
Elokuun 18 

Pyhien marttyyrien Floroksen ja Lauroksen muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 4.säv. 

Sinua eivät tuliset vaunut siirtäneet maasta, niin kuin vanhurskaan Eliaan, | vaan itse 
vanhurskauden Aurinko otti pyhän ja ylen nuhteettoman sielusi omiin käsiinsä | ja saattoi sen 
lepoon itsessään, oi puhdas, || ja antoi ihmeellisellä siirrolla Sinulle kunnian ymmärryksen 
ylittävässä ilossa. 

Tulkaa, juhlaa rakastavat, | viettäkäämme tänään Jumalanäidin pyhän siirtymisen kirkasta juhlaa, | 
sillä totisesti hän antoi iloiten jumalallisen ja puhtaan sielunsa | muinoin tahrattomasta Isästä ja 
viimeisiä aikoina omasta kohdustaan loistaneen Jeesuksen, meidän Jumalamme, käsiin, || ja nyt hän 
rukoilee meille pelastusta. 

Pelättävä ihme: | hänet, joka kantoi kohdussaan rajoittamatonta Kuningasta, pannaan hautaan. | 
Enkelijoukot yhdessä apostolien kanssa hautaavat hänen Jumalan vastaanottaneen ja kalliin 
ruumiinsa, | ja Jeesus, hänen Poikansa ja meidän sielujemme Pelastaja, || nosti hänet ilmassa 
taivaisiin. 

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Pyhät osoittautuivat marttyyriuden leikkaamiksi | ja rangaistusten louhimiksi kalliiksi kiviksi, | 
jotka rakennettiin Herran temppeliin | hajotettuaan maahan epäjumalien alttarit ja temppelit. | 
Ylistäkäämme heitä autuaiksi paratiisin asukkaina || ja taivaallisen temppelin kalleuksina. 

Ammentakaa armoa ja valistusta, | iloa ja armoa | koskettaen pyhitettyjen marttyyrin Floroksen ja 
Lauroksen jäännöksiä, | joista kumpuaa parannusten jumalallista voimaa. | Ylistäkäämme heitä 
autuaiksi Herran palvelijoita ja huutakaamme hartaasti. || Kunnia olkoon Sinulle, meidän 
Jumalamme! 

Vaikka teidät oli suljettu kuoppaan | ja peitetty maan alle raa'an tuomarin päätöksestä, | niin 
jumalallisilla ohjeilla ja Hengen ilmoituksesta | te ilmestyitte meille, ikään kuin tähdet s| äteillen 
ihmeitä, tunnustekoja ja parannusten armolahjoja, || te taistelijaveljekset ja enkelten 
asuinkumppanit. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Tulkaa, kaikki kansat, | veisuin ylistäkää kaikkein pyhintä ja puhtainta Neitsyttä, | josta sanoin 
selittämättömästi tuli lihaksi Isän Sana. | Sen tähden huutakaamme hänelle: | Siunattu olet Sinä 
naisten joukossa! | Autuas on se kohtu, johon Kristus sijoittui! | Antaessasi sielusi Poikasi pyhiin 
käsiin rukoile Häneltä, oi Puhdas, || meidän sieluillemme pelastusta. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Auetkaa, taivaan portit, | sillä katso, Korkeimman Äiti, puhdas Neitsyt, || tulee kuoltuaan [minne?
Puuttuuko jotakin?]. 
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Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on! 

Opetuslasten kuoro | kokoontui ihmeellisesti maailman ääristä hautaamaan || jumalallista ja 
tahratonta ruumistasi. 

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

Aloittakaa veisu, te taivasten voimat, | maan ääristä tulleitten Sanan palvelijain kanssa || ainoalle 
Jumalanäidille. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Veisatkaamme tänään Kristukselle Jumalalle Daavidin virsi: | Neitseet, jotka Kuninkaan tytärtä 
seuraavat, viedään ilon ja riemun saattelemina Kuninkaan eteen. | Hän, Daavidin siemenestä 
syntynyt, | jonka kautta me olemme Jumalan yhteyteen tulleet, | muutetaan nyt Poikansa ja Herran 
kädellä kunniallisesti ja kaiken ymmärryksen ylittäen toiseen elämään. | Me veisaamme hänelle niin 
kuin Jumalanäidille ja huudamme: | Pelasta meidät, jotka Sinut Jumalansynnyttäjäksi tunnustamme, 
kaikesta hädästä || ja päästä meidän sielumme kaikista vaaroista! 

