
47. Taivaaseenastumisen torstai 683

SEITSEMÄNNEN VIIKON TORSTAI 
 

EHTOOPALVELUS KESKIVIIKKOILTANA 
 

Avuksihuutopsalmit, 4. 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, 4. säv., prosomoion  
”Et ihmisiltä vaan itseltään Jumalalta”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) 

Toteutettuasi kaikkien puolesta pelastuksen | Sinä, Kristus, menit Öljymäel-
le, | josta astuit kirkkauden kannattamana taivaisiin opetuslastesi edessä. | Salai-
suuden hämmästyttämät alhaiset voimat huusivat ylhäisille: | Avatkaa portit 
kaikkien Kuninkaalle ja Jumalalle käydä taivaisiin, || mistä Hän oli laskeutunut 
nähdessään hyväksi pelastaa maailman. 

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

Opetuslastesi nähdessä taivaaseen astumisesi, oi Valtias, he lausuivat: | Mi-
hin Sinä erkanet palvelijoittesi luota? | Mihin menet Sinä, joka kannat käsissäsi 
maailmaa? | Me jätimme kaiken ja seurasimme iloiten Sinua, Jumalaa, | sillä 
toivoimme saavamme olla aina Sinun kanssasi. | Älä jätä meitä orvoiksi, oi ar-
mollinen Isämme, || vaan lähetä lupauksesi mukaisesti meille Lohduttaja, sielu-
jemme Pelastaja. 

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

Kun Sinä, Valtias, viimeisen kerran siunasit ystäväsi, | kerroit Sinä heille sa-
laisuuden: | Ystävät, te näette minun menevän Isän tykö, | mutta minä teille lähe-
tän toisen Lohduttajan. | En minä jätä kokoamiani lampaita, | enkä unohda niitä, 
joita rakastan. | Kun teidät puetaan voimalla korkeudesta, || menkää kertomaan 
kaikille kansoille pelastuksen ilosanoma! 

 
 

                                        
1  Kernaimmin nämä stikiirat veisattaneen tavallisella sävelmällä. 
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Kolme stikiiraa mineasta 
Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönän-

sä. || Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7–8) 
Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, || ylistäkää Häntä, kaikki kan-

sat. (Ps. 117:1) 
Liitelauselma: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, || ja Herran 

uskollisuus pysyy iankaikkisesti. (Ps. 117:2) 
Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
Jumala astui ylös riemun raikuessa, | Herra pasunain pauhatessa | ylentääksen-

sä Aadamin langenneen kuvan | ja lähettääksensä Lohduttajahengen || sekä pyhit-
tääksensä meidän sielumme. 

Virrelmästikiirat voidaan veisata joko seuraavan tahi alempana olevan pi-
demmän vaihtoehdon mukaan. 

 
Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu” 

Herra sanoi ystävilleen: | Minä en jätä orvoiksi teitä, | jotka olen koonnut, || 
vaan lähetän teille * Pyhän Hengen. 

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

Enkelit huusivat * viisaille apostoleille: | Te Galilean miehet, || Hän tulee jäl-
leen * samalla tavalla kuin olette Hänet nähneet! 

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

Sinun opetuslapsesi, oi Sana, | laskeutuivat iloiten * Öljymäeltä || kunnioitta-
en ja veisuin ylistäen * jumalallista taivaaseen astumistasi. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Taivaaseenastumisen doksastikon, 1. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Mentyäsi taivaisiin, josta Sinä olet alaskin tullut, | älä jätä meitä orvoiksi, oi 

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

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
Jatko vaihtoehtoisten virrelmästikiiroiden jälkeen. 
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Vaihtoehtoiset virrelmästikiirat, 6. säv.,  
prosomoion ”Käykää edeltä, te enkelivoimat”2 

Sinä, Vapahtaja, tulit maan päälle nostaaksesi ylös minut, maahan langen-
neen. | Sinä otit minut mukaasi ja johdatit kanssasi kunniaan ja kirkkauteen Isäsi 
valtaistuimelle. | Sinä murskasit muinaisen kukistajani koko korskeuden. || Vei-
suin ylistän sanomattoman suurta ihmisrakkauttasi, oi Valtias. 

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

Riemuitse, Aadam, ja iloitse sinäkin, Eeva! | Muinoin paratiisissa te katoamat-
tomuuden toivossa pukeuduitte katoavaisuuden vaatteeseen. | Mutta ihmeellisesti 
Luoja otti sen kantaakseen ja teki siitä katoamattoman. || Tänään Hän on korotta-
nut sen kanssaan korkeuteen ja antanut kunnian istua Isän vierellä. 

