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HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN 
HELATORSTAI1 

 
PIENI EHTOOPALVELUS KESKIVIIKKOILTANA 

 
Avuksihuutopsalmit, 6. säv. 

Herra, minä huudan Sinua, kuule minua. | Kuule minua, oi Herra. | Herra, minä 
huudan Sinua, kuule minua. | Ota korviisi minun ääneni, | kun minä Sinua huu-
dan. || Kuule minua, oi Herra. (Ps. 141:1 LXX) 

Nouskoon minun rukoukseni | niin kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi eteen, | 
minun kätteni ylennys olkoon Sinulle ehtoouhri. || Kuule minua, oi Herra. (Ps. 
141:2 LXX) 

 
Avuksihuutostikiirat, 6. säv. 

Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, 
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7) 

Herra meni ylös taivaisiin | lähettääksensä maailmalle Lohduttajan. | Taivaat 
valmistivat Hänelle istuimen, | pilvet alustan Hänen ylöskäynnilleen; | enkelit 
ihmettelivät nähdessään ihmisen olevan heitä korkeammalla; | Isä odottaa sitä, 
joka on iankaikkisesti Hänen helmassansa; | Pyhä Henki antaa käskyn kaikille 
enkeleillensä: | Te ylimmäiset, avatkaa porttinne! | Kaikki kansat, riemuitkaa, || 
sillä Kristus meni ylös sinne, missä Hän on ennen ollut.  

Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönän-
sä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8) 

Herra, Sinun menemistäsi taivaaseen ihmettelivät kerubit, | kun he näkivät 
Sinun, Jumalan, | istuvan pilvien päällä ja kulkevan ylös. | Ja mekin ylistämme 
Sinua, | sillä ihana on laupeutesi. || Kunnia olkoon Sinulle! 

Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kan-
sat. (Ps. 117:1) 

Oi Kristus, Sinä Isän kunnian kirkkaus! | Nähtyämme ylösnousemisesi py-
hällä vuorella me veisuin ylistämme kasvojesi häikäisevää kirkkautta, | kumar-
ramme kärsimyksillesi ja kunnioitamme pyhää ylösnousemistasi. || Armahda 
meitä! 

Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran 
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2) 

 
 

                                        
1  Helatorstaille osuvan minean pyhän muistoa vietetään perjantaina ehtoonjälkeisessä palveluksessa 

(paitsi pyhän apostoli Johannes Teologin, pyhien apostolienvertaisten Konstantinoksen ja Helenan 
muistoa sekä temppelijuhlaa, joiden tekstit yhdistetään taivaaseenastumisen teksteihin typikonissa 
kuvatulla tavalla). 
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Oi Elämänantaja Kristus, | kun apostolit näkivät Sinut pilvien päällä, | he kyy-
nelsilmin ja murheen murtamina sanoivat: | Valtias, älä jätä orvoiksi meitä palve-
lijoitasi, | joita suuressa laupeudessasi rakastit, | vaan lähetä lupauksesi mukaan 
kaikkein pyhin Henkesi || valistamaan meidän sielumme! 

 
Doksastikon, 6. säv. 

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

Oi Herra, täytettyäsi huolenpitosi salaisuuden | Sinä menit opetuslastesi kans-
sa ylös Öljymäelle | ja heidän hämmästellessään kuljit yli taivaan vahvuuden. | 
Sinä, joka minun tähteni köyhdyit kaltaisekseni | ja menit ylös sinne, mistä et ol-
lut eronnutkaan,|| lähetä kaikkein pyhin Henkesi valistamaan meidän sielumme! 

Ehtooveisu veisataan. 
Illan prokiimeni, 5. säv.: Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, || aja minun 

asiani väkevyydelläsi. 
Lukija: Suo, Herra… 
 

Virrelmästikiirat, 1. säv. 
Mentyäsi taivaisiin, josta Sinä olet alaskin tullut, | älä jätä meitä orvoiksi, oi 

Herra! | Tulkoon Sinun Henkesi ja tuokoon Hän rauhan maailmalle! | Ilmoita 
ihmislapsille voimasi työt, || oi ihmisiä rakastava Herra! 

Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, || kohottakaa Jumalalle 
riemuhuuto. (Ps. 47:2) 

Kristus, Sinä menit ylös aluttoman Isäsi tykö, | vaikka et koskaan eronnutkaan 
Hänen sanoin kuvaamattomasta helmastaan, | eivätkä enkelvoimat muuttaneet Py-
hän Kolminaisuuden virttä, | sillä he tunsivat Sinut ihmiseksi tulemisen jälkeenkin 
Isän ainosyntyiseksi Pojaksi. || Suuren laupeutesi tähden armahda meitä, oi Herra! 

Liitelauselma: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, || Herra pasunain pauha-
tessa. (Ps. 47:6) 

Herran enkelit lohduttivat apostoleja sanoen: | Galilean miehet, miksi seisotte 
ja katsotte taivaalle? | Teidän luotanne on taivaaseen mennyt Kristus Jumala, | 
mutta Hän tulee takaisin samoin kuin näitte Hänen menevän taivaaseen. || Pal-
velkaa Häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa! 

 
Doksastikon, 2. säv. 

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

Sinä, oi Jumala, olet omasta tahdostasi syntynyt | ja oman päätöksesi mukaan 
ilmestynyt. | Olet ruumiissasi kärsinyt, | olet tallattuasi kuoleman noussut kuol-
leista, | olet astunut kunniassa taivaaseen kaikki täyttäen. | Ja Sinä lähetit meille 
jumalallisen Hengen, || jotta me ylistystä veisaisimme Sinun jumaluudellesi. 

Lukija: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
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Taivaaseenastumisen tropari, 4. säv. 
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annet-

tuasi Pyhän Hengen lupauksessa ilon opetuslapsillesi, | joiden uskon oli vahvis-
tanut se suloinen sanoma, || että Sinä olet Jumalan Poika, maailman Vapahtaja. 

 
Ektenia ja loppu tavan mukaan. 
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SUURI EHTOOPALVELUS KESKIVIIKKOILTANA 
 
Vigilian aloitus tavan mukaan. Alkupsalmin ja suuren ektenian jälkeen ka-

tismaa ei ole. 
 

Avuksihuutopsalmit, 6. säv. 
Herra, minä huudan Sinua, kuule minua. | Kuule minua, oi Herra. | Herra, minä 

huudan Sinua, kuule minua. | Ota korviisi minun ääneni, | kun minä Sinua huu-
dan. || Kuule minua, oi Herra. (Ps. 141:1 LXX) 

Nouskoon minun rukoukseni | niin kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi eteen, | 
minun kätteni ylennys olkoon Sinulle ehtoouhri. || Kuule minua, oi Herra. (Ps. 
141:2 LXX) 

 
Avuksihuutostikiirat, 6. säv. 

Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta || kiittämään Sinun nimeä-
si. (Ps. 142:8) 

Herra meni ylös taivaisiin | lähettääksensä maailmalle Lohduttajan. | Taivaat 
valmistivat Hänelle istuimen, | pilvet alustan Hänen ylöskäynnilleen; | enkelit 
ihmettelivät nähdessään ihmisen olevan heitä korkeammalla; | Isä odottaa sitä, 
joka on iankaikkisesti Hänen helmassansa; | Pyhä Henki antaa käskyn kaikille 
enkeleillensä: | Te ylimmäiset, avatkaa porttinne! | Kaikki kansat, riemuitkaa, || 
sillä Kristus meni ylös sinne, missä Hän on ennen ollut. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, || kun Sinä mi-
nulle hyvin teet. (Ps. 142:8) 

Herra meni… 
Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. || Herra, kuule minun 

ääneni. (Ps. 130:1–2) 
Herra, Sinun menemistäsi taivaaseen ihmettelivät kerubit, | kun he näkivät 

Sinun, Jumalan, | istuvan pilvien päällä ja kulkevan ylös. | Ja mekin ylistämme 
Sinua, | sillä ihana on laupeutesi. || Kunnia olkoon Sinulle! (Kahdesti) 

Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi || minun rukousteni ääntä! (Ps. 130:2) 
Herra, Sinun… 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

tää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130: 
3–4) 

Oi Kristus, Sinä Isän kunnian kirkkaus! | Nähtyämme ylösnousemisesi py-
hällä vuorella me veisuin ylistämme kasvojesi häikäisevää kirkkautta, | kumar-
ramme kärsimyksillesi ja kunnioitamme pyhää ylösnousemistasi. || Armahda 
meitä! (Kahdesti) 

Liitelauselma: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, || ja minä panen toi-
voni Hänen sanaansa. (Ps. 130:5) 

Oi Kristus… 
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Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, 
kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7) 

Oi Elämänantaja Kristus, | kun apostolit näkivät Sinut pilvien päällä, | he kyy-
nelsilmin ja murheen murtamina sanoivat: | Valtias, älä jätä orvoiksi meitä palve-
lijoitasi, | joita suuressa laupeudessasi rakastit, | vaan lähetä lupauksesi mukaan 
kaikkein pyhin Henkesi || valistamaan meidän sielumme! (Kahdesti) 

Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönän-
sä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8) 

Oi Elämänantaja… 
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kan-

sat. (Ps. 117:1) 
Oi Herra, täytettyäsi huolenpitosi salaisuuden | Sinä menit opetuslastesi kans-

sa ylös Öljymäelle | ja heidän hämmästellessään kuljit yli taivaan vahvuuden. | 
Sinä, joka minun tähteni köyhdyit kaltaisekseni | ja menit ylös sinne, mistä et ol-
lut eronnutkaan,|| lähetä kaikkein pyhin Henkesi valistamaan meidän sielumme! 
(Kahdesti) 

Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran 
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2) 

Oi Herra… 
 

Doksastikon, 6. säv. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 
Oi suloisin Jeesus, | Sinä, joka et jättänyt Isän helmaa | ja myös maan päällä 

olevien kanssa vaelsit kuin ihminen, | Sinä menit tänään kunniassa ylös taivaa-
seen Öljymäeltä | ja langenneen luontomme veit armollisesti korkeuteen | asetta-
en sen istumaan Isän kanssa. | Sentähden ruumiittomien taivaalliset joukot, häm-
mästyen ihmeestä, suuresti kauhistuivat | ja vavisten ylistivät Sinun rakkauttasi 
ihmisiä kohtaan. | Heidän kanssansa myös mekin, maalliset, | ylistäen Sinun tu-
lemistasi alas meidän luoksemme | sekä myöskin Sinun menemistäsi ylös mei-
dän luotamme, | rukoilemme lausuen: | Sinä, joka taivaaseen menemisellä täytit 
äärettömällä ilolla opetuslapsesi | ja Äitisi, joka Sinut synnytti, | suo meidänkin 
tulla osallisiksi Sinun valittujesi ilosta. || Suo se meille heidän rukouksiensa ja 
suuren armosi tähden! 

Saatto ja ehtooveisu. 
Illan prokiimeni, 5. säv.: Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, || aja minun 

asiani väkevyydelläsi. 
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Parimiat 
I. Profeetta Jesajan kirjasta  

(2:2–3) 
Näin sanoo Herra: 2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vah-

vana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat 
virtaavat sinne. 3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaam-
me Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille tei-
tänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusa-
lemista Herran sana.” 

 
II. Profeetta Jesajan kirjasta  

(62:10 – 63:3, 7–9) 
Näin sanoo Herra: 10 Käykää, käykää ulos porteista, tasoittakaa kansalle tie, 

tehkää, tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois, kohottakaa lippu kansoille. 11 Kat-
so, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun 
pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä 
ansio käy hänen edellänsä. 12 Ja heitä kutsutaan ”pyhäksi kansaksi”, ”Herran 
lunastetuiksi”; ja sinua kutsutaan ”halutuksi”, ”kaupungiksi, joka ei ole hyljät-
ty.” 63:1 Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo pu-
vultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? ”Minä, joka puhun 
vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan.” 2 Miksi on punaa sinun pu-
vussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? 3 ”Kuurnan minä pol-
jin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä pol-
jin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa 
vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni.” 7 Herran armotöitä minä julistan, 
Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä 
Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suures-
sa armossansa. 8 Ja hän sanoi: ”Ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, jois-
sa ei ole vilppiä”; ja niin hän tuli heille vapahtajaksi. 9 Kaikissa heidän ahdis-
tuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. 
Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi 
heitä kaikkina muinaisina päivinä. 

 
III. Profeetta Sakarjan kirjasta  

(14:1a, 4, 8–11) 
Näin sanoo Herra: 1a Katso, Herran päivä on tuleva. 4 Hänen jalkansa seiso-

vat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljy-
mäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä 
siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. 8 Sinä päivänä elävät vedet vir-
taavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsi-
merta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. 9 Herra on oleva koko maan ku-
ningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. 10 Koko maa 
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muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuo-
lelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin portista 
entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan 
viinikuurniin asti. 11 He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Je-
rusalem on oleva asuttu, oleva turvassa. 

Hartauden ektenia. Suo, Herra… luetaan tai veisataan. Anomusektenia. 
 

Litaniastikiirat, 1. säv. 
Mentyäsi taivaisiin, josta Sinä olet alaskin tullut, | älä jätä meitä orvoiksi, oi 

Herra! | Tulkoon Sinun Henkesi ja tuokoon Hän rauhan maailmalle! | Ilmoita 
ihmislapsille voimasi työt, || oi ihmisiä rakastava Herra! 

Kristus, Sinä menit ylös aluttoman Isäsi tykö, | vaikka et koskaan eronnutkaan 
Hänen sanoin kuvaamattomasta helmastaan, | eivätkä enkelvoimat muuttaneet Py-
hän Kolminaisuuden virttä, | sillä he tunsivat Sinut ihmiseksi tulemisen jälkeenkin 
Isän ainosyntyiseksi Pojaksi. || Suuren laupeutesi tähden armahda meitä, oi Herra! 

Herran enkelit lohduttivat apostoleja sanoen: | Galilean miehet, miksi seisotte 
ja katsotte taivaalle? | Teidän luotanne on taivaaseen mennyt Kristus Jumala, | 
mutta Hän tulee takaisin samoin kuin näitte Hänen menevän taivaaseen. || Pal-
velkaa Häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa! 

 
Litaniastikiirat, 4. säv. 

