
Heinäkuun 2. 
Ylen pyhän Jumalansynnyttäjän viitan 

tallettaminen Blakhernaihin 



Typikon 

1. Jos Jumalansynnyttäjän juhla osuu muulle päiväksi kuin sunnuntaiksi, niin palvelus lauletaan
Minean järjestyksen mukaisesti, eikä ehtoopalveluksessa lueta psalmikatismaa.

2. Jos juhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantaiiltana ehtoopalveluksessa laulamme
avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 Jumalansynnyttäjän stikiiraa, Kunnia,
Puhdistaen ajatuksemme ja mielemme, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira
Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus ja prokimeni. Virrelmästikiiroina
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt, Oi puhdas Jumalansynnyttäjä. Ylösnousemustropari, Ainainen
Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, ja päätös.

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen ylösnousemustropari kahdesti ja
Jumalansynnyttäjän tropari kerran. Katismatropareina 2 ylösnousemustropari ja Jumalansynnyttäjän
Oi veisuin ylistettävä, toisella kerralla taas 2 ylösnousemustroparia ja Jumalansynnyttäjän Maailma
viettää tänään. Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni.
Ylösnousemuskanoni ja Jumalansynnyttäjän kanoni. Kolmannen veisun jälkeen juhlan kontakki ja
iikossi sekä katismatropari Jumalansynnyttäjä, Sinun puhtaasta arkustasi. Kuudennen veisun jälkeen
ylösnousemuskontakki ja iikossi sekä synaksario. Katabasiat Minä avaan nyt suuni. Me ylistämme
Sinua lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario.
Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 Jumalansynnyttäjän stikiiraa, Kunnia,
evankeliumistikiira, Nyt, Korkeasti siunattu. Suuri ylistysveisu ja tropari Tänä päivänä on
maailmalle.

4. Liturgiassa typikonpsalmit, autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista ja 4
Jumalansynnyttäjän kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari,
Jumalansynnyttäjän tropari, temppelin pyhän tropari ja juhlan kontakki. Jumalansynnyttäjän
epistola ja sunnuntain evankeliumi. Totisesti on kohtuullista, Ehtoollislauselma Ylistäkää Herraa.
Me näimme ja päätös.

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Sinä, ihmisiä rakastava, | olet laupiaana antanut avuksi palvelijoillesi Äitisi, | jonka kautta toteutit 
sanomattoman ja peljättävän taloudenhoitosi | ja oikaisit meidän alkuperäisen jumalallisen  
arvomme. | Sen tähden viettäen tätä kunnianarvoisaa juhlaa || me ylistämme veisuin Sinun valtaasi, 
kaikkivoimallinen Jeesus. 

Sinä veisuin ylistettävä, puhdas aviota tuntematon Neitsyt, | suojelet aina kaupunkia, joka Sinua 
kunnioittaa | ja velvollisuutensa mukaisesti ylistää, kalliilla viitallasi jumalattomia raakalaisia, 
nälänhätää, maanjäristystä ja sisällissotaa vastaan. || Sen tähden se ylistää Sinua, pyhä Jumalan 
Morsian, Sinä ihmisten apu. 

Jumalan armoittama Valtiatar, | Sinä lahjoitit kaupungillesi kalliin viittasi pysyväksi rikkaudeksi,  
suojaksi, kunniaksi, | sortumattomaksi muuriksi, parannusten aarteeksi, | ihmeitten iankaikkiseksi 
lähteeksi ja pelastussatamaksi myrskyyn joutuneille. || Sen tähden me veisuin ylistämme Sinua,  
veisuin ylistetty Valtiatar.
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Kunnia... 2.säv.

Puhdistaen ajatuksemme ja mielemme mekin vietämme enkelten kanssa kirkasta juhlaa | kohottaen 
Daavidin sävelmän Kristus Kuninkaan, meidän Jumalamme, nuorelle Morsiamelle, | ja me 
lausumme: Nouse, Herra, leposijaasi, | Sinä ja Sinun pyhityksesi arkki, | sillä Sinä, Valtias, 
kaunistit sen ihanan palatsin tavoin | ja annoit sen perinnöksi kaupungillesi, | varjelemaan ja  
suojelemaan sitä vihamielisiltä raakalaisilta || väkevällä voimallasi Hänen rukoustensa kautta.

Virrelmästikiira, 1.säv. 

