä ja pyhien ikoneita kantaen papisto ja kansa tulevat 
saatossa kirkosta ja kiertävät tavan mukaan koko kirkon kellojen soidessa ja 
kuorojen laulaessa troparia Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä. 
Saatto seisahtuu kirkon jokaisella seinämällä ja rukoillaan: 1) eteläpuolella 
elävien puolesta, 2) alttarin takana kautta aikojen kuolleitten hurskaitten 
hallitsijain, ortodoksisten patriarkkain, piispojen jne. puolesta. Kuorot: Olkaa 
iäti muistetut... ja ylistyslauselma: Sillä Sinä, Kristus Jumalamme, olet 
nukkuneiden palvelijaisi... 3) Pohjoispuolella elävien puolesta, niin kuin 
ensiksikin, ja 4) länsiovella tai kirkossa elävien puolesta ja lopuksi: Vielä 
rukoilemme, että Jumala varjelisi... jne, Kuule meitä, Jumala... ja palvelusta johtava 
pappi (tai piispa) lukee seuraavat katkelmat Synodikonista: 
 Samoin kuin profeetat ovat nähneet, samoin kuin apostolit ovat 
opettaneet, samoin kuin Kirkko on vastaanottanut, samoin kuin opettajat ovat 
esittäneet, samoin kuin koko maailma on ajatellut, samoin kuin armo on 
loistanut, samoin kuin totuus on osoitettu, samoin kuin valhe on kumottu, 
samoin kuin viisaus on ollut rohkea, samoin kuin Kristus on palkinnut: 
samoin me ajattelemme, samoin me puhumme, samoin me julistamme 
Kristusta, totista Jumalaamme, ja Hänen pyhiään, kunnioittaen sanoin, 
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kirjoituksin, ajatuksin, uhrein, temppelein, kuvin. Häntä kumarramme ja 
palvomme Jumalana ja Valtiaana, noita toisia taas kunnioitamme yhteisen 
Valtiaan tähden Hänen oikeina palvelijoinaan ja tunnustamme heille 
kuuluvan kumarruksen. Tämä on apostolien usko, tämä on isien usko, tämä 
on ortodoksien usko, tämä usko on lujittanut maailman. Tämän jälkeen 
ylistäkäämme hurskauden julistajia, veljinä ja isinä heitä kaivaten, siinä 
kunniassa ja arvossa, jonka puolesta he ovat taistelleet, ja sanokaamme: 
 Ortodoksian puolesta taistelleille hurskaille hallitsijoille, pyhille 
patriarkoille, piispoille, opettajille, marttyyreille ja tunnustajille: Iäinen 
muisto! 
 Kuoro: Olkaa iäti muistetut! (Kolmesti) 
 Kunpa mekin niiden anoessa, jotka ovat kuolemaan asti kestäneillä 
kilvoituksillaan, taistoillaan ja opetuksillaan meitä kasvattaessaan ja 
vahvistaessaan tehneet Jumalan laupiaaksi ja osoittautuneet jumalallisen 
vaelluksensa seuraajiksi loppuun asti, tulisimme otollisiksi saamaan sen, mitä 
pyydämme suuren ja ensimmäisen ylipapin Kristuksen, meidän totisen 
Jumalamme, laupeudesta ja armosta, ylen kunniakkaan Valtiattaremme 
Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen Marian ja Jumalan näkevien 
enkeleitten ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden. Amen. 
  
Kirkkoon palatessamme lauletaan suurta prokimenia, 7. säv.: 
 Kuka on jumala, suuri niin kuin Sinä, Jumala? / Sinä olet Jumala, joka 
teet ihmeitä. 
 Liitelauselma: Sinä olet ilmoittanut voimasi kansojen seassa. 
Käsivarrellasi Sinä lunastit kansasi. 
 Liitelauselma: Minä sanoin: tämä on minun kärsimykseni, että 
Korkeimman oikea käsi on muuttunut. 
 Liitelauselma: Minä muistelen Herran tekoja, minä muistelen Sinun 
entisiä ihmetöitäsi. 
 Sitten: Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. / Veisatkaamme 
ylistystä haudasta ylösnousseelle elämämme Päämiehelle, / sillä Hän, 
kuolemallansa kukistettuaan kuoleman, // antoi meille voiton ja suuren 
laupeuden. 

