KUUDENNEN VIIKON MAANANTAI
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, 5. sävelmä
Sinä olet ihmisruumiimme näön ja näkemisen lähde, | maallisen olemassaolomme valo, Jumala ja
Sana, |kaiken Luoja ja rakentaja. | Ja nyt maatahnalla ja puhtailla sormillasi, | joilla olet muovannut
sekä maan tomun että näkömme, | Sinä sanoin selittämättömästi teet näkeväksi miehen, joka tiedettiin
syntymästään asti sokeaksi. | Ja kun hän, joka ei koskaan ollut nähnyt aurinkoa, sai näkönsä, | hän
katsoi Sinun, loistavaa Aurinkoa, ja näki Sinut, Kristus Jumalamme, || joka sanomattomasta
laupeudestasi olet luonut meidät.
Mies, joka oli syntynyt sokeana mutta tervein jäsenin, | ei osannut kuvitella, minkä näköinen ja
kaltainen maailma on, | sillä hän ei todellakaan ollut koskaan nähnyt. | Siksi hän törmäili kiviin ja
haavoitti itseään. | Mutta saatuaan Sinulta täydellisen terveyden hän näki Sinut valojen Luojan, |
maailman ainoan Valon ja julisti, | että Sinä olet koko luomakunnan Jumala, || Herra ja valon Antaja.
Sokeat kirjanoppineet epäilivät, ettei näkönsä saanut olisi sokea ollutkaan, | vaan teeskentelisi
Vapahtajan suoneen hänelle näön. | Omasta tahdostaan he pitivät kiinni lain kirjaimen pimeydestä, |
jossa Kristus, loistava Aurinko, säteilee ja on uudistanut sapatin. | Hän on kirkastanut lain varjon,
poistanut verhon | ja antanut valonsa sädehtiä sokeille, || jotka nyt näkevät ja saarnaavat maailmalle
valkeuden Antajasta.

Ja kolme minean stikiiraa
Kunnia... nyt... 2. sävelmä
Sokeana syntynyt sanoi ajatuksissaan: | Vanhempienko synnin tähden olen syntynyt näöttä? | Vaiko
todistukseksi kansojen epäuskon tähden? | En jaksa kysellä, onko yö vai päivä. | Jalkani eivät kestä
kiviin iskeytymistä. | En ole nähnyt auringon paistavan enkä edes Luojani kuvaa. | Mutta minä
rukoilen Sinua, Kristus Jumala: || Katsahda puoleeni ja armahda minua!
Virrelmästikiirat
Ylösnousemusstikiira, 5. sävelmä
Oi Kristus, Sinä kunniallisella ristilläsi häpäisit kiusaajan | ja ylösnousemisesi kautta teit synnin pistimen tylsäksi | ja pelastit meidät kuoleman porteista. | Me ylistämme Sinua, Jumalan ainokainen Poika.
Katumusstikiira
Herra, minä en lakkaa syntiä tekemästä, | sillä en tunnista ihmisrakkauttasi, joka minut ympäröi. | Oi
ainoa hyvä, voita paatumukseni || ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Oi kunniakkaat marttyyrit, | te ylenkatsoitte kaikkea maanpäällistä | ja rohkeasti kävitte kidutuksiin
ettekä pettyneet autuudentoiveessanne, | vaan teistä tuli taivasten Valtakunnan perillisiä! | Koska teillä
on uskallus ihmisiä rakastavan Jumalan edessä, | rukoilkaa maailmalle rauhaa || ja meidän
sieluillemme suurta armoa!
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Kuudennen viikon maanantai
Kunnia... nyt... 2. sävelmä
Kun Jeesus tuli temppelistä, | Hän tapasi syntymästään asti sokean. | Sääliväisenä Hän pani maatahnaa
hänen silmilleen ja sanoi hänelle: | Mene peseytymään Siloaan. | Peseydyttyään sokea sai näkönsä ja
ylisti Jumalaa. | Hänen omaisensa kysyivät: | Kuka aukaisi silmäsi, joita ei kukaan näkevä ole kyennyt
paran-tamaan? | Ja hän vastasi: | Jeesukseksi kutsuttu mies sanoi minulle: Peseydy Siloassa, ja niin
sain näköni. | Hän on totisesti se, jota Mooses sanoo laissa Kristus Messiaaksi. || Hän on meidän
sielujemme Vapahtaja!
Tropari, 5. sävelmä
Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaikkiselle, | meidän
pelastuksemme tähden Neitseestä syntyneelle. | Kumartukaamme Hänen edessänsä, | sillä Hän on
hyvästä tahdostaan ylentänyt itsensä ristille | ja kärsinyt kuoleman | ja kunniakkaalla
ylösnousemisellaan on kuolleet herättänyt.
Jumalansynnyttäjän tropari
Iloitse, läpikäymätön Herran portti. | Iloitse, Sinun turvaasi rientävien suojamuuri ja puolustus. |
Iloitse, tyyni satama ja aviota tuntematon, joka Luojasi ja Jumalasi lihassa synnytit. | Älä lakkaa
rukoilemasta niiden puolesta, | jotka Sinun Synnyttämääsi veisuin ylistävät | ja kumartaen
kunnioittavat.

Aamupalvelus
I katismatroparit, 5. sävelmä
Ylösnousemustropari
Herran ristille me kiitosta edeskannamme, Hänen pyhää hautaustaan veisuilla kunnioitamme | ja
Hänen ylösnousemistaan korkeasti ylistämme. | Sillä Hän, Jumala, kuolleet kanssaan haudoista herätti
riistäen kuolemalta vallan | ja kiusaajalta voiman || ja lahjoittaen helvetin asukkaille valkeuden.
Katumustropari
Valvokaamme kaikki ja käykäämme Kristusta vastaan | mukanamme runsaasti öljyä ja loistavat
lamput, | että pääsisimme sisälle häähuoneeseen, | sillä turha on oven ulkopuolelle jääneen huutaa
Jumalalle: || Armahda minua!
Marttyyrien tropari
Herra, tavoitellessaan Sinun kärsimyksesi maljaa | voittajanpalkinnon saavuttaneet jättivät elämän
nautinnot ja pääsivät enkelten osallisuuteen. | Heidän esirukoustensa tähden päästä meidän sielumme
syn-neistä || ja armahda meitä!
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Kuudennen viikon maanantai
Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Enkelten kanssa taivaalliset ja ihmisten kanssa maan asukkaat huutavat Sinulle, Jumalansynnyttäjä,
riemuäänin: | Iloitse, taivaita avarampi portti! | Iloitse, maasta syntyneiden ainoa pelastus! | Iloitse,
puhdas! || Iloitse, armoitettu, joka synnytit ruumiillistuneen Jumalan!
II katismatroparit, 5. sävelmä
Kun Sinä, armollinen, vaelsit ennen ristiäsi ja ylösnousemistasi, | syntymästään asti sokea huusi
Sinulle hartaasti: | Daavidin Poika, armahda minua! | Anna minulle silmien valo, että minäkin näkisin
Sinut! | Syljestä sekoittamallasi tahnalla Sinä, Sana, voitelit hänen silmänsä || ja valistit hänet
kirkkaalla valollasi. (Kahdesti)
Kiitosstikiirat, 5. sävelmä
Ylösnousemusstikiira
Vaikka lainrikkojat olivat lukinneet hautakiven sinetillä | astuit Sinä, Herra, ulos haudasta kuten olit
Jumalansynnyttäjästä syntynyt. | Ruumiittomille enkeleillesi oli Sinun lihaksitulosi käsittämätön, |
eivätkä Sinua vartioivat sotamiehet ylösnousemisesi hetkeä aistein havainneet, | sillä nämä molemmat
ihmeet ovat sinetillä lukitut uteliaasti tutkivien ymmärrykseltä, | mutta paljastetut niiden hengelle,
jotka tätä salaisuutta uskossa kumartavat. || Suo siis meille, jotka sitä veisuin ylistämme, riemu ja
suuri laupeutesi. (Kahdesti)
Katumusstikiira
Voi, kuinka minusta onkaan tullut hedelmättömän viikunapuun kaltainen, | ja pelkään että minut
kirotaan ja katkaistaan! | Mutta Sinä, taivaallinen viljelijä, Kristus Jumala, | tee kuivettunut sieluni
hedelmälliseksi, | ota minut vastaan niin kuin tuhlaajapoika || ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Siunattu on taivasten Kuninkaan sotajoukko, | sillä vaikka voittajat olivatkin maasta syntyneet, | he
riensivät tavoittamaan enkelarvoa ylenkatsoen ruumiinsa, | ja kärsimysten kautta heistä tuli otolliset
ruumiittomien kunniaan. | Heidän rukoustensa tähden, oi Herra, || lähetä meille suuri armosi!
Kunnia... nyt... 4. sävelmä
Pitäen koko elämäänsä yönä | sokea huusi Sinulle, Herra: | Aukaise silmäni, Daavidin Poika, meidän
Vapahtajamme, || että minäkin kaikkien kanssa veisuin ylistäisin Sinun voimaasi!
Virrelmästikiirat, 5. sävelmä
Juhlan stikiirat
Kun omasta mielestään näkevät odottamatta huomasivat sokean näkevän, | heidän järkensä, sielunsa ja
mielensä sokaistui. | He tivasivat häneltä: kuinka sinä, syntymästäsi sokea ja tienvierillä kerjännyt, |
nyt katsot aivan kuin näkisit? | Sen tähden hän kertoi valon Antajasta. | Hän on luonut maailman valot, |
ja ne julistaneet Hänen olevan Jumalan ikiaikainen Poika, | joka viimeisinä aikoina on laupeudestaan
ilmestynyt ihmisenä Neitseestä || ja Pyhästä Hengestä.
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Kuudennen viikon tiistai
Liitelauselma: Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niin kuin on oikein niitä kohtaan,
jotka Sinun nimeäsi rakastavat.
Ihmiset pitivät taakkana ja hankalana rasituksena syntymästään sokeaa, | joka vaelsi lyöden jalkansa
kiviin. | Hän ei nähnyt ja joutui tukeutumaan sauvaan, | siksi hän turvautui valon Antajaan, | joka teki
hänet näkeväksi. | Niin mies sai omin silmin nähdä Luojansa, | joka on luonut ihmisen maan tomusta
kuvakseen ja kaltaisekseen, | ja nyt syljen ja tomun avulla kirkasti hänen silmänsä || ja
ihmisrakkaudessaan salli hänen nähdä auringon.
Liitelauselma: Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua hallita.
Nähdessään valon sokea näki Isän Sanan kaltaisessaan ihmishahmossa. | Hän näki valoa kantavan ja
päivää hallitsevan auringon, | niin kuin muutkin ihmiset, | ja iloitsi uudesta näkemisestään, | joka soi
hänen kulkea tietään suoraan ja harha-askelitta. | Hän tunsi valistajansa Jumalan Pojaksi, | joka
suuresta laupeudestaan oli tullut ihmiseksi. | Jumala oli pysynyt sinä, mikä oli, ja omaksunut sen, mitä
ei ollut, || yhdistäen ne toisiinsa sekoittumatta.
Kunnia... nyt... 5. sävelmä
Tietä kulkiessasi Sinä Herra, tapasit syntymästään asti sokean ihmisen. | Hämmästyneet opetuslapset
kysyivät Sinulta sanoen: | Opettaja, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? |
Hän itsekö vai hänen vanhempansa? | Mutta Sinä, Vapahtaja, vastasit heille: | Ei hän eivätkä hänen
vanhempansa. | Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. | Minun tulee saattaa
päätökseen Lähettäjän antama työ, jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanottuasi Sinä syljit maahan,
teit tahnaa ja voitelit sokean silmät sanoen: | Mene peseytymään Siloan altaaseen. | Mies peseytyi ja
parani, kumarsi Sinua ja huudahti: | Herra, minä uskon! || Sen tähden mekin anomme: Armahda meitä!

KUUDENNEN VIIKON TIISTAI
Ehtoopalvelus
Huomautus. Katso keskiviikon kohdalta selvitystä Sokean sunnuntain ja pääsiäisen päätösjuhlasta.
Avuksihuutostikiirat, 5. sävelmä (jos sokeana syntyneen päätösjuhla keskiviikkona)
Juhlan stikiirat
Näkönsä saanut tunnusti sanoin, sieluin ja mielin | kaiken Herraksi ja Luojaksi Hänet, joka oli avannut
syljellä ja tomulla hänen silmäteränsä | ja tehnyt hänet toisten ihmisten tavoin näkeväksi. | Mies julisti
Hänen olevan kaikkivoimainen Jumala, | joka laupeudestaan luotuaan kohtaan oli tullut ihmiseksi. |
Mutta kirjanoppineet eivät kestäneet hänen sanojaan ja innostustaan, | vaan he erottivat hänet
synagogasta, | osoittautuen sielultaan ja ruumiiltaan sokeammiksi || kuin sokea oli koskaan ollutkaan.
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Kuudennen viikon tiistai
Sokea kohotti näkevien edessä voitonmerkin, | sokeanakin hän oli nähnyt Tekijänsä, kaiken Luojan, | ja
sai häneltä näön. | Siitä hän tunsi valistajansa Jumalan Pojaksi ja koko maailman Valtiaaksi. | Mutta
pahuuden sokaisemat näkevät eivät kateudessaan häntä tunteneet, | vaikka olivat nähneet paljon suurempiakin ihmeitä, || joita Herra oli yliluonnollisesti tehnyt pelkkien sanojensa voimalla.
Sokeat kirjanoppineet epäilivät, ettei näkönsä saanut olisi sokea ollutkaan, | vaan teeskentelisi Vapahtajan
suoneen hänelle näön. | Omasta tahdostaan he pitivät kiinni lain kirjaimen pimeydestä, | jossa Kristus,
loistava Aurinko, säteilee ja on uudistanut sapatin. | Hän on kirkastanut lain varjon, poistanut verhon ja
antanut valonsa sädehtiä sokeille, || jotka nyt näkevät ja saarnaavat maailmalle valkeuden Antajasta.

