
Heinäkuun 19. 
Muistelemme pyhittäjä Makrinaa, 
Suuren Basileioksen sisarta, sekä 

pyhittäjäisäämme Diosta 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Pyhittäjä Makrinan stikiirat, 4.säv. 

Viisautta rakastaen sinä osoitit sielun vapauden ja kuolemattomuuden. | Sen tähden Sinä, Jumalan 
valitsema, pyrit vapautumaan ruumiin siteistä tahrattomana, | vapaana synnistä ja kaikesta saastasta | 
astuaksesi Ylkäsi eteen puhtaana ja nuhteettomana || ilman saastaa ja epäpuhtautta. 

Sinä säilytit turmeluksettomana ja tahrattomana neitseyden elettyäsi puhtaasti | ja jaoit rikkautesi  
täyttäen Kristuksen lakia. | Häntä Sinä seurasit jättäen maan päällisen ja maallisen. | Sen tähden 
ihmisiä rakastava Jeesus, meidän sielujemme Vapahtaja, || antoi Sinulle taivaallisen taivaassa. 

Kuoltuasikin Sinun kasvosi säteilivät valon kirkkautta, oi kunniakas, | sillä Kristus antoi Sinulle 
kunnian omana jumalallisena, armeliaana, | kirkkaana, sääliväisenä, enkelten vertaisesti maan päällä 
eläneenä neitseenään. || Sinä olit Jumalan mieleen kirkkaalla elämälläsi. 

Pyhittäjä Dioksen stikiirat, 4.säv. 

Me ylistämme Sinua, autuas, | hengellisesti kirkon taivaalle koittaneena koko maailman tähtenä | ja  
saamme aina sielun ja mielen valistusta jumalallisesta kirkkaudestasi | kunnioittaessamme 
vuosijuhlaasi, || Sinä ihmeitä tekevä, pyhitetty munkkien kaunistus. 

Uuden Aaronin tavoin Sinä, isä, osoittauduit versovan sauvan kautta jumalalliseksi papiksi. | Niin 
kuin Mooses Sinä, pyhittäjä, toimitit kalliosta vettä. | Niin kuin Elia Sinä nostit rukouksen kautta  
kuolleen ihailtuna suurien tunnustekojen takia, | jumalallista kunniaa säteillen, || Jumalassa viisas 
autuas Dios. 

Dios, Sinä isien kerskaus, | selvästi Sinä sait periä hengen kirkkauden ja karkotit pahuuden henget. | 
Sinä rakensit sielujen pyhitetyn koulun, | jossa joka päivä suuri joukko pelastuu kunnioittaessaan 
uskolla muistoasi, || miehuullisia taistojasi ja ihmeellisiä ihmeitäsi. 

Kunnia... Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi pyhä Jumalan Morsian, | päästä minut tuomiosta ja kurja sieluni hirveistä rikkomuksista, | 
vapauta minut rukouksillasi kuolemasta | ja suo minun saavuttaa tutkimuspäivänä 
vanhurskautuminen, | jonka pyhien joukot ovat saavuttaneet, || että ennen loppua puhdistuisin  
katumuksella ja kyynelvirroilla.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi puhdas, Sinä synnytit emona viattoman Karitsan, | joka tuli parantamaan koko maailman synnin 
omalla verellään, | kun Hänet meidän tähtemme teurastettiin, | ja Hän niin antoi kaikelle elämän. | 
Pue synnytyksesi villalla jumalallisen armon vaatteeseen minut, || joka olen riisuttu alastomaksi 
jumalallisesta turmeluksettomuudesta.
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Pyhittäjä Makrinan tropari, 8.säv.

Sinussa, oi Äiti, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä Sinä otit ristin ja seurasit  
Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta 
sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee, oi pyhittäjä Makrina, Sinun henkesi enkelten  
joukossa.

Pyhittäjä Dioksen tropari, 8.säv. 