Ehtoopalveluksen loppuosa, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

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

Aineettoman Hengen hengellisesti koristama maailma | huutaa iloiten kunniakkaana 
muistopäivänäsi Sinulle: || Iloitse, Neitsyt, Sinä kristittyjen kerskaus! 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

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

Sinusta syntyneen Luojasi käskyn kautta | Sinä kokosit pilvessä apostolit näkemään siirtymisesi. | 
Sen tähden he hautasivat kunnialla ja suurella ilolla ylistäen | puhtaan, autuaan ruumiisi, || oi 
Kristus Jumalan Äiti. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Sitten juhlan ensimmäinen kanoni, ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän veisuin 
ihanaa marttyyriparia. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren." 
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Troparit 

Oi pyhät, urheat Kristuksen marttyyrit, hajottakaa Hengen kirkkain salamin säteillessänne minun 
sieluni pilvet, niin että voisin iloiten veisuin ylistää valonkirkasta ja puhdasta muistoanne.

 Nuhteettoman uskon kalliolle jumalallisten hyveitten kautta rakennettuina te, autuaat, 
osoittauduitte ihanaksi ja loistavaksi huoneeksi, jossa Isä, Poika ja Pyhä Henki asustivat. 

Jumalallisen uskon leikkaavalla sanalla kunniakkaat kitkivät juurineen eksytyksen ohdakkeen, 
uudistivat petoksen kuivattamat sydämet ja tekivät hedelmällisiksi moitteettoman uskon 
kasvupaikoiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas, veisuin ylistettävä Neitsyt, Sinä kastelematon juuri, Sinun neitseellistä kohdustasi kasvoi 
ihmiseksi tulleena ja kärsimyksen kestävänä kaikkien Viljelijä, jota rakastaessaan jumalalliset 
marttyyrit taistelivat uskoen. 

3. veisu. Irmossi

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kunniakkaat marttyyrit, täyttäen jumalallisen lain te jaoitte runsasta leipää köyhille ja ohjasitte 
pelastuksen välimiehinä heidät jumalalliseen jumalisuuteen. 

Valoisa taistelijapari säteili ihmeitä, hajotti eksytyksen monijumalisen pimeyden ja ohjasi kaikki 
eksyneet jumalalliseen valkeuteen. 

Autuaat marttyyrit, jumalallisin opetuksin te ohjasitte pienokaisten kaltaisen joukon jumalallisen 
tiedon polulle ja hajotitte rukouksella pahojen henkien alttarit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan armoittama, aviota tuntematon Neitsyt, josta meille loisti kaiken vallan yläpuolella 
oleva Sana, pelasta kaupunkisi ja jokainen kaupunki ja maaseutu kaikista vaaroista. 

Irmossi 

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 8.säv. 

Kaikki uskovaiset, ylistäkäämme velvollisuutemme mukaisesti veisuin viisaita mestareita ja 
taistelijoita, | Florosta ja viisasta Laurosta, sillä he saarnasivat Kristuksesta, ikiaikaisesta Jumalasta, | 
ja kukistivat taistelussa epäjumalien eksytyksen. | Niin he saattoivat uskon kautta häpeään 
hirmuvaltiaat ja saavuttivat katoamattoman kunnian armossa. | Sen tähden huutakaamme: 
Rukoilkaa Kristus Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella 
vietämme pyhää muistojuhlaanne. 
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Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari, 8.säv. 

Siemenettä Sinussa sikisi Jumala, | turmeluksetta Sinä Hänet synnytit lihaan tulleena ja nyt Sinä 
pukeudut Hengen uuteen turmeluksettomuuteen, | sillä elämän Äitinä ja kaikkien Kuningattarena 
Sinä, Neitsyt, siirryit aineettomaan elämään. | Totisesti arvosi mukaisesti Sinä, nuhteeton Jumalan 
Äiti, olet osoittautunut pilveksi, joka sadat meille elämän vettä. | Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että 
Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka uskolla kumarramme jumalallista nukkumistasi. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Urheat taistelivat nuorekkaasti vihollista vastaan ja painoivat sen väkevästi maahan ristin aseella ja 
tekivät synnin murtamat Herran temppeleiksi, jotka veisaavat hartaasti: Kunnia olkoon voimallesi, 
oi ihmisiä rakastava. 

Kirjoitusten mukaan vuoresta, Jumalan palvelijatar Neitseestä, lohkaistu kivi Kristus vahvisti 
kunniakkaasti teidät, pyhät, ja te murskasitte epäjumalat. Te nousitte pelastuksen suureen 
korkeuteen ja tulitte selvästi enkelten kaltaisiksi. 