Ja kolme minean stikiiraa
Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Vanhurskauden hengellinen aurinko, Kristus Jumala, | puhtaalla kosketuksellasi Sinä valaisit kohdusta
asti sokean aineelliset ja hengelliset silmät. | Kirkasta meidänkin sielumme silmät | ja osoita meidät
päivän lapsiksi, että uskoen huutaisimme Sinulle: | Suuri ja sanomaton on laupeutesi meitä kohtaan, oi ihmisiä rakastava! || Kunnia olkoon Sinulle!
Virrelmästikiirat, 5. sävelmä
Ylösnousemusstikiira
Kristus, joka antaa ihmissuvulle ylösnousemuksen, | vietiin teuraaksi niin kuin lammas. | Hänen
tullessaan alas tuonelaan joutuivat sen ruhtinaat pelon ja vavistuksen valtaan, | ja vaivan portit nostivat
päänsä, | sillä Kristus, kunnian Kuningas, kävi sisälle | sanoen kahlituille: | Tulkaa ulos! | ja pimeydessä
oleville: | Vastaanottakaa valkeus!
Katumusstikiira
Oi Herra, Sinun pelkosi valtaa minut, mutta pahaa tekemästä en lakkaa! Kuka ei pelkäisi tuomaria
tuomioistuimessa? Tai kuka parannusta halajava vihastuttaisi minun laillani lääkärin? Oi pitkämielinen
Herra, sääli minun heikkouttani ja armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Herra, Sinun pyhäsi kukistivat perkeleen eksytyksen ja röyhkeyden, kun he uskon haarniskaan
pukeutuneina ja ristinmerkillä itseään innostaen kävivät urheasti kidutuksiin. Lähetä kaikkivaltiaana
Jumalana heidän anomustensa tähden maailmalle rauha ja meidän sieluillemme suuri armosi!
Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Kristus Jumala, joka synnyit ihmiseksi suuren armosi tähden, käsittämättömästä laupeudestasi Sinä
armahdit kohdusta asti sokean ja koskettaen Luojan-sormillasi maatahnalla hänen silmiään soit hänelle
jumalallisen kirkkauden. Sinä runsaan valkeuden ainoa antaja, kirkasta meidänkin sielujemme aistit!
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Kuudennen viikon tiistai
Tropari, 5. sävelmä
Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaikkiselle, | meidän
pelastuksemme tähden Neitseestä syntyneelle. | (Ja) Kumartukaamme Hänen edessänsä, | sillä Hän on
hyvästä tahdostaan ylentänyt itsensä ristille | ja kärsinyt kuoleman | ja kunniakkaalla
ylösnousemisellansa on kuolleet herättänyt.
Jumalansynnyttäjän tropari
Iloitse, läpikäymätön Herran portti. | Iloitse, Sinun turvaasi rientävien suojamuuri ja puolustus. |
Iloitse, tyyni satama ja aviota tuntematon, joka Luojasi ja Jumalasi lihassa synnytit. | Älä lakkaa
rukoilemasta niiden puolesta, | jotka Sinun Synnyttämääsi veisuin ylistävät | ja kumartaen
kunnioittavat.

Aamupalvelus
I katismatroparit, 5. sävelmä
Ylösnousemustropari
Kuolleeksi sanottiin Sinua, Herra, joka kuoletit kuoleman. | Hautaan pantiin Sinut, joka tyhjensit
haudat. | Ylhäällä sotilaat vartioivat hautaa, | alhaalla Sinä nostit ylös kaikki aikojen alusta asti
kuolleet. || Kaikkivoimallinen ja käsittämätön Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Katumustropari
Mitä teet, minun sieluni, kun Tuomari on istuutunut, | enkelit ovat läsnä pasuuna kaikuu ja tuli palaa,
ja sinut viedään tuomiolle? | Silloin tuodaan hirveät tekosi eteesi ja salaiset rikoksesi tutkitaan. | Sen
tähden huuda ennen loppuasi: || Jumala, ole minulle armollinen ja pelasta minut!
Marttyyrien tropari
Tänään voittajien muisto loistaa, sillä se heijastaa taivaan valoa. | Enkelten kuoro viettää juhlaa ja
heidän kanssansa juhlivat ihmisetkin, | sillä he rukoilevat Herraa, || että Hän armahtaisi meidän
sielujamme!
Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Jumalan pyhä Äiti, kristittyjen suojelija, pelasta kansasi, | joka hartaasti anoo Sinulta: | Poista
häpeälliset ja harhailevat ajatuksemme, || että huutaisimme Sinulle: Iloitse, armoitettu!
II katismatorpari, 5. sävelmä
Syntymästään sokea, joka ei ollut nähnyt aurinkoa, sai näkönsä Häneltä, | joka muinoin oli muovannut
koko ihmisen. | Sen tähden hän kiitti Jumalaa koko sielustaan nähdessään Luojan todellisen kuvan, ||
jollaiseksi ihminen oli kerran luotu.

6

Kuudennen viikon tiistai
Kiitosstikiirat, 5. sävelmä
Ylösnousemusstikiira
Murskattuasi ikuiset teljet ja katkaistuasi kahleet | Sinä nousit haudasta | jättäen käärinliinasi
todistukseksisiitä, että olit kolme päivää totisesti ollut haudattuna, | sekä menit edeltä Galileaan, oi
Herra, jota luolassa vartioitiin. | Suuri on armosi, käsittämätön Vapahtaja. || Armahda meitä.
Katumusstikiira
Minä rukoilen Sinua, oi Neitseestä syntynyt Herra: | Älä ota huomioon rikkomusteni paljoutta, | vaan
pyyhi pois kaikki rikokseni, | anna minulle kääntymyksen mieli, oi ainoa ihmisiä rakastava, || ja
armahda minua!
Marttyyrien stikiira
Oi Herra, Sinun palkintosi voittajat ottivat esimerkikseen enkelit | ja kestivät kärsivällisesti kidutukset
| ruumiittomien tavoin ainoana ajatuksenaan toivo luvatuista hyvyyksistä. | Oi Kristus meidän
Jumalamme, | lahjoita heidän esirukoustensa tähden maailmallesi rauha || ja meidän sieluillemme suuri
armosi!
Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Kristus, kuka kertoisi vallastasi? | Tai kuka luettelisi monet ihmeesi? | Hyvyydessäsi Sinä ilmestyit
maan päälle kahdessa luonnossa | ja kahdenlaisen parannuksen lahjoitit sairaille. | Sinä avasit kohdusta
asti so-kean sekä ruumiin että sielun silmät. | Sen tähden hän tunnusti Sinut salatuksi Jumalaksi, ||
joka annat kaikille suuren armosi.
Virrelmästikiirat, 5. sävelmä
Juhlan stikiirat
Sapattina sokea valistui ylhäältä loistavasta kirkkaasta valosta, | Mooseksen lain kasvatit jäivät
mieleltään sokeiksi, | koska he eivät tienneet, kuinka syvä pimeys lakia verhosi. | Sen tähden he eivät
nähneet valkeuden Antajaa, | joka oli sanallaan säätänyt sapatin ja nyt tahnalla voitelemisella | ja
peseytymisellä antanut näön sokealle. | Ottaen esimerkkiä sokeasta nähkäämme mekin Jumala || ja
torjukaamme ylimielinen sokeus.
Liitelauselma: Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niin kuin on oikein niitä kohtaan,
jotka Sinun nimeäsi rakastavat.
Aamu koitti yössä vaeltavalle, pimeästä kärsivälle sokealle, | kun hän Jumalan käskystä sai näön
peseytyessään Siloan altaassa. | Niin valkeni uusi aamu, ja kirkkaalla hohdollaan hajotti usvan ja
sumun, | joka oli saartanut kirjanoppineet. | Sen tähden vanhan, hämärän lainkirjaimen kirkastaa
loistava ja säteilevä valo, || jonka meille antaa Jumalan sana.
Liitelauselma: Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua hallita.
Jumalallisen tiedon säteily | kohotti ruumiiltaan ja mieleltään sokean yleviin, valoa kantaviin
korkeuksiin. | Hänet valisti ihmeellinen uusi valo, jonka Jumalan sana vuodatti. | Sokea tunsi
valkeuden Antajan ja Tekijän, | joka loisti kolmantena päivänä haudasta ja kirkasti maan
ylösnousemuksellaan. | Siitä säteili meidän uudestiluomisemme valo hänen armostaan ja
laupeudestaan meitä ihmisiä kohtaan, || jotka olimme kuoleman varjon vankeja.
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Kuudennen viikon tiistai
Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Vanhurskauden hengellinen aurinko, Kristus Jumala, | puhtaalla kosketuksellasi Sinä valaisit
kohdusta asti sokean aineelliset ja hengelliset silmät. | Kirkasta meidänkin sielumme silmät | ja osoita
meidät päivän lapsiksi, | että uskoen huutaisimme Sinulle: | Suuri ja sanomaton on laupeutesi meitä
kohtaan, oi ihmisiä rakastava! || Kunnia olkoon Sinulle!

KUUDENNEN VIIKON TIISTAI
Ehtoopalvelus
Sokeana syntyneen päätösjuhla tiistaina.
Avuksihuutostikiirat
Sokean stikiirat, 2. sävelmä
Sokeana syntynyt sanoi ajatuksissaan: | Vanhempienko synnin tähden olen syntynyt näöttä? |
Vaiko todistukseksi kansojen epäuskon tähden? | En jaksa kysellä, onko yö vai päivä. | Jalkani eivät
kestä kiviin iskeytymistä. | En ole nähnyt auringon paistavan enkä edes Luojani kuvaa. | Mutta minä
rukoilen Sinua, Kristus Jumala: || Katsahda puoleeni ja armahda minua!
Temppelistä tullessaan Jeesus tapasi syntymästään asti sokean. | Sääliväisenä Hän pani maatahnaa
hänen silmilleen ja sanoi hänelle: | Mene peseytymään Siloaan. | Peseydyttyään sokea sai näkönsä ja
ylisti Jumalaa. | Hänen omaisensa kysyivät häneltä: | Kuka avasi silmäsi, joita ei kukaan näkevä ole
kyennyt parantamaan? | Ja hän huudahti: | Jeesukseksi kutsuttu mies käski minun peseytyä Siloassa,
ja niin sain näköni. | Hän on totisesti se, jota Mooses sanoo laissa Kristus Messiaaksi. || Hän on
meidän sielujemme Vapahtaja!
4. sävelmä
Pitäen koko elämäänsä yönä | sokea huusi Sinulle, Herra: | Aukaise silmäni, Daavidin Poika, meidän
Vapahtajamme, || että minäkin kaikkien kanssa veisuin ylistäisin Sinun voimaasi!
Ja kolme minean stikiiraa
Kunnia... 5. sävelmä
Tietä kulkiessasi Sinä Herra, tapasit syntymästään asti sokean ihmisen. | Hämmästyneet opetuslapset
kysyivät Sinulta sanoen: | Opettaja, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt
sokeana? | Hän itsekö vai hänen vanhempansa? | Mutta Sinä, Vapahtaja, vastasit heille: | Ei hän
eivätkä hänen vanhempansa. | Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. | Minun
tulee saattaa päätökseen Lähettäjäni antama työ, | jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanottuasi Sinä
syljit maahan, teit tahnaa ja voitelit sokean silmät sanoen: | Mene peseytymään Siloan altaaseen. |
Mies peseytyi ja parani, kumarsi Sinua ja huudahti: | Herra, minä uskon! || Sen tähden mekin
anomme: Armahda meitä!
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira
Punaiseen mereen piirtyi muinoin | aviota tuntemattoman Morsiamen kuva: | siellä nähtiin Mooses
vetten jakajana, | täällä Gabriel ihmeen palvelijana; | silloin Israel kulki kuivin jaloin halki syvyyden, |
nyt Neitsyt synnytti siemenettömästi Kristuksen. | Niin kuin meri Israelin kuljettua pysyi
läpipääsemättömänä, | niin myös puhdas Neitsyt Immanuelin synnytettyään pysyi neitseenä. | Jumala,
Sinä oleva ja ennen kaikkia aikoja ollut ja ihmisenä ilmestynyt, || armahda meitä. jota enkelit veisuin
ylistävät, siunattu Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Virrelmästikiirat, 5. sävelmä
Ylösnousemusstikiirat
Oi Kristus, Sinä kunniallisella ristilläsi häpäisit kiusaajan | ja ylösnousemisesi kautta teit synnin
pistimen tylsäksi | ja pelastit meidät kuoleman porteista. || Me ylistämme Sinua, Jumalan ainokainen
Poika.
Liitelauselma: Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella.
Kristus, joka antaa ihmissuvulle ylösnousemuksen, | vietiin teuraaksi niin kuin lammas. | Hänen
tullessaan alas tuonelaan joutuivat sen ruhtinaat pelon ja vavistuksen valtaan, | ja vaivan portit
nostivat päänsä, | sillä Kristus, kunnian Kuningas, kävi sisälle | sanoen kahlituille: | Tulkaa ulos! | ja
pimeydessä oleville: || Vastaanottakaa valkeus!
Liitelauselma: Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju.
Oi suurta ihmettä! | Rakkaudesta ihmisiä kohtaan lihassa kärsittyään on näkymättömäin kuolematon
Luoja ylösnoussut. | Kansain sukukunnat, tulkaa ja kumartakaa Häntä, | sillä Hänen laupeutensa
tähden eksytyksestä vapaiksi päästyämme || olemme oppineet kolmiyhteiselle Jumalalle ylistystä
veisaamaan.
Liitelauselma: Pyhyys on Sinun huoneellesi arvollinen, Herra, hamaan aikojen loppuun.
Sinua, Kristus Vapahtaja, | lihaksi tullutta, mutta taivaista erkanematonta, | me veisuäänin ylistämme.
| Sillä Sinä, ihmisiä rakastava Herra, | otit meidän sukukuntamme edestä vastaan ristin ja kuoleman |
ja riistettyäsi helvetin porteilta niiden voiman nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista || pelastaen
meidän sielumme.
Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Vanhurskauden hengellinen aurinko, Kristus Jumala, | puhtaalla kosketuksellasi Sinä valaisit
kohdusta asti sokean aineelliset ja hengelliset silmät. | Kirkasta meidänkin sielumme silmät | ja osoita
meidät päivän lapsiksi, | että uskoen huutaisimme Sinulle: | Suuri ja sanomaton on laupeutesi meitä
kohtaan, oi ihmisiä rakastava! || Kunnia olkoon Sinulle!
Tropari, 5. sävelmä
Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaikkiselle, | meidän
pelastuksemme tähden Neitseestä syntyneelle. | Ja kumartukaamme Hänen edessänsä, | sillä Hän on
hyvästä tahdostaan ylentänyt itsensä ristille | ja kärsinyt kuoleman || ja kunniakkaalla
ylösnousemisellansa on kuolleet herättänyt.
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Jumalansynnyttäjän tropari
Iloitse, läpikäymätön Herran portti. | Iloitse, Sinun turvaasi rientävien suojamuuri ja puolustus. |
Iloitse, tyyni satama ja aviota tuntematon, joka Luojasi ja Jumalasi lihassa synnytit. | Älä lakkaa
rukoilemasta niiden puolesta, | jotka Sinun Synnyttämääsi veisuin ylistävät | ja kumartaen kunnioittavat.

