
Syyskuun 17. 

Pyhän marttyyri Sofian ja 
hänen kolmen tyttärensä, 

Pistiksen, Agapen ja 
Elpiksen, muisto. 



Ehtoopalvelus

Avuksihuutostikiirat. Juhlan stikiirat, 4. säv. 

Auringon kaltaisena loistaa tänään Sinun ristisi, oi Kristus, | pystytettynä kunniakkaalle 
Pääkallon paikalle. | Ylennettynä pyhälle vuorellesi, oi Vapahtaja, | se selvästi julistaa, että 
Sinä, kaikkivoimallinen, || ihmisiä rakastaen ylensit sen kautta meidän luontomme taivaisiin. 

Tänään taivaat julistavat ihmisille Sinun kunniaasi, oi käsittämätön, | sillä lähestymätöntä 
valkeutta kirkkaasti loistava ristin kuva | todistaa Jumalan surmaajien raivoisasta ja kovasta 
mielenlaadusta. | Sen tähden me ylistämme ihmisiä rakastavaa taloudenhoitoasi, | oi 
kaikkivoimallinen Jeesus, || meidän sielujemme Vapahtaja. 

Pyhä risti, kukistumaton voitonmerkki, | tulee tänään maan kätköistä ikään kuin salattu aarre | 
rikastuttamaan maailmaa kaikkia koskevan hyvyytensä sätein. | Sen tähden me ylistämme 
ihmisiä rakastavaa taloudenhoitoasi, | oi kaikkivoimallinen Jeesus, || meidän sielujemme 
Vapahtaja.

Pyhän stikiirat, 4. säv. 

Luonnon lain mukaisesti yhteen kuuluvat nuoret neidot, | joita selvästi vahvisti Luojan 
rakkaus, | kirvoittivat uskon avulla eksytyksen kahleen | ja miehuullisesti polkivat 
voimattoman vihollisen jalkoihinsa. | He saivat kaunistuksekseen voiton kruunun || ja asuvat 
nyt riemuiten hengellisessä häähuoneessa. 

Loistavien hyveitten nimen ansiolliset kantajat, | maineikas Pistis, kunniakas Agape ja 
Jumalassa viisas Elpis, | kukistivat kilvoituksessa esiäidin kavalasti pettäneen pahan. | 
Jumaloituneina he pääsivät asumaan paratiisiin || ja rukoilevat nyt kaikkien puolesta. 

Puhtaat neidot, Sofian lapset, | Pistis, Elpis ja Agape, | ylenkatsoivat tulen, moninaiset 
kidutukset ja kuoleman, | sillä uskoen he tavoittelivat ihanan Yljän kauneutta, | ja tultuaan 
ihaniksi moninaisissa tuskissa liittyivät Häneen. || Herra, vapauta meidät heidän tähtensä 
hirveyksistä!

Kunnia - -  nyt - -. 6. säv. 

Profeettain äänet julistivat pyhästä puusta, | jonka kautta Aadam on vapautunut vanhasta 
kuoleman kirouksesta. | Kun se tänään ylennetään, | koko luomakunta ylentää äänensä ja 
rukoilee Jumalan runsasta armoa. | Sinä ainoa armossasi mittaamaton Valtias, || tule 
armahdukseksemme ja pelasta meidän sielumme!

Virrelmästikiirat, 2. säv. 

Nähdessämme ristin puun ylennettynä | ylistäkäämme Jumalaa, || joka hyvyydessään tuli 
ristiinnaulituksi.
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Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa Hänen jalkainsa 
astinlaudan eteen. Hän on pyhä.

Kristuksen pyhä risti | antaa ylennettynä ihmissuvulle pääsyn vaikeuksista || ja hyvyyksien 
saavuttamisen.

Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän toimittaa pelastuksen 
maan päällä. 

Kun Mooses voitti Amalekin, | hän kuvasi ennalta ristin, pahojen henkien torjujan, || ennustaen 
Kristuksen kärsimyksistä.

