
Helmikuun 17. 
Pyhän Suurmarttyyri Theodoros 

Teronin muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Hyväntekijänä ja Jumalana | Kristus antoi rikastuttavaksi lahjaksi maailmalle Sinun kalliin veresi, oi 
Theodoros, | jonka oli ottanut vastaan itsensä tähden vuodatettuna, | innolla kannettuna jumalisuuden 
uhrina. | Kun Sinä, marttyyri, nyt seisot Hänen edessänsä uskalluksella, || pelasta kaikki, jotka 
turvaavat Sinuun. 

Sinä, autuas Theodoros, | olet varma linnoitus, | joka torjut vihollisten hyökkäykset, | Sinua ylistävien 
voittamaton puolustaja, | ja Sinua uskolla rukoilevien valpas suojelija, | harras auttaja, pikainen 
lunastus, | yhteinen apu, voimallinen esirukoilija || ja aulis pelastaja. 

Oi autuaaksi ylistettävä Theodoros, | tultuasi Kristuksen totiseksi marttyyriksi | Sinulla on nautinnon 
tulva ja synninpäästön vesi, | tee Hänet armolliseksi ja pelasta minut rikoksien tulvasta. | Tyynnytä 
veden sietämätön kuohu, | laannuta kiusausten myrskyt || ja pelasta minut ylhäiseen tyveneen. 

Kunnia... 2.säv. 

Minä ylistän Sinua, oi ylen autuas Theodoros, | jumalallisten lahjain nimelliseksi, | sillä tultuasi 
jumalallisen valon laskeutumattomaksi tähdeksi | Sinä valistit kilvoituksillasi koko luomakunnan. | 
Sinä osoittauduit tulta voimakkaammaksi ja sammutit tulen liekin | sekä poljit rikki kavalan 
lohikäärmeen pään. | Sen vuoksi Kristuskin antaen arvoa kilvoituksillesi | seppelöitsi Sinun hurskaan 
pääsi. | Suuri marttyyrikilvoittelija! | Koska Sinulla on rohkeutta Jumalan edessä, || niin rukoile 
hartaasti meidän sielujemme puolesta!

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Jumalansynnyttäjä, | ota vastaan rukousveisu, jonka Sinulle kannamme. | Valtiatar, pelasta meidät, 
varattomat, | ja päästä vaaroista tämä laumasi, | joka uskolla lankeaa eteesi puhtaassa temppelissäsi. | 
Koska Sinä synnytit Vapahtajan, || Sinulla on Äitinä uskallus rukoilla jatkuvasti meille pelastusta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun saastaton emo näki oman Karitsansa ihmisenä | omasta tahdostaan teuraaksi vietävänä, | hän 
valitti ja sanoi: | Kristus, nyt Sinä kiiruhdat tekemään minut, synnyttäjäsi, lapsettomaksi. | Miksi teet 
niin, oi kaiken Lunastaja? | Kuitenkin minä ylistän veisuin ymmärryksen ja selityksen ylittävää 
ääretöntä alentumistasi, || oi ihmisiä rakastava. 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 2.säv. 

Jumalan lahjoittaman ihmeittesi armon | Sinä, marttyyri Theodoros, | olet ylettänyt kaikkiin niihin, 
jotka puoleesi uskolla kääntyvät. | Me sen tähden kiitämme Sinua lausuen: | Sinä, oi kilvoittelija, 
lunastat vankeja vapaiksi, | parannat sairaita, teet köyhiä rikkaiksi, | pelastat merellä matkustajia, | 
palvelijain turhamaisen pakenemisen pidätät, | saatat ilmi varastetun tavaran; | Sinä kehotat 
sotamiehiä pidättäytymään kiristämisestä, | annat lapsille hellästi sen, mitä he anovat; | Sinä olet 
niiden lämmin puoltaja, jotka Sinun pyhää muistoasi juhlivat. | Samoin kuin heille, niin myöskin 
meille, kun me kiitosvirsillä kärsimyksiäsi ylistämme, || rukoile, pyhä kilvoittelija, Kristukselta 
suurta armoa!
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kun taivaallisen silminnäkijät näkivät Sinut, Neitsyt, uudeksi, | uudenlaiseksi taivaaksi, | joka 
julistat itsessäsi Jumalan kunniaa, | he julistivat maailmalle että Sinä, Hänen kättensä työ, | olet 
maasta taivaaseen yltävät portaat, | sillä Sinusta syntynyt oli heidän perustuksensa. | Heidän äänensä 
kävi kautta maan äärien, || kun he saarnasit Sinun pojastasi pakanoille.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun uuhi näki Sinut, oman karitsansa ristillä naulojen lävistämänä, | hän suuresti hämmästyen valitti 
ja lausui itkien: | Kuinka Sinä, minun Poikani, kuolet haluten repiä ensiksi luodun Aadamin 
käsikirjoituksen | ja pelastaa kuolemasta koko ihmiskunnan? | Kunnia olkoon taloudenhoidollesi, || 
oi ihmisiä rakastava!

