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Tämä jumalanpalveluskirja on tehty Tikkurilan

Kristuksen Taivaaseenastumisen Kirkon

jumalanpalvelus-elämää varten!

v

v

TEKSTIT ON JOHANNES SEPPÄLÄ KÄÄNTÄNYT VUONNA 1988.
NE ON MUOKATTU JA TULOSTETTU

ILOMANTSIN ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA V. 1993.
MINÄ SAIN NE TYTTÄRENI IRINAN KAUTTA

JOENSUUN ORTODOKSISEN SEMINAARIN KIRKOSTA SYKSYLLÄ 2002.

v

Kaavat ja tekstit olen tarkistanut slaavinkielisistä jumalanpalveluskirjoista. Tähän kirjaan olen
liittänyt tekstit täydellisenä, niin kuin saamani moniste oli! Tekstien laajuuden suhteen, esim
katismojen kohdalla, jotka olen lyhentänyt,  olen ajatellut tavallisen seurakuntaelämän
«jaksamista», kuten myös heksapsalmien pari psalmia, jotka olen printtiä pienentämällä ohjannut
jättämään palveluksesta pois! Muutoin kehotan toimittamaan palveluksen täydellisenä pieniä
ektenioita, kanonien tropareja ja kiitos-stikiiroja  myöten, koska niissä on juuri tämän juhlan
sanoma. – Näin me luemme itsemme Kristuksen ystävien joukkoon!

v

Helsingissä, viidennellä Suuren Paaston viikolla v. 2003.

Kanttori Helena Tchervinskij

”Tulkoon tiettäväksi se, että 6.viikon perjantain EPL:n liturgian jälkeen
jumalanpalvelusteksteissä ei käytetä Minean eikä Oktoehoksen tekstejä
(marttyyrien ja Jumalansynnyttäjän), Tuomaan sunnuntaihin asti!”

Samoin yksityisiä «treboja» ei toimiteta,
- vainajien muistopalveluksia (panihidoja) vasta Tuomaan tiistaina eli
Radonitsana!
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Lasaruksen Lauantai - Palvelus yksinomaan Triodionista!

Aamupalvelus

Kuninkaallinen alku
Suuri ektenia

Jumala on Herra
Tropari 3 kertaa

Katisma 16.
Pieni ektenia

Katismatroparit
Katisma 17.

Su -ylösnousemustroparit: Enkelein joukko … (suuri suitsutus koko kirkossa!)
Pieni ektenia

Katismatroparit
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen … 6.säv.

Ps 51
Kanoni kaksi kanonia
3:nen ja 6:nen jälkeen pieni ektenia

Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi – ei tule!
Pieni ektenia

Pyhä on Herra – 1.säv.
Eksapostilario

Kiitospsalmi ja –stikiirat
Suuri ylistysveisu – lauletaan + juhlan tropari
Ekteniat ja palveluksen loppu tavanmukainen

I hetki

P.Joh.Krysostomoksen liturgia

SU ANTIFONIT

Pienen saaton jälkeen:
TULKAA, KUMARTUKAAMME JA LANGETKAAMME KRISTUKSEN ETEEN./

PELASTA PYHISSÄ IHMEELLINEN JUMALAN POIKA, MEIDÄT,
JOTKA SINULLE VEISAAMME:// HALLELUJA.

Pyhä Jumala – sijaan: NIIN MONTA …
PROKIMENI, 3. sävelmä: Herra on minun valkeuteni ja autuuteni …

EPISTOLA: Hebr. 12: 28 - 13: 8.
HALLELUJA, 5.säv.

KANONIN 9. VEISU: Puhdasta Jumalansynnyttäjää …
EHTOOLLISLAUSELMA:

Lasten ja imeväisten suusta olet Sinä valmistanut itsellesi kiitoksen.

v

Trapezassa tarjoamme hilloa  ja  öljyä,
ja  jos on kalan mätiä - ikraa - annamme jokaiselle veljelle kolme lusikallista,

ja  juomme viiniä.
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SUUREN PAASTON KUUDENNEN VIIKON LAUANTAI

LASARUKSEN LAUANTAI

AAMUPALVELUS
KUNINKAALLINEN ALKU:

Pappi: Alkusiunaus: Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija:  Amen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka paikassa oleva ja kaikki
täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät
kaikesta synnin pahuudesta sekä pelasta oi hyvä meidän sielumme.

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä. ( 3 )

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä
kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia
nyt aina ja iankaikkisesti.

Lukija:  Amen. Herra, armahda. (12 )

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa!
Tulkaa, kumartakaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän
Kuninkaamme ja Jumalamme eteen!
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Psalmi 20

Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua Jaakobin Jumalan
nimi! Lähettäköön Herra sinulle avun pyhäköstä, vahvan tuen Siionista! Hän
muistakoon kaikki sinun ruokauhrisi, ottakoon vastaan lihavat polttouhrisi!
Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen! Me saamme
iloita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme kunniaksi. Herra
täyttäköön kaikki sinun pyyntösi! Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuaan,
vastaa hänelle pyhästä taivaastaan, pelastaa hänet oikean kätensä voimalla.
Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan, mutta me kutsumme
avuksi Herran, Jumalamme, nimeä. Nuo toiset kompastuvat ja kaatuvat, mutta
me pysymme pystyssä ja kestämme. Herra, anna kuninkaalle voitto! Vastaa
meille, kun huudamme sinulta apua!

Psalmi 21

Herra, sinun avustasi kuningas iloitsee, kuinka hän riemuitseekaan sinun
voimastasi! Hänen hartaimman toiveensa sinä täytit, et kieltänyt häneltä,
mitä hän pyysi. Sinä annoit hänelle onnen ja siunauksen, painoit hänen
päähänsä kultaisen kruunun. Elämää hän sinulta pyysi, sinä lahjoitit sen
hänelle, pitkän iän, ikuisen elämän. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä
autat häntä, vallan ja loiston sinä hänelle lahjoitit. Sinä suot hänelle
siunauksen, nyt ja aina. Sinun läsnäolosi tuo hänelle ilon ja riemun. Kun
kuningas luottaa Herraan, luottaa Korkeimman uskollisuuteen, hän ei
horju. Sinun oikea kätesi tavoittaa kaikki vihollisesi, Herra, sinä saat kiinni
vastustajasi. Sinä panet heidät kuin tuliseen pätsiin, kun he joutuvat sinun
eteesi, Herra. Sinä hävität heidät vihassasi, ja tuli tuhoaa heidät. Heidän
lapsensa sinä hävität maan päältä, heidän jälkeläisensä ihmisten joukosta.
He suunnittelevat pahaa, he punovat juoniaan sinua vastaan, mutta heidän
aikeensa eivät onnistu. Sinä jännität jousesi suoraan heitä kohti ja ajat
heidät pakoon. Nouse, Herra, osoita voimasi! Laulaen ja soittaen me
ylistämme sinun suuria tekojasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä. ( 3 )

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät
synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna
heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä
kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Pappi: Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia
nyt aina ja iankaikkisesti.
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Lukija:  Amen.

