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VIIDENNEN VIIKON LAUANTAI 

AAMUPALVELUS 

AKATISTOHYMNI KAIKKEINPYHIMMÄLLE 

JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE 

 

Heksapsalmin ja suuren ektenian jälkeen, 8. säv.: 

 Herra on Jumala, ja Hän antoi valon meille loistaa. / Siunattu olkoon 

hän, joka tulee Herran nimeen. 

 Liitelauselma: Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen 

armonsa pysyy iankaikkisesti. 

 Liitelauselma: He piirittivät minua joka taholta - Herran nimessä 

minä lyön heidät maahan. 

 Liitelauselma: En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. 

 Liitelauselma: Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut 

kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme. 

  

8. säv. 

Pitäen salaisesti mielessään saamansa tehtävän / Enkeli ilmestyi pyhässä 

innossa puhtaalle Neitseelle Joosefin huoneessa lausuen: / Hän, joka 

alastulemisessaan taivuttaa taivaat, / sijoittuu olemustaan muuttamatta 

täydellisesti Sinuun. / Nähden Hänet orjan muodon ottaneena helmassasi minä 

hämmästyksellä huudan Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviontuntematon. 

(Kolmesti) 

  

Psalmikatisman (16) jälkeen kontakki, 8. säv. 

 Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, 

/ me, Sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme 

voittovirren. / Pelasta meidät kaikista vaaroista, / sillä Sinulla on valta 

voittamaton, / että huutaisimme Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Pappi lukee ensimmäiset 3 iikossi- ja kontakkiparia: 

 Ylienkeli lähetettiin taivaasta tuomaan ilosanomaa 

Jumalansynnyttäjälle ja nähdessään Sinun, oi Herra, ruumiillistuvan, hän 

hämmästyi ja tervehti Neitsyttä ruumiittomien olentojen äänellä:   

Iloitse Sinä, jonka kautta ilo koittaa; 

iloitse, sillä Sinun kauttasi kirous poistuu. 

Iloitse, langenneen Aadamin pelastukseen kutsuja; 

iloitse, Eevan murheenkyyneleistä vapauttaja. 

Iloitse, korkeus, jonne ihmisajatus ei yllä; 

iloitse, syvyys, jota enkelkatsekaan ei tavoita. 
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Iloitse, sillä Sinä olet Kuninkaan istuin; 

iloitse, sillä Sinä kannat kaikkeuden kantajaa. 

Iloitse, auringon nousun kointähti; 

iloitse, lihaksitulleen Jumalan Äiti. 

Iloitse Sinä, jonka kautta luomakunta uudistuu; 

iloitse Sinä, jonka kautta Luoja tulee lapsukaiseksi. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Tietäen itsensä puhtaaksi Pyhä Neitsyt sanoo pelotta Gabrielille: 

Sielulleni on työlästä hyväksyä neitseellisen synnyttämisen outoa sanomaa, 

jonka tuot, lausuen: Halleluja! 

  

 Tahtoen käsittää käsittämättömän Neitsyt sanoi sanantuojalle: Kerro 

minulle, kuinka voi neitsyt-äidistä syntyä poika? Enkeli vastasi hänelle pelvolla, 

lausuen: 

Iloitse, Kolminaisuuden pyhän salaisen päätöksen toteuttaja; 

iloitse, hiljaisuutta kaipaavien usko. 

Iloitse, Kristuksen ihmeitten alku; 

iloitse, Hänen opetuksensa täyttymys. 

Iloitse, Jumalan taivaasta kulkema porras; 

iloitse, ihmiset taivaaseen saattava silta. 

Iloitse, enkelten hämmästelemä ihme; 

iloitse, pahojen henkien surema haavoittaja. 

Iloitse, Valkeuden selittämättömästi synnyttänyt; 

iloitse, salaisuutesi kaikilta kätkenyt. 

Iloitse Sinä, joka ylität viisaiden tiedon; 

iloitse Sinä, joka valistat uskovain mielen. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Korkeimman voima varjosi aviota tuntemattoman Neitsyen, joka on 

ihana pelto kaikille, jotka tahtovat viljellä pelastustaan veisaten: Halleluja! 

  

 Jumalan valitsema Neitsyt kiiruhti Elisabetin luo, jonka lapsi 

kuullessaan Neitseen tervehdyksen hypähti ilosta äitinsä kohdussa ja niin 

lauloi Jumalansynnyttäjälle: 

Iloitse, kuihtumattoman vesan kasvattanut viinipuu; 

iloitse, puhtaan hedelmän tuottanut maa. 

Iloitse Sinä, jossa kasvaa ihmisrakkauden viljelijä; 

iloitse Sinä, joka synnytät elämämme istuttajan. 

Iloitse, laupeuden runsasta satoa kasvava pelto; 

iloitse, loppumatonta armoa tarjoava pöytä. 

Iloitse, sillä sinä kasvatat paratiisin kukkaniityn; 



5. paastoviikon lauantai: Akatistoksen lauantai 

 4 

iloitse, sillä Sinä valmistat sieluillemme turvapaikan. 

Iloitse, esirukouksen otollinen suitsutus; 

iloitse, koko maailman armahdus. 

Iloitse, Jumalan hyvä tahto kuolevaista kohtaan; 

iloitse, kuolevaisten uskallus Jumalan edessä. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Harkitsevainen Joosef epäilystensä myrskyssä hämmentyi, 

tietäessään Sinut koskemattomaksi, ja luuli Sinua petetyksi. Mutta saadessaan 

tietää kaiken olevan Pyhästä Hengestä hän lausui: Halleluja! 

  

Kontakki, 8. säv. 

 Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, 

/ me, Sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme 

voittovirren. / Pelasta meidät kaikista vaaroista, / sillä Sinulla on valta 

voittamaton, / että huutaisimme Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Katisma 17 

  

Kontakki, 8. säv. 

 Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, 

/ me, Sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme 

voittovirren. / Pelasta meidät kaikista vaaroista, / sillä Sinulla on valta 

voittamaton, / että huutaisimme Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Pappi lukee seuraavat iikossit ja kontakit: 

 Paimenet kuulivat enkelten laulaen ylistävän Kristuksen syntymää 

ja kiiruhtaessaan ikäänkuin paimenen luo he kohtasivat Hänet Maria-äidissä 

laiduntaneena viattomana Karitsana ja veisasivat Marialle: 

Iloitse, Karitsan ja Paimenen Äiti;  

iloitse, järjellisten lampaiden tarha. 

