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Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
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Jos Ilmestyspäivä osuu sunnuntaiksi: 

Pienessä  Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Luoja sääli luotuansa | ja oman säälinsä voimasta kiiruhti asumaan Neitseen, Jumalan palvelijattaren 
kohtuun. | Suuri ylienkeli lausui hänelle: Iloitse, Jumalan armoittama! | Nyt on meidän Jumalamme 
kanssasi. | Älä pelkää minua, Kuninkaan sotajoukkojen johtajaa, | sillä olet saanut sen armon, jonka 
esiäitisi Eeva kerran menetti, | ja Sinussa sikiää Hän, joka on Isän kanssa yksiolennollinen, || ja Sinä 
synnytät Hänet. 

Maria lausui enkelille: | Outoja ovat puheesi ja näkösi, outoja sanasi ja sanomasi. | Älä petkuta 
minua, olen aviota tuntematon Neitsyt. | Sanot, että minussa sikiäisi käsittämätön; | kuinka Hän, jota 
taivaan avaruuskaan ei voi rajoittaa, mahtuisi kohtuuni? | Oi Neitsyt, ota oppia Abrahamin majasta, 
johon Jumala mahtui || ja joka kuvasi edeltä Sinun Jumalan vastaanottavaa kohtuasi. 

Gabriel tulee nyt Nasaretin kaupunkiin | ja tervehtii Sinua, Kristus Kuninkaan elävää kaupunkia. | 
Hän huutaa Sinulle: Iloitse, Sinä siunattu ja Jumalan armoittama! | Sinä kannat kohdussasi lihaksi 
tullutta Jumalaa, | joka laupeudessaan kutsuu Sinun kauttasi ihmisen takaisin alkutilaan. | Siunattu on 
Sinun kohtusi jumalallinen kuolematon hedelmä, || joka antaa maailmalle Sinun kauttasi suuren 
armon.

Kunnia... nyt... 1.säv. 

Kuudentena kuukautena lähetettiin ylienkeli Sinun tykösi, oi puhdas Neitsyt, | ilmoittamaan Sinulle 
pelastuksen sanomaa ja lausumaan: | Iloitse, Armoitettu, Herra on Sinun kanssasi! | Sinä synnytät 
Pojan, joka on iankaikkisuudessa Isästä syntynyt, || ja Hän on vapahtava kansansa sen synneistä.

Virrelmästikiirat, 8.säv. 

Ylhäisten voimien päällikkö Gabriel lensi alas ja tervehti Neitsyttä lausuen: | Iloitse, Sinä 
jumaluuden puhtaat vaunut! | Aikojen alusta asti on Jumala rakastanut Sinua, valinnut Sinut 
asunnokseen. | Palvelijana tuo sanoman Herrasi tulemisesta huutaen: || Turmeluksettomana säilyen 
Sinä synnytät Herran.

Liitelauselma: Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa meidän Jumalamme avusta. 

Neitsyt lausui hämmästyneenä Gabrielille: | Miksi muotosi on tulinen? | Mikä on arvosi, mikä 
sanojesi voima? | Kerrot minulle lapsen synnyttämisestä, mutta en ole miestä kokenut. | Lähde 
luotani, ihminen, älä petä minua, || niin kuin kavala käärme kerran petti esiäiti Eevan.

Liitelauselma: Laulakaa Herralle uusi laulu! 

Jumalan pyhä Henki tulee päällesi, | oi puhdas, Jumalan vastaanottava Valtiatar, | ja Korkeimman 
voima varjoaa Sinut. | Sinä synnytät lapsen, joka säilyttää neitseytesi järkkymättömänä. | Hän on 
sukuperätön Poika, || ja tultuaan Hän pelastaa kansansa oman tahtonsa mukaisesti.

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Kuudentena kuukautena lähetettiin ylienkeli puhtaan Neitseen luo. | Tervehdittyään Neitsyttä enkeli 
julisti, | että hänestä oli syntyvä Lunastaja. | Neitsyt otti vastaan tämän tervehdyksen | ja hänen
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kohtuunsa sijoituit Sinä, iankaikkinen Jumala, | joka olet sanomattomasta hyvästä tahdostasi  
päättänyt || sielujemme pelastuksen tähden tulla ihmiseksi. 

Suuressa  Ehtoopalveluksessa 

Tekstit juhlamineassa alkaen sivulta 78 

Parimiat 

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (28:1017): 

Jaakob lähti Beersebasta ja kulki kohti Harrania. Matkallaan hän jäi auringon laskiessa yöksi 
erääseen paikkaan, otti siltä paikalta päänalusekseen kiven ja kävi makuulle. Yöllä Jaakob näki 
unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten 
hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi: "Minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja 
Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun 
jälkeläisesi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukusi levittäytyy länteen ja itään, 
pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman 
kansoille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin 
tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut." Jaakob 
heräsi unestaan ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä." Pelko valtasi 
hänet, ja hän sanoi: "Kuinka pelottavan pyhä tämä paikka onkaan! Tämä on varmaan Jumalan 
asuinsija ja itse taivaan portti." 

