
43. Pyhien isien sunnuntai 

 

617

PYHIEN ISIEN SUNNUNTAI 
 

PIENI EHTOOPALVELUS LAUANTAI-ILTANA 
 

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 

Ylösnousemusstikiirat, 6. säv. 
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, 

kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7) 
Oi Kristus, vapaa kuolleitten joukossa, | helvetin voittajana Sinä ylensit itsesi 

ristille | herättääksesi kuoleman pimeydessä olevat kanssasi ylös kuolleista. | Me 
rukoilemme Sinua: | Kaikkivoimallinen Vapahtaja, | joka omasta valkeudestasi 
vuodatat elämää, || armahda meitä. (Kahdesti) 

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

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

sat. (Ps. 117:1) 
Kristus on tänään sanansa mukaan kuoleman rikkipoljettuaan ylösnoussut | ja 

lahjoittanut maailmalle riemun, | jotta me kaikki ylistysveisua huutaisimme näin 
lausuen: | Kaikkivoimallinen Vapahtaja, | joka olet elämän Lähde ja lähestymä-
tön Valkeus || armahda meitä. 

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

Oi Herra, kaikkialla luomakunnassa Oleva, | minne me syntiset voisimme 
paeta Sinun kasvojesi edestä? | Taivaassa Sinä asut. Tuonelassa Sinä olet kuo-
leman rikkipolkenut. | Meren syvyyksiinkö? Sielläkin on Sinun kätesi, Valtias. | 
Sinun turviisi me pakenemme ja lankeamme eteesi hartaasti rukoillen: | Kuol-
leista ylösnoussut, || armahda meitä. 

 
Pyhien isien doksastikon, 6. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Ylistäkäämme tänään jumalankantaja-isiä, Hengen salaisia pasuunoita, | jot-
ka soivat kirkossa Jumalan tuntemisen sointuisana sävelmänä | opettaen, että 
Kolminaisuus on yksi, olemukseltaan muuttumaton Jumala. | He kukistivat 
Areioksen ja taistelivat oikean uskon puolesta, || ja nyt he alati rukoilevat Her-
raa armahtamaan meidän sielujamme. 

 
Pienen ehtoopalveluksen dogmistikiira, 6. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Totisesti on kohtuullista ylistää autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä, | sillä pe-

lastustyön toteuttaakseen kaikkien Luoja tuli puhtaaseen kohtuusi luonnoltaan 
muuttumatta. | Hän itse oli persoonallisesti yhdistynyt siihen, mikä sikisi Sinussa | 
ja ihmislapsena kehittyi ja syntyi Sinusta eläväksi ihmiseksi. | Siksi me uskovai-
set erotamme kaksi ilmoitettua luontoa. | Oi Puhdas ja Pyhä, || rukoile, että Hän 
lähettäisi meille rauhan ja suuren armon! 

Ehtooveisu veisataan. 
Suuri prokiimeni, 6. säv.: Herra on kuningas. || Hän on pukenut itsensä kor-

keudella. (Ps. 93:1a) 
Lukija: Suo, Herra… 
 

Virrelmästikiirat 
Ylösnousemusstikiira, 6. säv., 

Sinun ylösnousemistasi, Kristus Vapahtaja, | enkelit veisuin ylistävät taivais-
sa. | Tee meidätkin maan päällä otollisiksi || Sinua puhtain sydämin ylistämään. 

 
Jumalansynnyttäjän stikiirat, 6. säv.,  

prosomoion ”Pantuaan kaiken toivonsa taivaisiin” 
Liitelauselma: Minä teen sinun nimesi kuuluksi || suvusta sukuun. (Ps. 45:18a) 
Sen, mitä yliaikainen Jumala * muinoin valallaan lupasi esi-isällesi, | Hän 

viimeisinä aikoina toteutti * syntyessään Sinun neitseellisestä kohdustasi, oi 
Puhdas, | sillä totisesti Sinusta koitti Herra, | joka kädellään kantaa maailmaa. | 
Oi Neitsyt Maria, | tee Hänet minullekin armolliseksi * tuomion hetkellä, || että 
saavuttaisin * Hänen valtakuntansa * hyveiden harrastamisen ja intohimojen 
kuolettamisen kautta! 

Liitelauselma: Kuule, tytär, || ja katso ja kallista korvasi. (Ps. 45:11a) 
Mieleltään puhtaana Jesaja muinoin ennusti, | että Sinä, puhdas Neitsyt, * tu-

lisit synnyttämään luomakunnan Luojan, | sillä yksin Sinä osoittautuisit aikojen 
alusta asti nuhteettomaksi. | Sen tähden rukoilen Sinua: | Puhdista saastunut sy-
dämeni, | ja tee minut osalliseksi * Poikasi jumalallisesta kirkkaudesta, oi Neit-
syt, | ja anna minulle sija Hänen oikealla puolellaan, || kun Hän kirjoitusten mu-
kaan * istuu tuomitsemaan koko maailman! 

Liitelauselma: Kansan rikkaimmat || etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi. (Ps. 
45:13b) 
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Sinä synnytit kuoleman kukistajan, | sillä Sinussa, Neitsyt, * asui katoamaton 
Elämä. | Sen tähden * minä syntieni syvyyksistä rukoilen Sinua: | Tartu käteeni ja 
johdata minut iloon * ja elämään autuaiden osaan | ja suo minulle, oi Neitsyt, * 
loputon jumalallinen riemu, || siellä missä vallitsee * iankaikkinen autuus * ja 
laskeutumaton valkeus! 

 
Pyhien isien doksastikon, 4. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Tänään me, oikeauskoiset, | vietämme Nikean loistavaan kaupunkiin koko 

maailmasta kokoontuneiden jumalankantaja-isien muistojuhlaa. | He hylkäsivät 
jumalattoman Areioksen opin | ja päätöksellään erottivat hänet Kristuksen kir-
kosta. | He opettivat kaikki tunnustamaan, | että Jumalan Poika on Isän kanssa yh-
tä olentoa ja yhtä ikiaikainen, | ollut ennen kaikkia aikoja. | Yksiselitteisesti he 
esittivät sen uskontunnustuksessa. | Sen tähden mekin noudatamme heidän ju-
malallista opetustansa | ja varmoina uskostamme palvelemme Isän kanssa Poi-
kaa ja Pyhää Henkeä, || yksiolennollista Kolminaisuutta, yhtä Jumaluutta. 

 
Taivaaseenastumisen doksastikon, 4. säv. 

Liitelauselma: 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 
Sinut, 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 taivaaseenastu-
misesi kautta siitä osallisiksi, oi Herra, || ylistämme osaksemme tullutta suurta 
armoasi. 

Lukija: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
 

Ylösnousemustropari, 6. säv. 
Enkelein voimat ilmestyivät Sinun haudallesi, | ja vartijat menivät tainnoksiin 

niin kuin kuolleet. | Maria seisoi hautasi luona | etsien puhtainta ruumistasi. | Si-
nä vangitsit helvetin, | joka ei Sinua käsittää voinut. | Sinä tulit vastaan Neitseel-
le, oi Elämänantaja. || Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon Sinulle. 