Troparit

Pelasta, Herra, Sinun kansasi ja siunaa Sinun perintösi, anna kirkollesi voitto
vihollisista ja suojele ristilläsi valtakuntaasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Oi Kristus Jumala, joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, anna laupeutesi
lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. Vahvista sen hallitusta suomalla sille
avuksi rauhan ase – voiton lannistumaton merkki.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Laupias Puoltaja, kaikkien ylistämä Jumalansynnyttäjä, älä hylkää
rukouksiamme, vaan vahvista uskovaa kansaasi suomalla sille voitto
taivaallisella avullasi, sillä Sinä, oi ainoa siunattu, olet synnyttänyt Jumalan.

Pappi: HARTAUDEN EKTENIA

Kuoro: Amen. – Herran nimeen siunaa, isä.

Pappi: aamupalveluksen alkusiunaus

Lukija: HEKSAPSALMIT

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto! (3)
Avaa, Herra, minun huuleni, niin minun suuni julistaa Sinun kiitostasi. (2)

Psalmi 3

Herra, miten paljon minulla on ahdistajia! Monet nousevat minua vastaan, monet
sanovat minusta: "Ei Jumalakaan häntä auta." Sinä, Herra, sinä olet minun
kilpeni ja kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn. Minä huudan avukseni
Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä menen levolle ja
nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. En
pelkää, vaikka tuhatpäinen joukko joka puolelta saartaisi minut. Tule avukseni,
Herra! Jumalani, pelasta minut! Sinä lyöt vihollisiani vasten suuta, sinä
murskaat jumalattomien hampaat. Yksin Herralta tulee apu, minulta kansasi saa
siunauksen.
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Psalmi 38

Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita! Sinun
nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on painanut minut maahan.
Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet minuun vihastunut. Pahojen
tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni, se
on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät ja
löyhkäävät -- se on mielettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vääntynyt
vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta  synkkänä. Lanteeni ovat tulessa,
ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa
tuskasta. Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun
korviisi. Sydämeni värisee, voimani hupenevat, silmieni valo sammuu. Ystäväni ja
naapurini karttavat minua onnettomuuteni tähden, omaiseni pysyvät loitolla.
Minun henkeäni uhataan ja minulle viritetään ansoja. Vihamieheni
suunnittelevat pahaa ja syytävät uhkauksiaan. He punovat kavalia juonia kaiken
aikaa. Minä olen kuin kuuro -- en kuule mitään, olen kuin mykkä -- en suutani
avaa. Minä en enää mitään ymmärrä, en voi sanoa sanaakaan vastaan. Herra,
sinun apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani, sinä vastaat minulle. Minä
pyydän: älä anna vihamiesteni iloita, älä anna heidän ilkkua, kun jalkani horjuu!
Minä olen luhistumisen partaalla, tuskani ei hetkeksikään hellitä. Minä
tunnustan rikkomukseni, olen murheellinen syntieni tähden. Mutta vihamieheni
ovat voimissaan, monet vihaavat minua ilman syytä. He palkitsevat hyvän
pahalla, syyttävät minua, vaikka olen tahtonut heille hyvää. Herra, älä hylkää
minua! Jumalani, älä ole niin kaukana! Riennä auttamaan, Herra, minun
pelastajani!

Psalmi 63

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi
sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun
voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni
ylistävät sinua. Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän, minä turvaan
sinuun, kohotan käteni sinun puoleesi. Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa,
ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Minä ajattelen sinua levätessäni, sinä olet
mielessäni yön hetkinä: sinä olet tullut avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi
suojassa. Koko voimallani minä tarraudun sinuun, ja sinun oikea kätesi tukee
minua. Tuho kohtaa ne, jotka vaanivat henkeäni: he joutuvat maan syvyyksiin.
Heidät annetaan miekan saaliiksi, heistä tulee sakaalien ruokaa. Antakoon Jumala
kuninkaalle paljon iloa. Riemuitkoon jokainen, joka vannoo Jumalan nimeen! Mutta
valehtelijoiden suu tukitaan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (3)

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Psalmi 88

Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn
sinun puoleesi. Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, kallista korvasi minun
huutoni puoleen! Paljon, ylen määrin olen kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä.
Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä olen kuin voimansa menettänyt
soturi, olen jäänyt yksin, kuin olisin jo kuollut. Minä virun kuin kaatuneet
haudoissaan -- nuo, joita sinä et enää muista, joita kätesi ei auta. Sinä olet syössyt
minut syvyyksien perille, pimeään, pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on raskaana
ylläni, sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä. Sinä olet karkottanut ystävät luotani,
niin kammottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse vapaaksi.
Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin, kaiken päivää huudan sinua, Herra, ja
ojennan käsiäni sinua kohti. Ethän sinä kuolleille tee ihmeitä, eivät varjot nouse
sinua ylistämään. Ei haudassa kerrota, että sinä armahdat, ei kadotuksessa, että
olet uskollinen! Tunnetaanko pimeydessä ihmeitäsi, puhutaanko hyvyydestäsi
unohduksen maassa? Mutta minä huudan sinua, Herra, heti aamulla nousevat
rukoukseni eteesi. Herra, miksi olet hylännyt minut, miksi kätket minulta kasvosi?
Nuoruudesta saakka on osani ollut kova ja kuolema on uhannut elämääni.
Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle pannut. Sinun
vihasi on kulkenut ylitseni, kauhut musertavat minut. Kaiken päivää ne saartavat
minua kuin vedet, ne piirittävät minua joka puolelta. Kaikki ystäväni sinä olet
karkottanut, nyt on seuranani vain pimeys.

Psalmi 103

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää
nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle
tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän
päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän
ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.
Vanhurskaat ovat Herran teot, hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä
Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksiantava ja  laupias on
Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä,
ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme kukaan, ei
rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan
yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja  rakastavat häntä. Niin
kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin
kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että
olemme maan tomua. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon: kuin kedon kukka
hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole eikä hänen asuinsijansa
häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka
pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa
kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät
niiden mukaan. Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla on
kaikki maa. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka
hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan
joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää
Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa,
minun sieluni!
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Psalmi 143

Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni! Sinä uskollinen, sinä
vanhurskas, vastaa minulle! Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi
ei yksikään ole syytön. Vihamieheni vainoaa henkeäni, hän polkee elämäni
jalkoihinsa, hän suistaa minut pimeyteen, kauan sitten kuolleitten joukkoon.
Voimani ovat lopussa, sydämeni jähmettyy. Minä muistelen menneitä aikoja,
mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun kättesi töitä. Minä kohotan käteni sinun
puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa. Vastaa minulle, Herra! Vastaa
pian, kauan en enää jaksa! Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin olen haudan
partaalla. Sinuun minä turvaan -- osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta! Sinun
puoleesi minä käännyn -- opeta minulle tie, jota kulkea! Herra, pelasta minut
vihollisteni käsistä! Sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani --
opeta minua täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua
tasaista tietä. Nimesi tähden, Herra, anna minun elää! Vapauta minut
ahdingosta, sinä vanhurskas! Tuhoa viholliseni, sinä uskollinen! Hävitä kaikki,
jotka vainoavat henkeäni -- minä olen sinun palvelijasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

SUURI EKTENIA

1. sävelmä:
JUMALA ON HERRA ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran
nimeen.

TROPARI: 1. sävelmä:

Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen / Sinä, oi Kristus Jumala,
kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen./ Sen tähden mekin
lapsukaisten tavoin kantaen voiton merkkejä / huudamme Sinulle, kuoleman
voittajalle:/ Hoosianna korkeuksissa, // siunattu olet Sinä, joka tulet Herran
nimeen. (Kolmesti)

KATISMA 16 Tässä lyhennetty ”seurakunta versio”!
Katisma täydellisenä:  1. Kunnia: ps 110 – 112; 2. Kunnia: ps 113 – 115; 3. Kunnia: 116 – 118.

1. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Psalmi 113 (kaikki jakeet)

Ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää, te Herran palvelijat!  Siunattu olkoon Herran nimi nyt
ja aina!  Idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka kaikukoon Herran nimen ylistys! Herra on
korkea, kaikkien kansojen valtias, yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa.  Onko ketään
Herran, meidän Jumalamme, vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa mutta
näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa ketään hänen vertaistaan! Hän
nostaa köyhän tomusta, hän kohottaa kurjan loasta   ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon,
kansansa ylimysten vierelle.  Hän turvaa hedelmättömälle naiselle kodin, antaa hänelle
lapsia ja äitiyden ilon.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

(Pappi: Pieni ektenia)

2. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Psalmi 114 (kaikki jakeet)

Kun Israel lähti Egyptistä, kun Jaakobin suku jätti vieraan maan,  Herra teki Juudasta
pyhäkkönsä, Israelista oman valtakuntansa.  Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet
kääntyivät takaisin.  Vuoret hyppivät kuin karitsat, kukkulat kuin säikyt lampaat.  Mikä
sinun on, meri? Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan? Vuoret, miksi hypitte kuin
karitsat? Miksi, kukkulat, säikytte kuin lampaat?  Vapise, maa, Herran edessä, Jaakobin
Jumalan edessä!  Hän muuttaa kallion kosteikoksi, avaa kivipaadesta vesilähteen.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

(Pappi: Pieni ektenia)

3. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
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Psalmi 115 (kaikki jakeet)

Älä meille, Herra, älä meille anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle nimellesi, sinä hyvä
ja uskollinen! Miksi saisivat vieraat kansat sanoa: "Missä on heidän jumalansa?" Meidän
Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee. Muiden kansojen
jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä.  Niillä on suu, mutta ne eivät puhu, niillä
on silmät, mutta ne eivät näe.  Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule, niillä on nenä, mutta
ne eivät haista.  Niillä on kädet, mutta ne eivät kosketa, niillä on jalat, mutta ne eivät
kävele, niiden kurkusta ei kuulu mitään ääntä.  Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät,
kaikki, jotka niihin turvaavat.  Sinä, Israel, luota Herraan! Hän on sinun turvasi ja kilpesi.
Aaronin suku, luota Herraan! Hän on sinun turvasi ja kilpesi.  Te, Herran palvelijat,
luottakaa Herraan! Hän on teidän turvanne ja kilpenne.  Herra muistaa meitä ja siunaa
meitä, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua. Herra siunaa niitä, jotka
häntä palvelevat, niin pieniä kuin suuria.  Lisätköön Herra kansaansa, teitä ja lapsianne,
polvesta polveen. Siunatkoon teitä Herra, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan. Taivas on
Herran, maan hän on antanut ihmisille. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei yksikään, joka on
hiljaisuuteen laskeutunut. Mutta me kiitämme Herraa nyt ja ikuisesti.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja
iankaikkisesti. Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

Lukija: Herra, armahda. (3)

KATISMATROPARI, 1.säv.

Säälien Martan ja Marian kyyneleitä Sinä, Kristus Jumala,/ käskit vierittää
haudalta pois kiven./ Sinä, Elämän antaja, kutsuit kuollutta ja nostit hänet
ylös,/ ja niin todistit maailman ylösnousemisesta./ Kunnia olkoon voimallesi,
Vapahtaja!/ Kunnia olkoon vallallesi!/ Kunnia olkoon Sinulle, joka sanasi kautta
olet kaiken tehnyt!

Kunnia … nyt … sama uudelleen.

KATISMA 17. Tässä lyhennetty ”seurakunta versio”!
Katisma täydellisenä:1.Kunnia: ps 119:1–72; 2.Kunnia: jakeet 73–131; 3.Kunnia: jakeet 132–176.

1. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.



12

Ps 119 (jakeet 33-45.)

Herra, opeta minulle määräystesi tie, niin seuraan sitä tinkimättä. Anna minulle
ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen. Anna minun kulkea
käskyjesi polkua, siitä minä saan ilon. Taivuta sydämeni liittosi puoleen, oman voiton
pyynnistä ohjaa se pois.  Käännä katseeni kauas kaikesta turhasta, anna minun elää ja
kulkea sinun tietäsi. Tee myös minulle se, minkä olet luvannut tehdä kaikille, jotka sinua
pelkäävät.  Päästä minut häpeästä, joka minua uhkaa. Sinun päätöksesi ovat hyvät. Herra,
minä kaipaan sinun säädöksiäsi. Sinä olet oikeamielinen -- anna minun elää! Herra, osoita
minulle uskollisuutesi, auta minua, tee lupauksesi mukaan!  Sinun sanaasi minä turvaan,
sen avulla pystyn vastaamaan pilkkaajille. Älä jätä suutani totuuden sanaa vaille, minä
panen toivoni sinun päätöksiisi. Minä noudatan aina sinun lakiasi, aina ja ikuisesti. Sinun
säädöstesi mukaan minä tahdon elää, ja siksi voin kulkea kevein mielin.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

(Pappi: Pieni ektenia)

2. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Ps 119 (jakeet 46-56)

 Kuninkaittenkin edessä kerron arkailematta sinun liitostasi.  Sinun käskyistäsi minä saan
ilon, ne ovat minulle rakkaat. Minä kohotan käteni sinun puoleesi, minä tutkistelen sinun
käskyjäsi. Ne ovat minulle rakkaat. Muista lupausta, jonka palvelijallesi annoit! Sinun
sanasi antoi minulle toivon.  Sinun lupauksesi on kurjuudessa lohtunani, se virvoittaa
minut jälleen. Röyhkeät ovat alati minua solvaamassa, mutta minä en poikkea sinun
laistasi. Minä ajattelen ikiaikaisia päätöksiäsi, Herra, niistä minä saan lohdun. Minä
joudun suunniltani jumalattomien tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi.  Sinun käskysi ovat
riemulauluni, kun asun täällä muukalaisena.  Yölläkin minä muistan sinut, Herra, minä
tahdon alati noudattaa lakiasi. Tämä on minun tehtäväni: elää sinun säädöstesi mukaan.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kuoro:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

(Pappi: Pieni ektenia)
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3. KUNNIA:

Kuoro:  Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lukija:  Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Ps 119 ( jakeet 57-72.)

