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Ylösnousemuksen kirkon vihkiminen; kalliin ristin esijuhla;  

pyhä marttyyri Kornelios. 

 

1. Jos vihkimisen muisto osuu muulle päivälle kuin sunnuntaiksi, palvelus laule-
taan ristin esijuhlan veisujen kanssa, niin kuin mineassa on osoitettu. 

 

2. Jos vihkimisjuhla osuu sunnuntaiksi, lauantai-iltana alkupsalmin ja katisman 
jälkeen laulamme avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 3 vihkimisen 
stikiiraa ja 3 ristin esijuhlan stikiiraa ristin päivän pienestä ehtoopalveluksesta, 
kunnia, "Viettäessämme kirkon vihkimisen muistoa", nyt, vuorosävelmän 1. stikii-
ra Jumalansynnyttäjälle. Saatto, "Oi Jeesus Kristus", prokimeni, vihkimisjuhlan 
parimiat. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, kunnia, nyt, "Kristuksen kolmi-
osainen risti". Ylösnousemustropari, vihkimisjuhlan tropari ja esijuhlan tropari. 
Päätössiunaus. 

 

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa, psalmin 51 jälkeen kolminaisuuskanoni, 
kolminaisuustroparit, "Pyhä Jumala" vihkimisjuhlan tropari, ja heksapsalmi. "Ju-
mala on Herra" jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa, psalmikatismat, 
katismatropareina ylösnousemustroparit ja Jumalansynnyttäjän troparien sijaan 
vihkimisjuhlan katismatroparit. "Kiitetty olet Sinä Herra", vuorosävelmän hypakoe, 
antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni, ristin kanoni ja vihkimisjuhlan kanoni. 
3:nnen veisun jälkeen vihkimisjuhlan katismatropari "Uskoen vietämme kirkkaasti 
huoneesi vihkimisjuhlaa". 6:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja -iikossi, 
päivän pyhien muisto, katabasioina "Mooses teki ristinmerkin" ja aamupalveluk-
sen evankeliumi. "Me ylistämme Sinua", Ylösnousemuseksapostilario ja vihkimis-
juhlan eksapostilariot "Maan keskellä Herra ja Jumala" ja "Iloiten me huudamme 
Sinulle". Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 vihkimisjuhlan stikiiraa "Tä-
nään vihitään", liitelauselmina 1: "Herra, minä rakastan Sinun huonettasi, Sinun 
asuinsijaasi, sitä paikkaa, jossa Sinun kirkkautesi asuu"; 2: "Jumala, hiljaisuudes-
sa kiitetään Sinua Siionissa, ja Sinulle täytetään lupaus [Jerusalemissa]". Kunnia, 
evankeliumistikiira, nyt, "Korkeasti siunattu olet Sinä", suuri ylistysveisu, "Tänä 
päivänä on maailmalle pelastus tullut." 

 

4. Liturgiassa antifonipsalmit ja autuuden lauseet, tropareina 4 vuorosävelmän 
troparia ja 4 vihkimisjuhlan kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylös-
nousemustropari, esijuhlan tropari, vihkimisjuhlan tropari, temppelin pyhän tropari 
ja kontakki "Kaikki uskovaiset valistava Kirkko". Ristin juhlaa edeltävän sunnun-
tain epistola ja evankeliumi. "Totisesti on kohtuullista", ehtoollislauselmana "Ylis-
täkää Herraa taivaista, Me näimme totisen Valkeuden" ja päätössiunaus. 
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Jos vihkimisjuhla osuu lauantaiksi, luetaan ristin juhlaa edeltävän lauantain epis-
tola ja vihkimisjuhlan evankeliumi. Ehtoollislauselmana "Herra, minä rakastan Si-
nun huonettasi, Sinun asuinsijaasi." 

 

Ylösnousemuksen kirkon vihkiminen; kalliin ristin esijuhla; pyhä marttyyri Korne-
lios Sadanpäämies. 

 

EHTOOPALVELUS 

 

Avuksihuutostikiirat. Vihkimisjuhlan stikiirat, 6. säv. 

Oikein on vanha laki käskenyt kunnioittamaan uudeksi vihkimisen juhlaa, / mutta 
uutta kunnioitetaankin vihkimisjuhlan kautta. / Uudistuvathan saaretkin Jumalan 
edessä, / niin kuin Jesaja sanoo, / ja sillä hän tarkoittaa pakanoitten kirkkoja, / jot-
ka on vasta perustettu lujalle perustukselle Jumalassa. // Sen tähden mekin vie-
tämme hengellisesti tätä vihkimisjuhlaa. 

 

Uudistukaa, veljet! / Pankaa pois vanha ihminen / ja vaeltakaa uudessa elämässä 
pitäen kurissa kaiken, mikä johtaisi kuolemaan. / Kasvattakaamme kaikki jä-
senemme, / vihatkaamme väärää puusta syömistä, / ja muistelkaamme vanhaa 
vain sitä karttaaksemme. / Niin uudistuu ihminen, // niin kunnioitetaan uudeksi 
vihkimisen juhlaa. 

 

6. säv. Anatolioksen runo 

Sinä, Kristus, ikiaikainen Sana, / pystytit Kirkkosi vahvaksi torniksi, / sillä Sinä pe-
rustit sen uskon kalliolle. / Kun sillä on Sinut, joka viimeisinä aikoina tulit ihmisek-
si, / se pysyy iankaikkisesti järkkymättä. / Kiittäen me siis ylistämme Sinua veisuin 
ja sanomme: / Sinä olet meidän Kuninkaamme ennen aikoja, aikojen kuluessa ja 
yhä vieläkin, // kunnia olkoon Sinulle! 

 

Pyhän stikiirat, 4. säv. 

Kristus hyväksyi hyvät tekosi, oi Kornelios, / ja jumalalliset rukouksesi, / ja lähetti 
Sinulle pyhän enkelin, joka valisti Sinut. / Pyhistä apostoleista ensimmäinen uu-
disti veden ja Hengen kautta / koko perhekuntasi, oi ylistettävä, // ja johdatti Hen-
gen armosta Sinut hyvän salaisuuden tuntemiseen. 

 

Pappeuden voitelun vaatettamana / Sinä riensit julistamaan pakanoille pelastavaa 
saarnaa. / Sinä, jumalinen, kitkit eksytyksen ohdakkeet / ja istutit eksymättömän 
opin sieluihin Hengessä. / Sen tähden me iloiten ylistämme Sinua autuaaksi, // oi 
Jumalan valitsema piispa ja voittamaton marttyyri Kornelios. 