Aamupalvelus
I katismatroparit, 5. sävelmä
Ylösnousemustroparit
Herran ristille me kiitosta edeskannamme, | Hänen pyhää hautaustaan veisuilla kunnioitamme | ja
Hänen ylösnousemistaan korkeasti ylistämme. | Sillä Hän, Jumala, kuolleet kanssaan haudoista herätti
riistäen kuolemalta vallan || ja kiusaajalta voiman ja lahjoittaen helvetin asukkaille valkeuden.
Kunnia...
Kuolleeksi sanottiin Sinua, Herra, joka kuoletit kuoleman. | Hautaan pantiin Sinut, joka tyhjensit
haudat. | Ylhäällä sotilaat vartioivat hautaa, alhaalla Sinä nostit ylös kaikki aikojen alusta asti
kuolleet. || Kaikkivoimallinen ja käsittämätön Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Iloitse, Jumalan läpikulkema pyhä vuori. | Iloitse, hengen elävöittämä ja tulessa kulumaton orjantappurapensas. | Iloitse, ainoa silta, jonka kautta maailma pääsee Jumalan tykö | ja joka kuolevaisia iankaikkiseen elämän johdatat. | Iloitse, puhdas Neitsyt, joka miehestä mitään tietämättä || Kristuksen,
meidän sielujemme pelastuksen, synnytit.
II katismatropari, 5. sävelmä
Hän, joka on Isän ja Hengen kanssa yhtä aluttomana pukeutunut valkeuteen niin kuin viittaan, |
pukeutui ihmisrakkaudessaan meidän luontoomme. | Jumalana Hän karkotti ihmisten sairaudet || ja
antoi silmien valon äidin kohdusta asti sokealle.
Sokean ja minean kanonit. Sokean kontakki, iikossi ja eksapostilaari.
Kiitosstikiirat, 5. sävelmä
Ylösnousemusstikiirat
Vaikka lainrikkojat olivat lukinneet hautakiven sinetillä | astuit Sinä, Herra, ulos haudasta kuten olit
Jumalansynnyttäjästä syntynyt. | Ruumiittomille enkeleillesi oli Sinun lihaksitulosi käsittämätön, |
eivätkä Sinua vartioivat sotamiehet ylösnousemisesi hetkeä aistein havainneet, | sillä nämä molemmat
ihmeet ovat sinetillä lukitut uteliaasti tutkivien ymmärrykseltä, | mutta paljastetut niiden hengelle,
jotka tätä salaisuutta uskossa kumartavat. || Suo siis meille, jotka sitä veisuin ylistämme, riemu ja suuri
laupeutesi.
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Murskattuasi ikuiset teljet ja katkaistuasi kahleet | Sinä nousit ylös haudasta | jättäen käärinliinasi
todistukseksi siitä, että olit kolme päivää ollut haudattuna, | sekä menit edeltä Galileaan, oi Herra, jota
luolassa vartioitiin. | Suuri on armosi, käsittämätön Vapahtaja. || Armahda meitä.
Oi Herra, naiset juoksivat haudallesi nähdäkseen Sinut, Kristuksen | joka kärsit meidän tähtemme, |
mutta perille tultuaan he tapasivat enkelin istumassa kivellä, | joka oli peloissaan vierinyt syrjään. |
Enkeli sanoi heille suurella äänellä: | Herra on ylösnoussut! | Sanokaa opetuslapsille, että kuolleista on
noussut Hän, || joka pelastaa meidän sielumme.
Vapahtaja Herra, niin kuin Sinä tulit ulos sinetöidystä haudasta, | niin Sinä kävit sisälle opetuslastesi
tykö ovien ollessa suljettuina | ja näytit heille ruumiisi vammat, | jotka pitkämielisyydessäsi olit
ottanut vastaan. | Daavidin jälkeläisenä Sinä kärsit haavat, | mutta Jumalan Poikana vapautit
maailman. || Suuri on Sinun armosi, oi käsittämätön Vapahtaja! Armahda meitä.
Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Kristus, kuka kertoisi vallastasi? | Tai kuka luettelisi monet ihmeesi? | Hyvyydessäsi Sinä ilmestyit
maan päälle kahdessa luonnossa | ja kahdenlaisen parannuksen lahjoitit sairaille. | Sinä avasit
kohdusta asti sokean sekä ruumiin että sielun silmät. | Sen tähden hän tunnusti Sinut salatuksi
Jumalaksi, || joka annat kaikille suuren armosi.
Virrelmästikiirat, 5. sävelmä
Juhlan stikiirat
Sapattina sokea valistui ylhäältä loistavasta kirkkaasta valosta, | Mooseksen lain kasvatit jäivät
mieleltään sokeiksi, | koska he eivät tienneet, kuinka syvä pimeys lakia verhosi. | Sen tähden he eivät
nähneet valkeuden Antajaa, | joka oli sanallaan säätänyt sapatin | ja nyt tahnalla voitelemisella ja
pesemisellä antanut näön sokealle. | Ottaen esimerkkiä sokeasta nähkäämme mekin Jumala || ja
torjukaamme ylimielinen sokeus.
Liitelauselma: Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niin kuin on oikein niitä kohtaan,
jotka Sinun nimeäsi rakastavat.
Aamu koitti yössä vaeltavalle, pimeästä kärsivälle sokealle, | kun hän Jumalan käskystä sai näön
peseytyessään Siloan altaassa. | Niin valkeni uusi aamu, | ja kirkkaalla hohdollaan hajotti usvan ja
sumun, joka oli saartanut kirjanoppineet. | Sen tähden lainkirjaimen kirkastaa loistava ja säteilevä
valo, || jonka meille antaa Jumalan sana.
Liitelauselma: Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua hallita.
Jumalallisen tiedon säteily kohotti ruumiiltaan ja mieleltään sokean | yleviin, valoa kantaviin
korkeuksiin. | Hänet valisti ihmeellinen uusi valo, jonka Jumalan sana vuodatti. | Sokea tunsi
valkeuden Antajan ja Tekijän, | joka loisti kolmantena päivänä haudasta ja kirkasti maan
ylösnousemuksellaan. | Siitä säteili meidän uudestiluomisemme valo hänen armostaan ja
laupeudestaan meitä ihmisiä kohtaan, || jotka olimme kuoleman varjon vankeja.
Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Kristus Jumala, joka tulit ihmiseksi suuren armosi tähden, | käsittämättömästä laupeudestasi Sinä
armahdit kohdusta asti valoa vailla olleen | ja koskettaen Luojan sormillasi maatahnalla hänen silmiään | soit hänelle jumalallisen kirkkauden. | Sinä runsaan valkeuden ainoa antaja, || kirkasta
meidänkin sielujemme aistit!
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KUUDENNEN VIIKON KESKIVIIKKO
Ehtoopalvelus
Pääsiäisen päätösjuhla, jos juhla yhdistyy sokeana syntyneen päätösjuhlaan. Alkusiunauksen jälkeen
laulamme Kristus nousi kuolleista liitelauselmineen, aivan kuin uudella viikolla.
Avuksihuutostikiirat
Sokean stikiirat, 2. sävelmä
Sokeana syntynyt sanoi ajatuksissaan: | Vanhempienko synnin tähden olen syntynyt näöttä? | Vaiko
todistukseksi kansojen epäuskon tähden? | En jaksa kysellä, onko yö vai päivä. | Jalkani eivät kestä
kiviin iskeytymistä. | En ole nähnyt auringon paistavan enkä edes Luojani kuvaa. | Mutta minä
rukoilen Sinua, Kristus Jumala: || Katsahda puoleeni ja armahda minua!
Kun Jeesus tuli temppelistä, | Hän tapasi syntymästään asti sokean. | Sääliväisenä Hän pani maatahnaa
hänen silmilleen ja sanoi hänelle: | Mene peseytymään Siloaan. | Peseydyttyään sokea sai näkönsä ja
ylisti Jumalaa. | Hänen omaisensa kysyivät: | Kuka aukaisi silmäsi, joita ei kukaan näkevä ole kyennyt
paran-tamaan? | Ja hän vastasi: | Jeesukseksi kutsuttu mies sanoi minulle: | Peseydy Siloassa, ja niin
sain näköni. | Hän on totisesti se, jota Mooses sanoo laissa Kristus Messiaaksi. || Hän on meidän
sielujemme Vapahtaja!
4. sävelmä
Pitäen koko elämäänsä yönä | sokea huusi Sinulle, Herra: | Aukaise silmäni, Daavidin Poika, meidän
Vapahtajamme, || että minäkin kaikkien kanssa veisuin ylistäisin Sinun voimaasi!
5. sävelmä
Tietä kulkiessasi Sinä Herra, tapasit syntymästään asti sokean ihmisen. | Hämmästyneet opetuslapset
kysyivät Sinulta sanoen: | Opettaja, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? |
Hän itsekö vai hänen vanhempansa? | Mutta Sinä, Vapahtaja, vastasit heille: | Ei hän eivätkä hänen
vanhempansa. | Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. | Minun tulee saattaa
päätökseen Lähettäjäni antama työ, | jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanottuasi Sinä syljit
maahan, teit tahnaa ja voitelit sokean silmät sanoen: | Mene peseytymään Siloan altaaseen. | Mies
peseytyi ja parani, kumarsi Sinua ja huudahti: | Herra, minä uskon! || Sen tähden mekin anomme:
Armahda meitä!
8. sävelmä
Vanhurskauden hengellinen aurinko, Kristus Jumala, | puhtaalla kosketuksellasi Sinä valaisit kohdusta
asti sokean aineelliset ja hengelliset silmät. | Kirkasta meidänkin sielumme silmät | ja osoita meidät
päivän lapsiksi, | että uskoen huutaisimme Sinulle: | Suuri ja sanomaton on laupeutesi meitä kohtaan,
oi ihmisiä rakastava! || Kunnia olkoon Sinulle!
Kristus Jumala, joka tulit ihmiseksi suuren armosi tähden, | käsittämättömästä laupeudestasi Sinä
armahdit kohdusta asti näkemättömän | ja koskettaen Luojan sormillasi maatahnalla hänen silmiään | soit
hänelle jumalallisen kirkkauden. | Sinä runsaan valkeuden ainoa antaja, || kirkasta meidänkin sielujemme
aistit!
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Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Kristus, kuka kertoisi vallastasi? | Tai kuka luettelisi monet ihmeesi? | Hyvyydessäsi Sinä ilmestyit
maan päälle kahdessa luonnossa | ja kahdenlaisen parannuksen lahjoitit sairaille. | Sinä avasit
kohdusta asti sokean sekä ruumiin että sielun silmät. | Sen tähden hän tunnusti Sinut salatuksi
Jumalaksi, || joka annat kaikille suuren armosi.
Virrelmästikiirat, 5. sävelmä
Ylösnousemusstikiira
Sinua, Kristus Vapahtaja, | lihaksi tullutta, mutta taivaista erkanematonta, | me veisuäänin ylistämme. |
Sillä Sinä, ihmisiä rakastava Herra, | otit meidän sukukuntamme edestä vastaan ristin ja kuoleman | ja
riistettyäsi helvetin porteilta niiden voiman nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista || pelastaen
meidän sielumme.
Sitten pääsiäisstikiirat liitelauselmineen, 5. sävelmä
Liitelauselma: Nouskoon Jumala, niin Hänen vihollisensa hajotetaan!
Nyt on meille pyhitetty Pääsiäinen koittanut; | uusi pyhä Pääsiäinen; | salainen Pääsiäinen; | kaikkein
kunniallisin Pääsiäinen; | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapahtaja; | viaton Pääsiäiskaritsa; | suuri
Pääsiäinen; | uskovaisten Pääsiäinen; | Pääsiäinen, joka on meille paratiisin oven avannut; | Pääsiäinen,
| joka kaikki uskovaiset pyhittää.
Liitelauselma: Niin kuin savu hajoaa, niin kuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin Sinä hajota heidät
Nähtyänne näyn tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: | Ota meiltä vastaan
Kristuksen ylösnousemisen ilosanoma; | riemuitse, | toimeenpane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi
Kuninkaan Kristuksen | ylkänä tulevan ulos haudasta.
Liitelauselma: Niin hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edestä, mutta vanhurskaat riemuitkoot!
Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset | löysivät kivellä istuvan
enkelin, | joka julisti heille sanoman: | Miksi te etsitte Elävää kuolleiden joukosta? | Miksi itkien haette
Turmeltumatonta turmeluksesta? | Menkää ja ilmoittakaa tämä Hänen opetuslapsillensa!
Liitelauselma: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä!
Oi ihana Pääsiäinen! | Oi Pääsiäinen, | Herran Pääsiäinen! | Jalo Pääsiäisjuhla on meille tullut! | Oi
Pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme! | Oi Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi
pääseminen! | Sillä tänään haudasta, | aivan kuin häähuoneesta, | tuli ulos kunniansa loistossa Kristus |
ja täytti ilolla naiset sanoen heille: | Ilmoittakaa tämä apostoleille!
Kunnia... nyt...
Ylösnousemisen päivä! | Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme toinen toistamme! |
Veljet, | sanokaamme vihollisillemmekin: | Antakaamme kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi | ja
näin huutakaamme: | Kristus nousi kuolleista, | kuolemalla kuoleman voitti || ja haudoissa oleville
elämän antoi.
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Tropari, 5. sävelmä
Veisatkaamme, uskovaiset, ylistystä Sanalle, | Isän ja Hengen kanssa iankaikkiselle, | meidän
pelastuksemme tähden Neitseestä syntyneelle. | Ja kumartukaamme Hänen edessänsä, | sillä Hän on
hyvästä tahdostaan ylentänyt itsensä ristille | ja kärsinyt kuoleman || ja kunniakkaalla
ylösnousemisellansa on kuolleet herättänyt.
Jumalansynnyttäjän tropari
Iloitse, läpikäymätön Herran portti. | Iloitse, Sinun turvaasi rientävien suojamuuri ja puolustus. |
Iloitse, tyyni satama ja aviota tuntematon, joka Luojasi ja Jumalasi lihassa synnytit. | Älä lakkaa
rukoilemasta niiden puolesta, | jotka Sinun Synnyttämääsi veisuin ylistävät | ja kumartaen
kunnioittavat.

