Marraskuun 16.
Pyhän apostolin ja evankelistan
Matteuksen muisto

Julkaistu Ortodoksi.netissä 17.12.2008
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Typikon
1. Jos apostolin muisto osuu muulle päivälle, kuin sunnuntaiksi, hänen palveluksensa veisataan
Minean järjestyksen mukaisesti.
2. Jos juhla osuu sunnuntaiksi, lauantaina ehtoopalveluksessa laulamme avuksihuutostikiiroina 6
ylösnousemusstikiiraa ja 4 evankelistan stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, nyt, vuorosävelmän
mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus ja prokimeni.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, evankelistan Stikiira, Nyt, Sinusta, oi Puhtain,
syntyi Kristus Herra. Ylösnousemustropari, evankelistan tropari ja Jumalansynnyttäjän tropari.
3. Sunnuntaina aamupalveluksessa troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Psalmikatisman
jälkeen oktoehoksen katismatroparit järjestyksessä, Kiitetty olet Sinä, Herra, oktoehoksen hypakoe,
antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja evankelistan kanoni. kolmannen veisun jälkeen
evankelistan kontakki sekä katismatropari ja Jumalansynnyttäjän katismatropari. kuudennen veisun
jälkeen oktoehoksen kontakki ja iikossi sekä synaksario. Katabasioina Minä avaan nyt suuni, ja
evankeliumi. Me ylistämme Sinua. Ylösnousemuseksapostilario, sekä evankelistan ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 evankelistan
stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä
päivänä on maailmalle pelastus tullut. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, joihin
liitetään 4 vuorosävelmän mukaista troparia ja 4 troparia evankelistan kanonin kuudennesta
veisusta. Evankelistan epistola ja sunnuntain evankeliumi. Ehtoollislauselma Hänen äänensä ulottuu
yli kaiken maan. Nähtyämme totisen valkeuden ja päätössiunaus.

Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
(säkeet 15,3,L)

Kun Hän, joka käy ihmisten sydämiin, näki jumalisen mielenlaatusi / jumalallisessa ennalta
tietämisessään, oi apostoli,/ Hän pelasti Sinut epäoikeudenmukaisuuden maailmasta./ Silloin Hän
teki Sinut koko maailman valkeudeksi,/ ja käski Sinun valistaa ja kirkastaa maan ääret./ 3Sinä sait
myös selvästi kirjoittaa muistiin Hänen jumalallisen evankeliuminsa.// Rukoile, että Hän pelastaisi
ja valistaisi meidän sielumme.
Kun aluton Sana kutsui Sinut publikaanin toimesta opetuslapsen virkaan,/ kehotti Sinua seuraamaan
itseään ja lupasi Sinulle valtakunnan osallisuuden,/ silloin Sinä, autuaaksi ylistettävä, hylkäsit
kaiken,/ jätit kuohuttavan hämmingin ja seurasit kiinteästi Häntä./ Kun Sinä, Jumalan näkijä, nyt
selvästi saat Häntä katsella,// niin rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme.
Terävänäköinen profeetta näki muinoin Sinut selvästi maassa vierivänä kivenä,/ joka murskasit
eksytyksen piirityskoneet./ Persoonallinen Sana teki Sinut, oi viisas ja kunniakas, maailman
valkeudeksi / ja vanhurskauden ja totuuden saarnaajaksi,/ ja kirkasti Sinut kolmiaurinkoisen
valkeuden sätein.// Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme.
Kunnia... 4. säv.
(säkeet 15,3,L)

Kun Kristus kutsui Sinua taivaalliseen opetuslapsen tehtävään,/ Sinä, Jumalan valitsema, seurasit
auliista hyljäten kerta kaikkiaan kaikki maalliset huolet./ Sinä suuntasit kuuliaisesti mielesi ylhäisen
valtakunnan arvoon / ja luovuit maallisesta elämästä ja tyhjästä kunniasta./ Publikaanista Sinä tulit
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evankelistaksi,/ Sinä toimit pimeydessä olevien valona ja eksyneitten pelastukseen ohjaajana./ Nyt
Sinä, Matteus, olet koko maailman harras esirukoilija // ja Sinua kunnioittavien pelastava suojelija.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
(säkeet 15,3,L)