 
Taivaaseenastumisen tropari, 4. säv. 

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

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. 
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SUURI EHTOOPALVELUS LAUANTAI-ILTANA 
 

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 

Ylösnousemusstikiirat, 6. säv. 
Liitelauselma: Vie minun sieluni ulos vankeudesta || kiittämään Sinun nimeä-

si. (Ps. 142:8) 
Oi Kristus, vapaa kuolleitten joukossa, | helvetin voittajana Sinä ylensit itsesi 

ristille | herättääksesi kuoleman pimeydessä olevat kanssasi ylös kuolleista. | Me 
rukoilemme Sinua: | Kaikkivoimallinen Vapahtaja, | joka omasta valkeudestasi 
vuodatat elämää, || armahda meitä. 

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

Kristus on tänään sanansa mukaan kuoleman rikkipoljettuaan ylösnoussut | ja 
lahjoittanut maailmalle riemun, | jotta me kaikki ylistysveisua huutaisimme näin 
lausuen: | Kaikkivoimallinen Vapahtaja, | joka olet elämän Lähde ja lähestymä-
tön Valkeus || armahda meitä. 

Liitelauselma: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. || Herra, kuule minun 
ääneni. (Ps. 130:1–2) 

Oi Herra, kaikkialla luomakunnassa Oleva, | minne me syntiset voisimme 
paeta Sinun kasvojesi edestä? | Taivaassa Sinä asut. Tuonelassa Sinä olet kuo-
leman rikkipolkenut. | Meren syvyyksiinkö? Sielläkin on Sinun kätesi, Valtias. | 
Sinun turviisi me pakenemme ja lankeamme eteesi hartaasti rukoillen: | Kuol-
leista ylösnoussut, || armahda meitä. 

 
Taivaaseenastumisen stikiirat, 6. säv. 

Liitelauselma: Tarkatkoot Sinun korvasi || minun rukousteni ääntä! (Ps. 130:2) 
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. 
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Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-
tää? || Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin. (Ps. 130: 
3–4) 

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

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

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!  

 
Pyhien isien stikiirat, 6. säv., prosomoion  

”Elämänlaatunsa takia hyljätty”1 
Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, 

kuin vartijat aamua. || Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130:6–7) 
Sinä synnyit aamuruskon helmasta, äidittä Isästä ennen kaikkia aikoja, | 

vaikka Areios rohkenikin luulla Sinua luoduksi eikä Jumalaksi | ja mielettömäs-
ti yhdisti Sinut, Luojan, luotuihin, | ja niin hän ansaitsee ikuisen rangaistuksen. | 
Mutta Nikean synodi julisti, || että Sinä, Herra, olet yhdessä Isän ja Hengen 
kanssa hallitseva Jumalan Poika. 

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

Vapahtaja, kuka on jakanut ihokkaasi? | Sinä sanot: Areios, | joka jakoi osiin 
Kolminaisuuden yhden jumaluuden. | Hän ei uskonut Sinun olevan Kolminai-
suudesta | ja hän opetti Nestoriosta kieltämään Jumalansynnyttäjän. | Mutta Ni-
kean pyhät isät julistivat, || että Sinä, Herra, olet yhdessä Isän ja Hengen kanssa 
hallitseva Jumalan Poika. 

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

Areios, joka kielsi näkemästä valoa, | suistui synnin pimeyteen | ja hänen ylleen 
langetettiin Jumalan tuomio, | ja hän menetti väkivaltaisesti henkensä, | sillä hän 
oli mieleltään ja elämältään toinen Juudas. | Mutta Nikean pyhät isät julistivat, || et-
tä Sinä, Herra, olet yhdessä Isän ja Hengen kanssa hallitseva Jumalan Poika. 

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

Mieletön Areios jakoi pyhän Kolminaisuuden ainoan alkusyyn kolmeen eri-
laiseen, erilähtöiseen olentoon. | Sen tähden jumalankantaja-isät kokoontuivat 
uskossa kiivaina niin kuin tisbeläinen Elia, | ja hakkasivat Hengen miekalla ja 
Hengen opastamina || häpeällisesti opettavan jumalanpilkkaajan. 

                                        
1  Nämä stikiirat veisataan tavallisella sävelmällä. 
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Pyhien isien doksastikon, 6. säv. (idiomelon) 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
Ylistäkäämme tänään jumalankantaja-isiä, | Hengen salaisia pasuunoita, | jotka 

soivat kirkossa Jumalan tuntemisen sointuisana sävelmänä opettaen, | että Kol-
minaisuus on yksi, olemukseltaan muuttumaton Jumala. | He kukistivat Areiok-
sen ja taistelivat oikean uskon puolesta, || ja nyt he alati rukoilevat Herraa armah-
tamaan meidän sielujamme. 

 
Dogmistikiira, 6. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista 

synnytystäsi veisuin kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättö-
mällä tavalla lihaksi tulleena | ilmestyi maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia 
aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän itse, jolla on jumalallinen luonto ja joka 
meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei kahteen persoonaan jakaantu-
neena, vaan kahdessa yhteensekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna. | 
Rukoile, oi pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi. 

Saatto ja ehtooveisu. 
Suuri prokiimeni, 6. säv.: Herra on kuningas. || Hän on pukenut itsensä kor-

keudella. (Ps. 93:1a) 
 

Parimiat 
I. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta  

(14:14–20a) 
14 Kun Abram kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, aseisti hän 

luotettavimmat palvelijansa, jotka olivat hänen kodissaan syntyneet, kolmesataa 
kahdeksantoista miestä, ja ajoi vihollisia takaa aina Daaniin saakka. 15 Ja hän 
jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun ja voitti 
heidät ja ajoi heitä takaa aina Hoobaan saakka, joka on Damaskosta pohjoiseen. 
16 Ja hän toi takaisin kaiken tavaran; myöskin sukulaisensa Lootin ja hänen ta-
varansa hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väen. 17 Kun hän oli pa-
luumatkalla, voitettuaan Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän 
kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota sanotaan 
”Kuninkaan laaksoksi.” 18 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja vii-
niä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi. 19 Ja hän siunasi hänet sanoen: Siu-
natkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. 20a Ja kiitetty olkoon 
Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi. 
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II. Viidennestä Mooseksen kirjasta  
(1:8–11, 15–17) 

Niinä päivinä Mooses sanoi Israelin lapsille: 8 Katso, minä annan maan tei-
dän valtaanne; menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka Herra teidän isil-
lenne, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut antaa 
heille ja heidän jälkeläisillensä. 9 Ja minä puhuin teille silloin sanoen: Minä en 
jaksa yksin kantaa teitä. 10 Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän lisään-
tyä, ja katso, teidän lukunne on tänä päivänä niinkuin taivaan tähtien. 11 Lisät-
köön Herra, teidän isienne Jumala, teitä vielä tuhatkertaisesti ja siunatkoon tei-
tä, niinkuin hän on teille puhunut. 15 Silloin minä otin teidän sukukuntienne 
päämiehet, jotka olivat viisaita ja tunnettuja miehiä, ja asetin heidät teidän pää-
miehiksenne, tuhannen-, sadan-, viidenkymmenen- ja kymmenenjohtajiksi, ja 
päällysmiehiksi sukukuntiinne. 16 Ja silloin minä käskin teidän tuomareitanne 
sanoen: Kuulustelkaa veljiänne ja tuomitkaa oikein, jos jollakulla on riita-asia 
veljensä tai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. 17 Älkää katsoko henkilöön 
tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää peljätkö 
ketään ihmistä, sillä tuomio on Jumalan. Mutta asia, joka on teistä liian vaikea, 
lykätkää minulle, kuullakseni sen. 

