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ja 

Vapahtajamme syntymän esijuhla 
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Typikon 

1. Jos  pyhän  muisto  osuu muulle  päivälle  kuin  sunnuntaiksi,  esijuhlan  palvelus  lauletaan  pyhän
palveluksen kanssa minean osoittamassa järjestyksessä.

2. Jos  se  osuu  sunnuntaiksi  Kristuksen  syntymän  edellä,  pyhän  palvelus  siirretään  ja  lauletaan
lauantaina  eli  kuukauden  19:ntenä  päivänä  seuraavasti.  Perjantaiiltana  ehtoopalveluksessa
avuksihuutostikiiroina  3  pyhän  Ignatioksen  stikiiraa  ja  3  Bonifatioksen  stikiiraa,  Kunnia,  Oi
jumalankantaja  Ignatios, omaksuttuasi Kristuksen  rakkauden, Nyt, Oi  kaikkeuden Valtias.  Saatto,
Oi  Jeesus  Kristus  ja  päivän  prokimeni.  Virrelmästikiiroina  oktoehoksen  stikiirat,  Kunnia,  Oi
vakaata ja teräksistä sieluasi, Nyt, Oi kaikkein pyhin Neitsyt, joka otat vastaan syntisten rukoukset.
Pyhän  Ignatioksen  tropari,  pyhän  Bonifatioksen  tropari  ja  Jumalansynnyttäjän  tropari  Sinun
kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä. Päätös.

3. Lauantaina aamupalveluksessa kanonit  luetaan. 8:nnen veisun  jälkeen  irmossi  ja Me ylistämme
Sinua  lauselmineen.  Molempien  pyhien  eksapostilariot  ja  Jumalansynnyttäjän  eksapostilario.
Oktoehoksen  kiitosstikiirat.  Sinulle,  Herra  meidän  Jumalamme,  kuuluu  kunnia.  Oktoehoksen
virrelmästikiirat, Kunnia, Jumalankantaja Ignatios, Sinä sielullinen pylväs, Nyt, Oi kaikkein pyhin
Neitsyt, joka otat vastaan syntisten rukoukset. Hyvä on Herraa kiittää, Pyhä Jumala ja pyhän tropari.
Liturgiassa  antifonit  Hyvä  on  Herraa  kiittää.  Saaton  jälkeen  troparit  Luonteeltasi  apostolien
kaltaisena,  Marttyyrisi,  oi  Herra,  temppelin  pyhän  tropari  sekä  kontakki  Luonnon  esikoisina
luomakunnan  Istuttajalle,  Kristuksen  syntymää  edeltävän  lauantain  epistola  ja  evankeliumi,
ehtoollislauselma  Autuaat  ne,  jotka  sinä  valitset  ja  otat  tykösi. Me  näimme  totisen  valkeuden  ja
päätös.

Ehtoopalveluksessa 

Esijuhlan avuksihuutostikiirat 

1. säv. Anatolioksen runo

Ihmiset, viettäkäämme Kristuksen syntymän esijuhlaa, | ylentäkäämme mielemme ja nouskaamme 
Betlehemiin | ja nähkäämme sielumme silmin Neitsyt, | joka rientää luolaan synnyttämään kaikkien 
Herran, meidän Jumalamme. | Vaikka Joosef luulikin näkevänsä ihmisen, kapaloidun lapsukaisen, | 
niin asioista, ihmeitten suuruudesta, hän käsitti että lapsi on totinen Jumala, || joka antaa meidän 
sieluillemme suuren armon.

1.säv. Anatolioksen runo

Ihmiset, viettäkäämme Kristuksen syntymän esijuhlaa, | ylentäkäämme mielemme ja nouskaamme 
Betlehemiin | ja nähkäämme luolassa suuri salaisuus. | Jumalan tullessa Neitseestä on Eeden avattu, | 
sillä Hän on täydellinen niin jumaluudeltaan kuin ihmisyydeltäänkin. | Huutakaamme siis: Pyhä 
Jumala, aluton Isä, | pyhä Väkevä, lihaksi tullut Poika, | pyhä Kuolematon, lohduttaja Henki. ||Pyhä 
Kolminaisuus, kunnia olkoon Sinulle.

1.säv. Anatolioksen runo

Kuule, taivas, ja ota korviisi, maa, | sillä katso, Jumalan ja Isän Poika ja Sana tulee syntyäkseen 
miestä tuntemattomasta Neitseestä | Hänen suopeudestaan, joka mitenkään muuttumatta on
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synnyttänyt Hänet, ja Pyhän Hengen avulla. | Valmistu, Betlehem, avaa porttisi, Eeden, | sillä Hän, 
joka on, tulee siksi, mitä ei ollut, | ja luoduksi tulee koko luomakunnan Luoja, || joka antaa suuren 
armon.

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Oikein on kutsua Sinua jumalankantajaksi, | oi autuas Ignatios, | sillä kun Herra sääliväisenä syleili 
Sinua näyttäen Sinulle ylhäisimmän viisauden opit, | Sinä sait ottaa vastaan runsasvaloisen 
kirkkauden | ammentaen sienen tavoin vettä valistuksen syvyydestä. | Sentähden Sinä seurasit 
kutsujasi Kristuksen, meidän Jumalamme jälkiä. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän 
sielumme. 

Sinä, oi pyhitetty isä, | olit täydellisen rakkauden haavoittama, | ja kun tulinen rakkaus poltti Sinun 
sieluasi kiirehtien Sinua käymään Herran tykö, | niin Sinä huusit autuaat sanat: | Minä olen Luojan 
vehnää, | joten minut pitää jauhaa petojen hampaissa, | että tulisin puhtaaksi leiväksi Sanalle, meidän 
Jumalallemme. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme. 

Sinut, oi papillinen julistaja, naulittiin Kristuksen kanssa ristille, | kun huusit Jumalan innoittamat 
sanat: | Minun Rakkauteni naulittiin ristiin ja minä kiiruhdan tulemaan osalliseksi Hänen 
kärsimyksestään. | Niin Sinä, autuas Ignatios, | nousit auringon tavoin idästä ja riensit valistamaan 
länttä, | ja sait Kristukselle kannettuna kaunistukseksesi valtakunnan kruunun. || Rukoile, että Hän 
pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme.

