
 

Joulukuu 
Kristuksen syntymää edeltävä 

sunnuntai 



Typikon 

Huomautus: Tämän kuun 18–24 välisenä aikana olevana sunnuntaina veisataan pyhien isien  
palvelus seuraavasti: 

Vaihtoehdot 

A.

1. Jos Kristuksen syntymää edeltävä sunnuntai osuu kuun 18:nneksi tai 19:nneksi, lauantai-
iltana veisaamme avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 isien stikiiraa Uskovaiset, 
viettäessämme tänään, Kunnia, Nähtyään Sinut, Herra, Nyt, vuorosävelmän ensimmäinen stikiira 
Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina 
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Iloitkaa, kalliit profeetat, Nyt, Oi ennennäkemätöntä ihmettä. 
Ylösnousemustropari, isien tropari Suuri uskon todistus ja Jumalansynnyttäjän tropari Ymmärryksen 
ylittäviä ja korkeasti kunniakkaita. Päätös.
2. Aamupalveluksessa troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Psalmikatismat ja polyeleo. 
Vuorosävelmän mukaiset katismatroparit järjestyksessä, Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän 
mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Minean kanoni Hänet, joka muinoin peitti, jonka 
ensimmäistä troparia irmoksen jälkeen edeltää liitelauselma Herra, kunnia olkoon Sinun pyhälle 
ylösnousemisellesi, sitten Jumalan pyhät, rukoilkaa meidän puolestamme, ja kahta viimeistä Kunnia 
sekä Nyt. 3:nnen veisun jälkeen hypakoe Enkeli vilvoitti nuorukaisten pätsin ja luetaan 
ylösnousemuskontakki. 6:nnen veisun jälkeen isien kontakki ja iikossi, päivän pyhien synaksario ja 
isien synaksario. Katabasiat Kristus syntyy, kiittäkää ja ylösnousemusevankeliumi. Me ylistämme 
Sinua, joka olet kerubeja lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario, isien eksapostilario ja vastaava 
oktoehoksen eksapostilario Jumalansynnyttäjälle. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 isien 
stikiiraa, Kunnia, Kaikki lain opettajat, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä 
päivänä on maailmalle pelastus tullut.
3. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudenlauseet, 4 vuorosävelmän mukaista troparia ja 4 
troparia isien kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, isien tropari Suuri 
uskon todistus, temppelin pyhän tropari ja kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. Kristuksen 
syntymää edeltävän sunnuntain epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. 
Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista, Me näimme totisen valkeuden ja päätös.

B.

4. Jos Kristuksen syntymää edeltävä sunnuntai osuu 20-23 päivälle, lauantaina 
ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 3 esijuhlan stikiiraa Nuhteeton 
Neitsyt, Sinä Jumalan elävä palatsi ja 3 isien stikiiraa Uskovaiset, viettäessämme tänään, Kunnia, 
Nähtyään Sinut, Herra, Nyt, vuorosävelmän ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi 
Jeesus Kristus, prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Iloitkaa, 
kalliit profeetat, Nyt, Katso, meidän pelastuksemme aika on lähellä. Ylösnousemustropari, isien 
tropari Suuri uskon todistus ja esijuhlan tropari Valmistaudu, Betlehem. Päätös.
5. Aamupalveluksessa troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Psalmikatismat ja polyeleo. 
Kaksi vuorosävelmän mukaista katismatroparia ja esijuhlan katismatropari Nyt toteutuvat 
profeettain sanat, jälleen kaksi vuorosävelmän mukaista katismatroparia ja esijuhlan katismatropari 
Lopettaen paimenhuilujen veisun (molemmat esijuhlan veisut löytyvät kuukauden 24 päivän 
kohdalta). Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. 
Minean kanoni Hänet, joka muinoin peitti, jonka ensimmäistä troparia irmoksen jälkeen edeltää 
liitelauselma Herra,
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kunnia olkoon Sinun pyhälle ylösnousemisellesi, sitten Jumalan pyhät, rukoilkaa meidän 
puolestamme, ja kahta viimeistä Kunnia sekä Nyt. 3:nnen veisun jälkeen hypakoe Enkeli vilvoitti 
nuorukaisten pätsin ja luetaan ylösnousemuskontakki. 6:nnen veisun jälkeen kontakki Iloitse, 
Betlehem, valmistaudu, Efrata ja iikossi Nähdessään Sinun synnytyksesi kirkkauden, päivän pyhien 
synaksario ja isien synaksario. Katabasiat Kristus syntyy, kiittäkää ja ylösnousemusevankeliumi. Me 
ylistämme Sinua, joka olet kerubeja lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario, isien eksapostilario 
ja esijuhlan eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 isien stikiiraa, Kunnia, 
Kaikki lain opettajat, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on 
maailmalle pelastus tullut. 
6.   Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudenlauseet, 4 vuorosävelmän mukaista troparia ja 4 
troparia isien kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, isien tropari Suuri 
uskon todistus, temppelin pyhän tropari ja kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. Kristuksen 
syntymää edeltävän sunnuntain epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. 
Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista, Me näimme totisen valkeuden ja päätös.

C.

7. Jos sunnuntai ennen Kristuksen syntymää osuu kuun 24:nnelle päivälle, emme 
ehtoopalveluksessa veisaa ylösnousemusveisuja, vaan isien ja esijuhlan veisut seuraavasti. 
Avuksihuutostikiiroina 4 isien stikiiraa Uskovaiset, viettäessämme tänään isien muistojuhlaa ja 4 
esijuhlan stikiiraa Ihmiset, viettäkäämme Kristuksen syntymän esijuhlaa (kts 20 päivää), Kunnia, 
Nähtyään Sinut, Herra, käsin louhimattomana Kivenä, Nyt, Luola, ota vastaan. Saatto Oi Jeesus 
Kristus, prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina 3 stikiiraa Nuhteeton Neitsyt, Sinä Jumalan elävä 
palatsi (kts ehtoopalvelus), liitelauselmat Jumala tulee Teemanista, Pyhä metsän varjoamalta 
vuorelta, sekä Herra, minä olen kuullut Sinulta sanoman, ja olen peljästynyt. Herra, minä olen 
ymmärtänyt Sinun tekosi, ja olen hämmästynyt. Kunnia, Iloitkaa, kalliit profeetat, Nyt, Katso, 
meidän pelastuksemme aika on lähellä. Isien tropari Suuri uskon todistus on tapahtunut ja esijuhlan 
tropari Neitseelliseen äitiyteen kutsuttuna ja päätös.
8. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen vuorosävelmän mukainen ylösnousemustropari, 
isien tropari ja esijuhlan tropari. Katismatropareina kaksi ylösnousemustroparia ja esijuhlan tropari 
Nyt toteutuvat profeettain sanat, jälleen kaksi vuorosävelmän mukaista katismatroparia ja esijuhlan 
katismatropari Lopettaen paimenhuilujen veisun (molemmat esijuhlan veisut löytyvät kuukauden 24 
päivän kohdalta). Ektenian jälkeen vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Kanoni 
Hänet, joka muinoin peitti meren laineeseen, jonka ensimmäistä troparia irmoksen jälkeen edeltää 
liitelauselma Herra, kunnia olkoon Sinun pyhälle ylösnousemisellesi, sitten Jumalan pyhät, 
rukoilkaa meidän puolestamme, sekä esijuhlan kanoni Neitsyt tulee nyt Betlehemiin, jonka 
liitelauselma on Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 3:nnen veisun jälkeen 
hypakoe Enkeli vilvoitti nuorukaisten pätsin, 6:nnen veisun jälkeen kontakki Käsintehtyä kuvaa te ja 
iikossi Ojenna kätesi. Päivän pyhien ja sunnuntain synaksario. Katabasioina Kristus syntyy ja 
evankeliumi. Me ylistämme Sinua lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario, isien eksapostilario 
Tulkaa, kokoontukaamme tänään ja esijuhlan eksapostilario Iloitse, Betlehem. Kiitosstikiiroina 4 
ylösnousemusstikiiraa ja esijuhlan stikiirat Siion, Sinä Jumalan jumalallinen kaupunki (ensimmäinen 
kahdesti), Kunnia, Kaikki lain opettajat, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä 
päivänä on maailmalle pelastus tullut.
9. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudenlauseet, troparit isien kanonin 3:nnesta veisusta ja 
esijuhlan kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, isien tropari Suuri uskon 
todistus, esijuhlan tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. 
Kristuksen syntymää edeltävän sunnuntain epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. 
Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista, Me näimme totisen valkeuden ja päätös.
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Ehtoopalveluksessa 

Esijuhlan avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Nuhteeton Neitsyt, | Sinä Jumalan elävä palatsi, | Sinuun sijoittui Hän, joka ei mahdu taivaisiinkaan. | 
Hänet Sinä ymmärryksen ylittäen synnytät luolassa köyhtyneenä | ja lihaksi tulleena, että Hän 
jumaloittaisi minut | ja tekisi rikkaaksi minut, || jonka hillitön karvas syöminen on tehnyt köyhäksi. 

