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Neitseen Marian Temppeliintuominen

 21. marraskuuta

Avuksihuutopsalmi 
(Ps. 141, LXX)

Aa men. Her ra, minä huudan sinua, kuu le mi nu

1. stikiirasävelmä

a.

Kuule minua, oi Her ra. Her ra, minä huudan sinua kuu le mi nu a.

O ta kor vii si mi nun ää ne ni,

kun mi nä si nu a huu dan. Kuule minua, oi Her ra.

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



Avuksihuutostikiira nro 1

mi nun kät teni ylennys olkoon sinulle eh too uh ri. Kuule minua, oi Her ra.

Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?

Liitelauselma (Ps. 13o: 3–4) 1. sävelmä

Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, et tä me e läi sim me

si nun pe los sa si.

Us kovaiset, viettäkäämme tä nään juh laa,

1. stikiirasävelmä
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veisatkaamme Herralle psalmeja ja lau lu ja

ja kun nioittakaamme hänen pyhitettyä ma jaan sa, e lä vää lii ton ark ki a,

joka on sijoittanut itseensä si     - joit tu mat to man Sa nan,

sillä tämä maja tuodaan Herran eteen lap su kai se na

ja ylimmäinen pappi Sakarias iloiten vastaanottaa hä net niin kuin Ju ma lan a su muk sen.
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Liitelauselma:  Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. (Ps. 130: 5) 

Avuksihuutostikiira nro 2

Tä nään Kris tuksen Jumalamme pyhän kunnian e lä vä temp pe

1. stikiirasävelmä

li,

naisten joukossa ainoa puhdas ja siu nat tu,

tuo daan lain alaiseen temppeliin pyhissä a su maan.

Marian kanssa iloitsevat hengessä Jo a kim ja An na,

neit sei den kuo rot vei saa vat Her ral le
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Liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. 

                         Israel, pane toivosi Herraan!  (Ps. 130: 6-7)

Avuksihuutostikiira nro 3

ja psalmein ylistävät ja kunnioittavat hänen Äi ti ään.

Oi Ju ma lan syn nyt tä jä Neit syt! Sinä olet profeettain julistus, apostolien kun

1. stikiirasävelmä

ni a,

marttyyrien kerskaus ja kaikkien maasta luotujen uu dis ta ja,

sillä sinussa olemme päässeet sovintoon Ju ma lan kans sa,

ja sinä esirukouksillasi pe las tat mei dät. Sen täh den me, oi Puh tain,
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Liitelauselma: Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. 

                         Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130:7-8) 

Avuksihuutostikiira nro 4

kunnioitamme saapumistasi Herran temp pe liin

ja veisaamme sinulle enkelten kanssa: "I loit se!"

Py hä Hen ki ohjaa pyhän ja puhtaan Neitseen asumaan kaikkein py him

4. stikiirasävelmä

pään,

jos sa en ke li ruok kii hän tä, sillä hän on totisesti meidän Jumalamme kaikkein pyhin

temp pe li. Jumala, kaiken pyhittäjä ja siu naa ja, asettuu asumaan hä neen
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Avuksihuutostikiira nro 5

Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat! (Ps. 117:1)

ja jumaloittaa läsnäolollaan langenneen ih mis luon non.

Tä nään neit seet i loit se vat ja saattavat lamput käsissään hengellisen

4. stikiirasävelmä

va lon,

Ju ma lan lap su kaisen Marian, papillisesti kaikkein py him pään.

Näin he ennalta julistavat sanomatonta jumalallista kirk ka ut ta,

joka koittaa hänestä ja va lis taa hen ges sä ne, jot ka pi mey des sä va el ta vat.
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Liitelauselma: Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. (Ps. 117:2) 

Avuksihuutostikiira nro 6

Kunniallinen Anna huudahti i los ta: Sakarias, ota vastaan hänet,

4. stikiirasävelmä

josta Jumalan profeetat ovat hengessä saar nan neet.