Jumalan Äiti, Sinä olit Jumalan ainoa elävä palatsi, | ja Sinä jätit kalliin viittasi pyhälle huoneellesi 
aarteeksi, | uskovaisille pyhitykseksi ja valloittamattomaksi muuriksi, | joka pelastaa kaupunkisi, || 
kun se veisuin ylistää jumalallista valtaasi. 

Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on!

Sinä, puhdas, lahjoitit puhdasta ruumistasi peittäneen kalliin ja pyhän viittasi | kunnian aarteeksi  
kaikille ja lähteeksi, josta kumpuaa armon iäti elävää vettä. | Viettäessämme sen tallettamisen 
juhlaa me kunnioitamme Sinua, Jumalansynnyttäjä, || joka annoit kaikille kunnian. 

Liitelauselma: Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan Sinun suosioosi.

Oi Valtiatar, huoneesi, jonka ainaisena aarteena on pyhitetty viittasi, | pyhittää kaikki meidät sinne 
kiiruhtaessamme | ja velvollisuutemme mukaisesti ylistäessämme Sinua autuaaksi. || Siinä on 
meidän sielujemme toivo, vakaa turja ja vahvistus. 

Kunnia... nyt... 2.säv.

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, | Jumalan kirkko on pukeutunut ikään kuin ylen kirkkaaseen 
seppeleeseen | Sinun pyhään viittaasi. | Tänään se iloitsee kirkastuneena ja karkeloi salaisesti  
huutaen Sinulle, Valtiatar: | Iloitse, Sinä Jumalan jumalallisen kunnian kallis kruunu ja seppele! | 
Iloitse, Sinä täyteyden ainoa kunnia ja iankaikkinen riemu! || Iloitse, Sinä luoksesi kiiruhtavien  
satama, suoja ja pelastus!

Tropari, 8.säv. 

Ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, Sinä ihmisten suoja, | Sinä lahjoitit kaupungillesi väkeväksi 
vaatteeksi puhtaan ruumiisi viitan ja vyön, | jotka siemenetön synnytyksesi säilytti 
turmeltumattomina, | sillä Sinussa luonto ja aika uudistuu. | Sen tähden me rukoilemme Sinua  
antamaan maailmalle rauhan || ja meidän sieluillemme suuren laupeuden.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Oi veisuin ylistettävä, | Sinun kansasi viettää tänään puhtaan viittasi tallettamista ja huutaa Sinulle 
hartaasti: || Iloitse, Neitsyt, Sinä kristittyjen kerskaus! (Kahdesti) 
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Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv.

Maailma viettää tänään Sinun viittasi puhdasta tallettamista, oi puhdas, | ja huutaa Sinulle  
rakkaudella: || Iloitse, Neitsyt, Sinä uskovaisten apu! (Kahdesti)

Jumalansynnyttäjän kaksi kanonia, joista tämän ensimmäisen akrostikon on: Kunnioitan puhtaan 
Neitseen viittaa. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

Oi Neitseestä syntynyt, | minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, || että kuoletettuani oman tahtoni voisin puhtauden  
harpulla soittaa Sinulle voittovirren. 

Troparit 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä olet lahjoittanut puhtaan viittasi Sinua kunnioittavalle kansalle 
ainaiseksi suojaksi. Niin me aina torjumme Hengen voimalla kaikki vastustajien hyökkäykset. 

Sinun puhtaista veristäsi meidän tähtemme lihassa maan päälle ilmestyneen yhteys ja oman ruumiisi 
kosketus pyhitti pyhitetyn viittasi, oi Neitsyt, ja sen kautta Sinä pyhität kaikki ylistystäsi veisaavat. 

Neitsyt, Sinä annoit totisesti kalliin viittasi puhtaaksi aarteeksi uskolla Sinua kunnioittaville. Se 
rikastuttaa kaikki jumalallisen Hengen lahjoilla ja monien ihmeitten tapahtumisella. 

Sinä tahraton, nuhteeton lammas, joka synnytit yliluonnollisesti Jumalan Karitsan, lahjoitit meille 
kalliin viittasi. Totisesti se aina puhdistaa tahrat ja saastan niistä, jotka sitä kumartavat. 

1. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 4.säv.

Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | Mooseksen 
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon. 

Troparit 

Saatuaan taivaan tavoin valoisaksi ja laskemattomaksi lampukseen puhtaan Neitseen kalliin viitan, 
hänen temppelinsä kirkastaa tänään maailman armolahjojen valkeudella. 

