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Her ra, minä huudan sinua, kuu le mi nu 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,

mi nun kät teni  ylennys  olkoon  sinulle eh too uh ri.

1. sävelmä

Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen 

15.elokuuta

Avuksihuutopsalmi
(Ps. 141 LXX)



Kuule  minua,  oi Her ra. Mi kä häm mäs tyt tä vä ih me!

Elämän lähde lasketaan hau taan, ja hau ta kam mi o muut tuu tai vaan por tik si!

Riemuitse  Getsemane,  sinä  Jumalan - syn nyt tä jän py hä puis to!

Huu takaamme  mekin  uskovaiset  Gabrie lin joh dol la:

Iloitse, Armoitettu!  Kanssasi  on Her ra, joka sinun kauttasi antaa maailmalle suuren lau pe u den.

1. liitelauselma: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra kuule minun ääneni. (Ps. 130:1-2)
2. liitelauselma: Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. (Ps. 130:2)

3. liitelauselma: Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo,
                           sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. (Ps. 130: 3-4) 

Avuksihuutostikiira nro1 - 3

(kolmesti)

3



Kuin ka ih meellisiä ovat salaisuutesi,  oi Juma lan syn nyt tä jä!

Sinä, Valtiatar, tulit  Korkeimman  valta is tui mek si

ja tänään olet maan päältä  muuttanut tai vaa seen.

Sinun kunniasi on jumalallinen ja jumalallisia ih mei tä lois ta va.

1. sävelmä

4. liitelauselma: Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. (Ps. 130:5)
5. liitelauselma: Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua.
                            Israel, pane toivosi Herraan! (Ps. 130: 6-7)

6. liitelauselma: Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa Israelin 
                            kaikista sen synneistä. (Ps. 130: 7-8)

Avuksihuutostikiira nro 4 - 6
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Neit seet,  kohotkaa  korkeuteen  Kuninkaan  Äi din kans sa!

Iloitse  Armoitettu !  Kanssasi  on Her ra,

joka  sinun  kauttasi  antaa  maailmalle  suuren lau pe u den.

Sinun kunniallista kuolonuneen nukkumistasi ylistivät kaikki enkel ten voi mat:

Vallat,  valtaistuimet,  hallitukset,  herraudet,  voimat,  kerubit ja peljättävät se ra fit.

(kolmesti)

7. liitelauselma: Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat! ( Ps. 117:1)
8. liitelauselma: Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. (Ps. 117:2)

Avuksihuutostikiira nro 7 - 8

5



Maasta  luodut  riemuitsevat  jumalallisen  kunniasi kau nis ta mi na.

Kuninkaat  lankeavat  eteesi  ylienkelien  ja  enkelien kans sa ja vei saa vat:

I loit se, Ar moi tet tu! Kans sa si on Her ra,

joka  sinun  kauttasi  antaa  maailmalle  suuren lau pe u den.

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

(kahdesti)

1. sävelmä
Kunnia ... nyt ... Aamen
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Ju ma lan Hen gen val taa mat a pos to lit saapuivat Jumalan voimalla taivaan pilvien

kan nat ta mi na si nun puh taimman ja elävöittävän ruumiillisen majasi ym pä ril le

ja si tä har taas ti suu te li vat. Mut ta tai vas ten y lim mäi set voi mat

tulivat  yhdessä  Herransa  kanssa  ja  pelon val taa mi na

saat toivat ylös taivaaseen Jumalan asumuksena olleen ruu mii si.

1. sävelmä

Jumalansynnyttäjälle

7



He me ni vät si nun e del lä si kor ke u teen

ja tai vaallisten sotajoukkojen ylipäällikölle näkymättömin huu lin huu si vat:

Katsokaa, kaikkien Valtiatar, jumalallinen Neitsyt tulee tykönne; avatkaa por tit

ja ot ta kaa kor keudessa vastaan iankaikkisen Valon Äi ti!