Herra on minulle kaikki, muuta ei minulla ole, hänen sanojaan olen luvannut noudattaa.
Koko sydämestäni minä pyydän suosiotasi: armahda minua, tee lupauksesi mukaan! Minä
tutkin vaellustani ja käännän askeleeni sinun liittosi tielle. Oikopäätä, viivyttelemättä minä
aina täytän sinun käskysi. Jumalattomien köydet kiertyvät ympärilleni, mutta minä en
unohda sinun lakiasi.  Yösydännäkin nousen kiittämään sinua oikeudenmukaisista
päätöksistäsi. Olen kaikkien niiden ystävä, jotka pelkäävät sinua ja noudattavat sinun
säädöksiäsi. Sinun hyvyytesi, Herra, täyttää maan. Opeta minut tuntemaan käskysi! Herra,
hyvin sinä olet palvelijallesi tehnyt, olet tehnyt sanasi mukaan. Anna minulle tietoa, anna
oikeaa ymmärrystä, minä turvaan sinun käskyihisi. Minä kuljin harhateitä, kunnes jouduin
nöyrtymään. Nyt olen kuuliainen, elän ohjeittesi mukaan. Herra, sinä olet hyvä, sinun
tekosi ovat hyvät. Opeta minut tuntemaan määräyksesi! Röyhkeät mustaavat minua
valheillaan, mutta minä seuraan kaikessa sinun säädöksiäsi. Heidän sydämensä on turta
kuin ihramöykky, mutta minulle sinun lakisi antaa ilon. Hyvä oli, että jouduin nöyrtymään,
näin minä opin sinun määräyksesi.  Laki, jonka olet antanut, on minulle kallis, kalliimpi
kuin kaikki hopea ja kulta.

Lukija:  Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja
iankaikkisesti. Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

Kuoro: YLÖSNOUSEMUSTROPARIT: (suuri suitsutus koko kirkossa) 5. sävelmä

Kiitetty olet Sinä, Herra!/ Opeta minulle käskysi!/ Enkelein joukko ihmetellen
katseli,/ kuinka Sinä, oi Vapahtaja,/ jouduit kuolleitten joukkoon ja kuoleman
voiman kuitenkin kukistit / sekä kanssasi Adamin ylös herätit // ja helvetistä
kaikki ihmiset vapahdit!

Kiitetty olet Sinä, Herra!/ Opeta minulle käskysi!/ Miksi te naiset, te Kristuksen
opetuslapset,/ mirhavoiteeseen valituskyyneleitänne sekoitatte?/ säteilevä enkeli
ilmoitti haudasta mirhantuojille:/ Katsokaa hautaa ja ymmärtäkää,// että
Vapahtaja on noussut ylös haudasta.

Kiitetty olet Sinä, Herra!/ Opeta minulle käskysi!/ Mirhantuojat naiset itkien
juoksivat / sangen varhain Sinun haudallesi,/ mutta enkeli ilmestyi heille ja
sanoi:/ Ohi on mennyt itkun aika./ Älkää itkekö,// vaan viekää apostoleille
ylösnousemisen sanoma.

Kiitetty olet Sinä, Herra!/ Opeta minulle käskysi!/ Mirhantuojat kantaen
mirhavoiteita / tulivat Sinun haudallesi, oi Vapahtaja, ja itkivät,/ mutta enkeli
sanoi heille:/ Miksi te elävää kuolleitten joukosta haette,// sillä hän, ollen
Jumala, nousi ylös haudasta.
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle./ Kumartakaamme Isää / ja
Hänen Poikaansa ja Pyhää Henkeä,/ Pyhää Kolminaisuutta yhdessä olennossa,/
huutaen serafien kanssa:// ”Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, Herra!”

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen./ Oi Neitsyt!/ Sinä Elämänantajan
synnyttämisen kautta päästit Adamin vapaaksi synnistä / ja Evan murheen
iloksi käänsit,/ mutta Sinusta lihaksi tullut Jumalihminen // saattoi elämään
ne, jotka olivat elämästä langenneet pois.

Halleluja, halleluja, halleluja. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3)

PIENI EKTENIA

Lukija: KATISMATROPARI, 5.säv.

Sinä, viisauden ja ennalta tietämisen lähde,/ kysyit Martan seuralaisilta
Betaniaan tultuasi:/ Mihin olette panneet ystäväni Lasaruksen?/ Oi ihmisiä
rakastava ja armollinen elämän antaja ja Herra, sanasi kautta Sinä nostit ylös
hänet, jota säälien itkit nelipäiväisenä kuolleena.

Kunnia … nyt … sama uudelleen.

(Evankeliumia ei lueta! Vain Pyhälle Lasarukselle pyhitetyssä kirkossa luetaan Evankeliumi!)

Kuoro: 6. sävelmä

Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen,/ kumartakaamme Pyhää Herraa
Jeesusta / ainoaa synnitöntä./ Sinun ristillesi me kumarramme, oi Kristus,/ ja
Sinun pyhää ylösnousemistasi veisuilla ylistämme;/ sillä Sinä olet meidän
Jumalamme;/ paitsi Sinua emme toista tunne;/ Sinun nimeäsi avuksi
huudamme. Tulkaa kaikki uskovaiset, kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen
pyhää ylösnousemista,/ sillä katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan./
Kiittäen aina Herraa,/ me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa;/ sillä
kärsittyänsä meidän edestämme ristin vaivat,// Hän kuolemallansa kuoleman
kukisti.

Lukija: Psalmi 51

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,  pyyhi pois minun syntini suuren
laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi.
Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan
olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja
syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt
äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden -- ilmoita siis minulle viisautesi!
Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla
ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni
ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista
minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois
pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua
seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala,
pelastajani, päästä minut verivelasta, niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa
minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei
sinua miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä
sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita Siionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin
muurit! Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät.



15

KAKSI  KANONIA  ALUSSA, JA  KUUDENNESTA VEISUSTA ALKAEN

TETRAODIONIT ~ NELIKANONI

KANONI, 8.sävelmä, Theofaneksen runo:

1. veisu, Irmossi

”Veisatkaamme Herralle,/ joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä,/ sillä Hän
yksin on suuresti ylistetty!”

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Troparit:

Luojana ja elämän hallitsijana Sinä, ihmisiä rakastava, nostit jumalallisella
viittauksellasi kuolleen Lasaruksen ylös.

Sinä, kuolematon, nostit sanallasi ylös neljä päivää kuolleena olleen Lasaruksen
ja voimallasi hajotit tuonelan synkeän valtakunnan.

Valtias, Sinä ilmaisit kaikille ylijumalallisen jumaluutesi, kun nostit kuolleista
neljäpäiväisen Lasaruksen.

Tänään Betania karkeloi Lasaruksen ylösnousemisen johdosta ja julistaa ennalta
elämänantaja Kristuksen ylösnousemusta.

Toinen kanoni, 8. sävelmä, munkki Johanneksen runo:

Toinen 1.  Irmossi

”Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata / ja päästyään vapaaksi Egyptin
vaivasta Israel huusi: / Veisatkaamme  Lunastajallemme ja Jumalallemme!”

Troparit

Sinä, Valtias, joka olet muinoin saattanut koko luomakunnan olemattomuudesta
olemiseen ja tunnet sydänten kammiot, kerrot edeltä opetuslapsillesi Lasaruksen
nukkumisesta.

Otettuasi Neitseestä omaksesi ihmisluonnon Sinä, Kristus, kysyit ihmisenä
Lasaruksen hautapaikkaa, vaikka Jumalana tiesit, missä hän makasi.

Kunnia …

Sana, todistaen totisesti omasta ylösnousemisestasi Sinä herätit haudasta ikään
kuin unesta rakkaasi, vaikka hän oli jo neljättä päivää kuollut ja haisi.

Nyt …
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Jumalansynnyttäjälle:

Enkelten ja ihmisten joukot ylistävät lakkaamatta Sinua, oi avioon käymätön
Äiti, sillä Sinä kannoit sylissäsi pienokaisena heidän Luojaansa.

Katabasia:

”Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata / ja päästyään vapaaksi Egyptin
vaivasta Israel huusi: / Veisatkaamme  Lunastajallemme ja Jumalallemme!”