Iloitse, näkymättömäin vihollisten karkoittaja;  

iloitse, paratiisin porttien avaaja. 

Iloitse, sillä kaikki taivaassa riemuitsee maan kanssa;  

iloitse, sillä kaikki maan päällä oleva karkeloi taivaan kanssa. 

Iloitse, apostolien vaikenematon suu;  

iloitse, hyvin kilvoitelleitten voittamaton rohkeus. 

Iloitse, uskon vahva perustus;  

iloitse, armon kirkas tuntemus. 

Iloitse Sinä, jonka kautta tuonela riisuttiin;  

iloitse Sinä, jonka kautta meidät kunniaan puettiin. 
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Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Nähdessään Jumalan ohjaaman tähden tietäjät seurasivat sen valoa, 

ja se lyhtynään he etsivät väkevää Ruhtinasta. Saavuttuaan Saavuttamattoman 

luo he iloitsivat veisaten Hänelle: Halleluja! 

   

 Kaldealaiset näkivät Neitseen käsivarrella Hänet, joka kädellään on 

luonut ihmisen. Vaikka Hän olikin ottanut orjan muodon, he ymmärsivät 

Hänet Valtiaaksi ja riensivät lahjoin Häntä palvelemaan ja lausumaan 

Siunatulle: 

Iloitse, laskemattoman tähden Äiti;  

iloitse, salaisen päivän koitto. 

Iloitse Sinä, joka olet sammuttanut petoksen pätsin;  

iloitse Sinä, joka valaiset Kolminaisuuden pyhitetyt palvelijat. 

Iloitse Sinä, joka kukistat julman hirmuvaltiaan;  

iloitse Sinä, joka näytät meille ihmisiä rakastavan Herran, Kristuksen. 

Iloitse Sinä, joka olet päästänyt epäjumalten palvonnasta;  

iloitse Sinä, joka olet nostanut meidät synnin loasta. 

Iloitse Sinä, joka lakkautit tulen kumartamisen;  

iloitse Sinä, joka hillitset himojen liekin. 

Iloitse, uskovien puhtauteen ohjaaja;  

iloitse, kaikkien sukupolvien ilo. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Toteuttaen ennustukset Sinusta tietäjät palasivat Babyloniin ja 

Jumalan hengessä saarnasivat Sinusta Kristuksesta kaikille, mutta jättivät 

turhanpuhuja Herodeksen, joka ei ymmärtänyt veisata: Halleluja! 

  

 Vapahtaja, loistaessasi Egyptissä totuuden valoa, Sinä karkotit 

valheen pimeyden, sillä voimaasi kestämättä sen epäjumalat kukistuivat, ja 

niistä vapautuneet huusivat Jumalansynnyttäjälle: 

Iloitse, ihmisten oikeaan johdattaja;  

iloitse, pahojen henkien kukistaja. 

Iloitse Sinä, joka poljit maahan petoksen harhan;  

iloitse, epäjumalten kavaluuden paljastaja. 

Iloitse, meri, joka hukutit henkisen faaraon;  

iloitse, kallio, joka juotit elämää janoavat. 

Iloitse, pimeydessä olevia ohjaava tulipatsas;  

iloitse, pilveä laajempi maailman suoja. 

Iloitse, mannaa seurannut ruoka;  

iloitse, pyhän ihanuuden palvelija. 

Iloitse Sinä, luvattu maa;  
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iloitse Sinä, hunajan ja maidon virta. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Simeonin valmistautuessa muuttamaan tästä petollisesta ajasta 

Sinut annettiin lapsukaisena hänelle, mutta hän tunsi Sinussa täydellisen 

Jumalan. Sentähden hän hämmästyi sanomatonta viisauttasi veisaten: 

Halleluja! 

  

Kontakki, 8. säv. 

 Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, 

/ me, Sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme 

voittovirren. / Pelasta meidät kaikista vaaroista, / sillä Sinulla on valta 

voittamaton, / että huutaisimme Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Jumalansynnyttäjän kanoni, jonka akrostikon irmosseja lukuunottamatta on: 

Ilon astia, yksin Sinulle kuuluu ilotervehdys. 

 

Joosef Hymninkirjoittajan runo 

  

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, / ja sanani tulvivat 

kuninkaallisen Äidin kunniaksi. / Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten // ja 

iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä. (Kahdesti) 

  

Troparit 

 Kun suuri arkkienkeli näki Sinut, puhdas, Hengen sinetöimänä 

Kristuksen elävänä kirjana, hän huudahti Sinulle: Iloitse, ilon astia, jonka kautta 

esiäidin kirous puretaan! 

 Iloitse, Neitsyt, Jumalan Morsian, Aadamin oikaisu, tuonelan 

kuoletus! Iloitse, moitteeton, kaikkien Kuninkaan palatsi! Iloitse, Kaikkivaltiaan 

tulinen valtaistuin! 

 Iloitse Sinä ainoa, joka olet kasvattanut kuihtumattoman ruusun! 

Iloitse Sinä, joka synnytit tuoksuvan omenan! Iloitse, ainoan Kuninkaan 

tuoksurasia! Iloitse, aviota tuntematon, maailman pelastus! 

 Iloitse, puhtauden aarre, jonka avulla olemme nousseet 

lankeemuksestamme! Iloitse, tuoksuva lilja, Valtiatar, joka levität hyvää hajua 

uskovaisille, Sinä tuoksuva suitsutus, kallisarvoinen mirhavoide! 
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Katabasia. 4. säv. 

Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, / ja sanani tulvivat 

kuninkaallisen Äidin kunniaksi. / Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten // ja 

iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä. 

  

3. veisu. 4. säv. Irmossi 

Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! / Vahvista hengessä juhlaan 

kokoontuneet veisaajasi / ja jumalallisessa kunniassasi // tee heidät kelvollisiksi 

saamaan kunnian seppeleet. (Kahdesti) 

  

Troparit 

 Iloitse, Sinä joka selvästi kyntämättömänä maana kasvatit 

jumalallisen tähkäpään, Sinä elämän leipää kantanut pöytä! Iloitse, elävän 

veden tyhjentymätön lähde, Valtiatar! 

