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Typikon
1. Ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 6 pyhien stikiiraa, Kunnia, Ylistäkäämme tänään
Hengen salaisia pasuunoita, Nyt, Ken si Sinua autuaaksi ylistäisi. Saatto, Oi Jeesus Kristus, päivän
prokimeni ja parimiat. 3 virrelmästikiiraa, Kunnia, Puhaltakaamme veisujen pasuunaa, Nyt, Me
uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua, tropari Kokoontukaamme kaikki esipaimenten sanojen
rakastajat, Jumalansynnyttäjä tropari Gabrielin julistaessa ilotervehdyksen Sinulle ja päätös.
2. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen molemmat troparit Kokoontukaamme kaikki
esipaimenten sanojen rakastajat, Te hyveissä apostolien vertaiset ja Jumalansynnyttäjän tropari
Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä. Psalmikatismoitten ja polyeleon jälkeen katismatroparit
järjestyksessään, neljännen säv:n 1. antifoni, prokimeni Sinun pappisi, Kaikki, joissa henki on ja
evankeliumi. Sitten luetaan psalmi 50(51), ja lauletaan Kunnia, Opettajien rukouksien tähden, Nyt,
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, Armahda minua Jumala ja stikiira Armo on vuodatettu.
Jumalansynnyttäjän kanoni Tulkaa, ihmiset ja pyhien kanonit (tropareita kummassakin 4).
kolmannen veisun jälkeen pyhien ja Jumalansynnyttäjän katismatroparit. kuudennen veisun jälkeen
pyhien kontakki, iikossi ja synaksario. Katabasiat Aurinko kulki muinoin. Me ylistämme Sinua
lauselmineen 2. säv:llä, sen jälkeen Jumalansynnyttäjän kanoni Uskovaiset, yksimielisesti veisuin
(tropareiden liitelauselmana Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä) ja pyhien kaksi kanonia
ylistyslauselmineen. Eksapostilariot järjestyksessään. Kiitosstikiiroina 4 stikiiraa, Kunnia, Tänään
maasta syntyneiden sielut, Nyt, Tänään tuodaan Kristus pienokaisena, suuri ylistysveisu, tropari Te
hyveissä apostolien vertaiset.
3. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, joihin troparit pyhien ensimmäisen kanonin
kolmannesta ja toisen kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen tropari Kokoontukaamme
kaikki esipaimenten sanojen rakastajat, temppelin pyhän tropari ja kontakki Oi Kristus Jumala, joka
syntymiselläsi. Pyhien epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista, ehtoollislauselma Heidän
äänensä kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin, Me näimme totisen valkeuden ja päätös.
4. Jos juhla osuu sunnuntaiksi, katso ohjetta tammikuun 25 päivän kohdalla. Ehtoopalveluksessa
lauletaan 4 ylösnousemusstikiiraa ja 6 pyhien stikiiraa, virrelmästikiiroissa Nyt, Sinä korkeasti
kunnioitettu Neitsyt, / olet Kuninkaan temppeli ja portti, / palatsi ja valtaistuin. / Sinun kauttasi
minun Vapahtajani, Kristus Herra, vanhurskauden Aurinko, / ilmestyi pimeydessä nukkuville, /
tahtoen valistaa ne, jotka Hän kädellään oli oman kuvansa mukaan luonut. / Oi kaikkien ylistämä, /
rukoile sen tähden lakkaamatta Häntä, / jonka edessä sinulla on äidillinen uskallus, / että Hän
pelastaisi meidän sielumme. Aamupalveluksessa kahden ensimmäisen psalmikunnian jälkeen
veisaamme vuorosävelmän mukaisen katismatroparin jälkeen pyhien ja Jumalansynnyttäjän
katismatroparit, ja kolmannen luennan jälkeen pyhien ja Jumalansynnyttäjän katismatroparit.
Katabasioiden jälkeen laulamme ensin Me ylistämme Sinua lauselmineen, sitten
Jumalansynnyttäjän kanonin irmossi ja troparit ja pyhien kanonit ylistyslauselmineen. Pyhien
epistola ja sunnuntai evankeliumi. Ehtoollislauselma Heidän äänensä kaikuu kaikkialla, maanpiirin
yli merten ääriin ja niin edelleen.
5. Jos juhla osuu triodionin sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina
4 ylösnousemusstikiiraa, 2 triodionin stikiiraa ja 4 pyhien stikiiraa (tuomiosunnuntaina 4
ylösnousemusstikiiraa, 3 triodionin stikiiraa ja 3 pyhien stikiiraa), Kunnia, triodionin stikiira, Nyt,
vuorosävelmän ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatte, Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja
pyhien parimiat. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, pyhien stikiira, Nyt, triodionin
stikiira, sitten ylösnousemustropari, pyhien tropari, Jumalansynnyttäjän tropari ja päätös.
6. Sunnuntaina Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa, psalmiluenta ja