Tropari, 2.säv. 

Suuri uskon todistus on tapahtunut: | tulen liekeissä ikään kuin veden vilvoittavissa virroissa pyhä 
marttyyri Theodoros riemuitsee, | sillä tultuaan tulessa kokonaan poltetuksi, | hän niin kuin joku 
makea leipä kannettiin uhriksi Kolminaisuudelle. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta, oi Kristus 
Jumala, meidän sielumme.

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän tropari. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Autuas, pelasta meidät, jotka 
Sinua avuksemme huudamme. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Sinä, Kristuksen marttyyri, kävit Kristuksen jumalallisen taistelun, kävit tiesi loppuun, säilytit uskon 
ja saavutit vanhurskauden seppeleen. 

Karkeloidessasi taivaallisten ruumiittomien voimien kanssa pelasta uhasta ja vaaroista meidät, jotka 
maan päällä kutsumme Sinua avuksemme. 

Saatuasi Kristukselta yliluonnollisen kunnian Sinä, voittoisa taistelija, kierrät koko maata ja pelastat 
kaikki, jotka uskolla ja hartaudelle ylistävät Sinua veisuin.  

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, joka sanomattomasti synnytit Isän Viisauden ja Sanan, paranna sieluni hirveä vamma ja 
tyynnytä sydämeni tuska. 
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3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kidutusten tuli ei Sinua, Theodoros, pelottanut. Sammuta siis meidänkin kiusaustemme tuli, kun 
me turvaamme Sinuun. 

Kristuksen marttyyri, päästä esirukouksillasi minut ahdistuksesta, joka on minut vallannut, ja 
tasoita elämän kaikki jyrkänteet. 

Koko sydämeni, mieleni ja sieluni ojennan Sinun puoleesi, Sinä voittoisa taistelija, ja rukoilen apuasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan puhdas Äiti, aseta ajatusteni epävakaa kuohunta ja ohjaa ne kohti Poikaasi. 

Katismatropari, 8.säv. 

Saatuasi jumalallisen menestyksen ja kukistettuasi epäjumalain eksytyksen | Sinä innostit enkelit 
ylistämään taistojasi, | sillä Sinun mielesi paloi jumalallisesta halusta ja vakaasti Sinä halveksit 
kuolemaa tulessa. | Sen tähden Sinä nimesi mukaisesti jaat pyytäjille jumalallisia lahjoja, 
parannuksen armoa. | Voittaja Theodoros, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, || jotka halulla vietämme pyhää muistojuhlaasi!

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Oi kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalanäiti! | Minä rukoilen Sinua: paranna sieluni tuskat ja anna 
minulle anteeksi rikkomukseni, | joilla minä kurja olen mielettömyydessäni saastuttanut sieluni ja 
ruumiini. | Mitä teenkään silloin, kun enkelit erottavat sieluni syntisestä ruumiistani? | Oi Valtiatar, 
tule silloin avukseni ja ole harras puolustajani, || sillä Sinä olet palvelijasi toivo.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi!

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Oi autuas Jumalan palvelija, Sinut minä kutsun ohjaajakseni: Ohjaa minua Hengen purjeella ja 
jumalallisilla henkäyksillä. 
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Me rukoilemme, autuas Theodoros: Päästä kaikesta uhasta meidät, jotka uskolla ylistämme Sinua 
autuaaksi ja kunnioitamme jumalallista muistoasi. 