 Iloitse, hieho, joka synnytit uskovaisille viattoman vasikan! Iloitse, 

uuhi, joka kannoit Jumalan Karitsan, sillä Hän ottaa pois koko maailman 

rikkomukset! Iloitse, harras armahduksen anoja! 

 Iloitse, ainoa kirkas koitto, joka kannat Aurinkoa, Kristusta, Sinä 

valon asumus! Iloitse, Sinä joka teit lopun pimeydestä ja tyystin hävitit synkeät 

pahat henget! 

 Iloitse, ainoa portti, jonka kautta yksin Sana on kulkenut, Valtiatar, 

joka synnytyksesi kautta murskasit tuonelan salvat ja portit! Iloitse, pelastuvien 

jumalallinen sisäänkäynti, Jumalan Morsian! 

  

Katabasia. 4. säv.    

Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! / Vahvista hengessä juhlaan 

kokoontuneet veisaajasi / ja jumalallisessa kunniassasi // tee heidät kelvollisiksi 

saamaan kunnian seppeleet. 

  

Pienen ektenian jälkeen kontakki, 8. säv. 

 Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, 

/ me, Sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme 

voittovirren. / Pelasta meidät kaikista vaaroista, / sillä Sinulla on valta 

voittamaton, / että huutaisimme Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Pappi lausuu seuraavat iikossit ja kontakit: 

 Ilmestyessään Luoja näytti meille, omille luoduilleen, kokonaan 

uuden, siemenettä versoneen luomuksen. Hän varjeli Neitseen 

koskemattomana, jotta me nähdessämme tämän ihmeen veisaten ylistäisimme 

Jumalansynnyttäjää: 
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Iloitse, katoamattomuuden kukka;  

iloitse, itsehillinnän kruunu. 

Iloitse Sinä, ylösnousemuksen esikuvana loistava;  

iloitse Sinä, enkelten elämään opastava. 

Iloitse, jalohedelmien puu, joka uskovia ravitsee;  

iloitse, suloinen siimespuu, joka monia suojaa. 

Iloitse Sinä, joka itsessäsi kannoit eksyneitten opastajan;  

iloitse Sinä, joka synnytit vankien vapauttajan. 

Iloitse, vanhurskaan Tuomarin lepytys;  

iloitse, monien rikkomusten armahdus. 

Iloitse, alastomia rohkaiseva puku;  

iloitse kaikki pyyteet voittava rakkaus. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Nähtyämme oudon synnytyksen karttakaamme maailmaa ja 

suunnatkaamme mielemme taivaaseen, sillä tämän tähden Jumala ilmestyi 

nöyränä ihmisenä maan päälle, tahtoen saattaa korkeuteen ne, jotka Hänelle 

veisaavat: Halleluja! 

  

 Kuvaamaton Sana oli täydellisesti alhaalla olevien keskellä silti 

ylhäällä olevia jättämättä, sillä jumalallinen alaslaskeutuminen ei ollut 

paikallista siirtymistä vaan syntymistä Jumalan valitsemasta Neitseestä, joka 

kuuli: 

Iloitse, äärettömän Jumalan sija;  

iloitse, kunniakkaan salaisuuden ovi. 

Iloitse, uskottomien epäilemä sanoma;  

iloitse, uskovaisten varma kerskaus. 

Iloitse Sinä, joka kannoit kerubi-istuimella olevaa;  

iloitse, Sinä serafien saattaman loistava asumus. 

Iloitse Sinä, jossa vastakohdat yhtyvät;  

iloitse Sinä, jossa neitsyys ja äitiys kohtaavat. 

Iloitse Sinä, jonka kautta lainrikkomus mitätöitiin;  

iloitse Sinä, jonka kautta paratiisi avattiin. 

Iloitse, Kristuksen valtakunnan avain;  

iloitse, iankaikkisten hyvyyksien toivo. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Kaikki enkelvoimat hämmästyivät lihaksitulemisesi suurta 

tapahtumaa, sillä he näkivät lähestymättömän Jumalan kaikille lähestyttävänä 

ihmisenä, joka asui meidän keskellämme ja jolle kaikki suurella äänellä 

veisaavat: Halleluja! 
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 Jumalansynnyttäjä, me näemme monisanaiset puheentaitajat 

kalojen lailla mykkinä edessäsi, sillä he eivät osaa sanoa, miten saatoit 

neitseenä pysyen synnyttää. Mutta me tätä salaisuutta ihmetellen huudamme 

uskossa: 

Iloitse, Jumalan viisauden vastaanottaja;  

iloitse, Hänen kaitselmuksensa aarreaitta. 

Iloitse Sinä, joka osoitit viisaat ymmärtämättömiksi;  

iloitse Sinä, joka todistit sanantaitajat mielettömiksi. 

Iloitse, sillä viekkaat väittelijät ovat typertyneet;  

iloitse, sillä tarujen sepittäjät ovat menehtyneet. 

Iloitse Sinä, joka hajoitat ateenalaisten valheet;  

iloitse Sinä, joka täytät kalastajain pyydykset. 

Iloitse Sinä, joka vedät tietämättömyyden syvyydestä;  

iloitse Sinä, joka annat monille tiedon valkeuden. 

Iloitse, pelastusta kaipaavien laiva;  

iloitse, maailman alusten satama. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Kaiken Valtias tuli lupauksensa mukaan maailmaan tahtoen 

pelastaa sen ja kaiken kaitsijana kuitenkin ilmestyi meidän tähtemme ihmisenä 

kutsuen samankaltaisella sitä, mikä on samankaltaista, ja Hän Jumalana kuulee, 

kun veisaamme: Halleluja! 

  

Kontakki, 8. säv. 

 Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, 

/ me, Sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme 

voittovirren. / Pelasta meidät kaikista vaaroista, / sillä Sinulla on valta 

voittamaton, / että huutaisimme Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 

Ektenian jälkeen katismatropari, 1. säv. 

 Ruumiittomien voimien sotapäällikkö saapui Nasaretin kaupunkiin 

tuomaan Sinulle, oi Puhdas, / ilosanoman aikakausien Kuninkaasta ja Herrasta. 

/ Sen tähden hän lausui Sinulle: "Iloitse, siunattu Maria, / Sinä käsittämätön ja 

sanoin selittämätön ihme ja ihmisten pelastukseen kutsuja!" 

 Kunnia - -. 

 Sinä käsittämätön ja sanoin selittämätön ihme ja ihmisten 

pelastukseen kutsuja! 

