Heinäkuun 15.
Muistelemme pyhiä marttyyreja
Kerykosta ja hänen äitiänsä Ioulittaa
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
Marttyyri Kerykos, / keskenkasvuisessa ruumiissa mutta täysikasvuisin mielin Sinä saatoit
miehuullisesti häpeään lapsekkaan hirmuvaltiaan. / Sen tähden Sinut pantiin raa'asti tuomioistuinten
eteen / ja niin Sinut kuoleman kautta kihlattiin iankaikkiseen elämään, // johon astuit vuotaneen
veresi vielä höyrytessä.
Hedelmällisen, Hengen viljelemän viinipuun tavoin Sinä, kunniakas Ioulitta, / tarjosit uhriksi
sisimmästäsi kasvaneen Kerykoksen, / joka puserrettiin marttyyriuden kuurnassa. / Hänen kanssasi
Sinä vuodatat katumuksen viiniä, / ja te ilahdutatte niiden sydämet, // jotka viettävät uskolla teidän
muistoanne.
Sinä, ylistettävä Ioulitta, / kestit miehuullisesti kidutukset ja monenlaiset rangaistukset / ja
nähdessäsi omin silmin poikasi surman kärsit kaksinkertaisen marttyyriuden. / Sen tähden kilvan
asettaja antoikin Sinulle kaksinkertaisen seppeleen, // Hän joka kaikki voimallisen antaa taisteleville
voiton.
Kunnia... 6.säv.
Tulkaa kaikki näkemään outoa ja ihmeellistä näkyä: / Kuka on nähnyt kolmivuotiaan lapsukaisen
saattavan hirmuvaltiaan häpeään? / Voi ihmettä! / Äiti imetti ja imiessään hän huusi maidon
antajalle: / Äiti, älä pelkää hirveän maailman hallitsijan uhkailuja, // sillä Kristus on Häneen
uskovien toivo.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.
Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, / joka olet kantanut meille elämän hedelmän. / Me
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, / kanna taistelijaisi kanssa esirukouksesi meidän puolestamme, //
että Herra armahtaisi sielujamme.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 6.säv.
Nähdessään meidän elämämme puulta riippumassa / viaton Jumalansynnyttäjä valitti äitinä ja huusi:
/ Poikani ja Jumalani, // pelasta ne, jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi!
Vir r elmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
Kunnia... 8.säv.
Kolmivuotias julisti Kolminaisuutta / ja vahvisti äitiään maitoa imiessään: / Oi äitini, luovu
valituskyyneleistä, // sillä Luoja näkee korkeudesta ja pelastaa meidän sielumme.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan // ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 8.säv.
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Nähdessään vasikkansa vapaaehtoisesti puulle ripustettuna / tahraton emo valitti katkerasti ja huusi:
/ Voi rakas lapseni! Miten heprealaisten kiittämätön joukko maksaakaan Sinulle, rakkaimpani, //
halutessaan tehdä minut lapsettomaksi!
Tropari. Konstantinopolin patriar kan Kyrillos VI:n (18131818) runo. 4.säv.
Kristuksen sanallinen lammas Ioulitta / seisoi kolmivuotisen karitsansa Kerykoksen kanssa
tuomioistuimen edessä saarnaten Kristittyjen uskoa. / He eivät suinkaan säikkyneet hirmuvaltiaitten
uhkailuja, / ja nyt he riemuitsevat // seppelöityinä taivaissa Kristuksen edessä.

Aamupalveluksessa
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhien kanoni,
jonka akrostikon on: Auliisti ylistän veisuin Kerykosta synnyttäjineen. Josef.
1. veisu. 8.säv. Ir mossi
"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata / ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: //
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!"
Troparit
Saarnatessanne selvästi Isästä syntyneestä ja äidistä lihaksi tulleesta sanasta te tulitte kärsimysten ja
kuoleman kautta Hänen kärsimystensä todistajiksi.
Jumalallinen marttyyri, joka on kirkkaan kuun tavoin synnyttämänsä Auringon, Kerykoksen,
rinnalla, valistaa ihmeitten säteille koko luomakunnan.
Sinä, marttyyri, vaihdoit muuttuvaisen muuttumattomaan ja kantaen sylissäsi poikaasi mustasit
hänen kanssansa rikollisten ja perkeleen eksytyksen.