polyeleo. Katismatropari niin kuin kohdassa 4 on osoitettu. Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän
mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni, triodionin kanoni ja yksi pyhien
kanoni. kolmannen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja iikossi ja lauletaan pyhien ja
triodionin katismatroparit. kuudennen veisun jälkeen triodionin kontakki ja iikossi sekä pyhien ynnä
triodionin synaksario. Katabasiat Aurinko kulki muinoin ja ylösnousemusevankeliumi. Me
ylistämme Sinua lauselmineen 4. säv:llä ja jatkoksi laulamme kolmen kanonin 9. veisut niin kuin
kohdassa 2 on osoitettu. Katabasia Jumalansynnyttäjä Neitsyt, kristittyjen toivo, Lain ja
kirjoituksien hämäryydessä. Ylösnousemuseksapostilario, triodionin eksapostilario ja pyhien
eksapostilario. Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, 2 triodionin stikiiraa ja 3 pyhien stikiiraa,
Kunnia, triodionin stikiira, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on
maailmalle pelastus tullut.
7. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, joihin tropareina 4 vuorosävelmän mukaista
troparia ja 4 troparia pyhien toisen kanonin kuudennesta veisusta. Pyhien epistola ja sunnuntain
evankeliumi. Totisesti on kohtuullista, ehtoollislauselma Heidän äänensä kaikuu kaikkialla,
maanpiirin yli merten ääriin, Me näimme totisen valkeuden ja päätös.
8. Jos juhla osuu muistelulauantaiksi, pyhien palvelus siirretään ja lauletaan 29:ntenä päivänä niin
kuin kohdissa 1, 2, 3 on osoitettu, ja vainajain muistelupalvelus lauletaan lauantaina, eikä sitä
siirretä murheen takia.
Huom! Vuonna 1882 pyhien muisto osui muistelulauantaiksi ja heidän palveluksensa laulettiin,
synodin päätöksellä, tuomiosunnuntaina, ja on päätetty tämän järjestyksen olevan sen jälkeen
voimassa.
Huomattakoon, että pyhien muisto voi triodionin puitteissa osua Publikaanin ja fariseuksen
sunnuntaista laskiaisviikon perjantaihin.

Pienessä ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
(15,3,L)
Noustuasi Kristuksen rakastamisen korkeuteen Sinä, pyhittäjä Basileios, / sait katsella Hänen
sanomattomia ja jumalallisia salaisuuksiaan, / jotka paljastit ja selitit ihmisille jumalisuuden
viisaana saarnaajana. / Rukoile lunastusta turmeluksesta ja vaaroista meille, // jotka uskolla
seuraamme opetuksiasi.
Sinä, pyhittäjä Gregorios, / hajotit harhaoppien punokset sanojesi ja opetustesi viisaudella / ja
kokosit oikean uskon yksimielisyyteen meidät, / jotka kiitollisina ylistämme Kristusta. / Rukoile,
että Hän lunastaisi turmeluksesta ja vaaroista meidät, // jotka uskolla otamme vastaan Jumalan
antamat oppisi.
Kristus antoi Sinut, puheiltasi jumalallinen pyhittäjäisä Krysostomos, kirkolleen perustukseksi, /
joka säilytät sen järkkymättömänä ja voittamattomana vihollisten hyökkäyksissä / ja rukoilet
lunastusta sielun turmelevista himoista meille, // jotka janoamme sanojesi ja ajatustesi ulappaa.
Ylistäkäämme Kolminaisuuden valittuja, tahrattoman hengellisen niityn tuhat tuoksuisia ja ihania
kukkia, / Auringon säteitä jotka jumalallisin sätein valaisevat maan, / suurta Johannesta sekä
jumalallista teologi Gregoriosta // ja yleväajatuksellista Basileiosta.
Kunnia... 6.säv.