Kunnia - - nyt - -.

Tulkaa, tervehtikäämme kaikki iloiten pelastavaa puuta, || jolle lunastuksemme Kristus 
naulittiin.

Tropari, 4.säv. (Liturgiakirjasta, s.248)

Pyhä Sofia, | viisautta merkitsevän nimesi mukaisesti kasvatit kolme tytärtäsi | ja johdatit heidät 
kilpakentällä Kristuksen luo. | Nyt sinä nautit yhdessä heidän kanssaan ylhaisestä kunniasta. | 
Rukoile Vapahtajaa, oi hyvä marttyyri Sofia, suomaan sinua kunnioittaville armo ja laupeus.

Juhlan tropari, 1. säv. 

Pelasta, Herra, Sinun kansasi | ja siunaa Sinun perintöäsi. | Anna kirkollesi voitto vihollisista || 
ja suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi. 

Aamupalvelus

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4. säv. 

Oi autuas, elämän antava risti, Sinussa iloiten kansat nyt viettävät juhlaa aineettomien 
joukkojen kanssa. Piispat veisaavat hartaasti ylistystä, munkkien joukot kumartavat jumalisesti 
ja me kaikki ylistämme ristiinnaulittua Kristusta.

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4. säv.

Valkeutena loistava ristisi, oi Herra, karkottaa pimeyden joukot ja kirkastaa uskovaiset, jotka 
veisaavat: Risti on maailman kerskaus.

Juhlan kanoni, ja pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kirkkaasti julistan Sofian kuuluista 
ihanista lapsista. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 1. säv.

Oi Kuolematon, | Sinun voittorikas oikea kätesi | kohosi Jumalan kätenä | väkevyydessä 
kunniaan, | sillä kaikkivoimallisena se musersi vastustajat, || mutta Israelille se avasi tien halki 
meren syvyyden. 
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Troparit

Valtias Kristus, lahjoita minulle ylimaallisen, sanomattoman viisautesi valistus, että voisin 
veisuin ylistää ihania, kunniakkaita marttyyrejäsi, Sofian lapsia. 

Kunniakas, jumalallinen Sofia, joka loistit viisauden armolahjoissa, Sinun nimesi tuli selvästi 
vaelluksesi kaunistamaksi, sillä koko elämäsi Sinä vietit viisauden rakkaudessa. 

Oi viisas Sofia, Sinä jumalallisen viisauden nimen kantaja, Sinun autuas hedelmäsi loisti 
kilvoituksessa ylijumalallisen kolminaisen viisauden kaunistamana ja sen tähden. 

Sinulle, Kristus, hengelliselle Yljälle, tarjottiin kolme nuorta neitsyttä, Pistis, Elpis ja 
kunniakas Agape, jotka olivat hyveen avulla puhdistaneet ruumiinsa ja sielunsa.

Jumalansynnyttäjälle

Hän, joka oli ennen ollut Jumalan muodossa, asui jumalallisesti Sinun kohdussasi, oi puhdas, 
otti sieltä koko minun muotoni ja uudisti sen kokonaan. Sen tähden me kaikki uskovaiset 
ylistämme Sinua Jumalansynnyttäjäksi. 

3. veisu. Irmossi

Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän 
luonnon päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on 
Sinun sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit

Kuultuaan äänesi, oi Kristus, joka kutsuu kuolemattomaan, kärsimyksettömään elämään, 
seppelöidyt neitsytmarttyyrit seurasivat huutaakseen Sinulle: Pyhä on Sinun puhtaan kunniasi 
elävä temppeli, oi ainoa ihmisiä rakastava. 

Lupauksensa mukaisesti Kristus lahjoitti teille tuomioistuimen edessä voiman, täytti teidät 
Jumalan innoittamalla viisaudella ja osoitti loistaviksi, voittoisiksi marttyyreiksi teidät, jotka 
loistitte neitseyden ihanuutta. 