Kun Sinä, pitkämielinen Kristus, | kirjoittauduit keisarin käskyn mukaan hänen palvelijoihinsa, | Sinä 
laupeudessasi tulit lahjoittamaan vapauden, | elämän ja lunastuksen meille kiittämättömille 
palvelijoillesi. | Me kumarramme Sinun pelastavaista syntymäpäivääsi, || jona Sinä tulit pelastamaan 
meidän sielumme. 

Kun pyhä ja nuhteeton Neitsyt | käsitti luonnon lait uudistavan käsittämättömän synnytyksen, | hän 
huusi Pojalleen: | Rakas Lapseni, minä hämmästyn suurta salaisuutta. | Kuinka minä olen neitsyt 
synnytettyänikin Sinun voimallasi, || joka teet kaiken omalla tahdollasi!

Ja pyhien isien stikiirat, 8.säv. 

Uskovaiset, viettäessämme tänään 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. 

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. 

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. 

Nähtyään Sinut, Herra, | käsin louhimattomana Kivenä, | Daniel, otollinen mies, ennusti | Sinun, 
Sanan, muuttumattoman Jumalan ja meidän sielujemme Pelastajan syntyvän siemenettä || ja tulevan 
lihaksi Neitseestä.

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?
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Saatto, päivän prokimeni ja parimiat 

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (14:1420): 

(vanha käännös) 
Kun  Abram  kuuli,  että  hänen  sukulaisensa  Loot  oli  otettu  vangiksi,  asetti  hän  
luotettavimmat  palvelijansa,  jotka  olivat  hänen  kodissaan  syntyneet,  kolmesataa  
kahdeksantoista  miestä,  ja  ajoi vihollisia  takaa  aina  Daaniin  saakka.  Ja  hän  jakoi  väkensä  ja  
hyökkäsi  palvelijoineen  yöllä  vihollisten kimppuun ja voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina 
Hoobaan saakka,  joka on Damaskosta pohjoiseen. Ja hän toi takaisin kaiken tavaran; myöskin 
sukulaisensa Lootin ja hänen tavaransa hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väen. Kun hän 
oli paluumatkalla, voitettuaan Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni 
Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota sanotaan Kuninkaan laaksoksi. Ja 
Melkisedek, Saalemin kuningas, toi  leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi. Ja hän 
siunasi hänet sanoen: Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty 
olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi. 

(uusi käännös) 
Kun  Abram  kuuli,  että  hänen  veljenpoikansa  oli  joutunut  vangiksi,  hän  aseisti  
taistelukelpoiset  miehensä,  jotka  olivat  syntyneet  hänen  teltoissaan,  kolmesataakahdeksantoista  
miestä  kaikkiaan, lähti  kuninkaiden  perään  ja  tavoitti  heidät  Danissa.  Siellä  hän  jakoi  väkensä  
ryhmiin  ja  hyökkäsi  yöllä  vihollisten  kimppuun,  voitti  heidät  ja  ajoi  heitä  takaa  aina  Hobaan,  joka  
on  Damaskoksesta pohjoiseen.  Hän  otti  takaisin  kaiken  saaliin  samoin  kuin  sukulaisensa  Lootin,  
tämän  omaisuuden  sekä naiset ja muun väen. Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään 
Kedorlaomerin ja hänen kanssaan liittoutuneet  kuninkaat,  Sodoman  kuningas  tuli  häntä  vastaan  
Savenlaaksoon,  jota  sanotaan  myös  Kuninkaanlaaksoksi. Salemin kuningas Melkisedek toi sinne 
leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan  pappi,  ja  hän  siunasi  Abramia  sanoen:  
Siunatkoon  Abramia  Korkein  Jumala,  taivaan  ja  maan luoja. Kiitetty olkoon Korkein Jumala, 
joka antoi sinun lyödä vastustajasi. 

Viidennestä Mooseksen kirjasta (1:811, 1517): 

(vanha käännös) 
Mooses sanoi Israelin lapsille: Katso, minä annan maan teidän valtaanne; menkää ja ottakaa 
omaksenne se maa, jonka Herra teidän isillenne, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla 
valalla on luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisillensä. Ja minä puhuin teille silloin sanoen: 'Minä 
en jaksa yksin kantaa teitä. Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän lisääntyä, ja katso, teidän 
lukunne on tänä päivänä niinkuin taivaan tähtien. Lisätköön Herra, teidän isienne Jumala, teitä vielä 
tuhatkertaisesti ja siunatkoon teitä, niinkuin Hän on teille puhunut.' Silloin minä otin teidän 
sukukuntienne päämiehet, jotka olivat viisaita ja tunnettuja miehiä, ja asetin heidät teidän 
päämiehiksenne, tuhannen-, sadan-, viidenkymmenen- ja kymmenenjohtajiksi, ja päällysmiehiksi 
sukukuntiinne. Ja silloin minä käskin teidän tuomareitanne sanoen: 'Kuulustelkaa veljiänne ja 
tuomitkaa oikein, jos jollakulla on riita-asia veljensä tai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. Älkää 
katsoko henkilöön tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää peljätkö 
ketään ihmistä, sillä tuomio on Jumalan.'

(uusi käännös) 
Näin Mooses puhui: Tämän maan minä luovutan teille. Menkää ottamaan haltuunne se maa, josta 
minä olen valalla vannoen antanut lupauksen teidän isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille 
sekä heidän jälkeläisilleen. Silloin minä sanoin teille: Minä en enää jaksa yksinäni johtaa teitä. 
Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän lisääntyä, niin että teitä on nyt yhtä paljon kuin tähtiä
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taivaalla. Herra, teidän isienne Jumala, tehköön teidät vielä tuhat kertaa lukuisammiksi ja siunatkoon 
teitä lupauksensa mukaisesti. Silloin minä kokosin teidän heimojenne päämiehiä, viisaita ja kokeneita 
miehiä, ja määräsin heidät toimimaan teidän johtajinanne: tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja 
kymmenen päällikköinä sekä kirjureina. Sitten annoin teidän tuomareillenne tämän käskyn: 
Kuunnelkaa tarkoin molempia osapuolia ja tuomitkaa oikein riippumatta siitä, käykö joku oikeutta 
maanmiehensä vai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. Älkää tuomitessanne olko puolueellisia, vaan 
kuunnelkaa alhaista samoin kuin ylhäistäkin. Älkää pelätkö ketään, sillä tuomareina te toimitte 
tehtävässä, jonka Jumala on teille antanut. Jos jokin asia on teistä liian vaikea, tuokaa se minun 
tutkittavakseni.

Viidennestä Mooseksen kirjasta (10:1421): 

(vanha käännös) 

Mooses sanoi Israelin lapsille: Katso, taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki mitä siinä on, ovat 
Herran, sinun Jumalasi. Mutta ainoastaan sinun isiisi Herra mielistyi ja rakasti heitä; ja Hän valitsi 
omikseen heidän jälkeläisensä, Hän valitsi teidät kaikista kansoista, niinkuin yhä vielä on. 
Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita. Sillä Herra, teidän Jumalanne, 
on jumalain Jumalan ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön 
eikä ota lahjusta, joka hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja joka rakastaa muukalaista ja antaa 
hänelle ruuan ja vaatteen. Sentähden rakastakaa muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisina 
Egyptin maassa. Herraa, sinun Jumalaasi, pelkää, Häntä palvele, Hänessä riipu kiinni ja vanno Hänen 
nimeensä. Hän on sinun ylistyksesi, ja Hän on sinun Jumalasi, joka on tehnyt sinulle ne suuret ja 
peljättävät teot, jotka sinun silmäsi ovat nähneet. 

