
Joulukuu 
Pyhien esi-isien sunnuntai



Typikon 

Huomautus: Sunnuntaina, joka osuu tämän kuun 11:nneksi tai ensimmäisenä sunnuntaina sen jälkeen 
veisataan pyhien esi-isien palvelus seuraavasti:

1. Lauantai-iltana avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 esi-isien stikiiraa, Kunnia,
Uskovaiset, ylistäkäämme tänään, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle.
Saatto, Oi Jeesus Kristus ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Tulkaa,
juhlaa rakastavat, Nyt, Isän tahdosta sikisi Sinussa. Ylösnousemustropari, Sinä, Kristus Jumala,
vanhurskautit ja päätös.
2. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen ylösnousemustropari kahdesti ja esi- 
isien tropari kerran. Vuorosävelmän mukaiset katismatroparit järjestyksessä, Kiitetty olet Sinä,
Herra, vuorosävelmän mukaiset hypakoe ja antifonit sekä prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja esi- 
isien kanoni Kantakaamme ylistys lakia ennen. 3:nnen veisun jälkeen hypakoe Tuli muuttui
nuorukaisille ja ylösnousemuskontakki. 6:nnen veisun jälkeen esi-isien kontakki ja iikossi, päivän
synaksario sekä esi-isien synaksario. Katabasioina Kristus syntyy ja ylösnousemusevankeliumi. Me
ylistämme Sinua lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario sekä esi-isien ja Jumalansynnyttäjän
eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 esi-isien stikiiraa Viettäkäämme kaikki,
Kunnia, Tulkaa, viettäkäämme kaikki uskoen, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja
Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut.
4. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän troparia ja 4 troparia esi-isien
kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, esi-isien tropari, temppelin pyhän
tropari ja kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. Epistola Veljet, kun Kristus, meidän elämämme
(Kol 3:4-11), evankeliumi Herra sanoi seuraavan vertauksen: Eräs mies järjesti suuret pidot (Lk
14:16-24). Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista, Me näimme
totisen valkeuden ja päätös

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Uskovaiset, viettäessämme tänään esi-isien muistojuhlaa | ylistäkäämme veisuin Kristusta 
Lunastajaa, Herraa, | joka on väkevänä ja voimallisena tehnyt heidät suuriksi kaikkien kansojen 
keskuudessa | ja toteuttanut suuria ihmeitä. | Heistä Hän osoitti meille voimansa valtikan, | ainoan 
miestä tuntemattoman ja puhtaan Jumalan palvelijattaren Marian, | josta kasvoi kukka, Kristus, || 
tuoden kaikille elämän, ilmaisen nautinnon ja iankaikkisen pelastuksen. 

Herra, Sinä pelastit tulesta pyhän nuorukaiset | ja Danielin leijonain kidasta, | Sinä siunasit 
Aabrahamin, palvelijasi Iisakin ja hänen poikansa Jaakobin, | ja Sinä näit hyväksi syntyä heidän 
siemenestään meidän kaltaisenamme | pelastaaksesi muinoin horjahtaneet esi-isämme. | Sinä, Kristus, 
otit vastaan ristin ja haudan, | murskasit kuoleman kahleet ja nostit kanssasi ylös aikojen alusta asti 
kuolleissa olleet, || jotka kumartavat iankaikkista valtakuntaasi. 

Hengen virvoituksessa ikäänkuin kasteen keskellä | Jumalan riemuitsevat nuorukaiset astelivat tulen 
keskellä salaisesti kuvaten Kolminaisuutta | ja Kristuksen lihaksi tulemista. | Uskon kautta viisaina he 
sammuttivat tulen voiman, | ja vanhurskas Daniel osoittautui leijonain kitojen tukkijaksi. | Oi ihmisiä 
rakastava Vapahtaja, | pelasta heidän rukoustensa tähden meidätkin sammumattomasta ja 
iankaikkisesta tulesta || ja suo meille osa taivaallisessa valtakunnassasi.
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Ollessaan tulisessa pätsissä ikäänkuin viileydessä | uskovat ja pyhät nuorukaisesi kuvasivat salaisesti 
ennalta meille koittanutta tuletonta saapumistasi Neitseestä. | Ja vanhurskas ja profeettain joukossa 
ihmeellinen Daniel ennusti selvästi jumalallisesta toisesta tulemisestasi, | kun hän huusi: Olen 
nähnyt, kuinka valtaistuimet pystytettiin | ja Tuomari istuutui sekä siellä olevan tulisen virran. || 
Kristus Herra, päästä heidän rukoustensa tähden meidät siitä. 

