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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Sinä,  pyhittäjäpiispa,  ammensit  runsaana  Kristuksen  tuntemisen  armoa  /  rintaan  nojanneen 
jumalallisen Saarnaajan ehtymättömästä lähteestä / ja jaoit sitä ihmisille astuen apostolien vertaista 
tietä.  /  Kun  Sinulla  on  hänen  kanssansa  uskallus  Jumalan  edessä,  //  rukoile  kaikkien  ylistäjiesi 
puolesta. 

Pyhittäjä  Antipas,  /  vietettyäsi  kuulun  elämän  ja  koottuasi  hyveitten  rikkauden,  /  täynnä 
kilvoituksen hyvyyksiä // Sinä lähdit Herran tykö niin kuin kerran Abraham. 

Niin Sinä tulit otolliseksi parempaan kunniaan / ja iloiten Kristuksen salaisuuden tuntevien kanssa / 
Sinä rukoilet nyt meidän puolestamme, // kun me uskolla kunnioitamme taisteluasi. 

Antipas,  saatuasi  Lohduttajan  ehtymättömistä  lahjoista  parannusten  armon  /  tule  parantamaan 
ruumiimme  ja  sielumme  kärsimykset.  /  Ota  pois  tuskat,  tee  loppu  kaikista  kivuista  /  ja  pelasta 
kaikista onnettomuuksista ja vaaroista ne, // jotka kunnioittavat muistoasi ja ylistävät Herraa. 

Kunnia… nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Sinulla, oi Jumalan armoittama Neitsyt Valtiatar, / on säälivä laupeus, / Sinulla on armeliaisuuden 
syvyys.  /  Peitä  niillä  minun  syntini  ja  pese  pois  kaikki  saasta,  /  joka  huolettomuuteni  tähden  on 
minuun  tarttunut,  / niin että kaikesta vahingosta pelastuneena  //  voisin  ylistää Sinuna  jumalallista 
nimeäsi iankaikkisesti. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun  Sinut,  Vapahtaja,  naulittiin  pahuudettoman  karitsan  tavoin  ristille  /  ja  kylkesi  lävistettiin,  / 
aurinko  pimeni,  maa  järisi  ja  kalliot  halkesivat.  /  Temppelin  jumalallinen  esirippu  repesi  Sinun 
pelostasi,  /  ja  tuskissaan  valittava  synnyttäjäsi,  Äitisi,  huusi:  //  Kunnia  olkoon  sanomattomalle 
laupeudellesi! 

Aamupalveluksessa 

Kanonit  tavan mukaisesti.  Pyhän  kanoni,  jonka  akrostikon  on: Kunnioitan  marttyyrien  joukossa 
kirkasta Antipasta. Joosefin runo. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

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

Troparit 

Marttyyri Antipas, säteillen kolmiaurinkoisen armon kirkkautta valista meidät, jotka vietämme tätä 
kirkasta juhlaasi, ja pelasta meidät himojen pimeydestä. 

Jumalan  Sana  osoitti  Sinut,  viisas,  kärsimystensä  todelliseksi  marttyyriksi  ja  Sinä  torjut  himojen 
jumalattomuuden ja hävität pahojen henkien kaiken kavaluuden.
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Lain  mukaisesti  Sinä,  isä,  paimensit  pyhitettyä  laumaasi  ja  ravitsit  sitä  Kristuksen  oppien 
vehreydessä. Nyt Sinä kaitset sitä korkeudesta kaunistuksenasi marttyyrien seppele. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton  Neitsyt,  josta  sanomattomasti  koitti  kaikille  vanhurskauden  Aurinko,  kirkasta 
valkeutesi salamin himojen ja onnettomuuksien yöhön joutunut sydämeni. 

3. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Sinä  vuodatit  opetuksen  virtoja,  jotka  kastelevat  uskovaisia  ja  kuivattavat  monijumalaisuuden 
sameat vedet. 

Meidän  heikkoutemme  poistajan  väkevyyden  vahvistamana  Sinä,  kunniakas,  mursit  pahojen 
henkien väkevyyden kilvoituksessa. 

Sinä,  pyhittäjä,  taivutit  pahojen  henkien  palvelijat  kunnioittamaan  totista  Jumalaa,  joka  suuressa 
laupeudessaan pukeutui kuolevaiseen lihaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  puhdas,  synnytit  Lunastajan,  joka  pelastaa  ihmiset  vihollisen  vankeudesta.  Sen  tähden  me 
hartaasti ylistämme Sinua. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 3.säv. 