Kunnia... 8.säv. Anatolioksen runo 

Oi jumalankantaja Ignatios, | omaksuttuasi Kristuksen rakkauden | Sinä sait Kristuksen evankeliumin 
papillisen palvelemisen palkkana | saavuttaa täydellisyyden veren kautta. | Kuolemattoman Viljelijän 
vehnänä | Sinut jauhettiin petojen hampaissa | ja osoittauduit Hänen makeaksi leiväksensä. | Oi 
autuas taistelija, || rukoile meidän puolestamme.

Nyt... Esijuhlan stikiira, 8.säv. 

Betlehem, ota vastaan Jumalan kaupunki, | sillä hän saapuu luoksesi synnyttääkseen laskemattoman 
valkeuden. | Enkelit, ihmetelkää taivaassa! | Ihmiset, ylistäkää maan päällä! | Persian tietäjät, tuokaa 
kolminkertainen kallis lahjanne! | Paimenet, valvokaa ja veisatkaa kolmipyhäveisua! | Kaikki, joissa 
henki on, || ylistäkää kaikkien Luojaa!

Esijuhlan vir relmästikiirat 

2.säv. Kyprianoksen runo

Betlehem, Juudan maa, | Sinä lihallinen asuinpaikka, | valmista kirkkaasti jumalallinen luola, | jossa 
Jumala syntyy lihassa miestä tuntemattomasta pyhästä Neitseestä || pelastaakseen meidän 
sukukuntamme.

Liitelauselma: Jumala tulee Teemanista, Pyhä metsän varjoamalta vuorelta 

2.säv. Andreas Pyroksen runo

Tulkaa kaikki, viettäkäämme uskolla Kristuksen syntymäpäivän esijuhlaa. | Tarjotkaamme 
hengellisenä tähtenä veisu | ja huutakaamme tietäjien ylistystä paimenten kanssa: || Ihmisten pelastus 
on tullut neitseellisestä kohdusta kutsumaan ihmiset uudelleen.
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Liitelauselma:  Herra, minä olen kuullut Sinulta sanoman, ja olen peljästynyt. Herra, minä olen 
ymmärtänyt Sinun tekosi, ja olen hämmästynyt.

2.säv. Kyprianoksen runo

Efratan huone, | Sinä pyhä kaupunki, | Sinä profeettain kunnia, | valmista se huone, || jossa Jumala 
syntyy.

Kunnia... Pyhän stikiira, 1.säv. 

Oi vakaata ja teräksistä sieluasi, | Sinä autuaaksi ylistettävä Ignatios! | Sillä vakaasti kaivaten totisen 
Rakastajasi tykö Sinä lausuit: | Ei minussa ole aineeseen kiintynyttä tulta, | vaan elävää vettä, joka 
puhuu minussa ja sanoo sisälläni: Tule Isän tykö. | Sen tähden Sinä jumalallisen Hengen sytyttämänä 
ärsytit petoja päästäksesi nopeammin maailmasta | ja lähteäksesi rakastamasi Kristuksen tykö. || 
Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme.

Nyt... 2.säv. Kyprianoksen runo 

Katso, meidän pelastuksemme aika on lähellä. | Valmistaudu, luola, sillä Neitsyt tulee synnyttämään.| 
Betlehem, Juudan maa, iloitse ja riemuitse, | sillä Sinusta on koittanut meidän Herramme. | Kuulkaa, 
vuoret ja kalliot ja Juudean seutu, || sillä Kristus tulee pelastaakseen ihmisiä rakastavana luomansa 
ihmisen.

Esijuhlan tropari, 4.säv. 

Valmistaudu, Betlehem, avaudu kaikille, Eeden, iloitse, Efrata, | sillä elämän puu on versonut 
luolassa Neitseestä. | Hänen povensa on hengellinen paratiisi | ja siinä jumalallinen puutarha, | josta 
syöden emme kuole Aadamin lailla, | vaan tulemme elämään. || Kristus syntyy jälleenkorottaakseen 
muinoin lankeemuksessa turmeltuneen kuvan.

Kunnia... 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa koit 
hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit uskosi 
tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Ignatios, Kristukselta Jumalalta pelastusta 
sieluillemme.

Nyt... Uudelleen esijuhlan tropari.

Ehtoonjälkeisessä palveluksessa veisataan triodion, jonka akrostikon on: Maanantaina. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv. 

Veisatkaamme Herralle, | joka jumalallisella käskyllänsä kuivasi ylipääsemättömästi aaltoilevan 
meren | ja sen kautta johti jalan Israelin kansan, || sillä suuresti on Hän kunnioitettu.

Troparit

Käsittämätön on Jumalan Sanan alastuleminen. Siinä tulee tunnetuksi itse jumalihminen Kristus, joka 
ei katsonut saaliikseen olla Jumala, ja Hän tulee ottaen orjan muodon Neitseestä, puhtaasta Jumalan 
lapsukaisesta. 
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Kristus, joka on jumaluudessaan rikas, tulee palvelemaan köyhäksi tullutta Aadamia, jonka 
muotoon Hän, Luoja, nyt vapaaehtoisesti pukeutuu laupiaana lahjoittaakseen hänelle ihmeellisen 
uuden luomisen ja syntymän.

8.veisu. Irmossi

Rajattomasti leimuava, sammumaton tuli peljästyi vanhurskaitten nuorukaisten viatonta ruumista, | 
joka oli sielun vertainen, | ja elävän liekin riuduttua kuului keskeytymätöntä laulua: | Kaikki luodut 
laulakaa kiitosta Herralle || ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.

Troparit 

Puhtaasta kohdusta saapuva Kristus sanoo ihmisille: Minä teen nyt teidät kaikki sukulaisikseni, jos 
säilytätte minun käskyni. Antaen meille rauhan Hän opettaa olemaan nöyrä mieleltä, tuntemaan 
itsensä Herraksi ja veisaamaan Hänelle: Sinua me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

Lihan lain vastainen on Sinussa syntyminen, oi Jumalan Sana, sillä veri ja liha eivät saaneet aikaan 
Sinun pyhää lihaasi, vaan Pyhän Hengen läsnäolo ja Korkeimman jumalallinen varjoaminen. Ja 
tuntien Sinut Herraksi me veisaamme ja ylistämme Sinua kaikkina aikoina.