(uusi käännös) 

Näin Mooses puhui: Herralle, teidän Jumalallenne, kuuluvat taivas ja taivasten taivaat sekä maa ja 
kaikki, mitä maan päällä on. Ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esi-isiinne. Heitä hän rakasti, ja 
teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. 
Ympärileikatkaa siis sydämenne - taipukaa kuuliaisiksi Herralle älkääkä enää niskoitelko. Herra, 
teidän Jumalanne, on jumalien Jumala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Hän ei ole 
puolueellinen eikä häntä voi lahjoa. Hän huolehtii leskien ja orpojen oikeuksista, hän rakastaa 
muukalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee myös teidän rakastaa muukalaista; olettehan 
itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Pelätkää Herraa, Jumalaanne, palvelkaa häntä, pysykää hänelle 
uskollisina ja vannokaa valanne hänen nimeensä! Ylistäkää häntä, hän on teidän Jumalanne. Hän teki 
teidän hyväksenne ne suuret ja pelottavat teot, jotka olette omin silmin nähneet.

Litaniassa tavan mukaan temppelin pyhän stikiira 

Kunnia... 1.säv. 

Iankaikkisesti ylistetään autuaiksi suurinimisiä profeettoja, | jumalallisen julistuksen säteileviä nuolia. 
| Korjaten Hengen sanojen hedelmää | he julistivat kaikille Kristuksen, Jumalan, selittämätöntä 
syntymistä, || ja lakia noudattaen he pääsivät loppuun elettyään ylen ihmeellisen elämän. 

Nyt... Esijuhlan stikiira, 1.säv. 

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 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.
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Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 2.säv. Kyprianoksen runo 

Iloitkaa, kalliit profeetat, | jotka hyvin esititte Herran lain | ja uskon kautta osoittauduitte 
valloittamattomiksi, taipumattomiksi pylväiksi, | sillä te ilmenitte Kristuksen uuden Liiton 
välimiehiksi. | Siirryttyänne nyt taivaaseen rukoilkaa, että Hän antaisi rauhan maailmalle || ja 
pelastaisi meidän sielumme.

Nyt... Esijuhlan stikiira, 2.säv. 

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.

Tropari, 4.säv. 

Suuri uskon todistus on tapahtunut: | tulen liekeissä ikään kuin veden vilvoittavissa virroissa kolme 
pyhää nuorukaista iloitsee. | Ja profeetta Daniel | niin kuin lampaita jalopeuroja paimentaa. || Pyhien 
isiemme rukouksien tähden pelasta, oi Kristus Jumala, meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukainen  ylösnousemuspalvelus,  niin  kuin  edellä  on  sanottu.  Vuorosävelmän  mukaiset  
antifonit ja prokimeni. Ylösnousemusevankeliumi. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen jne. 

1. veisu. Isien kanoni. Irmossi,  6.säv.

Hänet, joka muinoin peitti meren laineeseen takaa-ajavan hirmuhallitsijan, | kätkivät nyt pelastettujen 
lapset maan alle; | mutta me niitten neitseitten tavoin veisasimme Herralle, || sillä Hän on suuresti 
ylistetty. (Kahdesti) 

Troparit 

Kuoleman portit avautuivat peloissaan Sinulle, Kristus, ja iankaikkiset salvat murtuivat, sillä kun 
Sinä puhtaasti menit alas, muinaiset kuolleet nousivat ylös ja veisasivat riemuiten Sinun 
ylösnousemuksesi ylistystä. 

Tänään jumalallisten isien joukkue viettää kirkkaasti Kristuksen syntymän esijuhlaa ja kertoo sen 
armon ihmeellisyydestä, sillä Abraham ja nuorukaiset ovat lain tunnusmerkki. 

Pyhitetty Abraham otti muinoin vastaan yhden kolmipersoonaisen jumaluuden, ja nyt Isän ja 
jumalallisen Hengen kanssa samalla valtaistuimella istuva Sana tulee hänen lastensa kunniakkaasti 
ylistettäväksi. 

Abraham pelastui kerran epäoikeudenmukaisesta kädestä, jumalalliset nuorukaiset pätsin liekeistä ja 
profeetta Daniel pelastui petojen kuopasta. Sentähden he nyt viettävät Kristuksen syntymän esijuhlaa.
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Jumalallisen Kolminaisuuden lukuisina ja Häneen uskoen nuorukaiset tuhosivat jumalankieltämisen 
pätsissä ja näyttivät vertauskuvin maailmalle tulevat Jumalan salaisuudet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me ylistämme autuaaksi Sinua, armoitettu, avioon käymätön Äiti, turmelukseton Neitsyt, sillä Sinä 
puhkesit kukkaan Abrahamin  suvusta  ja Daavidin heimosta  ja  synnytit  Kristuksen,  josta profeetat  
muinoin saarnasivat. 

1. veisu. Esijuhlan kanoni. 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 

Neitsyt tulee nyt Betlehemiin synnyttämään lihassa pienokaiseksi tulleen Kristuksen, vapaaehtoisesti 
köyhtyneen ja näkyväiseksi tulleen Kristuksen. Riemuitkoot taivas ja maa. 

Vuoret ja kalliot, karkeloikaa! Te Jumalaa julistavat profeetat, hypelkää! Ihmiset ja kansat, 
paukuttakaa käsiänne! Kaikkien pelastus ja valistus on tullut lähelle, on saapunut Betlehemin 
kaupunkiin syntyäksensä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Rikas tulee köyhäksi köyhdyttääkseen pahuudessa rikkaat. Jumala tulee muuttumatta aviota 
tuntemattomasta Neitseestä tunnetuksi ihmisenä. Ylistäkäämme kaikki Häntä kiitosveisuin, sillä Hän 
on kunnioitettu!

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. Isien kanoni. Irmossi,  6.säv.

Luomakunta, nähden Sinut, joka olet koko maan piirin perustanut merten päälle, | nyt ripustettuna 
pääkallon paikalle | joutui suuren kauhun valtaan ja tunnusti: || Ei ole toista niin pyhää, kuin Sinä, oi 
Herra!

Troparit 

Ollessasi kolmipäiväisessä haudassa Sinä nostit elävöittävällä ylösnousemuksellasi ylös aikojen 
alusta asti kuolleet, ja tuomion tultua puretuksi he iloitsivat riemuiten ja huutaen: Katso, Herra 
meidän lunastuksemme, Sinä olet tullut. 

Mielessään Jumalan kuvan kaltaisuuden kunnia nuorukaiset sammuttivat taistellen Hengen tulella 
kultaisen kuvan liekit ja veisasivat uskoen: Paitsi Sinua emme tunne muuta Herraa!
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Ylivoimaisella viisaudella ja Hengen voimalla nuorukaiset saattoivat häpeään heidät vanginneet 
Babylonian viisaat ja huusivat rohkeasti: Ei ole toista niin pyhään, kuin Sinä, ihmisiä rakastava 
Herra! 

Tänään laki iloitsee ja karkeloi nuorukaisten ja profeettain kanssa ja riemuitsee Herran jumalallisen 
valkeuden edessä. Myös Abraham iloitsee nähdessään Herran tulevan lihaksi omasta siemenestään.

Jumalansynnyttäjälle 

Ilman kärsimystä tapahtui sikiäminen, selittämättömästi ja yliluonnollisesti sait Sinä ottaa vastaan 
lapsen, sillä meille on ihmeellisesti ilmestynyt profeettain julistama salaisuus, joka on Herra, 
Jumalan Sana.

3. veisu. Esijuhlan 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 

Ennen kaikkia aikoja Isästä ymmärryksen ylittäen syntynyt tuli viimeisinä aikoina Neitseestä lihaksi, 
niinkuin itse tietää, haluten uudistaa käärmeen kavalan neuvon turmeleman ihmisluonnon. 