Sinussa, oi isä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä Sinä otit ristin ja seurasit 
Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta  
sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee, oi pyhittäjä Dios, Sinun henkesi enkelten 
joukossa.

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja seuraavat kaksi pyhien kanonia. 

Pyhän Makrinan kanoni, jonka akrostikon on: Minä seppelöin Sinut, Makrina, Kristuksen puhtaan 
morsiamen. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä" 

Troparit 

Kunniakas Makrina, rukoile puhdasta sielujen kauneuden Ylkää, jota rakastit koko sydämestäsi, että 
Hän valistaisi ylistystäsi veisaavat. 

Kristus, ymmärryksen ylittävän hyvyyden syvyytenä Sinä annoit kunnian tahrattomalle 
morsiamellesi, nuhteettomalle ja autuaalle Makrinalle, joka oli Sinun rakkautesi naulitsema. 

Maineikas Makrina, Sinä säilytit neitseyden kerskauksen vahingoittumattomana kilvoituksesi avulla 
ja vaelluksellasi Sinä alistut lihan hengelle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Jumalan Morsian, kirkas päivä Kristus koitti valoisana Sinun kohdustasi ja valisti 
niiden sydämet, jotka uskolla kunnioittavat Sinua Jumalan Äitinä. 

Pyhittäjä Dioksen kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Sinua, kunnian nimen kantajaa. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

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

Viisas Dios, kauneutenasi täydellinen pyrkimys kohti jumalaista Sinä otit ristisi ja seurasit Kristusta 
kuolettaen kilvoituksessa lihasi mielen. 

Autuas pyhittäjä, aamuvarhaisesti Sinä pyrit kohti kunnian laskematonta Aurinkoa, tulit kirkkaaksi 
tähdeksi ja valistit uskovaiset hyveittesi ja ihmeittesi kirkkaudella. 

Sinä viisas teit ajatuksesi vieraiksi maailman nautinnoille ja tulit ylimaallisen kunnian todelliseksi 
rakastajaksi. Lihassa Sinä painoit jumalallisen armon avulla maahan lihattoman. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nuhteeton, ainainen Neitsyt, Sinä tulit hengellisen Auringon asumukseksi, ja Hän valisti meidät 
jumalisesti jumalallisella kirkkaudella karkottaen tietämättömyyden pimeyden. 

3. veisu. Pyhittäjä Makrinan kanoni. Irmossi

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän  
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Jumalan antaman kauneuden ja armon kaunistamana, marttyyrien kunniakkaasta suvusta syntyisin 
Sinä, puhdas, pidit esikuvanasi heidän jumalallista elämäänsä. 

Kuuliaisena jumalallisella laille Sinä, neitsyt, jätit elämän hämmingin ja vältit aallokot viettäen 
halulla aikasi paastossa ja rukouksessa. 

Pienokaisesta asti Sinä, Makrina, kaipasit pyhyyttä ja äitisi silmien vartioimana säilyit 
turmeluksettomana ja nuhteettomana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Neitsyt, me tunnemme Sinut neitseelliseksi maaksi, joka kasvatit siemenettä meille elämän 
tähkän. Hänen vahvistaminaan me ylistämme Sinua autuaaksi. 

3. veisu. Pyhittäjä Dioksen kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Säteillen jumalallista kirkkautta Sinä, autuas, tulit valaisimeksi, joka valista uskolla Sinua 
lähestyvät. 

Pyhittäjä, hyvin Sinä ohjasit elämään seuraajasi, sillä jumalallisella voimalla Sinä kuoletit lihan 
himot. 

Jumalankantajaisämme Dios, jumalallisesti on Sinut liitetty taivaallisiin, sillä maan päällä Sinä vietit 
enkelielämää. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Sinussa, oi puhdas, asusti Hän, joka asuu taivaissa. Rukoile hartaasti, että Hän pelastaisi ylistystäsi 
veisaavien sielut. 