Kunnia... 6.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme tänään kaikkia lakia aikaisempi isiä, | Jumalaa rakastavaa Aabrahamia, 
lupauksesta syntynyttä Iisakia, Jaakobia ja kahtatoista patriarkkaa, | sävyisää Daavidia ja Danielia, 
halujen profeettaa, | ja kunnioittakaamme heidän kanssansa kolmea nuorukaista, | jotka muuttivat 
pätsin virvoitukseksi. | Rukoilkaamme synninpäästöä Kristukselta, Jumalalta, || joka on kunniakas 
pyhissänsä. 

Nyt... Vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle.

Virrelmästikiiroina vuorosävelmän mukaiset ylösnousemusstikiirat. 

Kunnia... 3.säv. Germanoksen runo 

Tulkaa, juhlaa rakastavat, | ylistäkäämme psalmein esi-isien joukkoa, | esi-isä Aadamia, Henokia, 
Nooaa, Melkisedekiä, | Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia, | ynnä lain jälkeen Moosesta ja Aaronia, 
Joosuaa, Samuelia ja Daavidia, | ja heidän jälkeensä Jesajaa, Jeremiasta, Hesekieliä, Danielia, niitä 
kahtatoista | sekä Eliaa, Elisaa ja kaikkia muitakin, | Sakariasta ja Kastajaa ja kaikkia, jotka ovat 
saarnanneet, || että Kristus on sukukuntamme elämä ja ylösnousemus. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 3.säv. 

Isän tahdosta sikisi Sinussa, oi Neitsyt, | jumalallisesta Hengestä siemenettömästi Jumalan Poika, | 
Isästä äidittä ennen kaikkia aikoja syntynyt, | ja Häntä, Sinusta meidän tähtemme Isättä lihassa 
syntynyttä, Sinä lapsenasi maidolla imetit. | Sen tähden älä lakkaa rukoilemasta, || että Hän meidän 
sielumme vaaroista vapahtaisi.

Ylösnousemustropari 

Kunnia... nyt... 

Esiisien tropari, 2.säv. 

Sinä, Kristus Jumala, vanhurskautit esi-isät heidän uskonsa kautta | edeltäkihlaten heissä itsellesi 
kansoista seurakunnan. | Pyhät riemuitsevat kirkkaudessa, | sillä heidän siemenestään koittaa siunattu 
hedelmä, hän, joka Sinut neitseellisesti synnyttää. || Heidän rukouksiensa tähden armahda meitä.

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen ylösnousemuskanoni, kolmen pyhän nuorukaisen kanoni ja esiisien kanoni. 
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Kolmen pyhän nuorukaisen kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän kolmea nuorukaista ja 
suurta Danielia. Theofaneksen runo

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: ||Veisatkaamme 
Lunastajallemme ja Jumalallemme!

Troparit 

Ylistäkäämme alutonta Sanaa, joka jumalallisesti on syntynyt Isästä ennen kaikkia aikoja ja 
vertauskuvallisesti ilmestynyt pätsissä nuorukaisille. 

Jumalattoman hirmuvaltiaan sanoja kestävinä sylkien jalot nuorukaiset eivät suostuneet saastumaan 
kaldealaisten rikollisella ravinnolla. 

Sana ravitsi teitä sielullisesti ja omat ruokanne lihallisesti, ja kuningas huomasi teidät ihanammiksi 
kuin hoviruokien syöjät. 

Jumalansynnyttäjälle 

Käärmeen karvaan myrkyn, joka oli tunkeutunut Eevan korviin, Daavidista kasvanut Neitsyt paransi 
kantaessaan Lunastajan.

Pyhien esiisien kanoni, jonka akrostikon on: Oikein on minut nyt kantaa ylistys isille. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

Kristus syntyy, kiittäkää! | Kristus taivaasta vastaan ottakaa! | Kristus maan päällä, yletkää 
korkeuteen! | Veisatkoon Herralle koko maa, | ja ihmiset riemuiten ylistäkööt Häntä, || sillä Hän on 
kunnioitettu! 

Troparit 

Kantakaamme ylistys lakia ennen ja lain aikana loistaneille isille, jotka oikealla mielellä palvelivat 
Neitseestä loistanutta Herraa ja Valtiasta ja nyt saavat nauttia laskemattomasta valkeudesta. 

