
Elokuun 14 
Ylen pyhän Jumalansynnyttäjän 

kuolonuneennukkumisen esijuhla ja 
profeetta Miikan muisto. 



Typikon 

1. Jos esijuhla osuu muulle päiväksi, kuin sunnuntaiksi, niin esijuhlan ehtoopalvelus (ja sen jälkeen
tietenkin viimeinen rukouskanoni) sekä aamupalvelus ja liturgia lauletaan minean järjestyksen
mukaisesti.

2. Jos esijuhla sattuu sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 6
ylösnousemusstikiiraa ja 4 esijuhlan stikiiraa, Kunnia, ”Oi kaikkein pyhin ja puhtain Neitsyt”, Nyt,
vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus” ja prokimeni.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Nyt, ”Tänään antaa kaikkein pyhimmän
sielunsa”. Ylösnousemustropari, esijuhlan tropari kertaalleen, ja päätös.
Profeetta Miikan palvelus lauletaan ehtoonjälkeisissä palveluksissa.

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa ”Jumala on Herra” jälkeen ylösnousemustropari kahdesti ja
esijuhlan tropari kerran. Vuorosävelmän mukaiset katismatroparit, joiden troparit
Jumalansynnyttäjälle korvataan esijuhlan katismatropareilla. ”Kiitetty olet Sinä, Herra”.
Vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja esijuhlan
kanoni, jonka liitelauselmana ”Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä”. 3:nnen veisun jälkeen esijuhlan
katismatropari kertaalleen, 6:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja -iikossi sekä
synaksario. Katabasioina ”Minä avaan nyt suuni”. ”Me ylistämme Sinua” lauselmineen.
Ylösnousemuseksapostilario ja esijuhlan eksapostilario kertaalleen. Kiitosstikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa ja 4 esijuhlan stikiiraa, Kunnia, evankeliumistikiira, Nyt, ”Korkeasti siunattu
olet Sinä”. Suuri ylistysveisu ja ”Tänä päivänä.”

4. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista ja 4 esijuhlan
kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, esijuhlan tropari, temppelin pyhän
tropari ja kontakki ”Jo tänään karkeloiden”. Sunnuntain epistola ja evankeliumi. ”Totisesti on
kohtuullista”. Ehtoollislauselma ”Ylistäkää Herraa”. ”Me näimme”, ja päätös.

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Esijuhlan stikiirat, 4.säv. 

Kaiuttakaamme symbaaleita, puhjetkaamme veisuun viettäen lähdön esijuhlaa | ja huutakaamme 
kirkkain hautaveisuin, | sillä Jumalan Äiti, kultainen arkki, | valmistautuu nyt siirtymään maasta 
korkeuteen, || uuden elämän jumalalliseen kirkkauteen. 

Te, apostolien joukko, | kokoonnuitte tänään ihmeellisesti maan ääristä, | sillä kaikkien Valtiaan 
elävä kaupunki | rientää lähtemään kunniakkaasti parempaan, | karkeloimaan Poikansa kanssa 
kuninkaallisesti. || Yhteen ääneen te veisasitte hautaveisua hänen jumalallisessa hautauksessansa. 

Kaikki papit, hallitsijat ja ruhtinaat ynnä neitseitten joukot kiiruhtakaa, | kaikki ihmiset, rientäkää 
kokoon yhdessä kohottaaksenne hautaveisun, | sillä kaikkien Valtiatar antaa huomenna sielunsa 
Poikansa käsiin || siirtyessään iankaikkiseen asuntoon. 
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Profeetan stikiirat, 4.säv. 

Sinä, autuas, | kutsuit ennalta Vapahtajan saarnaa lujaksi, muita ylemmäksi vuoreksi, | joka kohoaa 
korkeimpana kaikista vuorista. | Niin Sinä ennustit korkeimmasta Jumalan tuntemuksesta, | johon 
kokoon kiiruhtavat kansat auliisti turvaavat, || oppivat Herran veisun ja saavuttavat iankaikkisen 
pelastuksen. 