Irmossi 

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

Pyhittäjä Makrinan katismatropari, 1.säv. 

Viattomana ja puhtaana karitsana Sinut liitettiin salaisesti Herraan, | sillä Sinä olit hankkinut 
kaunistukseksi puhtaan elämän armon. | Sen tähden Sinä sait parannusten armon || ja lääkitset  
kaikki sairaudet Hengen voimalla. 

Pyhittäjä Dioksen katismatropari, 8.säv. 

Pienokaisesti asti Jumalalle omistautuen ja loppuun asti Häntä seuraten Sinä, pyhittäjäisämme, sait 
armolahjoja. | Karkottaen armossa pahojen henkien joukot Sinä keskityit yksin Herran ylistämiseen. 
| Niin Sinä, maineikas, tulit ihmeellisesti otolliseksi herättämään kuolleita epäröimättömällä 
rukouksellasi. | Sen tähden me huudamme Sinulle: Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Langettuani moninaisiin kiusauksiin olen joutunut näkymättömien ja näkyväisten vihollisten 
toimesta mittaamattomien rikkomusteni myrskyyn, | mutta kun minulla on Sinut hartaana 
puolustajana ja suojelijana, minä kiiruhdan hyvyytesi satamaan. | Oi kaikkein pyhin, rukoile 
lakkaamatta Sinusta lihaksi tullutta kaikkien palvelijaisi puolesta, | kun me lakkaamatta veisaamme 
ylistystäsi. | Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, rukoile Häntä jatkuvasti, että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, || jotka uskossa kumarramme pyhää lastasi. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Kun keihäs lävisti Sinun kylkesi, oi Luoja, joka säilytit kohtuni synnytystuskilta syntyessäsi ja 
lävistit keihäällä hirmuvaltiaan, | Sinä loit uudelleen Eevan tultuasi luonnoltasi jumalallisesti 
luoduksi uudeksi Adamiksi ensimmäisen sijalle. | Nukuttuasi luonnoltasi elämänä uneen Sinä 
annoit kaikille elämän, | sillä Sinä, Sana, herätit omalla nukkumisellasi kaikki unesta. | Mutta  
minun sydämeni Sinä, Lapseni, lävistit hirveästi kärsimykselläsi || ja nukkuessasi veit minulta 
elämän.

4. veisu. Pyhittäjä Makrinan kanoni. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!"
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Troparit 

Sinä, kunnianarvoisa, kuoleuduit maailmalle ja maalliselle haluten jumalallisella rakkaudella elää 
yksin Jumalalle ja säilyttää kauneutesi turmeluksettomana ja puhtaana Yljällesi.

Esikuvanasi puhdas ensimarttyyri Thekla ja hänen jumalallinen elämäsi Sinä sait vertauskuvallisesti 
nimesi mukaisesti jumalallisesta henkäyksestä hänen uskonsakin korkeudesta. 

Johdattaen neitseitä Sinä, Makrina, johdatit heidät Neitseestä loistaneen neitseellisen Sanan tykö, 
sillä Sinä osoitit omalla himottomuudellasi heille selvästi sopivan himottomuuden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi armoitettu Jumalan Morsian, Sinun kohdustasi syntyneen elämää hallitseva käsi jakaa 
armolahjojen jumalallisia virtoja, parannuslähteitä ja jumalallista rikkautta. 

4. veisu. Pyhittäjä Dioksen kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Mielesi Hengen aineettoman kirkkauden valistamana Sinä, jumalankantaja, katsoit lihan petoksen 
uneksi silmissäsi pysyvä kaupunki korkeudessa. 

Sinä, Dios, ilmestyit Bysantille sadepilven tavoin kastellen sen opetuksillasi ja rakentaen sielujen 
loistavan koulun. 