Aamupalvelus
I katismatroparit, 5. sävelmä
Herran ristille me kiitosta edeskannamme, Hänen pyhää hautaustaan veisuilla kunnioitamme | ja
Hänen ylösnousemistaan korkeasti ylistämme. | Sillä Hän, Jumala, kuolleet kanssaan haudoista herätti
riistäen kuolemalta vallan | ja kiusaajalta voiman || ja lahjoittaen helvetin asukkaille valkeuden.
Kunnia...
Kuolleeksi sanottiin Sinua, Herra, joka kuoletit kuoleman. | Hautaan pantiin Sinut, joka tyhjensit
haudat. | Ylhäällä sotilaat vartioivat hautaa, | alhaalla Sinä nostit ylös kaikki aikojen alusta asti
kuolleet. || Kaikkivoimallinen ja käsittämätön Herra, kunnia olkoon Sinulle.
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari
Iloitse, Jumalan läpikulkema pyhä vuori. | Iloitse, hengen elävöittämä ja tulessa kulumaton orjantappurapensas. | Iloitse, ainoa silta, jonka kautta maailma pääsee Jumalan tykö| ja joka kuolevaisia iankaikkiseen elämän johdatat. | Iloitse, puhdas Neitsyt, || joka miehestä mitään tietämättä Kristuksen,
meidän sielujemme pelastuksen, synnytit.
II katismatropari, 5. sävelmä
Hän, joka on Isän ja Hengen kanssa yhtä aluttomana pukeutunut valkeuteen niin kuin viittaan, |
pukeutui ihmisrakkaudessaan meidän luontoomme. | Jumalana Hän karkotti ihmisten sairaudet || ja
antoi silmien valon äidin kohdusta asti sokealle.
Pääsiäiskanoni irmosseineen sekä sokean ja taivaaseen astumisen esijuhlan kanonit.
Pääsiäiskanoni,
1. veisu. Irmossi. 1. sävelmä
Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on Pääsiäinen! Herran Pääsiäinen! | Sillä
Kristus, meidän Jumalamme, saattoi kuolemasta elämään | ja maasta taivaaseen || meidät, jotka
voittovirttä veisaamme.
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Troparit
Puhdistakaamme tunteemme, | niin näemme Kristuksen säteilevän ylösnousemisensa
lähestymättömässä valossa | ja voittovirttä veisatessamme || kuulemme Hänen tervehdyksensä:
Iloitkaa!
Taivaat syystä riemuitkoot, maa iloitkoon, | ja koko maailma, näkyväinen sekä näkymätön, |
viettäköön juhlaa, | sillä Kristus – iankaikkinen ilo – || nousi ylös kuolleista.
Sokean kanoni
1. veisu. Irmossi, 5.säv.
Israel kulki kastumatta maata, jossa ei aurinko ollut loistanut, jota ei aurinko ollut koskaan
nähnytkään, | syvyyttä, jota ei taivaan kansi ollut paljaana nähnyt, | ja Sinä, Herra, veit heidät
pyhityksesi vuorelle, || kun he veisasivat ja lauloivat voittovirttä.
Troparit
Valtias, Sinä ainoa siunattu ja kaiken Luoja, alistuttuasi ihmisenä vapaaehtoisesti
ristiinnaulitsemiseen Sinä vuodatit maailmalle siunauksen ja elämän. Sen tähden me kiitämme,
ylistämme ja kunnioitamme Sinua veisaten ja laulaen voittovirttä.
Pitkämielinen Kristus, kun Sinä olit kuollut, kunniallinen Joosef hautasi Sinut syvään luolaan ja
vieritti kiven haudan ovelle, mutta Sinä nousit kunniassa ja nostit kanssasi kuolleista maailman, joka
veisaa ja laulaa voittovirttä.
Tehdessään outoja ihmeitä Lunastaja paransi myös syntymästään sokean voidellen häntä maatahnalla
ja sanoen: Mene ja peseydy Siloassa, niin saat tietää minun olevan Jumala, joka suuresta
laupeudestani vaellan maan päällä ihmisenä.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinun aviota tuntemattomassa kohdussasi asusti suuressa armossaan Herra, joka halusi
pelastaa vihollisen juonien turmeleman ihmisen. Rukoile, että Hän pelastaisi tämän maan vihollisten
hyökkäyksestä ja miehityksestä.
Herran taivaaseen astumisen esijuhlan kanoni, jonka akrostikon muodostuu aakkosista ja
yhdeksännessä veisussa on Joosef.
1. veisu. Irmossi, 5. sävelmä
Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, | syöksi hevoset ja ratsumiehet
Punaiseen mereen, | mutta pelasti Israelin, || joka veisasi voittovirren.
Troparit
[A]
Kristus nousee Isän luo ihmisruumiissaan. Ylistäkäämme Häntä tänään kiitosveisuin laulaen
voitto-virttä.
[B]
Jumalalliset kirjoitukset ja Jumalan viisaiden saarnaajien julistus ovat täyttyneet, sillä
ylösnou-semisensa jälkeen Valtias menee kunniassa taivaisiin.
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[Γ] Maa ääneti karkeloi ja taivaat täyttyvät ilosta, kun Kristus astuu taivaisiin, sillä armossaan Hän on
yhdistänyt erotetut ja hajottanut vihan väliseinän.
Katabaasi
Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on Pääsiäinen! Herran Pääsiäinen! | Sillä Kristus,
meidän Jumalamme, saattoi kuolemasta elämään | ja maasta taivaaseen || meidät, jotka voittovirttä
veisaamme.
3. veisu. Pääsiäiskanoni. Irmossi, 1.säv.
Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua, | ei hedelmättömästä kalliosta, | vaan
Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden lähde virrannut. | Kristus on meidän voimamme.
Troparit
Nyt on kaikki täynnä valoa: | taivas ja maa ja alimmainen tuonela. | Viettäköön siis koko luomakunta
juhlallisesti Kristuksen ylösnousemista, || joka on sille vahvaksi perustukseksi tullut.
Eilen Sinun kanssasi minut haudattiin, oi Kristus; | tänään minut herätettiin kuolleista Sinun,
Ylösnousseen, kanssa; | eilen minut kanssasi ristiin naulittiin, || nyt Sinä itse, oi Vapahtaja, saata minut
kunniaasi Sinun valtakuntaasi!
3. veisu. Sokean kanoni. Irmossi, 5.säv.
Oi Herra, vahvista elämän aaltojen järkyttämä sydämeni || ja ohjaa Jumalana minut suotuisaan satamaan!
Troparit
Kunniallinen Joosef pani Sinut, armollinen, uuteen hautaan, mutta Sinä nousit ylös kolmantena päivänä ja
uudistit meidät.
Oi Herra, Sinä vahvistit järkyttyneet sydämet järkyttäessäsi koko maan, kun ihmisenä kärsit puhtaan
ristiinnaulitsemisesi.
Sinä armollinen paransit kerran syntymästään asti sokean, joka tuli luoksesi, ja nyt hän ylistää Sinun
huolenpitoasi ja ihmeitäsi.
Jumalansynnyttäjälle
Pyhä Valtiatar, Sinä synnytit neitseellisestä kohdusta lihaksi tulleen Jumalan. Rukoile, että Hän
armahtaisi meitä.
3. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen ripustit, |
vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava.
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Troparit
[_] Kahlittuasi kuolemallasi kuoleman Sinä, Sana, nousit kuolleista kolmantena päivänä. Kunniassa
Sinä, Vapahtaja, astuit taivaisiin ja ruumiittomat ylistivät veisuin sanomatonta huolenpitoasi.
[E] Rumiittomana Sinä, Kristus, tulit maan asukkaiden luo, pukeuduit ihmisruumiiseen ja kärsit ristin.
Kuolleista noustuasi Sinä menit kunniassa valkeuden hallitsijan, Isäsi, tykö saatettuasi kaikkeuden
rau-haan.
[Z] Sinä, Sana, etsit maan päällä harhailevan lampaan ja saatoit eksymättömien joukkoon. Taivaaseen
mentyäsi Sinä istut kunniassa Isäsi oikealla puolella. Kunnia olkoon suurelle laupeudellesi!
Katabaasi
Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua, | ei hedelmättömästä kalliosta, | vaan
Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden lähde virrannut. || Kristus on meidän voimamme.
Sokean kontakki, 4. sävelmä
Sieluni silmät sokaistuneina minä tulen eteesi, oi Kristus, | niin kuin sokeana syntynyt, | ja synninkatumuksessa huudan Sinulle: | Sinä olet pimeydessä oleville || kirkkaasti loistava valkeus.
Iikossi
Kristus, Sinä pimeydessä olevien valkeus ja eksyneiden ohjaaja, | lahjoita minulle sanomaton viisaus
ja ylhäinen tieto, | että kertoisin, mitä jumalallinen rauhan evankeliumi | opettaa sokealle tekemästäsi
ihmeestä. | Syntymästään asti sokea sai ruumiin ja sielun silmät | ja huusi uskoen: || Sinä olet
pimeydessä oleville kirkkaasti loistava valkeus.
Sokean katismatropari, 1. sävelmä
Sinä, Kristus, annoit näön sokeana syntyneelle | ja näytit kansalle sanomattoman kunniasi | ja että
Sinä, minun Vapahtajani, olet kaikkien valkeus. || Mutta Sinua kateudesta mieleltään sokeat
juonittelivat surmatakseen elämän antajan.
Esijuhlan katismatropari, 1. sävelmä
Vapahtaja, Sinä synnyit, niin kuin itse halusit, | Sinä ilmestyit, niin kuin itse tahdoit, | kärsit
ihmisenä ja nousit Jumalana kuolleista. || Kunniassa Sinä menit taivaisiin, veit kanssasi
ihmisolemuksen ja kaunistit sen kunnialla.
4. veisu. Pääsiäiskanoni. Irmossi, 1.säv.
Jumalasta saarnannut Habakuk, | valvokoon kanssamme | jumalallisessa vartiossa | ja osoittakoon säteilevän enkelin, | joka suurella äänellä julistaa: |nyt on maailmalle pelastus tullut, | sillä Kristus,
kaikki-voimallinen, || on noussut kuolleista.
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Troparit
Kristus, meidän pääsiäisuhrimme, ilmestyi poikalapsena, avattuaan neitseellisen kohdun; kuolevaisena
mutta syntiin osattomana hänelle annettiin nimi Virheetön Karitsa, ja todellisena Jumalana Hänen
nimensä on Täydellinen.
Kristus, siunauksen kruunu, antoi itsensä, ikään kuin yksivuotisen karitsan, vapaaehtoisesti teuraaksi,
puhdistavaksi pääsiäisuhriksi kaikkien edestä, ja taas haudasta ihanasti loistaa meille vanhurskauden
Aurinko.
Herran esi-isä Daavid riemuiten karkeloi ennuskuva-arkin edessä, mutta me, Jumalan pyhä kansa,
näemme ennustuksen toteutuneena. Iloitkaamme Jumalan hengessä, sillä Kristus on ylösnoussut - Hän
kaikkivoimallinen.
4. veisu. Sokean kanoni. Irmossi, 5.säv.
Herra, minä kuulin Sinun äänesi ja peljästyin. | Minä ymmärsin pelastustyösi | ja ylistin Sinua, || oi
ainoa ihmisiä rakastava!
Troparit
Herra, tultuasi ihmeellisesti salaisuuksiesi palvelijain tykö, Sinä sanoit heille: Menkää saarnaamaan
kaikkialle minun ylösnousemistani!
Kun Sinut, Elämä, naulittiin ristinpuuhun, Sinä suuressa armossasi teit uudelleen eläväksi minut, joka
olin kuollut puun kautta. Sen tähden minä ylistän Sinua, oi Sana.
Herra, Sinä annoit kohdusta sokeana syntyneelle näön, kun sanoit: Mene, peseydy, saa näkösi (näe) ja
ylistä minun jumaluuttani!
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas ja moitteeton, me ylistämme yliluonnollista synnytystäsi ja uskoen ylistämme autuaaksi