(13,L)
Te Jumalan ihmiset ja uskolliset palvelijat, / te Herran palveluksen toimittajat, / te halujen miehet ja
valitut astiat, / te kirkon tukipylväät ja valtakunnan perilliset, // älkää lakatko huutamasta meidän
puolestamme Herran puoleen.
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.
Vir r elmästikiirat, 6.säv.
(13,L)
Armo on saanut ylivallan, usko vakautunut, / kaikki on täyttynyt Jumalan tuntemisesta apostolien ja
opettajien kautta, // ja me olemme saaneet rikkaudeksemme pelastuksen.
Liitelauselma: Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan, riemuitkoot silloinkin, kun on
yölevon aika!
Taivaalliset salaisuudet, inhimillinen oppineisuus, / kaikkinaisten armolahjojen runsaus / ja kaikki
puheet voittavat uroteot // ovat osoittaneet kolmen pyhän ihmeellisyyden.
Liitelauselma: Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus, riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi.
Ylistettäköön yhdessä jumalallista ymmärrystä  Basileiosta, / jumalallista ääntä – Gregoriosta / ja
koko maailman valistajaa  Johannesta, // korkeimman Kolminaisuuden kolmea palvelijaa ja
palveluksen toimittajaa.
Kunnia... 6.säv.
Hyvä, te hyvät ja uskolliset palvelijat, / hyvä, te Kristuksen viinitarhan työntekijät, / sillä te kestitte
päivän helteen, / te kasvatitte leiviskänne ettekä kadehtineet seuraajianne. / Siksi on valtakunnan
portti teille avautunut: / Käytyänne siis Luojan iloon, oi pyhät opettajat, // rukoilkaa meidän
puolestamme.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.
Ei kukaan, joka rientää luoksesi, oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, / joudu lähtemään
häpeissään luotasi, / vaan se joka pyytää armoa, saa lahjan, // joka hyvin täyttää anomuksen!
Tropari, 4.säv.
(12,L)
Te hyveissä apostolien vertaiset ja maailman opettajat, / rukoilkaa kaikkeuden Herraa, / että Hän
soisi maailmalle rauhan / ja sieluillemme suuren laupeutensa.

Suuri ehtoopalvelus

tekstit J uhlamineassa s 263.

Viidennestä Mooseksen kirjasta (1:811, 1517):
Mooses sanoi Israelin lapsille: Katso, minä annan maan teidän valtaanne; menkää ja ottakaa
omaksenne se maa, jonka Herra teidän isillenne, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla

valalla on luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisillensä. Ja minä puhuin teille silloin sanoen: 'Minä
en jaksa yksin kantaa teitä. Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän lisääntyä, ja katso, teidän
lukunne on tänä päivänä niin kuin taivaan tähtien. Lisätköön Herra, teidän isienne Jumala, teitä
vielä tuhatkertaisesti ja siunatkoon teitä, niin kuin Hän on teille puhunut.' Silloin minä otin teidän
sukukuntienne päämiehet, jotka olivat viisaita ja tunnettuja miehiä, ja asetin heidät teidän
päämiehiksenne, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenenjohtajiksi, ja päällysmiehiksi
sukukuntiinne. Ja silloin minä käskin teidän tuomareitanne sanoen: 'Kuulustelkaa veljiänne ja
tuomitkaa oikein, jos jollakulla on riitaasia veljensä tai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. älkää
katsoko henkilöön tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää peljätkö
ketään ihmistä, sillä tuomio on Jumalan.
Viidennestä Mooseksen kirjasta (10:1421):
Mooses sanoi Israelin lapsille: Katso, minä annan maan teidän valtaanne; menkää ja ottakaa
omaksenne se maa, jonka Herra teidän isillenne, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla
valalla on luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisillensä. Ja minä puhuin teille silloin sanoen: 'Minä
en jaksa yksin kantaa teitä. Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän lisääntyä, ja katso, teidän
lukunne on tänä päivänä niin kuin taivaan tähtien. Lisätköön Herra, teidän isienne Jumala, teitä
vielä tuhatkertaisesti ja siunatkoon teitä, niin kuin Hän on teille puhunut.' Silloin minä otin teidän
sukukuntienne päämiehet, jotka olivat viisaita ja tunnettuja miehiä, ja asetin heidät teidän
päämiehiksenne, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenenjohtajiksi, ja päällysmiehiksi
sukukuntiinne. Ja silloin minä käskin teidän tuomareitanne sanoen: 'Kuulustelkaa veljiänne ja
tuomitkaa oikein, jos jollakulla on riitaasia veljensä tai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. älkää
katsoko henkilöön tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää peljätkö
ketään ihmistä, sillä tuomio on Jumalan.
Salomon viisauden kirjasta (3:19):
Vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, eikä vaiva saavuta heitä. Tyhmien silmissä he tosin
näyttävät kuolleilta, ja heidän eroansa täältä pidetään onnettomuutena, heidän lähtöänsä meidän
tyköämme perikatona; mutta he ovat rauhassa. Sillä vaikka heitä kuritetaankin ihmisten mielestä
niin heidän toivonsa on täynnä kuolemattomuutta, ja kärsittyänsä vähän kuritusta he saavat
osaksensa paljon hyvyyttä; sillä Jumala koetteli heitä ja havaitsi heidät itselleen arvollisiksi. Niin
kuin kultaa sulatusuunissa Hän heitä koetteli, ja niin kuin uhrilahjan Hän otti heidät vastaan. Sinä
aikana, jolloin heitä etsiskellään, he loistavat kirkkaasti, ja niin kuin kipinät oljissa he nopeasti
rientävät. He tuomitsevat pakanoita ja hallitsevat kansoja, ja Herra on oleva heidän kuninkaansa
iankaikkisesti. Ne, jotka Häneen turvaavat, käsittävät totuuden, ja uskovaiset pysyvät Hänen
tykönänsä rakkaudessa; sillä Hänen valittujensa osaksi tulee armo ja laupeus.