Kun Sinä, Kristus, nousit Öljymäelle toteuttamaan Isän pyhän tahdon, | enke-
lit taivaassa hämmästyivät ja maan alla olevat kauhistuivat, | mutta peljästyneet 
opetuslapset iloitsivat kuullessaan Sinun puhuvan heille. | Pilvi odotti Sinua 
kuin valmistettu valtaistuin, | ja taivas avasi porttinsa näyttääkseen ihanuuten-
sa. | Maakin paljasti aarteensa ilmoittaakseen Aadamin tuonelaan laskeutumi-
sesta | ja uudesta kutsusta pelastukseen. | Kuin vahvojen käsivarsien kannatta-
mana Sinä kohosit korkeuteen | ja yli maan piirin kaikuivat siunauksen sanat. | 
Pilvi kohotti Sinut ylös, | ja taivas Sinut otti vastaan. | Sinä, oi Herra, teit tämän 
suuren ja käsittämättömän ihmeen || meidän sielujemme pelastukseksi! 

Sinä, oi Jumala, uudistit Aadamin maan syvyyksiin vajonneen luonnon | ja 
korotit sen kaikkia hallituksia ja valtoja korkeammalle. | Ihmisrakkaudestasi Si-
nä kohotit sen valtaistuimelle, | säälistä yhdistit sen itseesi ja yhdistyttyäsi kärsit 
sen kanssa | ja kärsittyäsi kärsimyksistä vapaana teit sen kunniastasi osallisek-
si. | Sen tähden ruumiittomat voimat ihmettelivät: Kuka on tämä mies? | Ei Hän 
ole tavallinen ihminen, | vaan Hänessä yhdistyvät ihminen ja Jumala. | Sen täh-
den hämmästyneet enkelit huusivat opetuslapsille: | Galilean miehet, tämä Jee-
sus, joka on jumalihminen, otettiin luotanne ylös taivaaseen, | mutta Hän on tu-
leva takaisin elävien ja kuolleitten tuomarina, || joka antaa uskovaisille synnit 
anteeksi ja lahjoittaa suuren armonsa! 
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Oi Kristus Jumala, | kun Sinä menit opetuslastesi nähden kunniassa ylös tai-
vaaseen, | pilvet kantoivat Sinut ylös korkeuteen | ja taivaan portit avautuivat 
edessäsi. | Enkelkuoro iloitsi ja taivaalliset voimat riemuiten huusivat: | Avatkaa 
porttinne, te ruhtinaat, kunnian Kuninkaan astua sisälle! | Opetuslapset anoivat 
hämmästellen: | Älä hylkää meitä, oi hyvä Paimen, | vaan lähetä meille Pyhä 
Henkesi || valistamaan ja pyhittämään meidän sielumme. 

 
Doksastikon, 4. säv. 

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

Herra, Sinä täytit hyvyydestäsi ikuisista ajoista asti kätketyn salaisuuden | ja 
tulit opetuslastesi kanssa Öljymäelle | tuoden mukanasi myös Hänet, joka oli Si-
nut, Luojan ja kaikkien Rakentajan synnyttänyt.  | Sillä Hänen, joka Sinun kär-
siessäsi kärsi äidin tavoin enemmän kuin kukaan muu kipua, | piti myös Sinun 
ruumiisi kunniasta nauttia ylenpalttista iloa. | Ja mekin tullen taivaaseenastumisesi 
kautta siitä osallisiksi, oi Herra, || ylistämme osaksemme tullutta suurta armoasi. 

Litanian ektenia. 
 

Virrelmästikiirat, 2. säv. 
Sinä, oi Jumala, olet omasta tahdostasi syntynyt | ja oman päätöksesi mukaan 

ilmestynyt. | Olet ruumiissasi kärsinyt, | olet tallattuasi kuoleman noussut kuol-
leista, | olet astunut kunniassa taivaaseen kaikki täyttäen. | Ja Sinä lähetit meille 
jumalallisen Hengen, || jotta me ylistystä veisaisimme Sinun jumaluudellesi. 

Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, || kohottakaa Jumalalle 
riemuhuuto. (Ps. 47:2) 

Kun Sinut, oi Kristus, otettiin Öljymäeltä ylös taivaaseen, | taivaalliset voimat 
huusivat ihmetellen toisilleen: | Kuka tämä on? | Ja toiset vastasivat: |Hän on vä-
kevä Hallitsija ja sodassa voimallinen Kunnian Kuningas! | Mutta miksi ovat 
hänen vaatteensa punaiset? | Hän tulee Bosrasta, se on lihasta. | Sinä, Jumala, is-
tuuduit Isän oikealle puolelle ja lähetit taivaasta luoksemme Pyhän Henkesi oh-
jaamaan || ja pelastamaan meidän sielumme. 

Liitelauselma: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, || Herra pasunain pauha-
tessa. (Ps. 47:6) 

Oi Kristus Jumala, | opetuslastesi nähden Sinä nousit kunniassa Öljymäeltä 
ylös taivaaseen | ja istuuduit Isän oikealle puolelle. | Sinä täytit maailmankaik-
keuden jumaluudella | ja lähetit opetuslapsillesi Pyhän Hengen, | joka valistaa, 
vahvistaa ja pyhittää meidän sielumme. 

 
Doksastikon, 6. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 
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Jumala astui ylös riemun raikuessa, | Herra pasunain pauhatessa | ylentääk-
sensä Aadamin langenneen kuvan | ja lähettääksensä Lohduttajahengen || sekä 
pyhittääksensä meidän sielumme. 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän…  
Leipien siunauksessa kolmesti juhlan tropari. 
 

Taivaaseenastumisen tropari, 4. säv. 
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annettua-

si Pyhän Hengen lupauksessa ilon opetuslapsillesi, | joiden uskon oli vahvistanut 
se suloinen sanoma, || että Sinä olet Jumalan Poika, maailman Vapahtaja. 

 
 

AAMUPALVELUS 
 
Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. | Siunattu on Hän, || joka tulee Herran 

nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)  
 
Taivaaseenastumisen tropari kahdesti, Kunnia… nyt…, taivaaseenastumisen 

tropari. 
 

I katismatropari, 1. säv. 
Enkelit ihmettelivät noususi outoutta | ja opetuslapsesi hämmästelivät tai-

vaaseenastumisesi peljättävyyttä, | sillä kun Sinä, oi Vapahtaja, menit Jumalana 
kunniassa ylös, | taivaan portit avautuivat Sinulle. | Sen tähden taivaalliset voi-
mat ihmetellen huusivat: | Kunnia olkoon alentumisellesi, oi Vapahtaja, | kunnia 
valtakunnallesi, || kunnia taivaaseen astumisellesi, oi ainoa ihmisiä rakastava! 
(Kahdesti) 

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

Enkelit ihmettelivät… 
 

II katismatropari, 3. säv. 
Tänään iankaikkinen ja aluton Jumala korotti taivaaseen ihmisluonnon, | jon-

ka oli käsittämättömällä tavalla jumaloittanut. | Enkelit avasivat apostolien sil-
mät näkemään, | kuinka Kristus astui ylös taivaisiin suuressa kunniassa. | Sen 
tähden apostolit kumarsivat Hänelle lausuen: || Kunnia olkoon ylös menneelle 
Jumalalle! (Kahdesti) 

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

Tänään iankaikkinen… 
Polyeleo psalmeineen. 
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Pieni ylistysveisu 
Ylistämme, | ylistämme Sinua, | Elämänantaja Kristus, | ja kunnioitamme ju-

malallista | puhtaimmassa ruumiissasi tapahtunutta || taivaisiin menemistäsi. 
 