Vie hä net py hään temp pe liin nauttimaan hengen ra vin to a,

että hänestä tulisi kaikkien Valtiaan valta is tuin,

Kuninkaan palatsi, Herran leposija ja va loi sa a su mus.
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Kunnia... nyt... Aamen

Jumalansynnyttäjälle

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

8. sävelmä

Aa men. Lap   - sukaisena sinä, Jumalan Morsian ja Val

8. stikiirasävelmä

ti a tar,

as tuit Her ran temp pe liin tullaksesi kasvatetuksi kaikkein pyhimmässä py hi te tyn ta voin,

ja Gabrielin käskettiin ruokkia sinua, oi Vi at to min.

Kaikki taivaalliset olennot hämmästyivät nähdessään Pyhän Hengen sijoittuvan si nuun.
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Litaniastikiira nro 1

Pelasta meidät, oi puhdas Ju ma lan äi ti.

jota taivaassa ja maan pääl lä kun ni oi te taan.

Iloitkoon tänään taivas ja pil vet rie muit koot,

1. stikiirasävelmä

sillä meidän Jumalamme on tehnyt suuria ih mei tä.

Hedelmättömästä äidistä on lupauksen mukaan syntynyt lap su kai nen,
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i tään joh ta va port ti. Hänet on ennalta valittu Jumalan puh taak si a su muk sek si.

Hänet tuodaan tänään pyhään temppeliin ja uhrataan Jumalalle kuin viaton uhri lam mas.

rie      - muitkoon Daavid, soittakoon harppua ja lau su koon:

”Neitseet ja läheiset ystävät saattavat hänet Kuninkaan tykö Ju ma lan ma jaan,

hä nen alt ta ri huo nee seen sa. Siellä Neitsyt kasvatetaan asumukseksi hä nel le,

joka on ennen kaikkia aikoja syntynyt Isästä meidän sielujemme pe las tuk sek si."
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Litaniastikiira nro 2

Tänään Jumalan asuintemppeli — Jumalansynnyttäjä — tuodaan Herran temp   -

4. stikiirasävelmä

pe liin,

ja Sakarias ottaa hänet vas taan. Tä nään kaik kein py hin i loit see,

ja enkelien kuoro salaisesti rie muit see.

Heidän kanssaan viettäkäämme mekin tänään juhlaa ja huutakaamme Gabrielin

sa noin: "I loit se, Ar moi tet tu,
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Litaniastikiira nro 3

laupeudessaan suuri Herra on si nun kans sa si!"

Tul kaa, kaik ki kan sat, ylistäkää viatonta Neit syt

4. stikiirasävelmä

tä,

jo ka tuo tiin lap su kai se na temp pe liin. Hänestä profeetat en nus ti vat,

sillä hänet oli ennalta valittu puhtaaksi Äi dik si

ja totiseksi Jumalan syn nyt tä jäk si. Hänen esirukouksiensa tähden suo, Her ra,
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Kunnia... nyt... Aamen

Veisu Jumalansynnyttäjälle

meille rauhasi ja suu ri lau peu te si.

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

5. sävelmä

kaik ki ses ti. Aa men. Meil le on koittanut suuri ja pyhä

5. stikiirasävelmä

päi vä,

sillä tänään ainaiseksi Neitseeksi valittu tuodaan Herran temp pe liin.

Vanhurskas Sakarias, Kastajan isä, puhkeaa rie muun,
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sillä kaikkien murheellisten lohduttaja tulee temp pe liin

pyhittäytyäkseen kaikkeuden Kuninkaan a sun nok si.

I loit koon Jo a kim ja An na rie muit koon,

sillä he toivat Jumalalle Valtiattaren kolmevuotiaana lap su kai se na.

Äidit, riemuitkaa heidänkans saan! Neit seet, i loit kaa! Hedelmättömät, viettäkää juh laa,

sillä kaikkein viattomin Valtiatar avasi meille taivaan valta kun nan.
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Virrelmästikiira nro 1

Iloitkoot ja riemuitkoot kaikki tä nä päi vä nä.