Litanian stikiirat
Nyt... 6.säv.
Kokoontukaamme, oi juhlaa rakastavat, / veisuin ylistämään neitseitten kaunistusta ja henkivoimien
iloa, ainoaa Jumalansynnyttäjää / ja uskovaisten sortumatonta muuria ja lausukaamme: / Iloitse,
puhdas Neitsytäiti, kultavaloinen lamppu ja taivaan portti! / Iloitse, pyhityksen asumus, Kaikkein
Puhtain, jonka kohtuun mahtui Jumala! / Iloitse, Sinä kaikkia taivaallisia voimia verrattomasti
ylempi! / Oi miestä tuntematon Äiti ja Valtiatar, / älä lakkaa suojelemasta palvelijoitasi, / jotka aina
uskossa ja rakkaudessa veisaavat ylistystäsi ja kumartavat Häntä, / jonka siemenettömästi synnytit.
Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatroparit, 4.säv.

Nyt... J umalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv.
Himojen aallokon vallassa kutsun hartaasti apuun Sinua, oi puhdas: / Sinä joka synnytit armon
syvyyden, / älä päästä minua kurjaa tuhoutumaan, / sillä Sinä olet ainoa toivoni. / Kunpa en Sinuun
turvatessani joutuisi vihollisten ivaksi ja pilkaksi. / Sinä voit mitä haluat, / sillä Sinä olet kaikkien
Jumalan Äiti.
Pyhien ensimmäinen kanoni, 2.säv.
1. veisu.
Kanonin tropari J umalansynnyttäjälle
Me kaikki yhteen ääneen kunnioitamme Sinua, oi ylen viaton, luontomme yhteistä kunniaa.
Pyhien toinen kanoni.
J umalansynnyttäjälle
Jumaliset viettävät ylistysveisuin vanhurskasten muistoa ja kunnioittavat ja ylistävät myös Jumalan
Äitiä, puoltajaansa, jolla on viimeinen, ensimmäinen ja keskimmäinen sija.
3. veisu.
J umalansynnyttäjälle
Hän joka on luonut olemattomuudesta kaiken olevaisen ja antanut kaikelle oman luonnon, Hän
käyttää jokaista luontoa niin kuin itse haluaa. Sen tähden kuullaan Neitseenkin synnyttäneen. Kuka
ei ihmettelisi!
Pyhien toinen kanoni.
J umalansynnyttäjälle
Hän joka asui puhtaan Neitseen kohdussa, tekee asunnokseen pyhien jumalankantajien sielut ja
selvittää heidän suullaan Äitinsä salaisuudet.
Nyt... J umalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv.
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riennä esirukoustesi armolla tyynnyttämään nöyrä sieluni,/ joka
ohjaajatta elämän kiusausten myrskyssä on uppoamaisillaan,/ sillä ylen suuri on sen syntien lasti ja
se on vaarassa hukkua kadotuksen syvyyksiin./ Vapauta se vaaroista, sillä Sinä olet tyyni satama./
Rukoile Poikaasi, meidän Jumalaamme, että Hän antaisi anteeksi minun rikkomukseni, sillä Sinä
olet minun, ansiottoman palvelijasi, toivo.
4. veisu.
J umalansynnyttäjälle
Viimeisinä aikoina ikiaikainen, iankaikkisten vesien Luoja, vuodatti kohdustasi ikään kuin
kevätkasteen, joka suo avun hädässä oleville.