Rukoile, Theodoros, hyvyyden suurilahjaista Antajaa ja nosta pystyyn meidät, jotka on painettu 
kärsimysten paikkaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan Äiti, Sinä synnytit meille ajan alaisuuteen tulleena Hänet, joka on ajattomasti loistanut 
esiin Isästä. Rukoile, että Hän pelastaisi meidät, jotka Sinua veisuin ylistämme. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kristuksen marttyyri, joka olet marttyyrien kaunistus, tule uskovaisten avuksi ja järkkymättömäksi 
muuriksi. 

Sinä, Theodoros, nautit ymmärryksen ylittäviin hyvyyksiin yhdistyneenä. Pelasta meidät, jotka 
Sinua kunnioitamme. 

Luojan rakkauden lävistämänä Sinä hylkäsit luotujen pyrkimykset ja olit Jumalalle mieleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton Neitsyt, rukoile synnyttämääsi Jumalaa ja Sanaa hartaasti meidän puolestamme, jotka 
uskolla ylistämme Sinua veisuin. 

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 

Hävitä jumalisuuden hartaana puolustajana ja epäjumalien eksytyksen paljastajana sielustani 
pahojen henkien näyt ja himojen kuvat. 

Marttyyri Theodoros, tuli tuekseni ja järkkymättömäksi muurikseni, vahvista puolustuksellasi 
mieleni heikkous ja mädännäisyys ja varjele minut lankeamasta. 

Autuas, ylistettävä Theodoros, Sinä ylenkatsoit tuhoavan ja tuhoutuvan sotavoiman ja rakastit  
täysin elämän sotavoimaa. Sen tähden Sinä osoittauduitkin voittajaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Korkeimman ihanuus loisti Siionista pukeutuneena Sinusta, ainainen Neitsyt, sanomattomaan 
yhteyteensä ottamaansa lihaan ja valisti maailman. 
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Kontakki, 2.säv. 

Sinä otit uskon Kristukseen kilveksi sydämeesi | ja teit tyhjiksi kaikki vihollisen voimat | ja 
voittamattomana olet Sinä palkittu ikuisella taivaallisella seppeleellä, || oi paljon kärsinyt 
Theodoros. 

Iikossi

Kiitollisina me uskoen ylistämme veisuin Sinua, | jota kannetaan valkeuden valtaistuimella, | sillä 
Sinä annoit jumalalliseksi lahjaksi taistoissa urhean Theodoroksen, | joka totuuden puolesta 
taistellen jo eläessään ansaitsi autuuden. | Jumalisin mielin Kristuksen vastaanotettuaan || hän 
voittamattomana osoittautui petkuttajan väkeväksi voittajaksi. 

Synaksario 

Saman kuun 17:ntenä päivänä muistelemme pyhää Suurmarttyyri Theodoros Teronia. 

Säkeitä 

Teron, joka tarkoittaa vastavalittua asemiestä, astuu Jumalan eteen vasta tulikasteen saaneena 
asemiehenä. 

Seitsemäntenätoista poltettiin Teron tulella. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Mariamnea, pyhän apostoli Filippoksen sisarta. 

Säkeitä 

Jätettyään maan neitsyt Mariamne näkee nyt Neitsyt Mariasta syntyneen Kristuksen. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Auksibioksen muisto. 

Säkeitä 

Sana ei sivuuta Auksibiosta, vaikka hän osoittautuikin elämänsä loppuun tulleeksi. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Theosteriktosta. 

Säkeitä

Otettuaan Jumalan perustuksekseen Theosteriktos osoittautui Jumalan tukemaksi teoissaan.

Samana päivänä muistelemme Menas Sulovisertäjän jäännösten löytämistä. 

