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KAHDEKSANNEN VIIKON KESKIVIIKKO 
 

EHTOOPALVELUS TIISTAI-ILTANA 
 

Avuksihuutopsalmit, 1. säv. 
Herra, minä huudan Sinua, kuule minua. | Kuule minua, oi Herra. | Herra, minä 

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

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

 
Avuksihuutostikiirat, 1. säv., prosomoion  

”Taivaallisten joukkojen riemu 
Liitelauselma: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kes-

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

Kuinka oikein, kuinka sopivaa onkaan, | että hengelliset taivaat julistavat kan-
soille * tulisin kielin Jumalan kunniaa, | Hänen, joka on Pojan ja Hengen kanssa * 
tulella kaunistanut taivaat || ja kirkastanut aineellisen maailman. 

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

Kristuksen opetuslasten * ollessa koolla Siionissa | Pyhä Henki tuli lupauk-
sen mukaisesti * tulena heidän päällensä || ja valaisi heidät jumalallisesti * Kol-
minaisuutta palavasti julistamaan. 

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

Pyhä Henki teki alas laskeutuessaan | pyhät opetuslapset taivaassa taotuiksi 
miekoiksi | pyhittämään maan Luojalle * ja lyömään epäpyhän, | että pahan 
hyökkäykset väistyisivät || ja meidän sielumme pelastuisivat. 

 
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. 
 



53. Helluntaikeskiviikko 778 

Helluntain doksastikon, 2. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Me näimme totisen Valkeuden, | otimme vastaan taivaallisen Hengen, | löysim-

me totisen uskon, | kumarramme jakaantumatonta Kolminaisuutta, || sillä Hän on 
meidät pelastanut. 

 
Virrelmästikiirat, 4. säv., prosomoion  

”Herra, Sinä annoit Sinua pelkääville merkiksi kalliin ristisi” 
Tänään Pyhän Henkesi voima * laskeutui apostoleihisi, oi Herra. | Katso, se 

lahjoitti heille * Jumalan tuntemisen viisauden, | ja Hengen heille ilmoittama au-
tuas opetuksesi * täytti yltäkylläisesti heidän sydämensä. | Sen tähden me ylis-
tämme pelastavaa huolenpitoasi, || oi kaikkivoimallinen Jeesus, * sielujemme Pe-
lastaja. 

Liitelauselma: Jumala, luo minuun puhdas sydän || ja uudista sisässäni totuu-
den henki. (Ps. 51:12 LXX) 

Tänään lähti Isän luota kanssasi * yksiolennollinen ja kaikkivoimallinen Hen-
kesi, oi Valtias. | Tulenlieskat jakautuivat ja laskeutuivat * itse kunkin apostolin 
päälle | ja valmistivat heidät puhumaan * Sinun suurista teoistasi. | Sen tähden me 
ylistämme pelastavaa huolenpitoasi, || oi kaikkivoimallinen Jeesus, * sielujemme 
Pelastaja. 

Liitelauselma: Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, || äläkä ota minulta pois 
Pyhää Henkeäsi. (Ps. 51:13)  

Tänään Sinä, oi Vapahtaja, * vuodatit Lohduttajahenkesi armolahjat kuolevai-
sille, | soit heille lupauksesi mukaan * profetianlahjan, oi Sana, | ja opetit heidät 
kumartamaan * jakamatonta Kolminaisuutta. | Sen tähden me ylistämme pelasta-
vaa huolenpitoasi, || oi kaikkivoimallinen Jeesus, * sielujemme Pelastaja. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

Helluntain doksastikon, 2. säv. 
Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] nyt, aina 

ja iankaikkisesti. Amen. 
Oi Vapahtaja, | profetioissa Sinä ilmoitit meille pelastuksen tien, | ja Henkesi 

armo loisti apostoleissa. || Sinä olit, Sinä olet ja olet iankaikkisesti oleva meidän 
Jumalamme. 

Veisataan/luetaan: Herra, nyt Sinä lasket… jne.  
Troparit veisataan seuraavasti:  
A) Mineasta ei veisata tropareita: Helluntain tropari kerran.  
B) Mineasta veisataan yksi pyhän tropari: Pyhän tropari, Kunnia…, nyt…, hel-

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

nia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, helluntain tropari. 
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Helluntain tropari, 8. säv. 
Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, | joka teit viisaiksi kalamiehet, | 

kun heidän päällensä Pyhän Hengen vuodatit | ja heidän kauttansa sait verkkoon 
koko maailman. || Kunnia olkoon Sinulle, ihmisiä rakastava Jumala. 

Ehtoopalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

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

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

helluntain tropari. Milloin mineasta veisataan kaksi troparia, niistä edellinen 
veisataan juhlan troparin toiston asemesta. 

 
I katismatropari, 4. säv. 

Pyhä Henki tuli lupauksensa mukaan omalla vallallaan apostoleihin | ja yh-
disti kaikkien kansojen eri kielet | luomattoman Kolminaisuuden yhdenmukai-
seen uskoon. | Me rukoilemme Sinua, oi Kristus: || Asu meissäkin, oi Hyvä ja 
ihmisiä rakastava. (Kahdesti) 

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

Pyhä Henki tuli… 
 

I katismatropari kirkkoslaavinkielisessä pentekostarionissa, 5. säv. 
Hengen armo, | joka laskeutui Sinun apostoliesi, nöyrien kalastajien päälle, 

oi Kristus, | valisti heidät korkeimmalla viisaudella ja vallalla. | Heidän opetus-
tensa tähden me nyt vietämme kirkasta helluntaijuhlaa, || veisaten yhdessä Si-
nun ja Isän ja Pyhän Hengen kanssa. (Kahdesti) 

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

Hengen armo… 
 

II katismatropari, 8. säv. 
Kun kaikkeinpyhin Henki nyt laskeutui tulenlieskoina apostolien päälle, | eri 

kansojen ihmiset täytti ihmetys, oi ihmisiä rakastava. | Sillä kun opetuslapset 
puhuivat tulisin kielin, kuuli jokainen omaa kieltään. | Uskottomat pitivät ih-
mettä juopumuksena, | mutta uskovaiset tunsivat siinä pelastuksen. | Sen tähden 
me ylistämme Sinun valtaasi, Kristus Jumala, | ja pyydämme lähettämään pal-
velijoillesi rikkomusten anteeksiannon. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 
iankaikkisesti. Amen. 
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Kun kaikkeinpyhin… 
Psalmi 51.  
Kanonin kussakin veisussa veisaamme helluntain toisesta kanonista irmossin 

kahdesti ja luemme kuusi troparia, ja minean pyhän kanonista luemme neljä 
troparia. Katabasit minean mukaan. Kolmannen veisun jälkeen minean pyhän 
kontakki, iikossi ja katismatropari, Kunnia… nyt… ja helluntain katismatropa-
ri. Kuudennen veisun jälkeen helluntain kontakki ja iikossi. Ja veisaamme Juma-
lansynnyttäjän kiitosvirren. Yhdeksännen veisun jälkeen helluntain eksapostila-
rio, Kunnia…, pyhän eksapostilario, jos on, Nyt…, helluntain eksapostilario.  

 
1. veisu 

Helluntain toinen kanoni, 4. säv., 
jambinen, laatinut Johannes Arklas 

Irmossi  
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. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Vapahtaja lausui puhtaimmalla suullaan: Minä en eroa teistä, ystäväni, sillä is-

tuessani Isän kanssa taivaan valtaistuimella minä vuodatan Hengen niihin, jotka 
halajavat runsasta armoa. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Noustuaan vuorelle Kristus, totuuden Sana, tyynnytti sydämensä, sillä Hän 

oli täyttänyt työnsä. Tänään Hän ilahduttaa ystävänsä antamalla heille lupauk-
sensa mukaan väkevän henkäyksensä, tulisten kielten muodossa alas laskeutu-
neen Pyhän Hengen. 

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

 
3. veisu 

Helluntain toinen kanoni, 4. säv., 
Irmossi  

Naisprofeetta Hannan rukous, | jonka hän muinoin särjetyin sydämin kantoi 
Valtiaalle, viisauden Jumalalle, | päästi hedelmättömän lapsettomuuden kahleis-
ta || ja monilapsisten ylenkatseesta. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
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Käsittämätön on jumalallinen valta, sillä se teki oppimattomista kalastajista 
kaunopuhujia, jotka saarnallaan tukkivat viisastelijoitten suut ja Hengen valolla 
pelastivat pimeyden vallasta lukemattomia kansoja. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Luomattomasta valosta on lähtenyt turmelukseton säteily, joka kaiken valis-

taa. Nyt tulikielinen ääni julistaa Siionista, että Jumalallinen kirkkaus on koitta-
nut Pojan kautta Isän vallasta. 

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 hellun-

tain katismatropari. 
 

Helluntain katismatropari, 8. säv. 
Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 
Vapahtaja täytti opetuslastensa sydämet ilolla, | joka muutti heidän arkuuten-

sa rohkeudeksi. | Tänään Pyhä Henki laskeutui korkeudesta heidän päälleen, | ja 
he puhuivat monilla vierailla kielillä. | Kun tuliset kielet jaettiin opetuslapsille, | 
ne eivät polttaneet heitä, vaan kasteen tavoin vilvoittivat. 