Pyhien toinen kanoni.
J umalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, kolme jumalankantajaopettajaa tunnustivat, että Pojassasi on yksi luonto, joka suostui
yhdistymiseen ja ilmestyi sekoittumattomana, ja he tiesivät, että Hänellä kaksinkertaisessa
luonnossaan oli kaksi tahtoa ja kaksi toimintaa.
5. veisu.
J umalansynnyttäjälle
Väkevä oli paha meitä vastaan, mutta se ei voittanut, sillä se heikkeni, kun Neitsyt synnytti
voimassa Väkevän, joka tuli lihan heikkouteen ja kuoletti väkevän pahuuden.
Pyhien toinen kanoni.
J umalansynnyttäjälle
Kuolevainen on pyhyydessä sivuuttanut kuolemattoman luonnon, ja Neitsyt pääsi pitemmälle kuin
lihattomat enkelit, kun hän synnytti Jumalan, enkelten Kuninkaan, jota enkelit eivät pysty
katselemaan.
6. veisu.
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, Sinä olit kolmelle Jumalan julistajalle uusi lähde ja salaisuuksien alku, ja he rakensivat
uusista asioista uudenlaisen puheen.
Pyhien toinen kanoni.
J umalansynnyttäjälle
Äiditön ennen lihaa ja isätön lihaan tultuaan  Isän ja Äidin Poikaa näin kuvataan. Kumpikin on
käsittämätöntä, sillä Jumalalle sopii ihmeitten ihmeellisyys.
Synaksario
Saman kuun 30:ntena päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettuja isiämme ja koko maailman
opettajia Basileios Suurta, Gregorios Teologia ja Johannes Krysostomosta.
Näiden kolmen ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden, Kristus meidän Jumalamme, kukista
harhaoppien hyökkäykset, varjele meidät yksimielisyydessä ja rauhassa ja suo meille taivaallinen
valtakuntasi, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesta iankaikkiseen.
Samana päivänä muistelemme pappismarttyyri Hippolytoksen, Rooman paavin, ja hänen seurassaan
Kensurinoksen, Sabainoksen, Khrysen ja muitten taistelua.
Samana päivänä pyhän marttyyri Theofilos Uuden taistelu.

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu.
J umalansynnyttäjälle
Sinussa, oi Puhdas, pääsi jokainen lausujaansakin oudoksuttanut ennustus lepoon ja täyttymykseen,
ja Sinusta kumpuaa ennustettujakin kirkkaampia ihmeitä, jotka osoittavat tulkitsijansa viisaiksi.
Pyhien toinen kanoni.
J umalansynnyttäjälle
Oi ylen puhdas Jumalansynnyttäjä Maria, Hän, joka vaihtaa alkuaineetkin asui Sinussa, neitseessä,
ja syntyessään jätti Sinut neitseeksi. Oi viattomin, Sinun kanssasi me huudamme Hänelle: Kiitetty
olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
8. veisu.
J umalansynnyttäjälle
Hyväntekijä otti ihmisluonnon ja antoi meille oman luontonsa. Hän otti ihmisluonnon, mutta ei
kärsinyt, oi Neitsyt, sillä Hän jumaloittaa eikä saata tuhoon ja kärsiessään vapaaehtoisesti Hän
kärsimyksensä kautta voitta kärsimyksen. Näin kolme isää on meille salaisuuden opettanut.
Pyhien toinen kanoni.
J umalansynnyttäjälle
Meidän tähtemme Jumala tuli ihmiseksi ja kärsi, meidän tähtemme Jumala laskeutui kuolleiden
joukkoon. Hän joka kärsimyksistä vapaana ei maista kuolemaakaan, yhteydessään kuolevaiseen
lihaan osallistuu kärsimykseen ja kuolemaan. Häntä me ylistämme kaikkina aikoina.

9. veisu.
J umalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, suuruutesi valtavuus ahdistaa minua ja tukahduttaa sanani, ja ihmeellisesti olen
runsaudessa köyhä. Sen tähden me ylistämme Häntä, joka Sinut on suureksi tehnyt.
Pyhien toinen kanoni.
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalan Äiti, viisaista opettajista suurimmat julistivat Isän ilmoituksesta, että Sinun Poikasi on
elävän Jumalan Poika. Sitä ei ilmoittanut heille liha eikä veri. Sen tähden he opettivatkin, että Sinä
olet Neitsyt, ja ylistivät Sinua Äitinä ja Jumalansynnyttäjänä.
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv.
Oi kultasidoksinen torni ja kaksitoistamuurinen kaupunki, / aurinkona säteilevä Kuninkaan

valtaistuin, / käsittämätön on ihmeesi: / Kuinka Sinä imetät Valtiasta?
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