9.veisu. Irmossi

Sinä, Kristus, ylensit synnyttäjäsi Jumalanäidin, | jolta otit meille ominaisen ruumiin | pelastaaksesi 
meidät synneistämme, oi Luojamme; | häntä autuaaksi ylistäen || me kaikki sukukunnat 
kunnioitamme Sinua.

Troparit 

Torjuen pois kaiken himojen saastaisuuden, omatkaamme Kristuksen tulemisen ymmärtäväinen 
mieli, sillä saastattomasti Hän tulee kantaakseen lihaa ja antaakseen kaikille lahjaksi Hengen kautta 
jumalallisen uuden luomisen. 

Katsoen nöyrtyneeseen Kristukseen kohotkaamme maahan vetävistä himoista. Uskoen 
oppikaamme olemaan tavoittelematta korkeita, vaan nöyrtykäämme hengessä, että voisimme 
korottaa syntynyttä kohottavin teoin.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Hän joka taivutti taivaat ja asettui Neitseeseen asumaan, | tulee Betlehemin luolaan syntyäkseen 
lihallisesti, niinkuin on kirjoitettu, | ja ilmestyäkseen lapsukaisena, | Hän joka tekee lapsukaiset 
eläviksi kohdussa. | Käykäämme kaikki nyt suorin sydämin || ja iloiten Häntä vastaan.

Kunnia... nyt... Sama uudelleen
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Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Riemuitse, Siion, ja valmistaudu, Betlehem. | Kaikkien hallitsija on lähettänyt tähden edeltään 
ilmoittamaan mittaamattomasta alentumisestaan. | Hän, ainoa ihmisiä rakastava, || jota taivasten 
voimat vavisten pelkäävät, syntyy totisesti muuttumatta Neitseestä.

Kunnia... nyt... Sama uudelleen 

Esijuhlan kanoni, jonka akrostikon on: Tätä esijuhlaveisua laulaa Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv. 

Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, | joka on väkevällä käsivarrellaan tehnyt suuria ihmeitä | ja on 
pelastanut Israelin, || sillä Hän on ylistetty!

Troparit 

Alkakaamme tänään viettää Kristuksen syntymäpäivän esijuhlaa, sillä suuressa laupeudessaan Hän 
syntyi ruumiillisesti Betlehemin luolassa Neitsytäidistä. 

Ikiaikainen Jumala, joka päästää minut synnin kahleista, ilmestyy pienokaisena, Hänet kääritään 
kapaloihin ja pannaan seimeen. Kunnia olkoon Hänen vallallensa. 

Kun Sinä, Valtias, synnyt Betlehemin kaupungissa lihassa Jumalan palvelijattaresta Neitseestä, 
Eeden avataan. Veisuin me ylistämme peljättävää taloudenhoitoasi. 

Katso, nyt on Jesajan ennustus toteutunut, sillä Sinä, puhdas, olet tullut luolaan synnyttämään 
ajattoman Pojan. Sentähden kaikki maa iloitsee.

Pyhän kanoni, Andreas Kreetalaisen runo 

1.säv. Sama Irmossi

Troparit 

Viettäen kirkasta juhlaa riemuitkaamme. Siihen marttyyri Ignatios kutsuu pyhästi Kristuksen kirkkoa 
veisuin ylistetyn taistonsa muistoksi. 

Oi Jumalan autuuttama Ignatios, kaikki me kunnioitamme kunniakasta muistoasi ja ylistämme 
psalmein Häntä, joka seppelöi kunnianarvoisan pääsi. 

Kirkon loistavana valaisimena Sinä, Ignatios, kirkastat maan kaikki ääret. Lännenkin Sinä valistat 
idästä tulleena. 

Esimerkkinäsi Paavalin kohtaamat vaarat eri paikoissa Sinä et vankinakaan menettänyt valppauttasi, 
vaan vahvistit monin kirjein Kristuksen kirkkoja.

Kunnia...Kolminaisuustropari

Oi yliolennollinen Kolminaisuus, yksi jumaluus, kolmipersoonainen ykseys, pelasta ja armahda 
meitä, kun me uskoen huudamme Sinulle: Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, Luoja.
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Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Eeden, valmistaudu, sillä Efrata on valmiina Luojaa varten, joka tulee suuressa laupeudessaan 
syntyäkseen Betlehemin luolassa Neitsytäidistä.

3. veisu. Esijuhlan kanoni.  Irmossi 

Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, | on tullut kulmakiveksi. | Se on se kallio, jolle Kristus on 
vahvistanut Kirkkonsa, || jonka on kansoista koonnut.

Troparit 

Tuntien tämän Kristuksen lihaksi tulemisen Jesaja ennusti selvästi Pyhässä Hengessä: Meidän 
uudesti luomiseksemme syntyy Neitseestä Lapsukainen, Herra, jonka valtaa lepää Hänen harteillaan. 

Juudan suvusta on jo koittanut tähti, jonka tuntien idän kuninkaat ovat lähteneet liikkeelle ja rientävät 
katsomaan Betlehemissä lihassa syntynyttä Kristusta. 

Koko luomakunta veisatkoon esijuhlan veisua Hänelle, joka on ennen aamutähteä syntynyt Isästä ja 
nyt säteilee sanomattomasti ja syntyy lihallisesti Neitseestä Betlehemissä suuren laupeutensa tähden.

3. veisu. Pyhän kanoni. Sama Irmossi 

Troparit 

Sinä, autuas, osoittauduit taistelun esikuvaksi, kärsivällisyyden pylvääksi, miehuullisuuden mitaksi, 
kirkon tukipylvääksi, uskon perustukseksi ja hyveen esimerkiksi, kun sait puhtain taistoin seppeleen 
Kristukselta. 

Totisesti on nimesi oikein Jumalankantaja, oi isä, sillä vielä pienokaisikäisenä Herra kantoi Sinua 
käsissään ja huusi meille: Tulkaa tämän lapsen kaltaisiksi. 

Mitä paikkaa eivät Sinun kärsimyksesi olisi pyhittäneet? Mikä maan ääri ei Sinua tuntisi, oi 
marttyyri? Tai onkohan vankilaa, jossa et olisi ollut kahlittuna, Sinä Kristuksen marttyyri? Sinua 
innoitti jumalallinen kiihko. 