Sillä hänen tähtensä on pelastus tullut koko ih mis su vun o sak si.
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Em me ky ke ne kat so maan Ju ma laa emmekä kykene osoittamaan hänelle kuuluvaa kun ni aa,

sil lä hänen suuruutensa on ihmisymmärryksen y lit tä vä.

Sen tä den, oi puh tain Ju ma lan syn nyt tä jä,

si nä, jo ka ai na olet elämänantajan Kuninkaan ja synnyttämäsi Po jan kans sa,

ru koi le lak kaa mat ta puo les tam me, et tä hän suo je li si, var je lei si
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ja pelastaisi kansansa kaikista vas tus ta jan hyök käyk sis tä,

sil lä sinusta me olemme  saaneet itsellem me puo lus ta jan

ja si nu a me har tain mie lin y lis täm me.

Nii den, jotka olivat omin silmin näh neet Sa nan ja  itse  olivat  Sanan pal ve li joi ta,

o li koh   - tuullista omin silmin nähdä myös hänen lihallisen Äitinsä kuolonuneen nuk ku mi nen,

1. sävelmä

Litaniastikiira nro 1
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tä mä Ju ma lan vii mei nen sa lai suus.

Sil lä he eivät olleet ainoastaan Vapahtajan taivaa seen as tu mi sen,

vaan  myös  hänen  synnyttäjänsäkin  poismuuttamisen to dis ta ji a.

Sen täh den he jumalallisen voiman kuljettamina saapuivat kaikkialta Sii o niin

ja  olivat  saattamassa  taivaaseen  menevää  ja ke ru be ja kor ke am paa.
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Kumartakaamme mekin Neitseelle,  sillä hän rukoilee meidän sielujemme puo les ta.

Tänään  antaa  kaikkein  pyhimmän  sielunsa Poikansa kä siin

hän,  joka  on  taivaita  korkeampi  ja  kerubeja kun ni oi tet ta vam pi

se kä ko ko luo ma kun taa kun ni al li sem pi

ja  joka  täydellisen  puhtautensa  tähden  tuli  iankaikkisen  olemuksen as ti ak si.

2. sävelmä

Litaniastikiira nro 2
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Hän  täyttää  koko  maailman  ilolla  ja  antaa  meille  suu ren ar mon sa.

Kaik kein vi at to min Mor si an, I sän hy vän tah don Äi ti,

jon ka Jumala oli ennalta valinnut jumalallisen ja inhimillisen luontonsa yhdistymi  - sen a su muk sek si,

antaa tänään puhtaan sielunsa Luojalleen ja Ju ma lal leen.

Ruu miittomat voimat ottavat hänet jumalallisesti vas taan ja i an kaik ki seen e lä mään siir tyy hän,

2. sävelmä

Litaniastikiira nro 3
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jo ka to ti ses ti on E lä män Äi ti, lä hes ty mät tö män val ke u den lamp pu,

uskovaisten pelastus ja mei dän sie lu jem me toi vo.

Koko maanpiiri ylistäköön Jumalanäidin puhdasta siirtymistä ajasta ian kaik ki suu teen,

sillä hän antoi puhtaan sielunsa Poikansa kä siin.

Hänen pyhässä kuolonuneen nukkumisessaan sai koko luomakunta uuden e lä män,

3. sävelmä

Litaniastikiira nro 4
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ja se viettää nyt riemujuhlaa yhdessä ruumiittomien voimien ja apostolien kans sa

ja vei saa psal me ja ja hen gel li si ä lau lu ja.

Kun ni a ol koon I säl le ja Po jal le ja Py häl le Hen gel le.

Tulkaa, uskovaiset, riemuitkaamme tänä päi vä nä!