Sinua, kaikkien Jumalan synnyttäjää!
4. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, | vavisten huusi Sinulle: | Sinä olet
tullut kansaasi pelastamaan | ja voideltujasi vapahtamaan.
Troparit
[H] Kun Sinä, kaiken Kuningas, otit vastaan muinoin synnin takia tuomitun luontomme, se sai
armahduksen ja kunnioittaen veisaa ylistystä ylösnousemisellesi ja jumalalliselle taivaaseen
astumisellesi.
[Θ] Ruumiittomien joukot hämmästyivät nähdessään, että Sinä, Kristus, olit pukeutunut ihmisluontoon
ja nousit pilven kannattamana taivaisiin.
[I] Taivaaseen astuessasi Kristus, kaiken Kuningas, enkelvoimat hämmästyivät nähdessään punaiset
vaatteesi ja kumarsivat Sinua peljäten ja iloiten.
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[K] Taputtakaamme käsiämme: kuolleista ylösnoussut Herra meni taivaisiin ja enkelten saatossa, koska
hän on meidän Luojamme ja Jumalamme.
Katabaasi
Jumalasta saarnannut Habakuk, | valvokoon kanssamme | jumalallisessa vartiossa | ja osoittakoon
säteilevän enkelin, | joka suurella äänellä julistaa: |nyt on maailmalle pelastus tullut, | sillä Kristus, kaikkivoimallinen, | on noussut kuolleista.
5. veisu. Pääsiäiskanoni. Irmossi, 1.säv.
Nouskaamme varhain aamulla | ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle veisu, | niin me saamme nähdä
Kristuksen, | vanhurskauden Auringon, || josta elämä kaikille koittaa.
Troparit
Oi Kristus! | Tuonelan kahleisiin teljetyt nähtyänsä äärettömän laupeutesi | riensivät iloisin askelin
valkeutta kohden || ja ylistivät iankaikkista Pääsiäistä.
Lähtekäämme lamput kädessä Kristus-ylkää vastaan, | joka tulee ulos haudasta. | Juhlivain enkeljoukkojen kanssa || käykäämme viettämään pelastavaista Jumalan Pääsiäistä!
5. veisu. Sokean kanoni. Irmossi, 5.säv.
Kiiruhda, armahtamaan kurjaa sieluani, | joka taistelee himojen yön pimeydessä, | ja anna päivänkirkkaiden säteidesi loistaa minussa, oi hengellinen Aurinko, || että valo lävistäisi yön!
Troparit
Vapaaehtoisesti kuolleena Sinut, kuolematon Kuningas, haudattiin. Sinä tyhjensit tuonelan valtakunnan
ja nostit ylös kuolleet kuolleista ylösnousemisesi kautta.
Sinut, armollinen, ylennettiin puulle ja Sinä ylensit kanssasi kaikki ihmiset. Meitä vastaan taistelevan
käärmeen Sinä, kaiken ainoa Jumala, kuoletit ja teit eläväksi kättesi luomuksen.
Sinä avasit sokean silmät, jotka eivät olleet nähneet maallista valoa, ja samalla valistit hänen sielunsa
silmät. Hän tunsi Sinut laupeudessasi ihmisenä ilmestyneeksi Luojaksi ja ylisti Sinua uskoen.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Jumalan armoittama Neitsytäiti, kuinka Sinä synnytit miehestä mitään tietämättä? Kuinka
Sinä ravitsit luomakunnan Ravitsijaa? Yksin Hän, kaiken Luoja ja Jumala, sen tietää.
5. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, | minä aamusta varhain kiiruhdan |
huutaen Sinulle: || Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias.
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Troparit
[^] Purettuaan ihmiskunnan tuomion Kristus nousi kuolleista ja meni taivaisiin sekä antoi
rakastamilleen kunnian istua Isän kanssa.
[M] Ilahdutettuasi opetuslapset ylösnousemisesi jälkeen Sinä, Kristus, astuit korkeuteen Isäsi tykö,
josta et ollut eronnut ihmisten kanssa eläessäsikään.
[N]
Kristus Vapahtaja, täytettyäsi lain varjot ja jumalallisten julistajien saarnat Sinä menit pilven
kannattamana taivaisiin.
Katabaasi
Nouskaamme varhain aamulla | ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle veisu, | niin me saamme nähdä
Kristuksen, | vanhurskauden Auringon, | josta elämä kaikille koittaa.
6. veisu. Pääsiäiskanoni. Irmossi, 1.säv.
Sinä, Kristus, laskeuduit maan syvyyksiin | ja särjit ikuiset teljet, joiden takana olivat vangit, | ja kolmantena päivänä, niin kuin Joona kalasta, || nousit ylös haudasta.
Troparit
Sinä, oi Kristus, | joka syntyessäsi et rikkonut äitisi neitsyyttä, | nousit ylös haudasta sinettejä
murtamatta || ja avasit meille paratiisin portit.
Oi Vapahtajani! | Sinä, Jumala, olet elävä ja teurastamaton uhri! | Sinä omasta tahdostasi toit itsesi
uhriksi Isälle, | mutta noustuasi ylös haudasta | herätit kanssasi Aadamin || ja koko hänen sukunsa.
6. veisu. Sokean kanoni. Irmossi, 5.säv.
Herra, niin kuin Sinä pelastit profeetan pedosta, | nosta minutkin hillittömien himojen syvyydestä, |
minä rukoilen, || että saisin nähdä Sinun pyhän temppelisi!
Troparit
Ihmisiä rakastava Valtias ja Herra, Sinut ristiinnaulittiin ryövärien kanssa, ja Sinä pelastit kavalista
ryövä-reistä ja sielun turmelevista himoista kaikki, jotka yhteen ääneen veisuin ylistävät
ristiinnaulitsemistasi ja ylösnousemistasi.
Sinut, Kristus, Sana ja Herra, joka henkäisylläsi elävöität kaikki kuolleet, haudattiin hengettömänä
kuolleena, mutta jumalallisessa voimassasi Sinä nousit ylös tyhjentäen kaikki haudat.
Sana, Sinä teit maasta tahnaa ja voitelit syntymästään asti sokean silmät. Sinä lahjoitit hänelle näön ja
veisuin hän ylisti puhdasta voimaasi, jonka kautta Sinä olet pelastanut maailman.
Jumalansynnyttäjälle
Kuka kertoisi suurista teoistasi, oi puhdas? Sinä, nuhteeton Neitsyt, synnytit yliluonnollisesti
ihmiseksi Jumalan, joka Sinun kauttasi pelastaa maailman kaikista synneistä.
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6. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata minut ||
ylös turmeluksesta, oi laupias.
Troparit
[Ί] Outoa oli enkelten katsella Sinua, oi ihmisiä rakastava, kun Sinä astuit taivaaseen
ihmisruumiissasi. Sen tähden he kunnioittaen veisasivat ylistystäsi.
[O] Kaikkien Herra menee kunniassa korkeuteen aluttoman Isänsä luo, ja koko luomakuntaa viettää
karkeloiden juhlaa.
[π] Huutakoon jokainen kieli tänään riemuiten: Kristus meni korkeuteen, pasuunan jumalallisesti
kaikuessa taivaisiin, joista ei ollut poistunutkaan.
Katabaasi
Sinä, Kristus, laskeuduit maan syvyyksiin | ja särjit ikuiset teljet, joiden takana olivat vangit, | ja kolmantena päivänä, niin kuin Joona kalasta, | nousit ylös haudasta.
Pääsiäisen kontakki, 8. sävelmä
Sinä, oi Kuolematon, menit tosin alas hautaan, | mutta Sinä myös helvetin voiman kukistit. | Sinä,
Kristus Jumala, nousit voittajana ylös kuolleista, | mirhaatuoville naisille sanoit: Iloitkaa. |
Apostoleillesi annoit rauhan || ja langenneille ylösnousemisen.
Iikossi
Mirhaa tuovat naiset ikään kuin etsien päivää, | kiiruhtivat muinoin varhain aamulla hautaan
laskeneen Auringon luo, | joka on ennen aurinkoa ollut, | ja sanoivat toisillensa: | Oi ystävät!
Tulkaamme, voidelkaamme hyväntuoksuisilla voiteilla | elämänantavaa, mutta haudattua ruumista, |
joka on langenneen ja haudassa makaavan Aadamin herättänyt. | Kulkekaamme kiireesti niin kuin
tietäjät, | ja kumartakaamme Häntä sekä tuokaamme Hänelle, | ei kapaloihin, vaan kuolinliinaan
kääritylle lahjaksi yrttejä. | Itkekäämme ja huutakaamme: || Oi Herra, joka langenneille
ylösnousemisen annat, herää ylös kuolleista!
Minean synaksaari
7. veisu. Pääsiäiskanoni. Irmossi, 1.säv.
Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuansa ihmiseksi | kärsii niin kuin kuolevainen | ja
kärsimyksillänsä pukee kuolevaisen | kuolemattomuuden kauneuteen, | Hän isien Jumala, | ainoa
ylistetty ja suuresti kunnioitettu!
Troparit
Jumaliset naiset kiiruhtivat luoksesi, | kantaen hyväntuoksuisia voiteita. | He etsivät itkien kuollutta, |
mutta saivat iloiten kumartaa elävää Jumalaa. | Ja Sinun opetuslapsillesi, oi Kristus, || he ilmoittivat
salaisen Pääsiäisen.
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Me vietämme kuoleman kuolettamisen, helvetin kukistamisen, | iankaikkisen, uuden elämän
alkamisen juhlaa; | me riemuiten veisaamme ylistystä tämän kaiken Alkuunpanijalle, isien Jumalalle,
|| ainoalle kiitetylle ja suuresti ylistetylle.
Totisesti on pyhä ja juhlaisa tämä pelastava ja valoa loistava yö, | ylösnousemuksen valoisan päivän
edelläkävijä, | tämä yö, jona kaikille on haudasta noussut || ruumiissaan iankaikkinen Valkeus.
7. veisu. Sokean kanoni. Irmossi, 5.säv.
Nuorukaisten rukous sammutti tulen! | Vilpoinen pätsi julisti ihmettä, | kun sen liekit eivät polttaneet |
niitä, jotka veisuin ylistivät meidän isiemme Jumalaa!
Troparit
Kuningas, kun Sinä nousit kuolleista, haudoissa uinuneet sielut nousivat kanssasi ylös ja ylistävät nyt
valtaasi, joka kirvoitti kuoleman kahleet.
Vapahtaja, kun Sinut nostettiin puulle, aurinko pimeni, maa vavahteli, koko luomakunta järkkyi ja
kuolleet nousivat haudoista.
Sinä voitelit sokean silmät maatahnalla ja käskit hänen mennä Siloaan. Peseydyttyään hän sai
näkönsä ja ylisti veisuin Sinua, Kristus, kaiken Kuningas.
Jumalansynnyttäjälle
Sinä, viaton, osoittauduit synnytyksen jälkeenkin neitseeksi, sillä Sinä, puhdas, synnytit Jumalan,
joka voimassaan uudisti luonnon. Rukoile aina, että Hän pelastaisi meidät!
7. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin | ja langetti kasteen nuorukaisille, | jotka yksin
äänin veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, Jumala.
Troparit
[P] Kun Sinä, Herra, olit ristisi ja kärsimyksesi kautta hajottanut vihan väliseinän, Sinä menit pilven
kannattamana kunniassa aluttoman Isäsi luo.
[Σ] Enkelvoimat huusivat peloissaan: Auetkaa, portit! Kristus on saapunut ihmisruumiissaan kuoletettuaan jumalallisella kärsimisellään Beliarin.
[T] Enkelvoimat kysyivät: Miksi ovat vaatteesi punaiset, oi ihmisiä rakastava? Ja ylös menevä
Kristus vastasi: Olen polkenut viinikuurnan. (Huom! Ilm. 19:11 > Jes 63)
[Y] Veisuin me ylistämme ristiinnaulitsemistasi, Kristus, yhteen ääneen ylistämme ylösnousemistasi
ja vietämme puhtaan taivaaseen astumisesi kirkasta juhlaa iankaikkisesti.