3. veisu. Irmossi

”Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus / ja pimeydessä olevien
valkeus./ Sen tähden henkeni veisuin ylistää Sinua.”

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Troparit:

Tuodessasi esille kaksi toimintaasi Sinä, Vapahtaja, todistit kahdesta
olemuksestasi, sillä Sinä olet Jumala ja ihminen.

Elämänantaja, Sinä tiedon syvyys, kysyit, minne kuollut on pantu, kun tulit
herättämään makaajan.

Sinä, joka kuvaamattomana Jumalana täytät kaiken, ilmestyit ihmiseksi tultuasi
kuvattavana ja paikasta toiseen siirtyvänä.

Kristus, jumalallisella sanallasi Sinä nostit Lasaruksen ylös. Minä pyydän: Nosta
ylös minutkin, joka olen kuollut monissa rikkomuksissa!

Toinen 3. irmossi

”Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja!/ Vahvista minua
rakkaudessasi/ - Sinä, kaiken halajamisen täyttymys,/ ja uskovaisten tuki,// oi
ainoa ihmisiä rakastava.”

Troparit

Ihmeitä tekevä Herra, Jeesus, minun Jumalani, tultuasi Betaniaan Lasaruksen
haudalle Sinä itkit häntä luonnon lain mukaisesti ja todistit siitä lihasta, jonka
olit ottanut.

Vapahtaja, osoittaen oman valtasi Sinä teit heti lopun Marian ja Martan
murheesta, sillä kuten sanoit, Sinä olet totisesti ylösnousemus, elämä ja kaikkien
Herra.

Kunnia …

Kaikkivoimallisella sanallasi Sinä, Herra, tempaisit käärinliinoihin kiedotun
rakkaasi tuonelan kuolleitten joukosta ja pimeydestä, ja murskasit kuoleman
salvat ja vallan.
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Nyt …

Jumalansynnyttäjälle:

Herra, Sinä asuit ruumiillisesti Neitseessä ja ilmestyit ihmisille näkyväisenä.
Sinä, ainoa ihmisiä rakastava, osoitit hänet totiseksi Jumalansynnyttäjäksi ja
uskovaisten avuksi.

Katabasia:

”Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja!/ Vahvista minua
rakkaudessasi/ - Sinä, kaiken halajamisen täyttymys,/ ja uskovaisten tuki,// oi
ainoa ihmisiä rakastava.”

PIENI EKTENIA

Lukija: KATISMATROPARIT, 4.sävelmä

Lasaruksen sisaret tulivat Kristuksen tykö ja katkerasti itkien ja valittaen
sanoivat Hänelle: Herra, Lasarus on kuollut. Vaikka Hän Jumalana tiesi haudan
paikan, Hän kysyi heiltä: Mihin olette hänet panneet? Ja haudalle tultuaan Hän
kutsui neljättä päivää kuolleena ollutta Lasarusta, joka nousi ylös ja kumarsi
Häntä, joka hänet ylös nosti.

Kunnia … nyt 8.säv.

Luojana edeltä tietäen kaiken Betaniassa tapahtuvan Sinä sanoit
opetuslapsillesi: Ystävämme Lasarus on tänään nukkunut. Vaikka tiesit, Sinä
kysyit sanoen: Mihin olette hänet panneet? Ihmisenä itkien Sinä, Herra, rukoilit
Isää, ja sitten kutsumalla nostit ylös tuonelasta neljättä päivää kuolleena olleen
Lasaruksen, jota rakastit. Sen tähden me huudamme Sinulle: Kristus Jumala,
ota vastaan ylistys, jota rohkenemme kantaa, ja suo meille kaikille kunniasi!

4. veisu. Irmossi

”Minä kuulin, oi Herra,/ huolenpitosi salaisuuden,/ minä ymmärsin tekosi / ja
ylistän jumaluuttasi.”

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Troparit:

Et Sinä, kaikkivoimallinen, rukoillut avun tarpeessa, vaan sanomatonta
taloudenhoitoasi toteuttaen, ja nostit ylös nelipäiväisen kuolleen.

Hän, joka Isän kanssa yhtä iankaikkisena Sanana ja Jumalana ottaa vastaan
kaikkien rukoukset, rukoilee nyt ihmisenä.

Vapahtaja, Sinun äänesi hajotti kuoleman koko voiman ja järkytti jumalallisella
voimalla tuonelan perustukset.
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Jumalansynnyttäjälle:

Veisuin ylistäkäämme Neitsyttä, joka pysyi neitseenä synnytyksen jälkeenkin ja
synnytti Kristus Jumalan, joka lunastaa maailman eksytyksestä.

Toinen 4. veisu. Irmossi

”Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni,/ joka Isän
helmaa jättämättä olet osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan./ Sen
tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan Sinulle:// Kunnia olkoon
voimallesi, oi ihmisiä rakastava.”

Troparit

Vapahtaja ja Luoja, Sinä voimallinen Herra, paimenena Sinä tempaisit jo neljä
päivää turmeltuneen totisesti hirveän ja kaiken ahmivan suden suusta, ja siten
näytit ennalta kolmipäiväisen ylösnousemuksesi kunnian koko maailmalle.

Nähdessään Sinut, Elämän, Martan seuralaiset huusivat: Herra, Sinä kaikkien
valistus ja elämä, jos olisit ollut täällä, ei Lasarus olisi suinkaan kuollut, ei
makaisi nyt kuolleena. Mutta Sinä, ihmisiä rakastava, joka olet kuolleitten elämä,
muutat heidän murheensa iloksi.

Kunnia …

Herra, syvyydet pelkäävät vavisten Sinua, lähdettä, ja kaikki vedet palvelevat
Sinua. Tuonelan ovenvartijat vapisevat edessäsi, Kristus, ja Sinun valtasi murtaa
salvat, kun Sinä, ihmisiä rakastava kaikkivoimallinen Vapahtaja, sanallasi nostat
Lasaruksen kuolleista.

Nyt …

Jumalansynnyttäjälle:

Sinä, avioon käymätön, olet uskovaisten kerskaus, Sinä olet kristittyjen suojelija,
turva, muuri ja satama, sillä Sinä, viaton, kannat Pojallesi rukouksia ja pelastat
vaaroista ne, jotka uskoen ja halaten tuntevat Sinut puhtaaksi
Jumalansynnyttäjäksi.

Katabasia:

”Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni,/ joka Isän
helmaa jättämättä olet osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan./ Sen
tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan Sinulle:// Kunnia olkoon
voimallesi, oi ihmisiä rakastava.”

5. veisu. Irmossi

”Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus,/ ja
miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt?/ Kuule rukoukseni,
käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen.”
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Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Troparit:

Sinä tulit Lasaruksen haudalle, oi ihmisiä rakastava, kutsuit häntä ja
kuolemattomana Elämänä annoit hänelle elämän. Jumalana Sinä selvästi todistit
kaikkien ihmisten ylösnousemisesta.

Lasarus asteli sidotuin jaloin – ihme ihmeessä! Voimallinen Kristus osoittautui
estettä suuremmaksi. Hänen sanaansa tottelevat palvelijoina kaikki, jotka
palvelevat Jumalaa ja Valtiasta.