 

Mielettömät, jotka seurasivat hyviä elintapojasi, / osoittautuivat ymmärtäväisiksi. / 
Kuoltuasi Sinä luonnon lain mukaisesti asetuit autuaaseen hautaan asumaan / ja 
teit sen monien ihmeitten lähteeksi. / Oi viisas, Jumalan innoittama Kornelios. / 
Sinä parannat vaivatut // ja karkoitat pahuuden henget Pyhässä Hengessä. 
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Kunnia - -. 6. säv. Munkki Johanneksen runo 

Viettäessämme kirkon vihkimisen muistoa / me ylistämme Sinua, Herra, pyhityk-
sen antajaa / ja rukoilemme, että meidän sielumme aistit pyhittyisivät / kunniak-
kaitten taistelijoitten esirukousten tähden, // oi hyvä ja kaikkivoimallinen. 

 

Nyt - -. 6. säv. Munkki Johanneksen runo 

Tänään on puu tullut julki, / tänään on hebrealaisten suku tuhoon joutunut, / tä-
nään usko tulee ilmi uskovien kuningasten kautta. / Puun tähden Aadam lankesi, / 
mutta puun tähden pahat henget nyt vapisevat. // Kaikkivoimallinen Herra, kunnia 
olkoon Sinulle! 

 

Saatto, päivän prokimeni ja parimiat 

 

Kolmannesta (*ensimmäisestä) kuningasten kirjasta (8:22-23, 27-30): 

Salomo astui Herran alttarin eteen koko Israelin seurakunnan nähden, ojensi kä-
tensä taivasta kohti ja sanoi: "Herra, Israelin Jumala, ei ole Sinun vertaistasi ju-
malaa, ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Katso, taivaisiin ja taivas-
ten taivaisiin Sinä et mahdu; kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen ra-
kentanut! Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra, 
minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päi-
vänä rukoilee Sinun edessäsi, ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temp-
peliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta Sinä olet sanonut: 'Minun nimeni on asuva 
siellä', niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin käänty-
neenä rukoilee.Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin rukous, jonka he rukoilevat tä-
hän paikkaan päin kääntyneinä; kuule asuinpaikastasi, taivaasta, ja kun kuulet, 
niin anna anteeksi. 

 

Sananlaskujen kirjasta (3:19-34): 

Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut. Hänen toimes-
tansa syvyydet kuohuivat esiin, ja pilvet pisaroivat kastetta. Poikani, nämä älkööt 
häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidokkuus, niin ne ovat elämä sinun 
sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä louk-
kaa jalkaasi. Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi 
makea. Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yl-
lättää. Sillä sinä saat luottaa Herraan, Hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiin-
ni. Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit. Älä sano lähimmäisellesi: 
"Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan", kun sinulla kuitenkin on. Älä 
mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu. Älä riitele 
kenenkään kanssa syyttä, kun ei toinen ole sinulle pahaa tehnyt. Älä kadehdi vä-
kivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse; sillä väärämielinen on Her-
ralle kauhistus, mutta oikeamielisille Hän on tuttava. Herran kirous on jumalatto-
man huoneessa, mutta vanhurskasten asuinsijaa Hän siunaa. Pilkkaajille Hänkin 
on pilkallinen, mutta nöyrille Hän antaa armon. 

 

Sananlaskujen kirjasta (9:1-11): 
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Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä. Hän on teuraan-
sa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. Hän on palveli-
jattarensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä: "Joka 
yksinkertainen on, poiketkoon tänne". Sille, joka on mieltä vailla, Hän sanoo: 
"Tulkaa, syökää minun leipääni ja juokaa viiniä, minun sekoittamaani. Hyljätkää 
yksinkertaisuus, niin saatte elää, ja astukaa ymmärryksen tielle." - Joka pilkkaa-
jaa ojentaa, saa itsellensä häpeän, ja häpeäpilkun se, joka jumalatonta nuhtelee. 
Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi; nuhtele viisasta, niin hän sinua ra-
kastaa. Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu; opeta vanhurskasta, niin hän saa 
oppia lisää. Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmär-
rystä. - "Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet." 

 

Virrelmästikiirat, ristin stikiirat, 5. säv. 

Iloitse, eläväksitekevä risti, / hurskauden kukistumaton voima, / paratiisin ovi, us-
kovaisten tuki., Kirkon suojelus! / Sinun kauttasi on turmelus hajotettu ja tyhjäksi 
tehty, / kuoleman valta rikki poljettu, / ja me kohoamme maasta taivaaseen. / Risti 
- voittamaton ase, pahojen henkien vastustaja, / marttyyrien kunnia, pyhittäjien 
todellinen kaunistus, / pelastuksen turva, // Sinä lahjoitat maailmalle suuren lau-
peuden. 

 

Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa Hänen jal-
kainsa astinlaudan eteen. Hän on pyhä. 

 

Iloitse, Herran risti, / sillä Sinun kauttasi ihmiskunta pääsi vapaaksi kirouksesta! / 
Sinä, kaikkein kunniallisin risti, / ilon totinen merkki, / kukistat ylentämiselläsi vi-
holliset. / Sinä olet meidän apumme, hallitsijain tuki, vanhurskasten voima, / pap-
pien kaunistus ja vaaroista vapauttaja. / Sinä olet voiman sauva, jolla meitä pai-
mennetaan, / rauhan ase, jota enkelit peläten vartioivat. / Sinä olet Kristuksen ju-
malallinen kunnia, / Hänen, joka antaa maailmalle suuren armon. 

 

Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän toimittaa pe-
lastuksen maan päällä. 

 

Iloitse, kunniallinen risti, / sokeiden opastaja, sairaiden parantaja ja kuolleiden 
ylösnousemus, / joka olet nostanut synnin syvyydestä meidätkin turmeluksen 
omat. / Sinun voimallasi on kuoleman valta kukistettu ja perkeleen voima voitettu. 
/ Me ihmiset olemme päässeet osallisiksi jumaloitumisesta / ja katoamattomuus 
on puhjennut kukkaan. / Kun näemme pappien tänään ylentävän pyhän ristin, / 
me kunnioitamme Häntä, / joka ylennettiin ristinpuussa, / sillä Häneltä me saam-
me runsaat armolahjat. 

 

Kunnia - -. 2. säv. Anatolioksen runo 

Viettäessämme Sinun ylösnousemuksesi pyhän temppelin vihkimisjuhlaa / me 
ylistämme Sinua, oi Herra, / joka olet sen pyhittänyt / ja armosi voimassa tehnyt 
täydelliseksi. / Sinä iloitset niistä pyhistä salaisuuksista, joita uskovaiset siinä toi-
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mittavat, / ja otat palvelijaisi kädestä vastaan verettömän ja puhtaan uhrin. / Oi-
kein uhraaville Sinä annat puhdistuksen synneistä // ja suuren armon. 

