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Pyhittäjäisämme Kyriakos Erakon muisto. 

 

EHTOOPALVELUKSESSA 

 

Avuksihuutostikiirat, 8. säv. 

Ihmeitä tekevä isä Kyriakos, / pidättyväisyyden suitsin Sinä hallitsit ruumiin himot 
/ ja pukeuduit himottomuuden kirkkaaseen vaatteeseen. / Sinä riisuit pois kaiken 
sen pahuuden, joka muinoin oli riisunut esi-isät alastomiksi, / ja nyt Sinä asut Pa-
ratiisissa alati iloiten. // Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

 

Kantaen ristiä harteillasi Sinä, Kyriakos, / seurasit vakain mielin Kristusta ylenkat-
soen elämän hekumat. / Kun Sinä, pyhittäjä, kuoletit ruumiin himot jatkuvalla val-
vomisella ja rukoilemisella, / Sinä sait armon parantaa sairauksia. // Rukoile pe-
lastusta meidän sieluillemme. 

 

Sinä, pyhittäjä Kyriakos, / asuit erämaassa ravintonasi karvas merisipuli. / Aistisi 
katkeroittaen Sinä, autuas, kitkit juurineen sielun hekumat. / Sen tähden Sinä 
pääsitkin taivaan iloon kuolemasi jälkeen, / elettyäsi enkelten tavoin. // Rukoile 
pelastusta meidän sieluillemme. 

 

Kunnia - -. 8. säv. 

Me, munkkien joukot, kunnioitamme ohjaajanamme Sinua, isämme Kyriakos, / 
sillä Sinun kauttasi olemme oppineet kulkemaan totisesti suoraa polkua. / Autuas 
olet Sinä, palveltuasi Kristusta / ja voitettuasi vihollisen voiman, / Sinä enkelten 
kanssa osallinen, / pyhittäjien ja vanhurskasten asuinkumppani. / Rukoile heidän 
kanssansa Herraa, // että Hän armahtaisi meidän sielujamme. 

 

Nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira 

Kuka ei saisi pikaista vapautusta kauheuksista, kun turvaa Sinun suojaasi, / oi 
puhdas aviota tuntematon, ainainen Neitsyt Jumalansynnyttäjä? / Hän saa Sinus-
ta häpeään joutumattoman auttajan, / suojelijan ja sortumattoman linnoituksen. / 
Oi moitteeton Jumalansynnyttäjä, / Sinä kristittyjen puolustaja, / anna välityksellä-
si pelastus meille, // jotka Sinua kunnioitamme. 

 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Kun uuhi näki Karitsan, oman Poikansa, ristiin naulittuna, / murheen miekka haa-
voitti hänen sieluansa. / Murhe järkytti hänen sisintänsä ja suru täytti hänen sy-
dämensä, / kun hän huusi: / Voi, Poikani! / Kuinka Sinä, pitkämielinen, kärsit tä-
män? // Minä ylistän pitkämielisyyttäsi kaikkia kohtaan. 

 

Oktoehoksen virrelmästikiirat 
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Kunnia - -. 6. säv. 

Pyhittäjäisä, sanoma uroteoistasi on käynyt kaikkeen maahan. / Sen tähden Sinä 
saitkin taivaissa palkan vaivannäöstäsi. / Sinä tuhosit pahojen henkien joukkiot ja 
ylsit enkelten joukkoon, / joiden elämää Sinä moitteettomasti pidit esikuvanasi. / 
Kun Sinulla on uskallus Kristuksen, Jumalan, edessä, // rukoile meidän sieluil-
lemme rauhaa. 

 

Nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira 

Neitseen tuskaton synnytys / on selvästi osoittautunut meille suureksi lahjaksi, / 
sillä Jumala uudistaa turmeltuneen luonnon // ja luo uudestaan ihmisen. 

 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Nähdessään Sinut ristiinnaulittuna, oi Kristus, / Sinun synnyttäjäsi huusi: / Mikä 
on tämä outo salaisuus, jonka minä näen, minun Poikani? / Kuinka Sinä, elämän 
antaja, // kuolet lihallisesti puulla riippuen? 

 

Tropari, 1. säv. 

Sinä, oi jumalankantaja isämme Kyriakos, / tulit erämaan asukkaaksi, / ruumiilli-
seksi enkeliksi / ja ihmeiden tekijäksi: / saatuasi paastolla, valvomisella ja rukouk-
silla taivaalliset lahjat / Sinä parannat sairasten taudit ja sielut, jotka luoksesi us-
kossa tulevat. / Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi Sinulle voiman. / Kunnia Hänel-
le, joka Sinut seppelöi. / Kunnia olkoon Hänelle, // joka Sinun kauttasi kaikille pa-
rannusta vuodattaa. 