Sinä, jumalallinen profeetta Miika, | ennustit Jumalan innoittamalla kielellä, | että Betlehemistä 
nousee hallitsija, joka paimentaa kansaansa | ja jonka juuret ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. 
| Nähdessämme nyt ennustuksesi toteutuneen || me ylistämme Jumalassa viisaasti Häntä, joka Sinun 
kauttasi puhui. 

Kunnianarvoisa profeetta, | seisoessasi nyt Jumalan valtaistuimen edessä ilon saaneena, | katsellen 
Hänen kunniaansa | ja jumalallisesti nauttien täynnä hengellistä iloa ja riemua, | kaitse meitä, jotka 
nyt uskolla vietämme muistoasi, || ja pelasta lakkaamattomilla esirukouksillasi meidät kiusauksista. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Oi kaikkein pyhin ja puhtain Neitsyt! | Sinun kunniallista kuolonuneen nukkumistasi enkeljoukot 
taivaassa ja ihmiset maan päällä ylistävät, | sillä Sinä tulit kaikkien Luojan, Kristuksen, Jumalan 
Äidiksi. | Me rukoilemme Sinua, oi suuresti ylistettävä aviota tuntematon Jumalansynnyttäjä, | älä 
lakkaa rukoilemasta Häntä kaikkien meidän puolesta, | jotka Jumalan jälkeen panemme toivomme 
Sinuun. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Oi uutta ihmettä! | Oi outoa ihmettä! | Kuinka elämää kantava Neitsyt kärsii kuoleman || ja tulee nyt 
haudan peittämäksi? 

Liitelauselma: Kuninkaan eteen neidot, ystävättäret, seuraavat häntä.

Karkeloikoon koko maasta syntyneitten luonto, | sillä katso, Neitsyt, Adamin tytär, || siirtyy taivaaseen. 

Liitelauselma:  Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta.

Näe mielessäsi Neitseen paarit, | jota apostolien kuorot juhlallisesti ympäröivät || veisaten lähtölaulua. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Tänään antaa kaikkein pyhimmän sielunsa Poikansa käsiin hän, | joka on taivaita korkeampi ja 
kerubeja kunnioitettavampi | sekä koko luomakuntaa kunniallisempi | ja joka täydellisen puhtautensa 
tähden tuli iankaikkisen olemuksen astiaksi. || Hän täyttää koko maailman ilolla ja antaa meille 
suuren armonsa. 

Esijuhlan tropari, 4.säv. 

Ihmiset, karkeloikaa, paukuttakaa uskossa käsiänne, | kokoontukaa tänään iloitsemaan ja puhjetkaa 
kaikki riemuhuutoon, | sillä Jumalan Äiti | on kunniakkaasti nouseva maanpäällisistä ylhäisiin. || 
Häntä me aina veisuin ylistämme Jumalansynnyttäjänä.  

Ja päätös. 
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Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi pyhä, turmeluksesta siirrettynä riemuitsee Sinun hengellinen sielusi taivaissa, Sinun puhdas 
majasi paratiisissa. Niin Herra maksoi rikollisille, sillä he suunnittelivat kavalia kalliita 
jäännöksiäsi vastaan. Sen tähden me huudamme apostolien kanssa: Iloitse, armoitettu! 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

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

Sinusta lihaksi tullut Luojasi ja Jumalasi siirsi käsissään Sinun sielusi tahrattomaan elämään. Sen 
tähden me puhtaasti ylistämme autuaaksi Sinua, ainoaa puhdasta ja saastatonta, ja ylistäen Sinua 
totisena Jumalansynnyttäjänä me kaikki huudamme: Rukoile Kristusta, jona tykö siirryit, että Hän 
pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Sitten esijuhlan ja profeetan kanonit.  

Esijuhlan kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän riemuiten Jumalan Äitiä. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on 
suuresti ylistetty!" 

Troparit 

Veisatkaamme Herralle, joka siirsi elävien maahan lihallisen, pyhän ja puhtaan Äitinsä. 

Neitsyt, saadaksesi nähdä Poikasi kauneuden ja nauttia Hänen ihanuudestaan, Sinä siirryit ylös 
Hänen tykönsä. 