 

Nyt - -. 2. säv. Anatolioksen runo 

Hurskas hallitsija näki taivaalla maahan kätketyn jumalallisen aarteen, / elämän-
antajan ristin, / joka on väkevä merkki vihollisten voittamiseksi. / Jumalan innoit-
tamana hallitsija riensi iloiten, uskossa ja toivossa vahvistuneena, / ylentämään 
Herran ristin kaikkien nähtäväksi. / Nöyrästi hän nosti maan povesta ristin, jolla 
kärsien Kristus lunasti maailman // ja pelasti meidänkin sielumme. 

 

Vihkimisjuhlan tropari, 4. säv. 

Herra, Sinä olet tuonut ilmi yhdistyneinä ylhäisen taivaanvahvuuden ihanuuden / 
ja kunniasi maanpäällisen pyhä huoneen kauneuden. / Pidä se vahvana iankaik-
kisesta iankaikkiseen / ja ota vastaan ne rukoukset, / joita me siinä lakkaamatta 
Sinulle kannamme, / Jumalansynnyttäjän esirukousten tähden, // oi kaikkien elä-
mä ja ylösnousemus. 

 

Kunnia - - nyt - -. Ristin tropari, 2. säv. 

Herra, me tuomme puolustukseksemme eteesi hyvyytesi elävöittävän ristin, / jon-
ka Sinä lahjoitit meille ansiottomille. / Oi ainoa ihmisiä rakastava, / pelasta hallitsi-
jamme ja kaupunkisi // ja anna meille rauha Jumalansynnyttäjän tähden.  

 

AAMUPALVELUS 

 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4. säv. 

Kristus on valistanut kaiken tulemisellaan, jumalallisessa Hengessänsä Hän on 
tehnyt uudeksi maailman ja sielut uudistuvat. Herran kunniaksi on nyt kohotettu 
huone, jossa Kristus, meidän Jumalamme, uudistaa uskovaisten sydämen ihmis-
ten pelastukseksi. 

 

Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen 

 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4. säv. 

Uskovaiset, tänään on vihkimisjuhlan päivä koittanut meille, Kristuksen laumalle, 
ja se kehottaa kaikkia uudistumaan ja uskoen veisaamaan sydämen pohjasta, 
kirkkain kasvoin, lauluja Herralle, meidän Lunastajallemme, joka meidät uudistaa. 

 

Kunnia - - nyt - -. Sama uudelleen 

 

Esijuhlan kanoni, jonka akrostikon, Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta, 
muodostuu aakkosista. Germanoksen runo. 

 

1. veisu. 4. säv. Irmossi 
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Oi Neitseestä syntynyt, / minä rukoilen Sinua: / Hukuta sielun puhtauden meren 
syvyyteen faraon joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, // että kuoletettuani 
oman tahtoni voisin puhtauden harpulla soittaa Sinulle voittovirren. 

 

Troparit 

Riemuitse, taivas, ja maa iloitkoon! Pyhä risti saapuu pyhittämään meidät armos-
sa, kun me sitä tervehdimme pyhityksen lähteenä ja kaikkien jumaloitumisen al-
kusyynä. 

 

Oi pyhä risti, vahvista meidät jumalisesti käymään taivaallista polkua, kun me us-
koen Sinua kumarramme, että välttäisimme vastustajan rotkot ja tulisimme osalli-
siksi jumalallisesta kunniasta. 

 

Tultuamme Sinun kauttasi, oi kunnioitettava risti, Luojan tuntemiseen me aina sy-
leilemme Sinua koko sydämestämme ja sielustamme nähdessämme Sinut edes-
sämme, ja mielemme valistuneena me ylistämme kaiken alkusyytä Sanaa. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä Jumalan kaupunki, kaiken Kuninkaan jumalan vastaanottanut kirkas ja puh-
das aarre, viaton Jumalansynnyttäjä, varjele perintöäsi, joka aina ylistää Sinua ja 
uskoen kunnioittaa Poikaasi. 

 

Vihkimisjuhlan kanoni. Munkki Johanneksen runo. 

1. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki / muinainen Israel erä-
maassa / Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla // karkotti pa-
kosalle Amalekin sotajoukon. 

 

Troparit 

Kristus, joka muinoin ohjasit tulipatsaassa valittua Israelia, Sinä istutit kasteen 
peson kautta Siioniin kirkon, joka huutaa: Veisatkaamme Jumalallemme virsi! 

 

Tänään Sinun lähestymätön kunniasi on tehnyt Sinulle maan päälle pystytetyn 
temppelin taivaaksi, jossa me yhteen ääneen laulamme: Veisatkaamme Jumalal-
lemme virsi! 

 

Herra, kirkko ei kaunistu lain kautta eikä orjallisen kätten ojentamisen kautta, 
vaan ristin armosta kerskaten se laulaa Sinulle: Veisatkaamme Jumalallemme 
virsi! 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän tahdosta Sinussa sikisi siemenettä jumalallisesta Hengestä Jumalan Poika, 
ja Sinä synnytit lihallisesti Hänet, joka on syntynyt Isästä äidittä ja meidän täh-
temme Sinusta isättä. 
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Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Autuas, minä veisaan ihmeittesi kunniasta. 
Joosef. 

1. veisu. 5.säv. Irmossi 

Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, / syöksi hevoset ja 
ratsumiehet Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, // joka veisasi voittovirren. 

 

Troparit 

 

Oi Jumalan autuuttama piispa, valista rukoustesi kautta meidät, jotka vietämme 
tätä pyhää, valoisaa, jumalallista ja ylen kirkasta nukkumisesi muistojuhlaa. 

 

Jo ennen täydellistä salaisuuksiin vihkimistäsi Sinä, viisas Kornelios, vietit aikasi 
laupeuden teoissa ja rukouksessa, etsien vilpittömin mielin kaikkien Herraa. 

 

Kun suuressa hyvyydessään lihaan yhdistynyt Herra vihki Sinut, oi autuas, kor-
keimman apostolin kautta salaisuuksien tuntemiseen, Sinä opit selvästi Hänen 
pelastavat lakinsa. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä Valtiatar, Sinä tenhoat uskovien sydämet aina ylistämään 
Sinua kyltymättömin haluin, sillä kunnian Herran synnyttäjänä Sinä, puhdas, olet 
ihmisten kunnia. 

 

Esijuhlan kanoni. 3. veisu. 4. säv. Irmossi 

Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, / vaan Sinusta, oi 
Kristus, / Isän Jumalan olennoituneesta viisaudesta, // sillä ei ole muuta pyhää 
kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava. 