Valitut psalmijakeet 
Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. (Ps. 

47:2) 
Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas. (Ps. 47:3) 
Hän kukistaa kansat meidän allemme ja kansakunnat jalkaimme alle. (Ps. 47:4) 
Jumala astui ylös riemun raikuessa, Herra pasunain pauhatessa. (Ps. 47:6 LXX) 
Ja Hän ajoi kerubin kannattamana ja lensi. (Ps. 18:11a) 
Ja Hän liiti tuulen siivillä. (Ps. 18:11b) 
Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian Kunin-

kaan käydä sisälle! (Ps. 24:7) 
Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja Hänen kuninkuutensa hallitsee 

kaikkia. (Ps. 103:19) 
Herra sanoi minun herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä 

panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. (Ps. 110:1) 
Kumartakaa Häntä, kaikki Hänen enkelinsä. (Ps. 97:7b LXX) 
Jumala istuu pyhällä istuimellansa. (Ps. 47:9b) 
Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti. (Ps. 9:9a) 
Jumala, Sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. (Ps. 45:7a) 
Sinä olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse! (Ps. 8:2bbis) 
Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja kunniasi yli kaiken maan. (Ps. 57:6) 
Kuka on niinkuin Herra, meidän Jumalamme, joka korkealla asuu? (Ps. 113:5) 
Nouse voimassasi, Herra! Laulaen ja veisaten me ylistämme Sinun väkevyyt-

täsi. (Ps. 21:14) 
Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän Kuninkaallemme, veisatkaa. 

(Ps. 47:7) 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 

Amen. Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (Halleluja… 
kolmesti.) 

Pieni ektenia ja katismatropari. 
 

Katismatropari polyeleon jälkeen, 5. säv. 
Oi Kristus, Sinä laskeuduit taivaasta alas maan päälle | ja herätit kuolleista al-

haalla tuonelassa maanneen Aadamin ihmisluonnon. | Jumalana Sinä veit sen kans-
sasi ylös taivaaseen | ja saatoit istumaan Isäsi valtaistuimelle, || oi armollinen ja ih-
misiä rakastava. (Kahdesti) 

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

Oi Kristus… 
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Antifoni, 4. säv. 
Monet himot minua | hamasta minun nuoruudestani ahdistavat, | mutta Sinä 

itse puolestani seiso || ja pelasta minut, minun Vapahtajani. 
Te, jotka Siionia vihaatte, | teidät Herra saattaa häpeään. | Niin kuin ruoho tu-

lessa, || niin tekin kuihdutte. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 
Pyhä Henki | tekee eläväksi jokaisen sielun | ja puhtaudella hänet korottaa || 

ja Kolminaisuus hänet kirkastaa pyhällä salaisuudella. 
 

Prokiimeni, 4. säv. 
Jumala astui ylös riemun raikuessa, || Herra pasunain pauhatessa. (Ps. 47:6 LXX) 
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle 

riemuhuuto. (Ps.47:2) 
Kaikki, joissa henki on, || kiittäkää Herraa. 
Evankeliumi (Mark. 16:9–20). 
 

Ylösnousemusveisu, 6. säv. 
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen | kumartakaamme pyhää Herraa Jee-

susta, | ainoaa synnitöntä. | Sinun ristillesi me kumarramme, oi Kristus, | ja Sinun 
pyhää ylösnousemistasi veisuilla ylistämme. | Sillä Sinä olet meidän Jumalam-
me. | Paitsi Sinua emme toista tunne, | Sinun nimeäsi avuksihuudamme. | Tulkaa, 
kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylösnouse-
mista, | sillä, katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen aina Her-
raa | me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa, | sillä kärsittyänsä meidän 
edestämme ristin vaivat || Hän kuolemallansa kuoleman kukisti. 

Psalmi 51. 
 

Psalmin 51 jälkeen, 6. säv. 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Apostolien rukouksien 

tähden, | Armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme. 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. | Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, | 

armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme. 
Armahda minua, Jumala, | Sinun suuresta armostasi, | pyyhi pois minun syn-

tini || Sinun suuresta laupeudestasi. 
 

Stikiira, 6. säv. 
Tänään ylhäiset voimat nähden meidän luontomme olevan taivaissa | ja ihme-

tellen oudon olennon tuloa ylös | tulivat ymmälle ja sanoivat toisilleen: | Kuka on 
tämä tänne tullut? | Mutta nähtyään Herransa, he käskivät avata taivaan portit. | 
Heidän kanssaan mekin lakkaamatta veisaamme ylistystä Sinulle, | joka olet siel-
tä jälleen tuleva lihassa kaikkien tuomarina || ja kaikkivoimallisena Jumalana. 
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Herran taivaaseenastumisen juhlan ensimmäisestä kanonista, joka on vii-
dennellä sävelmällä, veisaamme irmossit kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja 
juhlan toisesta kanonista, joka on neljännellä sävelmällä, veisaamme irmossit 
kahdesti ja luemme neljä troparia. Katabaseina ovat helluntaijuhlan toisen ka-
nonin irmossit Jumalallisen pilven peittämä kankeakielinen. Kolmannen veisun 
jälkeen taivaaseenastumisen katismatropari kahdesti. Kuudennen veisun jäl-
keen taivaaseenastumisen kontakki ja iikossi. Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä ei 
veisata, vaan juhlan liitelauselmat. 

 
1. veisu 

Taivaaseenastumisen ensimmäinen kanoni, 5. säv., 
laatinut Johannes Munkki 

Irmossi  
Pelastajalle Jumalalle, | joka kuljetti kansan meren yli kuivin jaloin | ja upotti 

faraon kaikkine sotajoukkoineen, || – Hänelle ainoalle veisatkaamme, sillä Hän 
on ylistetty! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Veisatkaamme voittoveisu Kristukselle, jota kerubit kunnioittaen kantavat 

ylös ja joka on asettanut meidät istumaan kanssansa Isän oikealle puolelle: Hän 
on ylistetty!  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nähdessään Kristuksen, välittäjän Jumalan ja ihmisten välillä, ruumiillisesti 

ylhäällä, enkelien kuorot hämmästyivät ja yksin mielin veisasivat voittoveisun: 
Hän on ylistetty! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Veisatkaamme kaikki Siinain vuorella jumalannäkijä Moosekselle ilmesty-

neelle ja lain antaneelle Jumalalle, joka Öljymäeltä meni ylös taivaaseen: Hän 
on ylistetty! 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi puhdas Jumalanäiti, rukoile lakkaamatta Sinusta lihaksi tullutta ja Isän hel-

moista eroamatta syntynyttä Jumalaa, että Hän päästäisi luotunsa kaikista vaaroista. 
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1. veisu 
Taivaaseenastumisen toinen kanoni, 4. säv., 

jossa reunavärssynä ensin aakkoset, 
mutta kahdeksannessa ja yhdeksännessä veisussa  