Kuinka Sinä kärsit kuoleman, vaikka synnytit tuonelan kuolettajan, joka lahjoitti Sinun kauttasi 
elämän kuolleille ihmisille? 

Synnyttäessä syntien pois ottajan Sinä, Neitsyt, osoittauduit kaikkia puhtaammaksi. 

Profeetan kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän ennustaja Miikaa. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Totisesti Jumalan ja jumalallisen kuvastimena Sinä, autuas, seisot Luojan edessä. Rukoile, että 
Hän pelastaisi vaaroista meidät, jotka uskolla Sinua veisuin ylistämme. 
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Erinomainen Miika, täynnä hengellistä ymmärrystä ja Jumalan antamaa viisautta Sinä sait puhtaana 
tiedon tulevasta. 

Hartaasti esittäen ennustuksia Sinä, autuas, sanoit, että Herra on ilmestyvä taivaasta maan päälle, ja 
kuvasit Hänen ilmestymistänsä meille. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Äiti, iankaikkisuudesta asti tunnettu ilmestyi lihan ottamalla viimeisinä päivinä maan 
päälle vapauttamaan entiset vangit. 

3. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Maa ja taivaalliset iloitsevat Sinun siirtyessäsi, oi Jumalan �iti, sillä Sinun kauttasi ne kokivat 
ihmeellisen yhdistymisen. 

Oi veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, taivaalliset enkelit iloitsivat ottaessaan Sinut vastaan 
maasta tullessasi. 

Niin kuin synnytyksesi, niin oli jumalallinen ja puhdas siirtymisesikin totisesti ihmeellinen, oi 
puhdas. 

Viaton, puhdas Neitsyt, Sinä nousit taivaallisiin asuntoihin Jumalan puhtaana temppelinä. 

3. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. | Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Sinun kielesi tuli jumalallisen Hengen kynäksi, jonka avulla Sinä ilmoitit meille tulevia tapahtumia.

Sinä osoitit Betlehemissä lihaksi tulleen ikiaikaisen kaikkien hallitsijaksi, Vapahtajaksi ja 
ohjaajaksi. 

Kunniakas profeetta, Sinä tulit meille ymmärryksen ylittävien salaisuuksien selittäjäksi 
profeetallisesti valistuneena. 

Jumalansynnyttäjälle

Sinä, puhdas, osoittauduit korkeaksi vuoreksi, jolla astuttuaan Herra ilmestyi ja johon me nyt 
turvaamme. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. | Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 
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Profeetan katismatropari, 5.säv. 

Oi Kristuksen kunniakas julistaja ja profeetta, | havaittuaan Sinut puhtaaksi ja nuhteettomaksi 
astiaksi | Hengen armo asettui Sinuun asumaan | ja innoitti Sinun sielusi puhumaan tulevasta kuin 
läsnä olevasta. | Älä lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, || jotka vietämme arvosi mukaisesti 
Sinun muistoasi. 

Kunnia... nyt... Esijuhlan katismatropari, 3.säv. 

Viettäessämme Jumalan Äidin siirtymisen esijuhlaa | kirkkaasti riemuiten huutakaamme hänelle: | 
Iloitse, Sinä joka nousit maasta taivaisiin! | Iloitse, Sinä joka nukkumisellasi elävöitit maan ääret! || 
Muista nyt siirtyessäsi maailmaa, oi armoitettu. 

4. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Hämmästys ja kummastus valtasi Sanan salaisuuksien palvelijat, kun he näkivät Sinut, puhdas, 
kuolleena ja äänettömänä, vaikka olet elämän Äiti. 

Oi hautausta! Oi armoa! Oi selittämätöntä veisuuta, jonka Jumalassa viisaat kantoivat Sinulle 
ympärilläsi seisten, oi autuaaksi ylistettävä. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä tulit Sanan tilavaksi tilaksi. Sen tähden Hän siirsi Sinut avaraan, pyhään ja 
iankaikkiseen maaliin. 

Enkelit ja ihmiset ylistävät autuaaksi pyhää nukkumistasi, sillä kaikkien Kuninkaan synnyttäjänä 
Sinä olet kaikkien Kuningatar. 

4. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Jumalallisen innoituksen ylhäältä valistamana Sinä, ylistettävä, julistit tulevaa, niin kuin olisit 
nähnyt sen paikalla. 

Niin kuin Sinä, Jumalan autuuttama sanoit, Siionista tuli laki, Kristuksen sana, jota julistettiin 
kautta maan äärien. 

Kaikkien Herra tuli hallitsemaan Jaakobin huonetta ja paimenena Hän paimentaa oman nimensä 
kunniassa kansaansa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan ja Luojan Äiti on Adamin jälkeläinen uskomme mukaan Hänen synnyttäjänään Hänen 
ihmeellisesti lihaan tullessaan. 
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5. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: | Pelasta meidät, sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Oi nuhteeton, Sinun hautasi julistaa hautaamisestasi ja ruumiillisesta siirtymisestäsi taivaisiin. 

Neitseet, nuorukaiset, vanhukset ja ruhtinaat, ylistäkää veisuin, Jumalansynnyttäjän nukkumista. 

Kuoltuasi Sinä, nuhteeton, joka synnytykselläsi olit kuolettanut vihollisen, siirryit kuolemattomiin 
asuntoihin. 

Jumalan valitsemien miesten kuorot ympäröivät Sinut, Valtiatar, ylistäen Sinua lähtöveisuin. 

5. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: | Pelasta meidät, sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Sinä, viisas, rakastit kulkea Herran perässä valmiina Hänen teihinsä. Sinä, jumalallinen, käsitit 
pelastuksen kaikille kansoille tulevan juutalaisista. 

Nähden armo Sinä, jumalallinen julistaja, ennustit siitä, että kansojen pelastuvat laumat tulevat 
siihen turvautumaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan Äiti, Sinä osoittauduit Herran sijaksi, josta Hän tuli pelastamaan maailman eksytyksestä. 

6. veisu. Esijuhlan kanoni. 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." 

Troparit 

Puhdas kyyhky, kaiken koossapitäjän vastaanottanut huone, siirtyy taivaisiin asumaan 
osoittauduttuaan Kristuksen taivaaksi, valtaistuimeksi ja suureksi palatsiksi. Ylistäkäämme veisuin 
hänen jumalallista nukkumistansa. 

Pilvien nostamina, ikään kuin Sanan korkealla lentävinä kotkina, Getsemaneen kokoontuneet 
veisasivat Sinulle, veisuin ylistettävä Neitsyt, valmistautuessasi nousemaan taivaaseen. Sinä 
siunasit heitä Poikasi lapsina. 

Kuka on tämä, joka nousee maailman laaksoista? Mikä on tämä outo kulkue ja vaellus? Mikä on 
tämä suuri salaisuus? Se on kaikkien Kuningatar, Valtiatar, kunnia ja kerskaus. 
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Apostolien joukko huusi tuskasta, täynnä kyyneleitä, nähdessään Sinun pyhän sielusi jättävän 
Jumalaa kantaneen majansa. Jumalallisesti he ylistivät veisuin Sinun jumalallista nukkumistasi, oi 
nuhteeton. 

6. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, | ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Puolustaen jumalan lakia Sinä, autuas, nuhtelit kaikkia, jotka jättivät lain noudattamisen. 

Miika, Sinä Hengen jumalallinen ja puhdas soitin, varjele rukouksillasi uskovaiset vaaroista. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt, Sinä teit Juudan korkeaksi huoneeksi tuodessasi esiin Hänet, joka koitti Sinun pyhästä 
kohdustasi. 

Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, | ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Esijuhlan kontakki, 4.säv. 

Jo tänään karkeloiden ja salaisesti iloiten kunniakkaan muistosi takia | koko maailma huutaa 
sinulle, oi Jumalansynnyttäjä: || Iloitse, Neitsyt, kristittyjen kerskaus! 