Kunniallinen taistelijapari, Floros ja Lauros, julisti iloiten jumalankieltäjille kolmiaurinkoisen 
jumaluuden yhtä koittoa, ja auliisti he joivat marttyyriuden maljan veisaten Kristukselle: Kunnia 
olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Alistuneina Jumalan laille jumalalliset marttyyrit, kaksi maailman ääriä valaisevaa lamppua, 
taivuttivat rikolliset palvelemaan yksin Häntä avaten heidän mielensä silmät ja valistaen heidän 
näkönsä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikkien Luoja ja Jumala valitsi Sinut, Jumalansynnyttäjä, puhtaana, ainaisena neitseenä kaikista 
sukupolvista. Aikakausien ainoa Kuningas teki Sinun kohtusi saastattomaksi palatsiksi ja ilmestyi 
Sinusta ihmisille. 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut | ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen." 

Troparit 

Jumalallinen marttyyriveljesten pari ei hajonnut, sillä he uskoivat jakamattomaan Pyhään 
Kolminaisuuteen ja yhdistivät sopimattoman eksytyksen jakamat armossa yhden toivon yhteyteen. 
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Totuuden puimatantereella ja jumalallisen tiedon louhimossa te, taistelijat, louhitte kivettyneitä 
mieliä jumalisesti ja Hengen valistamina, jumalallisella voimalla, rakensitte ne Kolminaisuuden 
temppeleiksi. 

Kunniakkaat marttyyrit, te osoittauduitte kaikkinaisen pahuuden juuriltaan kitkijöiksi ja 
kaikkinaisen jumalisuuden viljelijöiksi, sillä te istutitte sanoin ja teoin Iisain jumalallisesta juuresta 
kasvaneen oksan sydämiin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kauttasi, oi nuhteeton Neitsyt, ilmestyi ikiajoista asti kätkettynä ollut salaisuus, josta edelliset 
sukupolvet eivät saaneet tietoa, Isän ikiaikainen Sana lihaksi ja ihmiseksi tulleena. 

6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala." 

Troparit 

Taipumattoman kärsivällisinä lainmukaiset Kristuksen taistelijat saivat voiton rikollisista ja 
saavuttivat ylistettävä lopun hautautumatta turhanaikaiseen jumalattomuuteen. 

Osoittautuneina voimallisen Hengen miekoiksi te, autuaat, haavoititte lihattomia vihollisia ja 
kuvasitte lävistetyin kyljin jumalisesti autuasta kärsimystä. 

Te, autuaat, osoittauduitte Kristuksen kirkon ihaniksi nisiksi, vuodattaessanne maidon sijasta 
ehtymätöntä armoa ja pelastavaisia parannuksia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Paranna minunkin synnin sairastuttama sieluni, oi puhdas, joka synnytit sielujen parantajan. Hänet 
tunnustaessaan jumalalliset marttyyrit osoittautuivat himojen parantajiksi. 

Irmossi 

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: | Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala." 

Synaksario 

Saman kuun 18:nten päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Florosta ja Laurosta. 

Säkeitä 

Janotessaan Jumalan Sanan tähden kuolemista Floros ja Lauros kävivät kaivolle. 

Kahdeksantenatoista Lauros sukelsi Floroksen kanssa kaivoon. 
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Samana päivänä tuli surmasi köyhien pyhän joukon, joka oli murskannut epäjumalat. 

Säkeitä 

Köyhät miehet saivat äkillisen rikkauden jätettyään tuleen siitä maksun. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Hermestä, Serapionia ja Polyainosta. 

Säkeitä 

Raa'asti kalliolla raahatulle Hermekselle taivas oli suojapaikka niin kuin kallio jänikselle. 

Kalliota kovempi Serapionkin sai kokea kallion hirveän raasteen. 

Polyainos vuodatti verensä kalliosta vettä vuodattaneen Kristuksen tähden kalliolla raahattuna. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Ioulianea Strobiloksen lähistöltä, sekä pyhää 
marttyyri Leonia, joka taisteli rannikolla Lykian Myrran lähistöllä. 

Samana päivänä neljä kilvoittelijaa erämaassa pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä

Neljän miehen veljestö kuoli jätettyään jäsenensä samaan autiomaahan. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettuja isiämme, Konstantinopolin patriarkkoja 
Johannesta ja Georgiosta. 

Säkeitä 

Kuollessaan Georgios sanoi: "Niin kuin käsket, Kristukseni, tulen kutsustasi ylös". 

Synkät ovat kirkon kasvot kestämättä Johanneksen menetystä. 

