
Elokuun 15 
Ylen pyhän Valtiattaremme,  

Jumalansynnyttäjän, nukkuminen. 



Typikon

1. Suuressa ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina ”Mikä hämmästyttävä ihme!”(kukin
kahdesti), Kunnia, Nyt, ”Jumalan Hengen valtaamat apostolit”. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus”, päivän
prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroita 3, Kunnia, nyt, ”Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt! Sinun
lähtiessäsi”. Tropari kolmesti, ja päätös.

2. Aamupalveluksessa ”Jumala on Herra”jälkeen tropari kolmesti. Polyeleo ”Sydämeni on
tulvillaan kauniita sanoja”. Katismatroparit kahdesti. 4.säv:n 1. antifoni. Prokimeni ”Minä säilytän
nimesi polvesta polveen”. ”Kaikki, joissa henki on”ja evankeliumi. Sitten luetaan psalmi 50(51),
Kunnia, ”Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden”, Nyt, sama uudelleen, liitelauselma ”Armahda
minua, Jumala”ja stikiira ”Kun puhtaimman majasi muutto”. Molemmat kanonit, liitelauselmana
”Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä”. 3:nnen veisun jälkeen hypakoe, 6:nnen veisun jälkeen
kontakki, iikossi ja synaksario. Katabasioina ”Jumalallisen kunnian täyttämä”. 9. veisu
ylistyslauselmineen, 1:sessä kanonissa ”Me kaikki sukukunnat”, ja 2:sessa ”Ylistä, sieluni,
Jumalanäidin”. Katabasiana ”Me kaikki sukukunnat... Ihmisymmärryksen ylittäviä ovat”.
Eksapostilario kolmesti. Kiitosstikiiroina 3 stikiiraa, joista ensimmäinen kahdesti, Kunnia, nyt,
”Sinun kuolemattoman poislähtösi”. Suuri ylistysveisu ja ”Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun
synnyttäessäsi”.

3. Liturgiassa antifonit.

1. antifoni Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa.
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. 
Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. 
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. 
Omin silmin näimme Herran Sebaotin, meidän Jumalamme, kaupungissa 
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. 
Salemissa on Hänen majansa, Siion on Hänen asumuksensa. 
Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. 

2. antifoni Herra rakastaa Siionia, sen portteja, enemmän kuin mitään muuta Jaakobin
kaupunkia. 
Pelasta, pyhissä ihmeellinen Jumalan Poika. 
Kunniakasta on kaikki, mitä Sinusta kerrotaan, Jumalan kaupunki! 
Pelasta, pyhissä ihmeellinen Jumalan Poika. 
Jumala pitää sen lujana ikuisesti. 
Pelasta, pyhissä ihmeellinen Jumalan Poika. 
Kunnia... nyt... Jumalan ainokainen. 

3. antifoni Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni.
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun synnyttäessäsi. 
Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt? 
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun synnyttäessäsi. 
Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa, pelastajaani. 
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun synnyttäessäsi… 

Saaton jälkeen tropari ”Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun synnyttäessäsi” ja kontakki ”Esirukouksissaan 
väsymätöntä Jumalansynnyttäjää”. Epistola ja evankeliumi. ”Totisesti on kohtuullista” sijaan ”Me 
kaikki sukukunnat... Ihmisymmärryksen ylittäviä ovat”. Ehtoollislauselma ”Minä kohotan 
uhrimaljan”. ”Me näimme”, ja päätös. 
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4. Jos juhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa ja juhlan 3 stikiiraa, kukin kahdesti, Kunnia, Nyt, ”Jumalan Hengen
valtaamat apostolit”. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus”, prokimeni ja juhlan parimiat. Virrelmästikiiroina
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Nyt, ”Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt! Sinun lähtiessäsi”.
Ylösnousemustropari kerran, juhlan tropari kahdesti, ja päätös.