Sinun kaupunkisi, oi puhdas, on totisesti saanut Sinun jumalallisen viittasi väkevyydekseen, 
turvakseen ja kukistamattomaksi voimakseen. Sen tähden se iloitsee Sinusta kerskaten. 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun arkkusi on totisesti osoittautunut maanpäällisille vanhaa arkkia 
kallisarvoisammaksi, sillä siinä ei ole vertauskuvia, vaan totuuden tunnukset. 

3. veisu. Irmossi

Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt | ja monilapsinen synagoga on heikoksi tullut, | 
huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra! 
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Troparit 

Ylistäkäämme veisuin ihanaa pyhäkköä, taivaan porttia, Jumalan Äitiä, ja tervehtikäämme  
rakkaudella hänen jumalallisia armolahjoja tiukkuvaa viittaansa. 

Sinä, puhdas, puit turmeluksettomalla synnytykselläsi katoamattomuuden vaatteeseen kaikki 
turmeluksen alastomiksi riisumat, ja lahjoitit heille puhtaan viittasi pysyväksi kalleudeksi.

Oi puhdas, Sinä suojelit viitallasi Häntä, joka pukee taivaan pilviin. Sitä kumartaen me ylistämme 
uskolla Sinua, meidän sielujemme suojelusta. 

Tämä jumalallinen huone on sairaille ilmainen parantola, sillä se on saanut Sinun viittasi, oi puhdas 
ja nuhteeton, parannuksia lakkaamatta vuodattavaksi lähteeksi. 

3. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni. 

Troparit 

Uskovaiset, kunnioittakaamme tänään hartain uskoin Neitseen viittaa merkkinä yhteydestämme 
Jumalaan. 

Neitseen kallisarvoinen viitta vuodattaa tänään armossa uskovaisille parannuksia. 

Oi puhdas, Sinusta virtaava riemu huolehtii aamukasteen tavoin ylistystäsi veisaavien himojen 
pätsistä. 

Irmossi 

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni. 

Katismatropari, 4.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä, ihmeitten virrat, jotka tulevat puhtaasta arkustasi ikään kuin Eedenistä, |  
kastelevat maan kasvot levittäen armolahjoja uskolla Sinua kunnioittaville. | Sen tähden me 
ylistämme Sinua veisuin, | kunnioitamme puhtaasti ja huudamme aina kiitollisina: || Iloitse, Sinä 
ylistystäsi veisaavien ainoa toivo! 

4. veisu. Irmossi

Sinä, oi Laupias, | nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan | ja kansat 
alistuivat, || sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni. 

Troparit 

Suuresti me ylistämme ainoaa siunattua ja syleilemme uskolla hänen viittaansa ammentaaksemme 
Hengen armoa. 
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Oi Neitsyt, saatuaan Sinun viittasi kallisarvoiseksi aarteeksi Sinun kaupunkisi kunnioittaa Sinua, 
tervehtii sitä uskolla ja ammentaa siitä armoa. 

Oi nuhteeton, me kunnioitamme Sinun viittaasi, josta kumpuaa katoamattomuutta ja joka on 
kunnian vaate kaikille Sinua veisuin ylistäville. 

Oi nuhteeton ja ainoa kerubeita pyhemmäksi osoittautunut, pelasta kaikista vaaroista meidän 
sielumme, kun me uskolla Sinua kunnioitamme.

4. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen  
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Troparit 

Luoja ja Rakentaja teki Sinut, Jumalansynnyttäjä, ikään kuin ylen kalliiksi taivaaksi ja koristi Sinut 
tähtien tavoin jumalallisin sätein, joilla Sinä kirkastit maan ääret. 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinun pyhä viittasi nostaa meidät maasta taivaaseen, ja meissä on 
syttynyt sitä kohtaan rakkaus. Sen tähden me ylistämme Sinua paremman kunnian alkusyynä. 

Tulkaa kaikki juhlaa rakastavat, ammentakaa vilpittömin sydämin ehtymätöntä armoa, puhtaan 
Äidin arkusta runsaana kumpuavaa jumalallista vettä. 

5. veisu. Irmossi

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat. 

Troparit 

Valtiatar, Sinä olet lahjoittanut meille, palvelijoillesi, väkevyydeksi ja jumalalliseksi suojaksi 
viittasi ja kalliin vyösi. 