 
III. Viidennestä Mooseksen kirjasta  

(10:14–21) 
Niinä päivinä Mooses sanoi Israelin lapsille: 14 Katso, taivaat ja taivasten 

taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat Herran, sinun Jumalasi. 15 Mutta ai-
noastaan sinun isiisi Herra mielistyi ja rakasti heitä; ja hän valitsi omikseen hei-
dän jälkeläisensä, hän valitsi teidät kaikista kansoista, niinkuin yhä vielä on. 
16 Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita. 17 Sillä 
Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimalli-
nen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta, 18 joka 
hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja joka rakastaa muukalaista ja antaa hänel-
le ruuan ja vaatteen. 19 Sentähden rakastakaa muukalaista, sillä te olette itse ol-
leet muukalaisina Egyptin maassa. 20 Herraa, sinun Jumalaasi, pelkää, häntä 
palvele, hänessä riipu kiinni ja vanno hänen nimeensä. 21 Hän on sinun ylistyk-
sesi, ja hän on sinun Jumalasi, joka on tehnyt sinulle ne suuret ja peljättävät te-
ot, jotka sinun silmäsi ovat nähneet. 

Hartauden ektenia. Suo, Herra… luetaan tai veisataan. Anomusektenia. Li-
taniassa vain seuraavat stikiirat: 

 
Litaniastikiirat 

Taivaaseenastumisen litaniastikiira, 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! 
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Pyhien isien doksastikon, 3. säv. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Pyhät isät, teistä tuli apostolien perinteen tarkkoja vartijoita, | sillä te esititte 

oikean opin pyhän Kolminaisuuden yksiolennollisuudesta | ja pyhässä kokouk-
sessa kukistitte Areioksen jumalanpilkan. | Hänen jälkeensä te osoititte vääräksi 
myös Makedonioksen taistelun Henkeä vastaan | ja tuomitsitte Nestorioksen, 
Eutykeksen, Dioskoroksen, Sabellioksen ja mielettömän Severuksen. | Teitä me 
pyydämme rukoilemaan puolestamme, || että pääsisimme heidän eksytyksestään 
ja eläisimme oikeassa puhtaassa uskossa. 

 
Taivaaseenastumisen doksastikon, 6. säv. 

Liitelauselma: 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! 

Litanian ektenia. 
 

Virrelmästikiirat 
Ylösnousemusstikiirat, 6. säv. 

Sinun ylösnousemistasi, Kristus Vapahtaja, | enkelit veisuin ylistävät taivais-
sa. | Tee meidätkin maan päällä otollisiksi || Sinua puhtain sydämin ylistämään. 

Liitelauselma: Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. || Her-
ra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. (Ps. 93:1a) 

Kaikkivoimallisena Jumalana Sinä murskasit vaskiportit ja mursit tuonelan 
salvat. | Langenneen ihmissuvun Sinä nostit ylös. | Sen tähden mekin ylistystä 
veisaten huudamme: || Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon Sinulle. 

Liitelauselma: Niin pysyy maanpiiri lujana, || se ei horju. (Ps. 93:1b) 
Kristus, joka haluaa nostaa meidät vanhasta lankeemuksesta, | naulitaan ris-

tiin ja pannaan hautaan. | Häntä etsien ja kyynelin valittaen mirhantuojanaiset 
sanoivat: | Voi kaikkien Vapahtaja! | Kuinka Sinä suostuit asumaan haudassa? | 
Kuinka Sinut siirrettiin? | Mihin paikkaan Sinun elämää kantava ruumiisi on 
kätketty? | Mutta Valtias, ilmesty meille lupauksesi mukaan | ja kuivaa kyyne-
leemme! | Heidän näin valittaessaan enkeli huusi heille: | Lakatkaa valittamasta 
ja sanokaa apostoleille, | että Herra on noussut ylös || ja antanut maailmalle ar-
mon ja suuren laupeuden. 

Liitelauselma: Pyhyys on Sinun huoneellesi arvollinen, || Herra, hamaan ai-
kojen loppuun. (Ps. 93:5) 

Oi Kristus, | tultuasi omasta vapaasta tahdostasi ristiinnaulituksi ja haudatuk-
si | Sinä kukistit kuoleman ja Jumalana nousit kolmantena päivänä kunniassa 
ylös, || lahjoittaen maailmalle loppumattoman elämän ja suuren laupeuden. 
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Pyhien isien doksastikon, 4. säv. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Tänään me, oikeauskoiset, | vietämme Nikean loistavaan kaupunkiin koko 

maailmasta kokoontuneiden jumalankantaja-isien muistojuhlaa. | He hylkäsivät 
jumalattoman Areioksen opin | ja päätöksellään erottivat hänet Kristuksen kir-
kosta. | He opettivat kaikki tunnustamaan, | että Jumalan Poika on Isän kanssa 
yhtä olentoa ja yhtä ikiaikainen, | ollut ennen kaikkia aikoja. | Yksiselitteisesti he 
esittivät sen uskontunnustuksessa. | Sen tähden mekin noudatamme heidän juma-
lallista opetustansa | ja varmoina uskostamme palvelemme Isän kanssa Poikaa ja 
Pyhää Henkeä, || yksiolennollista Kolminaisuutta, yhtä Jumaluutta. 

 
Taivaaseenastumisen doksastikon, 4. säv. 

Liitelauselma: 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 
Sinut, Luojan ja kaikkien Rakentajan synnyttänyt.  | Sillä Hänen, joka Sinun 
kärsiessäsi kärsi äidin tavoin enemmän kuin kukaan muu kipua, | piti myös Si-
nun ruumiisi kunniasta nauttia ylenpalttista iloa. | Ja mekin tullen taivaaseenas-
tumisesi kautta siitä osallisiksi, oi Herra, || ylistämme osaksemme tullutta suurta 
armoasi. 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… Pyhä Jumala… Isä meidän…  
Leipien siunauksessa kahdesti pyhien isien tropari ja kerran taivaaseenastu-

misen tropari. 
 

Pyhien isien tropari, 8. säv. 
Suuresti ylistetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, | joka olet isämme 

valoksi maan päälle määrännyt | ja heidän kauttansa olet meidät kaikki oikeaan 
uskoon ohjannut. || Kunnia olkoon Sinulle, oi Ylenarmollinen. 

 
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. 