5. Sunnuntaina aamupalveluksessa ”Jumala on Herra”jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Polyeleo ”Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja”. Katismatropareina 1:sen
kunnian jälkeen kaksi vuorosävelmän mukaista ja juhlan ”Julista, Daavid”, 2:sen kunnin jälkeen
taas kaksi vuorosävelmän mukaista ja juhlan ”Viisaiden apostolien arvokas joukko”. Kolmannella
kerralla juhlan katismatropari kahdesti. Vuorosävelmän mukaiset hypakoe ja antifonit. Juhlan
prokimeni, ”Kaikki, joissa henki on”ja Jumalansynnyttäjän evankeliumi. ”Nähtyämme Kristuksen
ylösnousemisen”ja luetaan psalmi 50(51). Kunnia, ”Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden”, Nyt,
sama uudelleen, liitelauselma ”Armahda minua, Jumala”ja stikiira ”Kun puhtaimman majasi
muutto”. Ylösnousemuskanoni ja molemmat juhlan kanonit. 3:nnen veisun jälkeen
ylösnousemuskontakki ja -iikossi sekä hypakoe ”Kaikki sukupolvet ylistävät autuaaksi”(luetaan).
6:nnen veisun jälkeen juhlan kontakki ja iikossi sekä synaksario. Katabasioina ”Jumalallisen
kunnian täyttämä”. 9. veisu ylistyslauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario kerran ja juhlan
eksapostilario kahdesti. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 juhlan stikiiraa, Kunnia,
”Sinun kuolemattoman poislähtösi”, Nyt, ”Korkeasti siunattu”. Suuri ylistysveisu ja ”Tänä
päivänä”.

6. Liturgiassa juhlan antifonit, 2:sessa antifonissa ”kuolleista ylösnoussut Jumalan Poika”. Saaton
jälkeen ”Tulkaa, kumartukaamme... kuolleista ylösnoussut”. Ylösnousemustropari, juhlan tropari,
ja kontakki ”Esirukouksissaan väsymätöntä Jumalansynnyttäjää”.. Juhlan epistola ja evankeliumi.
”Totisesti on kohtuullista”sijaan ”Me kaikki sukukunnat... Ihmisymmärryksen ylittäviä ovat”.
Ehtoollislauselma ”Minä kohotan uhrimaljan”. ”Me näimme”, ja päätös.

Juhlan täydelliset tekstit ovat Juhlamineassa, OKJ 1987. 

Pieni ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Millä huulilla me alhaiset voisimme ylistää autuaaksi Jumalansynnyttäjää? | Hän on luomakuntaa 
kalliimpi, kerubeita ja kaikkia enkeleitä pyhempi, | Kuninkaan järkkymätön valtaistuin, | huone, 
jossa korkein asui, maailman pelastus, Jumalan pyhäkkö, || ja jumalallisena muistopäivänään hän 
antaa uskovaisille runsaasti suurta armoa. 

Mitä peljättäviä veisuja Sinulle, Neitsyt, silloin kannettiinkaan? | Vuoteesi ympärillä seisoivat 
kaikki Sanan apostolit ja huusivat hämmästyneinä: | Kuninkaan palatsi nousee, pyhityksen arkki 
kohoa korkeuteen. | Auetkaa, portit, että Jumalan portti voisi käydä sisälle suuressa ilossa, || 
rukoilemaan lakkaamatta maailmalle suurta armoa. 

Mitä hengellisiä veisuja me nyt kantaisimme Sinulle, oi pyhä? | Kuolemattomalla nukkumisellasi 
Sinä pyhitit koko maailman | ja siirryit ylimaalliseen näkemään Kaikkivaltiaan ihanuuden | ja 
riemuitsemaan Äitinä Hänen kanssansa. | Enkelijoukot ja vanhurskasten sielut saattoivat Sinua, oi 
puhdas. || Rukoile heidän kanssansa meille rauhaa ja suurta armoa. 
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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. 

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. 

Tropari, 1.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä synnyttäessäsi säilytit neitsyyden | ja kuolonuneen nukkuessasi et 
maailmaa hyljännyt. | Sinä elämän äitinä menit Elämän tykö | ja rukouksillasi päästät kuolemasta 
meidän sielumme. 

Ja päätös. 

Synaksario 

Saman kuun 15:ntenä päivänä muistelemme ylen kunniakkaan Valtiattaremme ja ainaisen Neitseen 

Marian puhdasta siirtymistä. 

Säkeitä 

Ei ole ihme, että maailman pelastanut Neitsyt kuolee, kun maailman Luojakin kuoli lihallisesti. 

Jumalanäiti elää aina, vaikka kuolikin viidentenätoista. 

Hänen pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät hyvänä ja ihmisiä 
rakastavana. 
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