 Nyt - -.  

 Ruumiittomien voimien sotapäällikkö saapui Nasaretin kaupunkiin 

tuomaan Sinulle, oi Puhdas, / ilosanoman aikakausien Kuninkaasta ja Herrasta. 
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/ Sen tähden hän lausui Sinulle: "Iloitse, siunattu Maria, / Sinä käsittämätön ja 

sanoin selittämätön ihme ja ihmisten pelastukseen kutsuja!" 

  

4. veisu. 4. säv. Irmossi 

Jumalallinen Jeesus, / joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, / puhtaan 

käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle 

huutavat: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 

  

Troparit 

 Veisuäänin ja uskoen me huudamme Sinulle, oi veisuin ylistetty: 

Iloitse, Hengen vahvistama rasvainen vuori! Iloitse, lampunjalka ja mannaa 

kantava astia, joka sulostutat hurskaitten aistit! 

 Iloitse, maailman armahdus, puhdas Valtiatar! Iloitse, portaat, jotka 

armossa kohottavat kaikki maan päältä! Iloitse silta, joka totisesti viet 

kuolemasta elämään kaikki ylistystäsi veisaavat! 

 Iloitse, Sinä puhdas, taivaita korkeampi, joka vaivatta kannoit 

kohdussasi maan perustuksen! Iloitse, kotilo, joka omista veristäsi annoit 

purppuravärin voimien Kuninkaalle! 

 Iloitse, Valtiatar, sillä totisesti Sinä synnytit Lainantajan, joka 

pyyhkii ilmaiseksi pois kaikkien rikokset, Sinä käsittämätön syvyys, sanomaton 

korkeus, aviota tuntematon, jonka kautta meidät on jumaloitettu! 

 Veisuin me ylistämme Sinua, Neitsyt, joka punoit maailmalle 

käsinpunomattoman seppeleen, ja huudamme Sinulle: Iloitse, Sinä kaikkien 

varjelus ja ohjaus, vahvistus ja pyhä turva! 

  

Katabasia. 4. säv. 

Jumalallinen Jeesus, / joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, / puhtaan 

käden kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle 

huutavat: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 

  

5. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, / sillä Sinä, aviota 

tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan / ja synnytit 

iankaikkisen Pojan // ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä 

veisaavat. 

  

Troparit 

 Iloitse, viaton, joka synnytit elämän tien ja pelastit maailman synnin 

tulvasta! Iloitse, Jumalan Morsian, josta on peljättävää kuulla ja puhua! Iloitse, 

luomakunnan Valtiaan asumus! 



5. paastoviikon lauantai: Akatistoksen lauantai 

 11 

 Iloitse, puhdas, ihmisten väkevyys ja turva, kunnian pyhityksen sija, 

tuonelan kuoletus, valon täyttämä häähuone! Iloitse, enkelten ilo! Iloitse, Sinua 

uskossa rukoilevien apu! 

 Iloitse, Valtiatar, Sanan tuliset vaunut, elävä paratiisi, jonka keskellä 

on elämän puu, Herra! Hänen suloisuutensa elävöittää ne, jotka turmelukseen 

jouduttuaan syövät siitä uskoen. 

 Sinun voimasi vahvistamina me uskoen huudamme Sinulle: Iloitse, 

kaikkeuden Kuninkaan kaupunki, josta selvästi kerrotaan kuuluja ja tärkeitä 

asioita! Iloitse, louhimaton vuori ja mittaamaton syvyys! 

 Iloitse, puhdas, Sanan tilava asumus! Iloitse, jumalallisen helmen 

tuottanut simpukka, ihmeellinen Jumalansynnyttäjä, joka sovitat Jumalan 

kanssa kaikki, jotka Sinua autuaaksi ylistävät! 

  

Katabasia. 4. säv. 

Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, / sillä Sinä, aviota 

tuntematon Neitsyt, kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan / ja synnytit 

iankaikkisen Pojan // ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä 

veisaavat. 

  

6. veisu. 4. säv. Irmossi 

Tulkaamme, Jumalassa viisaat, / viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja 

kunniakasta juhlaa, / paukuttakaamme riemuiten käsiämme // ja hänestä 

syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme. (Kahdesti) 

  

Troparit 

 Iloitse, puhdas, Sinä Sanan saastaton häämaja, kaikkien 

jumaloitumisen aihe, profeettain julistus! Iloitse, apostolien kaunistus! 

 Sinusta kumpusi kaste, joka sammutti monijumalaisuuden hehkun. 

Sen tähden me huudamme Sinulle: Iloitse, Neitsyt, Sinä kasteinen villa, jonka 

Gideon näki ennalta! 

 Katso, me huudamme Sinulle: Iloitse! Tule suojaisaksi satamaksi 

meille jotka olemme merihädässä vihollisen ahdistusten ja kaikkien 

loukkauskivien ulapalla. 

 Sinä ilon aihe, ilahuta meidän ajatuksemme, että huutaisimme 

Sinulle: Iloitse, tulessa kulumaton pensas, ja valoisa pilvi, joka aina varjoat 

uskovaisia! 
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Tetraodion, jonka akrostikon on: Tämä on Joosefin veisu. 

  

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. 

  

Troparit 

 Taistellessaan ja pyöriessään valittujen kivien tavoin maassa 

marttyyrit tuhosivat tyystin vihollisen koko rakennelman ja tulivat Jumalan 

temppeleiksi. 

 Marttyyrit, te olette käyneet loppuun hyvän tien. Teiltä me 

pyydämme: Vahvistakaa meidätkin rientämään hyvin loppuun paaston tien 

täydellisissä hyveissä loistaen! 

 Vainajien tropari 

 Oi ylen hyvä, armorikas Valtias, tee jumalallisten marttyyriesi 

välityksen kautta valtakunnastasi osallisiksi palvelijasi, jotka ovat muuttaneet 

maan päältä Sinun tykösi. 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Sinä ainoa veisuin ylistetty Neitsytäiti, rukoile pyhää Sanaa, että 

Hän antaisi Sinua uskoen ylistäville synnit anteeksi ja jumalallisia armolahjoja! 

  

Toinen, Theodoros Stouditeksen runo 

 

Irmossi. 5. säv. 

Meripedosta Sinä vapautit profeetan, oi Herra, / nosta minutkin ylös synnin 

syvyydestä // ja pelasta minut! 