”Joosefin laulu” 
Irmossi 

Minä avaan nyt suuni, ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat 
kuninkaallisen Äidin kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja 
iloiten veisaan ylistystä Hänen ihmeillensä. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Kristus, kaiken Luoja! Luonnoltasi kuolemattomana Sinä nousit kuolleis-

ta kolmantena päivänä ja ilmestyit yhdelletoista opetuslapsellesi ja muillekin 
oppilaillesi sekä kohosit pilven kannattamana Isäsi tykö.  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalan innoittamana Daavid veisaa ja huutaa selkein sanoin: Herra astui rie-

mun raikuessa ja pasunain pauhatessa ylös taivaaseen Isänsä, Valkeuden, tykö. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra, Sinä uudistit kärsimyksilläsi ja ylösnousemuksellasi monien syntien 

synkentämän maailman ja menit pilven päällä ylös taivaaseen. Kunnia olkoon Si-
nun kunniallesi! 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi Valtiatar! Sinä synnytit kaikkien Valtiaan, joka kärsittyään vapaaehtoises-

ti meni ylös Isänsä tykö, josta Hän ei ollut eronnut tullessaan ihmiseksi. 
 

Katabasi, 4. säv. 
Jumalallisen pilven peittämä kankeakielinen Mooses | esitti selvin sanoin 

Jumalan kirjoittaman lain, | sillä kirkastettuaan ymmärryksensä silmät hän näki 
Hänet, joka on. | Mooses oppi tuntemaan hengen salaisuudet || ja ylisti niitä ju-
malallisin veisuin. 

 
3. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

Sinun ristisi voimalla, oi Kristus, | vahvista minun mieleni, | että minä veisai-
sin ja ylistäisin || Sinun pelastavaista menemistäsi taivaaseen. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä menit ylös Isän tykö, oi elämänantaja Kristus, ja sanoin selittämättö-

mästä laupeudestasi olet meidät ylentänyt, oi ihmisiä rakastava. 
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Vapahtaja, enkeljoukot hämmästyivät nähdessään ihmisluonnon kohoa-

van kanssasi korkeuteen. Sen tähden ne lakkaamatta veisasivat ylistystä Sinulle. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Kristus, enkelkuorot hämmästyivät nähdessään Sinun nousevan ruumiilli-

sesti ylös taivaaseen. Sen tähden ne veisuin ylistivät pyhää taivaaseenastumistasi. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, oi Kristus, olet turmelukseen langenneen ihmisluonnon ylös herättänyt 

ja taivaisiin menollasi olet meidät kanssasi kunniaan saattanut. 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Puhdas, rukoile lakkaamatta Sinusta syntynyttä päästämään paholaisen ek-

sytyksestä ne, jotka veisuin ylistävät Sinua, oi Jumalanäiti. 
 

3. veisu 
Toinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön Lähde, | vahvista hengessä juhlaan 

kokoontuneet veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi 
saamaan kunnian seppeleet. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Alemmat enkeljoukot sanoivat ylhäisille voimille: Avatkaa taivaan portit, sil-

lä katso, Kristus, Kuningas ja Herra, saapuu ihmisruumiissa. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Kristus, Sinä etsit käärmeen kavaluuden eksyttämän Aadamin, otit päälle-

si hänen ihmisluontonsa ja menit ylös taivaaseen. Enkelit veisuin ylistivät Si-
nua, kun istuit Isän Jumalan oikealla puolella. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Maa viettää juhlaa ilosta karkeloiden ja taivaskin riemuitsee, kun luomakun-

nan Luoja tänään menee ylös taivaaseen yhdistettyään tahtonsa mukaisesti eril-
lään olleet luonnot. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi kaikkein puhtain Neitsyt-äiti! Sinä synnytit kuoleman kukistajan, ainoan 

kuolemattoman Jumalan. Rukoile Häntä kuolettamaan turmiolliset himoni ja 
pelastamaan minut. 

 
Katabasi, 4. säv. 

Naisprofeetta Hannan rukous, | jonka hän muinoin särjetyin sydämin kantoi 
Valtiaalle, | viisauden Jumalalle, | päästi hedelmättömän äidin lapsettomuuden 
kahleista || ja monilapsisten ylenkatseesta. 
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Katismatropari, 8. säv. 
Sinä jätit rauhan maan päällä oleville, | kun menit ylös taivaan pilvien kan-

tamana ja istuit Isän oikealle puolelle, | sillä Sinä olet Isän ja Hengen kanssa yk-
siolennollinen. | Sinä ilmestyit maailmaan lihaksi tulleena ihmisenä, | mutta py-
syit kuitenkin muuttumattomana Jumalana, | joka aikojen lopussa tulee maan 
päälle tuomitsemaan koko maailman. | Oi vanhurskas Tuomari ja Herra, katso 
armollisena Jumalana meidän sielujemme puoleen || ja anna palvelijoillesi syn-
nit anteeksi! (Kahdesti) 

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

Sinä jätit… 
 

4. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 

Irmossi 
Minä kuulin julistuksen ristin voimasta, | että sen kautta on paratiisi avattu, | 

ja minä huusin: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 
 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, enkelten Kuningas, lähetettyäsi meille Isän tyköä Lohduttajan, menit 

kunniassa ylös taivaaseen. Sen tähden me huudamme: Kunnia olkoon Sinun tai-
vaaseenastumisellesi, oi Kristus! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun Vapahtaja meni ylös Isän tykö, enkeljoukot hämmästyivät ja huusivat 

Hänelle: Kunnia olkoon Sinun taivaaseenastumisellesi, oi Kristus! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Alempien enkelien joukot huusivat korkeammille: Avatkaa portit Kristukselle, 

meidän Kuninkaallemme, jolle me Isän ja Hengen kanssa ylistystä veisaamme! 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Neitsyt synnytti tuntematta äitiyden tuskia, silti Hän on todellinen Äiti, joka 

käsittämättömästi säilytti neitsyytensä synnytyksenkin jälkeen. Häntä me vei-
suin ylistämme ja Hänelle huudamme: Iloitse, Jumalansynnyttäjä! 

 
4. veisu 

Toinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa istuu, | puhtaan 
käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || 
Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Elämänantaja Kristus otti rakastamansa opetuslapset mukaansa, siunasi heidät 

ja pilven kantamana meni Isän helmoihin, joita Hän ei maan päällä ollessaankaan 
jättänyt.  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Näkyvä ja näkymätön maailma viettävät juhlaa, enkelit riemuiten karkeloi-

vat, ja ihmiset lakkaamatta ylistävät Kristuksen taivaaseen astumista. Sillä Hän 
on Jumala, joka hyvyydessään yhdistyi meihin maasta luotuihin.  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi ihmisiä rakastava, kaikkivoimallinen Herra! Kun Sinä, kuolematon Juma-

la, kukistit kuoleman vallan, Sinä lahjoitit ihmissuvulle kuolemattomuuden ja 
menit kunniallisten opetuslastesi katsellessa kunniassa ylös taivaaseen. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi puhtain Neitsyt! Siunattu on Sinun kohtusi, sillä Hän, joka sanoin selittä-

mättömästi ja ihmeellisesti tyhjensi tuonelan kohdun, sijoittui Sinuun. Rukoile 
Häntä pelastamaan meidät, jotka Sinulle ylistystä veisaamme. 