Kuoltuasi synnille Sinä sait Jumalan avulla lahjan antaa kuolleille elämän. Sinä, Dios, vuodatat 
katumuksen vettä meille, jotka vietämme muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt, me tunnemme Sinut valoisaksi lampunjalaksi, joka kannoit kohdussasi jumalallista 
valkeutta. Sen tähden me pyydämme: Kirkasta valkeudellasi ylistystäsi veisaavien sielut. 

5. veisu. Pyhittäjä Makrinan kanoni. Irmossi

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän  
kunniassa."

Troparit 

Viisas, ihana neitsyt, Sinä et suostunut saastuttamaan himoissa sielusi puhdasta ja jumalallista 
kauneutta mielessäsi puhtaan Ylkäsi sanomaton kauneus. 

Yöstä aamuun kiiruhtaen ja Herraa ylistäen, Kristus väkevänä, varmana ja sortumattomana lohtunasi 
Sinä kuoletit himojen kuohut. 

Vakaasti Sinä kiinnitit mielesi Kristukseen, sillä kohdusta asti olit antautunut Hänelle. Nuoruudesta 
asti kilvoitellen Sinä, nuhteeton, omistit Hänelle sielusi ja ruumiisi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Sinä, oi Jumalan Äiti, synnytit Kristuksen kaiken Luojan, joka muovasi uudelleen meidät, jotka 
olimme omasta tahdostamme joutuneet turmioon, ja ylensi meidät sanomattomaan kunniaan. 

5. veisu. Pyhittäjä Dioksen kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Pyhitetyn vaelluksen huipulle päässeenä Sinä teit lopun sydämen perustusten himoista ja seurustelit 
Jumalan kanssa. 

Aaronin sauvan tapaan oudosti viheriöinen kasvun kautta Sinä, jumalankantaja, tulit Herran 
pyhitetyksi ja jumalalliseksi papiksi. 

Oi Jumalan Sinulle antamia jumalallisia lahjoja! Sillä Sinä, isä, vuodatit rukoustesi lapion avulla 
elävää vettä maan sisuksista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ei enkelten eikä ihmisten mieli kykene selittämään Sinun synnytyksesi sanomatonta ja suurta 
ihmettä, oi puhtain. 

6. veisu. Pyhittäjä Makrinan 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 

Sinussa kukoistava Kristuksen rakkaus istutti selvästi mieleesi kaikkinaiset hyveet ja jumalisuuden 
jumalalliset opetukset. 

Ylistäen Jumalaa lakkaamattomassa rukouksessa Sinä, neitsyt, sait Häneltä kärsivällisyyden lahjan 
ja jumalallisen neitseyden armon. 

Kristus seppelöi Sinut, Jumalassa viisaan, armolahjojen seppeleellä puhtaana neitseenä ja saattoi 
Sinut asumaan taivaan kammioihin neitsytkuoron johtajana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, oi nuhteeton, ennen erilliset yhdistyivät, sillä Sinä synnytit kaksi toisiinsa yhdistynyttä 
luontoa, lihaksi tulleen totisen Jumalan, Sanan. 
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6. veisu. Pyhittäjä Dioksen 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 

Jumalankantaja, Sinä munkkien järkkymätön perusta, Sinä ylensit sydämesi rakkauden Jumalan 
puoleen, nöyryytit himot ja painoit alas pahojen henkien kulmat. 

Kunniakas pyhittäjäisä, ruoskien pidättyväisyyden haavoille himojen maan Sinä pelastit sen 
orjuudesta monia ikeettömiä ja maankiertäjiä, jotka seurasivat Sinua hurskaasti. 

Jumalassa viisas Dios, tultuasi autuaaksi hyveitten ja ihmeitten kirkkaudessa Sinä siirryit ylhäiseen 
kaupunkiin, ja nyt Sinä rukoilet laumallesi pelastusta vaaroista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Neitsyt, joka synnytit sanomattomalla tavalla kaikkien Elämän, kuoleta minun sieluni 
himot ja tyynnytä minun mieleni myrskyt. 