 

AAMUPALVELUKSESSA 

 

Oktoehoksen kanonit ja pyhän kanoni, jonka akrostikon, Jumalansynnyttäjän 
tropareita huomioimatta, on: Kyriakos, tullos puolustajakseni Jumalan edessä. 
Stefanos Sabbaiteksen runo (tai Theofaneksen). 

 

1. veisu. Irmossi. 8. säv. 

Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, / sillä Hän vapautti Is-
raelin orjuudesta. / Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: // Sinulle, aino-
alle Valtiaalle, me ylistystä veisaamme! 

 

Troparit 

Kristus, anna minulle pyhittäjäsi Kyriakoksen rukousten tähden jumalallisen tie-
don ja armon kunnia, että voisin arvollisesti veisuin ylistää häntä, sillä Sinä olet 
ymmärryksen ylittävien, viisaiden oppien aarreaitta. 

 

Oi autuas Kyriakos, ota suopeasti nyt vastaan minut, joka tuon Sinulle ylistys-
veisua, ja rukoile Kristusta, että Hän tekisi minut osalliseksi jumalallisesta kirk-
kaudesta ja valkeudesta ja soisi minulle totisen pelastuksen. 
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Herran väkevän voiman vahvistamana Sinä, autuas Kyriakos, voitit pimeyden 
ruhtinaat. Sinä, isä, seurasit Hänen askeleitaan ja saavutit ylhäisen päämaalin. 

 

Sinä vietit maan päällä ruumiittomien vertaista elämää, kun alistit lihan koko mie-
len elävöittävälle Hengelle. Sen tähden Sinä, jumalankantaja, saatkin nyt karke-
loida enkelten kanssa taivaissa. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä osoittauduit niiksi portaiksi, jotka Jumalan valitsema Jaakob näki, ja joita pit-
kin Lihaton selittämättömästi ja käsittämättömästi laskeutui tullakseen muuttumat-
ta lihaksi Sinusta, oi Jumalansynnyttäjä. 

 

3. veisu. Irmossi 

Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra / eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, / 
jota kaikki luodut ylistävät: // Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra. 

 

Troparit 

Vaivattomasti Sinä kuljit elämän polun, sillä lapsesta asti Sinä, pyhittäjä, halasit 
Luojaasi. Häntä janotin Sinä etsit peuran tavoin tien vesilähteille. 

 

Elävän kirjan tavoin Sinä, hurskas, olit saanut sydämesi tauluun Hengen sormen 
kirjoittamat, Kristuksen elävöittävät käskyt, joita Sinä noudatit. 

 

Paastolla Sinä, pyhittäjä, hillitsit vatsan ahneet halut ja samalla kuoletit vatsan 
alaisetkin hekumat. Sinä, isä, elit koko elämäsi puhtauteen liittyneenä. 

 

Sinä, autuas, rakensit iloiten itsesi Kolminaisuuden järjelliseksi temppeliksi, kun 
puhdistit mielesi, ruumiisi ja henkesi. Sinä tuli kolmiaurinkoisen valkeuden astiak-
si. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitseenä Sinä, aviota tuntematon, synnytit, ja neitseenä Sinä pysyit, avioon 
käymätön Äiti, Jumalansynnyttäjä Maria. Rukoile Kristusta, Jumalaa, että Hän pe-
lastaisi meidät. 

 

Irmossi 

Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra / eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, / 
jota kaikki luodut ylistävät: // Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra. 

 

Katismatropari, 4. säv. 

Halatessasi ylhäistä, ylimaallista elämää Sinä, pyhittäjä, jätit maailman nautinnot 
katoavaisina. Sen tähden Sinä asuttuasi erämaissa ja luolissa osoittauduitkin tai-
vaallisen kaupungin asukkaaksi. Muista siellä meitä, jotka vietämme muistojuh-
laasi. 
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Kunnia - - nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisella synnytykselläsi Sinä, puhdas, uudistit maasta syntyneitten himojen 
turmeleman kuolevaisen olemuksen ja nostit kaikki kuolemasta turmeluksetto-
muuden elämään. Sen tähden me kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, ylistetty 
Neitsyt, niin kuin ennustitkin. 