Iikossi 

Iloitkoon nyt taivas, karkeloikoon koko luomakunta, | sillä katso, Neitsyt nousee maasta ja menee 
paratiisiin. | Hän tuli Jumalasta kaikkien pelastukseksi, esirukoilijaksi ja suojelukseksi. | Sen tähden 
apostolienkin koko kuoro kiiruhti kokoon maan ääriltä, | sillä pilvet ilmestyivät tempaamaan 
heidät. | He tulivat Äidin ja Pojan tykö ja huusivat: Iloitse, Sinä liiton manna-aarre! || Iloitse, 
Neitsyt, kristittyjen kerskaus! 

Synaksario 

Saman kuun 14:ntenä päivänä muistelemme pyhää profeetta Miikaa. 

Säkeitä 

Minut, Miika, nostettiin kyllä maasta, mutta pääsen taivaaseen, saan puun kautta armon. 

Neljäntenätoista Miika ripustettiin puuhun. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Markellosta, Apameian piispaa. 
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Säkeitä 

Ilahdutettuasi Jumalaa hengellisin uhrein Sinä, isä, ilahdutit Häntä lihasi polttouhrillakin. 

Samana päivänä muistelemme kalliin ristin tuomista palatsiin. 

Säkeitä 

Sytyttäen sanat kirkkaitten soihtujen sijaan saatan ristiä palatsin sisään. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Oursikiosta. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Sinä ainoa puhdas ja viaton, joka synnytit luonnon laeista poiketen, kuolet inhimillisen lain 
mukaisesti annettuasi synnytyksesi kautta elämän muinaisuudesta asti kuolleille. 

Oi pyhä Jumalansynnyttäjä, Sinun ruumiisi jumalallinen hauta jäi tyhjäksi, joskin armon 
täyttämäksi, sillä siitä kumpuaa meille parannusten virtoja ja kipujen poistoa. 

Ruumiisi lähti kyllä haudasta, mutta Sinun siunauksesi jäi meille, oi puhdas Neitsyt. Se valistaa 
sokeita ja näyttää runsaan säälisi. 

Sinä uusi kirja, johon Sana kirjoitettiin ihmeellisellä tavalla, rukoile, että kaikki meidät, jotka 
veisuin ylistämme ihmeellistä, puhdasta nukkumistasi, kirjoitettaisiin elämän kirjaan. 

7. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan 
Kolminaisuus-uskon voimalla ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Sinä, ylistettävä, olit Herralle käyttökelpoinen toimeliaasti nuhdellessasi hallitsijain röyhkeyttä, ja 
opettaessasi ja huutaessasi: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Säteillen jumalallisen vaelluksen ja puhtauden kirkkautta Sinä, autuas, tulit Jumalan tulemisen 
profeetaksi ja veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Isänsä kanssa teoiltaan ja voimaltaan yksi ja yhtä iankaikkinen Sana muovautuu Neitseen 
kohdussa isän ja Hengen suopeudesta. Kiitetty olet Sinä, isäimme Jumala! 
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8. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: 
| Kiittäkää, Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Maan äärien valonkirkkaat pylväät tulivat maan ääristä Siioniin haudatakseen Sinut, puhdas, joka 
olit saavuttanut elämäsi äären. 

Oi Valtiatar, ei yksikään puheentaitajien kieli, eivät enkelijoukotkaan kykene ylistämään Sinua 
arvosi mukaisesti, sillä Sinä olet verrattomasti kaikkea korkeampi. 

Iloitkoon luomakunta, tiukkukoot pilvetä vanhurskautta tänä päivänä kunnioittaen Neitseen 
jumalallista siirtymistä. 

Katso, ainoa nuhteeton, Herran valtaistuin, joka on korkeampi kerubeita ja valtaistuimia, nousee 
maasta sijoittuakseen jumalalliseen valtakuntaan. 

8. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi

"Soitinten musiikki pauhasi yhteen ääneen | ja lukemattomat ihmiset kumarsivat kuvaa Duurassa, | 
mutta siitä välittämättä kolme nuorukaista veisuin ylistivät || ja kunnioittivat Herraa iankaikkisesti." 

Troparit 

Niin kuin Miika ennusti, aikojen alusta asti oleva Jumalan Sana ilmestyi lunastamaan Adamista 
syntyneet, jotka veisuin ylistävät ja korkeasti kunnioittavat Häntä iankaikkisesti. 