 
Saatto Aleksandrian ja Jerusalemin patriarkaattien  

järjestyksen mukaisesti 
 
Liturgian päätyttyä (tai jos saatto toimitetaan aamupalveluksessa, suuren 
ylistysveisun jälkeen) papit ja pyhien ikonien kantajat seisahtuvat solealle, ja 
diakoni lausuu: Siunaa, isä (esipaimen), pyhä saatto, ja pappi (piispa) lausuu: 
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Siunattu olkoon Sinun pyhiesi saatto alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 
Kuoro: Amen. Sitten pappi (piispa) lukee kuninkaanovilta: 
 Kiitospalvelus, jonka olemme velkaa Jumalalle vuosittain sinä päivänä, jona 
olemme saaneet takaisin Jumalan Kirkon, sekä osoitukset hurskauden opeista ja 
pahuuden jumalattomuuksien kumoamiset. 
 Profeetallisten sanojen mukaan, apostolisia kehotuksia seuraten ja 
evankeliumin kertomusten vahvistamina me vietämme vihkimysten eli uudistamisen 
päivää, ja tänään rukouksin ja ristisaatoin yhdessä iloiten ja riemuiten huudamme 
psalmein ja veisuin. 
 Sitten saatto menee temppelin pohjoisovelle, ensin lampunkantajat, 
sitten lipunkantajat, lyhdyt, kuusisiipiset ja risti, sitten kuorot laulaen troparia 
Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä, ikonien kantajat, ja diakonit, 
jotka suitsuttavat piispalle. Pohjoisovella esimies lukee uskontunnustuksen 
ensimmäisen kappaleen: Uskon yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan 
ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömäin Luojaan. Sitten piispa lukee 
ääneen: 
 Niille, jotka tunnustavat Jumalan, Sanan, lihallisen läsnäolon sanoin, suulla, 
sydämellä ja mielellä sekä kirjoituksilla ja kuvilla, iäinen muisto! 
 Kuoro: Olkaa iäti muistetut! (Kolmesti) 
 Niille, jotka tuntevat Kristuksen yhden persoonan olemusten eron, ja jotka 
tuntevat toisen luoduksi, toisen luomattomaksi, näkyväiseksi ja näkymättömäksi, 
kärsimyksille alttiiksi ja kärsimyksistä vapaaksi, kuvattavaksi ja kuvaamattomaksi ja 
jotka yhdistävät jumalalliseen olemukseen luomattomuuden ja senkaltaiset asiat, 
ihmisluontoon taas muut, ja jotka tunnustavat kuvaamisen sekä sanoin että kuvin, 
iäinen muisto! 
 Kuoro: Olkaa iäti muistetut! (Kolmesti) 
 Niille, jotka uskovat ja julistavat eli evankelisoivat sanoja kirjaimilla ja asioita 
kuvilla ja käyttävät molempia – sanallista julistamista ja totuuden vahvistamista 
kuvilla - hyödyksi, iäinen muisto! 
 Kuoro: Olkaa iäti muistetut! (Kolmesti) 
 Ja saatto jatkuu temppelin länsiovelle kuorojen laulaessa troparia. 
Saaton seisahduttua ovelle esimies lukee uskontunnustuksen kristologiset 
kohdat: 
 Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainokaiseen Poikaan, joka 
on ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyt, Valkeus Valkeudesta, totinen Jumala totisesta 
Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on Isän kanssa yhtä olentoa ja jonka kautta kaikki 
tehdyt ovat. 
 Joka meidän, ihmisten, tähden ja meidän pelastuksemme tähden astui alas 
taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitseestä Mariasta ja tuli ihmiseksi. 
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 Meidän edestämme myös ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja 
haudattiin. 
 Kolmantena päivänä nousi kuolleista kirjoitusten mukaan. 
 Ja meni ylös taivaisiin ja istuu Isän oikealla puolella. 
 Ja on taas kunniassa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka 
valtakunnalle ei loppua tule. 
 Piispa ääneen: 