 
4. veisu 

Helluntain toinen kanoni, 4. säv., 
Irmossi  

Ruhtinasten ruhtinas | ja ainoa aluttomasta Isästä lähtenyt, Hänen kaltaisensa 
Sana! | Hyväntekijänä Sinä lähetit kanssasi yhtä voimallisen totuuden Hengen 
apostoleille, jotka veisaavat: || Kunnia olkoon vallallesi, oi Herra! 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Jumalan Sana! Sinä vuodatat tahrattomasti lävistetystä kyljestäsi minulle 

kasteen, jumalallisen uudestisyntymisen ihmeen. Sen Sinä olet sanallasi valmis-
tanut ihmisluontomme puhdistukseksi ja olet sen Hengen tulella sinetöinyt. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Polvistukaa kaikki Lohduttajan edessä, joka on Isän ja Pojan kanssa yhtä 

olentoa, sillä Hän ilmoittaa kolmessa persoonassa yhden synnittömän ja lähes-
tymättömän iankaikkisen olemuksen, ja Hengen armo valaisee maailman. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalallinen voima täyttäköön kaikki kolmivaloisen Jumaluuden palvelijat, 

sillä Kristus, meidän hyväntekijämme, tekee yliluonnollisesti täydellisiksi kaik-
ki uskovaiset, kirkastaa heidät pelastuksen valolla ja vuodattaa heihin Hengen 
armon. 
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Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-
lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 

 
5. veisu 

Helluntain toinen kanoni, 4. säv., 
Irmossi  

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. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Pyhä Henki laskeutui isän tyköä, kuten itse hyväksi näki, ja valisti apostolit, jot-

ka puhkesivat puhumaan vierailla kielillä, sekä sinetöi elävöittävän Sanan. Vapah-
tajakin puhui Hengestä, joka on Isän kanssa yhtä voimallinen ja yksiolennollinen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jumalan kaikkea hallitseva Sana puhdistaa ajatuksemme synneistä. Hän on 

valmistanut itselleen sijan apostoliensa sydämiin, jonne nyt asettuu asumaan Hä-
nen kanssaan yhtä voimallinen ja yhtä olentoa oleva Hengen valo. 

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

 
6. veisu 

Helluntain toinen kanoni, 4. säv., 
Irmossi  

Oi Valtias, Kristus! | Sinun syntymäsi puhtaasta Neitseestä lahjoitti meille ar-
mahduksen ja pelastuksen, | sillä, kuten muinoin pelastit profeetta Joonan meri-
pedon vatsasta, | Sinä nostit nyt langenneen Aadamin || ja hänen sukukuntansa 
ylös turmeluksesta. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Kaikkivaltias, uudista sisässämme totuuden Henki, joka lähtee Isästä ja on 

alati Hänen kanssaan. Se vieroittaa meidät turmiollisista himoista ja puhdistaa 
ajatuksemme synneistä. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Väkevän henkäyksen avulla Sinä valmistit Siionissa tulemistasi odottaville 

apostoleille heidän toivomansa perinnön ja opetit heidät tuntemaan Isästä syn-
tyneen Sanan Hengen. Samalla saatoit myös jumalattomain epäilykset häpeään. 

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

Katabasi mineasta.  
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Helluntain kontakki, 8. säv. 
Kun Kaikkeinkorkein tultuansa alas sekoitti kielet, Hän hajoitti kansat. | Mutta 

kun Hän jakoi tuliset kielet, Hän kutsui kaikki yhteyteen. || Ja niin me yksin mie-
lin ylistämme kaikkein pyhintä Henkeä. 

 
Helluntain iikossi 

Oi Jeesus! Kun sielumme oli masentunut, | Sinä annoit palvelijoillesi pikai-
sen ja väkevän lohdutuksen. | Älä hylkää sieluamme ahdistuksessa, | älä eroa 
meistä vastoinkäymisten keskellä, vaan kiiruhda aina avuksemme. | Sinä, joka 
olet kaikkialla läsnä, tule ja asu meissä ja ole aina kanssamme, | kuten olit apos-
toliesi kanssa, oi Laupias. | Yhdisty meihin, jotka Sinuun turvaamme, || että yk-
sin mielin veisaisimme ja ylistäisimme kaikkein pyhintä Henkeäsi. 

