
44. Pyhien isien maanantai 

 

647

SEITSEMÄNNEN VIIKON MAANANTAI 
 

EHTOOPALVELUS SUNNUNTAI-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) 

 
Pyhien isien stikiirat, 6. säv. prosomoion  

”Elämänlaatunsa takia hyljätty”1 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

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

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

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

Areios, joka kielsi näkemästä valoa, | suistui synnin pimeyteen | ja hänen yl-
leen langetettiin Jumalan tuomio, | ja hän menetti väkivaltaisesti henkensä, | sil-
lä hän oli mieleltään ja elämältään toinen Juudas. | Mutta Nikean pyhät isät ju-
listivat, || että Sinä, Herra, olet yhdessä Isän ja Hengen kanssa hallitseva Juma-
lan Poika. 

 
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) 
                                        
1  Nämä stikiirat veisataan tavallisella sävelmällä. 
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Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kan-
sat. (Ps. 117:1) 

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

 
Pyhien isien doksastikon, 6. säv. 

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. 

 
Taivaaseenastumisen doksastikon, 6. säv. 

Liitelauselma: 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! 

 
Virrelmästikiirat 

Pyhien isien stikiirat, 6. säv., prosomoion  
”Pantuaan kaiken toivonsa taivaisiin” 

Koottuaan kaiken hengen tiedon | ja tutkittuaan sitä tarkasti Pyhän Hengen 
johdatuksessa | kunnialliset isät laativat Jumalan innoittamina * pyhän ja au-
tuuttavan uskontunnustuksen. | Se opettaa selvin sanoin, * että Sana on yhtä 
aluton kuin Isä, | Hänestä syntynyt * ja totisesti yhtä olemusta * Hänen kans-
saan. | Kunniakkaina, autuaina * ja totisesti mieleltään jumalallisina || isät seu-
rasivat apostolien opetusta. 

Liitelauselma: Ole kiitetty, Herra, meidän isiemme Jumala, || ylistetty ja 
kunnioitettu olkoon Sinun nimesi iankaikkisesti. (Asariaan rukous: 3) 

Saatuaan Pyhän Hengen * valistuksen täyteyden | Kristuksen julistajat, * evan-
keliumin opin * ja pyhän perimätiedon kaitsijat, | autuaat isät * lausuivat Jumalan 
innoittamina * lyhytsanaisen mutta merkitykseltään suuren * ja loistavan uskon-
tunnustuksen. | He olivat saaneet ylhäältä ilmoituksen || ja valistettuina esittivät * 
Jumalan opettaman määritelmän. 

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 
pyhitetyt * jumalalliset paimenet | kokosivat yhteen * kaiken tiedon ja viisau-
den | ja oikeudenmukaisen kiivauden sytyttäminä * karkottivat vaaralliset * ja 
vahingolliset opit | sekä Hengen voimalla * erottivat Kirkon yhteydestä * harho-
jensa verkkoon kietoutuneet. 
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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. 
Jumala astui ylös riemun raikuessa, | Herra pasunain pauhatessa | ylentääk-

sensä Aadamin langenneen kuvan | ja lähettääksensä Lohduttajahengen || sekä 
pyhittääksensä meidän sielumme. 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
Troparit veisataan seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: Pyhien isien tropari. Kunnia… nyt…, tai-

vaaseenastumisen tropari. 
B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: Pyhien isien tropari, Kunnia…, py-

hän tropari, Nyt…, taivaaseenastumisen 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. 

Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan. Ja näin päätimme pyhien isien juhlan. 
 
 

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

nimeen. (Ps. 118:27, 26 LXX)  
 
Taivaaseenastumisen tropari kahdesti, Kunnia…, minean pyhän tropari, jos 

on, Nyt…, taivaaseenastumisen tropari. Milloin mineasta veisataan kaksi tro-
paria, niistä edellinen veisataan juhlan troparin toiston asemesta. 
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I katismatropari, 1. säv. 
Enkelit ihmettelivät noususi outoutta | ja opetuslapsesi hämmästelivät taivaa-

seenastumisesi peljättävyyttä, | sillä kun Sinä, oi Vapahtaja, menit Jumalana kun-
niassa ylös, | taivaan portit avautuivat Sinulle. | Sen tähden taivaalliset voimat 
ihmetellen huusivat: | Kunnia olkoon alentumisellesi, oi Vapahtaja, | kunnia val-
takunnallesi, || kunnia taivaaseen astumisellesi, oi ainoa ihmisiä rakastava! (Kah-
desti) 