 
 

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

nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)  
 
Veisun Jumala on Herra jälkeen: 
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Ylösnousemustropari, 6. säv. 
Enkelein voimat ilmestyivät Sinun haudallesi, | ja vartijat menivät tainnoksiin 

niin kuin kuolleet. | Maria seisoi hautasi luona | etsien puhtainta ruumistasi. | Sinä 
vangitsit helvetin, | joka ei Sinua käsittää voinut. | Sinä tulit vastaan Neitseelle, oi 
Elämänantaja. || Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon Sinulle. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Suuresti ylistetty… 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Kristus, meidän Jumalamme… 
 

I katismatroparit oktoehoksesta, 6. säv. 
Haudan ollessa avoinna ja helvetin vaikeroidessa | huusi Maria piiloutuneille 

apostoleille: | Tulkaa ulos, te viinitarhan työmiehet, ja julistakaa ylösnousemuk-
sen sanomaa. || Herra on ylösnoussut ja lahjoittaa maailmalle suuren laupeuden. 

Liitelauselma: Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! || Älä unhota kurjia. (Ps. 
10:12) 

Maria Magdaleena oli haudallasi, Herra, ja itki huutaen. | Luullen Sinua puu-
tarhuriksi hän sanoi: | Mihin kätkit iäisen Elämän? | Mihin panit Hänet, joka is-
tuu kerubi-istuimella? | Hänen vartijansakin halvaantuivat pelosta. | Antakaa 
minun Herrani minulle tai huutakaa kanssani: | Sinä, joka olet kuolleitten jou-
kossa ja nostit kuolleet ylös, || kunnia olkoon Sinulle. 

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

Sinä, joka kutsuit siunattua Neitsyttä Äidiksesi, | alistuit omasta vapaasta 
tahdostasi kärsimyksiin. | Tahtoen pelastaa Aadamin Sinä kirkkaudessa kohosit 
ristille | ja lausuit enkeleille: | Iloitkaa minun kanssani, | sillä kadotettu raha on 
löydetty. || Kunnia olkoon Sinun viisaalle huolenpidollesi, meidän Jumalamme. 

 
II katismatroparit oktoehoksesta, 6. säv. 

Elämä makasi haudassa | ja sinetti oli kiven päällä. | Sotamiehet vartioivat 
Kristusta ikään kuin nukkuvaa kuningasta. || Mutta iskien vihollisensa sokeudel-
la Herra nousi ylös. 

Liitelauselma: Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, || ilmoitan kaikki 
Sinun ihmetyösi. (Ps. 9:2) 

Oi kuolematon Herra, | Joona kuvasi edeltä hautaasi, | ja Simeon tulkitsi juma-
lallista ylösnousemistasi. | Sillä kuin kuollut Sinä laskeuduit hautaan | ja aukaisit 
tuonelan portit. | Valtiaana Sinä nousit ylös ilman turmelusta maailman pelastuk-
seksi, | oi Kristus, meidän Jumalamme, || joka valistit pimeydessä olevat. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 
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Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, rukoile Poikaasi, | joka vapaasta tahdostaan 
naulittiin ristiin ja nousi kuolleista, | Kristusta, meidän Jumalaamme, || että Hän 
pelastaisi meidän sielumme. 

[Kirkkosääntöjen mukaan ei polyeleota eikä -psalmeja, vaan 17. katisma.] 
Ylösnousemustroparit Kiitetty… Enkelein joukko. Hypakoe. 
 

Hypakoe oktoehoksesta, 6. säv. 
Vapaaehtoisella ja elävöittävällä kuolemallasi Sinä, Kristus, | Jumalana murs-

kasit tuonelan portit, | aukaisit meille vanhan paratiisin || ja noustuasi kuolleista 
nostit meidän elämämme ylös turmeluksesta. 

 
Antifonit, 6. säv. 

I antifoni 
Taivaaseen minä nostan silmäni, | Sinua kohti, oi Sana. || Armahda minua 

elääkseni Sinulle. 
Armahda meitä halveksittuja || ja tee meidät kelvollisiksi astioiksesi, oi Sana. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 
Pyhä Henki on kaiken pelastuksen alkusyy. | Kehen Hän ansion mukaan hen-

gähtää, | hänet Hän nopeasti ottaa pois maallisten joukosta, || siivittää, kasvattaa 
ja korottaa korkeuksiin. 

 
II antifoni 

Koska Herra on kanssamme, | ei mikään vihollisen hyökkäys meihin pysty, || 
sillä voittajat otetaan täältä ylös. 

Oi Sana, älköön sieluni jääkö heidän tiellensä niin kuin varpunen. || Voi, kuin-
ka minä, joka syntiä rakastan, pääsisin vihollisista! 

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

Pyhässä Hengessä on kaikkien jumaloituminen, | suopeus, ymmärrys, rauha ja 
siunaus, || sillä Hän toimii yhdessä Isän ja Sanan kanssa. 

 
III antifoni 

Ne, joka Herraan luottavat, | ovat viholliselle peljättäviä ja kaikkien ihmette-
lemiä, || sillä he näkevät korkeuksiin. 

Vapahtaja, kun Sinä olet vanhurskasten joukon auttajana, || he eivät ojenna kä-
siään laittomuuksiin. 

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

Pyhälle Hengelle kuuluu kaiken hallitseminen, | ja ylhäiset sotajoukot kaikki-
en alhaalla olevien henkien kanssa || kumartavat Häntä. 
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Prokiimeni, 6. säv. 
Herra, herätä voimasi, || tule meidän avuksemme. (Ps. 80:3) 
Liitelauselma: Kuuntele, Israelin Paimen, Sinä, joka johdat Joosefia niin 

kuin lammaslaumaa. (Ps. 80:2)  
Kaikki, joissa henki on, || kiittäkää Herraa. 
Ylösnousemusevankeliumi X (Joh. 21:1–14). 
 

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. 
Jeesus nousi ylös haudasta, | niin kuin Hän sen edeltä ilmoitti, | ja antoi meil-

le iankaikkisen elämän || sekä teki meille suuren laupeuden. 
Kuudennen sävelmäjakson ylösnousemuskanonista veisaamme irmossit yhden 

kerran ja luemme siitä kolme troparia, taivaaseenastumisen ensimmäisestä ka-
nonista luemme neljä troparia, ja pyhien isien kanonista luemme kuusi troparia. 
Katabaseina ovat helluntain toisen kanonin irmossit. Kolmannen veisun jälkeen 
taivaaseenastumisen kontakki ja iikossi sekä isien katismatroparit. Kuudennen 
veisun jälkeen isien kontakki ja iikossi. Yhdeksännen veisun edellä Jumalansyn-
nyttäjän kiitosvirsi. Yhdeksännen veisun jälkeen Pyhä on Herra sekä ylösnouse-
museksapostilario, Kunnia…, isien eksapostilario, Nyt…, taivaaseenastumisen 
eksapostilario. 
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1. veisu  
Ylösnousemuskanoni, 6. säv. 

Irmossi 
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään ta-

kaa-ajavan faraon hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle 
voittoveisu. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Kun Sinä levitit kätesi ristille, oi hyvä Jeesus, tuli Isän hyvä tahto täytetyksi 

kaikessa. Sen tähden me kaikki Sinulle voittoveisua veisaamme. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Peljäten kuin palvelijatar lähestyi kuolema käskystä Sinua, elämän Valtiasta. 