Jumalan aluton Poika, joka korkeuksissa istuu yhdessä Isän ja Hengen kanssa, otti alun nähtyään 
ihmisten nöyryytetyn luonnon ja tulee nyt syntyäksensä lihassa ihmisenä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka on enkeleitä ja koko luomakuntaa pyhempi, synnyttää nyt lihallisesti Isän suuren tahdon 
enkelin kaikkien niiden uudeksi kutsuksi, jotka lakkaamatta veisaavat Hänelle: Pyhä olet Sinä, Herra.

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, 8.säv. 

Enkeli vilvoitti nuorukaisten pätsin, | ja nyt enkeli lopetti nyt naisten itkun lausuen: | Miksi kannatte 
mirhavoiteita? | Ketä etsitte haudasta? Kristus ja Jumala on noussut ylös, || sillä Hän on ihmissuvun 
elämä ja pelastus.

4. veisu. Isien kanoni. Irmossi,  6.säv.

Habakuk, nähden edeltä Sinun jumalallisen alentumisesi ristillä, | hämmästyneenä huusi: | Sinä, oi 
Hyvä, kukistit mahtavain voiman, | ja ollen kaikkivoimallinen, | tulet niitten tykö, || jotka tuonelassa 
ovat. (Kahdesti)
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Troparit

Kristus Jumala, Sinun jumalallinen laskeutumisesi tuonelaan osoittautui kuolleille elämäksi, sillä 
Sinä, hyvä, kahlitsit alhaalla viholliset ja aukaisit ihmisille taivaan polun. (Kahdesti) 

Me kunnioitamme isistä suurimpia, Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia, sillä heidän siemenestään 
Neitseestä loisti meille lihaksi tullut Kristus kaikkivoimallisena. 

Kuvaten kaikille selvästi, mitä oli tapahtuva Kristuksen laskeutuessa alas, Daniel osoitti pedot 
lampaitten kaltaisiksi, sillä Jumalan profeettana hän tunsi tulevan. 

Osattomina synnin myrkystä nuorukaiset pelastuivat liekeistä, sillä totisesti kultaakin kalliimpina he 
eivät sulaneet eksytyksen pätsissä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Suuren ääneen julistetaan edeltä kansojen odotusta ja maailman pelastusta, Sinun yliluonnollista 
synnytystäsi, oi puhdas ja viaton. Sitä ylistää tänään veisuin isien joukko.

4. veisu. Esijuhlan 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 

Neitsyt, Sinä versoit Iisain juuresta ja Sinusta puhkesi kuihtumaton kukka, kaikkien Luoja, joka 
Jumalana kaunistaa koko maan kukkasin, kun se huutaa Hänelle: Kunnia olkoon voimallesi, oi 
Herra! 

Sinä, Jumalan Sana, tulit kutsumaan minua, joka olin joutunut pahan syömisen valtaan ja mieleltäni 
horjahtanut tullen järjettömien kaltaiseksi. Sinä tulit pienokaiseksi ja makasit järjettömien eläinten 
seimessä. Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra! 

Jumalansynnyttäjälle 

Habakuk näki ennalta varjoisasta vuoresta, Neitseestä, lihaksi tulleena Sinut, Jeesus,joka murskaat 
pahat vuoret ja kalliot ja hävität pahuuden nousut ja pahojen henkien kukkulat.

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. Isien kanoni. Irmossi,  6.säv.

Oi Kristus, Jesaja nähtyään | armollisesti tapahtuneen jumalallisen ilmestyksesi pimentymättömän 
valkeuden, | yön pimeydestä valvovana huusi: | kuolleet heräävät | ja ne, jotka haudoissa ovat, 
nousevat ylös, || ja kaikki maan asukkaat iloitsevat. (Kahdesti)
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Troparit

Selvästi iloa säteilevä enkeli ilmestyi loistavana haudassa naisille ja julisti ylösnousemusta. Ja itkun 
jättäen he riemuitsivat ja julistivat apostoleille ylösnousseen Kristuksen ilotervehdystä. (Kahdesti) 

Kokoontukaamme tänään uskoen kunnioittamaan isien esikoisuhria, laina ja armon alkajaa 
patriarkka Abrahamia, sillä Jumalan profeettana hän julisti ennalta ja näki Kristuksen jumalallisen 
syntymisen Neitseestä. 

Kuvaten selvästi ennalta Herran tulemista tykömme luonaan olleen enkelin kautta Abrahamin lapset 
sammuttivat pätsin ja muuttaen tulen vilvoituksen henkäykseksi sulattivat uskolla siinä kultaisen 
kuvan kunnian. 

Daniel tukki kuopassa petojen kidat Hengen voimalla, ja Abrahamin lapset sammuttivat armolla 
tulen voiman. Tuhosta pelastuneina he ennustivat Kristuksen tulevan Neitseestä ja rukoilivat 
Häneltä, Lunastajalta, meidän pelastustamme.

Jumalansynnyttäjälle 

Kertoen jumalallisessa Hengessä, kuinka Sinä, Herra, kärsimyksettä otit meidän luontomme, Jesaja 
huusi armon laissa valppaana: Neitsyt saapuu synnyttämään siemenettä lihassa Pojan Abrahamin 
suvusta ja Juudan heimosta.

5. veisu. Esijuhlan 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 

Sinä, joka olet luonnoltasi Herra, tulit palvelijain joukkoon, Sinä, Jumalan täydellinen ja armollinen 
Poika, näit armossasi hyväksi tulla kutsutuksi myös ihmisen Pojaksi. Sentähden Sinä, ylen hyvä, 
tulet vapaaehtoisesti köyhtyneenä syntyäksesi luolassa. 

Oi luonnoltasi sijoittumaton Kristus Kuningas, kuinka pieni luola voi ottaa vastaan Sinut? Kuinka 
Sinä, Jeesus, mahdut seimeen, kun Sinä, Herra, tulet aviota tuntemattomasta Äidistä lihallisesti 
pelastamaan omiksesi muukalaisiksi tulleet? 

Karitsa tulee synnyttämään Paimenen. Valmistaudu, Sinä pyhä luola. Paimenet, rientäkää 
katsomaan syntynyttä Paimenta ja Karitsaa. Tietäjät, valmistautukaa kumartamaan lahjoin Häntä, 
lihaksi tullutta Kuningasta.

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. 
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6. veisu. Isien kanoni. Irmossi,  6.säv.

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 
(Kahdesti) 

Troparit 

Kuoleman kuolettamisen ja tuonelan kukistamisen Sinä, hyvä Jeesus Kuningas, toimitit 
kolmipäiväisellä haudassa olemisellasi jumalallisesti, ja ylös noustuasi vuodatit maailmassa oleville 
elämän. (Kahdesti) 

Esi-isä Abrahamin elämä oli vieraanvaraista ja usko korkeaa. Sentähden saatuaan ottaa 
vertauskuvallisesti vastaan jumalallisen salaisuuden hän iloitsi, ja nyt hän riemuitsee rientäessään 
Kristuksen edellä. 

Usko alisti nyt luomakunnan Hengen lahjan avulla nuorukaisilla, sillä kaiken syövä ja häpeämätön 
tuli häpesi niitä, jotka palvelevat tulen tekijää, Jeesusta Kristusta. 

Kun profeetta Daniel kerran tukki leijonien kidat kuopassa, hän ennusti, että Kristuksen tuleminen 
hillitsee maailman villeyden ja muuttaa sen jumalallisesti jumalalliseksi rauhaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Maria, Sinä miehetön Äiti, Sinä synnytit neitseellisestä kohdusta Kristuksen. Profeetat saivat 
jumalallisesti nähdä Hänen tulemisensa ja isät juhlivat nyt Hänen syntymäpäiväänsä.

6.veisu. Esijuhlan 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 

Uutena taivaana Sinä, Valtiatar, matkaat luolaan, että Kristus, kunnian Aurinko, voisi lihassa koittaa 
Sinun kohdustasi ikäänkuin pilvestä. Hän on kirkastava valkeudellaan maan koko täyteyden 
mittaamattomassa armossansa. 

