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Neitsyt Marian syntymä
8. syyskuuta

Avuksihuutopsalmi
(Ps. 141, LXX)

Herra, minä huudan sinua, kuule mi nu a. Kuule  minua,  oi Her

6. stikiirasävelmä

ra.

Herra, minä huudan sinua, kuule mi nu a. Ota korviisi minun ää ne ni,

kun minä sinua huu dan. Kuu le mi nu a, oi Her ra.

Nous koon mi nun ru ko uk se ni niin kuin suitsutussavu sinun kasvojesi e teen,

minun kätteni ylennys olkoon sinulle ehtoo - uh ri. Kuu le mi nu a, oi Her ra.



Avuksihuutostikiira nro 1

1. liitelauselma (Ps. 130:1–2)

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.

Liitelauselman alku voidaan myös lukea.

Her ra, kuu le mi nun ää ne ni.

Jumala, jolla on hengellinen valtaistuin tai vaas sa,

6. stikiirasävelmä

on nyt varustanut itselleen pyhän istuimen maan pääl le.

Hän, joka viisaudessaan on taivaat vah vis ta nut,

on nyt ihmisrakkaudessaan valmistanut itselleen elävän tai vaan,

3



Avuksihuutostikiira nro 2

sillä hedelmättömästä juuresta hän kasvatti meille elämän tuottavan, puhtaan Äi tin sä.

Kunnia olkoon sinulle, Her ra, sinä ihmeellinen Jumala ja toivottomain toi vo.

Tar

2. liitelauselma (Ps. 130:2)

kat koot si nun kor va si ru ko us ta ni.

Tä mä on Her ran päi vä, ih mi set, i loit

6. stikiirasävelmä

kaa!

Sillä katso, Valon häämaja, Elämän Sanan kirja syn tyi,
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ja itäinen portti maailmaan päin auettuaan odottaa suuren Papin sisään   - käyn ti ä.

Se on ai no a port ti, joka johtaa luoksemme Kris tuk sen,

mei dän sie lu jem me pe las ta jan.

3. liitelauselma (Ps. 130:3–4)

Jos  sinä,  Herra,  pidät  mielessäsi  synnit,  Herra,  kuka  silloin   kes tää?

Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me e läi sim me si nun pe los sa si.

4. liitelauselma (Ps. 130:5)

Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja pa nen
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Avuksihuutostikiira nro 3–4

toi vo ni si nun sa naa si.

Kahdesti

Vaikka hurskaat,  hedelmättömät vai mot ovatkin Jumalan tahdosta tulleet he del mäl

6. stikiirasävelmä

li sik si,

loistaa jumalallinen Maria kirkkaimmin kaikista syn ty neis tä,

sillä   hän   syntyi   hedelmättömästä äi dis tä

ja synnytti yliluonnollisesti ja siemenettömästi kaikkien Ju ma lan.
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Hän on Jumalan ainosyntyisen Pojan ainoa port ti,

josta Jumala kulki sitä a vaa mat ta. Viisaasti on Herra järjestänyt kai ken

ja valmistanut pelastuksen kaikille ih mi sil le.

5. liitelauselma (Ps. 130:6–7)

Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,  hartaammin kuin vartijat aamua. Is ra el,

pa ne toi vo si Her raan!
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Avuksihuutostikiirat nro 5–6

Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa.

6. liitelauselma (Ps. 130:7b–8)

Hän lu nas taa Is ra e lin

kai kis ta sen syn neis tä.

          Kahdesti

Tänään   hedelmättömät   portit a vau tu vat

6. stikiirasävelmä

ja neitseellinen jumalallisen salaisuuden ovi a va taan.

Tänään alkaa Jumalan armo hedelmällisen toi min tan sa ja maailmaan syntyy Jumalan äi ti.
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Avuksihuutostikiira nro 7

Hänessä kaikki maan päällä olevat yhdistyvät tai vaal li siin

mei dän sie lu jem me pe las tuk sek si.

7. liitelauselma (Ps.117:1)

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Y lis tä kää hän tä kan sa kun nat!

Tämä päivä on koko maailman ilon al ku.