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

Enkelit ihmettelivät… 
 

II katismatropari, 1. säv. 
Oi Elämänantaja, Sinä vangitsit tuonelan | ja valaisit maailman ylösnousemisel-

lasi. | Sinä, oi Vapahtaja, joka pidät kädessäsi maailmankaikkeutta, | astuit kun-
niassa ylös taivaaseen. | Sen tähden me enkelten kanssa ylistämme Sinua, kaikki-
valtias Herra: | Kunnia olkoon taivaaseen astumisellesi, oi Kristus, | kunnia valta-
kunnallesi, || kunnia laupeudellesi, oi ainoa ihmisiä rakastava! (Kahdesti) 

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

Oi Elämänantaja… 
Psalmi 51.  
Kanonin kussakin veisussa veisaamme taivaaseenastumisen juhlan toisesta 

kanonista irmossin kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja minean pyhän kanonis-
ta luemme neljä troparia. Katabasit minean mukaan. Kolmannen veisun jälkeen 
minean pyhän kontakki, iikossi ja katismatropari, Kunnia… nyt… ja tai-
vaaseenastumisen katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen taivaaseenastumi-
sen 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 toinen kanoni, 4. säv., 
jossa reunavärssynä ensin aakkoset, 

mutta kahdeksannessa ja yhdeksännessä veisussa  
”Joosefin laulu” 

Irmossi 
Minä avaan nyt suuni, ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat 

kuninkaallisen Äidin kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja 
iloiten veisaan ylistystä Hänen ihmeillensä. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Oi Kristus, kaiken Luoja! Luonnoltasi kuolemattomana Sinä nousit kuolleis-
ta kolmantena päivänä ja ilmestyit yhdelletoista opetuslapsellesi ja muillekin 
oppilaillesi sekä kohosit pilven kannattamana Isäsi tykö.  

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

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

synkentämän maailman ja menit pilven päällä ylös taivaaseen. Kunnia olkoon 
Sinun kunniallesi! 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Valtiatar! Sinä synnytit kaikkien Valtiaan, joka kärsittyään vapaaehtoises-

ti meni ylös Isänsä tykö, josta Hän ei ollut eronnut tullessaan ihmiseksi. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
 

3. veisu 
Toinen kanoni, 4. säv. 

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

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

 
Troparit 

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

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

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

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

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

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi kaikkein puhtain Neitsyt-äiti! Sinä synnytit kuoleman kukistajan, ainoan 

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

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

Katabasi mineasta.  
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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 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! 

 
4. veisu 

Toinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa istuu, | puhtaan 
käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || 
Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Elämänantaja Kristus otti rakastamansa opetuslapset mukaansa, siunasi heidät 

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

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

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

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

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

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi puhtain Neitsyt! Siunattu on Sinun kohtusi, sillä Hän, joka sanoin selittä-

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

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

 



44. Pyhien isien maanantai 

 

653

5. veisu 
Toinen kanoni, 4. säv. 

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

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

 
Troparit 

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

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

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

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

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

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

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Kristus säilytti Sinut, oi Puhtain, synnytyksenkin jälkeen turmeltumattomana 

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

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

 
6. veisu 

Toinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | Jumalan Äidin jumalallista ja kunniakasta 
juhlaa viettäen | paukuttakaamme riemuiten käsiä || ja Hänestä syntynyttä Juma-
laa ylistäkäämme. 

 
Troparit 

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

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

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

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

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Oi Puhdas Neitsyt! Veisuin ylistämme Sinussa tapahtunutta sikiämistä ja sa-

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

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 

Toinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti 
torjuttuaan uhkaavan tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken 
ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

 
Troparit 

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

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

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Riemuitkaamme tänään kaikki Kristuksen mennessä ylös taivaaseen ja huuta-
kaamme: Herra meni ylös pasunain pauhatessa ja istui Isän valtaistuimelle Hänen 
oikealle puolelleen hallitakseen iankaikkisesti. 

