
Maaliskuun 24. 
Ylen pyhän Jumalansynnyttäjän 

ilmestyspäivän esijuhla 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Ylienkeli Gabrielille on uskottu kätketty, enkeleillekin tuntematon salaisuus. | Nyt hän tulee Sinun 
luoksesi, | Sinä ainoa tahraton ja ihana kyyhky, | sukukuntamme uusi kutsu, | ja huutaa Sinulle, oi 
pyhä: Iloitse! || Valmistaudu ottamaan sanan kautta vastaan Jumala ja Sana sisimpääsi! ( Kahdesti ) 

Sinulle, Herra, valmistettiin valoisaksi palatsiksi Jumalan palvelijattaren turmelukseton kohtu. | Tule, 
laskeudu siihen armahtaen luotuasi, | jonka viettelijä on saanut orjuuteensa | ja jota vastaan se 
kateellisena sotii, || ja joka alkuperäisen kauneutensa menettäneenä odottaa pelastavaa alentumistasi. 

Ylienkeli Gabriel tulee selvästi tykösi, oi nuhteeton, | ja huutaa Sinulle: | Iloitse, Sinä kirouksen purku 
ja langenneitten oikaisu! | Iloitse, Sinä Jumalan ainoa valittu! | Iloitse, Sinä Auringon elävä pilvi! || 
Ota vastaan ruumiiton, joka haluaa asettua Sinun kohtuusi asumaan!

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Gabriel julistaa tänään hyvän sanoman Armoitetulle: | "Iloitse puhdas, aviota tuntematon Äiti! | Älä 
hämmästy outoa näkyä, | minä olen ylienkeli. | Käärme muinoin petti Eevan, | mutta minä julistan nyt 
Sinulle ilosanoman: || Sinä, oi Puhtain, säilytät puhtautesi, vaikka synnytätkin Herran."

Saatto, parimiat ja ennenpyhitettyjen lahjain liturgian loppuosa. 

Jos ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgiaa ei  toimiteta,  laulamme vir relmästikiiroina päivän stikiiran ja 
marttyyristikiiran. 

Esijuhlan tropari, 4.säv. 

Tämä päivä on johdatus koko maailman iloon | ja se kehottaa veisaamaan esijuhlan laulua, | sillä 
katso, Gabriel tulee ja lausuu: | Iloitse, armoitettu! || Herra on Sinun kanssasi!

Aamupalveluksessa 

Esijuhlan ja triodion kanonit järjestyksessään. Esijuhlan kanoni (tropareita 6). Georgioksen, tai toisten 
mukaan Teofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | Mooseksen 
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon."

Troparit 

Ilahdu ja riemastu, maailma, saatuasi tiedon Herran tykösi laskeutumisesta, sillä Hän laskeutuu 
taivaasta suuressa armossaan ottaakseen ruumiin Neitseen kohdusta.

Katso, jumalallinen ylienkeli lähetetään Sinun tykösi, oi Kuningatar, tuomaan sanoman kaikkien 
Kuninkaan ja Jumalan tulemisesta kutsumaan uudelleen esi-isän, ja hän lausuu Sinulle: Iloitse!
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Sinä valonkirkas kultainen astia, valmistaudu ottamaan vastaan elämän manna, sillä enkelin äänen 
mukana Hän asettuu yliluonnollisesti Sinuun asumaan. 

Herra, joka aina asuu taivaissa, tulee asumaan Sinun sisimpääsi, oi puhdas, sillä Hän tulee tekemään 
maasta syntyneitten saviseoksen taivaalliseksi pukeutumalla selvästi siihen. 

3. veisu. Irmossi

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän  
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava."

Troparit 

Karkeloi ja tanssi, maa, joka olet murheellisesti kasvattanut himojen ohdakkeita. Katso, kuolematon 
viljelijä tulee nyt päästämään Sinut kirouksesta. 

Saastaton Neitsyt, Sinä jumalallinen villa, valmistaudu, sillä Jumala laskeutuu kasteen tavoin Sinuun 
kuivattaakseen rikkomuksen virran. 

Valmistaudu, Sinä jumalallinen kirja, sillä Isän sormi kirjoittaa Sinuun jumalallisen Sanan, joka tulee 
lihaksi päästääkseen minut sanomattomasta rikkomuksestani. 

Sinä kultainen lampunjalka, ota vastaan jumaluuden tuli, joka loistaa Sinusta ja lahjoittaa maailmalle 
valkeuden. Hänen kauttansa hajoaa meidän pahojen tekojemme pimeys.

Katismatropari, 3.säv. 