Marttyyri Ioulitta, sukuperältäsi kuuluna Sinä tulit marttyyriuden ja moninaisten kidutusten kautta
kuolemattoman Kuninkaan tyttäreksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Äiti, Sinun kauttasi tuli kuolemasta loppu ja tuonelan pistin hävisi, sillä Sinä synnytit
lihassa kuolleen kuolemattoman Herran.
3. veisu. Ir mossi
"Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja! / Vahvista minua rakkaudessasi /  Sinä,
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi ainoa ihmisiä rakastava."
Troparit
Te kunniakkaat marttyyrit tulitte otollisiksi taivaan kammioihin, valoisaan loppuun ja iankaikkiseen
kunniaan hävitettyänne kilvan tuskissa perkeleen pistimet.
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Ymmärtäväisen kyyhkyn ihanana poikasena Sinä, kunniakas Kerykos, pidit emoasi esikuvana
vastustaessasi eksyttäjää, joka yritti imarteluin kaapata Sinut, voittamattoman.
Ristin asein varustautunut pahuudeton lapsukainen paiskasi maahan ja hävitti ylvästelevän
käärmeen, joka avasi suunsa taivaisiin asti ja kerskasi tuhoavansa maan.
J umalansynnyttäjän tropari
Tyhjentämättä Isän helmaa kaikelle olemisen antanut yliolennollinen Sana asettui Sinun viattomaan
kohtuusi, oi puhdas, ilmestyi muuttumatta lihassa ja jumaloitti ihmiset.
Irmossi
"Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja! / Vahvista minua rakkaudessasi /  Sinä,
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi ainoa ihmisiä rakastava."
Katismatropari, 8.säv.
Tulkaa, marttyyreja rakastavat, ylistäkäämme veisuin Herran hengellisiä helmiä ja taistelijoita
Kerykosta ja hänen äitiänsä. / Kolme vuotta äidin maidolla ravittuna hänet kannettiin viattomana
uhrina Jumalalle. / Sen tähden he saivat yhdessä voittoseppeleen korkeudesta ja iloitsevat nyt
Kristuksen kanssa. / Huutakaamme heille uskolla: Rukoilkaa Kristus Jumalaa, että Hän antaisi
rikkomusten päästön meille, // jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne.
J umalansynnyttäjän tropari, 8.säv.
Langettuani moninaisiin kiusauksiin olen joutunut näkymättömien ja näkyväisten vihollisten
toimesta mittaamattomien rikkomusteni myrskyyn, / mutta kun minulla on Sinut hartaana
puolustajana ja suojelijana, minä kiiruhdan hyvyytesi satamaan. / Oi kaikkein pyhin, rukoile
lakkaamatta Sinusta lihaksi tullutta kaikkien palvelijaisi puolesta, / kun me lakkaamatta veisaamme
ylistystäsi. / Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, rukoile Häntä jatkuvasti, että Hän antaisi rikkomukset
anteeksi meille, // jotka uskossa kumarramme pyhää lastasi.
Tai kärsimystropari J umalansynnyttäjälle, 8.säv.
Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, / emo valitti itkien ja huusi katkerasti: /
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, / mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni
ristiinnaulitsemisesi, / jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon
syvyys ja hyvyyden lähde. / Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, // jotka uskolla
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi!
4. veisu. Ir mossi
"Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi // ja ylistän
jumaluuttasi."
Troparit
Ruumiiltasi pienokaisena mutta mieleltäsi täysikasvuisena Sinä, marttyyri, kukistit pahuuden
päämiehen, joka punoi kavalia juonia.
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Hedelmällisen viinipuun tavoin Sinä, marttyyri Ioulitta, kasvatit rypäleen, totisesti urhean
Kerykoksen, josta kumpuaa marttyyriuden viiniä.
Ylistettävä Ioulitta, kunniakas marttyyri, teuraaksi vietäessä Sinä katselit säälien, kuin uuhi
karitsaansa, marttyyri Kerykosta.
Jumalallisen nöyryyden suojaamina te, taistelijat, kukistitte ylpeän hirmuvaltiaan ja saitte
voittoseppeleet.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, Sinun yliluonnollinen raskautesi muutti luonnon lait, sillä Sinä synnytit Luoja,
Ymmärryksen ja Sanan.