Kuoleman kautta Sinä annoit meille loppumattoman elämän ja ylösnousemuk-
sen. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Puhdas, Sinä otit vastaan oman Luojasi, niin kuin Hän tahtoi, ja Hän tuli 

yli ymmärryksen lihaksi siemenettömästä kohdustasi. Niin Sinä osoittauduit to-
tisesti luotujen Valtiattareksi. 

 
Taivaaseenastumisen ensimmäisestä kanonista, 5. säv. 

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 vaa-
roista. 
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Pyhien isien kanoni, 6. säv.,  
jossa reunavärssy: 

”Ylistystä veisaan paimenten ensimmäiselle kokoukselle”2 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus, ylistäessäni pyhien isien pyhää kokousta minä pyydän, että varjelisit 

minut kuuluttamaan sen pyhää julistusta. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Salaman tavoin tänään kokoontuneet jumalankantaja-isät tunnustivat selvin 

sanoin, että Sinä, Kristus, olet Isän kanssa aluton, ainosyntyinen ja yksiolennolli-
nen Poika. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Valtias, Sinun morsiamesi, Kirkon, kunniakkaat koristajat määrittelivät us-

kon selkeästi ja niin kaunistivat Kirkon ikään kuin ihanaan kultaan. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Jumalallisen kunnian kaunistama puhdas Kuningatar seisoo Poikansa ja Ju-

malansa edessä ja rukoilee meidän sieluillemme pelastusta. 
 

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  

Ylösnousemuskanoni, 6. säv. 
Irmossi 

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylen-
tänyt uskovaistesi sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamise-
si kalliolle. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Kun luomakunta näki Jumalan lihassa ristiinnaulittuna, se oli hajota pelosta, 

mutta meidän tähtemme ristiinnaulitun voimakas käsi säilytti sen koossa. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Kristuksen kuolemalla kukistettu viheliäinen kuolema viruu hengettömänä, 

sillä väkevä kaatuu kuolettavan iskun voimasta Elämän jumalallista päällekar-
kausta kestämättä, ja kaikille lahjoitetaan ylösnousemus. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 

                                        
2  Isien kanonin irmossit, joita ei veisata eikä lueta, ovat samat kuin ylösnousemuskanonissa. 
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Oi Puhdas, jumalallisen synnytyksesi ihme ylittää koko luonnon järjestyksen, 
sillä yliluonnollisesti sikisi kohdussasi Jumala, ja synnytettyäsikin Sinä pysyit 
ainaisena neitseenä. 

 
Taivaaseenastumisen ensimmäisestä kanonista 

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. 
 

Pyhien isien kanoni 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalaton Areios yhdisti jumalalliseen syntymiseen muuttuvaisuuden, kär-

simyksen ja jakaantumisen, ja siksi isien sanojen terävä miekka lävisti hänet. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalallisen Abrahamin tavoin sotaan varustautuneina kaikki Jumalan puh-

taat julistajat tuhosivat raivoisat vastustajat Sinun voimallasi, oi Hyvä. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Sinun pappiesi ensimmäinen kokous julisti jumalisesti, että Sinä, Vapahtaja, 

olet aluttoman Isän ja kaiken Luojan kanssa yksiolennollinen Poika. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Ei ihmispuhe eikä ihmiskieli kykene arvosi mukaisesti Sinua ylistämään, oi 

puhdas Neitsyt, sillä Kristus, Elämänantaja, näki hyväksi siemenettä syntyä Si-
nusta. 

 
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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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. 

 
Isien katismatroparit, 4. säv. 

Oi autuaat isät, | teistä on totisesti tullut Kristuksen totuuden maailmaa valai-
sevia kirkkaita soihtuja. | Te poltitte tuhkaksi valheellisten järkeilijäin harhaopit | 
ja tukahdutitte Jumalan pilkkaajain tuliset pyörteet. || Oi Kristuksen esipaimenet, 
rukoilkaa meille pelastusta! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Nikean loistava kaupunki on tänään kutsunut kaikesta maasta luoksensa kol-

mesataakahdeksantoista piispaa Areiosta vastaan, | joka oli pilkannut Jumalaa ja 
alentanut yhden Kolminaisuudesta, Jumalan Pojan ja Sanan. || Areioksen torjut-
tuaan he vahvistivat oikean uskon. 

 
Taivaaseenastumisen katismatropari, 4. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Ihmisiä rakastava Kristus, | Sinä nousit kunniassa taivaisiin | ja istuuduit Isän 

oikealle puolelle, | josta et ollut eronnutkaan. | Sinä lupasit lähettää viisaille 
opetuslapsille Pyhän Hengen | ja kirkastit meidän mielemme. || Valista meidät 
lakkaamatta veisaamaan ylistystäsi, oi Valtias! 

 
4. veisu  

Ylösnousemuskanoni, 6. säv. 
Irmossi 

Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | – kohottaa pyhä seurakunta 
jumalallisella hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 
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Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Oi Kristus, totisen elämän puu on kukoistukseen puhjennut, sillä risti on pys-

tytetty ja Sinun puhtaimmasta kyljestäsi vuotaneella verellä ja vedellä juotettu-
na se on kasvattanut meille elämän. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Käärme ei enää esitä minulle valheellista jumaloitumista, sillä ihmisten luon-

non jumaloittaja Kristus on aukaissut minulle esteettömän elämän polun. 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, totisesti sanoin kuvaamattomia ja kä-

sittämättömiä ovat jumalallisen synnytyksesi salaisuudet niin meille maan pääl-
lä kuin taivaissakin oleville. 

 
Taivaaseenastumisen ensimmäisestä kanonista 

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

niassa ylös taivaaseen. Sen tähden me huudamme: Kunnia olkoon Sinun taivaa-
seenastumisellesi, 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! 

 
Pyhien isien kanoni 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun huonomaineinen Areios järjettömyydessään väärensi oikean uskon, isät 

päätöksellään erottivat hänet kirkosta niin kuin kelvottoman jäsenen. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Taistellessaan puolestasi, oi Valtias, isien kuoro sai suuren voiton vihollisista 

ja opetti, että Sinä olet Isän ja Hengen kanssa yhtä olentoa. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Jumalana ja ihmisenä Sinä, Kristus, tulit Jumalan ja ihmisten välimieheksi. 

Sen tähden Jumalassa valistuneet julistivat, että Sinä olet yksi Poika kahdessa 
luonnossa. 
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Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Puun hedelmän maistaminen toi minulle kuoleman, oi puhdas Neitsyt, mutta 

Sinusta ilmestynyt Elämän Puu nosti minut paratiisin ilon perilliseksi. 
 

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  

Ylösnousemuskanoni, 6. säv. 
Irmossi 

Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakka-
us meidän sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tu-
lisimme tuntemaan Sinut, | Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös 
valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Nyt kerubit väistyvät minun edestäni, ja leimuava miekka pakenee minua, oi 

Valtias, nähtyään Sinun, oi Jumalan Sana, totinen Jumala, avanneen ryövärille 
tien paratiisiin. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Valtias Kristus, en enää pelkää maahan palaamista, sillä suuressa laupeudes-

sasi Sinä nostit minut, unohdetun, ylös maasta kohti katoamattomuuden korke-
utta omalla ylösnousemisellasi. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi maailman hyvä Valtiatar, pelasta ne, jotka koko sielustansa tunnustavat 

Sinut Jumalansynnyttäjäksi, sillä Sinut, totisen Jumalansynnyttäjän, me olemme 
saaneet voittamattomaksi suojaksemme. 