Tänään koko luomakunta riemuitsee, sillä ylienkeli lausuu Sinulle: | "Iloitse, sillä siunattu olet Sinä, 
oi kaikkein kunniallisin ja puhtain Neitsyt! | Tänään käärmeen kavaluus kukistetaan ja esi-isä 
vapautuu kirouksesta. || Sen tähden me lakkaamatta huudamme Sinulle: Iloitse, Armoitettu!

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi."

Troparit 

Muinoin, ennen kaikkia aikoja päätetty salaisuus alkaa tulla ilmi. Maa ja taivaalliset, iloitkaa yhteen 
ääneen ja huutakaa riemusta. 

Sinä Kuninkaan suuri palatsi, avaa jumalalliset korvasi, sillä Kristus, totuus, on tulossa asettuakseen 
Sinuun asumaan. 

Lunastaja saapuu asuen aviota tuntemattomassa kohdussa oikaistakseen esiäidin horjahduksen. 
Veisatkaamme Hänelle: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.

Oi nuhteeton Neitsyt, ihmisten ainoa kaunistus, Habakuk ennusti muinoin Sinusta hyveitten 
varjoamana vuorena, jolta meidän Jumalamme tulee.
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5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat."

Troparit 

Oi tahraton emo, meidän Jumalamme Karitsa kiiruhtaa asettumaan Sinun kohtuusi ottaakseen pois 
meidän syntimme. 

Niin kuin on kirjoitettu, salainen sauva puhkeaa pian kukkaan, jumalallinen kukka Iisain juuresta 
ilmestyy meille. 

Neitsyt, Sinä enkelin äänen kastelema viiniköynnös, valmistaudu kasvattamaan kypsä ja tahraton 
rypäle. 

Profeetoista suurin Jesaja, iloitse, sillä niin kuin ennustit, Neitseen kohdussa sikiää Suuren Neuvon 
Enkeli.

6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."

Troparit 

Ylienkeli Gabriel lausuu Sinulle, Neitsyt: Iloitse! Sillä Sinun kohdussasi sikiää selittämättömästi se 
ilo, jonka Eeva rikkomuksen kautta menetti. 

Puhdas Neitsyt, älä yhtään pelkää, sillä jumaluuden tuli ei polta kohtuasi. Kuvasihan Sinua muinoin 
palava, mutta tulessa kulumaton pensas. 

Iloitse, Neitsyt, Sinä vuori, jonka Daniel näki Hengessä ennalta, sillä Sinusta lohkeaa hengellinen 
kivi, joka murskaa pahojen henkien elottomat kuvat. 

Rauhan Kuningas tulee Sinuun, Jumalanäiti, antaakseen Sinun kauttasi rauhan käärmeen kavalan 
neuvon sotaan ja tappioon johdattamille.

Esijuhlan kontakki, 4.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä, | Sinä Adamin uusi kutsu, | Sinussa sikisi ylienkelin äänen kaikuessa ja 
Pyhän Hengen Sinua varjotessa Hän, || joka on Isän kanssa yhdessä hallitseva ja yksiolennollinen.

Synaksario 

Saman kuun 24. päivä ylen pyhän Jumalansynnyttäjän ilmestyspäivän esijuhla; muistelemme myös 
pyhittäjäisäämme Artemonia, Pisideian Seleukeian piispaa.
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Säkeitä 

Artemon antoi lihan lunnaitten tavoin, ja osattomana maasta tuli lähetetyksi taivaaseen. 

Kahdentenakymmenentenä neljäntenä Eden otti vastaan Artemonin. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Artemonia, Laodikeian pappia. 

Samana päivänä pyhittäjä Zakarias pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä

Väkevyydeltäsi Jumalan kaltaiseksi tulleensa Sinä, isä, tulit maasta lähdettyäsi Jumalan Pojan  
kanssaperilliseksi. 

Samana päivänä miekka surmasi kahdeksan pyhää marttyyria Palestiinan Kaisareiassa. 

Säkeitä 

Kerran kahdeksantena päivänä ympärileikatun Vapahtajan kahdeksanpäinen joukko leikattiin. 

Samana päivänä pyhittäjä Martinos Thebalainen pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Elettyäsi hyvin hyvään vanhuuteen Sinut, Martinos, liitettiin kuoltuasi kuolleisiin isiin. 

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

7. veisu. Irmossi

"Aabrahamin lapset Sinä pelastit tulesta | ja surmasit oikeamielisiä väärämielisesti vainonneet 
kaldealaiset. | Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, || meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Täyty hyvällä mielellä, Sinä sanallinen arkku, johon mielistyneenä totinen Lainsäätäjä tulee 
asumaan, sillä Sinun kauttasi Hän uudistaa turmeltuneet. 

Vaistoten Lunastajan rauhaisan tulemisen Sinuun, oi Neitsyt, profeettain jumalallinen kuoro huutaa 
Sinulle: Iloitse, Sinä kaikkien lunastus! Iloitse, Sinä ihmisten ainoa pelastus! 