5. veisu. Ir mossi
"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
Jumalassa viisas Ioulitta, Sinun ruumistasi piinattiin kidutuksissa ja sen tuhoutuessa Sinä riisuit sen
paksuuden, mutta pukeuduit siihen pukuun, johon Neitseestä syntynyt ja lihaan pukeutunut, ihmiset
jumaloittanut Ainosyntyinen Sinut puki.
Autuas marttyyri Ioulitta, Sinun ruumiisi riisuttiin alastomaksi, mutta Sinä ylenkatsoit lihan häpeää
ja kärsivällisen miehuullisena puit kerran Eevan riisuneen vihollisen iankaikkiseen häpeään.
Pääsi katkaistuna Sinä, maineikas marttyyri, murskasit käärmeen pään, rikkauden menetettyäsi sait
periä taivaallisen autuuden ja järkkymättömän valtakunnan kaikkien marttyyrien kanssa.
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalan Sana, Jumala otti järjellisen ja elävän lihan Sinusta, oi pyhä, tuli säälistä ihmiseksi ja
jumaloitti minut, rikkomuksen tuhoaman. Rukoile, että Hän pelastaisi kaiken.
6. veisu. Ir mossi
"Minä vuodatan rukoukseni Herralle / ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, / sillä sieluni on tullut
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata
minut, oi Jumala, pois turmiosta."
Troparit
Kunniakkaat purjehtivat halki äärettömien kidutusten epävakaitten vesien ristin ohjaamina ja
laskivat selvästi tyyneen satamaan hukutettuaan verivirtoihinsa näkymättömän faraon.
Sinut kasvattanut Ikonionin kaupunki karkeloi ja Tarsos ylpeilee Sinun puhtaasta muistostasi, sillä
Sinä, Ioulitta, astuit siellä marttyyriuden kilpakentälle poikasi kanssa ja tulit otolliseksi saamaan
voittoseppeleen.
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Sinä, maineikas, ylenkatsoit monimutkaisia kidutuksia ja osoittauduit ihanaksi kyyhkyksi, joka
lensit poikasesi kanssa yli käärmeen ansojen ja saavutit viisaasti leposijan taivaissa.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsyt, minä pyydän: kitke esirukouksesi sirpillä juurineen pahat ajatukset sielustani ja osoita se
hedelmälliseksi, sillä Sinä synnytit kaikkien istuttajan, Jumalan ja Vapahtajan.
Irmossi
"Minä vuodatan rukoukseni Herralle / ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, / sillä sieluni on tullut
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata
minut, oi Jumala, pois turmiosta."
Kontakki, 4.säv.
Kantaen sylissään Kerykosta / Kristuksen marttyyri Ioulitta riemuitsi äidillisesti kilpakentällä ja
huusi: // Kristus, Sinä olet marttyyrien vahvistus.
Iikossi
Kristus, valista käskyjesi valkeudella minun mieleni, että voisin arvon mukaisesti veisuin ylistää
pyhiäsi ja kertoa heidän taistoistaan. Mikä kieli kykenisi kertomaan taistoista, joita he kestivät, ja
voitoista? Sen tähden minä lankean eteesi, oi ihmisiä rakastava. Anna kevennyt kurjalle sielulleni,
anna minulle katumusaikaa, sillä Sinä otit lihan palauttaaksesi kaikki elämään, ja siitä osallisiksi
tulleina taistelijat nyt veisaavat lakkaamatta: Kristus, Sinä olet marttyyrien vahvistus.
Synaksario
Saman kuun 15. päivä muistelemme pyhiä marttyyreja Kerykosta ja Ioulittaa.
Säkeitä
Ioulitta, jonka kaula katkaistiin, taisteli poikansa Kerykoksen, jonka pää murskattiin, rinnalla.
Viidentenätoista Ioulitta mestattiin ja hänen poikansa surmattiin.
Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Lollianosta.
Säkeitä
Auliin jaloin Lollianos, joka sai lopun jalkoihin poljettuna, juoksi tiensä loppuun.
Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Aboudimosta.
Säkeitä
Miekka antoi Aboudimokselle lopun, mutta se antoi hänelle myös seppeleen.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
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"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat tulen viileydeksi
huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!"
Troparit
Kun rikollinen murskasi sauvoin ruumiisi, Jumalassa viisas Ioulitta, hän ei voinut järkyttää vakaata
mieltäsi, sillä Sinulla oli hallitussauvana Kristuksen risti.
Kristuksen taistelijat sammutit verisateella jumalankieltämisen levinneen tulen ja huusivat auliisti:
Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!