  

Troparit 

 Viettäessämme tänään marttyyrien muistoa kohottakaamme 

Herralle veisu jumalallisesti iloiten. 

 Kun te, voittajat, uskon rohkaisemina ette pelänneet miekkaa ettekä 

tulta, te hämmästytitte hirmuvaltiaita. 

 Kunnia - -. 

 Veisuin minä ylistän Sinua, persooniltasi Kolminaisuutta, ja 

kumarran Sinua, olemukseltasi ykseyttä, oi Isä, Poika ja Pyhä Henki. 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Neitsyt, Sinä olet enkelten ja ihmisten ylistys, sillä Sinä synnytit 

Kristuksen, meidän sielujemme Vapahtajan. 
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 Liitelauselma: Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun pyhäköstäsi. 

<Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.> 

 Te Kristuksen, Jumalan kunniakkaat voittajat karkeloitte taivaassa 

asuessanne, sillä kuoleman kautta te saitte elämän. 

 Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. 

 Kristus, Sinä hallitset kuolemaa ja elämää. Saata pyhiesi kanssa 

lepoon ne, jotka uskossa ovat muuttaneet pois elämästä. 

  

Irmossi. 5. säv. 

Meripedosta Sinä vapautit profeetan, oi Herra, / nosta minutkin ylös synnin 

syvyydestä // ja pelasta minut! 

  

Kontakki, 8. säv. 

 Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, 

/ me, Sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme 

voittovirren. / Pelasta meidät kaikista vaaroista, / sillä Sinulla on valta 

voittamaton, / että huutaisimme Sinulle: / Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Pappi lukee loput iikossit ja kontakit: 

 Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä olet neitseitten ja kaikkien luoksesi 

kiiruhtavain suojamuuri, sillä sellaiseksi teki Sinut, oi Puhdas, taivaan ja maan 

Luoja asuessaan olemuksessasi ja opettaessaan meidät kaikki laulamaan 

Sinulle: 

Iloitse, kunniakas neitsyyden pylväs;  

iloitse, pelastuksen portti. 

Iloitse, hengellisen uudelleenluomisen alku;  

iloitse, jumalallisen hyvyyden jakaja. 

Iloitse, sillä Sinä uudestisynnytit meidät synnissä syntyneet;  

iloitse, sillä Sinä kirkastit mielettömien järjen. 

Iloitse Sinä, joka kukistit sydämen turmelijan;  

iloitse Sinä, joka synnytit puhtauden kylväjän. 

Iloitse Sinä, koskemattomuuden avion häähuone;  

iloitse Sinä, joka yhdistät uskovat Herran kanssa. 

Iloitse, neitseitten viisas kasvattaja;  

iloitse, pyhien sielujen morsiusneito. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Jokainen veisu jää vajavaiseksi pyrkiessään kuvaamaan laupeutesi 

koko runsautta, oi pyhä Kuningas, sillä vaikka kantaisimme Sinulle yhtä monta 

laulua kuin on hiekkajyviä, eivät ne olisi mitään sen rinnalla, mitä Sinä olet 

antanut meille, jotka veisaamme: Halleluja! 
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Me näemme pyhän Neitsyen valoisana lamppuna, joka ilmestyi 

pimeydessä oleville, sillä ottaen vastaan aineettoman valon Hän ohjaa kaikki 

jumalantuntemiseen ja valaisee mielen aamun valkeudella. Näin veisaten häntä 

kunnioittakaamme: 

Iloitse, hengellisen auringon säde;  

iloitse, häviämättömän Valkeuden kajastus. 

Iloitse, sielua kirkastava salama;  

iloitse, viholliset lyövä ukkonen. 

Iloitse, sillä Sinusta koittaa kirkkaana loistava Valkeus; iloitse, sillä Sinusta 

virtaa vuolas joki. 

Iloitse, kastemaljan esikuva;  

iloitse, synnin saastan poistaja. 

Iloitse, vesikulho, jossa omatunto puhdistetaan;  

iloitse, malja, joka tarjoaa riemua. 

Iloitse, Kristuksen hyvä tuoksu;  

iloitse, salatun runsauden elämä. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

 Tahtoen suoda anteeksiannon muinaisista veloista kaikkien 

ihmisten velasta Vapauttaja tuli itse armosta etääntyneiden luo, ja revittyään 

rikki velkakirjan Hän kuulee kaikkien veisaavan: Halleluja! 

  

Ylistäessämme synnyttämääsi me kaikki veisuin kiitämme Sinua, 

Jumalansynnyttäjää, elävää temppeliä, sillä asuttuaan Sinussa Herra, joka pitää 

kaiken kädessään, pyhitti Sinut, teki kunniakkaaksi ja opetti kaikki veisaamaan 

Sinulle: 

Iloitse, Jumalan ja Sanan malja;  

iloitse, pyhiä korkeampi pyhä. 

Iloitse, Hengen kultaama arkki;  

iloitse, elämän loppumaton aarre. 

Iloitse, hurskaitten hallitsijain kallis kruunu;  

iloitse, hurskaitten sielunpaimenten kunniallinen kerskaus. 

Iloitse, Kirkon sortumaton torni;  

iloitse, valtakunnan kukistumaton muuri. 

Iloitse, Sinä, jonka kautta kohotetaan voitonmerkki;  

iloitse Sinä, jonka kautta vihamiehet kukistuvat. 

Iloitse, ruumiini parannus;  

iloitse, sieluni pelastus. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 
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 Oi suuresti ylistetty äiti, kaikkia pyhiä pyhimmän Sanan synnyttäjä! 

(Kolmesti) Ota vastaan nyt kantamamme ylistys ja päästä kaikista vaaroista ja 

tulevista vaivoista meidät, jotka Sinun tähtesi veisaamme: Halleluja! 

  

Ylienkeli lähetettiin taivaasta tuomaan ilosanomaa Jumalansynnyttäjälle 

ja nähdessään Sinun, oi Herra, ruumiillistuvan, hän hämmästyi ja tervehti 

Neitsyttä ruumiittomien olentojen äänellä:  Iloitse Sinä, jonka kautta ilo 

koittaa; iloitse, sillä Sinun kauttasi kirous poistuu. 

Iloitse, langenneen Aadamin pelastukseen kutsuja;  

iloitse, Eevan murheenkyyneleistä vapauttaja. 