Sinä huusit: Minä olen Jumalan puhdasta vehnää ja kiiruhdan villipetojen jauhettavaksi. Murtukoot 
luuni, syötäköön jäseneni, minä tulen petojen ruoaksi osoittautuakseni puhtaaksi Kristuksen leiväksi.
 
Palaen tulisesti rakkaudesta Rakastajaasi, joka sytytti Sinun sielusi liekkeihin, Sinä kävit pyhästi 
halki marttyyriuden oudon kilpakentän ja osoitit suurempaa miehuullisuutta, kuin ennen Sinua 
taistelleet.

Aina  hengessä  palaen  pappismarttyyri  huusi  rakkaudella  vaarojen  keskellä:  Iloiten  minä  
seuraan  Kristusta, Kristuksen kanssa minä käyn ristille. En enää elä minä, vaan minussa elää yksin 
Kristus. 

Kunnia... Kolminaisuustropari

Minä kumarran yhtä jumaluutta, kaiken olevan ja tulevan alkua ja loppua, syntymätöntä Isää, 
ajattomasti syntynyttä Poikaa ja Isästä lähtenyttä totuuden Henkeä.
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Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Tule, Jesaja, huuda: Katso, Neitsyt kantaa kohdussaan maailman Lunastajaa, jonka synnyttää 
luolassa, ja syntyvän nimi on Jeesus, Jumala meidän kanssamme, Emmanuel Sebaot.

Esijuhlan kontakki, 3.säv. 

Tänä päivänä Neitsyt saapuu synnyttääkseen luolassa sanoin kuvaamattomasti iankaikkisen Sanan. | 
Riemuitse tästä, maailma, | ja ylistä enkelein ja paimenten kanssa Häntä, | joka ilmestyy, || 
Lapsukaista, iankaikkista Jumalaa.

Iikossi 

Profeettain pyhät sanat toteutuvat Betlehemin kaupungissa luolassa. | Rikastu, koko luomakunta, 
iloitse ja karkeloi. | Kaikkien Herra on tullut elämään palvelijain kanssa | ja lunastamaan vieraan 
vallasta meidät, | jotka olemme turmeluksen alaisia. | Seimessä ilmestyy kapaloituna pienokaisena 
uusi Lapsukainen, || iankaikkinen Jumala.

Pyhän katismatropari, 8.säv. 

Idästä tähden lailla esiin loistaneena Sinä valistit maailman sanojesi kirkkain sätein | ja teit pimeyden 
vähäiseksi. | Paavalin tavoin Sinä kävit loppuun tiesi urheasti ja kestit vaaroja pakanoiden 
kaupungeissa. | Sentähden Sinut, Jumalankantaja Ignatios, vehnän tavoin jauhettiin petojen 
hampaissa | ja Sinä tulit uhrileiväksi Herrallesi. | Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... 3.säv. 

Kristuksen, Jumalan, vihkimänä Sinä, Jumalankantaja, | kirkastit papillisen asusi ja saavutit totisen 
marttyyriuden. | Seuraten autuaan Paavalin esimerkkiä Sinä, kunniakas, | ärsytit petoja päästäksesi 
maailmasta. || Niin Sinä, isä, saavutit Roomassa otollisen marttyyriuden.

Nyt... Esijuhlan katismatropari, 3.säv. 

Kaikki maan ääret täyttyvät ilolla, | sillä Jumalansynnyttäjä kiiruhtaa synnyttämään kaikkien 
Kuninkaan. | Oi selittämätöntä ihmettä! | Aluton saa alun ja lihaton tulee lihaksi. | Luola ottaa vastaan 
kaiken hallussaan pitävän. | Riemuitse, Betlehem, || ja karkeloi luomakunta esijuhlan päivänä.

4. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi 

Profeetta Habakuk, | joka hengessään näki ennalta Sanan lihaksitulemisen, ennusti lausuen: Aikojen 
kuluessa ja vuotten täyttyessä tulee tunnetuksi ennustus. || Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!

Troparit 

Vuoret ja kalliot, metsän puut, virrat ja meret ja kaikki elävä, karkeloikaa riemuiten. Nyt saapuu 
pelastus, Jeesus, Betlehemin kaupunkiin syntyäksensä.

Profeetta Daavid, tartu kanteleeseesi ja veisaa selvästi Pyhässä Hengessä. Neitseestä syntyy 
sekoittumattomasti kunnian Herra, Kristus Jumala, joka on ennen aamutähteä loistanut esiin Isän 
kohdusta. 
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Kuinka ahdas ja ylen halpa luolaa saa ottaa Sinut, Sana, vastaan syntyessäsi? Kuinka Sinut, joka olet 
peittänyt taivaan pilviin, kääritään kapaloihin? Kuinka Sinut pienokaisena pannaa järjettömien 
seimeen?

4. veisu. Pyhän kanoni. Sama Irmossi 

Troparit 

Vankina kuljetettuna Sinä, pappi Ignatios, kirkastit taistojesi loisteella maan, sillä auringon tavoin 
kulkien idästä Sinä valistit marttyyriutesi sätein koko lännen. 

Paavalin tavoin sanallisten petojen sitomana Sinä, viisas Ignatios, riensit Roomaan, mutta 
vangittunakaan Sinä et lakannut vahvistamasta kirkkoja, vaan kehoitit Kristuksen kaikki piispoja 
kaikissa kaupungeissa olemaan rohkeita. 

Sinä, taistelija, huusit: Tulkoot petojen suut surmakseni ja niiden vatsat haudakseni. Älköön kukaan 
häiritkö, älköön kukaan murtako kestävyyttäni, sillä minä kiiruhdan jauhettavaksi vehnän tavoin 
tullakseni Jumalan puhtaaksi leiväksi. 

Sinä, taistelija, huusit: Kiiruhdan Kristuksen omaksi, yksin Kristusta minä rakastan. Minä olen 
kokonaan Kristuksen, Häntä minä seuraan, Hänen luoksensa minä riennän. Minä kestän tulen, 
miekan, pedot ja kaiken, saavuttaakseni Hänet. 