 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Neitsyt, Kristus Jumalan Äiti, miekka lävisti pyhän sielusi, kun näit 
Poikasi ja Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. Oi siunattu, älä lakkaa rukoi-
lemasta, että Hän antaisi meille rikkomusten anteeksiannon lahjan. 

 

4. veisu. Irmossi 

Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, / joka Isän helmaa 
jättämättä olet osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. / Sen tähden minä 
profeetta Habakukin kanssa huudan Sinulle: // Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmi-
siä rakastava. 

 

Troparit 

Aurinko peljästyi pidättyväisyytesi voimaa, kun ei sangen monien vuosien aikana 
koskaan nähnyt Sinua, oi pyhittäjä, vihastuneena. Päivällä Sinä et syönyt ruokaa-
kaan, vaan lakkaamatta valvoen veisasit vakaasti: Kunnia olkoon voimallesi, oi 
ihmisiä rakastava. 

 

Ymmärtäen Vanhan ja Uuden testamentin lain Sinä, autuas, tutkistelit pyhien 
miesten kaikkinaisia hyveitä, ja viisaan mehiläisen tavoin Sinä ne omaksuit. Valit-
tuna astiana Sinä huusit: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

 

Kristus Jumala, Sinä olet pyhittäjien ihana nautinto, kerskaus ja riemu. Sinua ra-
kastaen Kyriakoskin piti kaikkea maailman ihanuutta tyhjänpäiväisenä, vaan naut-
ti Sinun ihanuudestasi erämaissa, joihin lihallinen rakkaus ei astunut. 

 

Tiedämme, että profeetta kerran teki Maaran vedet makeiksi, mutta Sinä, Ky-
riakos, muutit karvaan merisipulin ruokanasi suloiseksi maistaa. Niin Sinä selvästi 
osoitit luottavasi Herraan, joka jumalallisessa vallassaan totisesti antaa kunnian 
palvelijoillensa. 

 

Sinä, Valtiaan Kristuksen oppilas ja jäljittelijä, anojan riivatun pojan Sinä säälistä 
paransit rukouksen kautta. Hänen tähtensä Sinä sait armolahjan karkottaa saira-
uksia ja torjua pahojen henkien joukkoja jumalallisen ristin merkillä. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi avioon käymätön, Sinä olet uskovaisten kerskaus, Sinä olet kristittyjen suojelija 
ja turva, muuri ja satama. Sillä Sinä, oi nuhteeton, kannat Pojallesi rukouksia ja 
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pelastat vaaroista ne, jotka uskolla ja halajamisella tuntevat Sinut puhtaaksi Ju-
malansynnyttäjäksi! 

 

5. veisu. Irmossi 

Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja miksi 
on vieras pimeys minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, käännytä minut 
// ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen. 

 

Troparit 

Saatuasi Kristuksen edessä Hengen vastustamattoman armon, Sinä kukistit täy-
sin hirveät maailmanvaltiaat. Sielun himot Sinä, Kyriakos, hillitsit ja sait himotto-
muuden seppeleen. 

 

Kilvoituksen vaivat osoittivat Sinut väkeväksi, ja Sinä kilvoittelit kärsivällisesti ja 
lujasti, peräänantamattomana korkeaan vanhuuteen asti. Sinä, pyhittäjä, elit erä-
maissa suuresti iloiten ikään kuin kuninkaallisen hovin tiloissa. 

 

Sinä, autuas, valvoit kokonaisia öitä järkkymättä Jumalan edessä, rukouksen 
kautta Sinä puhuit aineettomalle Järjelle ja niin Sinä, Kyriakos, sait loistavan val-
keuden säteet valistamaan mielesi. 

 

Sinun kielesi, oi pyhittäjä, täyttyi kirkkaasta profeetallisesta puheesta ja ennusti 
kerran hirmuvaltiaana hallinneen Origeneksen mielipuolisen ja sielun turmelevan 
eksytyksen täydellisen ja lopullisen tuhon. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeettain joukko sai hengellisesti tuntea Sinun salaisuutesi, sillä Herra osoitti 
Sinut, oi puhdas Neitsyt, taivaan portiksi ja Sinusta koitti pimeydessä oleville 
ruumiillistunut vanhurskauden Aurinko. 

 

6. veisu. Irmossi 

Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoi-
len Sinua: / Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi 
olen kohottanut huutoni: // Kuule minua, minun pelastukseni Jumala. 