Iloitse, korkeus, jonne ihmisajatus ei yllä;  

iloitse, syvyys, jota enkelkatsekaan ei tavoita. 

Iloitse, sillä Sinä olet Kuninkaan istuin;  

iloitse, sillä Sinä kannat kaikkeuden kantajaa. 

Iloitse, auringon nousun kointähti;  

iloitse, lihaksitulleen Jumalan Äiti. 

Iloitse Sinä, jonka kautta luomakunta uudistuu;  

iloitse Sinä, jonka kautta Luoja tulee lapsukaiseksi. 

Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Kontakki, 8. säv. 

 Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, / voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, 

/ me, Sinun palvelijasi, vaaroista päästyämme / kiitokseksi veisaamme 

voittovirren. / Pelasta meidät kaikista vaaroista, / sillä Sinulla on valta 

voittamaton, / että huutaisimme Sinulle: / Iloitse, Morsian, aviota tuntematon! 

  

Minean synaksaari ja sitten tämä: 

 Samana päivänä, paaston viidennen viikon lauantaina, veisaamme 

ylen pyhän valtiattaremme Jumalansynnyttäjän, ainaisen Neitseen Marian 

Akatiston. 

 Säkeitä 

 Unettomin veisuin Kaupunki ylistää kiitollisena taisteluissa 

valpasta Suojelijaa. 

 Puolestamme taistelevan ja voittamattoman Äitisi esirukousten 

tähden, ainoa ihmisiä rakastava Kristus Jumala, päästä meidät meitä 

ympäröivistä onnettomuuksista ja armahda meitä. 

 

Luemme myös Vanhan testamentin 7:nnen veisun. 
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7. veisu. 4. säv. Irmossi 

Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, / vaan miehuullisesti 

torjuttuaan uhkaavan tulen iloitsivat veisaten: / Kiitetty olet Sinä, // yli kaiken 

ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

  

Troparit 

 Veisuin me ylistämme Sinua ja huudamme: Iloitse, hengellisen 

Auringon vaunut, Sinä totinen viinitarha, sillä Sinä olet kasvattanut kypsän 

rypäleen, josta virtaa viiniä, ja se ilahuttaa niiden sielut, jotka uskoen Sinua 

kunnioittavat. 

 Iloitse, Jumalan Morsian, joka olet kantanut kaikkien parannuksen, 

Sinä salainen sauva, josta on puhjennut kuihtumaton kukka! Iloitse, Valtiatar, 

jonka kautta olemme täyttyneet ilosta ja perineet elämän! 

 Valtiatar, ei kaunopuheinenkaan kieli pysty veisaamaan ylistystäsi, 

sillä Sinä kohosit serafienkin yläpuolelle, kun kannoit Kristuksen, Kuninkaan. 

Rukoile, että Hän pelastaisi kaikesta vahingosta meidät, jotka uskoen Sinua 

kumarramme! 

 Maan ääret ylistävät Sinua autuaaksi ja halulla huutavat Sinulle: 

Iloitse, puhdas, Sinä kirja, johon Isän sormi kirjoitti Sanan! Rukoile, että Hän 

kirjoittaisi elämän kirjaan palvelijasi, oi Jumalansynnyttäjä! 

 Me Sinun palvelijasi rukoilemme ja taivutamme sydämemme 

polvet: Oi puhdas, taivuta korvasi ja pelasta meidät, jotka olemme ahdistuksiin 

vajonneet! Jumalansynnyttäjä, varjele kaupunkisi vihollisten valloituksilta! 

  

Tetraodion. 6. säv. Irmossi 

Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta 

kaldealaiset polttava Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // 

Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

  

Troparit 

 Oi armorikas, pyhien marttyyriesi valoakin kirkkaampi juhlajoukko 

asustaa nyt Sinun laskemattomassa valkeudessasi. Kristus, anna heidän 

rukoustensa tähden kaikille valistus ja syntien armahdus! 

 Herra, kuinka ihana onkaan pidättyväisyyden aika, jonka olet 

meille antanut! Oi hyvä, armahda tänä aikana meidän sielujamme pyhien 

kilvoittelijaisi rukousten tähden, sillä he rakastivat ihania, puhtaita 

kärsimyksiäsi! 
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 Vainajien tropari 

 Valtias, saata elämän satamaan palvelijasi, jotka ovat käyneet halki 

elämän tuskallisen aallokon, että he saisivat huutaa kaikkien valittujesi kanssa: 

Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Ainainen Neitsyt, joka synnytit lain Antajan, rukoile, että Hän 

poistaisi niiden rikokset, jotka tänä aikana halajavat hyvin harjoittaa 

jumalallista paastoa! 

  

Toinen irmossi. 5. säv. 

Kiitetty olet Sinä, Jumala, / joka näet syvyyteen ja istut kunnian valtaistuimella, 

/ Sinä veisuin ylistetty // ja korkeasti kunnioitettu! 

  

Troparit 

 Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka osoitit urhoollisiksi Sinun tähtesi 

taistelleet marttyyrit, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu! 

 Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka olet antanut voittajasi meille 

esirukoilijoiksi edessäsi, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu! 

 Kunnia - -. 

 Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka olet tunnettu yhdessä luonnossa, 

mutta kolmessa persoonassa, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka olet luonnoltasi yksi ja osoitit 

synnyttäjäsi puhtaaksi, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu! 

 Liitelauselma: <Ihmeellinen on Herra> Pyhille, jotka <Hänen> 

maassa<nsa> ovat. 

 Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka tukit petojen kidan ja sammutit tulen 

pyhiesi kunniaksi, Sinä veisuin ylistetty ja korkeasti kunnioitettu! 

 Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 

 Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka olet siirtänyt kuolemasta 

äärettömään elämään ne, jotka eläessään palvelivat Sinua uskollisesti. 

  

Irmossi. 5. säv. 

Kiitetty olet Sinä, Jumala, / joka näet syvyyteen ja istut kunnian valtaistuimella, 

/ Sinä veisuin ylistetty // ja korkeasti kunnioitettu! 

  

8. veisu. 4. säv. Irmossi 

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin 

tosin kuvauksellinen / mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko 
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maanpiirin, joka veisaa: / Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja 

korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

  

Troparit 

 Sinä, puhdas, otit kohtuusi Sanan, Sinä kannoit kaiken Kantajaa, 

maidolla Sinä ravitsit Häntä, joka viittauksellaan ravitsee koko maailmaa ja 

jolle me veisaamme: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti 

kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

 Mooses käsitti pensaasta Sinun synnytyksesi suuren salaisuuden. 