Rakastajasi rakkauden haavoittamana Sinä, sielultasi kärsivällinen marttyyri, kävit läpi kilpakentän 
palavin sieluin, sillä Kristus oli Sinun rakkautesi. Häntä henkien ja seuraten Sinä kestit hirveät tuskat.

Kunnia... Kolminaisuustropari

Uskovaiset, ylistäkäämme vaikenemattomin suin Kolminaisuutta ykseydessä ja huutakaamme 
Hänelle: Oi ykseydessä kumarrettu pyhä Kolminaisuus, jota sekoittamatta ylistetään veisuin 
Kolminaisuudessa, kunnia olkoon Sinulle, Sinä yksiolennollinen Kolminaisuus.

Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Vaikka olit Jumala, Sinä, hyvä ja laupias, köyhdytit itsesi ja näit hyväksi syntyä meidän tähtemme 
maanalaisessa luolassa. Tultuasi lihaksi tulleensa Neitseestä, Äidistä, Sinä pysyit yhtenä Isästä 
syntyneenä Poikana.

5. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi

Oi Jumalan Poika, anna meille rauhasi, | sillä muuta Jumalaa kuin Sinut emme tunne. | Sinun nimeäsi 
me avuksi huudamme, || sillä Sinä olet elävien ja kuolleitten Jumala.

Troparit 

Vihmokoot pilvet riemuissaan suloisuutta, sillä Herra lähestyy syntyäkseen puhtaasta Neitseestä 
pienokaisena halvassa luolassa.

Karkeloikaa nyt, te Jumalan jumalalliset profeetat, sillä Kristus, totuus, tulee toteuttamaan 
jumalallisen kielenne saarnan syntyessään lapsukaisena. 
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Avaudu nyt, Eeden, joka muinoin tulitte minulle suljetuksi, kun näet Kristuksen lihassa 
pienokaisena ja Betlehemin kaupungissa Neitseestä syntyvänä, niinkuin Hän on hyväksi nähnyt.

5. veisu. Pyhän kanoni. Sama Irmossi 

Troparit 

Sellaisen viisaan ylipapin me tarvitsemme, joka on pyhä, uskollinen, tahraton, ja viaton, huusi 
Paavali piirtäen edeltä pyhän elämäsi pyhän kuvan. 

Oi isä, kun meillä, jotka halajamme saavuttaa alkuperäisen kunnian, on virheettömänä ohjeena ja 
jumalisena esikuvana Sinun elämäsi linna, me nousemme sinne. 

Oi ylistettävä pappismarttyyri, Sinä aamun kirkkaus ja illan tähti, hartaasti seuraten Paavalin 
urotekojen esimerkkiä Sinä kärsit kaikki hänen vaaransa. 

Kun Sinua, Kristuksen vanki, piispa Ignatios, kuljetettiin vankina, Sinä kirjoitit kirkoille ja 
kaupungeille vahvistaen kaikkia tunnustukseen. 

Oi marttyyri ja paimen, meidän pylväänämme, perustuksenamme ja valistajanamme varjele kirkko 
järkkymättömän yksimielisenä Kristuksen totuuden tunnustamisessa.

Kunnia... Kolminaisuustropari

Veisuin minä ylistän ja kumarran Kolminaisuuden yksiarvoisuutta ja kunnioitan oikein yhtä 
Jumalaa, joka on jakaantumaton kolmessa persoonassa ja joka aina tunnetaan yhdessä olemuksessa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, oi Jumalan Morsian, ihmisten kaltaiseksi tullut Jumala syntyy meidän tähtemme, mutta 
pysyy muuttumattomana ja osoittautuu lihassa ihmiseksi tulleeksi Jumalaksi.

6. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi

Profeetta Joonan tavoin rukoilen Sinua, oi Laupias, | nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja 
pelasta minut, kun huudan: | Kunnia olkoon Sinulle, || oi maailman Vapahtaja!

Troparit 

Taivas ilmoittaa kirkkaan tähden kautta tähtien tutkijoille, että taivaallinen Kuningas syntyy meidän 
tähtemme maan päälle Daavidin kaupungissa. 

Profeetta julistaa ja huutaa selvästi: Karkeloi ja hyppele, sinä Efratan huone, Betlehem, jossa 
Jumala ilmestyy Neitseestä. 

Betlehemin luolassa Neitsyt synnyttää selvästi Jumalan, kaiken Luojan, ja kiedottuaan Hänet 
ihmisen tavoin kapaloihin panee Hänet seimeen.
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6. veisu. Pyhän kanoni. Sama Irmossi 

Troparit 

Kun Sinä, Ignatios, rakastit järkkymättä totista Rakastajaa ja sytytit mieleesi Hänen tykönsä 
pyrkimisen tulen, Sinä sait itseesi elävän ja puhuvan veden. 

Vaikka Sinä joitkin Kristuksen uuden maljan, niin janoten Sinä kaipasit enemmän kuolemaan kuin 
elämää ja huusit: Mikään ei merkitse minulle enemmän, kuin elämän saavuttaminen. 

Toteuttaen omantuntosi todistuksen Sinä et menettänyt tuntoasi petojen raivon edessä etkä 
säikähtänyt, vaikka Sinut vehnän tavoin jauhettaisiinkin niiden kidassa. 

Palaen Kristuksen rakkautta Sinä, taistelija, riensit koettelemusten tuleen ikään kuin aamukasteeseen 
saavuttaaksesi siten totisesti Olevan Rakastajasi. 

Rakastajasi tähden Sinä, pappismarttyyri, et pitänyt minään pitkiä koettelemuksiasi, katkeamattomia 
kahleitasi, kidutuksia Roomassa ja vainoojien tulta.

Kunnia... Kolminaisuustropari

Oi yliolennollinen Kolminaisuus, ylen hyvä ykseys, Isä, Poika ja totuuden Henki, armahda meitä, 
jotka kumarramme jumalallista valtaasi.

Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Koristaudu, Betlehem, ja valmistaudu, Efrata. Häntä, joka on Isästä äiditön ja Äidistä isätön, 
kannetaan kohdussa ja Hän syntyy pelastaakseen meidät.

Pyhän kontakki. 3.säv. 