Kunnioittakaamme Jumalan käden kunnioittamaa ensimmäistä Aadamia, joka tuli meidän kaikkien 
esi-isäksemme ja nyt lepää kaikkien valittujen kanssa taivaallisissa majoissa. 

Kaikkien Jumala ja Herra otti vastaan ja nosti valkeuteen jumalallisena marttyyrina jaloin sieluin 
lahjansa kantaneen Abelin, kun murhanhimoinen käsi muinoin surmasi hänet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kuulkaamme jumalallisia sanoja, jotka huutavat julki Kristuksen tulemista. Katso, Hän syntyy 
luolassa aviota tuntemattomasta Neitseestä, ja tähtien tuntijoille ilmestynyt tähti kertoon Hänen 
peljättävästä syntymästään. 
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Katabasia 

Kristus syntyy, kiittäkää! | Kristus taivaasta vastaan ottakaa! | Kristus maan päällä, yletkää 
korkeuteen! | Veisatkoon Herralle koko maa, | ja ihmiset riemuiten ylistäkööt Häntä, || sillä Hän on 
kunnioitettu!

3. veisu. Pyhien nuorukaisten kanoni. Irmossi,  8.säv.

Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua. 

Troparit 

Oi Herra, saatuaan Jumalan opettaman ymmärryksen Daavidin lapset Jumalassa viisaina noudattivat 
isien lakeja. 

Tuli ei polttanut hurskaitten puhtaita ruumiita, sillä niitä virvoitti sieluja ravitseva paasto. 

Kolme ihmeellisesti virvoitettua nuorukaista kantoi pätsin keskellä koko maailmassa paljon veisatun 
ylistyksen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Osoittaaksesi meille syntymän neitseellisestä ruumiista Sinä, Herra, pelastit pätsistä neitseelliset 
ruumiit.

3. veisu. Esiisien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Ennen kaikkia aikoja Isästä eroamattomasti syntyneelle Pojalle | ja viimeisinä aikoina Neitseestä 
ihmiseksi tulleelle Kristukselle huutakaamme: | Pyhä olet Sinä, Herra, || joka meille armon sarven 
ylensit! 

Troparit 

Maailmassa kerrotaan veisuin Seetin tulisesta pyrkimyksestä kohti Luojaa, jona hän moitteettomasti 
vaeltaen sielun auliudella totisesti palveli, ja nyt hän huutaa elävien maassa: Pyhä olet Sinä, Herra. 

Jumalassa viisas ihmeellinen Enos uskoi hengessä kutsua avuksi kaikkien Herraa ja Jumalaa suulla, 
kielellä ja sydämellä. Elettyään Jumalan tahdon mukaisesti maan päällä hän sai kunnian. 

Ylistäkäämme pyhin sanoin Henokia, sillä elettyään Jumalan tahdon mukaisesti hänet siirrettiin 
kunniassa, ja, niinkuin on kirjoitettu, Jumalan aitona palvelijana hän osoittautui kuolemaa 
paremmaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nyt saapuu kansojen odotus Neitseestä, ja saatuaan ottaa vastaan seimessä lihallisesti makaavan 
ruumiillistuneen Sanan Betlehem aukaisee suljetun Eedenin.
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Katabasia 

Ennen kaikkia aikoja Isästä eroamattomasti syntyneelle Pojalle | ja viimeisinä aikoina Neitseestä 
ihmiseksi tulleelle Kristukselle huutakaamme: | Pyhä olet Sinä, Herra, || joka meille armon sarven 
ylensit! 

Hypakoe, 2.säv.

Tuli muuttui nuorukaisille viileydeksi, | ja naisten valitus vaihtui iloksi, | sillä enkeli palveli 
molempia ihmeitä muuttaen toisille pätsin leposijaksi | ja julistaen toisille kolmantena päivänä 
tapahtunutta ylösnousemusta. | Herra, meidän elämämme valtias, || kunnia olkoon Sinulle!

Jos esimies haluaa, veisaamme myös tämän: 

Katismatropari, 1.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin kaikkia Kristuksen esi-isiä, | sillä meidän tähtemme Hän ilmestyi 
maan päälle. | Kunnioittakaamme veisuin Häntä, | joka teki heidät ihmeellisiksi, | kun he edeltä 
kuvasivat Hänen tulemistaan || ja julistivat maailmalle Hänen sanomatonta syntymistään Neitseestä.

