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KUUDENNEN VIIKON PERJANTAI 
 

EHTOOPALVELUS TORSTAI-ILTANA 
 
Mikäli helatorstain vigilia toimitettiin, katismaa ei ole. Muussa tapauksessa 

luetaan vuorossa oleva katisma.1 
 

Avuksihuutopsalmit, 1. 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) 

 
Taivaaseenastumisen avuksihuutostikiirat, 1. säv. 

Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-
tää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130: 
3–4) 

Mennessäsi ylös taivaaseen, josta Sinä olet alaskin tullut, | älä jätä meitä or-
voiksi, oi Herra! | Tulkoon Sinun Henkesi ja tuokoon Hän rauhan maailmalle! | 
Ilmoita ihmislapsille voimalliset tekosi, || oi ihmisiä rakastava Herra! 

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

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

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

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! 

 
Kolme stikiiraa mineasta 

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

Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kan-
sat. (Ps. 117:1) 
                                        
1  Rozanovin mielestä helatorstain iltana IX hetki luetaan joka tapauksessa. 
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Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran 
uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2) 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Taivaaseenastumisen 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. 

Saatto ja ehtooveisu. 
 

Suuri prokiimeni, 7. säv. 
Meidän Jumalamme on taivaassa ja maan päällä; || mitä ikänä Hän tahtoo, sen 

Hän tekee. (Ps. 115:3 LXX) 
Liitelauselma: Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kan-

sasta, silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen. (Ps. 114:1–2) 
Liitelauselma: Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin. (Ps. 114:3) 
Liitelauselma: Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun 

käännyt takaisin? (Ps. 114:5) 
Hartauden ektenia, Suo, Herra, anomusektenia. 

 
Virrelmästikiirat, 2. säv.,  

prosomoion ”Oi Kristus, Arimatialainen” 
Noustessaan Öljymäelle | Hän, joka kaiken täyttää, sanoi opetuslapsille: | Oi 

ystäväni, taivaaseen astumiseni aika on koittanut. | Menkää ja opettakaa pakanoil-
le sana, jonka olette minulta kuulleet. | Sitten Hän astui apostolien hämmästellessä 
ikään kuin vaunuilla ajaen || kunniassa taivaaseen. 

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

Kun Äitisi ja opetuslapsesi olivat yhdessä saapuneet Betaniaan, | Sinä, oi 
Kristus, kohotit kätesi siunaamaan heitä. | Ja siunatessasi valoisa pilvi vei Sinut 
heidän silmäinsä edestä. | Silloin Sinä astuit kunniassa taivaaseen | ja istuit Isän 
oikealle puolelle, || ja Sinua Hänen kanssaan kumarretaan. 

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

Tulkaa, uskovaiset, nouskaamme yhdessä korkealle Öljymäelle, | jotta apos-
tolien lailla sinne noustuamme | ja ylennettyämme sydämemme ja mielemme | 
näkisimme Herran nousevan korkeuteen. | Sen tähden mekin kiitollisina iloiten 
huutakaamme: || Kunnia olkoon taivaaseen astumisellesi, oi Armollinen! 
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Taivaaseenastumisen doksastikon, 2. säv. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 
Oi Kristus, Sinä Isän kunnian kirkkaus! | Nähtyämme ylösnousemisesi pyhäl-

lä vuorella me veisuin ylistämme kasvojesi häikäisevää kirkkautta, | kumarram-
me kärsimyksillesi ja kunnioitamme pyhää ylösnousemistasi. || Armahda meitä! 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
 

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. 

Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

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…, sama. 
 

I katismatropari, 8. säv. 
Armollinen Jeesus, Sinä nousit Öljymäelle | ja astuit valoisan pilven nostamana 

maasta taivaisiin. | Opetuslapsesi näkivät peljättävän ihmeen | ja taivaissa ruumiit-
tomat voimat huusivat ylhäisille sotajoukoille: | Portit, avautukaa vavisten! || Hei-
dän kanssaan koko luomakunta veisuin ylistää kaiken Jumalaa. (Kahdesti) 

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

Armollinen Jeesus… 
 

II 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… 
Psalmi 51.  



41. Helaperjantai 

 

596 

Kanonin kussakin veisussa veisaamme taivaaseenastumisen juhlan ensimmäi-
sestä kanonista irmossin kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja minean pyhän 
kanonista luemme neljä troparia. Katabasit minean mukaan. Kolmannen veisun 
jälkeen minean pyhän kontakki, iikossi ja katismatropari, Kunnia… nyt… ja 
taivaaseenastumisen katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen taivaaseenastu-
misen kontakki ja iikossi. Ja veisaamme Jumalansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdek-
sännen veisun jälkeen taivaaseenastumisen eksapostilario, Kunnia…, pyhän ek-
sapostilario, jos on, Nyt…, taivaaseenastumisen eksapostilario.  