Oi aviota tuntematon, siunattu Maria, älä pelkää ääntä, älä kummastu puhujaa! Hän on Jumalan 
palvelija, joka tulee ilmaisemaan sinulle enkeleiltäkin salatun salaisuuden. 

Neitsyt, Sinä näet koko luomakunnan vihollisen orjuudessa. Älä siis ole epäuskoinen enkelin sanoja 
kohtaan, sillä sitä armahtaakseen hyvyyttä rakastava haluaa tulla Sinun kauttasi sisimpääsi.

8. veisu. Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa."
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Troparit 

Valmistaudu, aviota tuntematon, Sinä Valon keveä pilvi. Katso, laskematon Aurinko paistaa Sinuun 
korkeudesta kätkeytyäkseen Sinuun hetkeksi, mutta loistaakseen maailmalle ja hajottaakseen 
pahuuden pimeyden. 

Palvelevista enkeleistä ensimmäinen tulee tykösi tuomaan Sinulle, puhdas, ilosanoman. Suuren 
Neuvon Enkeli tulee hyvyydessään sinusta lihaksi. Hänelle me huudamme: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Herra, meidän Luojamme, havaitsi Sinut, puhdas, ikään kuin laaksojen puhtaaksi ruusuksi ja 
tuoksuvaksi liljaksi, rakastui kauneuteesi ja päätti tulla lihaksi Sinun veristäsi karkottaakseen 
hyvyydellä eksytyksen pahan hajun. 

Lähtemättä Isän oikealta puolelta Yliolennollinen asettuu asumaan Sinuun, oi puhdas, ottaakseen 
Sinut oikealle puolelleen läheisenä ja ihanana Kuningattarenaan, ojentaakseen oikean kätensä 
kaikille langenneille ja pelastaakseen meidät.

9. veisu. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme."

Troparit 

Eeva  keräsi kuolemaa viljelevän, tuhoisan hedelmän, mutta Sinusta, oi Valtiatar, kasvaa  
kuolemattomuuden tuova hedelmä, Kristus, meidän suloisuutemme. Häntä veisuin kiittäen 
me Sinua  ylistämme. 

Taivuta taivaat ja laskeudu luoksemme! Sinulle, Sana, on jo valmistettu istuin, Neitseen kohtu, jolla 
ihanana Kuninkaan istuen Sinä nostat lankeemuksesta oikean kätesi luomuksen. 

Kristus  rakastui  Sinun  kauneuteesi,  oi  nuhteeton,  ja  asettui  kohtuusi  asumaan  lunastaakseen  
ihmissuvun  himojen  muodottomuudesta  ja  lahjoittaakseen  meille  alkuperäisen  kauneuden.  Häntä  
kumartaen me Sinua ylistämme. 

Sinä puhdas, viljelemätön maa, ota sanan kautta vastaan taivaallinen Sana, joka kasvaa Sinusta niin 
kuin  hedelmällinen  vehnä  ja  ravitsee  maan  ääret  tiedon  leivällä.  Häntä  kumartaen  me  Sinua  
ylistämme. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Esijuhlan lahjoina me tuomme Sinulle, oi puhdas, | köyhyyden rakkauden rikkauden, puhtauden ja 
siveyden, veisuja, | rukouksia ja kyyneliä, paastoa ja nöyryyttä. | Kaikissa niissä Sinä, Valtiatar,  
meitä autat || ja Jumalan Äitinä kaitset laupiaasti meitä kaikkia.

Virrelmästikiiroina päivän stikiira ja marttyyristikiira.
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Kunnia... nyt... 4.säv. 

Jumalansynnyttäjä kuuli sanoja, joita hän ei ymmärtänyt, | sillä ylienkeli julisti hänelle ilosanomaa. | 
Kuitenkin Neitsyt otti tervehdyksen uskoen vastaan | ja hänessä sikisit Sinä, iankaikkinen Jumala. |  
Sen tähden mekin iloiten huudamme Sinulle: | Neitseestä muuttumatta lihaksi tullut Jumala, ||  
lahjoita maailmalle rauha ja meidän sieluillemme suuri armosi.

Hyvä on Herraa kiittää, Pyhä Jumala, tropari ja suuret kumarrukset järjestyksen mukaisesti. 

Päivän kolmannen hetken vaiheilla kokoonnumme kirkkoon ja veisaamme tavan mukaisesti  
kolmannen  ja kuudennen hetken,  ja pienen tauon  jälkeen  liitämme yhdeksännenkin,  jonka  jälkeen 
ehtoopalvelus nopeassa rytmissä kokoöisen palveluksen rasittavuuden takia. 




