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Typikon
1. Ehtoopalveluksessa 3 avuksihuutostikiiraa Oi kunniakas Andreas, Edelläkävijän valon
valmistamana, Kunnia, Oi apostoli, Sinä jätit kalojen pyydystämisen, Nyt, esijuhlan stikiira
Karkeloi, Jesaja, ota vastaan Jumalan sana! Saatto, Oi Jeesus Kristus, päivän prokimeni ja parimiat.
Virrelmästikiirat, Kunnia, Veisuin ylistäkäämme apostoli Andreasta, Nyt, esijuhlan stikiira Me
kysymme Joosefilta. Tropari Sinä ensimmäisenä kutsuttu, Nyt, Sinun kauttasi, oi
Jumalansynnyttäjä.
2. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen tropari kahdesti ja Jumalansynnyttäjän tropari
kerran. Katismatroparit järjestyksessään, neljännen sävelen ensimmäinen antifoni, prokimeni Hänen
äänensä käy, Kaikki, joissa henki on ja evankeliumi. Psalmi 50(51) luetaan, Kunnia, Apostolin
rukouksien tähden, Nyt, Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, Liitelauselma Armahda minua
Jumala ja stikiira Oi Herra, ensimmäisenä kutsumasi opetuslapsi. Jumalansynnyttäjän kanoni,
minean kanoni ja apostolin kanoni Oi Kristuksen julistaja Andreas. kolmannen veisun jälkeen
katismatropari ja Jumalansynnyttäjän tropari. 6:nnen jälkeen kontakki, iikossi ja synaksario.
Katabasioina Kristus syntyy, kiittäkää. Me ylistämme Sinua säkeineen, molemmat eksapostilariot ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina Riemuitse nyt, Beetsaida, Kunnia,
Ylistäkäämme uskon saarnaajaa, Nyt, esijuhlan stikiira Beetlehem, ota vastaan Jumalan kaupunki.
3. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, autuudentroparit ensimmäisen kanonin
kolmannesta veisusta ja 2:sen kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen apostolin ja temppelin
pyhän troparit sekä kontakki Tänä päivänä Neitsyt saapuu. Apostolin epistola ja evankeliumi.
Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Hänen äänensä ulottuu yli kaiken maan, Me näimme
totisen valkeuden ja päätös.
4. Jos juhla osuu sunnuntaiksi, lauantaiiltana avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4
apostolin stikiiraa, Kunnia, apostolin stikiira, Nyt, vuorossa olevan sävelmäjakson ensimmäinen
stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto. Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Veisuin ylistäkäämme apostoli Andreasta, Nyt, Me kysymme
Joosefilta. Ylösnousemustropari, apostolin tropari, Jumalansynnyttäjän tropari ja päätös.
5. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa.
Psalmikatismat ja polyeleo, katismatropareina yksi ylösnousemustropari ja yksi apostolin tropari
Jumalansynnyttäjän tropareineen. Kolmannen psalmijakson jälkeen apostolin ja Jumalansynnyttäjän
troparit. Kiitetty olet Sinä, Herra, hypakoe, vuorosävelmän antifonit ja prokimeni. Kanoneina
ylösnousemuskanoni ja apostolin ensimmäinen kanoni Oi Kristuksen julistaja Andreas. kolmannen
veisun jälkeen luetaan ylösnousemuskontakki ja iikossi, sekä lauletaan apostolin ja
Jumalansynnyttäjän katismatroparit. kuudennen veisun jälkeen apostolin kontakki ja iikossi sekä
synaksario. Katabasioina Kristus syntyy, kiittäkää. Me ylistämme Sinua säkeineen.
Ylösnousemuseksapostilario sekä apostolin ja Jumalansynnyttäjän eksapostilariot. Kiitosstikiiroina
4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 apostolin stikiiraa, Kunnia, evankeliumistikiiran sijasta apostolin
stikiira, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus
tullut.
6. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, joiden tropareina veisaamme 4 vuorosävelmän
mukaista tropari ja 4 troparia apostolin toisen kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen
ylösnousemustropari, apostolin tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Tänä päivänä Neitsyt
saapuu. Apostolin epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Hänen
äänensä ulottuu yli kaiken maan, Me näimme totisen valkeuden ja päätös.
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.

Täydelliset tekstit J uhlamineassa sivulta 192.