Kristus, joka nostit ylös nelipäiväisenä kuolleena haisevan Lasaruksen, nosta
ylös minutkin, joka ole nyt syntien kuolettamana joutunut hautaan, kuoleman
pimeään varjoon. Päästä minut sieltä ja laupiaana pelasta minut!

Sama irmossi uudelleen:

”Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus,/ ja
miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt?/ Kuule rukoukseni,
käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen.”

Troparit

Koska Sinä et ollut Jumalan vastustaja, Sinä annoit rukoillen kunnian Isälle, oi
pitkämielinen, ja opastit ympärilläsi olevat ihmiset kiittämään Isääsi, kun Sinä
käskylläsi nostit Lasaruksen ylös.

Oi jumalallisesti kaikuvaa ääntäsi ja valtasi jumalallista voimaa, Vapahtaja! Sen
kautta Sinä murskasit tuonelan ja kaiken ahmivan kuoleman portit. Tempaa
minutkin himoistani, niin kuin kerran neljä päivää kuolleena olleen ystäväsi
Lasaruksen.

Kunnia …

Ihmisiä rakastava Herra, suo Lasaruksen, Martan ja Marian rukousten kautta
meidän päästä näkemään ristisi ja kärsimyksesi sekä ylösnousemuksesi kaikkia
muita päiviä hallitseva kirkas päivä.

Nyt …

Jumalansynnyttäjälle:

Me pyydämme, oi Puhdas: Kun Sinulla on äidin rohkeus Poikasi edessä, älä jätä
huolehtimatta meistä, omasta lajistasi, sillä yksin Sinut me kristityt tuomme
suopeana armahduksena Valtiaan eteen.

Katabasia:

”Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus,/ ja
miksi on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt?/ Kuule rukoukseni,
käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen.”
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Tästä aloitamme TETRAODIONIT ~ NELIKANONIN; munkki Kosmaksen runo

- irmossit ja troparit kahdesti.

6. veisu, 8.säv. irmossi

”Herra, Sinä saatoit Joonan aivan yksin asumaan meripedon vatsaan./ Niin kuin
pelastit hänet, pelasta minutkin,/ joka olen joutunut vihollisen saaliiksi.”

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Troparit:

Rakkaus saattoi Sinut, Herra, Betaniaan Lasaruksen tykö, ja Jumalana Sinä
nostit hänet ylös, vaikka hän jo haisi, ja pelastit hänet tuonelan kahleista.

Martta oli jo menettänyt toivonsa Lasaruksesta, joka oli neljättä päivää
kuolleena, mutta Kristus Jumalan nosti turmeltuneen ylös ja sanallansa siirsi
hänet elämään.

Toinen, munkki Johanneksen runo:

Toinen 6. veisu, 8.sävelmä, Irmossi:

”Vapahtaja, ole minulle armollinen,/ sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja
rukoilen Sinua:/ nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta,/ sillä Sinun
puoleesi olen kohottanut huutoni:// Kuule minua, minun pelastukseni Jumala.”

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Troparit:

Totisena Jumalana Sinä, Valtias, tiesit Lasaruksen nukkumisen ja ilmoitit sen
ennalta opetuslapsillesi todistaen jumaluutesi rajoittamattomasta voimasta.

Lihallisesti kuvattavana Sinä, kuvaamaton Valtias, tulit Betaniaan ja ihmisenä
itkit Lasarusta, mutta Jumalana Sinä omasta tahdostasi nostit neljättä päivää
kuolleena olleen ylös.

Katabasia:

”Vapahtaja, ole minulle armollinen,/ sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja
rukoilen Sinua:/ nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta,/ sillä Sinun
puoleesi olen kohottanut huutoni:// Kuule minua, minun pelastukseni Jumala.”
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PIENI EKTENIA

KONTAKKI, 2.säv.

Kristus, kaikkien ilo, totuus ja valkeus,/ elämä ja maailman ylösnousemus,/
ilmestyi hyvyydessään maan päälle / ja oli ylösnousemuksen esikuva,// antaen
kaikille jumalallisen vapahduksen.

IIKOSSI

Kaikkien Luoja ennusti opetuslapsilleen ja sanoi: Veljet ja tuttavat, ystävämme
on nukkunut. Sinä sanoit sen heille ennalta opettaaksesi, että kaikkien Luojana
tiedät kaiken. Menkäämme, käykäämme ja nähkäämme outo hautaus.
Katsokaamme Marian valitusta ja Lasaruksen hautaa, sillä siellä teen ihmeen
johdatuksena ristille ja antaen kaikille jumalallisen vapahduksen.

Minean synaksaari, sitten tämä:

Samana päivänä, palmusunnuntain lauantaina, vietämme neljäntenä päivänä
haudasta nousseen pyhän ja vanhurskaan, Kristuksen ystävän Lasaruksen juhlaa.

Säkeitä
Jeesus, Sinä valitat; se kuuluu ihmisolemukseen.
Sinä teet ystäväsi eläväksi; se kuuluu jumalalliselle voimalle.
- synaksaari -
Ystäväsi Lasaruksen esirukousten tähden Kristus Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Irmossi

” Urheasti hebrealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat
tulen viileydeksi huutaessaan:/ Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!”

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Troparit:

Vaikka Sinä, armollinen, itkit ihmisenä, Sinä Jumalana nostit ylös haudassa
olevan, ja tuonelasta päästyään Lasarus huusi: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala,
iankaikkisesti!

Valtiaan sanan kautta tuonelan kidasta ja pimeydestä päässyt Lasarus tuli ulos
liinoin sidottuna ja huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!

Toinen 7.  Irmossi

”Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset polkivat pätsin liekit
maahan / Kolminaisuus-uskon voimalla / ja veisasivat:// Kiitetty olet Sinä,
meidän isiemme Jumala!”

Troparit

Itkiessäsi ystävää Sinä, armollinen, pysäytit Martan itkun, ja vapaaehtoisesti
kärsiessäsi Sinä pyyhit kansasi kasvoilta kaikki kyyneleet. Kiitetty olet Sinä,
meidän isiemme Jumala!
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Elämän haltijana Sinä, Vapahtaja, kutsuit kuollutta ikään kuin nukkuvaa,
sanallasi Sinä halkaisit tuonelan vatsan ja nostit ylös hänet, joka veisasi: Kiitetty
olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Valtias, Sinä nostit ylös liinoihin sidotun kuolleen, joka jo haisi. Nosta ylös
minutkin, joka olen synnin siteitten kahlitsema, että minä veisaisin: Kiitetty olet
Sinä, meidän isiemme Jumala!

Katabasia:

”Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset polkivat pätsin liekit
maahan / Kolminaisuus-uskon voimalla / ja veisasivat:// Kiitetty olet Sinä,
meidän isiemme Jumala!”

8. veisu. Irmossi

”Soitinten musiikki pauhasi yhteen ääneen / ja lukemattomat ihmiset
kumarsivat kuvaa Duurassa,/ mutta siitä välittämättä kolme nuorukaista
veisuin ylistivät // ja kunnioittivat Herraa iankaikkisesti.”

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Troparit:

Paimenena Sinä, kaitsija, seurasit karitsan jälkiä ja tempaistuasi tuhoon
joutuneen hirveältä, tuhoavalta sudelta teit hänet uudeksi, ja hän huutaa
Sinulle: Veisuin kiittäkää ja korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina!