Sinä, Jumalan autuuttama, kannoit kohdussasi ruumiillistunutta kaikkien Luojaa,/ joka muovaa
uudelleen käärmeen kautta muinoin rikkomukseen langenneen ihmisen./ Sinä, puhdas, synnytit
sanomattomasti Jumalan ja Sanan,/ ja synnytyksesi kautta Sinä vapautit turmeluksesta koko
vanhentuneen luontomme./ Sen tähden me veisuin ylistämme ja kunnioitamme Sinun armoasi, oi
avioon käymätön Neitsyt.// Varjele sen kautta ja pelasta meidät, jotka uskoen Sinua kunnioitamme.
Vir r elmästikiira, 4.säv.
(säkeet 15,3,L)

Sanojesi pasuunalla Sinä, autuas, kokosit ihmiset Jumalan tuntemiseen / ja pyyhit pois maan päältä
eksytyksen kasat./ Sinä ohjasit uskovaiset yksimielisyyteen / ja nyt Sinä rukoilet, että meidät
pelastettaisiin turmeluksesta ja vaaroista,// kun me uskolla vietämme aina kunnioitettavaa
muistojuhlaasi.
Liitelauselma: Hänen äänensä ulottuu yli kaiken maan ja hänen sanansa maanpiirin ääriin.
Varustaen Sinut, apostoli, Hengen tulisella kielellä / Kristus meidän Jumalamme osoitti Sinut
väkeväksi taistelijaksi vihollista vastaan./ Hän antoi Sinulle armon kirkkaan palkinnon./ Rukoile,
että Hän pelastaisi meidät turmeluksesta ja vaaroista,// kun me uskolla vietämme aina
kunnioitettavaa muistojuhlaasi.
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan vahvuus ilmoittaa Hänen kättensä
tekoja.
Sukeltaen Hengen syvyyksiin Sinä, apostoli, käsitit ehtymättömän rikkauden./ Ammentaen siitä
runsasta armoa Sinä jaoit sitä kaikille evankeliumissa,/ ja nyt Sinä rukoilet, että meidät
pelastettaisiin turmeluksesta ja vaaroista,// kun me uskolla vietämme aina kunnioitettavaa
muistojuhlaasi.
Kunnia... 6.säv.
(13,L)

Oi kunniakas Matteus,/ yliluonnollisesti Sinä kohosit korkealla lentävän kotkan tavoin / pahuuden
syvimmästä syöveristä hyveen äärimmäiseen korkeuteen,/ 1sillä Sinä seurasit Kristuksen jälkiä,/
Hänen, joka on kattanut hyveellä taivaat ja täyttänyt koko maan ymmärryksellään./ Kaikessa Sinä
osoittauduit Hänen seuraajaksensa,/ 1kun julistit rauhan, elämän ja pelastuksen evankeliumia niille,/
jotka jumalisesti tottelevat jumalallisia käskyjä./ Ohjaa niiden avulle meidätkin olemaan Luojan
mieleen,// kun me ylistämme Sinua autuaaksi.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.
Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, joka olet kantanut meille elämän hedelmän./ Me
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar,/ kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän
puolestamme,// että Herra armahtaisi sielujamme.
Tropari, 3.säv.
Oi pyhä apostoli Matteus, / rukoile armollista Jumalaa, / että Hän antaisi / synninpäästön meidän
sieluillemme.
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Aamupalveluksessa
Oktoehoksen kanonit ja tämä apostolin kanoni, Teofaneksen runo
1. veisu. 4.säv. Ir mossi
(4.säv. 13,L)

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
Troparit
Oi kunniakas Matteus, Kristuksen palvelija, anna minulle runsaasti Sinussa asuvaa armoa, niin
huudan kirkkaasti julistaen ja iloiten veisaan ylistystä Sinun ihmeillesi.
Kuultuasi lihaksi tulleen Sanan äänen Sinä jätit täysin maanpäällisen hämmingin. Sinä, Jumalan
autuuttama, osoittauduit armon taloudenhoitajaksi ja Jumalan valitsemaksi saarnaajaksi.
Silminnäkijänä Sinä, apostoli, toimit Isän ikiaikaisen Sanan palvelijana ja kuljit halki maailman
julistaen kaikille kansoille Hänen tulemisensa evankeliumia.
J umalansynnyttäjälle
Sinä, viisas, julistit kuoleman kukistamisen, turmeluksen hajottamisen ja elämän koittamisen
evankeliumia, sillä asuttuaan Neitseen kohdussa Rajoittamaton loi maailman uudestaan.
3. veisu. Ir mossi
Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! / Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet
veisaajasi / ja jumalallisessa kunniassasi / tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet.
Troparit
Oi Herra, Jumalan Sana, Sinä osoitit apostolisi elämän valistajiksi, jotka hajottavat
jumalankieltämisen synkeyden ja jumalallisessa kunniassasi valistavat koko maailman.
Oi ihmisiä rakastava Herra ja Vapahtaja, Sinä varustit aseillasi erinomaisen Matteuksen ja teit hänet
hirmuvaltiaita voimallisemmaksi. Sinä osoitit hänet epäjumalain eksytyksen kukistajaksi.
Oi Matteus, Sinun tulisen kielesi ääni poltti pahojen henkien alttarit. Sinä olet Lohduttajan soitin,
joka julistaa meille Kristuksesta, persoonallisesta Sanasta.
J umalansynnyttäjälle
Jumalassa viisaan Matteuksen Jumalaa julistava pasuuna kaikui voimallisesti ja valisti kansat
Kolminaisuuden kirkkaudella ja Sinusta, oi puhtain, ymmärryksen ylittävällä lihaksi tulemisella.
Irmossi
Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! / Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet
veisaajasi / ja jumalallisessa kunniassasi / tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet.
Katismatropari, 1.säv.
4