Oi puhdas, Sinun viittaasi säilyttävä temppeli on osoittautunut ihanaksi, Hengen tuoksua henkiväksi 
paratiisiksi. 

Oi pyhä, pyhitä meidän sielumme ja ruumiimme, kun me uskolla kunnioitamme pyhää viittaasi 
suurena kalleutena. 

Oi Jumalansynnyttäjä, osoita meidät Sinussa asustaneen Jumalan temppeleiksi, kun me uskolla 
ylistämme Sinua autuaaksi jumalallisessa temppelissäsi. 

5. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat. 
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Troparit 

Sinä, Herra, teit Äitisi suureksi, Sinä nostit hänen kunniansa verrattomasti korkeammalle kaikkia 
henkivaltoja. 

Puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinun kallis arkkusi jakaa runsasta Jumalan armoa niille, jotka 
rakkaudella sitä kumartavat. 

Uskovat hallitsijat vyöttäytyvät Sinuun voimanansa, ja kaupunki, jonka liittona Sinuun, 
Jumalansynnyttäjä, on Sinun viittasi, saa kunnian.

6. veisu. Irmossi

Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas! 

Troparit 

Sinä, joka synnytit kaikkien Kuninkaan ja Herran, osoitit kaikkien kaupunkien Kuningattarelle 
puhtaan ja pyhän viittasi sortumattomaksi muuriksi. 

Ylistäkäämme riemuiten Neitseen armoa ja kunnioittakaamme hänen pyhää viittaansa, josta 
lakkaamatta virtaa kaikkinaisia parannuksia sairaille. 

Me tiedämme Sinut, Jumalansynnyttäjä, elävöittävien vesien lähteeksi ja kunnioitamme jumalallista 
viittaasi, josta me uskovaiset ammennamme joka päivä parannuksia. 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun kanssasi ollut Herra omaksui itseensä ihmisolemuksen ja karkotti siitä 
vihollisen kaiken vahingon. 

6. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta  
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä. 

Troparit 

Oi Neitsyt, Herra antoi Sinulle yliluonnollisen kunnian ja sanomattoman arvon temppelissäsi, jossa 
on vyösi, viittasi ja jumalallinen arkkusi. 

Oi Jumalansynnyttäjä, uskovaiset ovat saaneet Sinut voimaksi ja kerskaukseksi ja vyöttäytyvät 
kunniaan, Sinun puhtaaseen vyöhösi, joka heillä on ylen kirkkaana ja kalliina kaunistuksena. 

Muinoin kaikki profeetat kaipasivat tuskallisesti nähdä Sinun sanomattoman kunniasi, oi 
Jumalansynnyttäjä, mutta viimeisinä aikoina meille ilmestyi ajan tuolla puolella oleva. 

Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla  
verellä. 
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Kontakki, 4.säv.

Sinä, puhdas, lahjoitit kaikille uskovaisille katoamattomuuden vaatteeksi pyhitetyn viittasi, | jolla 
Sinä, kaikki ihmisten suoja, suojelit pyhitettyä ruumistasi. | Rakkaudella me vietämme sen 
tallettamisen juhlaa | ja huudamme uskolla: || Iloitse, Neitsyt, Sinä kristittyjen kerskaus! 

Iikossi 

Ylistäkäämme uskolla autuaaksi Jumalan Sanan puhdasta ja totista majaa, | elävää pilveä ja manna- 
astiaa, Jumalansynnyttäjää Mariaa, | me jotka olemme Hänen synnytyksensä kautta 
pelastuneet. | Syleilkäämme puhdasta viittaa, joka kantoi pienokaisena lihaan pukeutunutta Herraa. | 
Sen kautta on ihmisluonto noussut ylhäiseen elämään ja valtakuntaan. | Sen tähden me iloiten 
huudamme suureen ääneen: || Iloitse, Neitsyt, Sinä kristittyjen kerskaus! 

Synaksario 

Saman kuun toisena päivänä muistelemme ylen pyhän Jumalansynnyttäjän kalliin viitan  
tallettamista pyhää arkkuun Blakhernaissa, suuren Leon ja hänen vaimonsa Berinen aikana. 

Säkeitä 

Kristusta vartioitsevat pyövelit saivat Pojan viitan, mutta Kristuksen varjelema kaupunki sai Äidin 
viitan. 