Kantaen synnyttämääsi sylissä Sinä, marttyyri, astuit kilpakentälle ja kävit hyvin loppuun
kaksikertaisen taistoin huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Sanojesi mukaisesti me, kaikki sukupolvet, ylistämme Sinua, Neitsyt, autuaaksi, sillä Sinä
osoittauduit sen autuaan Jumalan Äidiksi, joka tekee Häneen uskovat autuaiksi.
8. veisu. Ir mossi
"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, / Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät
nuorukaiset huusivat: / Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, // ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina
aikoina!"
Troparit
Tänään me kaikki kunnioitamme hartaasti kirkkaita tähtiä, jotka pysyvät harhailematta kirkon
taivaalla ja valistavat ihmeille maata, ja me ylistämme Kristusta iankaikkisesti.
Jumalan istuttaman juurena Sinä, Jumalassa viisas, kannoit ikään kuin uutena oksanasi puhdasta
lastasi ja kuihdutit jumalattomuuden kasvit huutaen poikasi kanssa ja lausuen: Sinua, Kristus, me
korkeasti ylistämme iankaikkisesti!
Ihanana emona Sinä, Ioulitta, kannoit uuden vasikan, kunniakkaan Kerykoksen, eläväksi uhriksi
Neitseestä koittaneelle ja äärettömässä laupeudessaan teurastetulle Karitsalle.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Neitsyt, Sinun puhtaista veristäsi lihaksi tullut Sana jumaloitti Jumalan tuntemisella lihan
järjettömiin himoihin taipuvaiset. Häntä me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina.
Irmossi
"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, / Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät
nuorukaiset huusivat: / Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, // ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina
aikoina!"
9. veisu. Ir mossi
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"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
Jumalallisen Hengen armoon nojautuva kunniakkaitten taistelijain arkku tuo parannusta. Tulkaa,
ammentakaa ja pyhittäkää sielunne, puhdistautukaa sairauksista, te marttyyreja rakastavat, ja
ylistäkää hyvyyksien antajaa.
Te autuaat kukoistitte kuin ruusut marttyyrilaaksoissa, kuin tuoksuvat liljat, kuin paratiisin
jumalalliset kasvit, vuodattaen totisesti ihanaa mirhaa ja ilahduttaen uskovaisten sielut salaisella
tuoksulla.
Te voittoisat marttyyrit saitte ihanuudeksenne marttyyriuden haavat, te tulitte selvästi enkelten
kaltaisiksi ja seisotte nyt Jumalan edessä kantaen loistavasti voiton ihanaa seppelettä ja rukoillen
teitä kunnioittaville syntien armahdusta.
Uuhen tavoin marttyyri kantoi omaan poikaansa, karitsaansa, kulki vahingoittumatta susien keskitse
ja pääsi aina asumaan taivaan tarhaan. Herra, pelasta heidän rukoustensa kautta meidät, jotka
kunnioitamme heidän pyhitettyä muistoansa.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Valkeuden portti, valista himojen sokaisema, pahojen ajatusten mustaama ja vaaraan joutunut
sieluni ja päästä minut kiusauksista, vaaroista ja ahdistuksista, että ylistäisin Sinua, uskovaisten
toivoa ja vahvistusta.
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.
Iältäsi keskenkasvuisena sinä, taistelija Kerykos, / olit ihmeellisen täydellinen mieleltäsi, / ja
imettäjäsi ja äitisi Ioulittan kanssa / Sinä sait taisteluseppeleen kaikkien pyhien kanssa. // Kunpa
mekin saisimme heidän rukoustensa kautta armon.
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.
Iloitse, Sinä ihana palatsi! / Iloitse, Sinä Herran valtaistuin! / Iloitse, Sinä ihmeellinen valtikka! /
Iloitse, Sinä keveä pilvi ja kultainen suitsutusastia! / Iloitse, Sinä puhdas Äiti, Kuninkaan istuin! //
Iloitse, Sinä suotuisa satama ja kaikkien suojelija, Jumalansynnyttäjä Neitsyt!
Kiitosstikiirat
1.säv. Germanoksen runo.