 
Taivaaseenastumisen ensimmäisestä kanonista 

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! 
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Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Jumalansynnyttäjä, veisuin ylistämme Sinua, ainaista Neitsyttä Mariaa, 

sillä Sinusta tuli lihaksi Jumalan Sana. 
 

Pyhien isien kanoni 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kuinka ihanat ovat Sinusta ilosanoman tuovien askeleet, oi Kristus. Sinä olet 

kaikkien enkelten ja ihmisten ymmärryksen ylittävä rauha ja yhdistät maailman 
suureen rauhaan. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Pyhän pappeuden lain sinetöimät jumalalliset opettajat kokoontuivat ja julis-

tivat, että Sinä, Kristus, olet Isän Viisaus, Voima ja persoonallinen Sana. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Kasteltuanne Kirkon Kristuksen opetuksen puhtaalla vedellä te nyt nautitte 

ikuisesta rauhasta tyynten vetten äärellä. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, me tunnemme Sinut valoisaksi Lampunjalak-

si, josta Kristus, vanhurskauden Aurinko, loistaa kaikille, ja pyydämme Sinua 
varjelemaan meitä. 

 
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  

Ylösnousemuskanoni, 6. säv. 
Irmossi 

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä ty-
veneen satamaasi kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || joh-
data minun elämäni ylös turmeluksesta. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Ristiinnaulittuna Sinä, Valtias, kumosit meille langetetun kirouksen ja kei-

häällä kylkeen lävistettynä repäisit rikki Aadamia vastaan olleen tuomiokirjan 
ja vapahdit maailman. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Kavaluuden pettämänä joutui Aadam alas tuonelan rotkoon, mutta Sinä, joka 

olet luonnoltasi Jumala ja sääliväinen, laskeuduit häntä etsimään ja harteillasi 
kantaen nostit hänet kanssasi ylös. 
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Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi kaikkein puhtain Valtiatar, joka kuolevaisille Johdattajan, Herran, synny-

tit, tyynnytä minun himojeni levoton kiihko ja kauhistuttava kapinointi ja lah-
joita rauha minun sydämelleni. 

 
Taivaaseenastumisen ensimmäisestä kanonista 

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. 
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. 

 
Pyhien isien kanoni 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kapinoivan raivon vallassa toiminut rikkaviljan kylväjä ei kyennyt välttä-

mään Kaitselmuksen peljättävää tuomiota. Juudaksen esimerkkiä seuranneena 
sai Areioskin kokea väkivaltaisen kuoleman. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Isien puhdas ja jumalallinen kokous julisti, että Sinä, Valtias, olet Isän ole-

muksesta loistanut ainosyntyinen heijastus, ennen kaikkia aikoja syntynyt Poika. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Jumalattomain harhaoppien sameaa ja kelvotonta vettä virrannut lähde kui-

vui, ja pyhien isien rukoukset peittivät sen umpeen. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Mooses, suurin profeetoista, kuvasi Sinua vertauskuvallisesti Arkiksi, Pöy-

däksi, Lampunjalaksi ja Astiaksi, ja niin hän ennusti Korkeimman ihmiseksi tu-
lemisen Sinusta, oi Neitsytäiti. 
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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. 

 
Isien kontakki, 8. säv. 

Apostolien saarna ja isien uskonkappaleet | ovat Kirkolle yhden uskon vahvis-
taneet, | ja Kirkko puettuna totuuden pukuun, ylhäältä annetusta jumaluusopista 
kudottuun, || oikein hoitaa ja ylistää hurskauden suurta salaisuutta. 

 
Isien iikossi 

Kuulkaamme Jumalan Kirkon ylevää opetusta: | Joka janoaa, tulkoon juo-
maan! Tarjoan viisauden maljan. | Tämän juoman olen valmistanut totuuden sa-
nasta, | joka vuodattaa tunnustuksen eikä vastustuksen vettä. | Sitä juodessaan 
uusi Israel näkee Jumalan sanovan: Katsokaa, minä olen iäti sama enkä muutu. | 
Minä olen Jumala, olen ensimmäinen ja viimeinen, | eikä ole muuta jumalaa 
kuin minä. || Tästä maljasta osallistuvat tulevat ravituiksi ja ylistävät hurskau-
den suurta salaisuutta. 

 
Minean synaksarion jälkeen 

Tänään, seitsemäntenä sunnuntaina pääsiäisestä, vietämme Nikeassa kokoon-
tuneiden kolmensadankahdeksantoista jumalankantaja-isän ensimmäisen eku-
meenisen kirkolliskokouksen juhlaa. 

Säkeitä: Sanoessaan Poikaa vieraaksi Isän olemukselle Areios oli vieras Ju-
malan kunnialle. Pyhien kolmensadankahdeksantoista jumalankantaja-isän esi-
rukousten tähden, Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Amen. 

 
7. veisu  

Ylösnousemuskanoni, 6. säv. 
Irmossi 

Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kal-
dealaiset polttava Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Oi Valtias, Sinun kärsimistäsi valittaen aurinko verhoutui mustaan vaippaan, 

keskellä päivää tuli pimeys yli kaiken maan ja pimenevä valkeus huusi: Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
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Kristus, kun Sinä laskeuduit alas, maan alla olevat pukeutuivat valkeuteen, ja 
esi-isän nähtiin iloisesti ja hyvillä mielin karkeloiden hyppivän ja huutavan: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Sinun kauttasi, oi puhtain, neitseellinen Äiti, säteili koko maanpiirille kirkas 

Valkeus, sillä Sinä synnytit Luojasi, kaikkien Jumalan. Rukoile Häntä, että Hän 
lähettäisi meille uskovaisille suuren armonsa. 

 
Taivaaseenastumisen ensimmäisestä kanonista 

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 ruu-

miittoman Isän tykö. 
Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka synnyit Neitseestä ja teit 

Hänet Jumalansynnyttäjäksi. 
 

Pyhien isien kanoni 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Pyhät isät, te voititte mielettömästi esiintyneen ja sanansa Jumalasta väärään 

opetukseen tuoneen Areioksen, joka kieltäytyi huutamasta Pojalle: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isäimme Jumala! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ukkosenjylinän pojan esimerkkiä seuraten te, pyhät isät, opetitte tulta heh-

kuvin sanoin kaikkia huutamaan Isän kanssa yhtä aluttomalle ja yhdessä hallit-
sevalle Sanalle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Hengen siivin te, Jumalan autuuttamat, tulitte Sanan avuksi, sillä Pyhä Henki 

kokosi teidät maailman ääristä huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala! 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Pätsi, joka ei polttanut kolmea nuorukaista, edeltäkuvasi Sinun synnytystäsi, 

sillä Sinussa asunut jumalallinen tuli ei polttanut Sinua, vaan valisti kaikki huu-
tamaan: Kiitetty olet Sinä, kohdussasi Jumalan ihmiseksi kantanut! 
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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  

Ylösnousemuskanoni, 6. säv. 
Irmossi 

Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuo-
rukaisille tulenliekin kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä pa-
lamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Muinoin profeettoja surmanneesta juutalaiskansasta kateuden kiihko teki nyt 

Jumalan surmaajan, ja se ripusti ristinpuuhun Sinut, Jumalan Sanan, jota me 
korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Sinä, Kristus, et jättänyt taivaallisia asuntoja, vaikka laskeuduit tuonelaan ja 

nostit ylös täysin turmeltuneena maanneen ihmisen, niin että hän Sinua korke-
asti kunnioittaa kaikkina aikoina. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Sinussa, oi Neitsyt, sikisi Sana, joka on Valkeus Valkeudesta ja Valkeuden-

antaja, ja sanoin selittämättömällä tavalla Sinä, johon jumalallinen Henki oli 
asettunut asumaan, synnytit Hänet kohoten kunniaan. Sen tähden me Sinua vei-
suin ylistämme kaikkina aikoina. 