Te, neitseet, teitte tylsäksi pöyhkeän vihollisen ja urhoollisesti taistellen te painoitte alas sen 
kulmat. Te hukutitte verivirtoihinne sen, joka oli kerskannut pyyhkivänsä pois merenkin. 

Täynnä Kristuksen viisautta korkeudesta valitun ja ymmärtäväisen Sofian kolme tytärtä 
saattoivat häpeään hirmuvaltiaitten pauhun ja hillittömän raivon puhuessaan jumalallista 
oppia. 

Jumalansynnyttäjälle

Sinä, pyhityksen pyhä asumus, synnytit pyhästi pyhimmistä pyhimmän Kristuksen, joka 
pyhissä lepää ja jolle me huudamme: Pyhä on Sinun sanomattoman kunniasi elävä temppeli, 
oi ainoa ihmisiä rakastava.
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Irmossi

Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän 
luonnon päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on 
Sinun sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava.

Pyhien katismatropari, 8. säv.

Sielunne Kristuksen rakkauden kahleissa te unhotitte katoavaisen ja ajallisen kauneuden. 
Sanan oppilaina te ensin kuoletitte kilvoituksessa himot ja sitten taistelitte vahvoina 
tuskallisissa kidutuksissa. Sen tähden Valtias lahjoitti teille kaksinkertaisen marttyyriuden 
seppeleen ja soi teille häähuoneen. Oi autuaat marttyyrit, rukoilkaa Kristusta Jumalaa, että 
Hän antaisi rikkomuksemme anteeksi, kun me rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne.

Kunnia - - nyt - -. Juhlan katismatropari, 8. säv.

Muinoin paratiisissa minut riisui alastomaksi puun kautta tapahtunut rikkomus, | joka tuotti 
kuoleman, mutta Herran ristinpuu lahjoitti ihmiselle uuden elämän vaatteen, | sillä kun se 
pystytettiin maan päälle, | täytti maailman suuri ilo. | Ihmiset, nähdessämme ristin ylennettynä 
huutakaamme yhteen ääneen Jumalalle: | Sinun kunniasi täyttää Sinun huoneesi.

4. veisu. Irmossi

Profeetan silmin nähtyään Sinut | jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa | Habakuk 
edeltä julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, || meidän pelastuksemme ja 
uudistuksemme." 

Troparit

Jumalallisen armon vahvistamat, voittoisat Pistis, Agape ja Elpis, saattoivat miehuullisesti 
häpeään hirmuvaltiaitten uhkailun. Tulen kautta heidät, viisaat, kannet-tiin Kristus Yljälle 
polttouhreina. 

Pyhät Pistis, Elpis ja Agape kestivät ristin varustuksen avulla lujina kidutusten haavat verensä 
vuodattaen, käytyään taistelemaan syntiä vastaan.

Puhtaan Kolminaisuuden lukua kantavat neitseet, Pistis, Agape ja Elpis, saivat väkevyyden 
Kolminaisuuden voimasta ja rakkaudesta, ja niin he, puhtaat, jaksoi-vat kestää tuskan ankaran 
hyökkäyksen. 

Suloiset neidot kukistivat risti aseenaan viettelijän ylpeät kulmat ja paiskasivat maahan sen, 
joka ennen oli korskeasti kerskannut valtaavansa koko maailman. 

Viisauden kolme säteilevää lamppua, Pistis, Agape ja Elpis, valaisevat kirkkaasti 
Kolminaisuuden valistuksella kirkot meidän pelastukseksemme ja puolustuksek-semme.
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Jumalansynnyttäjälle

Pyhistä pyhin, veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä, kansojen odotus ja uskovaisten pelastus, 
Sinusta koitti Lunastaja, elämän antaja ja Herra ylistystäsi veisaavien pelastukseksi. 