Viisasta Matteusta, Kristuksen salaisuuksien erinomaista tuntijaa, joka ensimmäisenä kirjoitti
Kristuksen evankeliumin / ja valisti koko auringon alaisen luomakunnan,/ kunnioitetaan nyt pyhin
sävelin,/ ja hän rukoilee syntien päästöä kaikille, jotka rakkaudella häntä kunnioittavat.
Kunnia... 8.säv.
Jätettyäsi totisesti kullan ja hartaasti rakastaen Kristusta Sinä, apostoli Matteus,/ osoittauduit maan
äärien valistajaksi./ Sinä osoittauduit kunniakkaaksi apostoliksi, kun tulit publikaanista
opetuslapseksi ja uskon saarnaajaksi./ Sen tähden me olemme kokoontuneet velvollisuutemme
mukaan kunnioittamaan puhdasta muistoasi veisaten ja lausuen:/ Rukoile Kristusta Jumalaa, että
Hän antaisi rikkomusten päästön meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.
Nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 8.säv.
Veisuin ylistäkäämme taivaallista porttia ja arkkia,/ kaikkein pyhintä vuorta, kirkkaasti säteilevää
pilveä, taivaan portaita,/ hengellistä paratiisia, Eevan vapahdusta ja koko maailman suurta
kalleutta,/ sillä hänen kauttaan on tullut pelastus ja muinaisten rikkomusten anteeksianto maailman
osaksi./ Sen tähden me hänelle huudamme:/ Rukoile Kristusta Jumalaa, Sinun Poikaasi,/ että Hän
lahjoittaisi syntien anteeksiannon niille, jotka Sinun kaikkein pyhintä synnytystäsi hartaasti
kumartaen kunnioittavat.
4. veisu. Ir mossi
Profeetta Habakuk katsellessaan hengessään / Jumalan käsittämätöntä päätöstä Sinun, kaikkein
Korkeimman, / lihaksitulemisesta Neitseestä huudahti: / Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Troparit
Jumala, oltuaan Sinun persoonallisen Sanasi opissa Jumalan näkijä opetuslapsi hajotti maailman
viisauden huutaen Sinulle suureen ääneen: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Minkä ylistyksen kantaisimme Sinulle, oi ylistettävä Jumalan julistaja, jonka Kristus julisti
autuaaksi? Eihän ihminen kykene sanoin kertomaan Sinussa kukoistavasta armosta.
Kun Korkein näki tahrattoman ja ylevän mielesi, oi Jumalan julistaja, Hän pani Sinut korkeaan
lampunjalkaan loistamaan valoa pimeydessä oleville.
J umalansynnyttäjälle
Sinä, siunattu, puhdas äiti, ylensit ihmisten nöyryytetyn luonnon, kun yliluonnollisesti synnytit
Korkeimman Voiman, niin kuin Matteus on opettanut.
5. veisu. Ir mossi
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
Saatuasi armon Sinä osoittauduit Pyhän Hengen jumalalliseksi asumukseksi. Jumalallisesti Sinä
opetit Jumalan tuntemisen valkeutta, sillä Jumalan valitsemana silminnäkijänä toimeksesi uskottiin
esittää kirjallisesti Kristuksen oppi.
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Sinun kielesi tuli Lohduttajan ruo'oksi, joka antaa jumalallisesti lunastuksen niille, jotka tuntevat
Hänen valtansa, ja elähdyttää viisaitten sieluissa taivaallisen tiedon, oi kunniakas Matteus.
Kristus lähetti Sinut maailmaan ihmeitä ja parannusten armoa säteillen polkemaan maahan pahojen
henkien voiman ja valistamaan kaikkien uskovaisten sielut, kun he veisuin ylistävät Sinua, rauhan
julistajaa.
J umalansynnyttäjälle
Niin kuin Jumalan julistaja opettaa, Neitsyt synnytti ikiaikaisen Pojan ja säilyi Neitseenä. Hän oli
pukeutunut ihmisluontoon, jonka pelasti turmeluksesta ruumiinsa kärsimyksellä.
6. veisu. Ir mossi
Minä vajosin meren syvyyteen / ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. / Mutta
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, / johdata minun elämäni pois turmiosta.
Troparit
Oi kaiken Tekijä, kaiken parantavalla voimallasi Sinä teit Jumalaa julistavan erinomaisen
Matteuksen publikaanista evankelistaksi, kun hän seurasi Sinua.
Oi autuaaksi ylistettävä Matteus, evankeliumin sielua ravitsevat sanat kohottavat pakanoitten joukot
kohti hyveitten korkeaa huippua.
Oi Hyväntekijä, Sinun opetuslapsesi Matteuksen Jumalan kutomat verkot pyydystävät uskovien
joukkoja ja ohjaavat ne alati Sinun tuntemiseesi.
J umalansynnyttäjälle
Erinomainen Matteus julistaa evankeliumia Sinusta, oi nuhteeton, ja kuvaa, miten Sinä synnytit
neitseenä siemenettä ja turmeluksetta kaikkeuden Luojan.
Irmossi
Minä vajosin meren syvyyteen / ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. / Mutta
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, / johdata minun elämäni pois turmiosta.
Kontakki, 4.säv.
(12,L)