 

Troparit 

Luonnoltaan Jumalan, Kristuksen, jumaloittamana Sinä tulit Jumalan kaltaiseksi. 
Sinä oikaisit luonnon tuskalliset viat, lääkitsit sairaita ja paransit riivattuja jumalal-
lisella armolla. 

 

Sinä kartoit luoksesi tulevien joukkojen häiriötä ja pakenit peljättävien virtojen ty-
kö. Niin Sinä, autuas, vältit ihmisten turhanaikaisen kiitoksen nuolet. 
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Nähdessäsi maailman koko kunnian katoavan unen kaltaiseksi Sinä, viisas, halu-
sit tulla osalliseksi elävän Jumalan lain paremmasta kunniasta, jonka oikeuden-
mukaisesti saavutitkin. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Elävän arkin tavoin Sinä, oi Jumalanäiti, otit vastaan aluttoman Sanan, pyhän 
temppelin tavoin sijoitit itseesi Luojan ja tulisen valtaistuimen tavoin kannat koko 
luomakunnan Herraa. 

 

Irmossi 

Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoi-
len Sinua: / Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi 
olen kohottanut huutoni: // Kuule minua, minun pelastukseni Jumala. 

 

Kontakki, 8. säv. 

Sinua voimakkaana puolustajanaan ja suojelijanaan kunnioittava pyhä lavra viet-
tää joka vuosi muistojuhlaasi. Kun Sinulla on uskallus Herran edessä, suojele 
meitä hyökkääviltä vihollisilta, että huutaisimme: Iloitse, ylen autuas isä! 

 

Synaksario 

 

Saman kuun 29:ntenä päivänä pyhittäjäisämme Kyriakos Erakon muisto. 

 

Säkeitä 

Merisipulin karvaus tuotti Sinulle, Kyriakos, kuoleman sijasta suloisen maun. 
Kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä merisipulinsyöjä Kyriakos sulki silmän-
sä. 

 

Samana päivänä muistelemme sataa viittäkymmentä marttyyriä Palestiinassa, 
sekä pyhiä marttyyrejä Tryfonia, Trofimosta ja Dorymedonia, ynnä pyhää marttyy-
ri Petroniaa. 

 

Säkeitä 

Taivuttaessasi kaulasi miekan edessä Sinä, Petronia, kiinnitit sielusi silmän juma-
lalliseen kallioon. 

 

Samana päivänä pyhän marttyyri Gudelian muisto. 

 

Säkeitä 

Sinulle, Kristus, kaiken päälle, Gudelia kantoi miekan kautta oman päänsä. 

 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Kasdooksen ja Kasdoan muisto. 

 

Säkeitä 
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Kasdoos ja Kasdoa taistelivat rinnakkain. Kasdoos surmattiin miekalla ja Kasdoa 
murskattiin puilla. 

 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä Dadasta ja Gobdelaasta, per-
sialaisten kuninkaan Saborioksen poikaa. 

 

Säkeitä 

Kun koko ruumiisi hakattiin miekalla palasiksi, Sinä, Korkeimman marttyyri Da-
das, pelastit henkesi. 

Ruo'oin lävistettiin Gobdelaas, joka palveli ruo'olla lyötyä Kristustani. 

 

Pyhä marttyyri Petronia surmataan miekalla. 

 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

 

7. veisu. Irmossi 

Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat tulen 
viileydeksi huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

 

Troparit 

Uskollinen palvelijasi teki suunsa hunajaakin makeammaksi tutkiskellessaan ju-
malallisesti innoitettuja lakeja ja sanoja ja veisatessaan: Kiitetty olet Sinä, Herra 
Jumala, iankaikkisesti! 

 

Esirukouksillasi Sinä, autuas, johdatat Jumalan luo himojen loasta ne, jotka vei-
suin Sinua ylistävät ja huutavat: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

 

Kyriakos rakasti koko sielustaan sanomatonta valkeuttasi, oi Kristus, ja hänessä 
asusti Hengen koko armo, kun hän huusi Sinulle: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

 

Kesyttääkseen leijonien raakuuden Daniel sai kunnian. Kyriakos sai saman autta-
jan käskettäväkseen, kun hän huusi Sinulle: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

 

Näkemiseen Sinä, Jumalan valitsema Kyriakos, yhdistit tekemisen, kun saarnasit 
kolmipersoonaisesti olemuksesta Isässä, Pojassa ja Hengessä ja huusit: Kiitetty 
olet Sinä, Jumala! 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalanäiti, sammuta minun himojeni liekit ja tyynnytä harhaoppien kuohut. 
Sillä Sinä olet meidän kristittyjen suojelija ja puolustaja, ja Sinua me uskoen vei-
suin ylistämme. 