 
7. veisu 

Helluntain toinen kanoni, 4. säv., 
Irmossi  

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

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kun apostolit puhuivat vierailla kielillä, eivät ymmärtämättömät tunteneet pro-

feetallista ääntä, vaan väittivät sitä viinin aiheuttamaksi juopumukseksi, mutta me 
hurskaat jumalisesti huudamme Sinulle: Kiitetty olet Sinä, luomakunnan uudista-
ja! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Jooel lausui jumalallisen ennustuksen nähdessään Jumalan kaitseman kansan ja 

kuullessaan Jumalan Sanan lausuvan: Minä vuodatan Henkeni kaiken lihan pääl-
le sen huutaessa: Kiitetty olet Sinä, Kolminaisuuden valoa säteilevä Jumaluus! 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Hengen armo lahjoitettiin päivän kolmannella hetkellä, mikä kuvaannollises-

ti julistaa jumaluuden kolmen persoonan kunnioittamista yhtenä voimana. Sen 
tähden tänä Herran päivänä huutakaamme: Kiitetty olet Sinä, Pyhä Kolminai-
suus: Isä, Poika ja Pyhä Henki! 

Luetaan troparit minean kanonista, mikäli tapana on. Viimeisen troparin edel-
lä liitelauselmana on Kunnia… nyt… 
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8. veisu 
Helluntain toinen kanoni, 4. säv., 

Irmossi  
Jumaluuden kolmivaloinen kuva päästää kahleet ja muuttaa tulenliekit kas-

teeksi, | veisaavat hurskaat nuorukaiset. | Koko luomakunta yhtyy ylistysveisuun 
ja kiittää hyväntekijäänsä, || maailman Vapahtajaa ja kaikkeuden Luojaa. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Kristus lähetti tulisten kielten muodossa Hengen apostolien päälle Isältä kuu-

lemiensa pelastavaisten sanojen muistoksi. Nyt muinoin Jumalasta vieraantunut 
luomakunta saatuaan Hengen armon veisaa ylistystä Sinulle, oi Kristus. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Sinä lahjoitit apostoleillesi väkevänä henkäyksenä sen, joka on pelastavaises-

ti ja itsevaltiaasti kirkkautta säteilevä valkeus. Sinä annat palvelijoillesi heidän 
kaipaamansa Lohduttajahengen. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Oi Kaitsija, profeetta julisti Hengen valistamana ruumiillisesta tulemisestasi. 

ja Sinä lähetit uskovaisille ihmiseksi tulemisesi kunniaksi Isän helmoista lähte-
neen ja Hänen kanssaan samalla istuimella istuvan ja luomattoman Luojan, Py-
hän Hengen. 

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 
Helluntain toinen kanoni, 4. säv., 

Irmossi  
Iloitse, Kuningatar, | kunniakas neitseellinen Äiti! | Ei nerokkaimmankaan 

runoilijan kieli osaa ansiosi mukaan Sinulle veisuja sepittää, | sillä ei yksikään 
ymmärrys | kykene synnyttämistäsi käsittämään. | Sen tähden me Sinua || yksin 
mielin ylistämme. 

 
Troparit 

Liitelauselma: Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 
Veisuin ylistäkäämme puhdasta Neitsyttä, sillä hän yksin on kantanut koh-

dussaan Sanan, joka parantaa ihmisen turmeltuneen luonnon ja joka nyt istues-
saan Isän oikealla puolella on lähettänyt Hengen armon. 
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Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 
Ylistäkäämme kolmivaloista Jumaluutta, jonka tunnemme yksivoimaiseksi ja 

jakaantumattomaksi, sillä Jumalan armo on elävöittänyt meidät kirkkaudellaan 
ja muuttanut ihmeellisellä voimallaan. 

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

Katabasi mineasta. 
 

Eksapostilariot, 3. säv. 
Oi kaikkein pyhin Henki, | joka olet lähtenyt Isästä | ja Pojan kautta tullut op-

pimattomiin opetuslapsiin, | jotka tunsivat Sinut Jumalaksi, || pelasta ja pyhitä 
meidät. 

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Minean pyhän eksapostilario, jos on. 
Liitelauselma: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. 
Valkeus on Isä, | Valkeus on Sana, | Valkeus on myös Pyhä Henki, | joka lähe-

tettiin apostoleille | tulisten kielten muodossa | ja jonka kautta koko maailma || 
oppi kunnioittamaan Pyhää Kolminaisuutta. 

 
Virrelmästikiirat, 2. säv., prosomoion ”Efratan seutu”1 

Ylhäältä on Lohduttaja * laskeutunut meidän päällemme | kuin ammoin apos-
tolien päälle || pyhittäen ja pelastaen ne, * jotka Sinut Jumalaksi tunnustavat. 