4. veisu. Pyhien nuorukaisten kanoni. Irmossi,  8.säv.

Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi.

Troparit 

Mielensä jumalallisen innon valistama viisas Daniel selitti jumalallisella armolla itsevaltiaitten unet. 

Nuorukaisten kilvoitus pätsissä säteilee ihmeitä, sillä se houkutteli hirmuvaltiaan tuntemaan Sinut, oi 
Kaikkivoimallinen. 

Soitinten yhteisääni ja musiikin sävel sointuvat sävelet eivät tenhonneet urheita eivätkä he 
kumartaneet kultaista kuvaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä, Babyloniassa nuorukaiset ylistivät veisuin Sinun ylijumalallista Poikaasi, 
jonka saivat tuntea pätsissä.

4. veisu. Esiisien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Kristus, Sinä olet Iisain kannosta versonut vesa ja siitä puhjennut kukka. | Oi suuresti ylistetty 
ruumiiton Jumala! | Sinä tulit ihmiseksi puhtaasta Neitseestä ikään kuin olisit laskeutunut alas 
metsäiseltä vuorelta. || Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra! 

Troparit 

Kantakaamme kiitosta jumalalle ja kunnioittakaamme veisuin totisesti vanhurskasta Nooaa, sillä 
kaikkien jumalallisten käskyjen kaunistamana hän osoittautui mieleiseksi Kristukselle, jolle me 
uskoen veisaamme: Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!
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Kun Jumala näki Sinun jaloutesi ja mielesi moitteettomuuden, Hän selvästi osoitti Sinut, Nooa, 
toisen maailman päämieheksi, joka Hänen säädöstensä mukaisesti säästit Hänelle aineellisesta 
vedenpaisumuksesta kaikkien lajien siemenen. 

Ylistäkäämme jumalisesti veisuin autuaaksi Nooaa, joka säilytti Jumalan lain rikkomattomana. Hänet 
havaittiin vanhurskaaksi omassa sukupolvessaan ja hän pelasti muinoin puisessa arkissa järjettömät 
lajit kaikkivoimallisella käskyllä.

Oi autuas Nooa, Sinun muistostasi kumpuaa meille katumuksen viiniä, joka ilahduttaa alati sielut ja 
sydämet, kun me vilpittömästi ylistämme autuaiksi puhtaita elintapojasi ja jumalallista vaellustasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nyt pannaa meidän lunastuksemme seimeen ja kapaloidaan pienokaisen tavoin. Tietäjät, idän 
kuninkaat, tulevat katsomaan Häntä, maan päälle syntynyttä Jumalaa ja Kuningasta, ja uskoen 
palvelemaan Häntä lahjoin.

Katabasia 

Kristus, Sinä olet Iisain kannosta versonut vesa ja siitä puhjennut kukka. | Oi suuresti ylistetty 
ruumiiton Jumala! | Sinä tulit ihmiseksi puhtaasta Neitseestä ikään kuin olisit laskeutunut alas 
metsäiseltä vuorelta. || Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!

5. veisu. Pyhien nuorukaisten kanoni. Irmossi,  8.säv.

Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen. 

Troparit 

Opittuaan tuntemaan lain Sinun palvelijasi, suuri Daniel ja kolme Jumalassa viisasta nuorukaista, 
eivät kieltäneet Sinua, Vapahtaja, vaan saaden voiman Sinulta, Hyväntekijältä, he miehuullisesti 
torjuivat hirmuvaltiaat. 

Hengellisesti sai Daniel oppia tuntemaan Sinun salaisuutesi, oi ihmisiä rakastava, sillä mielen 
puhtaudessa hän sai nähdä Sinun tulevan ihmisen Poikana pilvellä ratsastaen kaikkien kansojen 
Tuomarina ja Kuninkaana. 

Oi nuorukaiset, teidän ruumiinne tulivat ihanammiksi safiirikiveä ja te säteilitte jumaluuden kiivautta 
kullanhohtoisina kävellessänne riemuiten pätsissä ja muodostaessanne koko maailman kuoron. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalallinen Daniel kuvasi selvästi Sinua, Neitsyt, vuorena, ja nähdessään liekit virvoittaviksi kolme 
nuorukaista ylistivät sävelin Poikaasi Vapahtaja, Luojana ja Herrana.