6. stikiirasävelmä

Tänään puhaltavat pelastusta enteilevät tuu let.
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Meidän  luontomme  hedelmättömyyden  aika  on o hi,

sillä hedelmätön synnyttää Luo jan ja synnytettyäänkin pysyy neit see nä.

Hänessä Jumala ottaa itselleen vieraan inhimillisen o le muk sen.

Hänessä sinä,  oi ihmisiä rakastava Kris tus, meidän sielujemme Lu nas ta ja,

valmistit  meille,  himojen  orjuuttamille, pe las tuk sen.
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Avuksihuutostikiira nro 8

8. liitelauselma (Ps. 117:2)

Rajaton on hänen rakkautensa, i ä ti hän on meil le us kol li nen.

Tä nään he del mä tön An na synnyttää jumalallisen lap su kai sen,

jonka Jumala on ennalta valinnut huolenpitonsa täyt ty myk sek si

ja kaikkeuden Kuninkaan  ja Luo jan, Kris tuk sen, a su muk sek si.

Kristuksessa  me, maasta luodut, olemme saaneet uudistetun luon non
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Kunnia... nyt... Aamen

Veisu Jumalansynnyttäjälle

ja päässeet jälleen iankaikkiseen e lä mään.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai na ja

6. stikiirasävelmä

i an kaik ki ses ti. Aa men.

Jumala,  jolla on hengellinen valtaistuin tai vaas sa,

on nyt varustanut itselleen pyhän istuimen maan pääl le.
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Lukija: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (28:10–17)
             Profeetta Hesekielin kirjasta (43:27–44:4)
             Sananlaskujen kirjasta (9:1–11)  

Litaniastikiira nro 1

Hän, joka viisaudessaan on taivaat vah vis ta nut,

on nyt ihmisrakkaudessaan valmistanut itselleen elävän tai vaan,

sillä hedelmättömästä juuresta hän kasvatti meille elämän tuottavan, puhtaan Äi tin sä.

Kunnia olkoon sinulle, Her ra, sinä ihmeellinen Jumala ja toivottomain toi vo.

Tä mä päi vä on pe las tuk sem me al ku, sillä  katso, sukupolvia  sitten

1. stikiirasävelmä
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Äidiksi,  Neitseeksi ja Jumalan astiaksi määrätty syntyy he del mät tö mäs tä.

Ii sain kannosta versonut vesa on puh jen nut kuk kaan! Riemuitkoon esi-isä Aadam ja

Ee va i loit koon, sil lä Aadamin kylkiluusta tehty saa autuaan tyttären ja pe ril li sen.

Ee va sa noo: "Mi nul le on syn ty nyt Lu nas ta ja,

jo ka va pa ut taa mi nut tuo ne lan kah leis ta."
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Litaniastikiira nro 2

I loit koon Daa vid ja soit ta en y lis tä köön Ju ma laa,

sillä Neitsyt syntyy hedelmättömästä äidistä meidän sielujemme pe las tuk sek si.

Tulkaa,  kaikki neitsyyden suo si jat ja puh tau den ra kas ta

2. stikiirasävelmä

jat!

Tul kaa, ot ta kaa rakastaen vastaan neit syy den kun ni a,

kovasta  kalliosta   virtaava   elämän läh de,
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Litaniastikiira nro 3

lapsettomasta syntynyt orjantappurapensas,  joka palaa aineettomassa tu les sa,

sii nä tulessa,  joka meidän sielumme puhdistaa ja vah vis taa.

Tä nään Jo a kim ja An na viettävät salaista riemujuhlaa ja lau

2. stikiirasävelmä

su vat:

"I loit kaa kans sam me, Aa dam ja Ee va, jotka muinoin rikkomuksellanne paratiisin sul jit te,

sillä meille on annettu kunniakas he del mä, ju ma lal li nen lap su kai nen Ma ri a,

joka avaa taas kaikille pa ra tii sin por tit."
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Litanian stikiira nro 4

He del mä tön An na synnyttää tänään kaikkeuden kuningattaren ja Jumalan a

2. stikiirasävelmä

su muk sen.

Hän on i an kaik ki sen Ju ma lan temp pe li,

häpeämättömän  tuonelan  tuho  ja  esiäiti Eevan elämä  ja tur va.