Irmossi 

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

Kontakki, 2.säv. 

Jumalallisena aseenasi sielun puhtaus | ja käyttäen keihäänäsi lakkaamatonta rukousta Sinä, ihmeitä 
tekevä isämme Dios, | hakkasit voimallisesti pahojen henkien joukot, || ja nyt Sinä rukoilet  
lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.

Iikossi 

Kuinka minä kurja ylistäisin taistojasi, oi pyhittäjäisä? | Kuinka voisin vuodattaa kyynelmeren? | 
Sillä Sinä, viisas, saavutit jo elämässäsi enkelten aseman | kuoletettuasi pidättyväisyydellä lähes 
kaikki himot. | Lihan Sinä teit orjaksi alistaen sen hengelle, ja rukous miekkanasi kukistit pimeyden 
suojelijan, || ja nyt Sinä rukoilet lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme. 

Synaksario

Saman kuun 19. päivä muistelemme pyhittäjä Makrinaa, Suuren Basileioksen sisarta. 

Säkeitä 

Mieleltäsi veljiesi vertaisena Sinä, Makrina, asut veljellisesti heidän kanssansa taivaissakin. 

Yhdeksäntenätoista henget veivät Makrinan täältä. 
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Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Diosta, ihmeiden tekijää. 

Säkeitä 

Autuas, nimeltäsi mutta varsinkin teoiltasi kunniakas Dios, Sinäkin maistat kuolemaa. 

Samana päivänä neljä pyhää kilvoitustoveria pääsi rauhassa loppuun.

Muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Theodorosta, joka kilvoitteli pyhän Sabban 
Laurassa ja tuli sitten Edessan arkkipiispaksi. 

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

7. veisu. Pyhittäjä Makrinan kanoni. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Halaten yksin Kristusta ja selvästi täydellisen rakkauden haavoittamana Sinä huusit: Suuresti 
ylistetty Herra, minä kiiruhdan perässäsi. Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Torjuen himojen kuohuttavat liikkeet Sinä pukeuduit himottomuuden kirkkaaseen vaatteeseen 
huutaen: Suuresti ylistetty ja siunattu olet Sinä, Herra, meidän isäimme Jumala. 

Sinä, ylistettävä, painoit alas pahuuden ruhtinaan, vihollisen petomaisesti kohotetut kulmat ja sait 
voittopalkinnon veisaten: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, repäise äidin rohkeudellasi rikkomusten kahleet, kun me hartaasti ja uskolla ylistämme 
veisuin Poikaasi: Suuresti ylistetty ja siunattu olet Sinä, Herra, meidän isäimme Jumala. 

7. veisu. Pyhittäjä Dioksen kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Sinä teit sydämesi Kolminaisuuden luostariksi. Niin Sinä, jumalankantaja, rakensit kukoistavan 
munkkien koulun huutaen: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 

Pyhittäjäisä, ihmeellinen Dios, Sinä munkkien kirkas valistaja, avaten ihmeittesi lähteen Sinä 
vuodatat pelastavaa vettä niille, jotka uskolla viettävät nukkumistasi. 

Kaunistettuasi elämäsi hyvein Sinä kirkastuit ja tulit niiden valopylvääksi, jotka veisaavat: Kiitetty 
olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Jumala teki Sinut, Neitsyt, kerubeja pyhemmäksi, ja Hän pyhittää ne, jotka huutavat: Siunattu 
olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton. 

