
1 

Maaliskuun 27. 
Pyhän marttyyri Matrona 
Tessalonikalaisen muisto 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.3.2007



2 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Sinä, Jumalassa viisas  ja kunniakas, / asetuit miehuullisesti vastustamaan juutalaisten pauhaamista 
ja röyhkeää raakuutta odottaen tulevaa,  /  iankaikkisesti  järkkymättömänä pysyvää nautintoa.  / Sen 
Sinä saavutitkin siirtyen maasta taivaallisiin häähuoneisiin // ja hajottamattomaan kuoroon. 

Vakaan kilvoituksesi haavojen kaunistamana Sinun, autuaan,  / suotiin nähdä Valtakunnan  ihanuus 
ja  Ylkäsi  kauneus.  /  Ansiosi  mukaisesti  Sinä  pääsit  hyvyyden  lähteelle  /  kooten  hedelmänä 
tuonpuoleisen jumalallisen ilon osallisuuden // ja kuolemattoman kunnian. 

Ei  orjuuden  ies,  ei  naisen  heikkous,  /  ei  nälkä  eivätkä  ruoskinnat  estäneet  Sinua,  kunniakas,  / 
osoittamasta marttyyrien kestävyyttä, / vaan sielun auliudella Sinä kärsit kidukset. / Sen tähden Sinä 
pääsitkin taivaan kammioihin // ja seisot nyt Luojasi edessä armolahjojen seppeleen kaunistamana. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi Neitsyt,  joka synnytit Jumalan, minun Vapahtajani,  /  lahjoita minulle katumuksen erinomainen 
ja pelastava  lääke,  / kyynelvirta  ja puolueettoman pelottavan tuomion hetken muisto,  /  että voisin 
Sinun rukoustesi avulla välttää kauhean kadotuksen // ja saavuttaa jumalallisen armon. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsyt, Äitisi, näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, / hän tuskaisesti valittaen lausui: / Herra, 
miten monista lahjoistasi nauttineet maksavatkaan Sinulle! / Mutta minä rukoilen: / Älä jätä minua 
yksin maailmaan, // vaan kiiruhda nousemaan ylös ja nostamaan kanssasi esiisätkin. 

Tropari, 4.säv. 

Sinun karitsasi Matrona huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: / Sinua, Ylkäni, minä rakastan ja 
Sinua etsien kärsin. / Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, / Sinun kuolemaasi kastettu, Sinun kanssasi 
haudattu.  /  Sinun  tähtesi  minä  kärsin  /  hallitakseni  kanssasi,  /  Sinun  edestäsi  kuolen  /  elääkseni 
kanssasi.  / Ota siis minut vastaan viattomana uhrina,  /  joka on rakkaudella uhrautunut Sinulle.  //   
Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Kanonit tavan mukaisesti. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan Matronan jumalallista kunniaa. Teofaneksen 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
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Kirkasta  ylistystäsi  veisaavat,  kun  nyt  karkeloit  ruumiittomien  jumalallisten  joukkojen  kanssa 
kaiken alkusyyn Jumalan ympärillä ja saat selvästi nauttia Jumalan kirkkaudesta. 

Kristus  Jumala,  joka näki  hyväksi ottaa orjan muodon halutessaan  vapauttaa  sen  turmeluksesta  ja 
kuoleman kahleista, kihlasi Sinut, Marttyyrimorsiamen, orjuuden ikeen alta. 

Armon miehuullistama nainen kukisti jumalallisen voiman avulla heikossa ruumiissakin kohotetuin 
kulmin ennen suunnattomasti pauhanneen meren. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmisiä rakastava Herra, jota salaisesti kutsutaan koitoksi, auringoksi ja valkeudeksi, meidän luokse 
alentumisesi portti säteili yliluonnollisesti kahta luontoasi. 

3. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Oi autuas Matrona, vakain mielin Sinä kestit rikollisen ja kauhean vankeuden hirveän kidutuksen. 

Kärsivällisesti  Sinä  kestit  tuskalliset  ruoskinnat  ja  sait  syvän  pimeyden  sijalle  jumalallisen 
valkeuden. 