Toisena pantiin puhtaan viitta arkkuun. 

Samana päivänä muistelemme marttyyri Kointoksen taistelua, sekä pyhien joukkoon luettua 
isäämme, Jerusalemin arkkipiispaa Ioubenaliosta. 

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

7. veisu. Irmossi

Aabrahamin lapset | polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä | ja riemuiten veisasivat:  ||  
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Ylistäkäämme ylväin mielin ja nöyrin sydämen Kuninkaan korkeaa valtaistuinta, pyhää ja 
armoitettua Neitsyttä. 

Sinä Jumalan valittu häähuone, me kunnioitamme uskolla tässä puhtaassa huoneessasi olevaa 
viittaasi pyhänä arkkina ja jumalisten suojana. 

Oi puhdas Neitsyt, Jokainen, joka uskolla lähestyy ja tervehtii pyhää arkkua, jossa on Sinun 
valonkirkas viittasi, uudistuu. 

Viaton Neitsyt, Sinun puhdasta ruumistasi peittänyttä viittaa peittävä arkku antaa puhdistuksen 
kaikesta sielun saastasta. 
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Puhdas Jumalansynnyttäjä, pelasta Sinua kunnioittava kaupunki nälänhädästä, maanjäristyksestä ja 
kaikesta pahasta, kansojen hyökkäyksestä ja vihollisen vahingosta. 

7. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien  
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Troparit 

Ainoana vanhurskauden Aurinkona Sinä, hyvä, kirkastit jumalallisesti puhtaan Neitseen temppelin 
armolahjoin, ja hänen viittansa levittää siellä säteitään.

Oi puhdas, Sinun jumalallisista maljoistasi vuotaa uskovaisille ihmeitten armoa ja Sinun arkustasi 
ikään kuin uudesta Edenistä virtaavat hengelliset joet ehtymättöminä Sinua kunnioittaville. 

Tulkaa, kehottaa arkku salaisesti, tulkaa nyt kaikki maan päällä olevat iloiten ja syleilkää 
Valtiattaren minuun talletettua ylen kunniakasta vyötä. 

8. veisu. Irmossi

Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Troparit 

Kiitosäänin me veisaamme ylistystäsi, Neitsyt, Sinä kaikkinaisen hyvän aiheuttaja, ja tervehdimme 
puhdasta viittaasi huutaen: Herran teit, kiittäkää Herraa. 

Kun pöydällämme on ikään kuin hengellisenä lamppuna puhtaan Neitseen pyhitetty peite, meidän 
sydämemme silmät aina valistuvat. 

Sinä, Neitsyt, et suinkaan jättänyt arvottomia palvelijoitasi vailla pyhää kosketustasi, sillä elämää 
kantaneen ruumiisi viitan Sinä lahjoitit kaikille. 

Kunnioittakaamme jumalallisin veisuin Jumalan avaraa asumusta, äitien joukossa puhdasta, 
taivaan porttia, jonka kautta kuolemaan johtava portti suljettiin. 

8. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta  
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Troparit 

Oi puhdas Valtiatar, enkelit karkeloivat nyt puhtaassa temppelissäsi ja ympäröivät kallista ja pyhää 
viittaasi rakkaudella, ilolla ja suurella riemulla sitä kumartaen ja veisuin ylistäen meidän 
sukukuntamme kunniaa. 
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Sinä, kaikkien ilo, olet elämän kukan kasvattanut sauva, ja Sinun jumalallinen arkkusi, oi puhdas, 
on Hengen kallisarvoinen mirha-astia, hyvyyksien aarre, tuoksujen lähde, josta kumpuaa 
parannusten mirhaa. 

Hengelliset sotavoimat ylistävät veisuin suuruuttasi, oi puhdas, selvästi sitä julistavat kaikki 
patriarkat ja profeetat, apostolien kuoro, marttyyrien paljous ja koko pyhittäjien joukko. Heidän 
kanssansa me Sinua kumarramme. 

Irmossi 

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta  
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

9. veisu. Irmossi

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme. 

Troparit 

Katso, ainainen Neitsyt, me ylistämme ilosävelmin Sinua, Salomon vuodetta ja ympäröimme 
kallista viittaasi kuin uutta pyhityksen arkkia saaden aina pelastavia parannuksia. 