  

Troparit 

Uskoen me kunnioitamme Sinua, Herran kunnioitettava risti, joka olit Kristuksen 
kunnia ja nyt annat puhtaista siivistäsi meille kunnian ja valistat meidät. 

 

Uskovaiset, lähestykäämme riemuiten ja ammentakaamme ikään kuin puhtaasta 
lähteestä ristin iäti eläviä vesiä, että me pelastuneina saisimme veisata ylistystä 
Jumalalle. 

 

Jeesus, joka on Elämä, kuoli ristille ripustettuna. Kun me nyt uskoen sitä sylei-
lemme, me pääsemme kuoleman aiheuttavista himoista. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Tule ja hajota sieluni pimeys, oi puhdas Neitsyt! Katkaise synnin kahleet ja pelas-
ta minut, Sinä joka synnytit Armollisen. 

 

Vihkimisjuhlan kanoni. 4. säv.  Irmossi 
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Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun vä-
kevyyteni, // turvani ja tukeni. 

 

Troparit 

Kun Sinä, Kristus, tänään voitelit maanpäällisen kirkkosi iloöljyllä, Sinä pyhitit sen 
Hengessä. 

 

Kuninkaan kruunun tavoin Sinun ristisi kruunaa kirkon, jonka sortumattomana pe-
rustuksena Sinä, Kristus, olet. 

 

Taloudenhoidossasi Sinä, hyvä, osoitit tänään käsintehdyn majan ymmärryksen 
ylittävän kunniasi asumukseksi. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Jumalan Äiti, yksin olet  tullut maanpäällisille yliluonnollisten hyvyyksien vä-
littäjäksi. Sen tähden me lausumme Sinulle: Iloitse! 

 

Pyhän kanoni. 5. säv. Irmossi 

Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit / 
ja avaruuteen ripustit, / vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, 
// oi ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava. 

 

Troparit 

Kun jumalallisista apostoleista ensimmäinen julisti pelastavia opetuksia, Sinä sait 
huonekuntinesi osallistua Pyhän Hengen valistuksesta ja ottaa jumalallisesta 
suusta koko jumalallisen armon. 

 

Pyhä piispa Kornelios, Sinä kohosit hyveissä ylevälatvaisen setrin tavoin ja kan-
noit meille tuoksuvina hedelminä opetuksesi, ihmeitten armon ja parantavan voi-
masi. 

 

Tultuasi otolliseksi suureen kunniaan Sinä, Kornelios, riensit apostoleista ensim-
mäisen ja monien muidenkin kanssa kaikkialle julistamaan jumalallista saarnaa. 
Sen valistamina me olemme päässeet tietämättömyyden pimeydestä. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, ihmisten turmelukseton uusi kutsu, tulit puhtauden valoisaksi asumukseksi 
ja kannoit valkeuden Antajaa lihaksi tulleena, kun Hän ihmisrakkaudessaan il-
mestyi meidän kaltaisenamme ihmisenä ja hävitti turmeluksen. 

 

Katismatropari, 8. säv. 

Jumalallinen Mooses pystytti maahan todistuksen majan Jumalan ohjeitten mu-
kaan, ja Salomo vihki temppelin uhrein. Uskossa turvaten uuteen Jerusalemiin 
me veisaamme jumalallista ylistystä Daavidin tavoin Hänelle, joka meidän täh-
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temme tuli ristiinnaulituksi, ja rukoilemme anteeksi kaikkia syntejä, jotka olemme 
tehneet. 

 

Ristin katismatropari, 4. säv. 

Valkeutena loistava ristisi, oi Herra, karkottaa pimeyden joukot ja kirkastaa usko-
vaiset, jotka veisaavat: Risti on maailman kerskaus. 

 

Kunnia - -. Pyhän katismatropari, 4. säv. 

Jumalallinen salaisuuksien palvelija Kornelios, Kirkko sai Sinut pakanoiden jou-
kosta pyhäksi esikoisuhriksi, ja nyt Sinä kirkastat sen hyveellisine tekoinesi. 

 

Nyt - -. Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4. säv. 

Uskoen me vietämme kirkkaasti Sinun huoneesi vihkimisjuhlaa, oi puhdas, siu-
nattu, viaton, veisuin ylistetty Neitsyt. Iloiten toivostamme Sinussa, oi Jumalan-
synnyttäjä, me pyydämme Sinua rukoilemaan Sinusta lihaksitullutta Vapahtajaa, 
että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

 

Esijuhlan kanoni. 4. veisu. 4. säv. Irmossi 

Sinä, oi Laupias, / nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan 
/ ja kansat alistuivat, // sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistys-
virteni. 

 

Troparit 

Uskovat ihmiset kumartavat auringolta näyttävää Herran ristiä. Suudelkaamme 
sitä, niin saamme valistuksen sieluumme. 

 

Jumala, joka on Herra, ilmestyi meille lihaksi tulleena ja puulle ylennettynä Hän 
valistaa aina ne, jotka Häntä kumartavat, ja päästää hirveyksistä. 

 

Oi Jumalan Sana, anna armahdus ja rikkomusten päästö meille, jotka uskoen 
kumarramme tänään esillä olevaa kallista ristiäsi. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän helmaa jättämättä Sana lepäsi pienokaisena Sinun helmassasi, oi Neitsyt, 
sillä Hän halusi luoda uudelleen minut, joka olin turmeluksen vallassa. 

 

Vihkimisjuhlan kanoni. 4. säv. Irmossi 

Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, / ristille ylennettynä / seurakunta 
hämmästyksen valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: // Kunnia ol-
koon, Herra, Sinun voimallesi. 

 

Troparit 
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Ei järjettömien uhrieläinten, vaan Sinun elämää kantavasta kyljestäsi vuotaneella 
verellä pirskoitetaan kirkkoa, ja sen tähden se huutaa: Kunnia olkoon, Herra, Si-
nun voimallesi. 

 

Herran ihanat asuinsijat ovat niitä varten, jotka halajavat salaisesti nähdä Hänen 
kasvojensa kunnian, ja yhteen ääneen huutavat: Kunnia olkoon, Herra, Sinun 
voimallesi. 

 

Valitun kansan voitelun kuvauksena kirkko voidellaan tänään kallisarvoisella mir-
halla ja se saa näkymättömästi ottaa vastaan Hengen jumalallisen armon. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Aviota tuntematta Sinä, oi Neitsyt, synnytit ja osoittauduit synnytyksen jälkeenkin 
neitseeksi. Sen tähden me vakain uskoin huudamme vaikenematta Sinulle: Iloit-
se, Valtiatar! 

 

Pyhän kanoni. 5. säv. Irmossi 

Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, / vavistuksella 
huusi Sinulle: / Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan // ja voideltujasi vapahta-
maan. 