 
Katabasi, 4. säv. 

Ruhtinasten Ruhtinas | ja ainoa aluttomasta Isästä lähtenyt, Hänen kaltaisen-
sa Sana! | Hyväntekijänä Sinä lähetit kanssasi yhtä voimallisen totuuden Hen-
gen apostoleille, jotka veisaavat: || Kunnia olkoon vallallesi, oi Herra. 

 
5. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

Aamusta varhain me huudamme, oi Herra, Sinun puoleesi: | Pelasta meidät, | 
sillä Sinä olet meidän Jumalamme || ja toista paitsi Sinua, me emme tunne. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Täytettyäsi kaikki ilolla Sinä, oi Armollinen, menit lihassa ylös taivaallisten 

voimien tykö. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nähdessään Sinun nousevan ylös taivaaseen enkelten voimat huusivat: Avat-

kaa portit Kuninkaallemme! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Apostolit nähdessään Vapahtajan menevän ylös taivaisiin vavisten huusivat 

meidän Kuninkaallemme: Kunnia olkoon Sinulle! 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Jumalansynnyttäjä, veisuin ylistämme Sinua, ainaista Neitsyttä Mariaa, 

sillä Sinusta tuli lihaksi Jumalan Sana. 
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5. veisu 
Toinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tunte-

maton Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaik-
kisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Kristus, Jumala! Kukistettuasi kuolemallasi kuoleman Sinä otit ne, joita 

rakastit, ja menit ylös pyhälle Öljymäelle. Sieltä Sinä kohosit pilven kantamana 
Isäsi tykö.  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Elämänantaja, käsittämätön on syntymäsi, käsittämätön ylösnousemisesi, 

käsittämätön ja peljättävä on myös kunniallinen taivaaseenastumisesi. Sitä ku-
vasi ennalta jalo profeetta Elia, joka nousi tulisissa vaunuissa ylös taivaaseen 
ylistäen veisuin Sinua, oi ihmisiä rakastava. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Enkelit sanoivat ihmetteleville apostoleille: Galilean miehet, miksi hämmäs-

telette Elämänantaja Kristuksen taivaaseen menemistä? Hän tulee samalla taval-
la takaisin maan päälle ja tuomitsee vanhurskaana tuomarina koko maailman. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Kristus säilytti Sinut, oi Puhtain, synnytyksenkin jälkeen turmeltumattomana 

Neitseenä. Tänään Hän meni ylös Isänsä tykö, vaikka ei ollut Hänestä eronnut-
kaan tullessaan sanomattomassa armossaan lihaksi Sinusta, oi Jumalansynnyttäjä. 

 
Katabasi, 4. säv. 

Kristuksen Kirkon valoa säteilevät lapset! | Ottakaa vastaan synnit sovittava 
puhdistus, tulen kaltainen kaste, | sillä Siionista on nyt annettu uusi laki, || tulis-
ten kielten kaltainen Pyhän Hengen armo. 

 
6. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

Syvyys peitti minut, | suuri kala tuli haudakseni; | mutta minä huusin Sinun, 
ihmisiä rakastavaisen, puoleen, || ja Sinun oikea kätesi, oi Herra, pelasti minut. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nähden tänään Luojan kohoavan korkeuteen apostolit riemastuvat toivosta 

saada Hengen ja pelvolla huusivat: Kunnia olkoon ylöskäynnillesi! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Oi Kristus, enkelit lohduttivat taivaalle katselevia opetuslapsia sanoen: Sa-
malla tavalla kuin näitte Kristuksen menevän ylös, Hän on lihassa tuleva takai-
sin kaikkien oikeudenmukaisena tuomarina! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Taivaalliset voimat nähdessään Sinut, oi Vapahtajamme, menevän ruumiilli-

sesti korkeuteen huusivat sanoen: Suuri on, oi Herra, ihmisrakkautesi! 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi kunniakas Maria, oikeauskoisten kerskaus! Arvosi mukaisesti ylistämme 

Sinua, tulessa palamaton pensas, louhimaton vuori, elävät portaat ja taivaan portti. 
 

6. veisu 
Toinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | Jumalan Äidin jumalallista ja kunniakasta 

juhlaa viettäen | paukuttakaamme riemuiten käsiä || ja Hänestä syntynyttä Juma-
laa ylistäkäämme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Pisaroikoot pilvet meille korkeuksista iankaikkista iloa, sillä tänään Kristus 

kohosi pilven kantamana ikään kuin kerubi-istuimella Isänsä tykö taivaaseen. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi ihmisiä rakastava, tultuasi ihmiseksi Sinä yhdistit muinoin erilleen joutu-

neet luonnot ja opetuslastesi katsellessa Sinä, oi Laupias, astuit ylös taivaaseen. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
”Miksi ovat Hänen vaatteensa punaiset, Hänen, joka yhdisti jumaluutensa 

ihmisluontoon?”, ihmettelivät enkelit nähdessään Kristuksen, joka kantoi puh-
taimpien kärsimyksiensä jumalallisia merkkejä. 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Oi Puhdas Neitsyt! Veisuin ylistämme Sinussa tapahtunutta sikiämistä ja sa-

noin selittämätöntä synnytystäsi, jonka ansiosta olemme päässeet turmiosta, 
vaivasta ja iankaikkisesta kadotuksesta. 

 
Katabasi, 4. säv. 

Oi Valtias Kristus! | Sinun syntymäsi puhtaasta Neitseestä lahjoitti meille ar-
mahduksen ja pelastuksen, | sillä kuten muinoin pelastit profeetta Joonan meripe-
don vatsasta, || Sinä nostit nyt langenneen Aadamin ja hänen sukukuntansa ylös 
turmeluksesta. 
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Kontakki, 6. säv. 
Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen meistä | ja yhdistettyäsi maan päällä ole-

vat taivaallisten kanssa | Sinä, oi Kristus, meidän Jumalamme, menit kunniassa 
taivaaseen. | Mutta Sinä et suinkaan eronnut meistä, | vaan olet aina kanssam-
me | ja lupaat niille, jotka Sinua rakastavat: | Minä olen teidän kanssanne || eikä 
kukaan voi olla teitä vastaan. 

 
Iikossi 

Heittäkäämme pois kaikki maalliset huolet | ja hyljätkäämme maan päälle se, 
mikä kuuluu maan tomuun! | Kohottakaamme korkeuteen sydämemme ja mie-
lemme | ja antakaamme katseemme ja tunteemme liitää taivaan korkeuksiin! | 
Seisokaamme opetuslasten rinnalla Öljymäellä | ja katselkaamme Lunastajaa, 
joka pilven päällä kohoaa ylös taivaaseen. | Siellä armostaan rikas Herra jakaa 
lahjansa apostoleilleen | ja puhuu heille kuin isä, joka tukee ja ohjaa lapsiaan. | 
Hänen lupauksensa kuuluu kaikille: || Minä olen teidän kanssanne eikä kukaan 
voi olla teitä vastaan. 