Verivirtasi sammuttivat jumalattomuuden rovion ja kastelivat uskovaisia jumalisuuden vedellä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisin sanoin me ylistämme sinua, puhdas, joka otit kohtuusi Jumalan aluttoman Sanan ikään 
kuin arkki laintaulun. 

Katismatropari, 4.säv. 

Juhlaa rakastavat, nyt on koittanut kirkas juhla, / Kristuksen voittoisan taistelijan kunniakas muisto, 
/  joka  ilahduttaa  kaiken  säteillen  maailmalle  ihmeitten  säteitä  /  ja  tuoden  ihmisille  iankaikkisen 
armon. // Hänen rukoustensa tähden, Vapahtaja, pelasta maailmasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Jumalallisella  synnytykselläsi  Sinä,  puhdas,  /  uudistit  maasta  syntyneitten  himojen  turmeleman 
kuolevaisen olemuksen /  ja  nostit kaikki kuolemasta  turmeluksettomuuden elämään.  / Sen  tähden 
me kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, ylistetty Neitsyt, // niin kuin ennustitkin. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi  nuhteeton  Neitsyt,  Kristus  Jumalan  Äiti,  /  miekka  lävisti  pyhän  sielusi,  /  kun  näit  Poikasi  ja 
Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. / Oi siunattu, älä lakkaa rukoilemasta, // että Hän antaisi 
meille rikkomusten anteeksiannon lahjan. 

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

Troparit 

Jumalallisen  voiman  vahvistamana  Sinä,  Matrona,  pakenit  emäntäsi  katkerasta  orjuudesta,  sillä 
sielussasi lannistumaton mieli Sinä palvelit yksin Herraa. 

Karjuen, juopumuksesta hulluna ja raivon kouristuksissa tuo jumalaton silpoi raakojen heprealaisten 
tavoin ruoskalla ruumiisi, oi voittoisa marttyyri. 

Sinä,  marttyyri,  osoitit  nuorekasta  kärsivällisyyttä  suljettuna  valottomiin  paikkoihin  ja  nälkää 
nähden, mutta sait palkaksesi kuolemattomuuden pöydän. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kullasta tehty lampunjalka kuvasi edeltä Sinua, totista Jumalan Äitiä, joka kannoit ruumiillistunutta 
Jumalaa. Hän valistaa jumaluuden kirkkaudella kaiken. 

5. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Jumalassa viisas otti Sinut, Elämän antajan, kirkkaaksi kerskausseppeleekseen ja muutti pimeydestä 
jumalalliseen valkeuteen. 

Kristus tuki jalkasi uskon kalliolle, oi autuas, ja ojasi viisaasti askeleesi tykönsä. 

Autuaaksi ylistettävä, Jumalassa viisas Matrona, kun mielesi oli totisesti jumalallinen ja viisas, Sinä 
säteilet nyt marttyyrien kuorossa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  Jumalan  Äiti,  synnytit  jumaluuden  ja  ihmisyyden muodon,  jossa  ne  olivat  sekoittumatta  ja 
muuttumatta yhdistyneet. 

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 

Nyt  Sinä,  voittoisa  Matrona,  olet  saavuttanut  Eevan  toiveen  vastustamattoman  voiman 
jumaloittamana ja olet ansiosi mukaisesti saanut iankaikkisen kunnian.
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Kristuksessa  ei  ole  orjaa  eikä  vapaata,  vaan  omaksumasi  hyveen  kauneus  ja  jumalallinen  elämä 
leimaa Sinua, oi kukistumaton taistelija. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me tunnemme Sinut, viaton, Jumalan temppeliksi ja häähuoneeksi, mannaastiaksi, lampunjalaksi ja 
tauluksi, jonka sisälle on kirjoitettu säälistä ruumiillistunut Sana. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 27:ntenä päivänä muistelemme pyhää marttyyri Matronaa Tessalonikasta. 

Säkeitä 

Sinua, marttyyri Matrona, ei pidä unohtaa, vaikka kuolitkin vankilaan syvyyteen kätkettynä. 

Kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä Matrona kuoli vankilassa. 