Ylistäkäämme arvonsa mukaisesti autuaiksi urheaa taistelijaa ja uskon saarnaaja / Jumalassa viisaan
äitinsä kanssa, / sillä kärsivällisesti taistellen heidät kukistit miehuullisesti ristin voimalla pahuuden
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päämiehen, vihollisen. / Sen tähden he saivat seppeleet kilvan asettajalta, Jumalalta, / ja rukoilevat
nyt uskalluksella lakkaamatta, // että Hän pelastaisi ne, jotka uskolla ylistävät veisuin heidän
pyhitettyä taistoansa.
2.säv. Byzantioksen runo.
Tulkaa, uskovaiset, seppelöikäämme ylistyksin pyhä pari, joka palveli Kolminaisuutta, / sillä he
polkivat jalkoihinsa epäjumalien eksytyksen ja hirmuvaltiaitten mielettömyyden. / Huutakaamme
heitä ylistäen ja lausukaamme: / Iloitse, kunnianarvoisa Ioulitta, joka jätit naisen heikkouden ja
taistelit miehuullisesti! / Iloitse, autuaaksi ylistettävä Kerykos, Sinä kolmivuotias, joka kukistit
juonikkaan vihollisen! / Iloitkaa, te meidän kunniamme ja kerskauksemme, kun me uskolla
vietämme pyhän taistelunne juhlaa! / Teitä me pyydämme aina rukoilemaan kaikkien Herraa, // että
Hän antaisi maailmalle rauhan ja meidän sieluillemme suuren armon.
2.säv. Mauroleonin runo.
Marttyyri Kerykos, / Sinä joka olit täynnä armoa jo kapaloista asti ja omasit täysikasvuisen
ymmärryksen taistoissasi, / Sinä Kolminaisuuden suuri tunnustaja, / rukoile äitisi kanssa, // että
Kristus Jumala antaisi maailmalle rauhan.
Kunnia... 2.säv. Mauroleonin runo.
Pienokaisena Sinä astuit marttyyrien joukkoon, / mutta osoittauduit mieleltäsi täysiikäiseksi. /
Saatuasi ottaa vastaan aluttoman Sanan, / Sinä kunniakas et pelännyt rikollisten tulta. / Rukoile
äitisi kanssa Luojaa, // että Hän Vapahtajana pelastaisi meidän sielumme.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.
Kaiken toivoni minä panen Sinuun, / oi Jumalanäiti, // suojele minua (Sinun) kattosi alla!
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 2.säv.
Kun saastaton emo näki oman Karitsansa ihmisenä omasta tahdostaan teuraaksi vietävänä, / hän
valitti ja sanoi: / Kristus, nyt Sinä kiiruhdat tekemään minut, synnyttäjäsi, lapsettomaksi. / Miksi
teet niin, oi kaiken Lunastaja? / Kuitenkin minä ylistän veisuin ymmärryksen ja selityksen ylittävää
ääretöntä alentumistasi, // oi ihmisiä rakastava.
Vir r elmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
Kunnia... 4.säv. Anatolioksen runo.
Iloitse, riemuitse ja karkeloi, Sinä Ikonionin kaupunki, / sillä Sinusta kasvoi kuulu hedelmä,
maineikas ja voittoisa marttyyri Ioulitta / ja hänestä taas kallis lapsi, saarnan nimeä kantava
kerykos. / Polkien maahan miehuullisesti hirmuvaltias Beliarin kaikki juonet / he saivat ansionsa
mukaisesti voiton seppeleen / saarnaten ihmisille Pyhän Kolminaisuuden kunnioittamista ja
kumartamista. / Sen tähden mekin huudamme uskalluksella heille kunnian antaneelle Kristus
Jumalallemme, // että Hän antaisi maailmalle rauhan ja pelastaisi meidän sielumme.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
Oi voittamaton ahdistettujen ja Sinuun turvautuvien harras puolustaja, / päästä minut vaaroista, //
sillä Sinä olet kaikkien auttaja.
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Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Niin kuin Simeon Sinulle sanoi, / Sinä nuhteeton ja puhdas sait sydämeesi kaksiteräisen miekan / ja
se haavoitti sisimpäsi ja mielesi, / kun näit Poikasi puulta riippumassa. / Sen tähden Sinä huusitkin:
/ Pitkämielinen Poikani, älä ylenkatso minua, // vaan kiiruhda nousemaan ylös, niin kuin edeltä
sanoit.
Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.

Liturgiassa
Autuudentropareina sävelmäjakson mukaiset ja pyhien kanonin kuudennen veisun troparit.
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