 
7. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

Hän, joka pelasti | tulisessa pätsissä | veisaavat nuorukaiset, || on meidän isiem-
me ylistetty Jumala. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka valoisassa pilvessä kohosit 

ylös taivaaseen ja pelastit maailman. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Otettuasi päällesi eksyneen ihmisluonnon Sinä, oi Vapahtaja, menit ylös tai-

vaisiin ja veit sen Jumalan ja Isän tykö. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka ruumiissa astuit ylös ruumiit-

toman Isän tykö. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, oi Vapahtaja, nostit synnin kuolettaman luontomme ylös turmeluksesta 

ja veit sen Jumalan ja Isäsi tykö. 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka synnyit Neitseestä ja teit 

Hänet Jumalansynnyttäjäksi. 
 



40. Helatorstai 

 

586 

7. veisu 
Toinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti 

torjuttuaan uhkaavan tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken 
ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Herra, kun Sinut käsittämättömällä tavalla otettiin ylös taivaaseen, valoisa 

pilvi kantoi Sinua, joka olet maailman Valkeus, ja taivaalliset joukot yhdessä 
apostolien kanssa ylistivät Sinua huutaen: Kiitetty olet Sinä, Jumala!  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Riemuitkaamme tänään kaikki Kristuksen mennessä ylös taivaaseen ja huuta-

kaamme: Herra meni ylös pasunain pauhatessa ja istui Isän valtaistuimelle Hänen 
oikealle puolelleen hallitakseen iankaikkisesti. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalannäkijä Mooses veisasi muinoin huutaen: Enkelit kumartukoot taivaa-

seen astuvan Kristuksen, kaikkeuden Kuninkaan edessä! Hänelle mekin huu-
damme: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala! 

Liitelauselma: Kunnia… nyt… 
Sinun ihmeittesi suuruus ylittää ymmärryksemme, oi Jumalanäiti! Kuinka 

Sinuun sijoittui ja Sinusta tuli lihaksi mihinkään rajoittumaton Jumala? Tänään 
Hän menee suuressa kunniassaan ylös taivaaseen uudistettuaan meidän turmel-
tuneen luontomme. 

 
Katabasi, 4. säv. 

Muinoin soittimet pauhasivat yhteistä sävelmää | kunnioittaakseen kullasta 
tehtyä hengetöntä kuvapatsasta, | mutta nyt Lohduttajan valoisa armo opettaa 
heitä kunnioittaen huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, ainoa kaikkivoimallinen, alu-
ton Kolminaisuus. 

 
8. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Poikaa ja Jumalaa, | viimeisinä aikoi-
na neitseellisestä Äidistä lihaksi tullutta | papit veisuilla kiittäkää, || ihmiset ylis-
täkää kaikkina aikoina! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Kahdessa luonnossa taivaisiin kunniassa ylösmennyttä, Isän kanssa samalla 
valtaistuimella istuvaa Elämänantajaa Kristusta papit veisuilla kiittäkää, ihmiset 
ylistäkää kaikkina aikoina! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinulle, oi Vapahtaja, joka olet päästänyt Jumalan luomat epäjumalain orjuu-

desta ja asettanut heidät vapaina Isäsi eteen, me veisaamme, ja Sinua me ylis-
tämme kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Häntä, joka tuonelaan laskeutumisellaan kukisti vastustajan ja taivaaseen me-

nemisellään kohotti ihmisen, papit veisuilla kiittäkää, ihmiset ylistäkää kaikkina 
aikoina! 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä! Sinä osoittauduit kerubeja korkeammaksi, kun 

kannoit kohdussasi Häntä, jota kerubit kannattelevat. Häntä me ihmiset yhdessä 
ruumiittomien voimien kanssa ylistämme kaikkina aikoina. 

 
8. veisu 

Toinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin 
tosin kuvauksellinen | mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpii-
rin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunni-
oittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Enkelit ilmestyivät apostoleille Herran astuessa ylös taivaaseen ja lohduttivat 

heitä sanoen: Miksi seisotte ja katsotte hämmästyneinä taivaalle? Hän, joka nyt 
menee ylös, on kerran tuleva oikeudenmukaisesti tuomitsemaan maan päällä 
olevat. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Tunnustakaamme Jumalan suuruus, riemuiten kiittäkäämme Häntä ja veisat-

kaamme Hänelle sekä karkeloikaamme ja ilosta paukuttakaamme käsiämme, 
sillä meidän Jumalamme meni ylös taivaaseen. Sen tähden enkelit ja ylienkelit-
kin ylistystä veisaavat Hänelle, kaikkien Valtiaalle ja Luojalle.  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Muinoin langennut ihmisluontomme on kohonnut enkeleitä korkeammalle, 

sillä se on sijoitettu ymmärryksemme ylittävällä tavalla jumalalliselle valtais-
tuimelle. Sen tähden riemuitkaamme ja huutakaamme: Herran teot, veisatkaa 
Herralle ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina! 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä nyt, aina 
ja iankaikkisesti. Amen. 
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Sinun Poikasi, oi Jumalansynnyttäjä, vangitsi ristillään kuoleman ja nousi 
kolmantena päivänä kuolleista. Hän ilmestyi opetuslapsilleen, mutta riensi sit-
ten Isänsä tykö taivaaseen. Poikasi kanssa mekin kumarramme Sinulle sekä vei-
saamme ja ylistämme Sinua kaikkina aikoina. 

 
Katabasi, 4. säv. 

Liitelauselma: Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa || veisaten 
ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

”Jumaluuden kolmivaloinen kuva päästää kahleet ja muuttaa tulenliekit kas-
teeksi”, | veisaavat hurskaat nuorukaiset. | Koko luomakunta yhtyy ylistysveisuun || 
ja kiittää hyväntekijäänsä, maailman Vapahtajaa ja kaikkeuden Luojaa. 

Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä ei veisata. 
 

9. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 

Irmossi 
Liitelauselma: Ylistä, sieluni, || maan päältä ylös taivaaseen mennyttä Kris-

tusta, Elämänantajaa! 
Sinua, joka ylitse kaiken ymmärryksen ja sanan tulit Jumalan Äidiksi, | joka 

ajassa selittämättömästi Ajattoman synnytit, | Sinua me, uskovaiset, || yksin 
mielin ylistämme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Ylistä, sieluni, || maan päältä ylös taivaaseen mennyttä Kristus-
ta, Elämänantajaa! 

Apostolit nähdessään Sinun, maailman Vapahtajan, Kristuksen ja Jumalan, 
jumalallisesti menevän ylös taivaaseen peljäten ja riemuiten ylistivät Sinua. 

Liitelauselma: Ylistä, sieluni, || maan päältä ylös taivaaseen mennyttä Kristus-
ta, Elämänantajaa! 

Nähdessään jumaloituneen ruumiisi, oi Kristus, enkelit lausuivat toisilleen 
korkeudessa: Totisesti Hän on meidän Jumalamme! 

Liitelauselma: Ylistä, sieluni, || maan päältä ylös taivaaseen mennyttä Kristus-
ta, Elämänantajaa! 

Oi Kristus Jumala! Nähdessään Sinut pilvien kantamana ruumiittomat voi-
mat huusivat: Avatkaa portit kunnian Kuninkaalle! 

Liitelauselma: Ylistä, sieluni, || maan päältä ylös taivaaseen mennyttä Kristus-
ta, Elämänantajaa! 