Tai    - vas ja maa iloitsevat nähdessään ainoan Neitseen ja viattoman, hengellisen tai

5. stikiirasävelmä

vaan,

tu le van Ju ma lan temp pe liin

kas vaak seen siel lä kun ni ak kaas ti. Hänelle Sakarias ihmetellen huu taa: ”Her ran o vi,

a vaan si nul le temp pe lin o ven! Rie muit se Ju ma las sa, sil lä mi nä tie dän ja us kon,
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Virrelmästikiira nro 2

et tä edeltä ilmoitettu Israelin pelastus on il mes ty vä ja sinusta syntyy Jumala– Sa na,

joka antaa maailmalle suu ren lau pe u den.”

Ju

Liitelauselma: Juhlapuvussa hänet viedään kuninkaan eteen.
                         Neidot, ystävättäret, seuraavat häntä.  (Ps. 45:15)

ma lan ar mon vaikutuksesta Anna iloiten saattaa Armoitetun Jumalan temp pe liin.

Puhtaan Neitseen edellä valaisevat lampuillaan tietä neit seet, jot ka ke hot ta vat:

Mene lapsukainen, Luojasi tykö kuin ihana suitsutus           - sa vu.
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Virrelmästikiira nro 3

Astu kaikkein pyhimpään ja opi tuntemaan sa lai suu det.

Val   - mistaudu siellä Jeesuksen kunnialliseksi Äidiksi ja jumalalliseksi a su muk sek si,

sillä Herra antaa maailmalle suu ren lau pe u den.

Liitelauselma: Heitä viedään riemusaatossa, he astuvat kuninkaan palatsiin. (Ps. 45:16)

Ju ma lan temp  - peliin astuu nyt Jumalan itseensä sijoittanut hengellinen temp

5. stikiirasävelmä

pe li,

kaik kein py hin Neit syt, ja hänen edellään käyvät lamput käsissäänneit seet.
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Kunnia... nyt... Aamen

Jo a kim ja An na i los ta kar ke loi vat, sillä heistä on syntynyt meidän Luojamme Äi ti.

Neit seiden saattamana kaikkein viattomin astuu jumalallisiin a sun toi hin,

en ke lin kä des tä hän saa ra vin ton sa ja ajan täytyttyä hän osoittautuu Kristuksen Äi dik si,

hänen, joka antaa maailmalle suu ren lau pe u den.

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

6. sävelmä
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Veisu Jumalansynnyttäjälle

i an kaik ki ses ti. Aa men.

Uskovaiset, kiiruhtakaa suurin jou koin viettämään hengellistä juh

6. stikiirasävelmä

laa!

Ylistäkää hartain mielin jumalallista lapsukaista  - Neitsyttä ja Jumalan äi ti ä,

joka tuodaan Herran temp pe liin ja joka on ennalta valittu kaikkivaltiaan

Kristuksen ja Jumalan a sun nok si! Neitseet, käykää ainaisen Neitseen e del lä,
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valaiskaa tietä ja kunnioittakaa hänen kunniallista kul ku aan!

Äidit, unohtakaa kaikki su run ne ja iloiten seuratkaa hän tä,

jonka osana on olla Jumalan äi ti ja ilon lähde maa il mal le!

Huutakaamme enkelin kanssa Ar moi te tul le,

joka  alati  rukoilee  puolestamme: "I loit se!"

22



Tropari

Jumala on Herra

Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon ju lis tus ja ihmisten pelastuksen en

4. troparisävelmä

nus tus:

Herran temppelissä julkisesti Neitsyt il mes tyy ja kaikille Kristuksen edeltä il moit taa.

Veisatkaamme siis mekin hänelle suurella ää nel lä:

"I loit se, si nä, jonka kautta Luojan huolenpito to teu tuu."

lauletaan kolmesti

Jumala  on  Herra  ja  hän  ilmestyi mei le.