Jumalallisen  rakkauden  jumalallisten  hiilten  sytyttämänä  /  Sinä,  pyhittäjäisä,  marttyyri  Antipas, 
sammutit  jumalankieltämisen tulen, /  ja kun Sinut viskattiin tuliseen vaskipatsaaseen, / Sinä lähdit 
illattomaan valkeuteen. // Rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Neitsytäiti  Valtiatar,  Sinä  osoittauduit  ahdistettujen  lohdutukseksi  /  ja  syntisten  armahdukseksi,  / 
sillä  kun  sinä  synnytit  ihmisten pelastuksen,  /  Sinä  tulit  uskovaisten  ainoaksi  turvalinnaksi.  /  Sen 
tähden me huudamme: // Rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Kun Sinut ristiinnaulittiin, maa  järkkyi,  / kun Sinut  surmattiin, valo kätkeytyi  ja kuolleet pääsivät 
kahleista. / Mutta puhdas Äitisi, Valtiatar, lausui katkerasti kyynelehtien: / Rakas Lapseni, veisuin 
minä ylistän suurta armoasi, // sillä Sinä kärsit tämän pelastaaksesi ihmiset.
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4. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Oi  voittoisa  marttyyri,  Sinun  sydämesi  linnaa  ei  rikollisten  väijytys  sortanut.  Niin  Sinä  uskon 
kiihkoa palaen osoittauduit tulta voimakkaammaksi. 

Valppaana Pyhän Hengen opetuksissa Sinä, maineikas, herätit totisen tiedon tuntoon ne, jotka olivat 
joutuneet jumalankieltämisen unen valtaan. 

Pyhittäjäisä, Sinä  tulit  täyteen Hengen armolahjoja  rintaan  nojanneen  teologin  suusta. Sen  tähden 
Sinä vuodatit jumalallisia opetuksia uskovaisille. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, oi Neitsytäiti, varjelluit turmeluksettomana synnytyksen jälkeenkin, niin kuin ennen sitä, sillä 
Sinä synnytit kaikkien Luojan, joka omasta tahdostaan pukeutui Sinusta ihmisruumiiseen. 

5. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Sinä, autuas, nousit hyveitten vuorelle, astuit tiedon suurimpaan pilveen ja puhuit Jumalan kanssa. 

Sanapunoksillasi Sinä, piispa, pyydystit jumalankieltämisen syvyydestä eksyneitä ihmisiä ja pelasti 
heidät armolla. 

Saarnaten  Jumalan  maailmaan  tulemisen  suurta  salaisuutta  Sinä,  pappismarttyyri,  teit  vähäiseksi 
epäjumalien Jumalan vastaisen korkeuden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalassa muodossa iäti oleva ylijumala ja Herra asettui asumaan Sinun kohtuusi, oi nuhteeton, ja 
pukeutui minun muotooni. 

6. veisu. 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 

Autuas  Antipas,  pidättyväisyydessä  Sinä  ristiinnaulitsit  jäsenesi  ja  kruunasit  kilvoitustaistosi 
marttyyrien taistelulla, johon kävit vakain mielin.
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Sinä,  voittaja,  seisoit  tuomioistuinten  edessä  julistaen  Hänen  lihaksi  tulemistansa,  joka  seisoi 
Pilatuksen istuimen edessä ja kuoletti ristillä vihollisen. 

Autuas Antipas,  halaten  ristillä  kuolleen  kuolemaa Sinä  astuit  tuliseen  vaskihärkään  ja  kuolleena 
Sinut kannettiin uhrina Herralle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, Sinun kohdussasi asustanut Herra on pyhä, pyhissänsä Hän lepää ja antaa kunnian niille, 
jotka uskolla Häntä kunnioittavat. 

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, 8.säv. 

Ylistäkäämme  velvollisuutemme  mukaan  veisuin  piispaa  ja  suurmarttyyria,  /  Pergamonin 
erinomaisten  suojelijaa  ja  yhteisen  vihollisen  vastustajaa  Antipasta,  /  sillä  hän  parantaa  särkevät 
hampaat. // Huutakaamme rakkaudella: Iloitse, autuas isä! 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 1:ntenä päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Antipasta, Pergamonin piispaa. 

Säkeitä 

Ihana  marttyyri  Antipas,  Sinä  taistelit  härän  kanssa,  jonka  tehtävä  ei  ollut  puskea,  vaan  polttaa 
Sinut. 