Loistavien taistojesi kirkas päivä julistaa kaikille Hänestä, | joka syntyi Neitseestä, | sillä janoten 
rakkaudessa saada nauttia Hänestä | Sinä kiiruhdit petojen surmattavaksi. | Sentähden Sinua, 
kunniakas Ignatios, || kutsutaankin Jumalankantajaksi.

Iikossi

Muinoin Aabraham tarjosi poikansa uhriksi kuvaten edeltä Hänen kuolemaansa, | joka hallitsee 
kaikkea | ja nyt kiiruhtaa luolaan syntymään. | Sinä, Jumalassa viisas, kannoit koko itsesi 
teurasuhriksi, | ja petojen ruokana osoittauduit Luojasi puhtaaksi vehnäksi, | joka saat iankaikkisesti 
elää taivaan varastoissa ja nauttia rakkaudestasi. | Hänen tähtensä Sinä, autuas, jätin kaiken maallisen | 
ja sentähden Sinua, kunniakas Ignatios, || kutsutaankin Jumalankantajaksi.

Synaksario 

Saman kuun 20:ntena päivänä pyhän pappismarttyyrin, jumalankantaja Ignatioksen muisto. 

Säkeitä 

Sinut, Ignatios, tarjottiin leijonille ehtooateriaksi, Sinä salaisesta ehtoollisesta osallinen rohkea leijona.

Kahdentenakymmenentenä Ignatios kuoli leijonien hampaissa. 
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Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Filogoniosta, joka tuomarista tuli Antiokian 
piispaksi. 

Säkeitä 

Käskyjen jakaja Filogonios jättää elämän rientäen pitkin Jumalan käskyjen erinomaista polkua. 

Pyhä uusmarttyyri Ioannes, joka oli kotoisin Thasoksen saarelta ja tuli marttyyriksi  
Konstantinopolissa vuonna 1652, surmattiin miekalla. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi 

Oi Vapahtaja, | tuli ei koskettanut eikä kiusannut pätsissä nuorukaisia. | Kaikki kolme veisasivat 
ikään kuin yhdestä suusta ja ylistivät lausuen: || Kiitetty on meidän isiemme Jumala!

Troparit 

Ilmaisten Kristuksen tulemista ruumiissa Jeremias huusi: Jumala ilmestyi maan päälle 
ruumiillistuneena ja tutki tieteen kaikki tiet synnyttyään Äidistä Betlehemissä.

Katso, juuresta on kasvanut vesa, josta kantaa kukkanaan Kristuksen. Kun Hän nyt syntyy luolassa, 
Hänen päällänsä lepää ymmärryksen, tahdon ja jumalallisen tiedon Henki. 

Kuulkaamme  pyhiä  sanoja:  Herran  syntyy  lapsukaisena  meidän  tähtemme,  Hänen  valtansa  on  
Hänen harteillaan ja Hänen nimensä on Isän suuren neuvon Enkeli, rauhan ruhtinas ja Kristus. 

7. veisu. Pyhän kanoni. Sama Irmossi 

Troparit 

Sinussa, Ignatios, ei ollut aineeseen kiintynyttä tulta, vaan elävää ja puhuvaa vettä. Vettä joka kutsuu: 
Tule pian Isän tykö. Vettä, joka kummutessaan siirtää meidät elämästä elämään. 

Hän sanoi: Tulkoot petojen hampaat minulle miekaksi, säiläksi ja surmaksi, olkoon hautanani 
leijonain vatsa ja saakoon tuli nahkajäännökseni ennen turmeltumista. 

En rakasta elää ruumiissa, sillä haluan elää hengessä. Elämä on minulle Kristus, jumalallinen 
rakkauteni. Hänen tykönsä minä kiiruhdan, Häntä minä rakastan ja Hänet minä odotan tapaavani. 

Hän sanoi: Kuolema on minulle suloinen, suloisia kaikkien tuskien kivut, pedot ihania ja tämä tuli on 
minulle virvoitus, sillä en kestä elää. Sentähden riennänkin kuolemaan, että saisin elää Kristuksen 
kanssa.

Kunnia... Kolminaisuustropari

Kantakaamme  kolminaisuusveisu  ylistäen  alutonta  Isää,  Poikaa  ja  totuuden  Henkeä,  yhtä  
ainoata  olemusta, ja veisatkaamme kolminkertaisesti huutaen: Pyhä, pyhä, pyhä on isien Jumala. 



13 

Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Hän, josta profeetat muinoin ennustivat, lähestyy minua Neitseen synnyttämänä pienokaisena. Iloitse, 
Aadam, ja esiäiti Eeva pääsee tuskistaan. Heidän kanssansa karkeloi Neitseen esi-isä Daavid.

8. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi 

Papit, veisuin ylistäkää Luojana ja Herrana Häntä, | jota enkelit ja kaikki sotavoimat pelkäävät. | 
Nuorukaiset, ylistäkää, ja ihmiset, kiittäkää || ja suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!

Troparit 

Ihmeellisen synnytyksen kautta Herra saapuu selvästi omiensa tykö. Ottakaamme Hänet vastaan, että 
Hän luolassa syntyessään tekisi omaksemme jälleen paratiisin, jolle olemme tulleet vieraiksi. 

Katso, uusi kutsumme tulee. Kaiuttakaamme innolla ilolauluja ja veisatkaamme esijuhlan veisuja 
Hänelle, joka sijoittuu ahtaaseen luolaan. 

Niinkuin Herra on vannonut, niin Hän on tehnyt, sillä katso, Hän antoi meille Daavidin siemenestä 
oman Äitinsä, Neitseen, josta syntyy Betlehemin kaupungissa lihaan pienokaisena käsittämättömästi.

8. veisu. Pyhän kanoni. Sama Irmossi 

Troparit

Ylistettäköön veisuin Ignatiosta, suurta pappia, joka on saanut seppeleen sekä marttyyrina että 
paimenena. Sillä taisteltuaan Jumalan rakkauden tähden ja rakastaen rakastettuna olemista hän ei 
kieltäytynyt kärsimästä. 

Janoten Kristuksen kärsimyksen maljaa Sinä, viisas Ignatios, riensit vangittuna, ja päästyäsi 
kilpakentälle et lakannut huutamasta: Janoan olla Kristuksen janoama iankaikkisesti. 