Liitelauselma: Jumala, luo minuun puhdas sydän || ja uudista sisässäni totuu-
den henki. (Ps. 51:12 LXX) 

Kuin salamana taivaista * jumalallisen Lohduttajan voima * tuli apostolien 
päälle || osoittaen heidät * kaikkiviisaiksi jumaluusoppineiksi. 

Liitelauselma: Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, || äläkä ota minulta pois 
Pyhää Henkeäsi. (Ps. 51:13)  

Jumalallisen Alkujärjen * säteitten valistamina * Sanan opetuslapset || tulivat 
totisesti osallisiksi * Pyhästä Hengestä. 

Liitelauselma: Kunnia… ja doksastikon mineasta, jos on. 
 

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

ja iankaikkisesti. Amen. 
Taivaallinen Kuningas, | Lohduttaja, totuuden Henki, | joka paikassa oleva ja 

kaikki täyttävä, | hyvyyden lähde | ja elämän antaja, | tule ja asu meissä | ja puhdis-
ta meidät kaikesta synnin pahuudesta || sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme. 

Lukija: Hyvä on Herraa kiittää… Pyhä Jumala… Isä meidän… 
Jatko vaihtoehtoisten virrelmästikiiroiden ja doksastikonin jälkeen. 

                                        
1  Nämä ovat stikiirat ja doksastikon kirkkoslaavinkielisessä pentekostarionissa. 
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Vaihtoehtoisest virrelmästikiirat, 6. säv., prosomoion  
”Sinä, oi Kristus, nousit kolmantena päivänä ylös haudasta”2 

Kaikkeinpyhin Henki, | Valkeudesta lähtevä Valkeus, | laskeutui tulisina kie-
linä maan päälle polttamaan niiden synnit, || jotka uskolla kumartavat kolmiper-
soonaista Jumalaa. 

Liitelauselma: Jumala, luo minuun puhdas sydän || ja uudista sisässäni totuu-
den henki. (Ps. 51:12 LXX) 

Armollinen Jumala, | uudista meissäkin kaikkein pyhin Henki, | jonka kerran 
lähetit opetuslapsillesi || ja niin vahvistit heidät täyttämään maailmassa pelasta-
vaa tahtoasi. 

Liitelauselma: Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, || äläkä ota minulta pois 
Pyhää Henkeäsi. (Ps. 51:13)  

Uskolla julistakaamme kaikkein pyhimmän Hengen jumaluutta ja huuta-
kaamme: | Oi Lohduttaja, joka pelastat kaikki, || pysy meidän luonamme ja pyhi-
tä Sinulle ylistystä veisaavat! 

 
Helluntain doksastikon, 2. säv. 

Liitelauselma: [Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle] Nyt, aina 
ja iankaikkisesti. Amen. 

Kaikkialla minä veisaan ylistystäsi, oi maailman Vapahtaja. | Polvistun edes-
säsi ja kumarran voittamatonta voimaasi || sekä kaikkina aikoina aamuin ja il-
loin ylistän Sinua, oi Herra. 

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

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

nia…, toisen pyhän tropari, Nyt…, helluntain tropari. 
 

Helluntain tropari, 8. säv. 
Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, | joka teit viisaiksi kalamiehet, | 

kun heidän päällensä Pyhän Hengen vuodatit | ja heidän kauttansa sait verkkoon 
koko maailman. || Kunnia olkoon Sinulle, ihmisiä rakastava Jumala. 

 
Aamupalveluksen loppu tavan mukaan. 
 
 

                                        
2  Nämä ovat stikiirat ja doksastikon kreikankielisessä pentekostarionissa. 
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HETKET JA LITURGIA 
 
Kaikissa hetkissä helluntain tropari, minean pyhän tropari, jos on, ja hellun-

tain kontakki. 
Liturgiassa saaton jälkeen helluntain 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 helluntain kontakki. 

 
Helluntain tropari, 8. säv. 

Kiitetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, | joka teit viisaiksi kalamiehet, | 
kun heidän päällensä Pyhän Hengen vuodatit | ja heidän kauttansa sait verkkoon 
koko maailman. || Kunnia olkoon Sinulle, ihmisiä rakastava Jumala. 

 
Helluntain kontakki, 8. säv. 

Kun Kaikkeinkorkein tultuansa alas sekoitti kielet, Hän hajoitti kansat. | Mutta 
kun Hän jakoi tuliset kielet, Hän kutsui kaikki yhteyteen. || Ja niin me yksin mie-
lin ylistämme kaikkein pyhintä Henkeä. 



 

 