Koristakaamme kirkko veisuin ja jumalallinen arkki rau hal la,

5. sävelmä

Kunnia ... Pyhälle Hengelle

5. sävelmä

Veisu Jumalansynnyttäjälle nro 1
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sillä nyt taivas levittää helmansa ottaakseen vastaan hä net, joka synnytti sijoittumattoman Ju ma lan.

Niin maa saa kiitokseksi siunauksen ja ihanuuden, kun se luovuttaa elämän läh teen.

Enkelit yhdessä apostolien kanssa peläten kat se le vat,

miten elämän Herran synnyttäjä siirtyy ajallisesta elämästä ian kaik ki seen.

Kumartakaamme kaikki häntä ja ru koil kaam me:
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Älä, oi Valtiatar, unohda sukulaisuuttasi niiden kans sa,

jotka uskossa kunnioittavat kaikein pyhimmän kuolonuneen nuk ku mi se si juh laa.

Nyt, ai na ja i an kaik ki ses ti. Aa men.

Vei satkaa,  kaikki  kansat,  meidän  Jumalamme Äi dil le,

sillä  tänään  hän  jättää  kuolemattoman  sielunsa sen  puhtaimpiin kä siin,

5. sävelmä

Nyt ... Aamen

5. sävelmä
Veisu Jumalansynnyttäjälle nro 2
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joka  on  hänestä  siemenettömästi  lihaksi tul lut

ja jolta hän herkeämättä rukoilee koko maailmalle rauhaa ja suur ta lau pe ut ta.

Aa men. Tul kaa kaik ki kan sat, veisuin ylistäkää kaikkein pyhintä ja puhtainta Neit syt tä,

jos ta sanoin   selittämättömästi   tuli   lihaksi   Isän Sa na.

Sen tähden huutakaamme hä nel le: Siu nat tu o let si nä nais ten jou kos sa!

4. sävelmä

Virrelmästikiira nro 1
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Autuas   se   kohtu,   johon   Kristus si joit tui!

Antaessasi  sielusi  Poikasi  pyhiin  käsiin  rukoile  häneltä,  oi Puh das,

mei dän sie luil lem me pe las tus ta.

Oi   kaikkein   pyhin   ja   puhtain Neit syt!

Sinun kunniallista kuolonuneen nukkumistasi enkeljoukot taivaassa ja ihmiset maan päällä y lis tä vät,

4. sävelmä

liitelauselma: Nouse, Herra, leposijaasi, sinä ja sinun väkevyytesi arkki. (Ps. 132:8)

Virrelmästikiira nro 2
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sil lä sinä  tulit  kaikkien  Luojan,  Kristuksen,  Jumalan Äi dik si.

Me rukoilemme sinua, oi suuresti ylistettävä aviota tuntematon Jumalan syn nyt tä jä,

älä  lakkaa  rukoilemasta  häntä  kaikkien mei dän puo les ta,

jotka   Jumalan   jälkeen   panemme   toi vom me si nuun.

Veisatkaamme tänään Kristukselle Jumalalle Daavidin vir si:

liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille totisen valan, jota hän ei peruuta. (Ps. 132:11)

Virrelmästikiira nro 3
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Neitseet, jotka Kuninkaan tytärtä seuraavat, viedään ilon ja riemun saattelemina Kuninkaan e teen.

Hän, Daa vi din sie me nes tä syn ty nyt, jonka kautta me olemme Jumalan yhteyteen tul leet,

muutetaan nyt Poikansa ja Herran kädellä kunniallisesti ja kaiken ymmärryksen ylittäen toi seen e lä mään.

Me veisaamme hänelle niin kuin Jumalanäidille ja huu dam me:

Pelasta meidät, jotka sinut Jumalansynnyttäjäksi tunnustamme,  kaikesta hä däs tä
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ja   päästä   meidän   sielumme   kai kis ta vaa rois ta!

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

24

kaik ki ses ti. Aa men. Oi Jumalansynnyttäjä Neit syt!