5. veisu. Irmossi

Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit | ja ristilläsi kirkastit, | valaise 
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, || jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä 
veisaavat.

Troparit

Uskon ja luonnon yhdistämät kolme jumalankantaja neitsyttä kesti kärsivällisin mielin 
kidutukset ja julistaen jumalallisen viisauden salaisuuksia he saattoivat vangitsijansa häpeään. 

Esiäiti iloitsee nähdessään, kuinka jumalalliset naiset, Elpis, Pistis ja Agape, Sofian lapset, 
saivat voiton pettäjästä, joka oli karkottanut hänet Eedenistä. 

Kristus, Sinun rakkautesi ja jumalallisen lempesi haavoittamat puhtaat neidot välttivät 
hirmuvaltiaan myrkyllisen imartelun ja kestivät vapaaehtoisesti kidutusten haavat.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinut nähdessään, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, taivasten voimat iloitsevat ja heidän 
kanssaan riemuitsevat ihmistenkin joukot, sillä Sinun synnyttämäsi kautta ne ovat yhdistyneet 
ja Sinua me ansiosi mukaisesti ylistämme.

6. veisu. Irmossi

Ympärillämme on pohjaton syvyys, | eikä ole pelastajaa. | Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt 
lampaat. | Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, | sillä Sinä olet voimattomien väkevyys || 
ja korotus.

Troparit

Kolminaisuuden luvun kunniaa kantavat kolme puhdasta neitoa panivat iloiten toivonsa Sinun 
puhtaisiin käsiisi, oi Herra. 

Neitseyden ihanuudessa loistavina he saivat kaunistuksekseen marttyyrien kruu-nun. 
Ansionsa mukaisesti he saivat korkeudesta laupiaalta elämän antajalta Kristukselta 
kaksinkertaisen seppeleen. 
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Valtias, kaiken Kuningas, Sinun temppeliisi on tuotu neitseyden puhtaat aarteet, jotka ovat 
osallisia valtakunnastasi, sillä Sinä olet heidän valkeutensa ja ilonsa. 

Jumalansynnyttäjälle

Sinussa, puhdas Neitsyt, iloitsevat sukukuntamme esi-isät saatuaan Sinun kaut-tasi takaisin 
Eedenin, jonka olivat rikkomuksen tähden menettäneet, sillä Sinä olet puhdas ennen 
synnytystä ja synnytyksen jälkeenkin.

Irmossi

Ympärillämme on pohjaton syvyys, | eikä ole pelastajaa. | Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt 
lampaat. | Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, | sillä Sinä olet voimattomien väkevyys ||  
ja korotus.

Kontakki, 1. säv.

Puhtaan Sofian pyhät vesat, Pistis, Elpis ja Agape | osoittivat armossa hulluudeksi 
kreikkalaisten viisauden. | Kilvoiteltuaan ja osoittauduttuaan voittajiksi || he saivat 
Kristukselta, kaiken Valtiaalta, kuihtumattoman seppeleen.

Iikossi

Kun maan ääriin kävi laiton käsky kantaa ruoka- ja juomauhreja epäjumalille, ja valmistaa 
pahoille hengille alttareita ja temppeleitä ihmisten turmioksi, niin maineikkaat ihanat 
neitseet puhkesivat loistamaan tähtien tavoin ja hajottivat jumalankieltämisen ja 
tietämättömyyden pimeyden. He sytyttivät uskovaisten sydä-meen jumalisuuden valkeuden 
ja huusivat selvästi: Suurin Jumala on Hän, joka omasta tahdostaan tuli ristiinnaulituksi ja 
nousi kolmantena päivänä ylös! Hänessä me kerskaamme! Niin he ansionsa mukaisesti 
saivat Kristukselta, kaiken Val-tiaalta, kuihtumattoman seppeleen. 

Synaksario

Saman kuun 17:ntenä päivänä, pyhien marttyyrien, ihanasti voittaneitten neitseit-ten 
Pistiksen, Elpiksen ja Agapen sekä heidän äitinsä Sofian muisto. 