Yhdentenätoista Sinä, Antipas, paloit tuliseen härkään viskattuna. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Tryfainaa Kyzikonista. 

Säkeitä 

Tryfaina, joka piti lihan nautintoja savena, eroaa savilihastaan. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Farmutiosta. 

Säkeitä 

Farmutios lähti täältä farmutikuussa, eli siis huhtikuussa. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

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

Troparit 

Kuvaten  kolmea  nuorukaista  Sinä,  kunniakas  marttyyri,  seisoit  kavalasti  kuumennetussa 
vaskipatsaassa ikään kuin pätsissä ja huusit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

Jumalallisen  vilvoituksen  ympäröimänä  Sinä  et  lainkaan  palanut  tulen  keskellä  etkä  uhrannut 
epäjumalille, vaan huusit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

Jumalallinen voima vahvisti ikäsi heikkouden, lujan alasimen tavoin Sinä, isä, astuit kilpakentälle ja 
huusit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

Piispuuden  jumalallisen  armon  kaunistamana  ja  koristuksenasi  veresi  purppuroima  vaate  Sinä, 
viisas, nousit loistavasti iloiten ylhäiseen valtakuntaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Neitsyt,  Sinun  neitseellisistä  veristäsi  tuli  lihaksi  Isän  kanssa  yhtä  aluton  Sana  ja  oikaisi 
murtuneisuutemme. Siunattu olet Sinä naisten joukossa, nuhteeton Valtiatar. 

8. veisu. 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 

Enää Sinä et näe hyvyyksien korkeinta mieltä kuvastimen arvoituskuvissa, vaan varjojen väistyttyä 
kasvoista  kasvoihin.  Iloiten  Sinä  huudat  Hänelle,  joka  antoi  Sinulle  kunnian:  Kaikki  luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Rikolliset  kantoivat  polttouhrina  karitsan  tavoin  Sinut,  viisas  Antipas,  ylipaimen  Kristuksen 
jumalallisen  lampaan,  joka  paimensit  hyvin  Hänen  laumaansa.  Ja  Sinä  huusit:  Kaikki  luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Sinä,  viisas Antipas,  perustit  sydämesi  askeleet  jumalallisten käskyjen  kalliolle  eivätkä hirveitten 
rangaistusten tuulet tai kidutusten tulvat voineet Sinua järkyttää, vaan Sinä veisasit: Kaikki  luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Sinä,  marttyyri  Antipas,  saavutit  vakaasti  Kristuksen  kunnian  ja  sait  kaksinkertaisen  seppeleen 
totisena  paimenena  ja  voittoisana  taistelijana.  Niiden  koristamana  Sinä  huudat:  Kaikki  luodut, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt,  Sinä  kaikkien  Luojan  Äiti,  Sinä  Kaikkivaltiaan  jumalallinen  temppeli,  Sinä 
viljelemättömän tähkän kasvattanut kyntämätön maa, pelasta meidät, jotka aina huudamme Sinulle 
uskolle: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
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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. Irmossi 

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

Troparit 

Pyhitetty  marttyyri  Antipas,  pyhitettynä  pappina  Sinä,  piispa,  kuljit  pyhitetyn  tiesi,  pyhitetyn 
elämäsi Sinä pyhitit papillisesti Luojallesi ja Tekijällesi. 

Sinä,  autuas  ja  Jumalan  valitsema,  sait  kaikkinaisten  hyveitten  kaunistamana  ihanuudeksesi 
marttyyriuden kunnian ja asemaltasi jumaloituneena siirryit ihanan Herran tykö. 

Tänään Pergamos iloitsee papillisen paimenen jumalallisen juhlan johdosta ja kutsuu ympäristönsä 
kaupunkeja tykönsä. Iloon osallistuen seppelöikäämme mekin se veisuin. 

Oi  autuas,  pyhitettyjen  jäännöstesi  pyhitetty  astia  vuodattaa  parannusten  mirhaa,  joka  karkottaa 
pahanhajuiset himot ja levittää hyvää tuoksua niille, jotka ylistävät muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Neitsyt,  valoa  kantavasta  kohdustasi  meille  koitti  Valkeus,  auringon,  tähtien  ja  koko 
luomakunnan Luoja. Rukoile hartaasti, että Hän valistaisi ylistystäsi veisaavat. 

Irmossi 

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

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä, palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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