4. troparisävelmä
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Pieni Ylistysveisu

Siu nat tu on Hän, jo ka tu lee Her ran ni meen.

Polyeleopsalmi

Y lis täm me, y lis täm me si nu a,

kaik kein py hin Neit syt. Ju ma lan va lit se ma lap su kai nen

ja kun ni oi tam me käy mis tä si Her ran temp pe liin.

liitelauselma 1

Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa, Pyhällä vuo rel lan sa.
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Prokimeni
(Ps. 45.11)

Evankeliumin jälkeen

liitelauselma 2

Kauniina  kohoaa,  kaiken  maan i lo na.

Kuu le, tytär, katso  ja kal lis ta kor va si. kat so ja kal lis ta kor va si.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl le Hen gel le.

Tänään suuren Kuninkaan elävä temppeli tulee temp pe liin

2. stikiirasävelmä

valmistautuakseen hänen jumalalliseksi a sun nok seen. Ih mi set rie muit kaa!
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Nyt aina ja iankaikkises ti. Aa men.

Tänään suuren Kuninkaan elävä temppeli tulee temp pe liin

2. sävelmä

valmistautuakseen hänen jumalalliseksi a sun nok seen. Ih mi set rie muit kaa!

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

6. stikiirasävelmä

si,

pyy hi pois mi nun syn ti ni Si nun suu res ta lau peu des ta si.
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Stikiira

Tänään Jumalan asuintemppeli - Jumalansynnyttäjä - tuodaan Herran temp pe

4. stikiirasävelmä

liin,

ja Sakarias ottaa hänet vas taan. Tä nään kaik kein py hin i loit see

ja enkelien kuoro salaisesti rie muit see.

Heidän kanssaan viettäkäämme mekin tänään juhlaa ja huutakaamme Gaabrielin sa noin:

I loit se, Ar moi tet tu, laupeudessaan suuri Herra on si nun kans sa si.
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4. kanonisävelmä
Kanoni

1.irmossi

Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Py häl lä Hen gel lä

ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin kun ni ak si.

Minä vietän juhlaa kirk kaas ti rie mui ten. ja iloiten veisaan ylistystä hänen ih meil len sä.

troparit Juhlamineasta sivulta 34

Kris

Katabasina Joulun kanoni
1. irmossi

tus syn tyy Kiit tä kää! Kris tus tai va has ta vas taan ot ta kaa!

Kris tus maan pääl lä y let kää kor ke u teen. Vei sat koon Her ral le ko ko maa
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ja ih mi set rie mui ten y lis tä kööt hän tä, sil lä hän on kun ni oi tet tu.

3.irmossi

Jumalansynnyttäjä, sinä elävä, ehty    - mä tön läh de,

vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet vei saa ja si

ja kun ni al li sen temp pe liin käyn ti si täh den

tee meidät kelvollisiksi saamaan kun ni an sep pe leet.

troparit Juhlamineasta sivulta 35

En

Katabasina Joulun 3. irmossi

nen kaikkia aikoja isästä eroamattomasti syntyneelle Po jal le
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ja viimeisinä aikoina Neitseestä ihmiseksi tulleelle Kris tuk sel le huu ta kaam me:

Py hä o let si nä Her ra, jo ka meil le ar mon sar ven y len sit.

Pro

4.irmossi

feet ta Ha ba kuk katsellessaan hengessään Jumalan käsittämätöntä pää tös tä

sinun, kaikkeinkorkeimman lihaksitulemista Neit sees tä, huu dah ti:

Kunnia olkoon sinun voimallesi, oi Her ra!

troparit Juhlamineasta sivulta 37

Kris

Katabasina Joulun 4. irmossi

tus sinä vesa Iisain kannosta ja siitä puh jen nut kuk ka,
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si nä Ylistetty olet kasva  - nut Neit sees tä; sinä laskeuduit metsän varjoamalta vuo rel ta,

tul tu a si ihmiseksi, oi ruumiiton Jumala, koskemattomas    - ta Neit sees tä.