Sinun lähtiessäsi sen luo, joka on sanoin selittämättömästi sinusta syn ty nyt,

o li vat läs nä ensimmäinen  esipaimen,  Herran  veli Jaa kob,

4. sävelmä

Kunnia... nyt... Aamen

4. sävelmä

Jumalansynnyttäjälle
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jumaluusopin  ensimmäinen  opettaja  ja  kunniallisin  opetuslapsi Pie ta ri

ja   apostolien   pyhä jouk ko,

joka hengellisin, jumalallisin veisuin ylisti Kristus-Jumalan kaitselmuksen jumalallista, hämmästyttävää

25

sa lai suut ta. He kätkivät iloiten hautaan sinun elävöittävän, Jumalan vastaanottaneen ruu mii si.

Ylhäältä enkelien pyhimmät ja vanhimmat voi mat
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ihmeestä hämmästyneinä kumartuivat toistensa puoileen ja sa noi vat:

Kohottakaa, te portit, ja ottakaa vastaan taivaan ja maan Luojan syn nyt tä jä.

Ylistäkäämme  mekin  veisuin  kunniallista  pyhää ruu mis ta,

joka  on  itsessään  kantanut Her ran, jo ka on meil le nä ky mä tön.

Sen  tähden  mekin  viettäessämme  sinun  kunniaksesi  muisto juh laa
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huudamme   sinulle,   oi   suuresti y lis tet ty:

Ylennä  kristittyjen  sarvi  ja  pelasta mei dän sie lum me.

Oi Ju ma lan syn nyttäjä,  sinä synnyttäessäsi säi ly tit neit syy den

ja  kuolonuneen  nukkuessasi  et  maailmaa hyl jän nyt.

Si nä E lä män äi ti nä me nit E lä män ty kö

1. sävelmä

Tropari
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ja  rukouksillasi  päästät  kuolemasta  meidän sie lum me.

Ju ma la on Her ra ja hän il mes tyi meil le.

Siunattu  on  hän,  joka  tulee  Herran ni meen.

Y lis täm me, y lis täm me si nu a,

Kristuksen,   meidän   Jumalamme,   puhtahin Äi ti,

Jumala on Herra
1. sävelmä

Pieni Ylistysveisu
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ja kun ni oi tam me suu res ti y lis tet tä vää

kuo lon u neen nuk ku mis ta si.

Kohottakaa  Jumalalle  riemuhuuto,  kaikki maa, veisatkaa  hänen  nimensä kun ni aa.

Minä  kohotan  pelastuksen mal jan ja  huudan  avukseni  Herran ni me ä.

Mi nä teen si nun ni me si kuu luk si su vus ta su kuun. su vus ta su kuun.

3.

1. liitelauselma (Ps. 66:1-2)

2. liitelauselma (Ps. 116:13)

Valamolainen sävelmä

Prokimeni
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Kaik ki, jois sa hen ki on kiit tä kää Her raa. Kiit tä kää Her raa.

3.

Kunnia  olkoon  Isälle ja  Pojalle  ja  Pyhälle Hen gel le.

Jumalansynnyttäjän  esirukouksien täh den Armollinen,  puhdista mei dät

mo nis ta syn neis täm me! Nyt,  aina  ja  iankaikkisesti. Aa men.

Jumalansynnyttäjän  esirukouksien täh den Armollinen,  puhdista mei dät

Valamolainen sävelmä

6. sävelmä

Evankeliumin jälkeen
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mo nis ta syn neis täm me! Ar mah da mi nu a Ju ma la,

si nun suu res ta ar mos ta si; pyy hi pois mi nun syn ti ni

si nun suu res ta lau peu des ta si! Kun puhtaimman majasi muutto lä hes tyi,

tulivat apostolit vuoteesi ympärille ja peläten katselivat si nu a.