Samana päivänä pyhä Kerykos Aproksesta pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Isä Kerykos, halua kantaa Sinua kuolleenakin sydämessäni ja kielelläni. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyri senaattori Filetosta ja hänen vaimoansa Lydiaa sekä 
heidän lapsiansa Makedonia, Teoprepiosta, komentaresios Kronidesta ja dux Amfilokiosta. 

Säkeitä 

Niin kuin Filetoksen ja Lydian liha oli yhtä, niin oli heillä yhteinen, rauhaisa loppukin. 

Teoprepios ja Makedon kuolivat yhdessä laulaen Herralle veisuja. 

Dux kuoli komentaresioksen kanssa palvelijan hallitessa. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit Ioanneksen ja Baroukhioksen. 

Säkeitä 

Ioanneksen  rohkeus  miekan  edessä  ei  suinkaan  ollut  vähäisempi,  vaan  suurempikin,  kuin 
Barukioksen. 

Samana päivänä profeetta Hanania pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Kolminaisuus oli kolmijalkasi, jumalallinen Hanani, jonka avulla kerroit tulevasta ennen loppuasi. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhittäjäisäämme  Paulosta,  Korintoksen  piispaa,  Argoksen  pyhän 
piispa Petroksen veljeä, lipunkantajaa, sekä pyhittäjäisäämme Evtykiosta.
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Säkeitä 

Onnellisesti Evtykios pääsi loppuun siirtyen maasta taivaaseen asumaan. 

7. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Auliisti  ja  uskalluksella  Sinä,  maineikas,  lähdit  totisen  Rakastajasi  tykö  huutaen  kiitollisena: 
Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Kunniakas  Matrona,  iloiten  ja  riemuiten,  täynnä  kaikkinaisia  hyveitä  Sinä  siirryit  maasta 
taivaalliseen kuoroon saaden kuolemattoman perintöosan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaikkinaisten hyveitten kirkastamana ja kaunistamana Sinä, Neitsytäiti, synnytit käsittämättömästi 
Isän lihaksi tulleen Sanan: 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 

Lihasta  päästyäsi  Sinä  sait  nähdä  rikkaan  valkeuden  säteet  ja  pääsit  asumaan  taivaan majaan  sen 
pimeän ja synkän asunnon sijasta,  johon Sinut, puhdas, oli suljettu,  ja Sinä huudat: Kaikki  luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Ihana on se seppele,  jonka Sinä, kunniakas, olet nyt  saanut Kaikkivaltiaan elävöittävästä oikeasta 
kädestä,  sillä  nähdessään  Sinut  verivirtojesi  purppuroimaksi  morsiamekseen  Hän  iloiten  kirkasti 
Sinut. Hänelle me huudamme: Me, kaikki luodut, kiitämme Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnytettyäsi totisen Jumalan Sinä, puhdas, osoittauduit totisesti Jumalan Äidiksi, jonka mukaisesti 
kannat  nimeäkin.  Sen  tähden  me  uskovaiset  ylistämme  jumalallisen  viisauden  mukaan  Sinua, 
nuhteeton Valtiatar, Jumalansynnyttäjäksi. 

9. veisu. Irmossi 

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

Troparit
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Sinun  valoisa  päiväsi,  oi  marttyyri,  säteilee  kolmiaurinkoisen  valkeuden  hengellistä  kirkkautta. 
Siinä ollessasi rukoile nytkin valistusta ylistystäsi veisaaville. 

Ruoskinnan tuskan palkaksi Sinä taistelija, sait taivasten perinnön, esikoisten kirkossa, ja siellä Sinä 
nyt vietät juhlaa ja varjelet meitä esirukouksillasi. 

Totisesti olet Sinä, puhdas, nyt  liittynyt Kristukseen, kuolemattomaan Ylkääsi Hänen jumalallisten 
haavojensa kukittamana ja marttyyriuden kalliista verestä säteilevänä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hellitä  rikkomusteni  kahleet,  oi  Jumalan  autuuttama  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  joka  yksin  olet 
synnyttänyt laupeuden lähteen, ja täytä minut hyvällä mielellä, että voisin ansiosi mukaisesti ylistää 
Sinua. 

Valovir relmä. 

Loput tavan mukaisesti, 1. hetki, ja päätös. 
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