Jätettyäsi publikaanin ikeen ja otettuasi vanhurskauden ikeen / Sinä osoittauduit erinomaiseksi
kauppamieheksi / rikkautenasi ylhäältä saatu viisaus./ Sen tähden Sinä julistit totuuden sanaa // ja
innostit välinpitämättömien sielut kuvaten tuomion hetken.
Iikossi
Oi Kristuksen ystävä Matteus,/ vihollisen hirmuhallitus pitää minua kyltymättömässä vallassaan ja
kaappaa sieluni koko kylvöksen./ Mutta anna minulle rukoustesi siemen, tee minut teoissa
hedelmälliseksi / ja osoita minut ylistyksesi pieneksi veisaajaksi,/ että voisin kertoa monista suurista
uroteoistasi ja suhteestasi Kristukseen./ Jättäen heti kaiken Sinä tottelit auliisti Hänen kutsuaan / ja
tulit maailmalle ensimmäiseksi evankelistaksi / kuvaten tuomion hetken.
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Synaksario
Saman kuun kuudentenatoista pyhän apostolin ja evankelistan Matteuksen muisto.
Säkeitä
Jeesus, Sinä pelastat publikaanitkin, kiitos Sinulle. Näin huutaa Matteus tulen keskeltä. Tuli surmasi
kuudentenatoista uupumattoman Matteuksen.
Hänen pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Ir mossi
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
Sinä toimit alkuvalkeuden jumalallisena heijastuksena, sillä opetuslapsena Sinä sait ottaa vastaan
Hänen säteilynsä, kun veisaten lausuit: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja
Jumala.
Oi autuaaksi ylistettävä, lupauksensa mukaisesti saattoi Sinut sanan palvelijana jumalallisiin
majoihin, joissa Kristus asuu, kaiken yläpuolella oleva isiemme Herra ja kaikkien ainoa Jumala.
Jumalallisen Hengen Sinulle antamat armolahjat karkottavat sairaudet ja ajavat pakoon pahojen
henkien joukot, kun Sinä veisaat: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala.
Jumalansynnyttäjälle
Jumalallisilla sanoillasi Sinä, apostoli, kuvasit veisuin ylistettävän Neitseen. Hän synnytti kaikkien
Luojan, jolle me kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala.
8. veisu. Ir mossi
Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin tosin kuvauksellinen /
mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: / Herran luodut, veisaten
ylistäkää Herraa / ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Troparit
Kiinteästi pyrkiessään Sinun tykösi, oi Herra, pyhä Matteus jumaloitui asemaltaan ja tuli
luonnoltaan kaltaiseksesi, kun hän innosti maailman veisaamaan Sinulle: Herran luodut, veisaten
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Kun Sana lähetti Jumalan sanan julistajan salaman tavoin maailmaan, hän karkotti pimeyden ja
valisti pakanat Jumalan tuntemisen opein. Sen tähden hän veisasikin: Herran luodut, veisaten
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
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Puhtaine mielinesi ja ymmärryksinesi Sinä, kunniakas, sait seurustella Jumalan kanssa, sillä kun
Sinä hylkäsit aineen, Sinä pääsit Hänen tykönsä ja yhdistyit häneen. Sen tähden Sinä veisasitkin:
Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
J umalansynnyttäjälle
Tehdäkseen hyvää ihmisille Sana näki hyväksi tulla ruumiiseen, sillä Herra kulki Neitseen portista
ja osoitti hänet Jumalansynnyttäjäksi. Sen tähden me huudamme: Herran luodut, veisaten ylistäkää
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Irmossi
Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin tosin kuvauksellinen /
mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: / Herran luodut, veisaten
ylistäkää Herraa / ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
9. veisu. Ir mossi
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
Sinä, apostoli, sait ottaa vastaan hengellisen kauneuden kruunun. Kaikkivaltiaan käsi kaunisti Sinut
valtakunnan ihanalla seppeleellä, ja nyt Sinä, viisas ja autuaaksi ylistettävä, säteilet enkelten kanssa
Kristus Herran valtaistuimen edessä.
Ansiosi mukaan Sinä, elävän Jumalan saarnaaja, saavutit elämän puun, sillä Sinä julistit maailmalle
elämän jumalallisesta saapumisesta. Tiedon puun hedelmä ei turmellut mieltäsi, vaan Sinä,
autuaaksi ylistettävä, pysyit järkkymättömän vakaana kirkon tukipylväänä.
Sinä, Jumalan autuuttama, koristit evankeliumillasi ikään kuin kruunulla Kristuksen Morsiamen,
kirkon, joka nyt viettää kirkkaasti jumalallista muistojuhlaasi. Rukoile, että se pelastettaisiin
kaikesta uhasta ja vaarasta.
J umalansynnyttäjälle
Eroamatta aluttoman Isän helmasta aluton Sanan ja Jumala tuli lihaksi Sinusta, oi veisuin ylistettävä
ja puhdas, niin kuin Matteus kirjoittaa evankeliumissaan. Hän pukeutui täysin koko ihmismuotoon
ja omaksui sen ominaisuudet.
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!
Eksapostilario, 3.säv.
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Oi Jumalassa viisas Matteus,/ ymmärtäväisesti hyläten publikaanin ikeen Sinä seurasit Kristusta./
Ihmeellisesti seuraten Hänen jälkiänsä / Sinä tulit osalliseksi Hänen valtakunnastansa / ja
kunniastansa ja sait tuntea sanomattomat salaisuudet.
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv.
Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä Neitsyt,/ kohota pyhät kätesi, joilla kannoit Luojaa, rukoukseen
puolestamme ja ano,/ että Hän päästäisi meidät pahojen henkien kaikista koettelemuksista / ja soisi
meidän saavuttaa tulevat hyvyydet.
Kiitosstikiirat, 4.säv.
(15,3,L)