 

8. veisu. Irmossi 
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Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, / Sinun käskyistä lujasti kiinni 
pitävät nuorukaiset huusivat: / Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, // ja korkeasti 
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

 

Troparit 

Kyynelvirroin Sinä, autuas, kastelit jumalallisessa katumuksessa pyhän sielusi ja 
osoitit sen hedelmälliseksi veisaten: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja kor-
keasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

 

Muinoin tisbeläinen kuivatti helteen avulla sadepisarat, mutta Sinä, autuas, toimitit 
vuolaan sateen keskellä kesää veisaten: Kiittäkää, Herran teot, Herraa, ja korke-
asti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

 

Urhein taistoin Sinä kukistit lörpöttelevän sadunkertoja Origeneksen vääräoppis-
ten oppilaitten eksytyksen, kun veisasit: Kiittäkää, koko luomakunta, hurskaasti 
Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

 

Sinä, isä, opetit sangen jumalisesti Kolminaisuuden yhdestä olemuksesta ikään 
kuin kolmen auringon yhtenä säteilynä ja loisteena. Ja Sinä lausuit: Kiittäkää, ko-
ko luomakunta, hurskaasti Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, olit tosin langenneen Aadamin tytär, mutta osoittauduit minun ole-
mukseni uudistaneen Jumalan Äidiksi. Häntä me, kaikki Herran teot, kiitämme 
Herrana ja korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

 

Irmossi 

Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, / Sinun käskyistä lujasti kiinni 
pitävät nuorukaiset huusivat: / Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, // ja korkeasti 
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

 

9. veisu. Irmossi 

Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, / sillä omasta tahdostaan 
Korkein alensi itsensä, / tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. // 
Sen tähden me uskovaiset / kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme. 

 

Troparit 

Sinä, viisas Kyriakos, osoittauduit sisäkammioksi, joka sait vastaan ottaa ennen 
Mooseksen tapaan ihmeitä tehneen jumalallisen Kharitonin Jumalalta saadun läh-
teen. Niin Sinä tulit hänen laumansa järkkymättömäksi muuriksi ja turvalliseksi 
vartijaksi. 

 

Rakastaen totista elämää Sinä, Kyriakos, otit harteillesi ristin ja teit elämäsi kuo-
leman tutkiskeluksi. Sen tähden Sinä nyt siirryttyäsi katoamattomaan ja tahratto-
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maan nautintoon karkeloit iankaikkisesti taivaallisten kuorojen kanssa valkeudes-
sa Jumalan ympärillä. 

 

Hengen säteilyn tulessa Sinä säteilit kirkkaammin kuin ylhäiset kuorot. Oi autuas, 
valista minunkin mieleni jumaluuden hengellisellä, kolminaisella valkeudella ruko-
ustesi kautta ja pelasta minut himoista ja rikkomuksista. 

 

Saatuanne voittoseppeleen te, jumalallinen Khariton ja autuas Kyriakos, seisotte 
nyt korkeuksissa Jumalan edessä. Isinä te sieltä valvotte omaa laumaanne, joka 
viettää muistojuhlaanne, ja pelastatte sen vaaroista. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalanäidin Poika, jännitä jousesi, ole onnekas ja hallitse Israelin kansaa. Me 
rukoilemme Sinua: Kukista ihmisiä rakastavana Jumalana Kristusta rakastaville 
hallitsijoillemme ne, jotka sotivat meitä vastaan, Sinut miehettä synnyttäneen esi-
rukousten tähden. 

 

Irmossi 

Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, / sillä omasta tahdostaan 
Korkein alensi itsensä, / tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. / Sen 
tähden me uskovaiset // kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme. 

 

Eksapostilario, 2. säv. 

Jumalallinen saarnaaja, pyhä isä Kyriakos, joka seisot kaikkivaltiaan Jumalan 
edessä kunniassa jumalallisen Kharitonin kanssa, mutta lakkaamatta meitä, jotka 
vietämme valoisaa muistojuhlaasi ja rakkaudella kunnioitamme Sinua, Kristuksen 
palvelijaa. 

 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario 

Oi Valtiatar, me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastuneet, tunnustamme Sinut 
totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. Selittämättömästi Sinä synnytit Jumalan, joka ris-
tin kautta teki lopun kuolemasta ja veti puoleensa marttyyrien joukot. Heidän 
kanssansa me ylistämme Sinua, oi Neitsyt. 