Säkeitä 

Kaivaen maata sanalla ikään kuin kuokalla saatan esiin sinne kätketyn Menaksen. '

Samana päivänä muistelemme jumalisessa muistossa säilytettyjä kuninkaita Markianosta ja 
Poulkheriaa. Heidän juhlaansa vietetään Suuressa Kirkossa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 
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7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Oi Jumalassa viisas, Sinut minä esitän elämäni suojelijana ja pelastukseni auttajana, turvaa 
antavana varjelijana niille, jotka uskolla huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Oi autuas ja kunniakas, Sinä kannoit itsesi ihanana ja pyhitettynä lahjana Herralle ja kun Sinut 
poltettiin uhrina roviolla Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Täynnä jumalallisen Hengen elävöittävää henkäystä Sinä, autuas, karkotat henkiä, parannat 
sairauksia ja huudat riemuiten: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikkien Herra tuli lihan ottaneena Sinun kohdustasi, oi Neitsyt. Sen tähden oikeauskoisesti pitäen 
Sinua Jumalansynnyttäjänä me huudamme Sinuna Pojallesi: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

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 

Me kaikki uskovaiset olemme kaikkinaisten aallokkojen ympäröimät ja elämän onnettomuuksien 
vallassa, mutta tuntien Sinut, oi kunniakas, nopeaksi puolustajaksi ja työtoveriksi me pyydämme 
Sinua esirukoilijaksi Herran edessä ja huudamme: Älä lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, 
jotka veisuin ylistämme kunniallista muistoasi!

Syntien siteitten sitomana ja rikkomusten ketjujen kahlitsemana minä turvaan Sinun suojaasi, oi 
autuas seppeleen kantaja, anoen vapautusta. Kun Sinulla, Jumalassa viisas, on ihmeellinen 
uskallus kaikkien Herran edessä, rukoile, että hän pelastaisi ne, jotka veisuin ylistävät Kristusta 
iankaikkisesti. 

Säteillen marttyyriuden loistoa Sinut, maineikas marttyyri, luettiin enkelten joukkoihin. Heidän 
kanssansa iloitessasi ja karkeloidessasi Sinä aina ihastutat parannusten ihmein meitä, jotka uskolla 
veisaamme: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjälle 

Laupiaana luomakunnan Luoja ja Lunastaja tuli ihmisten keskuuteen ottaen lihan Sinusta, 
aviontuntematon Jumalansynnyttäjä. Sen tähden me uskovaiset kunnioitamme Sinua totisena 
Jumalansynnyttäjänä huutaen ja uskolla veisaten: Ihmiset, korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina.
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9. veisu. Irmossi

Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, | Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen 
sanan kautta synnyttänyt totisen Jumalan, | Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, || me 
herkeämättömin kiitosvirsin ylistämme. 

Troparit 

Lakkaamatta me ylistämme Sinua, voittoisa suurmarttyyri, saatuamme Sinut valppaaksi 
vartijaksi, joka helposti karkotat pahantahtoiset viholliset ja annat kirkoille rauhan. 

Herra on antanut Sinulle, autuas, vallan pahojen henkien yli ja Sinä parannat sielun ja ruumiin 
himoja rukoillen jumalisella uskalluksella Vapahtajaa. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua 
suuresti. 

Oi voittoisa taistelija, joka saat katselle kolmiaurinkoista yhtenäistä kirkkautta, yhtä Jumalaa 
kolmessa persoonassa ja kaiken ylimmäistä valtaa, hyvyyden hyvyyttä jakavaa lähdettä, suojele 
meitä, jotka Sinua veisuin ylistämme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton Valtiatar, pelasta minut hengellisestä vankeudesta tarjoten lunnaina kaikkien Sinua 
veisuin ylistävien lunastuksen, rauhan ja pelastuksen tähden tapahtunutta Poikasi 
ristiinnaulitsemista. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Voittoisa pyhä Theodoros, | Sinä vuodatat runsaasti kaikille parannusten armolahjoja. | Koska 
Sinulla alati on uskallus Herran edessä, | Sinä, autuas, riennät pelastamaan ne, || jotka hartaalla 
uskolla kutsuvat Sinua avuksensa.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas ja Jumalan autuuttama, | Sinä kannoit sylissäsi Herraa, joka pitää puhtaassa kädessään 
kaiken. | Rukoile, että Hän päästäisi minut kavalan lohikäärmeen kädestä, || joka säälittä pakottaa 
kurjaa sydäntäni sielut turmeleviin hekumoihin

Kiitosstikiirat, 1.säv. 