Tulen keskellä palamatta seistessään nuorukaiset ennaltakuvasivat sitä selvästi, 

oi tahraton, pyhä Neitsyt. Sen tähden me veisuin Sinua ylistämme kaikkina 

aikoina. 

 Sinun raskautesi on pukenut katoamattomuuden vaatteeseen 

meidät, jotka petos muinoin oli riisunut alastomiksi, ja me, jotka istumme 

rikkomusten pimeydessä, näimme valkeuden, oi Neitsyt, Sinä valkeuden 

asumus. Sen tähden me veisuin Sinua ylistämme kaikkina aikoina. 

 Sinun kauttasi tulevat kuolleet eläviksi, sillä Sinä kannoit 

persoonallisen Elämän. Ennen mykät tulevat sujuvasanaisiksi, pitaaliset 

puhdistuvat, sairaudet karkotetaan ja ilman henkien joukot kukistuvat, oi 

Neitsyt, ihmisten pelastus! 

 Iloitse, siunattu, joka synnytit maailmalle pelastuksen, sillä niin on 

meidät nostettu korkeuteen, Sinä puhdas, joka olet niiden suoja ja voima, 

muuri ja linnoitus, jotka veisaavat: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja 

korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.   

 

Tetraodion. 6. säv. Irmossi 

Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille 

nuorukaisille tulenliekin kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä 

palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

  

Troparit 

 Taivaalliset järjet ihmettelivät suuresti pyhien marttyyrien urotekoja. 

Armollinen Valtias, osoita meissäkin heidän rukoustensa tähden rikkaan 

armosi ihmeellisyys! 

 Te, Herran ihailtavat taistelijat, poljitte jumalallisen kasteen avulla 

maahan tulen. Päästäkää hartailla rukouksillanne Valtiaan edessä kadotuksen 

tulesta meidätkin! 
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 Vainajien tropari 

 Oi ylen hyvä Sana, suo voittoisien marttyyrien rukousten tähden 

elämä ja pyhä kirkkaus taivaassa niille oikeauskoisille, jotka ovat muuttaneet 

pois tyköämme! 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Oi armollinen, valista Synnyttäjäsi, pyhien marttyyriesi ja 

apostoliesi rukousten tähden meidän sielumme, että iloitsevin sieluin 

kunnioittaisimme Sinua iankaikkisesti! 

  

Toinen irmossi. 5. säv. 

Ihmiset, ylistäkää kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa, / jonka edessä enkelit 

pelvosta vapisevat, // ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

  

Troparit 

 Te marttyyrien pyhät kuorot, muistakaa meitä, jotka veisaamme 

kiitostanne ja suuresti ylistämme Kristusta iankaikkisesti. 

 Miekoilla lävistettyinä marttyyrit iloitsivat, ja nyt veisuin kiittävät ja 

suuresti ylistävät Kristusta kaikkina aikoina. 

 Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, nyt, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 

 Ihmeellisesti Kolminaisuus jakaantuu ja pysyy Jumalana 

jakaantumatta. Jokainen liha ylistäköön Häntä veisuin iankaikkisesti. 

 Liitelauselma: Peljättävä on Jumala, joka ilmestyy sinun pyhäköstäsi. 

<Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.> 

 Saadessaan voitokseen perkeleen kukistumisen marttyyrit 

osoittautuivat miehuullisuuden pylväiksi, ja nyt he ylistävät veisuin Kristusta 

iankaikkisesti. 

 Liitelauselma: Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. 

 Herra, suo Aabrahamin ottaa helmoihinsa palvelijasi, jotka ovat 

muuttaneet luoksesi uskossa ja toivossa! 

  

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti 

kunnioittaen Häntä iankaikkisesti. 

  

Irmossi. 5. säv. 

Ihmiset, ylistäkää kiitosvirsillä luomakunnan Luojaa, / jonka edessä enkelit 

pelvosta vapisevat, // ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 
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9. veisu. 4. säv. Irmossi 

Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon / ja viettäkööt 

juhlaa ruumiittomat henkiolennot / kunnioittaen Jumalanäidin pyhää 

riemujuhlaa ja huutakoot: // Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja 

ainainen neitsyt! 

  

Troparit 

 Neitsyt, Sinun kauttasi me uskovaiset olemme tulleet osallisiksi 

iankaikkisesta ilosta. Päästä meidät kiusauksesta, barbaarien miehityksestä ja 

kaikesta muusta vahingosta, joka monien rikkomustemme tähden meitä uhkaa, 

että huutaisimme Sinulle: Iloitse! 

 Sinä olet osoittautunut valistukseksemme ja vahvistukseksemme. 

Sen tähden me huudamme Sinulle: Iloitse, laskematon tähti, joka tuot 

maailmaan suuren Auringon! Iloitse, puhdas, joka aukaisit suljetun Eedenin! 

Iloitse, tulipatsas, joka johdatat ylhäiseen elämään ihmisluonnon! 

 Seiskäämme hurskaasti Jumalamme huoneessa ja huutakaamme: 

Iloitse, maailman Valtiatar! Iloitse, Maria, meidän kaikkien Hallitsijattaremme! 

Iloitse, Sinä ainoa viaton ja ihana naisten joukossa! Iloitse astia, joka otit vastaan 

Sinuun tyhjennetyn tyhjentymättömän mirhan! 

 Iloitse, ainainen Neitsyt, kyyhky, joka synnytit Armollisen! Iloitse, 

kaikkien pyhittäjien kerskaus ja taistelijain seppele! Iloitse, kaikkien 

vanhurskaitten jumalallinen kaunistus ja meidän uskovaisten pelastus! 

 Jumala, sääli nyt perintöäsi äläkä ota huomioon mitään syntejämme, 

sillä sitä Sinulta pyytää hän, joka maan päällä kantoi Sinut siemenettä, kun Sinä, 

Kristus, suuressa armossasi halusit ottaa vieraan muodon. 

  

Tetraodion. 6. säv. Irmossi 

Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään 

joukot rohkene katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / 

ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. / Hänelle taivaallisten sotajoukkojen 

kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme. 