Nyt... 4.säv.
(15,3,L)

Karkeloi, Jesaja, ota vastaan Jumalan sana! / Ennusta Neitseelle Marialle palavasta pensaasta, jota
tuli ei polttanut jumaluuden kirkkaudessa. / Valmistu, Betlehem! Avaa porttisi, Eeden! / Tietäjät,
lähtekää matkaan katsomaan pelastusta, joka makaa kapaloituna seimessä. / Hän on se, josta tähti
julisti luolan yllä, / elämänantaja ja Herra, // joka pelastaa meidän sukukuntamme.
Parimiat
Pyhän apostoli Pietarin ensimmäisestä lähetyskirjeestä (1:12:6)
Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan, muukalaisina
Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bityniassa ja Aasian maakunnassa ja jotka Isä Jumala
suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja
hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne.
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan
hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen
Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se
on varattuna teille taivaissa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte
pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt
jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja
onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne
todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa.
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te
riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän,
sielujen pelastuksen. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja
puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä
vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta
kirkkaudesta. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille
nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat tuoneet teille
evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen.
Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen
armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä
taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin
hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan
kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä,
joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä
muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä
elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja
tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt
aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti
hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne
Jumalaan. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä,
veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Olettehan
te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja
pysyvästä sanasta. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu,
kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu.
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Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin
vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte
pelastukseen. Olettehan te "maistaneet Herran hyvyyttä". Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo,
jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen.
Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi,
toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.
Sanotaanhan Raamatussa: Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on
suuri. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.
Pyhän apostoli Pietarin ensimmäisestä lähetyskirjeestä (2:213:9)
Rakkaat ystävät. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte
hänen jälkiään.  Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta
hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen
tuomarin haltuun. Itse, omassa ruumiissaan, hän "kantoi meidän syntimme" ristinpuulle, jotta me
kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. "Hänen haavansa ovat teidät parantaneet."
Te olitte "eksyksissä niin kuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja
kaitsijan luo. Samoin te, vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä
eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, kun he
näkevät teidän elävän jumalanpelossa puhdasta elämää. Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista
kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon
katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä
kallisarvoista. Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan.
He olivat miehilleen kuuliaiset  Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Ja
Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne.
Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi
osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin
ei mikään tule esteeksi rukouksillenne. Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot
ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla
älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta
perisitte siunauksen.
Pyhän apostoli Pietarin ensimmäisestä lähetyskirjeestä (4:111)
Rakkat ystävät, kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta
eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti ettekä ihmisten himoja
seuraten. Sillä se, joka on ruumiissaan kärsinyt, on luopunut synnistä. Aivan riittämiin te menneenä
aikana elitte niin kuin pakanat tahtovat, ryvitte irstaudessa ja himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä
ja juomingeissa ja palvelitte epäjumalia jumalattomin menoin. Nyt he kummeksuvat sitä, että te ette
enää riennä heidän kanssaan samaan riettauden virtaan, ja syytävät herjauksiaan. Mutta he joutuvat
tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Sitä varten niillekin, jotka
ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka
ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis
ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä
rakkaudessanne, sillä "rakkaus peittää paljotkin synnit". Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen
toisellenne. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen
armon hyvinä haltijoina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee,
palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen
Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Litanianstikiirat, 1.säv.
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Vir r elmästikiirat, 5.säv.
Nyt... 3.säv.
Me kysymme Joosefilta, / kuinka hän tuo Betlehemiin raskaana neitseen, jonka sai temppelistä. / Ja
hän vastaa: Olen tutkinut profeettoja ja saanut enkeliltä tiedon / ja olen varma, että Maria
selittämättömästi synnyttää Jumalan, / jota tietäjät saapuvat idästä kumartamaan ja palvomaan
tuoden kalliita lahjoja. / Kunnia olkoon Sinulle, / meidän tähtemme ihmiseksi tullut Herra!

Aamupalveluksessa
Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatroparit, 1.säv.
Nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 1.säv.
Oi puhdas Valtiatar Neitsyt, / ojenna säälien kätesi ja anna meille Jumalan apu, / suo meidän vaeltaa
elämämme rauhassa, kun me ylistämme kaikkeinpyhintä synnytystäsi / ja kutsumme Sinua
toivoksemme ja kerskaukseksemme.
Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatroparit, 3.säv.
Nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 3.säv.
Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, / Sinusta tuli Sanan asumus. / Puhdista
minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, / ja anna minulle, oi
puhdas, esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo.
Katismatroparit, 5.säv.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 5.säv.
Oi puhdas Neitsyt, Sinuun vakaasti turvautuvien suoja, / rukoile Poikaasi meidän puolestamme ja
vapauta Hänen apostoliensa kanssa meidät moninaisista kiusauksista, / vaaroista ja hirveästä uhasta
ja pelasta esirukouksillasi kaikki meidät, / jotka Sinua veisuin ylistämme.
J umalansynnyttäjän kanoni, 1. veisu, 1.säv. Irmossi
Apostolin ensimmäinen kanoni, 1.säv. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Iloitse, armon lähde! / Iloitse, taivaan portaat ja portti! / Iloitse, lampunjalka ja kultainen astia, Sinä
louhimaton vuori, / joka olet synnyttänyt maailmalle Kristuksen!
Apostolin toinen kanoni, 1.säv. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
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Jumala tulee Neitseestä pienokaiseksi ja uudistaa Aadamista turmelukseen syntyneet. Hän purkaa
väliseinän ja vihollisuuden muurin. Puhtaasta Neitseestä syntyessään Hän omassa lihassaan muuttaa
siunaukseksi esiäidin kirouksen.
Katabasina: Kristus syntyy…
J umalansynnyttäjän kanoni, 3. veisu. Irmossi
Apostolin ensimmäinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, Sinun kohdussasi sikisi Jumala kaikkein pyhimmän Hengen kautta, / etkä Sinä palanut. /
Niin Sinusta julisti lainsäätäjä Moosekselle kulumatta palava pensas. / Sinä otit vastaan
sietämättömän tulen!
Apostolin toinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Ei yksikään lapsen synnyttänyt äiti voi enää olla neitsyt, mutta kun Sinä synnytit Kristuksen, oi
puhdas, osoittauduit neitsytäidiksi, vaikka imetit Elämäämme.
Katismatroparit, 8.säv.
Nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 8.säv.
Iloitse, Jumalan tulinen valtaistuin! Iloitse, Neitsyt, kuninkaan istuin, / purppurapeitteinen vuode,
kullan ja purppuran täyttämä kammio, / purppurainen vaippa, temppeli täynnä kalleuksia, salamoiva
vaunu, valaiseva lampunjalka! / Iloitse, Jumalansynnyttäjä, kaksitoistamuurinen kaupunki, /
kultainen portti, ihana häämaja, kullanhohtoinen pöytä, Jumalan kaunistama asumus! / Iloitse,
kunniakas Morsian, jota aurinko kirkastaa! / Iloitse, Sinä sieluni ainoa kaunistus!
J umalansynnyttäjän kanoni, 4. veisu. Irmossi
Apostolin ensimmäinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Kunnioitamme suurta ja peljättävää salaisuuttasi, oi veisuin ylistetty, / sillä ylimaallisiltakin
joukoilta salaa Hän, Joka On, / laskeutui Sinuun niin kuin kaste villoihin meidän pelastukseksemme
/ ja uudeksi luomiseksemme.
Apostolin toinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalan Äiti, sanoin selittämättömästi sikisi kohdussasi yksi Kolminaisuudesta, ja Sinä synnytit
turmeluksetta Pojan. Kolminaisuuteen ei tullut mitään lisää, ja puhtautesi säilyi samanlaisena kuin
oli ollut ennen synnytystäsikin.
J umalansynnyttäjän kanoni, 5. veisu. Irmossi
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Apostolin ensimmäinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Taivasten voimat iloitsevat nähdessään Sinut, oi Neitsyt, / ja niiden kanssa riemuitsevat
ihmisjoukot, / sillä Sinun synnytyksesi on yhdistänyt ne. / Siksi ne Sinua arvosi mukaisesti
ylistävät.
Apostolin toinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Oi Auringon valo kantava, sädehtivä lamppu, selitystä tuntematta Sinä synnytit Valon, ja Sinusta
tuli aineettoman valkeuden uusi astia, joka säteilee Jumalan tuntemisen valon koko maailmalle.