 Samoin kuin profeetat ovat nähneet, samoin kuin apostolit ovat opettaneet, 
samoin kuin Kirkko on vastaanottanut, samoin kuin opettajat ovat esittäneet, samoin 
kuin koko maailma on ajatellut, samoin kuin armo on loistanut, samoin kuin totuus 
on osoitettu, samoin kuin valhe on kumottu, samoin kuin viisaus on ollut rohkea, 
samoin kuin Kristus on palkinnut: samoin me ajattelemme, samoin me puhumme, 
samoin me julistamme Kristusta, totista Jumalaamme, ja Hänen pyhiään, 
kunnioittaen sanoin, kirjoituksin, ajatuksin, uhrein, temppelein, kuvin. Häntä 
kumarramme ja palvomme Jumalana ja Valtiaana, noita toisia taas kunnioitamme 
yhteisen Valtiaan tähden Hänen oikeina palvelijoinaan ja tunnustamme heille 
kuuluvan kumarruksen.  
 Tämä on apostolien usko, tämä on isien usko, tämä on ortodoksien usko, tämä 
usko on lujittanut maailman. 
 Saatto jatkuu eteläovelle kuoron laulaessa troparia. Saaton pysähdyttyä 
esimies lukee uskontunnustuksen lopun: 
 Ja Pyhään Henkeen, Herraan, eläväksitekevään, joka lähtee Isästä, jota yhtenä 
Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka profeettain kautta puhunut 
on. 
 Yhteen pyhään, yhteiseen ja apostoliseen seurakuntaan. 
 Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. 
 Odotan kuolleitten ylösnousemista ja tulevaisen maailman elämää. Amen. 
 Sitten piispa ääneen: 
 Mikaelille, ortodoksiselle kuninkaallemme, ja Theodoralle, hänen pyhälle 
äidillensä, iäinen muisto! 
 Kuoro: Olkaa iäti muistetut! (Kolmesti) 
 Basileiokselle ja Konstantinokselle, Leolle ja Aleksanterille, Khristoforokselle ja 
Nikeforokselle, Andronikokselle, Isaakiokselle, Aleksiokselle ja Theodorokselle, jotka 
ovat vaihtaneet maanpäällisen valtakunnan taivaalliseen, iäinen muisto! 
 Kuoro: Olkaa iäti muistetut! (Kolmesti) 
 Ignatiokselle, Fotiokselle, Stefanokselle, Antoniokselle, Joosefille ja kaikille 
pyhille patriarkoille, jotka ovat taistelleet uskomme puolesta, iäinen muisto! 
 Kuoro: Olkaa iäti muistetut! (Kolmesti) 
 Kunpa mekin niiden anoessa, jotka ovat kuolemaan asti kestäneillä 
kilvoituksillaan, taistoillaan ja opetuksillaan meitä kasvattaessaan ja vahvistaessaan 
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tehneet Jumalan laupiaaksi ja osoittautuneet jumalallisen vaelluksensa seuraajiksi 
loppuun asti, tulisimme otollisiksi saamaan sen, mitä pyydämme suuren ja 
ensimmäisen ylipapin Kristuksen, meidän totisen Jumalamme, laupeudesta ja 
armosta, ylen kunniakkaan Valtiattaremme Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen 
Marian ja Jumalan näkevien enkeleitten ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden.  
 Kuoro: Amen. 
  
Solealle palattuaan ensin piispa ja sitten kuorot laulavat suuren prokimenin: 
 Kuka on jumala, suuri niin kuin Sinä, Jumala? / Sinä olet Jumala, joka 
teet ihmeitä. 
 Liitelauselma: Sinä olet ilmoittanut voimasi kansojen seassa. 
Käsivarrellasi Sinä lunastit kansasi. 
 Liitelauselma: Minä sanoin: tämä on minun kärsimykseni, että 
Korkeimman oikea käsi on muuttunut. 
 Liitelauselma: Minä muistelen Herran tekoja, minä muistelen Sinun 
entisiä ihmetöitäsi. 
 Sitten: Pyhien isiemme esirukouksien tähden, tai jos saatto toimitetaan 
aamupalveluksen lopussa:  

Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. / Veisatkaamme ylistystä 
haudasta ylösnousseelle elämämme Päämiehelle, / sillä Hän, kuolemallansa 
kukistettuaan kuoleman, // antoi meille voiton ja suuren laupeuden. 
 
 