 

Troparit 

Saatuasi Hengen armon Sinä, kunniakas Kornelios, kuljit maan päällä kirkkaan 
auringon tavoin ja hajotit epäjumalain palvelemisen pimeyden. 

 

Suuren virran lailla juosten Sinä, Kornelios, kastelet maan koko kasvot jumalalli-
sin opetuksin ja tukahdutat monijumalaisuuden valhevehnän. 

 

Oi autuas Kornelios, kuoltuasi koko maailmalle Sinä julistit kaikille himojen kuolet-
tamille Hänen ylösnousemisestaan, joka oli meidän tähtemme kuoletettu. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Yliluonnollisesti Sinä, puhdas Neitsyt, tulit Isän Viisauden puhtaaksi asumukseksi, 
ja Hänen kauttansa me nyt olemme pelastuneet viisastelijan pahuudesta. 

 

Esijuhlan kanoni. 5. veisu. 4. säv. Irmossi 

Oi Herra, lähetä meille valistuksesi! / Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimey-
destä, // ja anna meille taivaasta Sinun rauhasi! 

 

Troparit 

Oi kallis risti, Sinä pyhän kärsimyksen pyhä tunnus, vahvista turmelevia kärsi-
myksiä vastaan meidät, jotka Sinua kunnioitamme ja tervehdimme. 
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Uskovaiset, sydän ja sielu tänään hyvien ajatusten kirkastamina lähestykäämme 
ja kumartakaamme ristin kunniallista ja jumalallista puuta. 

 

Mooses teki kerran Maaran vedet makeiksi Sinua, oi risti, kuvaavan puun avulla, 
sillä Sinusta on vuotanut ihmisille pelastuksen suloisuus. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Neitsyt, rukoile meidän puolestamme Kristusta, joka pukeutui Sinun puh-
taista veristäsi aineelliseen lihaan ja loi uudelleen ihmiset. 

 

Vihkimisjuhlan kanoni. 4. säv. Irmossi 

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / kään-
nyttäen pois tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, // jotka Sinulle uskolla 
ylistystä veisaavat. 

 

Troparit 

Sinä, Kristus, osoitit kerran Siinailla Moosekselle käsittä tehdyn majan, joka kuva-
si Sinun Kirkkoasi. 

 

Herra, Sinä rakensit maan päälle majan ja voimassasi yhdistät ihmisten joukot 
taivaallisiin joukkoihin. 

 

Herra, me tunnemme Sinut elämän lähteeksi. Tullessasi Sinä, pyhä Kristus, toit 
Kirkollesi rauhan ilosanoman. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä olet voittamaton aseemme vihollisia vastaan, oi Jumalansynnyttäjä. Sinut 
me olemme saaneet pelastuksemme ankkuriksi ja toivoksi. 

 

Pyhän kanoni. 5. säv. Irmossi 

Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, / minä aa-
musta varhain kiiruhdan / huutaen Sinulle: // Valaise minun pimentynyt sieluni, oi 
ainoa laupias. 

 

Troparit 

Kokonaan Kaikkivaltiaaseen turvaten Sinä, salaisuuksien palvelija, et osoittanut 
kunnioitusta kuuroille epäjumalille, vaikka murhanhimoiset ihmiset Sinua pakotti-
vatkin. 

 

Sinä, Kornelios, kutsuit hartaasti avuksesi korkeinta, näkymätöntä Jumalaa, ja ha-
jotit maahan inhottavien epäjumalten temppelin kaikkien ihmeeksi. 

 

Kun Sinä noudatit Kaikkivaltiaan käskyä, Sinut vangittiin ja kahlittiin, mutta mielet-
tömät Sinä, Jumalassa viisas, päästit väärän uskon kahleista. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, vuodata minulle rikkomusten päästö, tule luokseni, sillä minä olen sai-
ras, elämän onnettomuuksien ja ruumiin himojen aallokossa. 

 

Esijuhlan kanoni. 6. veisu. 4. säv.  Irmossi 

Minä vajosin meren syvyyteen / ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyör-
teisiinsä. / Mutta Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, // johdata minun elämäni pois 
turmiosta. 

 

Troparit 

Omasta tahdostaan Sinulle nostettuna Luoja antoi lävistää kylkensä ja vuodatti 
meille verta ja vettä, ja ne loivat uudelleen meidät, jotka uskoen tervehdimme Si-
nua, oi Risti. 

 

Sinä elämää antava Herran puu, kuolemattomuuden lähde, koko maailman lunas-
tus, pelasta meidät, jotka tervehdimme Sinua pelastuksemme suojelijana. 

 

Sinut, oi jumalallinen risti, on annettu meille voittamattomaksi aseeksi, ja Sinun 
avullasi me saamme voiton vihollisten kaikista väijytyksistä, kun me vilpittömin 
sieluin pyhästi Sinua tervehdimme. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä, Sinä tulit Hänen, joka pyhissä lepää, pyhäksi temppeliksi. 
Sen tähden Sinä, Neitsytäiti, pyhität meidät, jotka uskoen veisaamme ylistystäsi. 

  

Vihkimisjuhlan kanoni. 4. säv. Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka 
armon kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä // Sinun 
kyljestäsi vuotaneella puhtaalla verellä. 

 

Troparit 

Kristus Kuningas halusi kunniallisen Kirkkonsa kauneutta ja osoitti sen äidiksi niil-
le, jotka on Hengen kautta otettu pakanuuden orjuudesta lapsiksi. 

 

Vihamielisten pahojen henkien joukot pelkäävät Kristuksen Kirkkoa, joka kantaa 
ristin merkkiä ja jota Hengen pyhittävä valkeus varjoaa. 

 

Kun pakanoista kootulla Kirkolla on perustuksenaan hiekan sijasta Kristus, se 
kantaa lähestymättömän kauneuden seppelettä, valtakunnan kruunua ihanuute-
naan. 

 

Jumalansynnyttäjälle 
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Oi kaikkia ihmeitä suurempaa ihmettä! Hän, joka pitää kaiken hallussaan, sikisi 
miehettä Neitseen kohdussa. 

 

Pyhän kanoni. 5. säv. Irmossi 

Oi Valtias Kristus, / tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri 
/ ja johdata minut // ylös turmeluksesta, oi laupias. 

 

Troparit 

Kun Sinä toimitit rukouksesi puhtaasti, Sinä sait selvästi nähdä enkelin, joka ohja-
si Sinut tuntemaan hyvät ja pelastavaiset salaisuudet. 

 

Hengen kirkastamana Sinä, salaisuuksien palvelija Kornelios, tulit tähdeksi, joka 
valistavin sätein ohjaa maan ääret valkeuteen. 