J umalansynnyttäjän kanoni, 6. veisu. Irmossi
Apostolin ensimmäinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Sinussa, oi puhdas Neitsyt, / iloitsevat sukukuntamme esiisät, / koska he Sinun kauttasi ovat
päässeet nauttimaan Eedenistä, / jonka olivat rikkomuksen tähden menettäneet, / sillä Sinä olet
Puhdas ennen / ja jälkeen synnytyksesi.
Apostolin toinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Isän hyvästä tahdosta tuli Poika Jumalan Hengen kautta lihaksi Sinun
kohdussasi ja pelasti muinaisen kuvan.

Synaksario
Saman kuun 30:ntenä päivänä muistelemme pyhää, kunniakasta ja kaikessa hyvämaineista,
ensimmäisenä kutsuttua apostoli Andreasta.
Säkeitä
Andreas kesti ristiinnaulitsemisen ylösalaisin osoittautuen varjottomaksi heijastukseksi.
Risti surmasi kolmantenakymmenentenä ylösalaisen Andreaksen.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Froumentiosta, Intian piispaa.
Säkeitä
Puhtaan Kolminaisuuden armosta ravintoa jakava Froumentios osoitti eksytyksen hullutukseksi.
Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
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J umalansynnyttäjän kanoni, 7. veisu. Irmossi
Apostolin ensimmäinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Iloitse, puhdas, / sillä Sinusta syntyi totisesti korkea Paimen pukeutuneena Aadamiin. / Sinun
kohdussasi loi uudelleen minut, ihmisen, / isien kiitetty ja ylen kunniakas Jumala.
Apostolin toinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Oi Kristus, me kunnioitamme Sinua yhtenä Kolminaisuudesta, sillä vaikka Sinä, Jeesus, tullessasi
lihaksi Neitseestä yhdistyit meihin muuttumatta ja kestit kaiken ihmisenä, niin et eronnut Isän
luonnosta.
J umalansynnyttäjän kanoni, 8. veisu. Irmossi
Apostolin ensimmäinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Veisuin ylistäkäämme kaikki Häntä, / joka jumalallisesta salamasta, siemenettä ja yliluonnollisesti,
synnytti kallisarvoisen helmen, Kristuksen, / ja huutakaamme: Kaikki Herran luodut, / veisaten
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Apostolin toinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinussa sikisi yksi Kolminaisuudesta, ja Hänet, ihmiseksi tulleen Sinä synnytit.
Synnytykselläsi Sinä uudistit luonnon lait. Oi Jumalansynnyttäjä, älä koskaan lakkaa rukoilemasta
Häntä, Jumalaa, meidän puolestamme.
J umalansynnyttäjän kanoni, 9. veisu. Irmossi
Apostolin ensimmäinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, / Sinä kasvoit Daavidin, Jumalan esiisän, profeetallisesta juuresta / ja totisesti teit
Daavidinkin kunniakkaaksi, kun synnytit ennustetun, / kunnian Herran, jota me arvollisesti
ylistämme.
Apostolin toinen kanoni. Irmossi
J umalansynnyttäjälle
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Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, rukoile Poikaasi, maailman Jumalaa ja Herraa, meidän puolestamme,
jotka uskoen turvaamme laupeuteesi ja hartaasti kumarramme Sinua, että Hän päästäisi meidät
turmeluksesta, vaarasta ja kaikista kiusauksista.
Apostolin eksapostilario, 3.säv.
J umalansynnyttäjän tropari/eksapostilario, 2.säv.
Oi viaton Neitsyt, / rukoile kunniakkaan apostolin kanssa synnyttämääsi Jumalaa meidän
puolestamme, / jotka Sinua kunnioitamme, että saisimme Poikasi jumalallisen valon / ja
pääsisimme valittujen ja pyhien joukkoon, / sillä Sinä voit mitä tahdot.
Kiitosstikiirat, 1.säv.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
Betlehem, ota vastaan Jumalan kaupunki, / sillä hän saapuu luoksesi synnyttääkseen laskemattoman
valkeuden. / Enkelit, ihmetelkää taivaassa! / Ihmiset, ylistäkää maan päällä! / Persian tietäjät,
tuokaa kolminkertainen kallis lahjanne! / Paimenet, valvokaa ja veisatkaa kolmipyhäveisua! /
Kaikki, joissa henki on, / ylistäkää kaikkien Luojaa!
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