Kunnia olkoon voimallesi, oi Her ra!

5.irmossi

Kaikki hämmästyivät sinun pyhää

temp pe liin käyn ti ä si, sillä sinä aviotatuntematon Neit syt,

jo ka it se o let puh ta hin temp pe li, as tuit si säl le Ju ma lan temp pe liin
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ja nyt pal kit set rau hal la kaik ki a nii tä, jot ka si nul le y lis tys tä vei saa vat.

troparit Juhlamineasta sivulta 38

Rau

Katabasina Joulun 5.irmossi

han Ju ma la, lau pe u den I sä,

si nä lä he tit meille suuren neuvo - si en ke lin, jo ka an taa meil le rau han.

sen tähden johdettuina jumalantuntemisen val ke u teen me yös tä al ka en val vom me

ja ylistystä veisaamme sinulle, oi ihmisi -ä ra kas ta va. Tul

6.irmossi

kaam me, Ju ma las sa vii saat,
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Jumalanäidin kunniakasta juhlaa vie tä en, pau kut ta kaam me rie mui ten kä si ä

ja hänestä syntynyttä Jumalaa y lis tä kääm me.

troparit Juhlamineasta sivulta 39

Me

Katabasina Joulun 6.irmossi

ren pe to heitti vatsastansa Joo nan i kään kuin lap sen

samana jona oli hänet si sään sä kin niel lyt. Niin myös Sana, oltuansa Neit sees sä

ja otettuansa hänestä muodon, tuli hä nen kaut tan sa maa il maan

säi lyt tä en hä nen puh ta u ten sa; sillä hän, kärsimättä itse turmeltumista, säilytti synnyttäjän-
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sä kin va hin goit tu mat to ma na.

Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua

7.irmossi

Luo jan si jaan,

vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan tulen vei sa ten: Kii tet ty o let si nä,

yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Ju ma la.

troparit Juhlamineasta sivulta 40

Katabasina Joulun 7.irmossi

Nuorukaiset, yhdessä hurskau teen kas va te tut, ylenkatsoivat jumalattoman käs kyn

eivätkä tulen uhkaavaa vaa raa pel jäs ty neet, vaan seisoen liekkien kes - kel lä vei sa si vat:
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Kiitetty olet sinä, isiem me Ju ma la! Kuu

8.irmossi

le, nuo ri, puh das Neit syt,

julistakoon Gabriel sinulle Ylimmäisen ikivanhan, totisen neu von:

O le val mis vas taan ot ta maan Ju ma la,

sillä sinussa on käsittämätön Jumala asuva kuole vais ten kans sa.

mut ta sen täh den mi nä i loi ten huu dan:

kaikki Herran luodut kiittäkää Her raa!

troparit Juhlamineasta sivulta 42
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Kas

Katabasina Joulun 8.irmossi

tet ta syn nyt tä vä pät si o li ta vat to man ih meen e si ku va

na, sil lä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä nuo ru kai si a

Niin jumaluuden tulikaan ei polttanut Neit syt tä, jo hon se si joit tui.

Sen täh den y lis tä en vei sat kaam me: Ko ko luo ma kun ta

kiittäköön Herraa ja iätkaiket hän tä y lis tä köön!

Pyhittämättömät eivät

9. irmossi

saa kos ket taa Jumalan elävää liiton ark ku a,
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mutta uskovat saavat lakkaamatta veisata iloiten Ju ma lan syn nyt tä jäl le

en ke lin ter veh dys tä: "Oi puh das Neit syt,

sinä olet kaikista luoduista kor kein."

troparit Juhlamineasta sivulta 43

Mi

Katabasina Joulun 9.irmossi

nä nä en ou don ja ihmeellisen sa lai suu den: Nä en luo lan tai vaa na,

Neit seen ke ru bi is tui me na, sei men sem moi se na paik ka na, jos sa ma kaa
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 Kiitospsalmi 
(150; 148 LXX) 

si joit tu ma ton Kris tus Ju ma la, jo ta me vei sa ten y lis täm me.