Sen  tähden   huutakaamme   mekin hä nel le:

"Siu nattu olet sinä naisten joukossa, ja siunattu on koh  - tu si he del mä!"
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Kunnia... nyt... Aamen

Veisu Jumalansynnyttäjälle

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, ai na ja i an kaik ki ses

8. stikiirasävelmä

ti.

Aa men.

Tä nä kirk kaa na juh la päi vä

8. stikiirasävelmä

nä

helistäkäämme hengen kanteloa, sillä Elämän Äiti, joka pimeyden poistaa, syntyy tänään Daavidin

sie me nes tä. Hän on Aadamin uudistaja ja Eevan au tuu teen kut su ja,
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Virrelmästikiira nro 1

katoamattomuuden lähde ja turmeluksen pois ta ja.

Hänessä olemme Jumalan olemukseen osallistuneet ja lunastetut kuo le mas ta.

Huutakaamme siis hänelle Gab ri e lin kans sa: "Ter ve, Ar moi tet tu!

Herra, joka sinun kauttasi tekee meille suuren laupeuden, on si nun kans sa si!"

Aa men. Ko ko maa il man i lon läh de, vei suin suu res ti y lis tet ty

4. stikiirasävelmä

Neit syt,
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Lukija: Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda isäsi suku. (Ps. 45: 11)

on syn ty nyt meille vanhurskaista Joakimista ja An nas ta.

Neitseen täydellinen puhtaus on tehnyt hänet Jumalan eläväksi temp pe lik si

ja to ti sek si Ju ma lan syn nyt tä jäk si.

Hänen rukouksiensa tähden lähetä,  oi Kristus Ju ma la,

maailmallesi rauha ja sieluillemme suu ri ar mo si.
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Virrelmästikiira nro 2

Oi Neitsyt, sinä kaikkien  ylistämä ty tär,

4. stikiirasävelmä

synnyit nyt enkelin ennustuksen mukaan

vanhurskaista Joakimista ja An nas ta.

Si nä o let tai vas ja Ju ma lan is tuin, puh ta u den as ti a,

i lon en nus ta ja ko ko maa il mal le,

mei dän e lä mäm me huo len pi tä jä, ki ro uk sen pois ta ja,
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Lukija: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. (Ps. 45:13)

Virrelmästikiira nro 3

siu na uk sen an ta ja. Sen tähden,  oi Jumalan valitsema Neit syt,

rukoile maailmalle rau haa ja meidän sieluillemme suur ta ar mo a.

Tänään riemuitkoon ennen hedelmätön An na, maan päällä olevat pukeutukoot par

4. stikiirasävelmä

haim piin sa,

ku nin kaat kar ke loi koot, pa pit rie muit koot, viettäköön koko maanpiiri riemu juh laa,

sillä Iisain juuresta on kasvanut kuningatar ja Isän viaton mor si an.
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Enää eivät äidit synnytä lapsiaan mur hees sa,

sillä ilo on puhjennut kukkaan ja elämän Valkeus loistaa jo kai sel le.

Enää ei Joakimin lah jo ja hyl jek si tä, sillä Annan valitus on vaihtunut i loon.

Sen täh den An na ke hot taa kin: "Iloitse kanssani, Herran valittu kan sa,

sillä Herra on antanut minulle jumalallisen kunniansa elävän aar re ai tan

meidän yhteiseksi iloksemme ja riemuksemme sekä sie lu jem me pe las tuk sek si."
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Kunnia... nyt... Aamen

Veisu Jumalansynnyttäjälle

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja i an kaik ki ses ti.

8. stikiirasävelmä

Aa men.

Tul kaa, kaik ki us ko vat, rien tä kääm me Neit seen juh

8. stikiirasävelmä

laan,

sillä tänään syntyy hän, joka oli ennalta Jumalan äi dik si mää rät ty.

Hän on neit seis tä i ha nin, Iisain juuresta viheriöinyt Aaronin sau va,
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profeettain ennustama, hurskaiden Joakimin ja An nan ve sa.

Hän  syntyy,  ja  maailma  hänen  kanssaan uu dis tuu;

hän  syntyy,  ja  kirkko  koristuksiinsa pu keu tuu.