Sinä, armollinen Kristus, näit meidän tuskamme ja kurjuutemme, etkä ylenkatsonut meitä, vaan 
tyhjensit itsesi eroamatta Isästä, ja sijoituit aviota tuntemattomaan kohtuun, joka nyt tulee luolaan 
synnyttääkseen Sinut lihassa tuskattomasti. 

Vuoret ja kalliot, tasangot ja rotkot, kansat ja heimot, kansakunnat ja kaikki henki, puhjetkaa huutoon 
täynnä jumalallista riemua. Kaikkien lunastus, Jumalan ajaton Sana, on säälissään tullut aikaan 
meidän luoksemme.

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. 
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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.

Toinen, esijuhlan kontakki, 1.säv. 

Iloitse, Betlehem, valmistaudu, Efrata, | sillä, katso, karitsa, joka kantaa povessaan suurta Paimenta, 
kiirehtii synnyttämään. | Nähdessään hänet jumalankantajat isät iloitsevat || ja paimenten kanssa 
ylistävät Neitsyttä, suuren Paimenen ruokkijaa.

Iikossi 

Nähdessään Sinun synnytyksesi säteilevän kirkkauden, oi Neitsyt, | Jumalaa rakastava Abraham, 
autuas Iisak, Jaakob ja pyhien koko Jumalan kokoama kuoro iloitsevat | ja tuovat luomakunnan 
kohtaamaan Sinut riemuisin sanoin. | Sillä Sinä osoittauduit kaikille ilon välittäjäksi, | kun Sinun 
kohdussasi sikisi Hän, joka kerran ilmestyi Babyloniassa | ja säilytti ymmärryksen ylittäen 
palamattomina nuorukaiset, | jotka oli epäoikeudenmukaisesti heitetty pätsiin. | Sentähden he veisuin 
kiittävät Häntä, joka ilmestyy Neitseen käsivarsilla, || ja ylistävät lasta imettävää Neitsyttä.

Synaksario 

Samana  päivänä,  sunnuntaina  ennen  Kristuksen  syntymää,  pyhät  jumalankantajaisät  ovat  
säätäneet  muisteltavaksemme  kaikki  ne  Jumalan  mieleiset  ihmiset  Aadamista  ylen  pyhän 
Jumalansynnyttäjän  kihlaajaan  Joosefiin  asti,  niinkuin  evankelista  Luukas  on  heidät 
historiallisesti sukuluettelossaan nimennyt, samoin kuin kaikki mies ja naisprofeettoja. 

Ensiksi luotujen Aadamin ja Eevan muisto. 

Säkeitä 

Eläessäni ylistän veisuin sukukuntamme alkajia, jotka ovat syyllisiä sekä elämääni että kuolemaani. 

Vanhurskaan Abelin, Aadamin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Sieluttakin Sinun veresi  huutaa  Jumalan puoleen, oi Sinä kuolleista ensimmäinen  ja ensimmäinen  
pelastuneistakin. 

Vanhurskaan Setin, Aadamin pojan, muisto.
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Säkeitä 

Vanhemmat saivat Abelin sijalle uuden siemenen, Setin, joka oli vanhurskas mies niinkuin

Abelkin. Vanhurskaan Enosin, Setin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Toivo osoitti Enosin suureksi ja hän herätti monissa kiihkeän toivon. 

Vanhurskaan Kenanin, Enosin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Mooseksen kirjaan kirjoitettu Kenan pitää kirjoittaa tähänkin kirjaan. 

Vanhurskaan Mahalalelin, Kenanin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Olkoon tästedes Mahalalel sanassa mainittu, kun ei vielä ole muistettu Kenanin poikaa.

Vanhurskaan Jeredin, Mahalalelin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Totisesti on oikeudenmukaista muistaa oikeudenmukaisten joukosta vanhurskas Jeredkin.

Vanhurskaan Henokin, Jeredin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Selvästi sanoillaan Jumalaa miellyttänyt Henok saatettiin tuntemattomaan paikkaan asumaan.

Vanhurskaan Metuselahin, Henokin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Tietäen Sinut, Metuselah, Henokin lapseksi kirjoitan sen tähän toistenkin tietoon. 

Vanhurskaan Lemekin, Metuselahin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Tuntien kaksi Lemekiä tiedän, että ei ole kunnioitettava murhamiestä, vaan saman nimistä

Lemekiä. Vanhurskaan Nooan, Lemekin pojan, muisto.

Säkeitä 

Puusta poimi Aadam ihmisille tuhon, mutta puun kautta Nooa pelasti sukukuntamme.
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Vanhurskaan Seemin, Nooan pojan, muisto. 

Säkeitä 

Isän alastomuuden ymmärtäväisesti peittänyt Seem sai suojakseen isän siunauksen. 

Vanhurskaan Jafetin, Nooan pojan, muisto. 

Säkeitä 

Kun Jafet ei levittänyt isän häpeästä tietoa, hän sai isän siunauksesta avaran elämän. 

Vanhurskaan Arpaksadin, Seemin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Niin totta kuin Herra elää, en jätä Arpaksadia, sillä hänetkin pitää tähän kirjoittaa. 

Vanhurskaan Kenanin, Arpaksadin pojan, muisto. 

Säkeitä

Meille on noussut uusi Kenan, tavoiltaan entisen Kenanin vertainen. 

Vanhurskaan Salman, Kenanin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Sukulaisuus liittää kansalaisten joukkoon ja heimoon myös Salman. 

Vanhurskaan Eberin muisto, jonka mukaan juutalaisia kutsutaan myös Heprealaisiksi. 

Säkeitä 

Totisesti suuri juutalaisten joukossa oli Eber, joka antoi nimensä heprealaisten sukukunnalle. 

Vanhurskaan Pelegin, Eberin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Juhlin myös Eberin lasta, sillä niinkuin Mooses sanoo, hänelle syntyi Peleg. 

Reun, Pelegin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Taas raskaus ja taas uusi syntymä, kun Peleg synnytti meille poikansa Reun. 

Vanhurskaan Serugin, Reun pojan, muisto. 
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Säkeitä

Kirjoittaessani vanhojen syntymiä erehtyisin, jos unohtaisin Serugin. 

Vanhurskaan Nahorin, Serugin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Tietäen, että Nahorkin kuuluu ylhäältä käsin valittuun sukuun, en erota häntä siitä. 

Vanhurskaan Terahin, Nahorin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Nahorista syntynyt Terah niminen poika tuli kymmenien tuhansien ihmisten isän isäksi. 

Vanhurskaan Abrahamin, Terahin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Kuinka voisin sanoin ottaa vastaan Abrahamin, joka oli arvollinen ottamaan vastaan Henget? 

Patriarkka Iisakin, Abrahamin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Kun Sinut, Iisak, sidottiin teuraaksi, Sinä tulit teuraaksi tulleen korkeimman Sanan ennuskuvaksi. 

Patriarkka Jaakobin, Iisakin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Tikapuissa Jaakob näki ennalta Neitseen, joka tuo Jumalan maan päälle. 

Patriarkka Ruubenin, Jaakobin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Tiedän jumalallisen Ruubenin kalliin Jaakobin poikien kalliiksi aluksi. 

Patriarkka Simeonin, Jaakobin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Vaikka Simeon syntyikin toisena, ei hän suinkaan saa meiltä toisarvoista kunniaa. 

Patriarkka Leevin, Jaakobin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Mitä suurempaa kunniaa Sinä, Leevi, kaipaisit suurimman Jumalan jumalallisena palvelijana? 
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Patriarkka Juudan, Jaakobin pojan, jonka suvusta Kristus syntyi, muisto.

Säkeitä 

Juudaa ylistävät pelastuneet, sillä Juudasta tuli pelastus  Kristus. 

Patriarkka Sebulonin, Jaakobin pojan, jonka heimo eli rannikolla, muisto. 

Säkeitä 

Sebulon määrättiin asumaan rannikoilla ja liittämään yhteen maan ja meren. 

Patriarkka Isaskarin, Jaakobin pojan, jonka heimo oli maanviljelijöitä, muisto. 

Säkeitä 

Isaskar, joka ryhtyi maanviljelykseen, ylläpitää elämää tuottaessaan maasta leipää. 