Kaik ki, joissa henki on, kiit tä kää Her raa. Y lis tä kää Her raa tai vais

1. stikiirasävelmä

ta,

y lis tä käähän 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 sota jouk kon sa.

Sinulle,  Jumala,  sopii ylistystä vei sa ta.
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Liitelauselma: Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri! (Ps. 149:9)

Kiitosstikiira nro 1

Liitelauselma: Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen! (Ps.150:3)

Kiitosstikiira nro 2

Neit seet saattavat ainaista Neitsyttä palavat kyntti lät kä sis sään,

1. stikiirasävelmä

ja hen ges sään pro fe toi vat: Ju ma lan syn nyt tä jä, Jumalan elävä temp pe li,

tuodaan neitseellisessä kunniassa lapsukaisena Herran temp pe liin.

Pyhän lupauksen jalo hedelmä, totinen Ju ma lan syn nyt tä

1. stikiirasävelmä

jä,

on osoittautunut luomakuntaa kor ke am mak si.
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Liitelauselma: Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen! ( Ps. 150:4)

Kiitostikiira nro 3

kun hänet hurskaasti viedään Jumalan huo nee seen,

hän täyt tää van hem pi en sa ru ko uk sen,

ja jumalallinen Henki varjelee hänen puh tau ten sa.

Oi Neit    - syt, sinä nautit uskossa taivaan leipää Her ran temp pe lis

1. stikiirasävelmä

sä

ja synnytit maailmalle elämän lei vän, Ju ma lan Sa nan.
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Liitelauselma: Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein! (Ps. 150:5)

Kiitosstikiira nro 4

Pyhä Henki pyhitti ja kihlasi sinut, e lä vän temp pe lin,

ja teki sinusta Isän Jumalan mor si a men.

Auetkoon   Herran   temppe lin o vi

1. stikiirasävelmä

sillä nyt sisään astuu kaikkien Kuninkaan elävä temppeli ja valta is tuin.

Vanhurskas Joakim tuo uhrilahjaksi Herralle Neit seen,
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Kunnia ... nyt ... Aamen

Jumalansynnyttäjälle

jonka Jumala on valinnut puhtaaksi Äi dik seen.

Kunnia olkoon Isälle ja... nyt, aina...iankaikkises ti. Aa men.

2. stikiirasävelmä

Tänään viattomin Neitsyt tuodaan temp pe liin,

2. stikiirasävelmä

jossa hänet kasvatetaan kaikkien Kuninkaan Jumalan ja meidän elämämme Kasvattajan a sun nok si.

Tä nään kaik kein pyhin kolmivuotiaana lapsukaisena tuodaan kaik kein py him pään.
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Tropari

Tervehtikäämme häntä Gabrielin kans sa: I loit se, ai no a siu nat tu nais ten jou kos sa!

Suuri Ylistysveisu

Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon ju lis tus ja ihmisten pelastuksen en

4. troparisävelmä

nus tus:

Herran temppelissä julkisesti Neitsyt il mes tyy ja kaikille Kristuksen edeltä il moit taa.

Veisatkaamme siis hänelle suurella ää nel lä:

I loit se si nä, jonka kautta Luojan huolenpito to teu tui.
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Kontakki

Va pah ta jan puh tain temp pe li, kallisarvoinen häämaja Neit

4. troparisävelmä

syt,

Jumalan kunnian pyhitetty aar teis to tuodaan tänään Herran huo nee seen,

jonne hän vie mukanaan armon Jumalan Hen ges sä.

Hänelle ylistystä veisaavat en ke lit, hän on tai vaal li nen ma ja.
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