Hän  on  pyhä  temppeli,  jumaluuden a suin si ja,

Her ran neit seel li nen pal ve li ja, ku nin kaal li nen ma ja,
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Lukija (voidaan myös laulaa): Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.

(Luuk. 2:29–32)
Simeonin virsi

Säv. Aleksander Arhangelski (1846–1924)
Sov. Juhani Matsi (1959–)

jossa toteutui Kristuksen kahden luonnon sanoin selittämättömän yhdistymisen

ih meel li nen sa lai suus. Tä tä sa lai suut ta kun ni oi tam me

ja lauluin ylistämme puhtaimman Neit seen syn ty mis tä.

Her ra, nyt si nä an nat si nun pal ve li ja si rau has sa läh te ä,

niin kuin o let lu van nut, niin kuin o let lu van nut. Mi nun
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Tropari

sil mä ni o vat näh neet si nun pe las tuk se si, jon ka o let kai kil le kan soil le

val mis ta nut: va lon, jo ka koit taa pa ka na

kan soil le, ja kirk ka u den, jo ka lois taa Is

rit.

ra e lil le.

Aa         - men.

Kolmesti

Sinun syntymäsi, Jumalansynnyttäjä Neit syt,

4. troparisävelmä

oli  ilosanoma  koko maa il mal le,
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sillä sinusta koitti vanhurskauden Aurinko — Kristus, meidän Ju ma lam me,

joka tehtyään tyhjäksi kirouksen tuotti siu na uk sen

ja poistettuaan kuoleman antoi meille iankaikkisen e lä män.

Her

Leipien siunaus

ra, ar mah da. Aa men.

Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja ian kaik ki ses ti.

Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja ian kaik ki ses ti. Aa men.
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Säv. Mihail Strokin (1832–1887)
Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa

Aa

Lukija: Heksapsalmit  (Alku voidaan laulaa.)

men. Kun

p

ni a ol koon Ju ma lal le kor ke uk sis sa ja

p

maas sa rau ha ja ih mi sil lä h vä tah to!

mf

Kun ni a ol koon Ju ma lal le kor ke uk sis sa ja maas sa rau ha ja
f

mf

ih mi sil lä hy vä tah to! Her

p

ra, a vaa huu le ni, niin mi nun

p

suu ni ju lis taa si nun kii tos ta si.

pp

Her ra, a vaa huu le ni,

pp

29



Jumala on  Herra

Tropari

niin mi nun suu ni ju lis taa si nun kii tos ta si.

Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meil le. Siu nat tu

4. troparisävelmä

on hän,

jo ka tu lee Her ran ni mes sä.

Sinun syntymäsi, Jumalansynnyttäjä Neit syt, oli ilosanoma koko maa il

4. troparisävelmä

mal le,

sillä sinusta koitti vanhurskauden Aurinko – Kristus meidän, Ju ma lam me,

joka tehtyään tyhjäksi kirouksen tuotti siu na uk sen
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Pieni ylistysveisu

ja poistettuaan kuoleman antoi meille iankaikkisen e lä män.

Y

(Papisto laulaa ensimmäisellä kerralla – sitten kuoro.)

lis täm me, y lis täm me si nu a, kaik kein py hin Neit syt,

ja kun ni oi tam me si nun py hi ä van hem pi a si ja si nun ja loim mal le syn ty

mi sel le si y lis tys tä vei saam me.

Herra, muista Daavidia, muista, mitä hän sai

1. liitelauselma (Ps. 132:1)

kär si ä.

Lauletaan ylistysveisu.
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Prokiimeni
(Ps. 45:18)

3.

Evankeliumin edellä
3.

2. liitelauselma (Ps. 132:13)

Herra on valinnut Siionin, sen hän on halunnut a sun nok seen.

Lauletaan ylistysveisu.

Mi nä säilytän nimesi polvesta pol veen,

ja sen tähden kansat ylistävät sinua nyt ja ai na.

Pappi, tai diakoni: Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja (Ps. 45:2)

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Her raa! Kiit tä kää Her raa!

Her ra, armahda. Herra, armahda.Herra, ar mah da. Niin myös si nun hen gel le si!
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Evankeliumin jälkeen

Kunnia olkoon sinulle

Evankeliumin edellä ja jälkeen

Her ra, kun ni a si nul le!