Ihmisenä Sinä kysyit hautaa, mutta Luojana Sinä valtiaan käskylläsi nostit
kuolleen ylös. Tuonela hämmästyi, kun hän huusi Sinulle: Veisuin kiittäkää ja
korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina!

Toinen 8. Irmossi

”Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta,/ jota enkelten sotavoimat ylistävät,/ ja
suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!”

Troparit

Kuolevaisena Sinä kysyit, mutta Jumalana nostit sanallasi ylös neljättä päivää
kuolleena olleen. Sen tähden me veisuin Sinua ylistäkäämme kaikkina aikoina!

Kiitollisena, ikään kuin veljensä velan maksuna, Maria toi Sinulle, Valtias,
mirhavoiteen veisuin Sinua ylistäen kaikkina aikoina.

Ihmisenä Sinä rukoilit Isää, mutta Jumalana nostit Lasaruksen ylös. Sen tähden
me veisuin ylistämme Sinua, Kristus, kaikkina aikoina.

Lukija: Me kiitämme Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
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Kuoro: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja

korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.

Katabasia

”Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta,/ jota enkelten sotavoimat ylistävät,/ ja
suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!”

Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi – ei tule!
(Tästä päivästä lähtien ”Me ylistämme” ei lauleta Tuomaan maanantaihin asti!)

9. veisu. Irmossi

”Ihmiset, suuresti kunnioittakaamme / ja veisuin ylistäkäämme puhdasta
Jumalansynnyttäjää,// joka palamatta otti kohtuunsa Jumaluuden tulen!”

Liturgiakirjan 9.veisu:

”Puhtainta Jumalansynnyttäjää,/ joka kantoi povessaan jumaluuden tulta / siitä
kuitenkaan vahingoittumatta,// ylistysveisuin kunnioittakaamme.”

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.
Troparit:

Nähdessään neljättä päivää kuolleena olleen kävelevän ihmiset hämmästyivät
ihmettä ja huusivat Lunastajalle: Veisuin me suuresti ylistämme Sinua Jumalaa!

Opi minun Vapahtajani, edeltä todistaen kunniakkaasta ylösnousemisestasi,
Sinä vapautit tuonelasta neljättä päivää kuolleena olleen Lasaruksen. Veisuin
minä suuresti Sinua ylistän!

Toinen 9. irmossi

”Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut,/ oi puhdas Neitsyt,/ tunnustamme
Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi / ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa
Sinua ylistämme.”

Troparit:

Isääsi kunnioittaen ja osoittaen, ettet ollut Jumalan vastustaja, Sinä, Kristus,
rukoilit, mutta nostit omalla vallallasi ylös neljättä päivää kuolleena olleen.

Kun Sinä, minun Kristukseni, nostit neljättä päivää haudassa olleen Lasaruksen
ylös, Sinä annoit totisen todistajan omasta kolmantena päivänä tapahtuneesta
ylösnousemisestasi.

Sinä kuljit, itkit ja puhuit osoittaen ihmisvoimasi, minun Vapahtajani, mutta
jumalallisen voimasi näyttäen Sinä nostit ylös Lasaruksen.

Vapaasta tahdostasi Sinä, Valtias Vapahtajani, toteutit sanomattomasti
molempien luontojesi mukaisesti minun pelastukseni.
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Katabasia

”Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut,/ oi puhdas Neitsyt,/ tunnustamme
Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi / ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa
Sinua ylistämme.”

PIENI EKTENIA
PYHÄ ON HERRA MEIDÄN JUMALAMME, 1. SÄV.

Lukija:  EKSAPOSTILARIO

Sinun sanasi kautta, oi Jumalan Sana, Lasarus nyt karkeloi palattuaan elämään.
Ihmiset kunnioittavat Sinua palmunoksin, sillä kuolemasi kautta Sinä, Väkevä,
teet tyystin lopun tuonelasta.

Kunnia … Sama uudelleen.

Nyt …  3.säv.

Lasaruksen kautta Kristus jo tavoittelee saaliikseen Sinua, kuolema. Tuonela,
missä on voittosi? Betanian itku siirtyy nyt sinuun. Heiluttakaa kaikki
Kristukselle voiton lehviä!

Kuoro: KIITOSPSALMI, 1. säv.

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa./ Ylistäkää Herraa taivaista,/ ylistäkää
Häntä korkeuksissa.// Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.
Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä,/ ylistäkää Häntä, kaikki Hänen
sotajoukkonsa,// Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.
Tämä on kaikkien Hänen hurskaittensa kunnia.

KIITOSSTIKIIRAT:  1.sävelmä:

Liitelauselma: Tämä on kaikkien Hänen hurskaittensa kunnia.

Sinä, pitkämielinen Kristus,/ joka olet ihmisten ylösnousemus ja elämä,/ tulit
Lasaruksen haudalle ja todistit meille molemmista olemuksistasi,/ sillä Sinä tulit
puhtaasta Neitseestä Jumalana ja Ihmisenä./ Ihmisenä Sinä kysyit, mihin hänet
on haudattu,/ mutta Jumalana Sinä nostit neljättä päivää kuolleena olleen //
elämää kantavalla viittauksellasi.

Liitelauselma: Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, ylistäkää Häntä Hänen
väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.

Kun Sinä, Kristus,/ nostit neljättä päivää kuolleena olleen Lasaruksen
tuonelasta/ ennen omaa kuolemaasi,/ Sinä järkytit kuoleman vallan / ja yhden
ystäväsi kautta edeltä julistit kaikkien ihmisten vapautumista turmeluksesta./
Sen tähden me kumarramme kaikkivoimallista valtaasi ja huudamme://
Siunattu olet Sinä, Vapahtaja, armahda meitä!

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää Häntä,
sillä Hänen herrautensa on suuri.



25

Martta ja Maria sanoivat Vapahtajalle:/ Herra, jos olisit ollut täällä,/ ei Lasarus
olisi kuollut./ Mutta Kristus, joka on nukkuneitten ylösnousemus,/ nosti jo
neljättä päivää kuolleena olleen ylös./ Tulkaa, kaikki uskovaiset,
kumartakaamme Häntä,// joka tulee kunniassa pelastamaan meidän sielumme!

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää Häntä harpuilla ja
kanteleilla.

Kristus, vaikka Sinä annoit opetuslapsillesi merkin jumaluudestasi,/ Sinä
kansan edessä nöyryytit itsesi haluten salata sen./ Sen tähden Sinä edeltä
tietävänä Jumalana ennustit Lasaruksen kuoleman,/ mutta Betaniassa ihmisten
edessä Sinä ihmisenä et tiennyt ystäväsi haudan paikkaa,/ vaan kysyit sitä./
Mutta kun neljättä päivää kuolleena ollut nousi ylös Sinun kauttasi,/ hän ilmaisi
jumalallisen valtasi.// Kaikkivoimallinen Herra, kunnia olkoon Sinulle.

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää Häntä
kielisoittimilla ja huiluilla.

4.säv.
Kristus, Sinä nostit ylös neljättä päivää kuolleena olleen ystäväsi,/ Sinä lopetit
Martan ja Marian valituksen ja osoitit kaikille,/ että Sinä täytät kaiken
jumalallisella vallallasi ja vapaalla tahdollasi./ Sinulle kerubit lakkaamatta
huutavat: Hoosianna korkeuksissa!// Siunattu olet Sinä, kaiken Jumala! Kunnia
olkoon Sinulle!

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä
kumisevilla kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa!