Toiset heistä valtasi hämmästys heidän katsellessaan sielusi ma jaa,

6. sävelmä

Stikiira
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mutta   Pietari   kyynelsilmin   huusi si nul le:

Oi Neitsyt! Kun näen sinun, kaikkien elämän, makaavan voi mat to ma na,

minä  tiedän  sinun  tuntevan  tulevan  elämän i ha nuut ta.

Rukoile,  oi  Puhtain,  hartaasti  Poikaasi,  meidän Ju ma laam me,

että   hän   varjelisi   sinun   kansasi vaa rois ta.
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Ju ma lal li sen kunnian  täyttämä py hä ja kunniakas  muis  - to si, oi Neit syt

on koon nut yhteiseen  iloon  kaikki us ko vai set,

jotka iloiten ja riemuiten Mirjamin joh dol la vei saa vat ainosyntyiselle Po jal le si,

sil lä hän on kun ni oi tet tu.

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

Ensimmäinen kanoni 
1. irmossi

Kanonit

1. sävelmä

troparit Juhlamineasta sivu 131

Toinen kanoni
1. irmossi     4. sävelmä
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ja  sanani  tulvivat  kuninkaallisen  Äidin kun ni ak si.

Minä  vietän  juhlaa  kirk  - kaas ti rie mui ten.

ja iloiten veisaan ylistystä hänen kuolonuneen nuk ku mi sel leen.

Oi Kristus,  kaikkien  Luoja  ja  Yllä - pi tä jä, Ju ma lan vii sa us ja voi ma!

Vahvista  Kirkkosi  kestävälle kal li ol le, sillä  sinä  yksin  olet  pyhä  ja  sinä

troparit Juhlamineasta sivu 132

Ensimmäinen kanoni 
3. Irmossi
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py his sä si le päät. Jumalansynnyttäjä, sinä elävä,  ehty - mä tön läh de,

vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet vei saa ja si

ja ju ma lal li ses sa kun ni as sa si

tee meidät kelvollisiksi, jumalallisen muistosi tähden, saamaan kunnian sep pe leet.

Profeettain sanat ja ennustukset kuvasivat sinun lihaksitulemistasi Neitseestä,  oi Kris tus.

Toinen kanoni
3.irmossi

troparit Juhlamineasta sivu 132

troparit Juhlamineasta sivu 132

Ensimmäinen kanoni
4. irmossi
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Silloin sinun kirkkautesi säteily tulee val - keu dek si pa ka noil le

ja  syvyyskin  riemuiten  huutaa si nul le:

Kunnia  olkoon  sinun  voimallesi,  oi ih mi si ä ra kas ta va.

Profeetta   Habakuk   katselles saan hen ges sään

Jumalan  käsittämätöntä  päätöstä  sinun,  kaikkein kor keim man,

Toinen kanoni
4. irmossi
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li hak si tu le mi ses ta Neit sees tä huu dah ti:

Kunnia  olkoon   sinun   voimallesi,  oi Her ra.

Oi Kristus, minä julistan suurten ja jalojen tekojesi jumalallista ja sanomatonta kau ne ut ta,

sillä iankaikkisen kunnian yhtä iankaikkisena ja persoonal  - li se na hei jas tuk se na

sinä   tulit   lihaksi   neitseellisestä koh dus ta

troparit Juhlamineasta sivu 133

Ensimmäinen kanoni
5. irmossi
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ja   valaisit   kuin   aurinko   pimeydessä   ja var jos sa o le vat.

Kaikki hämmästyivät sinun kunniallista kuo lon u neen nuk ku mis ta si,

sillä   sinä,   oi   aviota   tuntematon Neit syt,

menit maan päältä taivaallisiin asuinsijoihin ja loppumat     - to maan e lä mään.

Nyt sinä lahjoitat pelastuksen kaikille niille, jotka sinulle ylistystä vei saa vat.

troparit Juhlamineasta sivu 133

Toinen kanoni
5. irmossi

troparit Juhlamineasta sivu 134
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Sy vyyk sis tä syntyneen meripedon sisäinen tuli oli kolmipäiväisen hautasi en nus ku va na.