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

Hän, joka muuttumatta, sekoittumatta ja jakaantumatta pukeutui minun luon-
tooni, | polki jumalallisessa voimassaan maahan omavaltaisen vihollisen ja luo-
pion | sekä mukanaan luontoni astui takaisin ylös Isän tykö. | Vaietkoot harha-
oppisten tyhjät puheet, || ja me uskovaiset ylistäkäämme Häntä hartain mielin. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
Tänään ylhäiset voimat nähden meidän luontomme olevan taivaissa | ja ihme-

tellen oudon olennon tuloa ylös | tulivat ymmälle ja sanoivat toisilleen: | Kuka 
on tämä tänne tullut? | Mutta nähtyään Herransa, he käskivät avata taivaan por-
tit. | Heidän kanssaan mekin lakkaamatta veisaamme ylistystä Sinulle, | joka olet 
sieltä jälleen tuleva lihassa kaikkien tuomarina || ja kaikkivoimallisena Jumalana. 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
 
(Jatko tästä.) 
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. 
 
 

                                        
2  Kernaimmin nämä vain kreikkalaisessa pentekostarionissa olevat stikiirat veisattaneen tavallisel-

la sävelmällä. 
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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. 

Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

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

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

on, Nyt…, taivaaseenastumisen tropari. Milloin mineasta veisataan kaksi tropa-
ria, niistä edellinen veisataan juhlan troparin toiston asemesta. 

 
I katismatropari, 5. säv. 

Oi Kristus, Sinä laskeuduit taivaasta alas maan päälle | ja herätit kuolleista 
alhaalla tuonelassa maanneen Aadamin ihmisluonnon. | Jumalana Sinä veit sen 
kanssasi ylös taivaaseen | ja saatoit istumaan Isäsi valtaistuimelle, || oi armolli-
nen ja ihmisiä rakastava. (Kahdesti) 

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

Oi Kristus… 
 

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

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

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

Armollinen Jeesus… 
Psalmi 51.  
Kanonin kussakin veisussa veisaamme taivaaseenastumisen juhlan ensimmäi-

sestä kanonista irmossin kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja minean pyhän ka-
nonista 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.  
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1. veisu 
Taivaaseenastumisen ensimmäinen kanoni, 5. säv., 

laatinut Johannes Munkki 
Irmossi  

Pelastajalle Jumalalle, | joka kuljetti kansan meren yli kuivin jaloin | ja upotti 
faraon kaikkine sotajoukkoineen, || – Hänelle ainoalle veisatkaamme, sillä Hän 
on ylistetty! 

 
Troparit 

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

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

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

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

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

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

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

moista eroamatta syntynyttä Jumalaa, että Hän päästäisi luotunsa kaikista vaaroista. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
 

3. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 

Irmossi 
Sinun ristisi voimalla, oi Kristus, | vahvista minun mieleni, | että minä veisai-

sin ja ylistäisin || Sinun pelastavaista menemistäsi taivaaseen. 
 

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

tä 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. 
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Oi Kristus, enkelkuorot hämmästyivät nähdessään Sinun nousevan ruumiilli-
sesti ylös taivaaseen. Sen tähden ne veisuin ylistivät pyhää taivaaseenastumistasi. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä, oi Kristus, olet turmelukseen langenneen ihmisluonnon ylös herättänyt 

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

sytyksestä ne, jotka veisuin ylistävät Sinua, oi Jumalanäiti. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

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

vaaseenastumisen katismatropari. 
 

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

Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

Minä kuulin julistuksen ristin voimasta, | että sen kautta on paratiisi avattu, | 
ja minä huusin: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

 
Troparit 

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

nelle: 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! 
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Neitsyt synnytti tuntematta äitiyden tuskia, silti Hän on todellinen Äiti, joka 
käsittämättömästi säilytti neitsyytensä synnytyksenkin jälkeen. Häntä me vei-
suin ylistämme ja Hänelle huudamme: Iloitse, Jumalansynnyttäjä! 

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

 
5. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

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

 
Troparit 

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

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

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

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

sillä Sinusta tuli lihaksi Jumalan Sana. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
 

6. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 

Irmossi 
Syvyys peitti minut, | suuri kala tuli haudakseni; | mutta minä huusin Sinun, 

ihmisiä rakastavaisen, puoleen, || ja Sinun oikea kätesi, oi Herra, pelasti minut. 
 

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

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

Sinua, tulessa palamaton pensas, louhimaton vuori, elävät portaat ja taivaan portti. 
Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
Katabasi mineasta.  
 

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

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

 
Taivaaseenastumisen iikossi 

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

 
7. veisu 

Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 
Irmossi 

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

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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. 
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Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka ruumiissa astuit ylös ruu-
miittoman Isän tykö. 