6



5. veisu. Esiisien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Rauhan Jumala ja laupeuden Isä! | Sinä lähetit meille suuren neuvosi enkelin, | joka antaa meille 
rauhan. | Sen tähden johdettuina Jumalan tuntemisen valkeuteen me yöstä alkaen valvomme | ja 
ylistystä veisaamme Sinulle, || oi ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Jumalallisin ylistyksin kunnioitettakoon Seemiä, joka sai hedelmänä koota isän siunauksen, 
osoittautui Jumalan tahdon mukaiseksi ja tuli esi-isien kuoroon luetuksi. Nyt hän lepää riemuiten 
elävien maassa.Jumalan ystävä Aabraham sai nähdä Luojansa päivän ja tuli täyteen Hengen iloa. 
Kunnioittaen hänen mielensä suoruutta ylistäkäämme kaikki häntä autuaaksi Jumalan uskollisena 
palvelijana. 

Sinä, autuas Aabraham, sait aitona ystävänä nähdä vieraaksesi tulleen Kolminaisuuden, niinkuin se 
ihmiselle oli mahdollista, ja niin sait uskon kautta oudon vieraanvaraisuuden palkaksi tulla 
lukemattomien kansojen isäksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Täydellinen tyhjenee lihaan meidän tähtemme, ja ikiaikainen ottaa alun. Rikas tulee köyhäksi ja 
Hänet, joka on Jumalan Sana, pannaan sanattomien eläinten seimeen makaamaan pienokaisena, sillä 
Hän toteuttaa iankaikkisuudesta asti kaikkien uuden luomisen.

Katabasia 

Rauhan Jumala ja laupeuden Isä! | Sinä lähetit meille suuren neuvosi enkelin, | joka antaa meille 
rauhan. | Sen tähden johdettuina Jumalan tuntemisen valkeuteen me yöstä alkaen valvomme | ja 
ylistystä veisaamme Sinulle, || oi ihmisiä rakastava. 

6. veisu. Pyhien nuorukaisten kanoni. Irmossi,  8.säv.

Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon 
syvyyttä, | mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, || ja nosta minut ylös 
turmeluksen syvyydestä! 

Troparit 

Kun te hallitsitte sielun himot Sanan voimalla, teistä tuli kaldean kansojen maan ruhtinaita, sillä hyve 
palkitsee omaajansa, oi Daavidin viisaat jälkeläiset. 

Pukeutuneena elävöittävään kuoletukseen Daniel kerran surmasi syöttämällä kamalan lohikäärmeen, 
jota kaldealaiset jumalattomasti pitivät jumalana, ja viisaasti tappoi vihamieliset papit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt ja Äiti, taivuta rukouksillasi Tuomari, oma Poikasi, olemaan 
armollinen minulle tuomiopäivänä ja lunastamaan minut hirveyksistä, sillä yksin Sinuun minä panen 
toivoni
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6. veisu. Esiisien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan | samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. | Samoin 
Sana, joka asui Neitseessä, | otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan, | mutta säilytti synnyttäjänsä 
puhtauden koskemattomana, || sillä Jumalalle oli turmelus vierasta. 

Troparit 

Kun kuuliainen isäsi vei Sinut, autuas Iisak, uhrattavaksi, Sinä kuvasit selvästi Kristuksen 
kärsimystä. Sentähden Sinua ylistetään autuaaksi ja osoittautuneena Jumalan totisesti aidoksi 
ystäväksi Sinä nyt asut kaikkien vanhurskasten kanssa.

Jaakob osoittautui kaikkien Jumalan uskolliseksi palvelijaksi. Hän paini enkelin kanssa ja sai 
nimekseen Jumalan Näkevä Mieli, ja nukkuessaan hän sai nähdä jumalalliset tikapuut, joihin 
hyvyydessään lihaan yhdistynyt Jumala nojautui. 

Kuuliaisena isälleen Joosef heitettiin kuoppaan ja myytiin, siten kuvaten kuoppaan heitettyä ja 
uhrattua Kristusta. Hänestä tuli Egyptin ravitsija ja siveänä ja vanhurskaana himojen totinen 
kuningas. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka on aina Isän ja Hengen kanssa, tuli maan päällä tunnetuksi uutena lapsukaisena. Hänet, 
joka selvästi kietoo maan pilviin, kiedotaan kapaloihin ja pannaan sanattomien eläinten seimeen. 
Viettäkäämme nyt iloiten Hänen siemenettömän syntymisensä esijuhlaa.