Sinä, autuas apostoli, loistit ikään kuin kirkas aurinko Hengen säteitä / ja valistit koko maailman
Jumalan tuntemisella./ Sinä, viisas Matteus, karkotit monijumalaisuuden pimeyden.// Sen tähden
me tänään vietämme ylen kirkasta ja ylistettävää muistojuhlaasi pyhityksen lähteenä.
Jumalan tuntemisen korkeudessa ollen Sinä, apostoli, sait ottaa vastaan Hengen kirkkauden,/ joka
ilmestyi Sinulle tulen muodossa,/ ja tulikielellä Sinä selvästi poltit jumalattomuuden koko
monijumalaisen aineen./ Sen tähden me kunnioitamme Sinua Jumalaa julistavana apostolina //
viettäessämme tänään pyhää muistojuhlaasi.
Sinä, viisas Matteus, jylisit maailmassa pyhää ja pelastavaa opetusta,/ Sinä puhdistit koko
luomakunnan epäjumalain hulluudesta / ja valistit kansat evankeliumin kirkkaudella. // Tuhoten
epäjumalain temppelit Sinä rakensit kirkkoja Jumalan ylistykseksi.
Kunnia... 8.säv.
(13,L)

Uskovaiset, kokoontukaamme tänään veisuin ylistämään puhtaan apostolin ja evankelistan
Matteuksen muistoa,/ sillä hyljäten publikaanin ikeen ja kullan hän seurasi Kristusta / ja tuli
evankeliumin jumalalliseksi julistajaksi./ 1Sen tähden hänen äänen profeetan sanan mukaisesti kävi
kaikkeen maailmaan,// ja nyt hän rukoilee pelastusta meidän sieluillemme.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan // ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta.
Suuri ylistysveisu ja päätös.
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