 

Eksytyksen ennen pimentämä tuli Sinun toimestasi, oi autuas, tuntemaan Herran 
ja otti koko huonekuntineen vastaan jumalallisen puhdistuksen. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä, Sinun neitseellisistä veristäsi tuli kunnian Herra lihaksi, niin 
kuin Hän yksin tietää, ja pelasti hyvyydessään meidät. 

 

Vihkimisjuhlan kontakki, 4. säv. 

Kaikki uskovaiset valistava Kirkko on osoittautunut valon täyttämäksi taivaaksi. 
Siinä seistessämme me huudamme: Herra, vahvista tämä huone! 

 

Iikossi 

Kun Sana tuli lihallisesti luoksemme, ukkosenjylinän poika sanoi vakuuttavasti: 
Me olemme nähneet selvästi sen kirkkauden, joka Pojalla on Isältä armossa ja 
totuudessa. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi meille, jotka uskoen olemme 
ottaneet Hänet vastaan. Me emme ole enää syntyneet verestä emmekä lihan 
tahdosta, vaan Pyhästä Hengestä, kasvaneina me olemme pystyttäneet rukouk-
sen huoneen ja huudamme: Herra, vahvista tämä huone!  

 

Synaksarion 

 

Saman kuun 13:ntena päivänä muistelemme Kristuksen, meidän Jumalamme, 
pyhän ylösnousemisen kirkon vihkimistä. 

 

Säkeitä 

Israelin vanhaa lakia toteuttaen uusi Israel kunnioittaa vihkimisjuhlin hautaasi, oi 
Sana. Ylösnousemuksen uudistusjuhla sattui kolmannelletoista (päivälle). 

 

Samana päivänä pyhän Kornelioksen, Sadanpäämiehen, muisto. 
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Säkeitä 

Sinä, minun Kristukseni, korjaat uskottomasta elämästä uskovien pakanoitten 
esikoislahjana Kornelioksen. 

 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Kronideksen, Leontioksen, Serapionin, Stra-
tonin, Seleykoksen, Makrobioksen, Gordianoksen, Zotikoksen, Elein, Lukianok-
sen ja Valerianoksen muisto. 

 

Pyhittäjäisämme Petros kuolee rauhassa Agreassa. 

 

1720-luvulla kukoistanut uusi pyhittäjä Hierotheos Iberiläinen kuolee rauhassa. 

 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

 

Esijuhlan kanoni. 7. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kolme nuorukaista Baabelissa teki tyhjäksi hirmuvaltiaan käskyn / ja liekkien kes-
keltä huusi: / Kiitetty olet Sinä, Herra, // meidän isiemme Jumala! 

 

Troparit 

Muinoin lapsiaan siunatessaan Jaakob ennalta kuvasi Sinua, oi kallis risti, mutta 
Sinua nyt kumartaessamme me saamme alati ammentaa valistusta. 

 

Halkaistessaan sauvallaan meren jumalallinen Mooses kuvasi muinoin ennalta 
Sinua, oi risti, mutta Sinua nyt kumartaessamme me pääsemme kastumatta läpi 
himojen hirveän meren. 

 

Ottaessamme nyt Sinut, kunnianarvoinen risti, vastaan suin ja sydämin me 
saamme alati ammentaa sielun ja ruumiin terveyttä ja pelastusta. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Siunattu Neitsyt, rukoile meidän, Sinua rukoilevien, puolesta, sillä Sinuun me 
kaikki toivomme ja Sinulle me huudamme: Valtias, älä ylenkatso laumaasi! 

 

Vihkimisjuhlan kanoni. 4. säv. Irmossi 

Persian pätsissä / Aabrahamin sukukunnan lapset / enemmän jumalisuuden in-
non kuin liekkien polttamina huusivat: // Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi 
Herra. 

 

Troparit 

Pätsin liekit osoittautuivat muinoin virvoittaviksi, mutta öljyvoitelu pyhittää nyt ne, 
jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 
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Uudessa, Jumalan vastaanottaneessa majassa me hengellisen Israelin lapset 
virvoitettuina ikään kuin pätsissä huudamme: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppe-
lissä, oi Herra. 

 

Tulkaa te, jotka olet suloisen jumalallisen rakkauden haavoittamia, liittykäämme 
tässä salaisessa häämajassa Kristus ylkään ja huutakaamme: Kiitetty olet Sinä, 
kunnian Herra. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, sillä Sinun kauttasi, oi Ju-
malansynnyttäjä, on annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: Siunattu olet Sinä 
naisten seassa, oi puhtahin Valtiatar! 

 

Pyhän kanoni. 5. säv. Irmossi 

Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukai-
sille, / jotka yksin äänin veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

 

Troparit 

Sinusta, Kornelios, tuli pakanoitten esikoinen, sillä ensimmäisenä Sinä sait ottaa 
vastaan pyhän kasteen ja Hengen armon, niin kuin ennen profeetat. 

 

Jumalallisesta armosta tehden suuria ihmeitä Sinä pyydystit uskoon ennen väärin 
ajatelleet ja opetit heidät veisaamaan: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

 

Jumalan neuvosta maahan kätkeytyen ja pensaassa lymyten Sinä, viisas, osoit-
tauduit ihmeitten armon vuodattajaksi ja sairauksien karkottajaksi. 

 

Sinä, Kornelios, osoittauduit pelastuksen säveltä soivaksi lyyraksi, joka sulostutit 
kaikkien sielun veisatessasi: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

 

Kolminaisuustropari 

Kunnioittakaamme kaikki kolmipersoonaista ykseyttä, alutonta Isää, yksiolennol-
lista Poikaa ja Henkeä veisaten: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalallisen synnytyksesi kautta Sinä, viaton neitsyt, jumaloitit ihmisen saviseok-
sen. Sen tähden me uskovaiset velvollisuutemme mukaan ylistämme Sinua. 

 

Esijuhlan kanoni. 8. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! / Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit 
kasteella nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, / ja opetit heidät vei-
saamaan: // Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

 

Troparit 
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Nyt me kumarramme kaikkien edessä olevaa pelastuksen voittamatonta asetta, 
uskovaisten valmista auttajaa, vahvaa suojelusta, Herran ristiä. 

 

Niin kuin on kirjoitettu Mooses kohotti korkealle tangon päähän poikittain käär-
meen kuvaten ennalta Sinua, kunnioitettava puu, jonka kautta me pelastumme 
hengellisten käärmeitten vahingolta. 