Oi Neitsyt, nyt on tuotu esille Sinun jumalallinen arkkusi, jossa on kallis viittasi, ikään kuin 
parannusten säteitä levittävä ja sairauksien pimeyden karkottava valon lähde. Rakkaudella me sitä 
tervehdimme. 

Ainoa Valtiatar, nuhteeton ainainen Neitsyt, tänään iloitsevat kanssamme viittaasi kumartaen kaikki 
taivaalliset voimat, apostolit, profeetat, marttyyrit, pyhittäjä ja kaikki vanhurskaat. 

Ainainen Neitsyt, Sinä Herran pyhä asumus, Sinun viittaasi talletettaessa David riemuitsee, sillä 
vanha, Sinua kuvannut arkki pääsee lepoon. 

Jumalansynnyttäjä, Neitsytäiti, Sinä kaikkien luotujen Kuningatar, Sinä lahjoitit loistavan vaatteesi 
peitteeksi ja suojaksi Sinua kunnioittavalle kaupunkien kuningattarelle. 

9. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme. 

Troparit 

Oi Jumalansynnyttäjä, tämä Sinun arkkusi on osoittautunut ylen arvokkaaksi kammioksi 
säilyttäessään elämän aarteena kallista vyötäsi ja neitseellistä viittaasi ikään kuin morsiuspukua. 

Uskovaiset, saatuamme tänään Neitseen temppelin, joka jäljittelee taivasten koko ihanuutta 
ihmeitten säteillessä tähtien tavoin, me saamme armon valistuksen. 
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Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun kaupunkisi on saanut pyhän vyösi ja viittasi muuriksi, oppien 
jumalalliseksi ykseydeksi, oikeauskoisten kerskaukseksi ja hallitsijain voiton merkiksi. 

Veisuin me ylistämme sanomatonta kunniaasi ja vertaamatonta armoasi, sillä Sinä olet viisauden 
lähde, ja Sinusta virtaa sana kaikille, jotka Sinua kunnioittavat ja ylistävät Sinun Poikaasi. 

Irmossi 

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme. 

Eksapostilario, 3.säv.

Sinä yksin, oi Jumalan Äiti, uudistit luonnon ja ajan, | sillä turmelukseton oli synnytyksesi, | 
turmeltumaton myös viittasi, | jonka kautta Sinä varjelet kaupunkiasi || ja vahvistat sen  jumalisuuden 
valtikan. (Kahdesti) 

Kiitosstikiirat, 4.säv. 

Oi puhdas, sinun arkkusi, jossa on Sinun viittasi, | osoittautuu palvelijoillesi pyhityksen arkiksi, | 
pyhitetyksi suojamuuriksi, kunniaksi, kerskaukseksi ja parannusten lähteeksi, | kun me tänään 
olemme kokoontuneet pyhästi veisuin ylistämään || monia suuria tekojasi ja ihmeittesi ulappaa. 
(Kahdesti) 

Katso, kuulu sija, katso, iäti valoisa huone, | johon on talletettu Jumalan Palvelijattaren armossa 
kallis viitta. | Ihmiset, lähestykää, ammentakaa siitä valistusta ja armahdusta | ja huutakaa kiitollisin 
sydämin: || Pyhä Neitsyt, me, Sinun synnytyksesi pelastamat, ylistämme Sinua. 

Iloiten olemme saaneet juhlaksi Sinun viittasi pyhän tallettamisen, oi Valtiatar, | sillä Sinä näit 
hyväksi tänään antaa kaupungillesi pyhitetyn vaatteen, | ryöstämättömän suojeluksen, kalliin lahjan, | 
parannusten ehtymättömän rikkauden || ja Hengen armolahjojen täyttämän virran. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Puhdistaen ajatuksemme ja mielemme mekin vietämme enkelten kanssa kirkasta juhlaa | kohottaen 
Daavidin sävelmän Kristus Kuninkaan, meidän Jumalamme, nuorelle Morsiamelle, | ja me 
lausumme: Nouse, Herra, leposijaasi, | Sinä ja Sinun pyhityksesi arkki, | sillä Sinä, Valtias, 
kaunistit sen ihanan palatsin tavoin | ja annoit sen perinnöksi kaupungillesi, | varjelemaan ja  
suojelemaan sitä vihamielisiltä raakalaisilta väkevällä voimallasi || Hänen rukoustensa kautta. 

Suuri ylistysveisu, ja päätös. 
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