 
Taivaaseenastumisen ensimmäisestä kanonista 

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 ylistäm-
me 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! 
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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. 

 
Pyhien isien kanoni, 6. säv. 

Troparit 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinun jumaluutesi säteitten sytyttämät hyvät paimenesi, pyhät isät, tunnusti-

vat, että Sinä olet kaiken Luoja ja Herra, jota me yli kaiken ylistämme kaikkina 
aikoina.  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Paimenten autuas kuoro esitti jumalisesti luomattoman Kolminaisuuden ju-

maluuden ja opetti kaikki huutamaan: Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina 
aikoina! 

Liitelauselma: Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 
Piispat, ylistettävät paimenet, valaisevat Kristuksen Kirkon. Joka paikassa he 

sen kirkastavat ja ylistävät sitä kaikkina aikoina. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Profeetat näkivät salaisina ennuskuvina Sinut, Sanan synnyttäjän, sillä Vapah-

taja ruumiillistui Sinusta ja syntyi Jumalihmisenä, ja Häntä me yli kaiken ylis-
tämme 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 ylistysvei-
suun || ja kiittää hyväntekijäänsä, maailman Vapahtajaa ja kaikkeuden Luojaa. 

Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
 

9. veisu  
Ylösnousemuskanoni, 6. säv. 

Irmossi 
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään 

joukot rohkene katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi 
ihmisille lihaksi tulleena Sana, | Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kii-
tosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
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Oi Jumalan Sana, vaikka lihassa yhdistyitkin kärsimyksiin, pysyit niistä kui-
tenkin vapaana, ja vapautat niistä ihmisenkin, oi meidän Vapahtajamme, joka 
tulit kärsimyksille kärsimykseksi, sillä yksin Sinä olet kärsimyksistä vapaa ja 
kaikkivoimallinen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon, Herra, Sinun pyhälle ylösnousemisellesi. 
Sinä, oi Valtias, alistuit tuhoavaan kuolemaan, mutta säilytit ruumiisi katoa-

vaisuudelta koskemattomana, eikä Sinun eläväksi tekevä ja jumalallinen sielusi 
jäänyt tuonelaan, vaan ikään kuin unesta havahtuen ja ylösnousten Sinä meidät 
kanssasi ylös herätit. 

Liitelauselma: Pyhä Kolminaisuus, meidän Jumalamme, kunnia olkoon Sinulle! 
Me kaikki kuolevaiset ylistämme puhtain huulin Isää Jumalaa ja Hänen 

kanssaan yhtä alutonta Poikaa sekä kunnioitamme kaikkein pyhimmän Hengen 
sanomatonta ja yli kaiken kiitettävää valtiutta, sillä ainoa kaikkivoimallinen olet 
Sinä, jakaantumaton Kolminaisuus. 

 
Taivaaseenastumisen ensimmäisestä kanonista 

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

mäsi tänään kohoavan maasta taivaaseen Sinä enkelten kanssa ylistit Häntä. 
 

Pyhien isien kanoni 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Isän kanssa yhtä aluton ja hänen kanssaan hallitseva ikiaikainen Sana kokosi 

teidät taistelutovereikseen ja varusti teidät Hengen väkevällä voimalla. Nyt te, 
pyhät isät, ylistätte Häntä taivaallisten sotajoukkojen kanssa. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Te, sielujen ja ruumiitten lääkärit, estitte Areioksen turmiollisen harhaopin 

leviämisen esittäessänne kaikille pyhän uskontunnustuksen. Sitä me seuraamme 
ja ylistämme aina teidän muistoanne, oi jumalallisen työn pyhät laatijat. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
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Sinä olet puhdas Valkeus. Pelasta himojen pimeydestä minun sieluni, oi Kris-
tus Valtias, palvelijoittesi esirukouksien tähden. He opettivat, että Sinä olet alu-
ton ja luomaton kaikkien Luoja, Isän kanssa yhtä aluton Jumala. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Jumalansynnyttäjä Valtiatar, Sinun selittämättömän ja sanomattoman 

synnytyksesi kautta on kuolleille lahjoitettu ylösnousemus, sillä Sinusta on ih-
misenä loistanut kaikille kuoleman pimeyden hajottanut Elämä. 

 
Katabasi, 4. säv. 

Iloitse, Kuningatar, | kunniakas neitseellinen Äiti! | Ei nerokkaimmankaan ru-
noilijan kieli osaa ansiosi mukaan Sinulle veisuja sepittää, | sillä ei yksikään 
ymmärrys | kykene synnyttämistäsi käsittämään. | Sen tähden me Sinua || yksin 
mielin ylistämme. 

 
Veisataan Pyhä on Herra, meidän Jumalamme kuudennella sävelmällä. 
 

X ylösnousemusevankeliumijakson eksapostilario, 2. säv. 
Tiberiaan järvellä kalastamassa olleet Sebedeuksen pojat Natanaelin, Pieta-

rin, kahden muun opetuslapsen ja Tuomaan kanssa | Kristuksen käskystä heitti-
vät verkon oikealle puolelle venhettä ja nostivat kalojen paljouden. | Kun Pietari 
tunsi Kristuksen, niin hän heittäytyi järveen ja kiiruhti Hänen luokseen, || joka 
ilmestyi näin kolmannen kerran ja tarjosi kalan hiilloksella ja leipää. 

 
Pyhien isien eksapostilario, 2. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Viettäessämme tänään jumalallisten isien muistojuhlaa | me pyydämme, oi 

armollinen Herra: | Päästä heidän rukoustensa tähden kansasi kaikista harha-
opeista || ja suo kaikkien ylistää Isää, Sanaa ja Pyhää Henkeä. 

 
Taivaaseenastumisen eksapostilario, 2. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Opetuslastesi katsellessa Sinä, Kristus, | menit ylös taivaaseen ja istuit Isän 

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

 
Kiitospsalmit, 6. 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) 
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Kiitosstikiirat 
Ylösnousemusstikiirat oktoehoksesta, 6. säv. 

Liitelauselma: Tämä on kaikkien || Hänen hurskaittensa kunnia. (Ps. 149:9) 
Sinun ristisi, oi Herra, on elämä ja ylösnousemus kansallesi. | Siihen turvaten 

me Sinulle, kuolleista ylösnousseelle Jumalallemme, ylistystä veisaamme. || Ar-
mahda meitä. 