Sen  julistajaksi   tuli    pro                  - feet ta Joo na,

joka pelastuttuaan vahingoittumattomana pedon vatsasta huu si:

Minä     veisaan    kiitosvirren    sinulle, oi Her ra!

Tul kaam me, Ju ma las sa vii saat,

Ensimmäinen kanoni
6. irmossi

troparit Juhlamineasta sivu 134

Toinen kanoni
6.irmossi
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viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juh laa, pau kut ta kaam me rie -

mui ten kä si äm me ja hänestä syntynyttä Jumalaa y lis tä kääm me.

Sam mu ma ton ta  vihaa  ja  tulta  vastustaessaan  jumalal    - li nen rak ka us

muutti   tulen   kasteeksi   ja nau roi vi hal le.

Jumalan valistamien pyhien nuorukaisten kolmiäänisestä lyyrasta kaikui liekkien keskellä vei su:

troparit Juhlamineasta sivu 134 + kontakki ja iikossi

Ensimmäinen kanoni
7. irmossi
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Kiitetty olet sinä, meidän ja meidän isiemme ylis  - tä mä Ju ma la.

Jumalassa  viisaat  eivät  palvelleet  luotua Luo jan si jaan,

vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan tulen iloitsivat vei sa ten:

Kii tet ty o let si nä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Ju ma la.

Ju ma lan enkeli   osoitti   hurskaille   nuoru     - kai sil le,

troparit Juhlamineasta sivu 135

Toinen kanoni
7.irmossi

troparit Juhlamineasta sivu 135

Ensimmäinen kanoni
8. irmossi
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että   liekit   vilvoittavat   pyhiä,   mutta polt ta vat ju ma lat to mat.

Ju ma la teki   Jumalansynnyttäjästä   elämän läh teen.

Jumalattomille hän vuodattaa kuoleman tuhoa, mutta lahjoittaa elämän niil le, jot ka vei saa vat:

Luojalle me lunastetut veisaamme y lis tys tä ja kunnioitamme häntä i an kaik ki ses ti.

Hurskaat  nuorukaiset  pelasti  pätsissä  Jumalansynnyttä jän syn ny tys,

troparit Juhlamineasta sivu 136

Toinen kanoni
8.irmossi
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sil loin to sin ku vauk sel li nen, mut ta nyt to del li nen

ja    se    kutsuu    yhteen    koko    maanpiirin jo ka vei saa:

Herran luodut, veisaten ylistäkää Her raa ja korkeasti kunnioittakaa häntä kaikkina ai koi na.

Kun en ke lit nä ki vät puh taim man kuo lon u neen vai pu van,

kaik ki en ke lit ih met te li vät, kuin ka Neit syt nou see maas ta tai vaa seen.

troparit Juhlamineasta sivu 136

liitelauselma
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Oi puh tain Neit syt, salaisuutesi   ohittaa luon non lait,

sillä  synnytyksessäsi säi ly tät neit syy den

ja kuolemasi  johdattaa e lä mään. Oi Ju ma lan syn nyt tä jä,

syn ny tyk sen jäl keen neit see nä py sy vä ja kuo le man jäl keen i kui ses ti e lä vä.

var je le ai na si nun pe rin tö ä si.

9.irmossi
1.sävelmä
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Te a pos to lit, tul tu an ne e ri ta hoil ta yht teen hau dat kaa ruu mii ni Get se ma neen,

ja si nä, Poi ka ni ja Ju ma la ni, o ta mi nun hen ke ni vas taan!

Kaikki,  joissa henki on,  kiittäkää Her raa. Ylistäkää   Herraa tai vais ta,

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

Ylistäkää   häntä,  kaikki  hänen en ke lin sä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sota  - jouk kon sa.