22

Kuudennen viikon keskiviikko
Katabaasi
Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuansa ihmiseksi | kärsii niin kuin kuolevainen | ja
kärsimyksillänsä pukee kuolevaisen | kuolemattomuuden kauneuteen, | Hän isien Jumala, | ainoa
ylistetty ja suuresti kunnioitettu!
8. veisu. Pääsiäiskanoni. Irmossi, 1.säv.
Tämä on valittu ja pyhä päivä, | ainoa sapattien kuningas ja herra, | juhlien juhla ja riemujen riemu. ||
Tänä päivänä kiittäkäämme Kristusta iankaikkisesti!
Troparit
Tulkaa, nauttikaamme tänä siunattuna ylösnousemisen päivänä uutta viinipuun hedelmää, jumallista
riemua, Kristuksen valtakuntaa, veisaten ylistystä Hänelle, Jumalalle, iankaikkisesti!
Kohota katseesi ja katso ympärillesi, Siion: luoksesi ovat tulleet lapsesi, ikään kuin Jumalan valoa
loistavat tähdet, lännestä, pohjoisesta, meren puolelta ja idästä ja kiittävät sinussa Kristusta
iankaikkisesti.
Kaikkivaltias Isä ja Sana ja Henki! Jumalan kaikkein korkein olemus kolmessa Persoonassa; Sinuun
meidät on kastettu ja Sinua ylistämme kaikkina aikoina!
8. veisu. Sokean kanoni. Irmossi, 5.säv.
Enkelkuorot ja ihmisjoukot, | ylistäkää kaikkeuden Luojaa ja Kuningasta! | Papit, veisuin kiittäkää || ja
kaikki kansat, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Kun enkelit näkivät Sinun, kaiken Kuninkaan Kristuksen, ristillä riippuvan ja koko luomakunnan
pelosta muuttuvan he hämmästyivät ja ylistivät ihmisrakkauttasi.
Suuria ihmeitä teit Sinä, Kristus, ja annoit vapaaehtoisesti ylentää itsesi ristille. Sinut, tuonelan
kuolettaja, luettiin kuolleiden joukkoon ja rohkeasti Sinä vapautit kaikki vangit.
Kristus, Sinä annoit näön luoksesi tulleelle sokealle. Käskit hänen peseytyä Siloan altaassa ja niin
saada näkönsä ja saarnata, että Sinä olet maailman pelastukseksi ihmisenä ilmestynyt Jumala.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Jumalan armoittama, puhdas Neitsyt, rukoile alati Poikaasi, ettei Hän saattaisi minua häpeään
tuomiopäivänä, vaan lukisi minut valittujen lammasten joukkoon.
8. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | Kaikki
luodut, veisaten ylistäkää Herraa | ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
[Φ] Valoisa pilvi kantoi Öljymäeltä Sinut, joka olet Valkeus Valkeudesta, kaikkien jumalallisten
opetuslastesi katsellessa ja veisuin Sinua ylistäessä kaikkina aikoina.
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[X] Taputtakaamme käsiämme psalmien tahtiin! Kristus, meidän Jumalamme, nousi ylös ja meni
taivaaseen, josta oli ihmisrakkaudessaan laskeutunut saattamaan sovintoon muinoin erotetut.
[V|] Daavid huutaa psalmia laulaen: Kristus ajoi kerubin kannattamana ja lensi, ja Hän liisi
henkijoukkojen siivillä. Häntä me korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.
[Ω] Haudasta noustuasi Sinä ilmestyit opetuslapsille ja veit heidät Öljymäelle. Sieltä valoisa pilvi
kohotti Sinut, Kristus, kunniassa korkeuteen.
Katabaasi
Tämä on valittu ja pyhä päivä, | ainoa sapattien kuningas ja herra, | juhlien juhla ja riemujen riemu. ||
Tänä päivänä kiittäkäämme Kristusta iankaikkisesti!
9. veisu. Pääsiäiskanoni. Irmossi, 1.säv.
Loista, sinä uusi Jerusalem, | loista kirkasta valoa, | sillä Herran kunnia | on ylitsesi koittanut. |
Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja Sinäkin, puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse | Sinun synnyttämäsi
ylösnousemisesta!
Troparit
Oi, kuinka jumalallinen, | kuinka armas ja suloinen on Sinun äänesi! | Sinä, oi Kristus, | olet totisesti
luvannut olla kanssamme maailman loppuun asti; | pitäen tätä toivomme ankkurina me, || uskovaiset,
iloitsemme.
Oi Sinä suuri ja pyhä Pääsiäiskaritsa Kristus! | Oi Viisaus, | Jumalan Sana ja Voima! | Suo meidän
tulla täydellisemmin osallisiksi Sinusta || valtakuntasi illattomana päivänä.
9. veisu. Sokean kanoni. Irmossi, 5.säv.
Voimallinen on tehnyt Sinulle suuria, | sillä Hän osoitti Sinut synnytyksen jälkeenkin puhtaaksi
Neitseeksi, | kun Sinä synnytit oman Luojasi. || Sen tähden me ylistämme Sinua, oi Jumalansynnyttäjä!
Troparit
Vapahtaja Kristus, Sinut naulittiin ristinpuuhun, Sinä sait voiton vihollisen kaikista vastustavista
voimista ja hävitit vanhan kirouksen. Sen tähden me velvollisuutemme mukaan Sinua suuresti
ylistämme.
Kun tuonela näki Sinut, Sana, sieluinesi alhaalla, se huokasi ja päästi peloissaan kaikki kuolleet, jotka
tunsivat Sinun voimasi vallan. Heidän kanssaan me velvollisuutemme mukaisesti Sinua suuresti
ylistämme.
Elämän antaja, joka teit tunnustekoja ja annoit sokeille näön, Sinä nousit kuolleista, niin kuin itse olit
ilmoittanut, ja ilmestyit ylösnousemisesi jälkeen pyhille opetuslapsillesi. Heidän kanssaan me
iankaikkisesti Sinua suuresti ylistämme.
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Jumalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsyt, Sinä osoittauduit taivaita avarammaksi, kun otit ruumiillisesti vastaan
kuvaamattoman Jumalan ja synnytit Hänet kaikkien niiden lunastukseksi, jotka vakain uskoin
veisaavat ylistystäsi.
9. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 5. sävelmä
Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | Hänen
nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.
Troparit
Koko luomakunta viettää pyhää juhlaa, kun Sinä, Jumalan muuttumaton Sana, astuit korkeuteen ja
veit Isällesi meistä käsittämättömästi ottamasi luonnon.
Jumalana Sinä, Vapahtaja, murskasit tuonelan portit ja salvat ja kuolleista noustuasi Sinä riensit
kunniakkaasti taivaisiin enkeljoukkojen huutaessa hämmästyneinä: Avatkaa portit!
Kun pyhät opetuslapset ihmettelivät jumalallista taivaaseen astumistasi, heille ilmestyi enkeleitä, jotka
huusivat: Niin kuin näette Hänen menevän taivaisiin, niin on Hän tuleva kunniassa tuomitsemaan
kaikkia.
Kristus, lähetä meillekin runsaana rauha, jonka lahjoitit opetuslapsillesi astuessasi korkeuteen, ja
säilytä meidät kaikki rakkaudessa, että me yhteen ääneen ylistäisimme Sinua, Vapahtajaa.
Jumalansynnyttäjälle
Sinä, puhdas ja viaton, tulit totisesti hengellisen Auringon valoisiksi vaunuiksi. Sinun kauttasi me,
pimeydessä asuvat, näimme tiedon valkeuden ja velvollisuutemme mukaisesti ylistämme Sinua.
Katabaasi
Loista, sinä uusi Jerusalem, | loista kirkasta valoa, | sillä Herran kunnia | on ylitsesi koittanut. |
Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja Sinäkin, puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse | Sinun synnyttämäsi
ylösnousemisesta!
Pääsiäisen eksapostilaari, 2. sävelmä
Oi Kuningas ja Herra! | Sinä uinuttuasi kuoleman uneen kuolevaisena | nousit ylös kolmantena
päivänä, | herätit Aadamin turmeluksesta | ja teit tyhjäksi kuoleman. | Oi turmeltumattomuuden
Pääsiäistä! | Oi maailman pelastusta!
Sokean eksapostilaari, 2. sävelmä
Hengelliset silmäni ovat pimeän synnin sokaisemat. Armollinen Herra, anna minulle nöyryyttä,
valista minut ja puhdista minut katumuksen kyynelin.
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Kiitosstikiirat
Sokean stikiirat, 2. sävelmä
Sokeana syntynyt sanoi ajatuksissaan: | Vanhempienko synnin tähden olen syntynyt näöttä? | Vaiko
todistukseksi kansojen epäuskon tähden? | En jaksa kysellä, onko yö vai päivä. | Jalkani eivät kestä
kiviin iskeytymistä. | En ole nähnyt auringon paistavan enkä edes Luojani kuvaa. | Mutta minä
rukoilen Sinua, Kristus Jumala: || Katsahda puoleeni ja armahda minua!
Temppelistä tullessaan Jeesus tapasi syntymästään asti sokean. | Sääliväisenä Hän pani maatahnaa
hänen silmilleen ja sanoi hänelle: | Mene peseytymään Siloaan. | Ja peseydyttyään sokea sai näkönsä ja
ylisti Jumalaa. | Hänen omaisensa kysyivät häneltä: | Kuka avasi silmäsi, joita ei kukaan näkevä ole
kyennyt parantamaan? | Ja hän huudahti: | Jeesukseksi kutsuttu mies käski minun peseytyä Siloassa, ja
niin sain näköni. | Hän on totisesti se, jota Mooses sanoo laissa Kristus Messiaaksi. || Hän on meidän
sielujemme Vapahtaja!
4. sävelmä
Pitäen koko elämäänsä yönä | sokea huusi Sinulle, Herra: | Aukaise silmäni, Daavidin Poika, meidän
Vapahtajamme, || että minäkin kaikkien kanssa veisuin ylistäisin Sinun voimaasi!
5. sävelmä
Tietä kulkiessasi Sinä Herra, tapasit syntymästään asti sokean ihmisen. | Hämmästyneet opetuslapset
kysyivät Sinulta sanoen: | Opettaja, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? |
Hän itsekö vai hänen vanhempansa? | Mutta Sinä, Vapahtaja, vastasit heille: | Ei hän eivätkä hänen
vanhempansa. | Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. | Minun tulee saattaa
päätökseen Lähettäjäni antama työ, jota kukaan muu ei voi tehdä. | Niin sanottuasi Sinä syljit maahan,
teit tahnaa ja voitelit sokean silmät sanoen: | Mene peseytymään Siloan altaaseen. | Mies peseytyi ja
parani, kumarsi Sinua ja huudahti: | Herra, minä uskon! || Sen tähden mekin anomme: Armahda meitä!
Pääsiäisstikiirat, 5. sävelmä
Liitelauselma: Nouskoon Jumala, niin Hänen vihollisensa hajotetaan!
Nyt on meille pyhitetty Pääsiäinen koittanut; | uusi pyhä Pääsiäinen; | salainen Pääsiäinen; | kaikkein
kunniallisin Pääsiäinen; | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapahtaja; | viaton Pääsiäiskaritsa; | suuri Pääsiäinen; |
uskovaisten Pääsiäinen; | Pääsiäinen, joka on meille paratiisin oven avannut; | Pääsiäinen, || joka
kaikki uskovaiset pyhittää.
Liitelauselma: Niin kuin savu hajoaa, niin kuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin Sinä hajota heidät!
Nähtyänne näyn tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: | Ota meiltä vastaan
Kristuksen ylösnousemisen ilosanoma; | riemuitse, | toimeenpane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi
Kuninkaan Kristuksen || ylkänä tulevan ulos haudasta.
Liitelauselma: Niin hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edestä, mutta vanhurskaat riemuitkoot!
Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset | löysivät kivellä istuvan
enkelin, | joka julisti heille sanoman: | Miksi te etsitte Elävää kuolleiden joukosta? | Miksi itkien haette
Turmeltumatonta turmeluksesta? || Menkää ja ilmoittakaa tämä Hänen opetuslapsillensa!
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Liitelauselma: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä!
Oi ihana Pääsiäinen! | Oi Pääsiäinen, | Herran Pääsiäinen! | Jalo Pääsiäisjuhla on meille tullut! | Oi
Pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme! | Oi Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi pääseminen! |
Sillä tänään haudasta, | aivan kuin häähuoneesta, | tuli ulos kunniansa loistossa Kristus | ja täytti ilolla
naiset sanoen heille: || Ilmoittakaa tämä apostoleille!
Kunnia... nyt...
Ylösnousemisen päivä! | Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme toinen toistamme! |
Veljet, | sanokaamme vihollisillemmekin: | Antakaamme kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi | ja näin
huutakaamme: | Kristus nousi kuolleista, | kuolemalla kuoleman voitti || ja haudoissa oleville elämän
antoi.