Auringon tavoin Sinä kuljit uskon teitä pitkin halki maan taivasten ääristä asti, ja laskeuduttuasi 
laskeutumatta maasta Kristukseen Sinä nyt säteilet Hänen kanssansa katoamattomuuden valkeutta. 

Kahlein sidottuna Sinä kuljit halki maan levittäen taistojesi tuoksua meille, jotka siinä asumme. 
Nytkin, loppusi jälkeen, Sinä levität meille kedon liljan, laaksojen liljan tavoin ihanaa tuoksua.

Kunnia... Kolminaisuustropari

Veisuin ylistettäköön Kolminaisuutta olemuksen ykseydessä. Kunnioitettakoon ykseyttä persoonien 
kolminaisuudessa, sillä Hän on luonnoltaan yksi ja persooniltaan kolme, jakautumatta ja 
sekoittumatta.

Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Kristus, Tähti, on koittanut Jaakobista ja tietäjät kiiruhtavat Betlehemin kaupunkiin veisuin 
ylistämään, kunnioittamaan ja kumartamaan Häntä, joka on syntynyt puhtaan Jumalansynnyttäjän 
kohdusta.
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9. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi 

Uskovaiset, ylistäkäämme Neitsyttä, | elämän lähdettä, | kultaista lampunjalkaa, | elävää temppeliä, | 
puhdasta häämajaa ja taivasta || ja maata korkeampaa Jumalansynnyttäjää.

Troparit 

Karkeloikaamme patriarkkojen, kaikkien vanhurskaitten ja pyhien profeettain kanssa: nyt syntyy 
Daavidin kaupungissa Neitseestä Kristus, Jeesus, Lunastaja, Valistus, Elämä ja Pelastus. 

Nyt on kaikille selvästi avattu Sanan jumalallisen lihaksi tulemisen esiportit. Taivaat riemuitkaa, 
enkelit karkeloikaa ja maa iloitkoon ihmisten, paimenten ja tietäjien kanssa hengessä. 

Hengellinen alabasteri, Neitsyt, kantaa Kristusta ikäänkuin ehtymätöntä mirhaa, ja tulee nyt luolaan 
hengessä sen tyhjentämään täyttääkseen Hänen hyvällä tuoksullansa meidän sielumme.

9. veisu. Pyhän kanoni. Sama Irmossi 

Troparit 

Jumalankantaja on kutsunut meidät pitoihin tarjoten eteemme pyhät taistonsa. Tulkaa, marttyyrien 
rakastajat, poimikaamme pyhästi ihanien veisujen salaisia kukkia ja seppelöikäämme omat päämme.

Taistoissasi Sinä, pyhitetty, teit papillisen vaatteesi entistäkin pyhemmäksi. Sentähden Sinä, 
pappismarttyyri, sait kaksinkertaisen seppeleen ja nyt Sinä veisaat marttyyrien ja paimenten kanssa 
ylistystä Kristukselle, meidän Jumalallemme. 

Sinä sanoit: Minä olen Jumalan puhdas vehnä, ja minut jauhetaan petojen hampaissa, että tulisin 
puhdistetuksi leiväksi, joka pyhässä palveluksessa kannetaan Rakastajalleni Jumalalle. Häntä halaten 
minä en pelkää kuolemaa. 

Alhaalla olevan ylenkatsojana ja ylhäällä olevien palvelijana Sinä, Ignatios, toimitit nuhteetonta 
uhripalvelusta ja marttyyriudessa kannoit itsesi uhriksi valmiina kohtaamaan pedot ja tulen. 

Petojen vatsa tuli Sinulle haudaksi, ja nyt Sinä asut Siionissa ja elät elävöittävän Hengen uutta 
elämää taivaissa halliten Kristuksen kanssa ja nauttien Hänen ihanuudestaan. 

Me pyydämme, pappi Ignatios: Kun Sinä nyt asut ylhäisissä asunnoissa lähestymättömän valkeuden 
kirkastamana, älä lakkaa jatkuvasti rukoilemasta Jumalaa ja Luojaasi tämän laumasi puolesta. 

Kunnia... Kolminaisuustropari

Opetettakoon aina, että ylialkuinen Valkeus, meidän elämämme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on 
yliolennollisesti kolmessa persoonassa ja yhdessä jumaluudessa yksinkertainen, yhtenäinen ja 
yksiarvoinen Kolminaisuus.

Nyt... Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä Jumalan elävä, puhdas kaupunki, johon Jumala näki hyväksi sijoittua. Korkeutta 
jättämättä Hän laskeutui Sinuun, oi Jumalansynnyttäjä, kuin kaste ja syntyy pienokaisena Betlehemin 
kaupungissa.
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Esijuhlan eksapostilario, 3.säv. 

Valmistaudu, Betlehem, kaunista itsesi, luola. | Seimi, ota vastaan kuvaamaton Jumala, | joka on 
lihassa tullut kuvattavaksi, | sillä Hän tulee syntyäksensä, || niinkuin on hyväksi nähnyt.

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Sinä, jumalankantaja Ignatios, sanoit: | Minä olen Jumalan ja Vapahtajan vehnä, | ja nyt minut pitää 
jauhaa petojen hampaissa, | että osoittautuisin Pyhän Kolminaisuuden suloiseksi ja puhtaaksi 
leiväksi. | Oi viisas piispa ja marttyyri, | seisoessasi nyt Hänen edessänsä muistele meitä, || jotka 
vietämme valoisaa muistoasi.

Pyhän toinen eksapostilario, 2.säv. 

Herrasi rakkauden haavoittamana Sinä huusit: | Minun rakkauteni Kristus tuli vapaaehtoisesti 
ristiinnaulituksi. | Sentähden minä janoan tulla janotuksi ja rakastan elää rakastettuna. || Halajan 
tulla osalliseksi Hänen kärsimyksestään ja valtakunnastaan.

Esijuhlan eksapostilario, 2.säv. 

Uskovaiset kaiuttakaamme nyt uskolla syntymän esijuhlan veisuja, | sillä Kristus, joka on olemassa 
ennen kaikkia aikoja, | tulee syntyäksensä Betlehemissä Neitseestä ihmiseksi || ja ilmestyäkseen 
kapaloihin käärittynä pienokaisena.