Lukija: Psalmi 51

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hen gel le.

6. stikiirasävelmä

Jumalansynnyttäjän   rukouksien täh den,

Armollinen, puhdista mei dät mo nis ta syn neis täm me.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aa men. Jumalansynnyttäjän rukouksien täh den,
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Stikiira

Armollinen, puhdista mei dät mo nis ta syn neis täm me.

Ar mah da mi nu a, Ju ma la, si nun suu res ta ar mos ta si,

pyy hi pois mi nun syn ti ni si nun suu res ta lau pe u des ta si!

Tä mä on Her ran päi vä, ih mi set, i loit

6. stikiirasävelmä

kaa!

Sillä katso,  Valon häämaja,  Elämän Sanan kirja syn tyi,
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Kanoni
1. irmossi

ja itäinen portti maailmaan päin auettuaan odottaa suuren Papin sisään   - käyn ti ä.

Se on ai no a port ti, joka johtaa luoksemme Kris tuk sen,

mei dän sie lu jem me pe las ta jan.

Aa men. Tul kaa, ih mi set, veisatkaamme virsi Kristukselle Ju ma

2. kanonisävelmä

lal le,

jo ka ja koi kah ti a me ren ja johdatti valitsemansa kansan pois Egyptin
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta (sivu 12)

or juu des ta, sil lä hän on y lis tet ty.

Moo

Katabasina Ristin juhlan 1. irmossi

ses te ki ris tin mer kin, kun hän lyö den sau val laan suo

8. kanonisävelmä

raan

ja koi kahtia Punaisenmeren jalan kul ke val le Is ra e lil le,

ja  sit -ten lyö den poikittain faraon so ta vau nu ja vas taan yh dis ti jäl leen me ren ve det.

Näin hän piirsi ilmaan voittamattoman so ta a seen.
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3. irmossi

Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta (sivu 13)

Sen täh den veisatkaamme Kristukselle, mei dän Ju ma lal lem me,

sillä hänen kunniansa on suu rek si tul lut.

Her ra, joka ristinpuun kautta kuoletit syn nin,

2. kanonisävelmä

vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän sy dä miim me,

jot ka si nul le y lis tys tä vei saa vat.
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Katabasi

4. irmossi

Aa ro nin sau va o li sa lai suu den tun nus merk ki

8. kanonisävelmä

nä,

sil lä se kukoistamisellaan osoitti oi ke an pa pin.

Niin myös Kirkossa, joka ennen oli  hedelmätön, nyt ku kois taa ris tin puu

sil le voi ma na ja vah vis tuk se na.

Her ra, minä kuulin sanoman sinun huo len pi dos ta si ja y lis tin si

2. kanonisävelmä

nu a,
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta (sivu 14)
Katabasi

5. irmossi

oi ai no a ih mi si ä ra kas ta va.

Mi nä kuu lin, oi Her ra, si nun huo len pi to si sa lai

8. kanonisävelmä

suu den,

mi nä ym mär sin te ko si

ja y lis tän si nun ju ma luut ta si!

Oi Kris tus, sinä, joka hajotit kuvauksien selittämättömän pi me

2. kanonisävelmä

y den
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Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta (sivu 15)

Katabasi

ja us ko vi en sy dä met jumalallisessa Neitseessä ilmestyneellä totuudella va lis tit,

valaise meidänkin tiem me si nun va lol la si.

Oi si nä ai na au tu as puu, jo hon on nau lit tu Kris tus, Ku nin gas ja Her

8. kanonisävelmä

ra,

si nuun kukistui se, joka oli puun kautta vie - tel lyt Ee van mut ta jo ka it se pet tyi,

sil loin kun oli ruumiillisesti ris tiin nau lit tu Ju ma la,
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6. irmossi

Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta (sivu 16)

Katabasi

jo ka an taa sie luil lem me rau han.

Her ran puoleen huusi Joona meripedon vat sas ta: "Mi nä ru koi len

2. kanonisävelmä

si nu a,

nos ta mi nut y lös hel ve tin sy vyy des tä, että minä sinulle, Pe las ta jal le ni,

uh rai sin y lis tys vei suin to tuu den hen ges sä."