Katabasia 

Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan | samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. | Samoin 
Sana, joka asui Neitseessä, | otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan, | mutta säilytti synnyttäjänsä 
puhtauden koskemattomana, || sillä Jumalalle oli turmelus vierasta. 

Kontakki, 6.säv. 

Käsintehtyä kuvaa te, ylenautuaat, ette palvelleet, | vaan kuvaamattoman olennon puolustamina | te 
tulessa kilvoitellen kirkastuitte, | sillä sietämättömässä liekissä seisten te huusitte Jumalan puoleen: | 
Kiiruhda, oi armollinen, | riennä avuksemme, laupias, || sillä Sinä voit kaiken, minkä tahdot.

Iikossi 

Ojenna kätesi, | jonka kerran saivat kokea hyökkäävät egyptiläiset ja heprealaiset, | joiden kimppuun 
oli hyökätty. | Älä jätä meitä, ettei meitä janoava kuolema ja meitä vihaava Saatana saisi meitä niellä. 
| Lähesty meitä ja säästä sielumme, | niinkuin kerran säästit nuorukaisesi Babyloniassa, | kun he 
lakkaamatta veisasivat ylistystäsi ja heidät Sinun tähtesi heitettiin pätsiin, | josta he huusivat Sinulle: | 
Kiiruhda, oi armollinen, |riennä avuksemme, laupias, || sillä Sinä voit kaiken, minkä tahdot.

Ensin luemme päivän synaksarion ja sitten pyhien esiisien: 

Samana päivänä on pyhien esi-isien sunnuntai. 
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Säkeitä 

Ottakaa vastaan ilo, te muinaiset esiisät, nähdessänne Kristus Messiaan lähestyvän. Iloitse, 
Aabraham, sillä Sinä osoittauduit Kristuksen esiisäksi. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Pyhien nuorukaisten kanoni. Irmossi,  8.säv.

Jumalaa kunnioittavat nuorukaiset eivät kumartaneet kultaista kuvaa Babylonissa, | vaan vilpoisina 
pätsin tulen keskellä he veisasivat veisun lausuen: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Troparit 

Tulen keskeltä laulettiin Kaikkivaltiaalle jumalinen sävelmä, sillä Asarja kokosi jumalallisen kuoron 
ja he veisasivat laulun sanoen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Nuorukaisten lyyra julisti heille selvästi pätsissä ilmestyneen kaikkien Jumalan ja Kaikkivaltiaan 
jumaluutta, ja he veisasivat laulun sanoen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Kun hallitsija tiesi, että pätsiin oli heitetty kolme, mutta näki neljännenkin hahmon, hän kutsui sitä 
Jumalan pojaksi ja huusi kaikille: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalallisen valistuksen kirkastamin mielin Jumalan autuuttama Daniel näki selvästi edeltä Neitseen 
synnytyksen, jota kuvattiin salaisin vertauskuvin. Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

7. veisu. Esiisien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Hurskauteen kasvatetut nuorukaiset ylenkatsoivat jumalattoman käskyä | eivätkä tulen uhkaavaa 
vaaraa pelästyneet, | vaan liekkien keskellä veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 

Troparit

Veisuin ylistettäköön Danielin rinnalla Hananjaa, Asarjaa ja Misaelia, jotka sammuttivat pätsin liekit 
ja hillitsivät leijonain kiihkon veisaten yhteen ääneen Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, isiemme 
Jumala. 

Lain mukaisesti kilvoiteltuaan koettelemuksissa ja sietämättömässä ahdistuksessa Joob osoittautui 
Jumalan totiseksi, sävyisäksi, pahuudettomaksi, suoraksi, täydelliseksi ja nuhteettomaksi palvelijaksi, 
kun hän huusi: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Kunnioittakaamme uskoen Moosesta, Aaronia ja Huria ja ylistäkäämme Joosuaa, papillista Leeviä, 
Gideonia ja Simsonia huutaen: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala.

Jumalansynnyttäjälle 

Katso, niinkuin profeetta ennusti, aviota tuntemattomassa sikisi Jumala ja hän rientää selvästi 
Betlehemin luolaan synnyttämään Hänet, jolle me kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, isiemme 
Jumala.

9



Katabasia 

Hurskauteen kasvatetut nuorukaiset ylenkatsoivat jumalattoman käskyä | eivätkä tulen uhkaavaa 
vaaraa pelästyneet, | vaan liekkien keskellä veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala.

8. veisu. Pyhien nuorukaisten kanoni. Irmossi,  8.säv.

Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: |Nuorukaiset, 
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit 

Kun te, pyhittäjät, pyritte säilyttämään Aabrahamin jalouden, te saavutitte hänen laillaan uskon ja 
toivon perustuksen sekä kärsivällisyyden kestää koettelemuksia huutaessanne vakaasti: Papit, 
ylistäkää, ihmiset, korkeasti kiittäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Valaisimien tavoin loistavat ja maan taivaan kaltaiseksi tehneet, jumalisuuden valistusta säteilevät 
nuorukaiset kokosivat koko maailman kuoroon veisatessaan koettelemuksista pelastavalle Herralle: 
Nuorukaiset, ylistäkää Kristusta, papit, veisatkaa, ihmiset, korkeasti kiittäkää Häntä iankaikkisesti. 

Nuorekkaasti loimuavan pätsin sammuttaneet ja leijonien terävät hampaat sitoneet Daavidin 
jälkeläiset veisaavat nyt iloiten: Nuorukaiset, ylistäkää koettelemuksista pelastavaa Herraa, papit, 
veisatkaa, ihmiset korkeasti kiittäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, viisas Daniel sai oppia tuntemaan salaisuuden ja kolme Jumalassa viisasta nuorukaista 
kuvata ennalta Sinun synnytystäsi ja nähdä Hänet, joka sanomattomasti tulee kohdustasi ja jota 
nuorukaiset ylistävät, papit veisaavat ja ihmiset korkeasti kiittävät kaikkina aikoina.

8. veisu. Esiisien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, | sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia. | Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, | johon se sijoittui. | Sen tähden 
ylistäen veisatkaamme: || Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.

Troparit 

Viettäkäämme tänään iankaikkisuudesta asti jumalallisten isien muistoa, Aadamin, Abelin, Setin ja 
Nooan, Enosin, Henokin ja Aabrahamin, Melkisedekin, Jobin ja Iisakin ynnä uskollisen Jaakobin, ja 
huutakaamme: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Ylistäkäämme jumalallisten isien jumalallisen ihanaa joukkoa, Barakia ja Natania, Elieseriä ja Josiaa, 
Daavidia, Jeftaa ja Samuelia, joka näki puhtaasti edeltä ja huusi: Koko luomakunta kiittäköön Herraa 
ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Kantakaamme sävelkiitos Jumalan profeetoille ja ylistäkäämme Hooseaa, Miikaa, Sefanjaa, 
Habakukia, Sakarjaa, Joonaa, Haggaita ja Aamosta, Obadjaa ja Malakiaa, Nahumia, Jesajaa, 
Jeremiaa ja Hesekieliä ynnä Danielia, Eliaa ja Elisaa.
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Kolminaisuustropari 

Uskovaiset, ylistäkäämme kolminaisuussanoin ja veisuin pyhää Kolminaisuutta, alutonta Isää, Poikaa 
ja Pyhää totuuden Henkeä, yksiolennollista Kolminaisuutta, jota kaikki elävä ylistää huutaen: Koko 
luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle

Sinä, Jeesus Kristus, ilmestyit Neitseen veristä ruumiillistuneena sanomattomalla tavalla, kun 
suunnattomassa laupeudessasi synnyit täydellisenä lapsukaisena luolassa. Tähti julisti Sinusta 
kaukana tähtien tuntijoille, jotka huusivat uskoen: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kiittäkää Kristusta 
iankaikkisesti.

Katabasia 

Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, | sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia. | Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, | johon se sijoittui. | Sen tähden 
ylistäen veisatkaamme: || Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.

9. veisu. Pyhien nuorukaisten kanoni. Irmossi,  8.säv.

Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme. 

Troparit 

Te, autuaat nuorukaiset, saavutitte halatun lopun ja pääsitte taivaan kammioihin suurimman halatun 
tykö. 

Riemuiten te saitte koota kyynelviljelyksenne lyhteen, joka kantoi hedelmänään katoamattomuuden 
tähkäpään. 

Nyt on teille ensionne mukaan koittanut kirkkaus ja sydämen riemu on puhjennut kukkaan, sillä te 
olette päässeet asumaan sinne, mistä on poissa murhe. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, teit lopun kuoleman laitumesta, kun synnytit elämän antajan ja Herran, sillä Hän tekee 
eläviksi ne, jotka uskoen Sinua ylistävät.