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

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

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Sinun ihmeittesi suuruus ylittää ymmärryksemme, oi Jumalanäiti! Kuinka 

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

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

 
8. veisu 

Toinen kanoni, 4. säv. 
Irmossi 

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

 
Troparit 

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

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

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

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

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

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

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
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Sinun Poikasi, oi Jumalansynnyttäjä, vangitsi ristillään kuoleman ja nousi 
kolmantena päivänä kuolleista. Hän ilmestyi opetuslapsilleen, mutta riensi sit-
ten Isänsä tykö taivaaseen. Poikasi kanssa mekin kumarramme Sinulle sekä vei-
saamme ja ylistämme Sinua kaikkina aikoina. 

Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-
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 
Toinen kanoni, 4. säv. 

Irmossi 
Jokainen maan päällä syntynyt Hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettä-

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

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ihmisymmärryksen ylittäviä ovat lahjasi ja peljättäviä salaisuutesi, oi Kaikki-

valtias! Sillä mentyäsi ylös taivaaseen Sinä lähetit opetuslapsillesi Pyhän Hengen, 
joka valistaa heidän mielensä ja tekee armollaan heidän sydämensä palaviksi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Herra neuvoi opetuslapsiaan: Pysykää Jerusalemissa, sillä minä lähetän teille 

toisen Lohduttajan, joka istuu Isän kanssa samalla valtaistuimella ja on saman-
arvoinen kuin minä, jonka te näette nyt menevän valoisan pilven kannattamana 
ylös taivaaseen.  

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Taivaista alas tullut ja ihmismuodon ottanut Valtias meni nyt kunniassa ylös 

taivaaseen. Meidänkin langennut luontomme sai näin kunnian istua Isän Juma-
lan oikealla puolella. Sen tähden viettäkäämme juhlaa, huutakaamme riemuiten 
ja ilosta paukuttakaamme käsiämme. 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Sinusta, oi kaikkein Puhtain, säteili Valkeudesta koittanut Valkeus, joka ha-

jottaa jumalattomuuden synkeyden ja valistaa pimeydessä olevat. Sen tähden 
me ansiosi mukaan ylistämme autuaaksi Sinua, oi Jumalanäiti. 

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

Katabasi mineasta. 



44. Pyhien isien maanantai 

 

657

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… 
 

Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu” 
Uskovaiset, * nouskaamme Sanan opetuslasten kanssa * hyveiden vuorille, || 

että tulisimme otollisiksi * näkemään Kristuksen kunnian. 
Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, || kohottakaa Jumalalle 

riemuhuuto. (Ps. 47:2) 
Taivaan henkiolennot, | Herran pyhät enkelit, | ovat saattaneet häpeään ma-

nikealaisten harhan | vahvistaen ihmetyksellään ikuisen totuuden, || että Kristus 
on palannut ruumiissaan taivaaseen. 

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

Daavid, * soita iloiten lyyraasi, || sillä astuessaan ylös * Kristus vahvistaa te-
ollaan * sinun ennustuksesi. 

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. 
Oi Kristus Jumala, | opetuslastesi nähden Sinä nousit kunniassa Öljymäeltä 

ylös taivaaseen | ja istuuduit Isän oikealle puolelle. | Sinä täytit maailmankaik-
keuden jumaluudella | ja lähetit opetuslapsillesi Pyhän Hengen, | joka valistaa, 
vahvistaa ja pyhittää meidän sielumme. 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
 
Troparit veisataan seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: Taivaaseenastumisen tropari kerran.  
B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: Pyhän tropari, Kunnia…, nyt…, tai-

vaaseenastumisen tropari. 
C) Mineasta veisataan kaksi pyhän troparia: Ensimmäisen pyhän tropari, Kun-

nia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, taivaaseenastumisen tropari. 
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Taivaaseenastumisen tropari, 4. säv. 
Oi Kristus, meidän Jumalamme, | Sinä menit kunniassa taivaaseen | annettuasi 

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

 
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

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 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. 

 