Joo na ojensi meripedon vatsassa ris tin muo toi ses ti kä ten

8. kanonisävelmä

sä
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ja kuvasi selvästi Kristuksen pe las ta vi a kär si myk si ä.

Hä nen tulonsa ulos meripedon vatsasta kol man te na päi vä nä

ku va si ennalta ristiinnaulitun Kristuksen Jumalan yliluonnollista y lös nou se mus ta,

sil lä noustuaan kuolleista kol man te na päi vä nä

Kris tus va lis ti ko ko maa il man.

42



7. irmossi

Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta (sivu 17)

Vuorella tulessa palava orjantappura  - pen sas ja kastetta tihkuva Kaldean pät

2. kanonisävelmä

si

selvästi kuvasivat sinua, oi Ju ma lan mor si an,

sillä sinä otit aineelliseen helmaasi ai neet to man ju ma lal li sen tu len,

jo ka ei si nu a kui ten kaan polt ta nut. Sen tähden me sinusta syntyneelle huu dam me:

"Kii tet ty o let si nä, i si em me Ju ma la!"
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Katabasi

Jumalattoman hirmuvaltiaan mie le tön käs ky

8. kanonisävelmä

täyn nä uhkausta ja inhottavaa ju ma lan pilk kaa häm mäs tyt ti ih mi si ä,

mut ta ei pe to mai nen vi ha ei kä hu kut ta va tu li

pe läs tyt tä neet kol me a nuo ru kais ta, vaan liek ki en kes kel lä,

joi ta vastaan puhalsi kasteen tuova Hen ki, he vei sa si vat: "Siu nat tu o let si nä,
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8. irmossi

Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta (sivu 18)

suuresti ylistetty isiemme ja mei dän Ju ma lam me!"

Her ra, sillä pätsillä, johon olivat nuorukaiset hei te tyt, sinä kuvasit muinoin Äi

2. kanonisävelmä

ti ä si.

Ja se kuvaus pelasti nuo ru kai set tu les ta,

jossa he vahingoittumattomina käys ken te li vät. Äidillesi, joka sinun kauttasi il mes tyi

kai kil le maa il man ää ril le, me nyt vei saam me

ja kaik ki na ai koi na hän tä y lis täm me.
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Katabasi

Kiit tä kää, te kol me nuo ru kais ta, Ju ma laa, I sää, Luo

8. kanonisävelmä

jaa.

Vei sat kaa kiitosta Sanalle, joka tuli alas ja muutti tu len kas teek si,

ja kaik kein py hin tä Hen ke ä, jo ka an taa kai kil le e lä män,

y lis tä kää i an kaik ki ses ti.

Y

Ylistyslauselma

lis tä, sie lu ni,
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9. irmossi

Lukija: Kanonin troparit juhlamineasta (sivu 20)

Katabasi

Ju ma lan äi din kun ni al lis ta synt ty mis tä.

Neit syys on äi dil le ou to a ja syn ny tys neit seel le vie

8. kanonisävelmä

ras ta,

mut ta sinun kohdallasi, oi Ju ma lan syn nyt tä jä, kum mat kin to teu tui vat.

Sik si kaik ki kan sat maan pääl lä si nu a lak kaa mat ta y lis tä vät.

Oi Ju ma lan syn nyt tä jä, si nä o let sa lai nen puu tar

8. kanonisävelmä

ha,
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Kiitospsalmi 
(150; 148 LXX)

jon ka kylvämättömästä maasta kas voi Kris tus.

Hän is tut ti maan päälle eläväksi te ke vän ris tin puun.

Sik si me ku mar ram me ris ti ä ja y lis täm me

Kris tus ta ja Ju ma lan syn nyt tä jää.

Lukija: Eksapostilario (Kahdesti) Kaikki maanääret riemuitsevat sinun syntymästäsi, oi Neitsyt, Jumalansynnyttäjä Maria, aviota tuntematon Morsian, sillä tänään sinä päästit vanhempasi lapsettomuuden häpeästä ja esiäiti Eevan synnytystuskista. Kunnia... nyt... Aamen. Eeva ja Aadam, iloitkaa ja riemuitkaa! Profeetat ja apostolit, karkeloikaa yhdessä vanhurskaitten kanssa, sillä tänään syntyy vanhurskaista Joakimista ja Annasta Jumalansynnyttäjä, enkelien ja ihmisten yhteinen ilo.