Profeetta Hesekielin kirjasta (43:2744:4): 

Näiden päivien jälkeen, kahdeksantena päivänä ja siitä eteenpäin, tulee pappien toimittaa tällä 
alttarilla teidän polttouhrinne ja yhteysuhrinne. Silloin minä katson teihin ja otan teidän uhrinne 
vastaan. Näin sanoo Herra Jumala." Mies vei minut sitten takaisin temppelin ulommalle portille, 
sille, joka on itään päin, mutta se oli suljettu. Herra sanoi minulle: "Tämä portti pysyy suljettuna. Sitä 
ei ole lupa avata, eikä kukaan saa kulkea siitä. Herra, Israelin Jumala, on tullut siitä temppeliin, ja 
siksi se pysyy suljettuna. Vain ruhtinas saa tulla porttirakennukseen. Koska hän on ruhtinas, hän saa 
nauttia uhriateriansa täällä. Hänen kuuluu tulla porttirakennukseen eteishallin kautta, ja pois hänen 
on mentävä samaa tietä."  Mies vei minut pohjoisportin kautta temppelirakennuksen eteen, ja minä 
näin, että Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. 

Sananlaskujen kirjasta (9:111): 

Viisaus on rakentanut itselleen talon, seitsenpylväisen rakennuksen. Hän on teuraansa teurastanut, 
maustanut viinin, kattanut pöydän ja lähettänyt palvelustyttönsä kaupunkiin kuuluttamaan sen 
kukkuloilta: "Oletko kokematon? Tule silloin tänne!" Ja ymmärtämättömille hän sanoo: "Tulkaa, 
syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka olen itse maustanut. Jättäkää haihattelu, niin menestytte, 
kulkekaa vakaasti viisauden tietä." Jos omahyväistä ojennat, hän pilkkaa sinua, jos jumalatonta 
nuhtelet, saat solvauksen. Omahyväistä älä nuhtele, hän vihastuu sinuun, nuhtele viisasta, niin hän 
rakastaa sinua. Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä, opeta hurskasta, ja hän oppii lisää. Herran pelko 
on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. "Minä, viisaus, lisään elinpäiviäsi, 
kartutan elämäsi vuosia.
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Aamupalveluksessa 

Synaksario 

Saman kuun 25:ntenä päivänä, ylen pyhän Valtiattaremme, Jumalansynnyttäjän ja ainaisen Neitseen 
Marian Ilmestys. 

Säkeitä 

Enkeli ilmoitti Neitseelle Pojasta, suurimman Isän suurimman Neuvon. 

Kahdentenakymmenentenä viidentenä enkeli sanoi Marialle: Iloitse! 

Liturgiassa 

Typikon psalmit, ja autuuden troparit kanonin kolmannesta ja kuudennesta veisusta. 

Haluttaessa voidaan käyttää näitä antifoneja: 

1. antifoni

2. antifoni

Liitelauselma: Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi, | opeta oikeamielisyys hallitsijalle!  

Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Vapahtaja, pelasta meidät. 

Liitelauselma: Niin vuoret kantavat rauhan hedelmää | ja oikeus verhoaa kukkulat. 

Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Vapahtaja, pelasta meidät. 

Liitelauselma: Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa | meidän Jumalamme avusta. 

Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Vapahtaja, pelasta meidät. 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan,  | antanut  lupauksen,  jota Hän ei 
peruuta. 

Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Vapahtaja, pelasta meidät. 

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Vapahtaja, pelasta meidät. 

Liitelauselma:  Olkoon hän kuin sade kuivalle nurmelle, | kuin maahan lankeava  
kevätsade. 

Pelasta, meidän tähtemme lihaksi tullut Jumalan Poika, meidät, jotka Sinulle  
veisaamme: Halleluja. 

Liitelauselma: Korkein on pyhittänyt | asuntonsa.
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3. antifoni

Pelasta, meidän tähtemme lihaksi tullut Jumalan Poika, meidät, jotka Sinulle 
veisaamme: Halleluja.

Liitelauselma: Meidän Jumalamme tulee, | hän ei enää vaikene. 

Pelasta, meidän tähtemme lihaksi tullut Jumalan Poika, meidät, jotka Sinulle 
veisaamme: Halleluja.

Liitelauselma: Kukoistakoon oikeus Hänen päivinään, | ja vallitkoon rauhan runsaus. 

Pelasta, meidän tähtemme lihaksi tullut Jumalan Poika, meidät, jotka Sinulle 
veisaamme: Halleluja.

Kunnia... nyt... 

Jumalan ainokainen, kuolematon Poika... 

Liitelauselma: Pysyköön hänen nimensä ikuisesti. 

Tropari: Tämä päivä on pelastuksemme alku... 

Liitelauselma: Ylistetty on Herra, Israelin Jumala, ihmeelliset ovat Hänen tekonsa. 

Tropari: Tämä päivä on pelastuksemme alku... 

Liitelauselma: Ylistetty ikuisesti hänen nimensä kunnia. 

Tropari: Tämä päivä on pelastuksemme alku... 

Saattolauselma

Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa meidän Jumalamme avusta. 

Pelasta, meidän tähtemme lihaksi tullut Jumalan Poika, meidät, jotka Sinulle 
veisaamme: Halleluja.

Ehtoollislauselma 

Herra on valinnut Siionin, sen hän on halunnut asunnokseen. 