 
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. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
 

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. 
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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. 
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. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
Katabasi mineasta.  
Pyhän kontakki, iikossi ja katismatropari mineasta, Kunnia… nyt… ja tai-

vaaseenastumisen katismatropari. 
 

Taivaaseenastumisen katismatropari, 8. säv. 
Sinä jätit rauhan maan päällä oleville, | kun menit ylös taivaan pilvien kantama-

na ja istuit Isän oikealle puolelle, | sillä Sinä olet Isän ja Hengen kanssa yksiolen-
nollinen. | Sinä ilmestyit maailmaan lihaksi tulleena ihmisenä, | mutta pysyit kui-
tenkin muuttumattomana Jumalana, | joka aikojen lopussa tulee maan päälle tuo-
mitsemaan koko maailman. | Oi vanhurskas Tuomari ja Herra, katso armollisena 
Jumalana meidän sielujemme puoleen || ja anna palvelijoillesi synnit anteeksi! 

 
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. 
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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! 

Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-
lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 

 
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. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
 

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. 
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Nähden tänään Luojan kohoavan korkeuteen apostolit riemastuvat toivosta 
saada Hengen ja pelvolla huusivat: Kunnia olkoon ylöskäynnillesi! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
Katabasi mineasta.  
 

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 kanssamme | 
ja lupaat niille, jotka Sinua rakastavat: | Minä olen teidän kanssanne || eikä ku-
kaan voi olla teitä vastaan. 

 
Taivaaseenastumisen 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. 
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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 ruu-

miittoman 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 Hä-

net Jumalansynnyttäjäksi. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
 

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. 
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. 

Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-
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lä liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 

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

Katabasi mineasta. 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 

Irmossi 
Sinua, joka ylitse kaiken ymmärryksen ja sanan tulit Jumalan Äidiksi, | joka 

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

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Apostolit nähdessään Sinun, maailman Vapahtajan, Kristuksen ja Jumalan, ju-

malallisesti menevän ylös taivaaseen peljäten ja riemuiten ylistivät Sinua. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Nähdessään jumaloituneen ruumiisi, oi Kristus, enkelit lausuivat toisilleen 

korkeudessa: Totisesti Hän on meidän Jumalamme! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Kristus Jumala! Nähdessään Sinut pilvien kantamana ruumiittomat voi-

mat huusivat: Avatkaa portit kunnian Kuninkaalle! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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 synnyttämä-

si tänään kohoavan maasta taivaaseen Sinä enkelten kanssa ylistit Häntä. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
Katabasi mineasta. 
 

Taivaaseenastumisen 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. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minean pyhän eksapostilario, jos on. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Opetuslastesi katsellessa… 
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Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu” 
Oi uutta ihmettä! | Ihmisluonto * astuu ylös taivaisiin, || sillä siihen on yhdis-

tynyt Sana, * kaikkivaltias Jumala. 
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, || kohottakaa Jumalalle 

riemuhuuto. (Ps. 47:2) 
Valtiaan * taivaisiin astumisen * jumalallinen kirkas ja valoisa * päivä on koit-

tanut || ja kirkastaa kaikkeuden. 
Liitelauselma: Jumala astuu ylös riemun raikuessa, || Herra pasunain pauha-

tessa. (Ps. 47:6) 
Kristus Vapahtaja, | niin kuin Sinä lähetit korkeudesta * opetuslapsille kans-

sasi * yksiolennollisen Hengen, || lähetä kansallesi armosi. 
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Taivaaseenastumisen doksastikon, 6. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Herra, kun Sinä nousit sinne, mistä et ollut erkaantunutkaan, | enkelten ja kaik-

kien ruumiittomien sotavoimat julistivat riemuiten ylhäisille voimille: | Kohotkaa 
korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! | Kirkkauden Kuningas tulee! | Ja tai-
vaan kerubi-istuin otti Sinut vastaan ihmisruumiissasi. || Herra, kunnia olkoon Si-
nulle! 

Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
Taivaaseenastumisen tropari kerran. 
 

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 tavan mukaan. 
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HETKET JA LITURGIA 
 
Kaikissa hetkissä taivaaseenastumisen tropari, minean pyhän tropari, jos on, 

ja taivaaseenastumisen kontakki. 
Liturgiassa saaton jälkeen taivaaseenastumisen tropari, Jumalansynnyttäjän 

ja pyhän temppelissä temppelin tropari, sitten minean pyhän tropari tai kaksi 
troparia, pyhän temppelissä temppelin kontakki, sitten minean pyhän kontakki tai 
kaksi kontakkia, lopuksi taivaaseenastumisen kontakki. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 