Säkeitä

Sinuun, oi Kolminaisuus, uskoen Pistis, Elpis ja Agape, ne kolme, taivuttavat kaulansa 
miekan edessä. Seitsemäntenätoista surmattiin Agape, Elpis ja Pistis. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Agathokleian muisto. 

Säkeitä

Agathokleia kantaa kaulallaan tulen, joka polttaa hirveän eksytyksen hirveän kau-lan. 
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Samana päivänä pyhien marttyyrien Maksimoksen, Theodotoksen ja Asklepiodoten 
muisto. 

Säkeitä

Yhdellä naisella ja kahdella nuorukaisella oli sama sydämen lämpö mestattaessa. 

Samana päivänä pyhän Lukian ja hänen poikansa marttyyri Geminianoksen muisto. Säkeitä

Rauhaisasti Sinun palvelijattaresi Lukia siirtyi totisesti rauhaisaan paikkaan, oi Kristus. 
Täynnä rohkeutta marttyyri Geminianos kesti kärsivällisesti miekan iskun.

Samana päivänä pyhän marttyyri Theodoten muisto. 

Säkeitä

Miekan eteen joutuneen Theodoten teki auliiksi Jumalan antama armo. 

Samana päivänä sadan pyhän marttyyrin muisto. 

Säkeitä

Kymmenenkertaa kymmenen egyptiläistä marttyyria antoi yhtä auliisti katkaista 
päänsä. 

Pyhille piispoille Peleykselle ja Neilokselle. 

Säkeitä

Mitä olisi tarun Peleys suuren Peleyksen rinnalla, joka kävi Neiloksen kanssa tuleenkin? 

Palestiinan pyhille 50 marttyyrille. 

Säkeitä

Mieleltään jumalalliset miehet halveksivat rohkeasti tultakin. 

Pyhälle Patermouthiokselle ja Elialle. 

Säkeitä

Pätsiin paiskattu Patermouthios innosti Eliankin samaan kiihkoon.

Samana päivänä pyhien marttyyrien Kharalampoksen, Pantoleonin ja heidän seuralaistensa 
muisto. Heidän juhlaansa vietetään heidän marttyyrikirkossaan, joka on Deyteronissa. 

Säkeitä

Iloiten astui Kharalampos surmattavaksi, ja Pantoleon oli miekan edessä leijona.  
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Samana päivänä pyhien pappismarttyyrien Herakleideksen ja Myronin, Kypron Tamasoksen 
piispojen, muisto.

Säkeitä

Roviolle viskattuina Herakleides ja Myron kannettiin Kristuksen mirhatuoksuna. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, | olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, | sillä niin kuin 
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala | muinoin pätsissä pelasti kolme 
nuorukaista, | niin myös Sinun kohdussasi || Hän uudisti kaiken maailman.

Troparit

Kolminkertaista, yhtenäistä armoa selvästi säteillen neitseet hajottivat pahojen henkien 
pimeyden julistaen kolmipersoonaisen Jumalan valkeutta ja veisatessaan: Kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu on isäin Jumala! 

Asuen taivasten häämajoissa te nyt karkeloitte lamppuja kantaen enkelten kanssa Kristuksen 
edessä riemuiten. Yhdessä te saatte katsella iankaikkista kunniaa ja veisata: Kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu on isäin Jumala! 

Kärsivällisinä ja kestävinä kuten nuorukaiset he miehuullisesti polkivat maahan tulen, sillä 
nuorukaisten lukuisina jumalankantaja neidot olivat mieleltään yhtä va-kaat ja nyt he aina 
ylistävät kiitettyä isäin Jumalaa.