Patriarkka Danin, Jaakobin pojan, jonka heimo oli tuomareita, muisto. 

Säkeitä 

Dan, vallan kieli, on ihmisten tuomari, joka jakaa kaikille oikeudenmukaista tuomiota. 

Patriarkka Gadin, Jaakobin pojan, jonka heimo ryösti ja tuli ryöstetyksi, muisto. 

Säkeitä 

Merirosvojen ryöstämänäkin Gad rientää ryöstämään ja saa voiton kaikista merirosvoista. 

Patriarkka Asserin, Jaakobin pojan, jonka heimo oli rikas hedelmällisistä pelloista, muisto. 

Säkeitä 

Asserilla on rikkautenaan runsaita tähkäpäitä, niinkuin on sanottu, ja hän ravitsee ruhtinaita  
runsaalla leivällä. 

Patriarkka Naftalin, Jaakobin pojan, jonka heimo on suuri joukko, muisto. 

Säkeitä 

Naftali, totisesti pysty vesa, jonka heimo kasvoi suureksi. 

Patriarkka Joosefin, Jaakobin pojan, jonka heimo oli kuulu ja maineikas, muisto. 

Säkeitä 

Kutsuessaan Sinua suureksi, Joosef, Sinun isäsi kuvasi heimosi kunniaa. 

Patriarkka Benjaminin, Jaakobin pojan, jonka heimo kääntyy villistä sävyisäksi, muisto. 

Säkeitä 

Aamulla suden tavoin syövä Benjamin osoittautuu illalla sävyisäksi ja jakaa ravintoa.

16



Peresin ja Serahin, patriarkka Juudan kaksospoikien, muisto. 

Säkeitä 

Yhdessä ylistän Juudan yhteistä siementä, kaksoisveljiä Peresiä ja Serahia. 

Hesronin, Peresin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Peresistä kasvoi Hesron, kuin oksa juuresta, ja molemmat ovat Abrahamin juurin jumalallisia oksia. 

Ramin, Hesronin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Hesron iloitsi, kun ei sairastanut lapsettomuutta, sillä hänen rakas lapsensa oli Ram. Amminadabin, 

Ramin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Amminadabin sanotaan kasvaneen Ramista, jonka pojaksi Raamattu hänet mainitsee. 

Nahsonin, Amminadabin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Juudan sukuisen Amminadabin lapsena Nahsonkin kuuluu Juudan heimoon. 

Salman, Nahsonin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Syntyessään Nahsonin kupeesta Salma jatkoi Abrahamin sukua. 

Boasin, Salman pojan, muisto. 

Säkeitä 

Evankelista, kenet kirjoitat tämän Salman pojaksi? Hän sanoo: Kirjoitan Boasin. 

Obedin, Boasin pojan, joka syntyi Ruutista, muisto. 

Säkeitä 

Ruutin kautta Obed on moabilaista sukua, mutta Boasin kautta selvä israelilainen. 

Iisain, Obedin pojan, muisto. 
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Säkeitä

Synnytä, Iisai, ja synnyttäköön Sinun sukusikin, kunnes siitä syntyy Lapsukainen, suuri Jumala. 

Kuningas Daavidin, Iisain pojan, muisto. 

Säkeitä 

Mitä sanoisin, kun Herra todistaa: Daavidin havaitsin ikään kuin omaksi sydämekseni? 

Kuningas Salomon, Daavidin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Elämän viisaitten joukossa ensimmäinen on viisas Salomo, jolla oli elämään hyvyyksien ensisija. 

Kuningas Rehabeamin, Salomon pojan, muisto. 

Säkeitä 

Sinulle, Rehabeam, minä punon suuren ylistyksen, kun kerron, että isoisäsi oli suuri Daavid. 

Kuningas Abian, Rehabeamin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Rehabeam huutaa Abialle sanoen: Minä olen Sinun isäsi ja Sinä minun lapseni. 

Kuningas Asafin, Abian pojan, muisto. 

Säkeitä 

Valtakuntien neliosainen kirja mainitsee Asafin suorana kuninkaana. 

Kuningas Josafatin, Asafin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Josafat oli hyvä koko elämässään, sillä isältään hän oli oppinut hyvän elämän. 

Kuningas Joramin, Josafatin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Josafatista meille syntyi Joram, isäkuninkaan kuningaspoika. 

Kuningas Ussian, Joramin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Ruhtinas Joram, Josafatin oksa, kantoi jalon hedelmän, Ussian. 
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Kuningas Jotamin, Ussian pojan, muisto.

Säkeitä 

Valtakunnan pesään syntyi Ussian poikasena Jotam. 

Kuningas Ahasin, Jotamin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Jotamin pään kruunu kruunaa jalosti myös Ahasin pään. 

Kuningas Hiskian, Ahasin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Itkullaan Hiskia pyyhki pois kuoleman. Niin suuri on kyynelvirtain voima! 

Kuningas Manassen, Hiskian pojan, muisto. 

Säkeitä 

Manasse vuodatti meille rukouksensa pelastavaiseksi katumuksen perustukseksi. 

Kuningas Amoksen, Manassen pojan, muisto. 

Säkeitä 

Purppuran keskellä syntynyt Amos oli kuningas ja kuninkaan lapsi. 

Kuningas Josian, Amoksen pojan, muisto. 

Säkeitä 

Tietäen, että Josia oli Jumalan edessä suuri, pelkään ylistäväni häntä liiankin vähän. 

Kuningas Jekonjan, Josian pojan, muisto. 

Säkeitä 

Kerrotaan, että Jekonja joutui elämään Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. 

Sealtielin, Jekonjan pojan, muisto. 

Säkeitä 

Ensimmäisenä lapsenaan pakkosiirtolaisuuteen jouduttuaan Juudan suku synnytti Sealtielin. 

Serubbabelin, Jerusalemin poltetun temppelin uudelleen rakentajan, muisto. 

Säkeitä 

Nebusaradan poltti Herran temppelin, jonka polttamisen Serubbabel rakentamalla kumosi.
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Abihudin, Serubbabelin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Abihud on vesa, jonka kasvatti Serubbabel. Kirjoitan vesan siinä kuin kasvattajankin. 

Eljakimin, Abihudin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Tarkka suvun kirjaaja Matteus kirjoittaa Abihudin pojaksi Eljakimin. 

Asurin, Eljakimin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Eljakimista kasvoi jumalallinen Asur, niin vakuutta meille jumalallinen Raamattu. 

Sadokin, Asurin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Ei jäänyt salaan Sadokin syntymä Asurista, vaan siitä tietoinen kirjoittaja kertoo sen. 

Jakinin, Sadokin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Sadokin poikaa kaipaaville Matteus esittää kirjassaan Jakinin. 

Elihudin, Jakinin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Jakinista syntyessään Elihud osoittautui lapseksi, mutta hän on osoittautuva myös lasta kasvattavaksi 
isäksi. 

Eleasarin, Elihudin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Katso, tiedän että Elihudkin synnytti lapsenaan Eleasarin, muista se, jos haluat. 

Mattanin, Eleasarin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Kuuntele Matteuksen kirjan syntyselvittäjää, joka sanoo Eleasarin synnyttäneen Mattanin. 
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Jaakobin, Mattanin pojan, muisto.

Säkeitä 

Myös Mattan saattoi elämään pojan, sillä hän tuli Jaakobin tuottajaksi. 

Joosef Kihlaajan, Jaakobin pojan, muisto. 

Säkeitä 

Joosef oli kihlaaja, jolla Henki ilmaisi jo ennen avioyhteyttä kihlatussa tapahtuneen sikiämisen. 

Vanhurskaan Melkisedekin muisto. 

Säkeitä 

Raamatussa Sinä, Melkisedek, ilman isää ja äitiä, kuvaat Kristuksen syntymistä. 

Vanhurskaan Jobin muisto. 

Säkeitä 

Saatuaan ansionsa mukaan Korkeimman kiittäjäkseen ei Job kaipaa maallisten kiitosta. 

Profeetta Mooseksen ja pappien Hurin ja Aaronin muisto. 

Säkeitä 

Hurin kanssa Aaron kuvasi ennalta Kristuksen kärsimystä, kun he kannattelivat Moosesta ristin 
muotoisesti.