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

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

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

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
 

8. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 

Irmossi 
Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Poikaa ja Jumalaa, | viimeisinä aikoi-

na neitseellisestä Äidistä lihaksi tullutta | papit veisuilla kiittäkää, || ihmiset ylis-
täkää kaikkina aikoina! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kahdessa luonnossa taivaisiin kunniassa ylösmennyttä, Isän kanssa samalla 

valtaistuimella istuvaa Elämänantajaa Kristusta papit veisuilla kiittäkää, ihmiset 
ylistäkää kaikkina aikoina! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Katabasi mineasta. 
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi. 
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9. veisu 
Ensimmäinen kanoni, 5. säv. 

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

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

 
Troparit 

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

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

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

huusivat: Avatkaa portit kunnian Kuninkaalle! 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Me ylistämme Sinua, joka olet astunut alas maan syvyyksiin ja pelastanut ih-

miset. Kunniakkaalla taivaaseenastumisellasi Sinä olet ylentänyt meidät taivaa-
seen. 

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

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

lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
Katabasi mineasta. 
 

Taivaaseenastumisen eksapostilario, 2. säv. 
Opetuslastesi katsellessa Sinä, Kristus, | menit ylös taivaaseen ja istuit Isän 

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

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minean pyhän eksapostilario, jos on. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Opetuslastesi katsellessa… 
Virrelmästikiirat voidaan veisata joko seuraavan tahi alempana olevan pi-

demmän vaihtoehdon mukaan. 
 

Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu” 
Oi Hyvä, * Sinä toteutit Isän hyvän tahdon, | yhdistit maan ja taivaat, || ja me-

nit kunniassa * sinne, mistä olit laskeutunut. 
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Liitelauselma: Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, || kohottakaa Jumalalle 
riemuhuuto. (Ps. 47:2) 

Valoisa pilvi * nosti Sinut korkeuteen, || ja peljäten sekä vavisten * enkelit 
palvelivat * jumalallista käskyäsi. 

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

Veisatkaamme * yhdessä apostolien * ja Jumalansynnyttäjän kanssa * juma-
lallinen suloveisu || nähdessämme Herran otettavan ylös pilviin. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Taivaaseenastumisen doksastikon, 7. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä, ihmissuvun Armahtaja, tulit Öljymäelle | ja pilvi kohotti Sinut opetus-

lastesi silmistä. | Tämän nähdessään he vapisivat, | mutta iloitsivat odottaessaan 
Pyhää Henkeä. || Vahvista sillä meitäkin, oi Vapahtaja, ja armahda meitä. 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
Jatko vaihtoehtoisten stikiiroiden jälkeen. 
 

Vaihtoehtoiset virrelmästikiirat, 6. säv.,  
prosomoion ”Käykää edeltä, te enkelivoimat”3 

Kun Sinä, oi Kristus, selittämättömästi omaksuit koko minun ihmisyyteni, | 
Sinä yhdistit siihen täysin jumalallisen luontosi sekoittumatta, muuttumatta tai 
jakaantumatta. | Kunnia olkoon peljättävälle maanpäälle tulemisellesi, | kärsi-
myksellesi, ylösnousemisellesi ja taivaaseen astumisellesi, || sillä niiden kautta 
on meidän maahan langennut luontomme ylennetty. 

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

Oi Vapahtaja, Sinun enkelisi lausuivat salaisuuksiesi palvelijoille: | Miksi te 
hämmästyneinä katselette näkymätöntä? | Hän, joka kunniassa meni ylös, | tulee 
samalla tavalla ruumiissaan tuomitsemaan oikeuden mukaan kaikki, || sillä Hän 
on Jumala ja ihminen. 

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

Oi ihmisiä rakastava Vapahtajani, | taivaaseen astuessasi opetuslapsesi seisoi-
vat vuorella murheen ja ilon vallassa. | Ja he sanoivat Sinulle: | Valtias, älä jätä 
palvelijoitasi orvoiksi, | vaan lähetä luoksemme jumalallinen Henkesi, || joka va-
listaa palvelijaisi sielut. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 

                                        
3  Kernaimmin nämä vain kreikkalaisessa pentekostarionissa olevat stikiirat veisattaneen tavallisel-

la sävelmällä. 
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Taivaaseenastumisen doksastikon, 8. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Sinä, joka jumaluudessasi täytät kaiken, | menit kunniassa maasta ylös taivai-

siin. | Sinä, joka alusta asti olet ollut Jumala ja Sana, | istuuduit Isän oikealle puo-
lelle. | Sen nähdessään taivaalliset voimat peljäten sanoivat apostoleille: | Mitä nä-
ette taivaalle katsoessanne? | Hän, jota katsotte, on taas tuleva kunniassa tuomit-
semaan koko maailmaa | ja maksamaan jokaiselle hänen tekojensa mukaan. | 
Huutakaamme Hänelle: || Käsittämätön Herra, kunnia olkoon Sinulle! 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
 
(Jatko tästä.) 
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. 
 

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. 