Jumalallisen marttyyrin valoisana juhlana | iloitkaamme ja riemuitkaamme uskoen, | kaikki 
juhlaa rakastavat, | kunnioittakaamme hänen loppuun pääsemisensä kirkasta juhlaa | ja veisuin 
ylistäkäämme Jeesusta, || joka on tehnyt hänen muistonsa kunniakkaaksi. 

Uskovaiset, ylistäkäämme hengellisillä lauluilla yhteisessä kokouksessa | ylhäisen sotajoukon 
jaloa sotilasta, | tuota hurskautemme puolesta väkevää taistelijaa Theodorosta! | Sinä ihmeteltävä 
Jeesuksen veritodistaja, || rukoile meidän, Sinua kunnioittavien puolesta! 

Taistelun vaivoissa | Sinä keräsit aarteeksesi jumalisuuden rikkauden ja kirkkauden | ja kannoit 
Jumalalle otolliseksi lahjaksi koko väkevyytesi. || Taistoissa Sinä innolla täytit Jumalan Sinulle 
lahjoittaman kutsun. 
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Kunnia... 6.säv. 

Viisas Theodoros, | Sinä olet osoittautunut maailmalle pyhyyden lahjaksi | ja jumalallisen elämän 
rikkaudeksi, | sillä Kristus on tehnyt kunniakkaaksi Sinun muistosi, | jona me uskovaiset yhteen 
ääneen riemuitsemme || ja veisuin ylistämme taistojesi kärsimyksiä.

Nyt...  Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi nuhteeton, | tule pian luokseni, | sillä minä olen ryövärimäisten pahojen henkien haavoittama, | 
makaan liikkumattomana epävakaan elämän tiellä ja rukoilen apua. | Hoida öljyllä ja viinillä 
paranemattomat haavani | ja saata minut terveyteen, | että voisin kiittää Sinua | ja velvollisuuteni 
mukaisesti veisuin ylistää suuria tekojasi, || oi puhdas Äiti ja ainainen Neitsyt.

Tai  kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään muinoin oman karitsansa ristille ylennettynä | tahraton emo, viaton Valtiatar, | valitti 
äidillisesti ja huusi hämmästyneenä: | Oi suloisin Lapseni, | mikä on tämä uusi ja ihmeellinen näky? | 
Kuinka kiittämätön kansa vei Sinut Pilatuksen tuomioistuimen eteen | ja tuomitsi kuolemaan 
Sinut, ihmisten elämän? || Mutta veisuin minä ylistän sanomatonta alentumistasi, oi Sana.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 8.säv. 

Sinä, Kristuksen voittaja, | olit aseistautunut kilvoituksen miehuudella | ja Hänen voimallansa Sinä 
salaisesti taistelit sanallisen palveluksen puolesta. | Sinä osoitit epäjumalat jumalattomiksi | ja 
hirmuvaltiaitten raakuuden heikoksi, | kun ylenkatsoit kidutuksia ja ajallista tulta. | Sinä, joka niin 
nimeltäsi kuin teoiltasikin olet Jumalan lahja, | pelasta esirukouksillasi kaikista vaaroista meidät, || 
jotka vietämme muistoasi.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Rietas on koko elämäni ja sieluni siveetön, | ruumiini saastainen ja mieleni epäpuhdas, | tekoni 
inhottavia ja olen tosiaan kokonaan syypää langettavaan tuomioon. | Minne nyt menisin? | Kehen 
muuhun turvaisin, kuin Sinuun? || Valtiatar, sääli ja tule pelastamaan minut.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi outoa ihmettä! | Oi uutta salaisuutta! | Oi peljättävää toimenpidettä! | lausui Neitsyt nähdessään  
ristillä, kahden ryövärin keskellä riippumassa Sinut, | jonka oli peljättävällä tavalla tuskattomasti 
synnyttänyt, | ja hän itki huutaen: | Voi rakas Lapseni! || Kuinka hirveä ja kiittämätön kansa 
onkaan naulinnut Sinut ristille!

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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