HUOMAUTUS
Pääsiäisjuhlan päätös on kaikissa painetuissa pentekostarioneissa ja muutamissa käsikirjoituksissakin
yhdistetty sokeana syntyneen juhlan päätökseen. Mutta toisissa käsikirjoituksissa ja typikoneissa, myös
painetussa Kristuksen suuren kirkon typikonissa, sokeana syntyneen juhlan päätös on sijoitettu tiistaihin
ja liitetty 5. sävelmän ylösnousemuspalvelukseen, kun taas tähän päivään on sijoitettu yksinomaan pääsiäisen päätösjuhla (mikä tuntuukin oikeammalta, koska samoin päätetään vuoden kaikki muutkin Herran
ja Jumalanäidin suuret juhlat. Siksi tähänkin pääsiäisen päätösjuhlan tekstit on sijoitettu erikseen.
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KUUDENNEN VIIKON KESKIVIIKKO
Pääsiäisen päätösjuhla
Ehtoopalvelus
Kristuksen suuren kirkon typikonin mukaan tästä illasta huomisiltaan asti jätetään psalttari lukematta.
Hetket, ehtoonjälkeinenpalvelus ja puoliyöpalvelus toimitetaan niin kuin uudistusviikolla (jo tämän illan
9. hetki). Esijuhlan kanoni jätetään pois tai luetaan, jos esimies haluaa.
Mikäli palvelus toimitetaan tällä kaavalla, lauletaan sokeana syntyneen päätösjuhla jo tiistaina.
Tavallisen alkusiunauksen sijaan:
Kunnia olkoon pyhälle, yksiolennolliselle, eläväksitekevälle ja jakaantumattomalle Kolminaisuudelle
alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
1. sävelmä
Amen. Kristus nousi kuolleista, | kuolemalla kuoleman voitti | ja haudoissa oleville elämän antoi.
(Kolmesti)
Pappi: Nouskoon Jumala, niin Hänen vihollisensa hajotetaan!
Kuoro: Kristus nousi kuolleista…
Pappi: Niin kuin savu hajoaa, niin kuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin Sinä hajoita heidät!
Kristus nousi kuolleista…
Pappi: Niin hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edestä, mutta vanhurskaat riemuitkoot!
Kristus nousi kuolleista…
Pappi: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä!
Kristus nousi kuolleista…
Pappi: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kristus nousi kuolleista…
Pappi: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kristus nousi kuolleista…
Pappi: Kristus nousi kuolleista, | kuolemalla kuoleman voitti
Kuoro: ja haudoissa oleville elämän antoi.
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Avuksihuutostikiirat, 1. sävelmä
Meidän iltarukouksemme ota vastaan, oi pyhä Herra, | ja suo meille syntien anteeksianto, | sillä Sinä
olet ainoa, | joka maailmassa ilmisaatat ylösnousemuksen.
Ihmiset, ympäröikää Siion, | syleilkää sitä ja kantakaa siinä kunnia kuolleista ylösnousseelle. | Sillä
Hän on meidän Jumalamme, | joka on meidät laittomuuksistamme vapaiksi päästänyt.
Tulkaa ihmiset! | Veisatkaamme Kristukselle ja kumartakaamme Häntä, | ylistäen Hänen ylösnousemistaan kuolleista. | Sillä Hän on meidän Jumalamme, | joka on vihollisen eksytyksestä
maailman vapaaksi päästänyt.
Anatolioksen stikiirat
Taivaat riemuitkaa, maanääret puhaltakaa pasuunaa, | vuoret huutakaa julki riemua. | Sillä katso,
Emmanuel naulitsi syntimme ristiin | ja Elämänantaja kuoletti kuoleman | nostettuaan ihmisiä
rakastavana Aadamin ylös.
Ylistäkäämme veisuin Häntä, | joka omasta tahdostaan naulittiin meidän tähtemme ristille, | kärsi,
haudattiin ja nousi kuolleista, | ja lausukaamme Hänelle: | Kristus, vahvista Kirkkosi oikeaan uskoon |
ja hyvänä ja ihmisiä rakastavana suo meidän elää rauhaisasti.
Oi Kristus Jumala! | Me arvottomat seisomme elävöittävän hautasi äärellä | ja ylistämme sanomatonta
laupeuttasi, | sillä Sinä, synnitön, otit ristin ja kuoleman | lahjoittaaksesi ihmisiä rakastavana
maailmalle ylösnousemuksen.
Kunnia...
Veisuin ylistäkäämme Isän kanssa yhtä alutonta ja iankaikkista Sanaa, | joka sanoin selittämättömästi
syntyi neitseellisestä kohdusta | ja vapaaehtoisesti meidän tähtemme kärsi ristin ja kuoleman | sekä
nousi ylös kunniassa, | ja lausukaamme Hänelle: | Kunnia olkooon Sinulle, Elämänantaja Herra,
meidän sielujemme Vapahtaja.
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira
Veisuin ylistäkäämme Neitsyttä Mariaa, koko maailman kunniaa, | ihmisistä syntynyttä ja Valtiaan
synnyttäjää, | taivaan porttia, taivaan voimien ylistämää ja uskovaisten kaunistusta. | Sillä hän tuli
taivaaksi ja jumaluuden temppeliksi. | Lyötyään maahan vihan väliseinän hän toi tilalle rauhan ja avasi
valtakunnan. | Hän on meille uskon ankkuri, ja hänestä syntynyt Herra on puolustajamme. | Ole siis
rohkea, Jumalan kansa, älä pelkää, | sillä kaikkivoimallinen Herra viholliset voittaa.
Virrelmästikiira, 1. sävelmä
Ylösnousemusstikiira
Sinun kärsimisesi kautta, oi Kristus, | me olemme kärsimyksistä vapautetut | ja Sinun
ylösnousemisessasi lunastetut turmeluksesta. | Kunnia olkoon Sinulle, oi Herra.
Sitten pääsiäisstikiirat liitelauselmineen, 5. sävelmä
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Liitelauselma: Nouskoon Jumala, niin Hänen vihollisensa hajotetaan!
Nyt on meille pyhitetty Pääsiäinen koittanut; | uusi pyhä Pääsiäinen; | salainen Pääsiäinen; | kaikkein
kunniallisin Pääsiäinen; | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapahtaja; | viaton Pääsiäiskaritsa; | suuri Pääsiäinen; |
uskovaisten Pääsiäinen; | Pääsiäinen, joka on meille paratiisin oven avannut; | Pääsiäinen, || joka kaikki
uskovaiset pyhittää.
Liitelauselma: Niin kuin savu hajoaa, niin kuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin Sinä hajota heidät!
Nähtyänne näyn tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: | Ota meiltä vastaan Kristuksen
ylösnousemisen ilosanoma; | riemuitse, | toimeenpane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi Kuninkaan
Kristuksen || ylkänä tulevan ulos haudasta.
Liitelauselma: Niin hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edestä, mutta vanhurskaat riemuitkoot!
Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset | löysivät kivellä istuvan
enkelin, | joka julisti heille sanoman: | Miksi te etsitte Elävää kuolleiden joukosta? | Miksi itkien haette
Turmeltumatonta turmeluksesta? || Menkää ja ilmoittakaa tämä Hänen opetuslapsillensa!
Liitelauselma: Tämä on se päivä, jonka Herra teki; iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä
Oi ihana Pääsiäinen! | Oi Pääsiäinen, | Herran Pääsiäinen! | Jalo Pääsiäisjuhla on meille tullut! | Oi
Pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme! | Oi Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi pääseminen! |
Sillä tänään haudasta, | aivan kuin häähuoneesta, | tuli ulos kunniansa loistossa Kristus | ja täytti ilolla
naiset sanoen heille: || Ilmoittakaa tämä apostoleille!
Kunnia... nyt...
Ylösnousemisen päivä! | Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme toinen toistamme! |
Veljet, | sanokaamme vihollisillemmekin: | Antakaamme kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi, | ja näin
huutakaamme: | Kristus nousi kuolleista, | kuolemalla kuoleman voitti || ja haudoissa oleville elämän
antoi.
1. sävelmä
Kristus nousi kuolleista, | kuolemalla kuoleman voitti | ja haudoissa oleville elämän antoi. (Kolmesti)
ja päätössiunaus.

Aamupalvelus
Aamupalvelus toimitetaan samoin kuin pääsiäisenä (paitsi synaksaari).
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HERRAN TAIVAASEENASTUMISEN (HELATORSTAIN)
täydelliset tekstit löytyvät Juhlamineasta (OKJ, 1988) ja
Pentekostarionista (OKJ,1998)

Pieni ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, 6. sävelmä
Herra meni ylös taivaisiin | lähettääkseen maailmalle Lohduttajan. | Taivaat valmistivat Hänelle
istuimen, | pilvet alustan Hänen taivaaseen astumiselleen; | enkelit ihmettelivät nähdessään ihmisen
kohoavan heitä korkeammalle; | Isä odotti sitä, joka on iankaikkisesti ollut Hänen helmassaan. | Pyhä
Henki antoi käskyn kaikille enkeleillensä: | Te ylimmäiset, avatkaa porttinne! | Kaikki kansat,
riemuitkaa, || sillä Kristus meni ylös sinne, missä Hän on ennen ollut.
Herra, Sinun taivaaseen menemistäsi ihmettelivät kerubit, | kun he näkivät Sinun, Jumalan, | pilvien
päällä istuen kohoavan ylös. | Ja mekin ylistämme Sinua, | sillä suuri on laupeutesi. || Kunnia olkoon
Sinulle!
Oi Kristus, Sinä Isän kunnian kirkkaus! | Nähtyämme ylösnousemisesi pyhällä vuorella me veisuin
ylistämme kasvojesi häikäisevää kirkkautta, | kumarramme kärsimyksillesi ja kunnioitamme pyhää
ylös-nousemistasi. || Armahda meitä!
Oi Elämänantaja Kristus, | kun apostolit näkivät Sinut pilvien päällä, he kyynelsilmin ja murheen
murtamina sanoivat: | "Valtias, älä jätä orvoiksi meitä palvelijoitasi, | joita suuressa laupeudessasi
rakastit, | vaan lähetä lupauksesi mukaan kaikkein pyhin Henkesi || valistamaan meidän sielumme!"
Kunnia... nyt...
Oi Herra, täytettyäsi huolenpitosi salaisuuden | Sinä menit opetuslastesi kanssa ylös Öljymäelle | ja
heidän hämmästellessään kuljit yli taivaan vahvuuden. | Sinä, joka minun tähteni köyhdyit
kaltaisekseni | ja menit ylös sinne, mistä et ollut eronnutkaan, || lähetä kaikkein pyhin Henkesi
valistamaan meidän sielumme!
Virrelmästikiirat, 1. sävelmä
Mennessäsi taivaaseen, josta Sinä olet alaskin laskeutunut, | älä jätä meitä orvoiksi, oi Herra! |
Tulkoon Sinun Henkesi ja tuokoon Hän rauhan maailmalle! | Ilmoita ihmislapsille voimalliset tekosi, ||
oi ihmisiä rakastava Herra!
Liitelauselma: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa.
Kristus, Sinä menit ylös aluttoman Isäsi tykö, | vaikka et koskaan eronnutkaan Hänen sanoin
kuvaamattomasta helmastaan, | eivätkä enkelvoimat muuttaneet Pyhän Kolminaisuuden virttä, | sillä
he tunsivat Sinut ihmiseksi tulemisen jälkeenkin Isän ainosyntyiseksi Pojaksi. || Suuren laupeutesi
tähden armahda meitä, oi Herra!
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Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto.
Herran enkelit lohduttivat apostoleja sanoen: | "Galilean miehet, miksi seisotte ja katsotte taivaalle? |
Teidän luotanne on taivaaseen mennyt Kristus Jumala, | mutta Hän tulee takaisin samoin kuin näitte
Hänen menevän taivaaseen. || Palvelkaa Häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa!"
Kunnia... nyt... 2. sävelmä
Sinä, oi Jumala, olet omasta tahdostasi syntynyt ja oman päätöksesi mukaan ilmestynyt. | Sinä kärsit
ruumiissasi | ja kukistettuasi kuoleman nousit kuolleista | sekä kaiken täytettyäsi astuit kunniassa
taivaaseen. || Meille Sinä lähetit jumalallisen Henkesi, | jotta me ylistystä veisaisimme Sinun
jumaluudellesi.
Tropari, 4. sävelmä
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annettuasi Pyhä Hengen
lupauksessa ilon opetuslapsillesi, | joiden uskon oli vahvistanut suloinen sanoma, || että Sinä olet
Jumalan Poika, maailman Vapahtaja.