 

Sinä, valon antava kunnioitettava risti, olet meidän sielujemme valistus, sillä Si-
nua syleillen me jumalallisella voimallasi karkotamme pimeyden ruhtinaat ja val-
lat. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Kunnioittakaamme puhdasta Neitsyttä, joka yliluonnollisesti synnytti aluttoman ja 
luomattoman Sanan meidän pelastukseksemme, ja huutakaamme: Neitsyt, me 
ylistämme Sinun synnytystäsi! 

 

Vihkimisjuhlan kanoni. 4. säv. Irmossi 

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, / kun taas 
hurskautta rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat rai-
voavan tulen voiman huutaen: // Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Troparit 

Tänään on Sinun Kirkkosi, oi Herra, pukeutunut jumalallisen armon korkeuksissa 
kutomaan hengelliseen vaatteeseen ikään kuin morsian, ja se kutsuu omat kan-
sansa iloon ja veisaamaan: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Tänään toinen Aadam, Kristus, on osoittanut tämän uuden majansa paratiisiksi, 
joka kantaa elävöittävää ristiä aseena tiedon puuta vastaan niille, jotka veisaavat: 
Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Kolminaisuustropari 

Me kunnioitamme Sinua, aluttoman Isän Poika ja Pyhä Henki, yksi täydellinen, 
aluton, jakamaton, yksiolennollinen ja sekottumaton Jumaluus kolmessa persoo-
nassa, ja veisaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikista sukukunnista olet yksin Sinä, puhdas Neitsyt, osoittautunut Jumalan Äi-
diksi. Sinä, viaton, tulit Jumaluuden asumukseksi eikä lähestymättömän Valkeu-
den tuli Sinua polttanut. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi Jumalan Mor-
sian Maria. 

 

Pyhän kanoni. 5. säv. Irmossi 

Sinulle, kaiken Luojalle, / nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan 
kiitosvirren: / Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 
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Troparit 

Vilpittömin mielin Sinä etsit koko sielustasi maan yksin päällä ilmestynyttä Juma-
laa. Sen tähden Sinä, jumalankantaja, tulit pakanain kalliiksi esikoisuhriksi ja 
Hengen astiaksi. 

 

Tulisten sanojesi hiilin Sinä, autuas, poltit turhuuden aineen. Sen tähden Sinä siir-
ryit illattomaan valkeuteen ja valistat kaikki, jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi. 

 

Oi jumalinen Kornelios, kaikki olemattomuudesta kutsunut Sana tuli perintöosak-
sesi, auttajaksesi, pelastajaksesi, väkevyydeksesi, ylistysveisuksesi ja opastajak-
sesi. 

 

Kolminaisuustropari 

Pyhä Isä, Pyhä Sana ja Pyhä Henki, luomaton ja jakaantumaton Kolminaisuus, 
pelasta ne, jotka rakkaudella veisuin ylistävät valtaasi, hallitustasi ja majesteettia-
si. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsyt, vuodata kuten aina armosi meille ja rukoile, että me saisimme 
anteeksi kaikki rikkomuksemme, jotka olemme tietäen ja tietämättämme huolimat-
tomasti tehneet. 

 

Esijuhlan kanoni. 9. veisu. 4. säv. Irmossi 

Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: / Jumala tuli Sinun kupeistasi. / 
Hän ilmestyi maan päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. // Sen tähden 
me kaikki ylistämme Sinua, oi Jumalansynnyttäjä. 

 

Troparit 

Sinulle ylennettynä Kristus totisesti ylensi tuhon syvyyteen langenneen maailman, 
oi Herran risti. Sen tähden me nyt rakkaudella kumarramme, kunnioitamme ja 
ylistämme Sinua. 

  

Puhdistakaamme sielumme ja sydämemme kestävinä hyvissä teoissa ja kumar-
takaamme uskolla ja rakkaudella hartain mielin nähdessämme keskellämme ristin 
puun. 

 

Oi ihana risti, suuren auringon tavoin Sinä valaiset säteilläsi pimeydessä olevat ja 
poltat pahat henget. Valista kaikki, jotka uskoen Sinua kumartavat. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä jumalallisen Valkeuden asumus, valista 
minutkin ja karkota himojen pimeys ja hekumain totisesti synkeä yö. 
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Vihkimisjuhlan kanoni. 4. säv. Irmossi 

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toi-
sistaan erillään olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neit-
syt, riemuiten ylistämme. 

 

Troparit 

Tulkaa, katsokaamme puhtain sydämin ja raittiin mielen silmin Kuninkaan Tyttä-
ren, Kirkon, ihanuutta, joka loistaa kultaa kirkkaammin, ja ylistäkäämme sitä. 

 

Iloitse ja riemuitse, Sinä suuren Kuninkaan Morsian, sillä selvästi Sinä heijastat 
Ylkäsi ihanuutta ja huudat kansasi kanssa: Sinua, oi Elämän Antaja, me ylistäm-
me! 

 

Oi ihmisiä rakastava Vapahtaja, anna Kirkollesi puolustus korkeuksista, sillä se ei 
tunne ketään muuta, kuin Sinut, joka kerran annoit henkesi sen edestä, ja Sinua 
se tuntiessaan ylistää. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä suuren Kuninkaan armoitettu Morsian! Sinun kauttasi, oi puhdas, me 
kaikki olemme päässeet Eevan kirouksesta, ja Sinun synnytyksesi kautta, oi avi-
oon käymätön, me olemme löytäneet elämän. 

 

Pyhän kanoni. 5. säv. Irmossi 

Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Ju-
malihmisen. / Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä au-
tuaaksi ylistämme. 

 

Troparit 

Puhtaan muistosi johdosta koko Kirkko kokoontuu pyhään juhlaan, oi Kristuksen 
saarnaaja, sillä saatuasi Pyhän Hengen Sinä osoittauduit pyhien opetuslasten ve-
roiseksi. 

 

Sinä, pyhä ja autuas, tulit pappina ihanaksi hurskaissa opeissa, Sinä tulit Jumalan 
jumalallisten palvelushenkien kaltaiseksi, ja Sinusta kumpuaa alati parannusvirto-
ja, jotka tekevät lopun ihmisten sairauksista. 

 

Pukeutuneena pelastuksen vaatteeseen, jonka Kristus lihaan tultuaan kutoi, Sinä, 
ylistettävä, nyt vaellat riemuiten ylhäisessä valtakunnassa ja saat selvästi nähdä 
Yljän totisen kauneuden. 

 

Pyhä arkkusi vuodattaa lähteenä uskovaisille runsaita parannuksia, pyyhkii pois 
pahat henget ja valistaa kaikkien niiden silmät, jotka uskoen ylistävät Sinua, oi 
Kornelios. 