Me ylistämme Sinua, joka olet astunut alas maan syvyyksiin ja pelastanut ihmi-
set. Kunniakkaalla taivaaseenastumisellasi Sinä olet ylentänyt meidät taivaaseen. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, || pelasta meidät! 
Iloitse, Jumalansynnyttäjä, Kristuksen, Jumalan Äiti! Nähdessäsi synnyttä-

mäsi tänään kohoavan maasta taivaaseen Sinä enkelten kanssa ylistit Häntä. 
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9. veisu 
Toinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Liitelauselma: Enkelit nähdessään Valtiaan taivaaseenastumisen ihmetteli-

vät, || kuinka Hän meni kunniassa ylös taivaaseen. 
Jokainen maan päällä syntynyt Hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettä-

kööt juhlaa ruumiittomat henkiolennot | kunnioittaen Jumalan Äidin pyhää rie-
mujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse, autuain puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen 
Neitsyt! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Enkelit nähdessään Valtiaan taivaaseenastumisen ihmetteli-
vät, || kuinka Hän meni kunniassa ylös taivaaseen. 

Ihmisymmärryksen ylittäviä ovat lahjasi ja peljättäviä salaisuutesi, oi Kaik-
kivaltias! Sillä mentyäsi ylös taivaaseen Sinä lähetit opetuslapsillesi Pyhän 
Hengen, joka valistaa heidän mielensä ja tekee armollaan heidän sydämensä pa-
laviksi. 

Liitelauselma: Enkelit nähdessään Valtiaan taivaaseenastumisen ihmetteli-
vät, || kuinka Hän meni kunniassa ylös taivaaseen. 

Herra neuvoi opetuslapsiaan: Pysykää Jerusalemissa, sillä minä lähetän teille 
toisen Lohduttajan, joka istuu Isän kanssa samalla valtaistuimella ja on saman-
arvoinen kuin minä, jonka te näette nyt menevän valoisan pilven kannattamana 
ylös taivaaseen.  

Liitelauselma: Enkelit nähdessään Valtiaan taivaaseenastumisen ihmetteli-
vät, || kuinka Hän meni kunniassa ylös taivaaseen. 

Taivaista alas tullut ja ihmismuodon ottanut Valtias meni nyt kunniassa ylös 
taivaaseen. Meidänkin langennut luontomme sai näin kunnian istua Isän Juma-
lan oikealla puolella. Sen tähden viettäkäämme juhlaa, huutakaamme riemuiten 
ja ilosta paukuttakaamme käsiämme. 

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

Sinusta, oi kaikkein Puhtain, säteili Valkeudesta koittanut Valkeus, joka ha-
jottaa jumalattomuuden synkeyden ja valistaa pimeydessä olevat. Sen tähden me 
ansiosi mukaan ylistämme autuaaksi Sinua, oi Jumalanäiti. 

 
Katabasi, 4. säv. 

Iloitse, Kuningatar, | kunniakas neitseellinen Äiti! | Ei nerokkaimmankaan 
runoilijan kieli osaa ansiosi mukaan Sinulle veisuja sepittää, | sillä ei yksikään 
ymmärrys | kykene synnyttämistäsi käsittämään. | Sen tähden me Sinua || yksin 
mielin ylistämme. 
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Eksapostilario, 2. säv. 
Opetuslastesi katsellessa Sinä, Kristus, | menit ylös taivaaseen ja istuit Isän 

oikealle puolelle. | Edelläsi rientävät enkelit huusivat: | Avatkaa portit, || sillä 
Kuningas saapuu kunniansa kirkkauteen. (Kolmesti) 

 
Kiitospsalmit, 1. säv. 

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa. | Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää 
Häntä korkeuksissa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 150:6; 148:1) 

Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä, | ylistäkää Häntä, kaikki Hänen so-
tajoukkonsa. || Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata. (Ps. 148:2) 

 
Kiitosstikiirat, 1. säv.,  

prosomoion ”Taivaallisten joukkojen riemu” 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-

tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 
Me maailmassa olijat | riemuitkaamme enkelten tavoin | Jumalan ollessa kun-

niaistuimella | ja veisatkaamme kovalla äänellä: | Pyhä olet Sinä, taivaallinen Isä 
ja iankaikkinen Poika, || pyhä olet myös Sinä, kaikkein pyhin Henki! 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, || ylistäkää Häntä harpuilla 
ja kanteleilla. (Ps. 150:3) 

Enkelten päämiehet katsellessaan taivaaseenastumistasi, oi Vapahtaja, | ih-
metellen kyselivät toisiltaan: | Mikä on tämä näky? | Muodoltaan Hän on ihmi-
nen, | mutta Jumalan tavoin Hän nousee ruumiissaan || taivaita korkeammalle! 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä 
kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 

Nähdessään Sinut, oi Sana, | nousevan ruumiillisesti ylös Öljymäeltä | galilea-
laiset kuulivat enkelten julistuksen: | Mitä te seisotte katsellen ylös? | Hän on tu-
leva ruumiissa jälleen || samalla tavalla, kuin näitte Hänen menevänkin. 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä ku-
misevilla kymbaaleilla. (Ps. 150:5) || Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. 

Me maailmassa olijat | riemuitkaamme enkelten tavoin | Jumalan ollessa 
kunniaistuimella | ja veisatkaamme kovalla äänellä: | Pyhä olet Sinä, taivaalli-
nen Isä ja iankaikkinen Poika, || pyhä olet myös Sinä, kaikkein pyhin Henki! 

 
Doksastikon, 2. säv. 

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

Sinä, oi Jumala, olet omasta tahdostasi syntynyt | ja oman päätöksesi mukaan 
ilmestynyt. | Olet ruumiissasi kärsinyt, | olet tallattuasi kuoleman noussut kuol-
leista, | olet astunut kunniassa taivaaseen kaikki täyttäen. | Ja Sinä lähetit meille 
jumalallisen Hengen, || jotta me ylistystä veisaisimme Sinun jumaluudellesi. 

Suuri ylistysveisu veisataan. Sitten: 
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Taivaaseenastumisen tropari, 4. säv. 
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annettuasi 

Pyhän Hengen lupauksessa ilon opetuslapsillesi, | joiden uskon oli vahvistanut se 
suloinen sanoma, || että Sinä olet Jumalan Poika, maailman Vapahtaja. 

 
Aamupalveluksen loppu ja I hetki tavan mukaan. 
 
 

HETKET JA LITURGIA 
 
Kaikissa hetkissä taivaaseenastumisen tropari ja kontakki. 
Liturgiassa saaton jälkeen taivaaseenastumisen tropari, Kunnia… nyt…, tai-

vaaseenastumisen kontakki. 
 

Taivaaseenastumisen kontakki, 6. säv. 
Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen meistä | ja yhdistettyäsi maan päällä ole-

vat taivaallisten kanssa | Sinä, oi Kristus, meidän Jumalamme, menit kunniassa 
taivaaseen. | Mutta Sinä et suinkaan eronnut meistä, | vaan olet aina kanssam-
me | ja lupaat niille, jotka Sinua rakastavat: | Minä olen teidän kanssanne || eikä 
kukaan voi olla teitä vastaan. 

 
Me näimme totisen Valkeuden sijaan taivaaseenastumisen tropari päättäjäis-

juhlaan saakka. 



 

 