Joosuan, Nunin pojan muisto. 

Säkeitä 

Mitkä sanat kykenisivät veisuin ylistämään Joosuaa, jonka kanssa Jumala Sanakin puhui. 

Pyhän profeetta Samuelin muisto. 

Säkeitä 

Oi jumalallinen, tulevan näkevä silmä, tee Jumalan silmä meille suopeaksi. 

Profeetta Natanin muisto. 

Säkeitä 

Syntien ankarana nuhtelijana Sinä, Natan, annat anteeksi niille, jotka sanovat: Me olemme syntiä 
tehneet.

Pyhän profeetta Danielin muisto. 
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Säkeitä

Pedotkin pelkäävät hyveen ystävää, sen osoitti suuri Daniel käytännössä. 

Kolmen pyhän nuorukaisen muisto. 

Säkeitä 

Pätsin tuli oli tulta ja viileyttä, tulta jumalattomille, mutta nuorukaisille viileyttä. 

Vanhurskaan Saaran, Abrahamin vaimon muisto. 

Säkeitä 

Jumalan viittaus voittaa hedelmättömänkin luonnon, siitä todistaa lapsen synnytyksen tuskat kokenut 
Saara.

Vanhurskaan Rebekan, Iisakin vaimon muisto. 

Säkeitä 

Miehistä parhain löysi vuodetoverikseen naisista parhaan  Rebekan. 

Vanhurskaan Lean, Jaakobin ensimmäisen vaimon muisto. 

Säkeitä 

Vaikka Herra ei ollut antanut armoa Lean kasvoille, niin hän antoi synnyttämisen armon hänen 
kohdullensa.

Vanhurskaan Raakelin, Jaakobin toisen vaimon muisto. 

Säkeitä 

Rakkaudella Raakel varasti isänsä jumalat, vaikka lopulta halasikin Jumalaa, Sanaa. 

Vanhurskaan Asenatin, ihanan Joosefin vaimon muisto. 

Säkeitä 

Aurinko voittaa kauneudessa tähdet, ja Asenat auringon alaiset neidot. 

Vanhurskaan Mirjamin, Mooseksen sisaren muisto. 

Säkeitä 

Lyöden sielunsa rumpua Mirjam sanoi: Laulakaamme taaskin Herralle. 

Vanhurskaan Israelin tuominneen Deboran muisto. 

Säkeitä 

Debora oli naisista järkevin, kun hän järkevästi tuomitsi Herran kansaa.
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Vanhurskaan Ruutin muisto. 

Säkeitä 

Jättäen oman kansansa ja uskontonsa Ruut liittyi Mooseksen kansaan ja Jumalaan. 

Vanhurskaan sarpatilaisen naisen, jonka tykö Elia lähetettiin, muisto. 

Säkeitä 

Sarpatilaisella vaimolla oli kylvämätöntä ruokaa, kun hän sai uudeksi niitykseen Elian. 

Vanhurskaan sunemilaisen naisen, joka osoitti vieraanvaraisuutta Elisalle, muisto. 

Säkeitä 

Elisa, jolle Sinä, sunemilainen nainen, aukaisit oven lukot, aukaisee Sinun kohtusi lukot. 

Vanhurskaan Juuditin, Holoferneksen surmaajan, muisto. 

Säkeitä 

Nainen, Juudit, surmasi Holoferneksen, hirveän asemiehen, jota kaikki miehet pelkäsivät. 

Vanhurskaan, Israelin kuolemasta pelastaneen Esterin muisto. 

Säkeitä 

Ester pelasti israelilaiset miehet, jotka kerran olivat pukeutumaisillaan tuonelan kypärään. 

Vanhurskaan Hannan, profeetta Samuelin äidin, muisto. 

Säkeitä 

Synnyttäessään rukouksen lapsen Samuelin, Hanna voitti monilapsisen Peninnan. 

Vanhurskaan Susannan muisto. 

Säkeitä 

Susannan siveä elämä sopii siveitten elämänohjeeksi. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Isien kanoni. Irmossi,  6.säv.

Oi sanomatonta ihmettä! | Hän, joka pätsin liekistä pelasti hurskaat nuorukaiset, | pannaan kuolleena 
hautaan, | ja se on pelastukseksi meille, jotka veisaamme: || Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja Jumala! 
(Kahdesti)
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Troparit 

Oi outoa ihmettä! Herra, joka korkeuksissa istuu valtaistuimella kärsi ottamassaan lihassa 
kuoleman, mutta jumaluuden voimassa Hän nousi ylös nostaen kanssansa iankaikkisuudesta asti 
kuolleet. (Kahdesti) 

Oi uskon johtaja, isä Abraham, kun Sinusta syntyi lihallisesti Kristus, Sinä osoittauduit Hengessä 
selvästi kansojen isäksi, meidän pelastukseksemme, jotka veisaamme: Siunattu olet Sinä, Lunastaja 
ja Jumala! 

Sielullisten laulu teki tylsäksi sieluttomien turhanaikaiset äänet, sillä polkien palavine ruumiinensa 
maahan pätsin tulen nuorukaiset huusivat vahingoittumattomina: Siunattu olet Sinä, Jumala! 

Hengessä nähden profeetta Daniel muinoin kuvasi Kristuksen toista tulemista ja ennusti sen 
peljättäviä tapahtumia huutaen: Siunattu olet Sinä, Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeettain ja isien ja muinoin selvästi ennustama outo ihme, puhdas Neitsyt, on saapunut meidän 
pelastukseksemme, jotka veisaamme: Siunattu olet Sinä, Lunastaja ja Jumala!

7.veisu. Esijuhlan 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 

Jumalallinen viinipuu tulee synnyttämään kasvattamansa tahrattoman rypäleen, joka vuodattaa ilon 
viiniä juomaksi meille, jotka huudamme Hänelle: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 

Jumalallinen mirha-astia, joka kantaa tuoksuvaa mirhaa, tulee Betlehemin luolaan tyhjentääkseen 
sen, ja se täyttää salaisella tuoksulla ne, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 

Ne pihdit, jotka profeetta Jesaja muinoin näki, tulevat kantaen kohdussaan jumalallista hiiltä, 
Kristusta, joka polttaa synnin koko aineen ja valistaa uskovaisten sielut.

Katabasia 

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

8. veisu. Isien kanoni. Irmossi,  6.säv.

Hämmästy vavisten taivas, | ja liikkukaa maan perustukset, | sillä katso, Hän, joka korkeimmissa 
asuu, luetaan kuolleitten joukkoon | ja vähäiseen hautaan majoitetaan. | Kiittäkää Häntä 
nuorukaiset, veisatkaa Hänelle papit, || kansat ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! (Kahdesti) 
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Troparit

Oi sanomatonta alentumistasi meidän kurjien tähtemme, Kristus! Sillä katso, kuolemattomana 
Jumalana Sinä maistoit kuolemaa ja Sinut pantiin ihmisenä hautaan. Mutta Sinä, Sana, nousit ylös ja 
nostit kanssasi alhaalla olleet, jotka korkeasti ylistävät Sinua kaikkina aikoina. (Kahdesti) 

Oi Kristus Herra, kuvaten edeltä Sinun uhriasi Abraham kuuliaisena Sinulle nousi vuorelle 
uhratakseen saamansa pojan lampaan tavoin, mutta Iisak ja vanhus saivat palata iloiten ja korkeasti 
ylistäen Sinua kaikkina aikoina. 

Oi Kristus, pyhille nuorukaisille, jotka olivat pukeutuneet Sinuun, jumalalliseen tuleen, ikäänkuin 
vaatteeseen, hillittömät lieskat muuttuivat mustiksi ja kääntyivät vilvoitukseksi, kun he veisasivat: 
Veisatkaa papit, kansat ylistäkää kaikkina aikoina! 

Sanomattomalla päätöksellä profeetta Daniel annettiin leijonien ruoaksi, mutta kuopan syvyydessä 
hän pidättyväisyyden oppien kautta sai pedot jumalisiksi paastokumppaneikseen. Oi Kristus, pelasta 
hänen, Abrahamin ja nuorukaisten rukousten tähden rauhaa meidät, jotka veisaamme ylistystäsi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt Maria synnyttää Betlehemin kaupungissa miehestä tietämättä Hänet, josta profeettain äänet 
uskoen ennustivat, Jeesuksen Emmanuelin, ihmisen muotoon tulleen Isän Jumalan Pojan ja yhtä 
aluttoman Sanan Pyhästä Hengestä.