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

7. veisu. Irmossi

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Tuhoten jumalankieltäjien puiset ja kiviset jumalat maineikkaat Lauros ja Floros pystyttivät 
Jumalan tuntemisen pylväitä heitä ylistäville ja veisaaville: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Kunniakkaat marttyyrit, täynnä jumalallisen Hengen tulta te varjelitte jumalallisten rukouksienne 
sateella turvassa pyhittäjät, jotka oli hirveästi tuomittu pätsiin heitettäviksi. 
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Marttyyrit Floros ja Lauros antavat aina sairaille parannuksen, vääryyttä kärsiville lunastuksen ja 
kaikille vaarassa oleville pelastuksen huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumala valitsi Sinut, Neitsyt, kuin elämän laaksojen ruusun, ja asuttuaan Sinussa tuli lihassa 
levittämään Jumalan tuntemuksen sulotuoksua meille, jotka aina ylistämme Sinua, nuhteetonta 
Jumalansynnyttäjää. 

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

Troparit 

Te autuaat ravitsette elävällä sanalla pelastavan ruoan nälän näännyttämät sielut ja olette 
osoittautuneet köyhien ja orpojen kaikille riittäviksi auttajiksi ylistäessänne veisuin Kristusta: 
Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisuin ylistäkää, ihmiset, korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 

Teidän elämänne ja loppunne olivat pyhitettyjä, oi viisaat, ja oltuanne pitkän ajan kätkettyinä 
maasta te koititte säteillen aurinkoa kirkkaammin meille suurien ihmeitten kirkkautta, kun me 
uskolla veisaamme: Papit, ylistäkää, ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Kristusta iankaikkisesti. 

Te osoittauduitte kahdeksi valaisimeksi kirkon pyhitetyllä taivaalle taistoissa menestyneinä. Te, 
taistelijat, valistatte aina koko luomakuntaa suurilla ihmeillä huutaen: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, 
veisuin ylistäkää, ihmiset, korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhä Neitsyt, Sinä tulit enkeleitä pyhemmäksi synnyttäessäsi pyhistä Pyhimmän, joka säälistä tuli 
siksi, mitä me olemme, sekoittumatta ihmiseksi, pelastaakseen, jotka lakkaamatta huutavat Hänelle: 
Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisuin ylistäkää, ihmiset, korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 
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Troparit 

Katso, David huusi muinoin: Miten hyvää, ihanaa ja pelastavaa onkaan, kun jumalalliset veljekset 
asuvat yhdessä hengessä loistavasti taistellen ja saaden voiton perkeleestä. Ylistäkäämme heitä 
autuaiksi heidän ansionsa mukaisesti. 

Pyhät, ylistettävä Floros ja Lauros, te osoittauduitte armossa puhtaan kirkon silmiksi. Jo ennen 
loppuanne niin kuin loppunne jälkeen te aukaisitte muinoin hirveän pimeyden sokaisemia silmiä 
kaikkien Hyväntekijän kunniaksi. 

Suurin ja peljättävin ihmein Kristus ilmoitti vanhan lupauksensa mukaisesti teidän arkkunne 
hautapaikan, jossa teidän kärsivälliset ruumiinne pyhästi makasivat levittäen pyhästi parannusten 
säteitä ja ylistettävää hyvää tuoksua, oi pyhät. 

Lauros ja Floros, te totisesti jumalallinen ja valon kirkas pari, ollessanne aina taivaissa 
kaikkivaltiaan Kolminaisuuden edessä rukoilkaa synneistä ja hirveyksistä lunastusta meille, jotka 
uskolla vietämme maan päällä jumalallista muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjälle 

Peljättävä oli synnytyksesi, puhdas Äiti, sillä yliluonnollisesti Sinä synnytit Jumalan Sanan, jota 
taivasten joukot vavisten pelkäävät, ihmiseksi tulleena maan päälle pysyen neitseenä, niin kuin olit 
ollutkin. Sen tähden me tunnustamme Sinut Jumalansynnyttäjäksi kielellämme ja sydämellämme ja 
ylistämme Sinua suuresti. 

Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Autuaat Lauros ja Floros, | koskettaessamme pyhitettyjä jäännöksiänne ma saamme parannusta. | Oi 
suurmarttyyrit, muistakaa meitä seisoessanne Herran edessä, || kun me vietämme kirkasta ja 
valoisaa muistojuhlaanne. 

Ja juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Pilvissä kokoontunut apostolien joukko | hautaa velvollisuutensa mukaisesti Herran Äidin || 
Vapahtajan ja kymmenientuhansien enkeleitten läsnäollessa. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Iloitse, Getsemane, | ainoan Jumalansynnyttäjän jumalallinen temppeli, || jossa kaikkien Kuningatar 
lepäsi. 

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

Jumalan Äiti, | ainoa ylen siunattu Jumalansynnyttäjä, || siirtyy kunniakkaasti maasta taivaisiin. 
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Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta.

Ylistäkää veisuin, kaikki taivasten kuorot, || sillä Neitsytäiti siirtyi ihmeellisesti maasta taivaisiin. 

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. 

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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