Kaik ki, joissa henki on, kiit tä kää Her raa. Ylistäkää Herraa tai vais

1. stikiirasävelmä

ta,
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y lis tä kää hän tä kor ke uk sis sa. Sinulle,  Jumala,  sopii ylistystä vei sa ta.

Ylistäkää häntä, kaikki hä nen en ke lin sä,

ylistäkää häntä, kaikki hänen so ta jouk kon sa.

Sinulle,  Jumala,  sopii ylistystä vei sa ta.

1. liitelauselma (Ps. 150:2)

Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää hän tä, hän on suu

1. stikiirasävelmä

ri!
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Kiitosstikiira nro 1–2

2. liitelauselma (Ps. 150:3)

Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harp pu a ja lyy raa soit

1. stikiirasävelmä

ta en!

Oi

Kahdesti

suur ta ih met tä! Hedelmättömästä äidistä syntyy elämän läh

1. stikiirasävelmä

de,

ja ar mo alkaa hedelmällisen toi min tan sa. Iloitse, Joakim,  Jumalan va lit se ma i sä,

sil lä maasta luotujen joukossa ei ole toista si nun ver tais ta si.

Sinusta on syntynyt meille Jumalansynnyttäjä Neit syt,
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Kiitosstikiira nro 3

Jumalan asumus, kaikkein pyhin vuo ri.

3. liitelauselma (Ps. 150:4)

Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luut tu a

1. stikiirasävelmä

ja hui lu a soit ta en!

Oi suur ta ih met tä! Koko luomakunnan Luojan ja Kaikkivaltiaan

1. stikiirasävelmä

tahdosta versoi hedelmättömästä äidistä jalo he del mä,

joka hyvyyden hedelmättömyyden kokonaan maailmasta pois ti.
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Kiitosstikiira nro 4

Äidit, viettäkää Jumalansynnyttäjän äidin kanssa rie mu juh laa ja huu ta kaa:

"Ter ve, Ar moi tet tu! Si nun kans sa si on Her ra,

joka sinun kauttasi antaa maailmalle suuren lau pe u den!"

4. liitelauselma (Ps. 150:5)

Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä rie muk kain sym

1. stikiirasävelmä

baa lein!

Puhtauden eläväksi pylvääksi ja armoa vuo dat ta vak si as ti

1. stikiirasävelmä

ak si
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Kunnia... nyt... Aamen

o soit tau tui kun ni a kas An na,

jo ka syn nyt ti neit se y den ju ma lal li sen ku kan.

Puhdas Neitsyt antaa kaikille neitseille ja viattomuuden hyvettä janoaville neit se y den

i ha nuu den sekä lahjoittaa kaikille uskoville suuren ar mon.

Kunnia  olkoon  Isälle  ja  Pojalle  ja  Pyhälle  Hengelle  nyt,  aina  ja

 1. stikiirasävelmä

i an kaik ki ses ti. Aa men.
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Veisu Jumalansynnyttäjälle

Tä mä on Her ran päi vä, ih mi set, i loit

1. stikiirasävelmä

kaa!

Sil lä katso, Valon häämaja, Elämän Sanan kir ja syn tyi,

ja itäinen portti maailmaan päin auettuaan odottaa suuren Papin si sään käyn ti ä.

Se on ai no a port ti, joka johtaa luoksemme Kris tuk sen,

mei dän sie lu jem me pe las ta jan.

Suuri ylistysveisu
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Tropari

Sinun syntymäsi, Jumalansynnyttäjä Neit syt, oli ilosanoma koko maa

4. troparisävelmä

il mal le,

sillä sinusta koitti vanhurskauden Aurinko – Kristus, meidän Ju ma lam me,

joka tehtyään tyhjäksi kirouksen tuotti siu na uk sen

ja poistettuaan kuoleman antoi meille iankaikkisen e lä män.

EkteniatVigilian loppuveisut1. hetki
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