Martta huusi Marialle:/ Opettaja on tullut ja kutsuu sinua, tule!/ Ja hän juoksi
sinne, missä Herra seisoi,/ ja nähdessään Hänet huusi, kumarsi,/ suuteli Hänen
puhtaita jalkojaan ja lausui:// Herra, jos olisit ollut täällä, ei veljemme olisi
kuollut!

Liitelauselma: Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! Älä unhota kurjia.

8.säv.
Betaniassa Sinä nostit ylös neljättä päivää kuolleena olleen Lasaruksen,/ sillä
kun vain tulit haudalle,/ Sinun äänesi koitui kuolleen elämäksi,/ ja huoaten
pelosta tuonela päästi hänet./ Suuri on se ihme!// Armorikas Herra, kunnia
olkoon Sinulle!

Liitelauselma: Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki Sinun
ihmetyösi.

Herra, Sinä sanoit Martalle:/ Minä olen ylösnousemus./ Ja Sinä näytit sanasi
teoissa toteen,/ kun kutsuit Lasaruksen tuonelasta./ Minä rukoilen Sinua,
laupias ja ihmisiä rakastava:/ Nosta ylös minutkin,// joka olen himoissa kuollut!

Kunnia … 2.säv.
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Suuri ja outo ihme on tänään tapahtunut!/ Kristus nosti sanallaan neljättä
päivää kuolleena olleen haudasta / ja kutsui ystävänsä./ Ylistäkäämme Häntä,
ylen kunniakasta,/ että Hän vanhurskaan Lasaruksen esirukousten kautta //
pelastaisi meidän sielumme.

Nyt … 2.säv.

Korkeasti siunattu olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt,/ sillä Hän, joka Sinusta
lihaksi tuli, vangitsi tuonelan,/ kutsui jälleen Adamin, kukisti kirouksen voiman,
vapahti Eevan,/ kuoletti kuoleman ja me Hänen kauttansa eläviksi tulimme./
Sen tähden me veisaten huudamme:/ Kiitetty olet Sinä, Kristus meidän
Jumalamme,/ näin suosiollinen meille,// kunnia olkoon Sinulle!

Kuoro:  SUURI YLISTYSVEISU

Kunnia Jumalalle korkeuksissa / ja maassa rauha / ja ihmisillä hyvä tahto! /
Me kiitämme Sinua, me ylistämme Sinua,/ kumarramme Sinua, kunnioitamme
Sinua,/ kiitosta kannamme Sinulle Sinun suuren kunniasi tähden!/

Herra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä, Kaikkivaltias!/ Herra, ainokainen
Poika, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki!/ Herra, Jumala, Jumalan Karitsa, Isän
Poika,/ joka otat pois maailman synnin, armahda meitä!/ Sinä, joka maailman
synnit otat pois,/ ota vastaan meidän rukouksemme!/ Sinä, joka Isän oikealla
puolella istut, armahda meitä,/ sillä Sinä olet ainoa pyhä,/ Sinä olet ainoa Herra,
Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Amen./

Joka päivä minä ylistän Sinua ja kiitän Sinun nimeäsi iäti ja iankaikkisesti./

Suo, Herra, että me tämän päivän syntiä tekemättä viettäisimme!/

Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala,/ sekä kiitetty ja ylistetty on Sinun
nimesi iankaikkisesti. Amen./

Olkoon Sinun laupeutesi, Herra, meidän päällämme, niin kuin me Sinuun
uskallamme./ Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minua käskyjäsi tuntemaan!(3)/
Herra, Sinä olet meidän turvamme suvusta sukuun!/ Minä sanoin: Herra,
armahda minua,/ paranna minun sieluni, sillä minä olen syntiä tehnyt Sinua
vastaan!/ Herra, Sinun puoleesi minä käännyn: Opeta minua Sinun tahtoasi
täyttämään,/ sillä Sinä olet minun Jumalani, sillä Sinussa on elämän lähde;/
Sinun valkeudessasi me valkeuden näemme.// Jatka laupeuttasi niille, jotka
Sinut tuntevat!

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä. ( 3 ) /

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.
Amen./ Pyhä Kuolematon, armahda meitä.//

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä.
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JUHLAN TROPARI: 1. sävelmä:

Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen / Sinä, oi Kristus Jumala,
kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen./ Sen tähden mekin
lapsukaisten tavoin kantaen voiton merkkejä / huudamme Sinulle, kuoleman
voittajalle:/ Hoosianna korkeuksissa, // siunattu olet Sinä, joka tulet Herran
nimeen.

HARTAUDEN EKTENIA
ANOMUSEKTENIA

VIGILIAN LOPPU NORMAALISTI
(loppusiunauksessa muistelemme Lasarusta!)

I-HETKI

P. JOHANNES KRYSOSTOMOKSEN JUMALALLINEN LITURGIA

SUNNUNTAIN ANTIFONIT
Autuuden lauseiden troparit veisuista 3., 6. ja 8.

Pienen saaton jälkeen:

TULKAA, KUMARTUKAAMME JA LANGETKAAMME KRISTUKSEN ETEEN./
PELASTA PYHISSÄ IHMEELLINEN JUMALAN POIKA, MEIDÄT,
JOTKA SINULLE VEISAAMME:// HALLELUJA.

JUHLAN TROPARI: 1. sävelmä:

Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen / Sinä, oi Kristus Jumala,
kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen./ Sen tähden mekin
lapsukaisten tavoin kantaen voiton merkkejä / huudamme Sinulle,
kuoleman voittajalle:/ Hoosianna korkeuksissa, //
siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimeen.

Kunnia … nyt

KONTAKKI, 2. sävelmä

Kristus, kaikkien ilo, totuus ja valkeus,/ elämä ja maailman ylösnousemus,/
ilmestyi hyvyydessään maan päälle / ja oli ylösnousemuksen esikuva,//
antaen kaikille jumalallisen vapahduksen.

PYHÄ JUMALA – veisun sijaan:

Niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, te olette Kristukseen
pukeutuneet. Halleluja.

PROKIMENI, 3.säv.

Herra on minun valkeuteni ja autuuteni:/ ketä minä pelkään!
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Liitelauselma: Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!

EPISTOLA: Hebr. 12: 28 – 13: 8.

Veljet,

Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia,
kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti,
kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi
polttava tuli.

Pysyköön veljesrakkautenne elävänä. Älkää unohtako osoittaa
vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi
enkeleitä. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan,
muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin ruumiinne kivun.

Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne,
sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat.

Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse
sanonut: -- Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.

Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa: -- Herra on minun auttajani,
siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä?

Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää
mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa
esikuvaksenne. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.

HALLELUJA, 5. säv.

Liitelauselma: Herra on Kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella.

Liitelauselma: Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju.

”TOTISESTI ON KOHTUULLISTA” - SIJAAN JUHLAN 9-VEISU:

Puhtainta Jumalansynnyttäjää,/ joka kantoi povessaan jumaluuden tulta / siitä
kuitenkaan vahingoittumatta,// ylistysveisuin kunnioittakaamme.

EHTOOLLISLAUSELMA:

Lasten ja imeväisten suusta olet  Sinä valmistanut itsellesi kiitoksen.

v

Trapezassa tarjoamme hilloa  ja öljyä,
ja  jos on kalan mätiä - ikraa -  annamme jokaiselle veljelle kolme lusikallista,

ja  juomme viiniä!
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