Hengellisesti salaisuuden tuntien Sinä huusit: Herra haluaa armoa, armeliaana katuen niiden vääriä 
tekoja, jotka uskolla veisaavat ja korkeasti kunnioittavat Häntä iankaikkisesti. 

Sinä, Miika, ilmestyit salaman kirkkaana satuasi jumalan valistuksen ja tultuasi ikään kuin 
kirkkaaksi kuvastimeksi, ja Sinä huusit: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa 
iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, saatuamme Sinusta syntyneen vahvaksi lohduksemme me pidämme kiinni apostolien 
puhtaasta tunnustuksesta ja veisuin ylistämme ja korkeasti kunnioitamme Herraa iankaikkisesti! 

Irmossi 

"Soitinten musiikki pauhasi yhteen ääneen | ja lukemattomat ihmiset kumarsivat kuvaa Duurassa, | 
mutta siitä välittämättä kolme nuorukaista veisuin ylistivät || ja kunnioittivat Herraa iankaikkisesti." 

9. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme."  
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Troparit 

Sinä, joka olet kaikkia taivaallisia kirkkaampi, kirkasta ja valista armolahjojesi valkeudella meidät, 
jotka veisuin ylistämme kirkasta nukkumistasi. 

Karkeloikaa sydämessänne, kaikki jumaliset, ainoan Jumalan Palvelijattaren nukahtaessa, sillä 
hänen nukkumaton esirukouksensa meidät pelastaa. 

Sinun nukahtaessasi, oi Neitsyt, maa viettää juhlaa, enkelit karkeloivat ja kaikki vanhurskaat 
riemuitsevat ylistäen Sinua veisuin. 

Oi hyvyyttä rakastava Neitsyt, joka synnytit hyvän Sanan, vuodata kaikkien päällä hyvä armosi ja 
pelasta meidät. 

9. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme."  

Troparit 

Tahrattomin ja puhtain mielin säteillen jumalisuuden kirkkautta Sinä rukoilet aina maailman 
puolesta. 

Sinun valoisa muistosi, oi profeetta, on koittanut täynnä profeetallisia armolahjoja ja 
katumusvirtoja vuodattaen. 

Autuas, saadessasi nyt nähdä ennustuksesi mukaisesti maailmaan saapuneen Vapahtajan nauti 
ymmärryksen ylittävää iloa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdista minun sieluni saasta, Sinä, joka ylen hyvän Jumalan Äitinä olet kaikkia korkeampi ja 
puhtaampi. 

Irmossi 

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme."  

Profeetan eksapostilario, 2.säv. 

Niin kuin Sinä, Jumalan profeetta Miika, ennustit, ruhtinas ja johtaja, joka paimentaa kansaansa 
rauhassa, oli tuleva Betlehemistä, vaikka Hänen juurensa ovatkin muinaisuudessa, ikiaikojen 
takana. Hänen kauttansa me kaikki olemme saaneet pelastuksen. 

Esijuhlan eksapostilario, 2.säv. 

Viettäessämme Sinun puhtaan nukkumisesi ylen kirkasta muistoa me veisaamme rakkaudella 
Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä. Mutta Sinä puhdas  iti, joka lähdit kunniassasi Poikasi ja Herrasi 
tykö, rukoile meidän puolestamme, kun me uskolla veisaamme ylistystäsi. 
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Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Kaikkivoimallisen viittauksesta | maan ääristä tullut opetuslasten joukko || kokoontuu hautaaman 
Äitiä, Jumalansynnyttäjää. 

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

Jumalan Morsian, Kuningatar ja Neitsyt, | valittujen kunnia ja neitseitten kerskaus || siirtyy 
Poikansa tykö. 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta.

Opetuslasten kuoro | on kokoontunut ihmeellisesti maailman ääriltä || hautamaan Sinun 
jumalallista ja tahratonta ruumistasi. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Oi hyvä Valtiatar, | kohota pyhät kätesi Poikasi, sieluja rakastavan Luojan, puoleen, || että Hän 
armahtaisi palvelijoitasi. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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