KUUDENNEN VIIKON PERJANTAI
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, 3. sävelmä
Mennessäsi taivaaseen, josta Sinä olet alaskin laskeutunut, | älä jätä meitä orvoiksi, oi Herra! |
Tulkoon Sinun Henkesi ja tuokoon Hän rauhan maailmalle! | Ilmoita ihmislapsille voimalliset tekosi, ||
oi ihmisiä rakastava Herra!
Kristus, Sinä menit ylös aluttoman Isäsi tykö, | vaikka et koskaan eronnutkaan Hänen sanoin
kuvaamattomasta helmastaan, | eivätkä enkelvoimat muuttaneet Pyhän Kolminaisuuden virttä, | sillä
he tunsivat Sinut ihmiseksi tulemisen jälkeenkin Isän ainosyntyiseksi Pojaksi. || Suuren laupeutesi
tähden armahda meitä, oi Herra!
Herran enkelit lohduttivat apostoleja sanoen: | "Galilean miehet, miksi seisotte ja katsotte taivaalle? |
Teidän luotanne on taivaaseen mennyt Kristus Jumala, | mutta Hän tulee takaisin samoin kuin näitte
Hänen menevän taivaaseen. || Palvelkaa Häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa!"

Ja kolme minean stikiiraa
Kunnia... nyt... 2. sävelmä
Sinä, oi Jumala, olet omasta tahdostasi syntynyt ja oman päätöksesi mukaan ilmestynyt. | Sinä kärsit
ruumiissasi | ja kukistettuasi kuoleman nousit kuolleista | sekä kaiken täytettyäsi astuit kunniassa
taivaaseen. | Meille Sinä lähetit jumalallisen Henkesi, || jotta me ylistystä veisaisimme Sinun
jumaluudellesi.
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Kuudennen viikon perjantai
Prokimeni, 7. sävelmä: Meidän Jumalamme on taivaassa ja maan päällä; | mitä ikinä Hän tahtoo, sen
Hän tekee.
Liitelauselma: Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta, silloin Juuda tuli
Hänen pyhäkökseen.
Liitelauselma: Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin.

Liitelauselma: Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt takaisin?
Virrelmästikiirat, 2. sävelmä
Öljymäelle noustessaan Hän, joka kaiken täyttää, sanoi opetuslapsille: | Oi ystäväni, ylösmenemiseni
aika on koittanut. | Menkää ja opettakaa pakanoille sana, jonka olette minulta kuulleet. | Sitten Hän
meni kunniassa taivaaseen, | ikään kuin vaunuilla ajaen, || ja apostolit hämmästyivät kauhistuen.
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto.
Kun Äitisi ja opetuslapsesi olivat yhdessä saapuneet Betaniaan, | Sinä, Kristus, kohotit kätesi heitä
siunaamaan. | Ja siunatessasi heitä valoisa pilvi vei Sinut heidän silmiensä edestä. | Silloin Sinä menit
kunniassa ylös ja istuit Isän oikealle puolelle, || ja Sinua Hänen kanssaan kumarretaan.
Liitelauselma: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa.
Tulkaa, uskovaiset, nouskaamme yhdessä korkealle Öljymäelle, | että me apostolien lailla sinne
noustuamme | ja ylennettyämme sydämemme ja mielemme näkisimme Herran menossa korkeuteen. |
Sen tähden huutakaamme mekin kiitollisina iloiten: || Kunnia olkoon taivaaseen astumisellesi,
armollinen!
Kunnia... nyt... 6. sävelmä
Oi Kristus, Sinä Isän kunnian kirkkaus! | Nähtyämme ylösnousemisesi pyhällä vuorella me veisuin
ylistämme kasvojesi häikäisevää kirkkautta, | kumarramme kärsimyksillesi ja kunnioitamme pyhää
ylös-nousemistasi. || Armahda meitä!
Tropari, 4. sävelmä
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annettuasi Pyhä Hengen
lupauksessa ilon opetuslapsillesi, | joiden uskon oli vahvistanut suloinen sanoma, || että Sinä olet
Jumalan Poika, maailman Vapahtaja.

Aamupalvelus
I katismatropari, 8. sävelmä
Armollinen Jeesus, Sinä nousit Öljymäelle ja astuit sieltä ylös, | sillä valoisa pilvi nosti Sinut maasta. |
Opetuslapsesi näkivät pelottavan ihmeen | ja ruumiittomat huusivat ylhäisille sotavoimille taivaissa:
Portit, avautukaa peljäten! || Heidän kanssaan koko luomakunta veisuin ylistää kaikkien Jumalaa.
(Kahdesti)
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Kuudennen viikon lauantai
II katismatropari, 8. sävelmä
Sinä jätit rauhan maan päällä oleville, | kun menit ylös taivaan pilvien kantamana ja istuit Isän
oikealle puolelle, | sillä Sinä olet Isän ja Hengen kanssa yksiolennollinen. | Sinä ilmestyit maailmaan
lihaksi tulleena ihmisenä, | mutta pysyit kuitenkin muuttumattomana Jumalana, | joka aikojen lopussa
tulee maan päälle tuomitsemaan koko maailman. | Oi vanhurskas Tuomari ja Herra, katso armollisena
Jumalana meidän sielujemme puoleen || ja anna palvelijoillesi synnit anteeksi! (Kahdesti)
Kiitosstikiirat, 2. sävelmä
Juhlan stikiirat
Uusi ihme! | Ihmisluonto astui ylös taivaisiin, | sillä siihen on yhdistynyt Sana, || kaikkivaltias Jumala.
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto.
Valtiaan jumalallisen taivaisiin astumisen kirkas ja valoisa päivä on koittanut || ja kirkastaa
kaikkeuden.
Liitelauselma: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa.
Kristus Vapahtaja, | niin kuin Sinä lähetit korkeudesta opetuslapsille kanssasi yksiolennollisen
Hengen, || lähetä kansallesi armosi.
Kunnia... nyt... 6. sävelmä
Herra, kun Sinä nousit sinne, mistä et ollut erkaantunutkaan, | enkelten ja kaikkien ruumiittomien
sotavoimat huusivat riemuiten ylhäisille voimille: | Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa ikiaikaiset
ovet! | Kirkkauden Kuningas tulee! | Ja kerubi-istuin otti Sinut vastaan ihmisruumiissasi. || Herra,
kunnia olkoon Sinulle!

KUUDENNEN VIIKON LAUANTAI
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, 4. sävelmä
Juhlan stikiirat
Ihmisenä Sinä, jumaluudessasi kärsimyksestä vapaa, kärsit | ja vangittuasi kuoleman nousit ylös
kolmantena päivänä. | Sinä nostit kanssasi ylös kaikki turmelukseen joutuneet | ja menit Isän luo
luvaten lähettää Lohduttajan pyhille apostoleillesi, || oi kaikkivoimallinen Jeesus Kristus, meidän
sielujemme Vapahtaja.
Ihmishahmossa ilmestyneet enkelit sanoivat Sanan palvelijoille: | Miksi seisotte ja katsotte
taivaaseen? | Samoin kuin olette nähneet Hänen nousevan valoisan pilven kohottamana, | Hän tulee
palaamaan maan päälle tuomitsemaan maailman, | kuten Hän itse on ilmoittanut. || Menkää siis ja
tehkää kaikki, mitä Hän on käskenyt.
34

Kuudennen viikon lauantai
Noustuasi käsittämättömästi haudasta Sinä, Herra ja Sana, | veit Betaniaan ne, joita rakastit. | Öljymäellä
Sinä siunasit heidät | ja menit sitten ylös enkelten alamaisesti palvellessa Sinua, | oi kaikkivoimallinen
Jeesus, || meidän sielujemme Vapahtaja.

Ja kolme minean stikiiraa
Kunnia... nyt... 6. sävelmä
Tänään ylhäiset voimat nähdessään meidän luontomme olevan taivaissa | ja ihmetellessään oudon
olennon tuloa ylös | hämmästyksen vallassa sanoivat toisilleen: | "Kuka on tämä tänne tullut?" | Mutta
nähtyään Herransa he käskivät avata taivaan portit. | Heidän kanssaan mekin lakkaamatta veisaamme
ylistystä Sinulle, | joka olet sieltä jälleen tuleva ihmisruumiissa kaikkein tuomarina || ja kaikkivoimallisena Jumalana.
Virrelmästikiirat, 2. sävelmä
Sinä, oi hyvä, toteutit Isän hyvän tahdon, | yhdistit ylhäiset alhaisten kanssa, | ja menit kunniassa sinne, ||
mistä olit tullutkin.
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto.
Armollinen Valtias, Sinä menit Isäsi tykö, | josta et ollut eronnutkaan, || ja korotit kurjuudesta luontomme.
Liitelauselma: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa.
Valopilvi nosti Sinut korkeuteen, | ja peläten ja vavisten enkelit palvelivat || jumalallista käskyäsi.
Kunnia... nyt... 7. sävelmä
Sinä, ihmiskunnan armahtaja, tulit Öljymäelle | ja pilvi kohotti Sinut opetuslastesi silmistä. | Näyn takia
he vapisivat, mutta iloitsivat odottaessaan Pyhää Henkeä. | Vahvista sillä meitäkin, Vapahtaja, || ja
armahda meitä.
Tropari, 4. sävelmä
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annettuasi Pyhä Hengen lupauksessa
ilon opetuslapsillesi, | joiden uskon oli vahvistanut suloinen sanoma, || että Sinä olet Jumalan Poika,
maailman Vapahtaja.

Aamupalvelus
I katismatropari, 1. sävelmä
Enkelit ihmettelivät noususi outoutta | ja opetuslapsesi hämmästelivät taivaaseen astumisesi peljättävyyttä, | sillä kun Sinä, oi Vapahtaja, menit Jumalana kunniassa ylös, | taivaan portit avautuivat
Sinulle. | Sen tähden taivaalliset voimat ihmetellen huusivat: | "Kunnia olkoon alentumisellesi, oi
Vapahtaja, kunnia valtakunnallesi, | kunnia taivaaseen astumisellesi, || oi ainoa ihmisiä
rakastava!" (Kahdesti)
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Kuudennen viikon lauantai
II katismatropari, 1. sävelmä
Elämänantaja, Sinä vangitsit tuonelan ja valaisit maailman ylösnousemisellasi. | Sinä menit kunniassa
ylös, Vapahtaja, joka pidät kaiken kädessäsi. | Sen tähden me enkelten kanssa ylistämme Sinua,
kaikkivaltias Herra: | Kunnia olkoon taivaaseen astumisellesi, Kristus, | kunnia valtakunnallesi, || kunnia
laupeudellesi, oi ainoa ihmisiä rakastava! (Kahdesti)
Kiitosstikiirat, 2. sävelmä
Herra sanoi ystävilleen: | En jätä orvoiksi niitä, jotka olen koonnut, || vaan lähetän teille Pyhän Hengen.
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto.
Enkelit huusivat viisaille apostoleille: | Te Galilean miehet, || Hän tulee jälleen näkemällänne tavalla!
Liitelauselma: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa.
Sinun opetuslapsesi, oi Sana, | laskeutuivat iloiten Öljymäeltä kunnioittaen || ja veisuin ylistäen
jumalallista taivaaseen astumistasi.
Kunnia... nyt... 8. sävelmä
Sinä, joka jumaluudessasi kaiken täytät, | menit kunniassa maasta ylös taivaisiin. | Sinä, joka alusta asti
olet Jumala ja Sana, istuuduit Isän oikealle puolelle. | Sen nähdessään taivaalliset voimat sanoivat
peläten apostoleille: | Mitä näette taivaalle katsoessanne? | Hän, jonka näitte, on taas tuleva kunniassa
tuomitse-maan koko maata | ja maksamaan jokaiselle tekojen mukaan. | Huutakaamme Hänelle: ||
Käsittämätön Herra, kunnia olkoon Sinulle.
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