Jumalansynnyttäjälle

Sinä, puhdas, jaat rikkomusten anteeksiantoa meille, jotka uskoen veisaamme ylistystäsi. Sinä 
päästät meidät kiusauksista ja kaikista vaaroista. Sinut, oi Jumalan Morsian, me olemme nyt 
saaneet turvaksemme, sillä Sinä kannoit käsissä kiitettyä isäin Jumalaa.

8. veisu. Irmossi

Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa | kultaa kirkkaammin sä-teilivät 
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: | Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, || veisaten 
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit

Jumalassa loistavat neitseet, Pistis, Elpis ja Agape loistivat kultaa kirkkaammin jumalisuuden 
ihanuudessa lausuessaan: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
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Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin marttyyriuden kautta loistaviksi ja valon kirkkaiksi tulleita 
neitseitä ja lausukaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Voittajien jäännökset vuotavat aina, turmeluksetta ja puutteetta, runsaita parannusvirtoja 
niille, jotka uskoen huutavat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas, Sinä osoittauduit pyhäksi maaksi, joka synnytit elämää kantavan tähkän, 
iankaikkisen elämän antajan Kristuksen, jolle me kaikki huudamme: Kaikki Herran luodut, 
kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Irmossi

Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa | kultaa kirkkaammin säteilivät 
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: | Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, || veisaten 
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

9. veisu. Irmossi

Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä 
palava, mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan 
raivoava kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme.

Troparit

Te rakkauden, toivon ja uskon hyveitten nimen ansiolliset kantajat, jotka olette täynnä 
Kolminaisuuden kirkkautta ja kannatte jumalallista valkeutta, vahvistakaa meitä toivossa, 
rakkaudessa ja uskossa.

Me pyydämme teiltä, oi voittamattomat voittajat ja ihanat neitseet: Rukoilkaa lakkaamatta. 
että voima korkeudesta tyynnyttäisi nyt meidät valtaansa ottaneen harhaopin aallokon ja 
antaisi uskovaisille yksimielisyyden. 

Te, viisaat, riensitte halki elämän yön ja saavutitte illattoman päivän. Marttyyreina te nyt 
iloitsette ja kerskaatte neitseitten armosta päästyänne tahrattomaan, jumalalliseen 
valtakuntaan.

Jumalansynnyttäjälle

Voi, kuinka Neitsyt synnyttikään iäti olevan persoonallisen Sanan, Isän persoonan 
heijastuksen, meidän hyväntekijämme ja Herran, joka otti hänestä lihan ja jota me otollisesti 
ylistämme. 
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Irmossi

Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä 
palava, mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan 
raivoava kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalan-synnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme.

Eksapostilario, 3. säv.

Kolminaisuuden innossa palavat kolme neitoa, nimensä mukaisesti kantaen kolmea hyvettä, 
toivoa, uskoa ja rakkautta, pitivät kidutuksia mitättöminä.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3. säv. 

Oi Neitsyt, joka synnytit aikakausien Luojan ja enkelten Herran, rukoile, että Hän antaisi 
palvelijoillesi sijan oikealta puoleltaan.

Virrelmästikiirat, 2. säv. 

Ylentäkäämme ja kumartakaamme ristin kanssa | keihästä, nauloja ja kaikkea, || johon 
Kristuksen elämää kantava ruumis naulittiin.

Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa Hänen jalkainsa 
astinlaudan eteen. Hän on pyhä.

Sinun ristisi puu, oi Vapahtaja, | poistaa synnin turmelevan aineen || ja ylennettynä se 
kirkastaa kaikkeuden.

Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän toimittaa pe-lastuksen 
maan päällä. 

Sinun jumaloittava vetesi ja veresi, oi Sana, | kaunistaa kirkon loistavaksi kuin morsiamen, || 
kun se veisuin ylistää ristin kunniaa.

Kunnia - - nyt - -. 2. säv. 

Iloitse, Sinä uskovaisten jumalallinen suojelus | ja kukistumaton muuri, | Herran risti, || jonka 
kautta meidät on ylennetty maan päältä. 
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