  

Troparit 

 Koittaessaan valon ja auringon lailla marttyyrit valistivat koko 

maan jumalisuuden sätein ja ihmeitten valoin ja hävittivät monijumalaisuuden 

pimeyden. Heidän rukoustensa tähden Jumala, armahda meitä! 

 Te, marttyyrien voittamaton sotajoukko, vahvistakaa meitä kaikkia, 

että taistelisimme hyvin ja päättäisimme paaston kilvan, niin että me 

toteutettuamme jumalallisen elämän tekoja tulisimme iloiten osallisiksi 

elämästä. 
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 Vainajien tropari 

 Herra, yltäköön hyvyytesi niihin, jotka ovat peljättävästä käskystäsi 

muuttaneet joukostamme! Ympäröiköön heitä Sinun armosi ja ohjatkoon heidät 

niihin asuntoihin, joita kasvojesi valkeus valaisee. 

 Jumalansynnyttäjälle 

 Enkelin sanojen kautta Sinä, Jumalansynnyttäjä, kannoit 

sanomattomasti Isän neuvon Enkelin. Ota vastaan palvelijaisikin sanat, joita me 

kannamme paaston aikana, ja vie ne suitsutuksen tavoin Jumalan eteen. 

  

Toinen irmossi. 5. säv. 

Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, 

Jumalihmisen. / Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me 

Neitsyttä autuaaksi ylistämme. 

  

Troparit 

 Ihmiset, viettäessämme tänään marttyyrien juhlaa karkeloikaamme 

ja veisatkaamme Kristukselle, joka on kilvan asettanut ja antanut heille voiton 

vihollisia vastaan. Häntä me veisuin ylistämme. 

 Raudoin raastettuina ja jäsenenne miekan silpomina te liityitte 

rakkaudessa Kristukseen, oi kunniakkaat marttyyrit. Sen tähden te nyt iloitsette 

taivaissa ja rukoilette kaikkien puolesta. 

 Kunnia - -. 

 Veisuin ylistän Sinua yhdessä olennossa, oi aluton Kolminaisuus, 

puhdas, elämää hallitseva, jakamaton ykseys. Pelasta meidät, jotka veisaamme 

ylistystäsi, oi syntymätön Isä, syntynyt Sana ja Poika ja Pyhä Henki! 

 Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle 

 Ymmärryksen ylittävä on synnytyksesi, oi Jumalan Äiti, sillä 

miehettä tapahtui Sinussa sikiäminen, neitseellisesti olit raskaana, ja Hän, joka 

syntyi, on Jumala. Kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme. 

 Liitelauselma: <Ihmeellinen on Herra> Pyhille, jotka <Hänen> 

maassa<nsa> ovat. 

 Ihmiset, seppelöikäämme veisuin marttyyrit, kaiken Hallitsijan ja 

Jumalan urhea sotajoukko, sillä selvästi he voittivat pahojen henkien joukot. 

Veisuin kunnioittaen heitä me Valtiasta suuresti ylistämme. 

 Liitelauselma: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. 

 Kristus, kun nostat ylös kaikki luotusi tuomiolle, armahda uskollisia 

palvelijoitasi, jotka nytkin olet ottanut tykösi, anna heille anteeksi heidän 

elämänsä rikkomukset ja saata heidät lepoon pyhiesi kanssa iankaikkisesti! 
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Irmossi. 5. säv. 

Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, 

Jumalihmisen. / Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me 

Neitsyttä autuaaksi ylistämme. 

  

Eksapostilario, 2. säv. 

 Tänään ilmoitetaan iankaikkinen salaisuus: Jumalan Sana ja Jumala 

tulee laupeudessaan Neitsyt Marian Pojaksi, ja Gabriel lausuu ilosanomaa. 

Huutakaamme kaikki hänen kanssansa: Iloitse, Herran Äiti! 

  

Kiitosstikiirat, 4. säv. 

 Liitelauselma: Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, 

ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. 

  

Arkkienkeli Gabrielille uskotaan kätketty, enkeleillekin tuntematon salaisuus. / 

Nyt hän tulee Sinun tykösi, oi ainoa saastaton ja pyhä, / Sinä ihana kyyhky, 

meidän sukukuntamme uusi kutsu, / ja huutaa Sinulle: Iloitse! // Valmistaudu 

ottamaan sanan kautta kohtuusi Jumala ja Sana! 

  

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää Häntä harpuilla ja 

kanteleilla. 

  

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää Häntä 

kielisoittimilla ja huiluilla. 

  

Jumalan palvelijattaren puhdas kohtu / on valmistettu valoisaksi palatsiksi 

Sinulle, Valtias. / Tule, laskeudu siihen armahtaen luotuasi, / jota vastaan 

paholainen kateellisena taistelee ja pitää häntä vallassaan, / ja joka on 

menettänyt alkuperäisen kauneutensa, // mutta odottaa pelastavaa 

laskeutumistasi. 

  

Liitelauselma: Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä 

kumisevilla kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! 

  

Arkkienkeli Gabriel tulee selvästi Sinun tykösi, oi moitteeton, / ja huutaa 

Sinulle: / Iloitse, kirouksen päästö ja langenneitten nosto! / Iloitse, Sinä ainoa 

Jumalan valitsema! / Iloitse, Auringon elävä pilvi! / Ota vastaan Ruumiiton, // 

joka haluaa asua kohdussasi! 

  

Kunnia - - nyt - -. 4. säv. 
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Jumalansynnyttäjä kuuli sanoja, joita hän ei ymmärtänyt, / sillä ylienkeli julisti 

hänelle ilosanomaa. / Kuitenkin Neitsyt otti tervehdyksen uskoen vastaan ja 

hänessä sikisit Sinä, iankaikkinen Jumala. / Sen tähden mekin iloiten 

huudamme Sinulle: / Neitseestä muuttumatta lihaksi tullut Jumala, // lahjoita 

maailmalle rauha ja meidän sieluillemme suuri armosi. 

     

LITURGIA 

  

Prokimeni, 3. säv.: Minun sieluni / suuresti ylistää Herraa. 

 Liitelauselma: Sillä Hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. 

  

Halleluja, 8. säv. 

 Nouse, Herra, leposijaasi, Sinä ja Sinun väkevyytesi arkki. 

 Liitelauselma: Muista, Herra, Daavidin hyväksi kaikkia hänen 

vaivojansa. 

  

Ehtoollislauselma: Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni 

Herran nimeä. 

 

 
 