 

Jumalansynnyttäjälle 
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Oi puhdas Valtiatar, häpeään joutumaton suojelija, Sinä joka synnytit Valkeudesta 
loistaneen Valkeuden, rukoile valistusta minullekin ja karkota minusta kauaksi 
kiusausten ja hekumain pimeys. 

 

Vihkimisjuhlan eksapostilariot, 2. säv.   

Vapaaehtoisesti Golgatalle ylennettynä Herra ristillä valmisti meidän pelastuk-
semme ja uudisti koko luomakunnan. Hänet pantiin elävöittävään hautaan ja kol-
mantena päivän Hän Jumalana nousi ylös. Ruumiittomien joukkojen kanssa me 
kaikki vietämme Hänen kirkkaan ja kunniallisen ylösnousemisensa kirkon vihki-
misjuhlaa. 

 

Toinen eksapostilario 

Maan keskellä Herra ja Jumala toimitti pelastuksen ristin kautta tultuaan vapaaeh-
toisesti lihaksi maailman uudistamiseksi. Hautaan laskettuna Hän nousi kolman-
tena päivänä ylös ja osoitti elämän kihlaksi oman ylösnousemisensa, jonka kirkon 
vihkimisjuhlaa me Jumalan enkelten kanssa vietämme. 

 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario 

Iloiten me huudamme Sinulle: Iloitse, Neitsyt! Iloitse, Aadamin ja Eevan pelastus 
kirouksesta! Iloitse, sillä Sinun kauttasi on ihmisten olemus ylennetty Poikasi ja 
Jumalasi ylimaalliseen kunniaan! Iloitse, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä 
Maria, jota enkelit aina taivaissa kumartavat! 

 

Kiitosstikiirat, 4. säv. 

Tänään vihitään Kristuksen ylösnousemuksen jumalallinen, pyhä ja kunnianarvoi-
sa, / valon täyttämä uusi huone. / Hauta jakaa maailmalle jumalallista elämää / ja 
tarjoaa kuolemattoman lähteen. / Sieltä kumpuaa armon virtoja, sieltä virtaa ih-
meitten vettä / ja se lahjoittaa parannuksen kaikille, // jotka uskoen sitä veisuin 
ylistävät. 

 

Korkeuksista säteilee valoisa kirkkaus, joka valistaa kaiken. / Kunnioittakaamme 
kaikki uskoen Kristuksen, Luojan, ylösnousemusta / ja viettäkäämme veisuin py-
hän uudisvihkimisen elävöittävää jumalallista juhlaa. / Veisatkaamme ilopsalmeja, 
// että Vapahtaja ja Herra olisi meille armollinen. 

 

Tultuamme edeltä näkemään maan keskeen ylennettyä ristiä, / pyhää valtikkaa, / 
puhdistakaamme sielumme, kirkastakaamme ajatuksemme, / valistukaamme ju-
malallisen voiman kirkkaudesta / ja ylistäkäämme veisuin Kristusta, / sillä kunnial-
lisen puunsa kautta Hän antaa pyhityksen niille, / jotka uskoen Häntä ylistävät // 
ja hartaasti Hänelle veisaavat. 

  

Toisia stikiiroita 

 

1. säv. Munkki Johanneksen runo 
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Uudistu, uudistu, Sinä uusi Jerusalem, / sillä Sinun valkeutesi koittaa / ja Herran 
kunnia on päällesi noussut. / Tämän huoneen on Isä rakentanut, / tämän huo-
neen on Poika vahvistanut, / tämän huoneen on Pyhä Henki uudistanut, // Hän 
joka valistaa, vahvistaa ja pyhittää meidän sielumme. 

 

1. säv. Anatolioksen runo 

Herra, kun Salomo muinoin vihki temppelin, / hän kantoi Sinulle uhriksi järjettömiä 
eläimiä ja polttouhreja. / Mutta kun Sinä, Vapahtaja, näit hyväksi, / että vertaus-
kuvat jäivät pois ja totuus tuli tunnetuksi, / maailman ääret kantavat Sinun kunni-
allesi verettömiä uhreja, / sillä kaiken hallitsijana Sinä pyhität kaiken // Pyhässä 
Hengessä. 

 

4. säv. Munkki Johanneksen runo 

Tänään pyhästä Neitseestä lihaksi tulleen Kristuksen, meidän Jumalamme, / puh-
taasta ja saastattomasta kyljestä vuotanut kallis ja elävöittävä veri / uudistaa pa-
kanoista kootun Kirkon. / Sen tähden kokoontuneina me uskovaisten joukot ylis-
tämme / Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, // yhtä kaiken hallitsevaa Jumaluutta. 

 

Kunnia - -. 3. säv. 

Ihminen, palaa itseesi. / Tule vanhan sijasta uudeksi ja vietä sielun uudisvihkimi-
sen juhlaa. / Uudistukoon elämäsi, koko vaellustiesi, / niin kauan kuin on aikaa. / 
Vanha on mennyt ohitse, katso, kaikki on uutta. / Viljele tämän juhlan hedelmänä 
hyvän muuttumisen muutosta. / Niin uudistuu ihminen, // niin kunnioitetaan uudis-
vihkimisen päivää. 

 

Nyt - -. 3. säv. Munkki Johanneksen runo 

Kristus, meidän Jumalamme, / Sinä otit vastaan vapaaehtoisen ristiinnaulitsemi-
sen ihmiskunnan yleiseksi ylösnousemiseksi. / Ristillä Sinä värjäsit sormesi ruo-
osta veren punaan, / että ihmisiä rakastavana Kuninkaana allekirjoittaisit päästö-
kirjan meille. / Älä ylenkatso meitä, jotka olemme taaskin vaarassa etääntyä Si-
nusta, / vaan ole armollinen uhatulle kansallesi, oi ainoa pitkämielinen. / Nouse 
ylös, Sinä ainoa kaikkivoimallinen // ja sodi niitä vastaan, jotka meitä vastaan so-
tivat. 

 

Suuri ylistysveisu ja päätös 

 

Liturgiassa antifonipsalmit, autuudentroparit kanonien 3:nnesta ja 6:nnesta 
veisusta. 

 

Prokimeni, 4. säv. 

Pyhyys on Sinun huoneellesi arvollinen, Herra, / hamaan aikojen loppuun. 

 Liitelauselma: Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudel-
la. 

 

Halleluja, 1. säv. 
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 Pyhille vuorille perustamaansa kaupunkia, Siionin portteja, Herra ra-
kastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia muita asuinsijoja. 

 Liitelauselma: On kunniakasta, mitä Sinusta sanotaan, Sinä Jumalan 
kaupunki. 

 

Ehtoollislauselma: Herra, minä rakastan Sinun huonettasi, Sinun asuinsijaasi. 