8.veisu. Esijuhlan 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 

Huutakaamme enkelten kanssa riemuiten: Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa! Vapahtaja syntyy, 
Herra tulee maan päälle, Hänestä tähti antoi sanoman tietäjille, jotka nyt kiiruhtavat näkemään Hänet 
seimessä. Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Oi armorikas Herra, vapaaehtoisesti annoit kirjoittaa itsesi palvelijoitten joukkoon kuuliaisena 
keisarin käskylle, että Jumalana vapauttaisit ihmiskunnan pahan orjuudesta. Sentähden me riemuiten 
veisaamme: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kantaessaan Sinua, aluton Sana, uutena lapsukaisena ja miehestä mitään tietämättä Neitsyt sanoi 
ymmällään: En tiedä, ketä voisin maan päällä kutsua Sinun Isäksesi. Sentähden minä veisaan 
kaikkien kanssa Sinulle: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina

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. 
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Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi

9. veisu. Isien kanoni. Irmossi,  6.säv.

Älä itke minua Äitini, | nähdessäsi haudassa Poikasi, | jonka olet kohdussasi siemenettömästi 
kantanut, | sillä minä nousen ylös ja tulen kunniaani | ja ollen Jumala lakkaamatta ylennän 
kunniassa ne, || jotka Sinua uskolla ja rakkaudella ylistävät. (Kahdesti) 

Troparit 

Miksi valitat, luomakunta, kun näet ristillä ja haudassa elämän Herran ja Jumalan? Sillä Hän nousee 
ylös uudistaen sinut kirkkaasti, ylösnoustessaan kolmantena päivänä Hän kukistaa tuonelan ja 
nostaa kanssansa kuolleet, jotka ylistävät Häntä. (Kahdesti) 

Viettäessämme lakia vanhempien isien juhlaa kunnioittakaamme jumalallisesti heistä syntynyttä 
Jeesusta, sillä Abraham, Iisak ja Jaakob osoittautuivat profeettain ja lain perustukseksi ja uskon 
kautta armon hengellisiksi esikoishedelmiksi. 

Jumala, joka pensaan tulessa ilmaisi Moosekselle jumalallisessa näyssä ymmärryksen ylittävän 
salaisuuden, laskeutui tulee nuorukaisten tykö, ja jumalallisen luontonsa tulella Hän osoitti pätsin 
liekit vilvoitukseksi. 

Kokoontuen Abrahamin kanssa pyhät nuorukaiset, Jumalan ihmeellinen profeetta Daniel, Iisak, 
Jaakob sekä Mooses ja Aaron karkeloivat uskoen Kristuksen syntymän edellä ja rukoilevat 
lakkaamatta meille pelastusta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Koko luomakunta iloitsee Sinun synnytyksesi tähden, oi Neitsyt, sillä Betlehem on aukaissut meille 
Edenin. Katso, nauttien elämän puusta me kaikki uskoen huudamme alati: Herra, täytä meidän 
anomuksemme!

9.veisu. Esijuhlan 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 

Outoja, peljättäviä ja yliluonnollisia ovat salaisuudet! Kunnian Herra on tullut maan päälle ja 
pukeutunut itsensä köyhdyttäen luolassa lihaan haluten kutsua uudelleen Aadamin ja lunastaa 
Eevan synnytystuskista. 

Kapaloillasi Sinä päästät rikkomusten siteet, oi armollinen, ja suurella köyhyydelläsi teet kaikki 
rikkaiksi. Pantuna järjettömän pahuuden seimeen Sinä, Jumalan ikiaikainen Sana, päästät ihmiset 
järjettömyydestä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nyt ovat profeettain julistukset täyttyneet, sillä Hän, jonka he ennustivat tulevat aikojen lopulla, on 
saapunut ja ilmestynyt puhtaasta Neitseestä ruumiillistuneena. Ottakaamme Hänet puhtain mielin 
vastaan.
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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. 

Patriarkoista suurimmat, | lakia edeltäneet isät Abraham, Iisak ja Jaakob säteilivät valaisimien tavoin, | 
sillä heistä syttyivät kaikki profeetat | ja vanhurskaat kirkkaiden lamppujen tavoin || ja valistivat 
puhtaan profetian sätein koko pimentyneen luomakunnan.

Esijuhlan eksapostilario, 2.säv. 

Iloitse, Betlehem, | ja Sinä Efrata, valmistaudu, | sillä Jumalansynnyttäjä tulee luolaan | ja seimeen 
synnyttääkseen  sanomattomalla tavalla  Jumalan. | Oi peljättävää salaisuutta! | Hänen  jumalallisen  
syntymänsä kirkasta esijuhlaa viettävät nyt Abraham, Iisak, Jaakob ja kaikki patriarkat ja profeetat || 
sekä ihmiset enkelten kanssa.

Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 pyhien isien stikiiraa. 

5.säv.

Siion, Sinä Jumalan jumalallinen kaupunki, | korota totisesti äänesi ja julista isien jumalallista 
muistoa. | Kunnioita Abrahamin kanssa Iisakia ja autuasta Jaakobia. | Katso, Juudan ja leevin kanssa 
me ylistämme suurta Moosesta | ja jumalallista Aaronia | ja kiitämme Daavidin kanssa Joosuaa ja 
Samuelia. | Kokoontuneina jumalallisin esijuhlaveisuin ylistämään Kristusta me rukoilemme 
hyvyyttä Häneltä, || joka antaa maailmalle suuren armon.

Liitelauselma: Ole kiitetty, Herra, meidän isiemme Jumala. 

Tulkaa, Elia, joka kerran ajoit jumalallisilla, tulisilla vaunuilla, | ja Jumalassa viisas Elisa, iloitkaa 
yhdessä Hiskian ja Josian kanssa. | Te kaksitoista Jumalan innoittamaa profeettaa, | karkeloikaa 
Vapahtajan syntymäjuhlana, | ja kaikki te vanhurskaat veisatkaa. | Te autuaaksi ylistettävät 
nuorukaiset, jotka sammutitte Hengen vilvoituksella pätsin liekit, | rukoilkaa meidän puolestamme 
Kristusta || ja anokaa, että Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armon.

Liitelauselma: Sillä Sinä olet vanhurskas kaikessa, mitä meille tehnyt olet. 

Maan päälle on ilmestynyt Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | josta profeetat aikojen alusta asti ovat 
ennustaneet tulessa, | ja josta viisaat patriarkat ja vanhurskasten joukot julistavat. | Heidän kanssansa 
karkeloivat ihanat naisetkin, | Saara, Rebekka ja Raakel ynnä Hanna ja Mooseksen kunniakas sisar 
Mirjam. | Heidän kanssansa iloitsevat myös maailman ääret, | koko luomakunta riemuitsee, || sillä 
Jumala tulee syntyäkseen lihassa ja antaakseen maailmalle suuren armon.

Kunnia... Isien stikiira, 8.säv. 

Kaikki lain opettajat julistavat Kristuksen jumalallista syntymistä lihassa niille, | jotka ennen lakia 
saivat armon ilosanoman uskon kautta lakia korkeampina. | Sentähden he edeltä julistivat 
tuonelassakin vangituille, | että ylösnousemuksen kautta oli tuleva pääsy turmeluksesta. || Herra, 
kunnia olkoon Sinulle.
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Nyt... 2.säv. 

Korkeasti siunattu olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | sillä Hän, joka Sinusta lihaksi tuli, vangitsi 
tuonelan, | kutsui jälleen Aadamin, kukisti kirouksen voiman, vapahti Eevan, | kuoletti kuoleman, ja 
me Hänen kauttansa eläviksi tulimme. | Sentähden me veisaten huudamme: | Kiitetty olet Sinä, 
Kristus, meidän Jumalamme, | näin suosiollinen meille. || Kunnia olkoon Sinulle.

Suuri ylistysveisu ja päätös. 
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