8. veisu. Pyhittäjä Makrinan kanoni. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten  
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Loistavana pyhitetyssä vaelluksessasi ja puhtaassa elämässäsi Sinä, maineikas, osoittauduit 
ryöstämättömäksi uhrilahjaksi, kauneuden aarteeksi ja kalleudeksi huutaessasi: Veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Pukeutuneena himojen kuoletukseen Sinä siirryit jumalalliseen kuolemattomuuteen opetettuasi 
erinomaisesti ja viisaasti sielun kuolemattomuutta ja itsenäisyyttä ja huutaen: Veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Mielesi ja kasvosi säteillen kolmiaurinkoista kirkkautta Sinä, autuas, vaivuit autuaaseen uneen 
iloiten nähden rakastamasi ja huutaen: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä 
kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, Jumalan Äiti, jumalallisen Hengen varjoamaa pyhää arkkia, joka 
synnytit sanomattomassa laupeudessaan ihmiseksi tulleen ikiaikaisen ja iankaikkisen Sanan, 
korkeasti me Sinua kunnioitamme kaikkina aikoina. 

8. veisu. Pyhittäjä Dioksen 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 

Viheriöivän sauvasi kautta Jumala saattoi ilmi Sinun sielusi hedelmällisyyden, oi viisas, joka 
istuttaa jumalallisesta viittauksesta nautinnon paratiisiin sanallisia kasveja, munkkien joukon joka 
huutaa: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa. 

Ihana oli jumalallista kauneutta säteilevä mielesi, ja nyt se puhtaana ja asemaltaan jumaloituneena 
on saavuttanut suurimman hyvän ja veisaa aina: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Voidaksemme iloäänin viettää juhlaasi ja ylistää Sinua, Dios, pelasta aina laumasi, joka viettää 
muistojuhlaasi ja ohjaa se Jumalan tykö meidän veisatessamme: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Maria, kun Sinuun sijoittui Jumala, Sinä osoittauduit taivaita avarammaksi. Rukoile, oi 
Valtiatar, että Hän pelastaisi minut vanginneista himoista ja tulevasta, peljättävästä tuomiosta, kun 
minä huudan: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa. 

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. Pyhittäjä Makrinan kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Esikuvanasi Jumalan totisesti rikas armo Sinä, kunniakas, elit raviten kaikkia köyhyydessä kärsiviä. 
Sen tähden Armelias antoi kunnian Sinulle, armeliaaksi osoittautuneelle. 

Sinä, kunniakas, seisot Jumalan edessä, sillä puheen ja kaikkinaisten hyveitten kaunistama elämäsi 
teki Sinut kirkkaaksi valkeudeksi. Ylhäisellä nousullasi Sinä kirkastit sukusi kunnian. 

Oi neitsyt Makrina, Sinä pääsit asumaan taivaalliseen kirkkaaseen häämajaan ja kammioon. 
Eläessäsi nyt siellä piispallisten veljiesi kanssa rukoile uskalluksella, että Herra pelastaisi kaikki 
ylistystäsi veisaavat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kauneudessa kaikkia muita ihanampi ja loistavampi on Sinun kohtusi hedelmä, sillä Sinä, Neitsyt 
Jumalansynnyttäjä, synnytit lihaksi tulleen Jumalan, joka tuli pelastamaan ihmisen. Sen tähden me 
kaikki ylistämme Sinua suuresti. 

9. veisu. Pyhittäjä Dioksen kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Iloiten me kunnioitamme Sinua, isä, joka tulit hyveitten kauneudessa enkelin kaltaiseksi ja lensit 
taivaisiin kultasiivin. Hartaasti me Sinua ylistämme. 

Koitettuasi kirkkaan auringon tavoin idästä Sinä, Dios, levitit kaikkialle hyveittesi ja ihmeittesi 
säteitä ja valistit maailman ääret. 

Tultuasi hyveitten valkeudessa valkeudeksi Sinä, isä, siirryit iloiten illattomaan valkeuteen ja pääsit 
asumaan sinne, missä pyhittäjien henget ovat, rukoillen laumasi puolesta. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Kristus, sääli minua, kun tulet kunniassa tuomitsemaan maailman. Sitä Sinulta, oi Sana, rukoilee 
Jumalansynnyttäjä, ainainen Neitsyt, enkelijoukot ja pyhittäjien juhlapiiri. 

Irmossi 

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

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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