Eksapostilario 

4. sävelmä

Kiitospsalmi
(Ps. 150; 148)
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Sinulle,  Jumala,  sopii y lis tys tä vei sa ta.

Tämä  on  kaikkien hä nen hurs kait ten sa kun ni a.

Sinun vaipuessasi kunnialliseen kuolonuneen taivaat rie muit si vat ja en kel jou kot i loit si vat.

Ko ko maan pii ri  riemuiten veisasi lähtövirttä si nul le,

koko    maailmaa    hallitsevan Äi dil le.

(lauletaan kahdesti) 4.sävelmä

liitelauselma: Ylistäkää	häntä,	hänen	väkeviä	tekojaan,	ylistäkää	häntä,	hän	on	suuri! (Ps.	150:	2)

Lauletaan kiitosstikiira nro 1

liitelauselma: Ylistäkää	häntä	raikuvin	torvin,

ylistäkää	häntä	harppua	ja	lyyraa	soittaen!	 	 																									(Ps.	150:	3)

Lauletaan kiitosstikiira nro 2

Kiitosstikiira nro 1 ja 2
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Sillä sinä, oi aviota tuntematon, kaikkein pyhin Neit syt, olet koko ihmissuvun va pah ta nut

e si i sil le an ne tus ta tuo mi os ta.

Jumalallisen  viittauksen  voimasta  apostoleista en sim mäi set

riensivät  kaikista  maanääristä  hautaamaan si nu a.

Näh des sään sinun menevän maasta taivaaseen he iloiten huusivat sinulle enkeli Gabrielin sa noin:

liitelauselma: Ylistäkää	häntä	tanssien	ja	rumpua	lyöden,	
ylistäkää	häntä	luuttua	ja	huilua	soittaen! (Ps.	150:	4)

4. sävelmä

Kiitosstikiira nro 3
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Iloitse,   jumaluuden  istuin! I loit se si nä,

joka  olet  ainoana  synnytykselläsi  yhdistänyt  maan  päällä  o le vat tai vaal li siin.

Oi  Neitsyt - äiti,  Jumalan Mor si an! Sinä  synnytit  Elämän  ja  nyt  rauhallisesti  nukkuen

siirryt  iankaikkiseen e lä mään. En ke lit, hal li tuk set ja voi mat

sekä  apostolit,  profeetat  ja  koko  luomakunta  saattavat si nu a,

liitelauselma:	Ylistäkää	häntä	symbaalien	helinällä,	
ylistäkää	häntä	riemukkain	symbaalein! (Ps.	150:	5)

4. sävelmä

Kiitosstikiira nro 4
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ja  Poikasi  ottaa  viattoman  sielusi puh tai siin kä siin sä.

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

Sinun   kuolemattoman   poislähtösi het kel lä, oi,  Elämän  Äiti,  Jumalan  - syn nyt tä jä,

eripuolilla   saarnanneet  apostolit  pilvien kan ta mi na

tulivat  ilmojen  halki  puhtaan ruu mii si luo.

6. sävelmä

Kunnia ... nyt ... Aamen

6. sävelmä
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He hautasivat sen kunniallisesti ja veisasivat äänekkäästi Gabrielin ter veh dys tä:

Terve,   Armoitettu,   aviota   tuntematon   Neitsyt äi ti,

Her ra on si nun kans sa si! Heidän kanssaan rukoile, oi Jumalansynnyttäjä Poi kaa si,

mei dän Ju ma laam me, et tä hän pe las tai si mei dän sie lum me.

Oi Ju ma lan syn nyttäjä,  sinä  synnyttäessäsi säi ly tit neit syy den

Suuri Ylistysveisu

1.sävelmä
Tropari
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ja   kuolonuneen   nukkuessasi   et   maailmaa hyl jän nyt.

Si nä E lä män äi ti nä me nit E lä män ty kö

ja   rukouksillasi   päästät   kuolemasta   meidän sie lum me.
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