Kiitosstikiirat, 6.säv. Romanos Melodoksen runo 

Käykää edeltä, te enkelivoimat. | Valmistakaa seimi, te Betlehemissä olevat. | Sillä Sana syntyy, 
viisaus saapuu. | Kirkko, ota vastaan tervehdys. | Ihmiset, lausukaamme Jumalansynnyttäjän iloon: | 
Siunattu on Hän joka tulee. || Meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. (Kahdesti) 

Jaakobin Tähti syttyy luolassa. | Tulkaa, viettäkäämme esijuhlaa, | kiiruhtakaamme tietäjien kanssa 
ja käykäämme paimenten kanssa. | Nähkäämme Jumala kapaloissa, | nähkäämme imettävä Neitsyt. | 
Peljättävä näky! || Israelin Kuningas, Kristus, saapuu.

Vuoret tiukkukoot suloisuutta, | sillä katso, Jumala tulee Teemanista. | Kansat, kukistukaa, profeetat 
ja patriarkat karkeloikaa, | ihmiset tanssikaa jumalallisesti. | Väkevä ja suuri Ruhtinas Kristus 
syntyy. || Taivasten Kuningas saapuu maan päälle. 

Luoja tulee ylentämään ihmiset maan päältä | ja uudistamaan kuninkaallisen kuvan. | Iloitkaa, te 
ylhäiset voimat, ja ylistäkää veisuin. | Vihollisuuden väliseinä on hajoitettu, | odotettu on tullut, | 
sillä Jumala tulee ihmiseksi, || Israelin Kuningas, Kristus, saapuu.

Tulkaa, uskovaiset, käykäämme Luojaa vastaan, | kun Hän tulee koittaakseen maan päälle 
Neitseestä. | Kirkastukaamme puhtaudessa, säteilkäämme hyveissä, | valmistautukaamme peljäten 
ja iloiten näkemään pienokaiseksi tullut Kristus mielemme silmin, | sillä suunnattomassa 
hyvyydessään || Hän jumaloittaa meidät, ihmiset.

Kunnia... 6.säv. 

Kristus lähestyy. Betlehem, valmistaudu. | Nyt koittaa pakanoitten pelastus. | Kaunista seimi, kokoa 
paimenet, | kutsu tietäjät Persiasta. | Ruumiittomien voimien sotajoukot huutavat: || Taivasten 
Kuningas Kristus saapuu.
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Nyt... 6.säv. 

Mieletön eksyttäjä ja lain parjaaja, | kiihko ja tuli syövät sinut totisesti. | Sillä katso, niinkuin Jesaja 
sanoi, | Neitsyt on tullut raskaaksi ja panee seimeen Kuninkaan. || Sentähden tulee loppu kaikista 
Juudan suvun hallitsijoista.

Virrelmästikiirat, 4.säv. 

Kaunistaudu, Betlehem, veisaa ylistystä, Sinä Siionin kaupunki. | Riemuitse, erämaa, joka olet saanut 
kihlata ilon. | Sillä Betlehemistä tulee tähti tuoden sanomaa Kristuksen tulevasta syntymisestä, | ja 
luola ottaa vastaan mihinkään sijoittumattoman. | Seimi valmistetaan ottamaan vastaan iankaikkisen 
elämän. | Veisatkaamme kaikki Hänelle ja huutakaamme: | Oi meidän tähtemme lihaksi tullut Jeesus 
Jumala, || pelasta meidän sielumme.

Liitelauselma: Jumala tulee Teemanista, Pyhä metsän varjoamalta vuorelta 

Anatolioksen runo 

Tulevaksi luvattu Kristus, meidän Jumalamme, | tulee eikä viivyttele. | Hän ilmestyy aviota 
tuntemattomasta Morsiamesta ja lepää luolassa. | Sinä eläinten seimi, ota vastaan Hänet, joka ei 
mahdu taivaaseenkaan, | sillä sinuun kapaloidaan Hänet, joka päästää sanallaan meidät 
järjettömyydestä. | Tähti tuo sanomaa, tietäjät kumartavat, paimenet valvovat nähdessään peljättävän 
ihmeen, || ja enkelit veisaavat nähdessään maan päällä sukukuntamme pelastuksen.

Liitelauselma: Herra, minä olen kuullut Sinulta sanoman, ja olen peljästynyt. Herra, minä olen 
ymmärtänyt Sinun tekosi, ja olen hämmästynyt. 

Karkeloi, Jesaja, ota vastaan Jumalan Sana, | profetoi Neitsyt Marialle pensaasta, joka palaa 
kulumatta tulessa, jumaluuden kirkkaudessa. | Betlehem, valmistaudu. Eeden, avaa porttisi. | Tietäjät, 
kulkekaa näkemään pelastus seimessä kapaloituna, | josta tähti luolan yläpuolella kertoi. | Hän on 
elämän antaja Herra, || joka pelastaa meidän sukukuntamme. 

Kunnia... Pyhän stikiira, 1.säv. Studiteksen runo 

Jumalankantaja Ignatios, | Sinä sielullinen pylväs ja elävä kuva, | Sinun vuosittainen juhlasi on 
koittanut kertoen salaisuuksien palvelemisestasi ja uroteoistasi, | taistelustasi uskon tähden veriin asti 
ja autuaista sanoistasi: | Minä olen Jumalan vehnää ja minut jauhetaan petojen hampaissa. || Tultuasi 
Kristuksen seuraajaksi rukoile meidän sieluillemme pelastusta.

Nyt... Esijuhlan stikiira, 6.säv. 

Luola, ota vastaan Kristus-lasta kantava Jumalanäiti. | Seimi, kätke suojaasi Hänet, joka sanallaan 
vapahtaa meidät maasta luodut synnintekojemme kahleista. | Paimenet, valvokaa ja olkaa suuren ja 
peljättävän ihmeen todistajia. | Itämaan tietäjät, tuokaa Kuninkaalle kultaa, mirhaa ja suitsuketta, | 
sillä Kristus, meidän Herramme, on syntynyt Neitsyt-äidistä. | Palvelijan tavoin Äitikin kumartuu 
lapsen puoleen ja ihmetellen lausuu: | Kuinka minä Sinut siemenettömästi synnytin? || Kuinka 
kannoin kohdussani Sinut, minun Vapahtajani ja Jumalani?

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 