9. veisu. Esiisien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Minä näen oudon ja ihmeellisen salaisuuden: | Näen luolan taivaana, | Neitseen kerubi-istuimena, | 
seimen semmoisena paikkana, jossa makaa | sijoittumaton Kristus Jumala, || jota me veisaten 
ylistämme. 

Troparit 

Herra, Sinun voimallasi tekivät muinoin voimatekoja suurimieliset tyttäret Hanna ja Juudit, Debora, 
Hulda ja Jael, Ester, Saara, Mooseksen Mirjam, Raakel, Rebekka ja Ruut.
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Kunnioittakaamme pyhästi pätsin sammuttaneita pyhiä nuorukaisia sekä profeetta Danielia sekä 
kaikkia vanhurskaita, jotka loistivat ihanasti ennen lakia ja palvelivat lain aikana Herraa. 

Aabrahamin jälkeläisistä tuli viisaita, jumalallisia profeettoja, jotka hartaasti ennustivat Hengessä 
Sanasta, joka oli syntyvä Aabrahamista ja Juudasta. Heidän rukoustensa tähden, Jeesus, armahda 
kaikkia. 

Koko luomakunta on pyhitetty teidän muistossanne ja juhlaa viettäen se huutaa rukoillen: Oi 
autuaat, kantakaa aina rukousta Herralle, että me, jotka teitä ylistämme, saisimme iankaikkisia 
hyvyyksiä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän Sana saapuu Neitseestä ja syntyy luolassa sekoittumattomasti minuun pukeutuneena. Karkeloi, 
luomakunta, ja ylistä kiitosäänin Hänen laupiasta, pyhää alentumistaan.

Katabasia 

Minä näen oudon ja ihmeellisen salaisuuden: | Näen luolan taivaana, | Neitseen kerubi-istuimena, | 
seimen semmoisena paikkana, jossa makaa | sijoittumaton Kristus Jumala, || jota me veisaten 
ylistämme. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Tulkaa, kokoontukaamme tänään veisuin ylistämään | velvollisuutemme mukaan isien, 
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin muistoa, || sillä heistä ilmestyi lihallisesti Kristus Herra suuressa 
laupeudessaan. 

Ylistäkäämme Aadamia, Abelia, Seetiä ja Enosta, | Henokia ja Nooaa, Aabrahamia, Iisakia ja 
Jaakobia, | Moosesta, Jobia ja Aaronia, || Elieseriä, Joosuaa, Barakia, Simsonia, Jeftaa, Daavidia ja 
Salomoa.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas, viaton Neitsyt, | Jumalan Morsian Maria, | tule rinnalleni sillä pelottavalla hetkellä, | tule 
minun kurjan välittäjäkseni Poikasi edessä || ja pelasta minut siitä tuomiosta ja kaikista kidutuksista.

Kiitosstikiirat, 2.säv.

Viettäkäämme nyt kaikki puhtaitten esi-isien muistoa | ja ylistäkäämme veisuin heidän elämäänsä, || 
joka osoitti heidät suuriksi. (Kahdesti) 

Liitelauselma: Ole kiitetty, Herra, meidän isiemme Jumala, ylistetty ja kunnioitettu olkoon Sinun
nimesi iankaikkisesti. 

Nuorukaiset sammuttivat tulen voiman karkeloidessaan pätsin keskellä | ja veisuin ylistäessään || 
kaikkivoimallista Jumalaa.
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Liitelauselma: Totiset tuomiot Sinä ole toimittanut kaikessa, minkä olet sallinut kohdata meitä ja
meidän isiemme pyhää kaupunkia, Jerusalemia. 

Suljettuna kuoppaan petojen kanssa elämään | profeetta Daniel osoittautui vapaaksi || niiden 
tuottamasta vahingosta. 

Kunnia... 7.säv. Germanoksen runo.

Tulkaa, viettäkäämme kaikki uskoen | Aabrahamin ja muitten lakia edeltäneitten isien vuosittaista 
muistoa. | Kunnioittakaamme arvon mukaisesti Juudan sukukuntaa. | Ylistäkäämme Danielin rinnalla 
nuorukaisia, | jotka Kolminaisuuden kuvauksena sammuttivat Babyloniassa pätsin liekit. | 
Nähtyämme profeettain ennustusten toteutuneen huutakaamme suureen ääneen Jesajan kanssa: | 
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, Immanuelin, || joka merkitsee: Jumala on meidän 
kanssamme. 

Nyt...Korkeasti siunattu olet Sinä...

Suuri ylistysveisu ja päätös. 

13