Liitelauselma: Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, || ylistäkää Häntä Hä-
nen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. (Ps. 150:1) 

Sinun hautaamisesi kautta, oi Valtias, | aukeni paratiisi ihmissuvulle, | ja va-
pahdettuina turmeluksen vallasta me veisaamme ylistystä Sinulle, ylösnousseel-
le Jumalallemme. || Armahda meitä. 

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, || ylistäkää Hän-
tä, sillä Hänen herrautensa on suuri. (Ps. 150:2) 

Veisuin ylistäkäämme Isän ja Hengen kanssa Kristusta, | joka nousi kuolleis-
ta, ja huutakaamme Hänelle: | Sinä olet elämämme ja ylösnousemuksemme. || 
Armahda meitä. 

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

Sinä, oi Kristus, nousit kolmantena päivänä ylös haudasta, | niin kuin on kir-
joitettu, | ja nostit kanssasi esi-isämme. || Sen tähden ihmissuku Sinua kunnioit-
taa ja ylösnousemistasi veisuin ylistää. 

 
Pyhien isien stikiirat, 6. säv., prosomoion  

”Pantuaan kaiken toivonsa taivaisiin” 
Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, || ylistäkää Häntä 

kielisoittimilla ja huiluilla. (Ps. 150:4) 
Koottuaan kaiken hengen tiedon | ja tutkittuaan sitä tarkasti Pyhän Hengen 

johdatuksessa | kunnialliset isät laativat Jumalan innoittamina * pyhän ja autuut-
tavan uskontunnustuksen. | Se opettaa selvin sanoin, * että Sana on yhtä aluton 
kuin Isä, | Hänestä syntynyt * ja totisesti yhtä olemusta * Hänen kanssaan. | Kun-
niakkaina, autuaina * ja totisesti mieleltään jumalallisina || isät seurasivat aposto-
lien opetusta. (Kahdesti) 

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

Koottuaan kaiken… 
Liitelauselma: Ole kiitetty, Herra, meidän isiemme Jumala, || ylistetty ja kun-

nioitettu olkoon Sinun nimesi iankaikkisesti. (Asariaan rukous: 3) 
Saatuaan Pyhän Hengen * valistuksen täyteyden | Kristuksen julistajat, evan-

keliumin opin * ja pyhän perimätiedon kaitsijat, | autuaat isät * lausuivat Juma-
lan innoittamina * lyhytsanaisen mutta merkitykseltään suuren * ja loistavan 
uskontunnustuksen. | He olivat saaneet ylhäältä ilmoituksen || ja valistettuina 
esittivät * Jumalan opettaman määritelmän. 
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Liitelauselma: Kootkaa Hänen eteensä Hänen hurskaansa, || jotka uhreja uh-
raten ovat tehneet Hänen kanssaan liiton. (Ps. 50:5 LXX) 

Kristuksen uskolliset palvelijat | ja Jumalan innoittamaan * saarnaamiseen py-
hitetyt * jumalalliset paimenet | kokosivat yhteen * kaiken tiedon ja viisauden | ja 
oikeudenmukaisen kiivauden sytyttäminä * karkottivat vaaralliset * ja vahingol-
liset opit | sekä Hengen voimalla * erottivat Kirkon yhteydestä * harhojensa verk-
koon kietoutuneet. 

 
Pyhien isien doksastikon, 8. säv. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Maan ääristä koolle kiiruhtanut pyhien isien kokous | esitti opin Isän, Pojan 

ja Pyhän Hengen yhdestä olemuksesta ja luonnosta | ja opetti Kirkolle Jumalan 
tuntemisen salaisuuden. | Ylistäkäämme uskolla heitä autuaiksi ja lausukaam-
me: | Oi jumalallinen sotajoukko, | Jumalasta julistavat Herran vartion soturit, | 
te hengellisen taivaan valoisat tähdet | ja salaisen Siionin sortumattomat tornit, | 
te paratiisin tuoksuvat kukat | ja Sanan kultaiset kielet, | te Nikean ylpeys ja 
maailman kaunistus, || rukoilkaa hartaasti meidän sielujemme puolesta! 

 
Veisu Jumalansynnyttäjälle, 2. säv. 

Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.  
Korkeasti siunattu olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | sillä Hän, joka Si-

nusta lihaksi tuli, vangitsi tuonelan, | kutsui jälleen Aadamin, kukisti kirouksen 
voiman, vapahti Eevan, | kuoletti kuoleman, ja me Hänen kauttansa eläviksi tu-
limme. | Sentähden me veisaten huudamme: | Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän 
Jumalamme, | näin suosiollinen meille. || Kunnia olkoon Sinulle. 

Suuri ylistysveisu veisataan. Sitten vain ylösnousemustropari II. 
 

Ylösnousemustropari II 
Noustuasi haudasta ja katkaistuasi helvetin kahleet | Sinä, oi Herra, poistit 

kuoleman tuomion | ja päästit kaikki vihollisen verkoista. | Sinä ilmaisit itsesi 
apostoleillesi | ja lähetit heidät saarnaamaan | sekä heidän kauttansa annoit rau-
han maailmalle, || oi ainoa, ylen armollinen. 

 
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. Kymmenennen ylösnousemusevanke-

liumin evankeliumistikiira Oi Kristus, Sinun laskeuduttuasi lauletaan eteishuo-
neessa doksologian jälkeen ennen Studiitan opetuspuhetta, missä tapana on. 
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HETKET JA LITURGIA 
 
I ja VI hetkessä ylösnousemustropari, taivaaseenastumisen tropari ja taivaa-

seenastumisen kontakki. III (ja IX) hetkessä ylösnousemustropari, isien tropari ja 
isien kontakki. 

Liturgiassa saaton jälkeen ylösnousemustropari, taivaaseenastumisen tropari, 
isien tropari, Kunnia…, isien kontakki, Nyt…, taivaaseenastumisen kontakki. 

 
Ylösnousemustropari, 6. säv. 

Enkelein voimat ilmestyivät Sinun haudallesi, | ja vartijat menivät tainnoksiin 
niin kuin kuolleet. | Maria seisoi hautasi luona | etsien puhtainta ruumistasi. | Si-
nä vangitsit helvetin, | joka ei Sinua käsittää voinut. | Sinä tulit vastaan Neitseel-
le, oi Elämänantaja. || Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon Sinulle. 

 
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. 

 
Pyhien isien tropari, 8. säv. 

Suuresti ylistetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, | joka olet isämme 
valoksi maan päälle määrännyt | ja heidän kauttansa olet meidät kaikki oikeaan 
uskoon ohjannut. || Kunnia olkoon Sinulle, oi Ylenarmollinen. 

 
Isien kontakki, 8. säv. 

Apostolien saarna ja isien uskonkappaleet | ovat Kirkolle yhden uskon vahvis-
taneet, | ja Kirkko puettuna totuuden pukuun, ylhäältä annetusta jumaluusopista 
kudottuun, || oikein hoitaa ja ylistää hurskauden suurta salaisuutta. 

 
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. 

 



 

 


