
 

 

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KIITOSVIRSI 

Kaikilla kahdeksalla ekhoksella 
(Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) 

Säv./sov. Jaakko Olkinuora 
 

1. ekhos 
 

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, Vapahtajastani. 
  

  
   Me    y  lis   tämme   Si     nu     a     jo   ka      o      let    ke ru   be   e 


 ja  kun ni   oi  tet   ta     vam   pi          ja      se   ra     fe       ja   ver   rat 

  
  to   masti   ja    lom  pi         Si    nu a puhdas   Neit  syt   Sa    a   nan 

     
  syn nyttäjä         Sinu   a      to    tinen Juma lan  syn nyt     tä     jä. 

 
Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen: Katso, tästedes kaikki 

sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Me ylistämme... 

Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuri, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen 

laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Me 

ylistämme... 

Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaa; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät 

ajatukset sydämessään. Me ylistämme... 

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän 

on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me 

ylistämme... 

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa laupeuttaan 

Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on 

meidän isillemme puhunut. Me ylistämme... 



 

 

2. ekhos 
 

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, Vapahtajastani.  

 

  
  Me   y       lis     tä      äm    me   Si   nu  a       jo      ka     o   let   ke   ru 


   be   ja   kun    ni     oi   tet   ta  vampi   ja    se      ra      fe   ja   ver rat 

   
   to   mas ti     ja  lompi       Si      nu    a      Puh   das  Neitsyt  Sa   nan 

 
  syn   nyttäjä        Si     nu     a     to   ti    nen   Ju     u      ma    lan   syn 


  nyt     tä    jä 

 
Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen: Katso, tästedes kaikki 

sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Me ylistämme... 

Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuri, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen 

laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Me 

ylistämme... 

Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaa; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät 

ajatukset sydämessään. Me ylistämme... 

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän 

on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me 

ylistämme... 

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa laupeuttaan 

Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on 

meidän isillemme puhunut. Me ylistämme... 



 

 

 

3. ekhos 
 

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, Vapahtajastani.  


  
  Me     y   lis tämme    Si     nu     a       jo      ka     o      let     ke    ru  

  
  be      ja     kun   ni   oi tet  ta     vam pi   ja      se      ra   fe ja    ver ratto 

  
masti   ja   lompi       Si     nu     a      Puhdas  Neitsyt   Sa    nan  Sy ynnyt 


 tä   jä          Si   nu   a      to    ti    nen     Ju    ma  lan syn    nyt    tä   jä 



Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen: Katso, tästedes 

kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Me ylistämme... 

Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuri, ja hänen nimensä on pyhä, ja 

hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. 

Me ylistämme... 

Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaa; hän on hajottanut ne, joilla oli 

ylpeät ajatukset sydämessään. Me ylistämme... 

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset 

hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me 

ylistämme... 

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa 

laupeuttaan Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, 

niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Me ylistämme... 

 

 

 



 

 

4. ekhos 
 

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, Vapahtajastani.  


  
  Me     y   lis  täm    me   Si      nu     a     jo   ka    o  let    ke     ru   be ja 

   
   kunni  oi      tet    ta   vam  pi         ja      se     ra     fe       ja      ve   errat 


 to  mas    ti     ja  lom pi      Si     nu      a     Puh  das    Neit  syt    Sa  

  
  nan  Syn nyt tä jä       Si    nu a  to   ti   nen  Ju  ma   lan  syn   nyt    tä   


 tä jä 

 

Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen: Katso, tästedes 

kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Me ylistämme... 

Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuri, ja hänen nimensä on pyhä, ja 

hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. 

Me ylistämme... 

Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaa; hän on hajottanut ne, joilla oli 

ylpeät ajatukset sydämessään. Me ylistämme... 

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset 

hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me 

ylistämme... 

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa 

laupeuttaan Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, 

niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Me ylistämme... 

 

 



 

 

Plagaalinen 1. ekhos (5. sävelmä) 
 

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, Vapahtajastani.  


 
  Me     y      lis     täm    me   Si  nu   a      jo   ka    o       o    let   ke  ru 

    
  be      ja     kun  ni     oi      tet     ta  vam pi   ja      se   ra fe    ja    ver rat 

     
 to  mas    ti      ja   lompi      Si    nu a   Puh  das   Neit  syt    Sa nan Syn 

 
 ynnyt tä      jä           Si   nu a  to    ti nen Juma lan   syn   nyt  tä   jä 

 
Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen: Katso, tästedes 

kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Me ylistämme... 

Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuri, ja hänen nimensä on pyhä, ja 

hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. 

Me ylistämme... 

Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaa; hän on hajottanut ne, joilla oli 

ylpeät ajatukset sydämessään. Me ylistämme... 

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset 

hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me 

ylistämme... 

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa 

laupeuttaan Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, 

niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Me ylistämme... 

 

 

 



 

 

Plagaalinen 2. ekhos (6. sävelmä) 
 

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, Vapahtajastani.  


    
   Me    y    lis tämme    Si   nu a   jo  ka  o     let   ke    ru    be ja  kun ni 


   oi   tet   ta vam pi     ja       se   ra fe ja  ver     rat    to     mas    ti   ja lom 

  
 pi        Si      nu  a  Puhdas Neit syt    Sa     nan    Syn  nyttäjä        Si 

   
   nu   a    to   ti  nen Ju  malan syn nyttäjä 

 

Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen: Katso, tästedes 

kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Me ylistämme... 

Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuri, ja hänen nimensä on pyhä, ja 

hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. 

Me ylistämme... 

Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaa; hän on hajottanut ne, joilla oli 

ylpeät ajatukset sydämessään. Me ylistämme... 

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset 

hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me 

ylistämme... 

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa 

laupeuttaan Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, 

niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Me ylistämme... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Raskas ekhos (7. sävelmä) 
 

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, Vapahtajastani.  

  

        
  Me    y    lis  tä      äm   me  Si     nu a   jo      ka     o       let    ke     ru 

     
 be ja   kun   ni   oi  tet     ta    vampi   ja    se      ra   fe  ja   ver  rat    to  

  
  mas  ti   ja    lom   pi        Si      nu     a     Puhdas Ne eit  syt  Sa nan Syn 

         
 nyttä  jä         Si   nu a     to  tinen  Ju       ma   lan   syn nyt   tä       ä  


   jä

 
Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen: Katso, tästedes kaikki 

sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Me ylistämme... 

Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuri, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen 

laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Me 

ylistämme... 

Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaa; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät 

ajatukset sydämessään. Me ylistämme... 

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän 

on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me 

ylistämme... 

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa laupeuttaan 

Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on 

meidän isillemme puhunut. Me ylistämme...




 

 

Plagaalinen 4. ekhos (8. sävelmä) 
 

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, Vapahtajastani.  


   
  Me     y      lis  tämme Si    i  nu  a       jo      ka   o    let    ke   ru be  ja 


   kun   ni   oi tet  ta  vam pi      ja      se     ra   fe ja   ver    rat   to  mas 

     
   ti    i     ja      lom     pi         Si      nu     a     Puh   das Neitsyt Sa nan 

   
   Syn   nyt tä jä     Si    nu    a    to   ti      nen   Ju  malan  sy       y   yn 

 
  nyt      tä  ä   jä 

 

Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen: Katso, tästedes 

kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Me ylistämme... 

Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuri, ja hänen nimensä on pyhä, ja 

hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. 

Me ylistämme... 

Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaa; hän on hajottanut ne, joilla oli 

ylpeät ajatukset sydämessään. Me ylistämme... 

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset 

hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me 

ylistämme... 

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa 

laupeuttaan Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, 

niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Me ylistämme...


