Minea
Syyskuun 7
Ylen pyhän Jumalansynnyttäjän syntymän esijuhla; pyhä marttyyri
Sozon.
Julkaistu Ortodoksi.netissä 4.9.2011

1. Jos esijuhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantai-iltana, alkupsalmin ja psalmikatisman
jälkeen, veisaamme avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 esijuhlan stikiiraa,
Kunnia, Oi pyhä, puhdas Neitsyt, nyt, sävelmäjakson 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle.
Saatto, Oi Jeesus Kristus, ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia,
nyt, Koko maailman ilon lähde, Ylösnousemustropari, esijuhlan tropari Tänään syntyy
Iisain juuresta ja päätössiunaus.
(Pyhän palvelus lauletaan ehtoonjälkeisissä palveluksissa, mutta jos pyhän muistoa
juhlitaan, lauletaan avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 3 esijuhlan ja 3 pyhän
stikiiraa. Virrelmästikiiroissa Kunnia, pyhän stikiira, nyt, esijuhlan stikiira. Lauletaan myös
pyhän tropari.)
2. Sunnuntaina aamupalveluksessa, psalmin 51 jälkeen, kolminaisuuskanoni ja
Kolminaisuustroparit Totisesti on kohtuullista, Pyhä Jumala, esijuhlan tropari ja
heksapsalmit. Jumala on Herra jälkeen ylösnousemustropari kahdesti ja esijuhlan tropari
kerran. Psalmikatismat. Ensimmäisen kunnian jälkeen 2 sävelmäjakson katismatroparia ja
esijuhlan katismatropari Synnyttyäsi ihmeellisesti, toisen kunnian jälkeen taas 2
sävelmäjakson katismatroparia 1 esijuhlan katismatropari Nyt kaikki taivaalliset
riemuitsevat, Kiitetty olet Sinä, Herra, sävelmäjakson mukainen hypakoe sekä antifonit.
Prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja esijuhlan kanoni, jonka liitelauselma on Kaikkeinpyhin
Jumalansynnyttäjä, 3:nnen veisun jälkeen katismatropari Riemuitkoon taivas kerran.
6:nnen veisun jälkeen sävelmäjakson kontakki ja iikossi, päivän pyhien muisto, katabasiat
Mooses teki ristinmerkin sekä aamupalveluksen evankeliumi. Jumalansynnyttäjän
kiitosvirsi. Sävelmäjakson eksapostilario ja esijuhlan Riemuitse, koko luomakunta.
Virrelmästikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 esijuhlan Tulkaa, Aadamista syntyneet,
kunnia, evankeliumistikiira, nyt Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu.
3. Liturgiassa antifonipsalmit ja autuudenlauseet, joissa lauletaan 4 sävelmäjakson
mukaista troparia ja 4 troparia esijuhlan kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen
sävelmäjakson, esijuhlan ja temppelin pyhän troparit sekä esijuhlan kontakki Tänä
päivänä Neitsyt ja Jumalansynnyttäjä Maria (katso 6:nnen veisun jälkeen). Ristin
ylentämistä edeltävän sunnuntain epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista, Me
näimme totisen valkeuden, ja päätös.

Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, Jumalansynnyttäjän stikiirat, 1.säv.
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Kun Sinä, puhdas, synnyit, koittivat maailmalle koko maailman ilon hengelliset säteet,
jotka kertovat kaikille ennalta kunnian auringosta, Kristus Jumalasta. Sinä osoittauduit
totisen ilon ja armon välimieheksi.
Tämä esijuhlasi kunnia julistaa kaikille hyviä tekojasi, joita Sinä, puhdas, teet
suopeudessasi ihmisille. Sinä olet tämän riemun aiheuttaja ja tulevan ilomme sekä
jumalallisen ihanuuden nautinnan syy.
Tänään syntyy Joakimista ja siveästä Annasta Jumalaa itsessään kantanut Neitsyt,
puhdas Jumalansynnyttäjä, profeettain kunnia ja Daavidin tytär. Syntyessänsä hän
poistaa meistä Aadamin kirouksen.
Pyhän stikiirat, 4.säv.
Kun meidän heikkouteemme vapaaehtoisesti pukeutuneen voima vahvisti Sinun
heikkoutesi, oi autuas, Sinä kävit iloiten loppuun marttyyrien tien ja murskasit ihanilla
jaloillasi voimattoman vihollisen. Sen tähden ihmisiä rakastava Jeesus, meidän
sielujemme Vapahtaja, punoi Sinulle voittoseppeleen.
Kun Sinua, oi kunniakas, haavoitettiin, Sinä haavoitit vihollisia ja löit heidät maahan, sillä
risti oli aseenasi ja olit selvästi pukeutunut murtumattomaan haarniskaan. Voimanasi oli
rakkaus, joka siirsi Sinut hengelliseen valtakuntaan voittamattomana marttyyrina ja
taivaallisena ihmisenä.
Sinä otit selvästi esimerkiksesi Sinun tähtesi vapaaehtoisesti kärsineen Vapahtajan ja
Herran, oi voittoisa Sozon, ja antauduit vapaaehtoisesti kidutuksiin, silpomiseen ja
sietämättömiin tuskiin. Sen tähden Hän on palkinnut Sinut taivaallisin armolahjoin ja
osoittanut Sinut parannuslähteeksi Sinua rakastaville.
Kunnia... nyt... 4.säv.
Oi pyhä, puhdas Neitsyt, enkelten joukot taivaissa ja me, ihmissuku, maan päällä
ylistämme puhdasta syntymääsi, sillä Sinä tulit kaikkien Luojan, Kristus Jumalan, Äidiksi.
Me pyydämme: Älä lakkaa rukoilemasta Häntä meidän edestämme, sillä Sinuun me
Jumalan jälkeen olemme toivomme panneet, oi ylistetty ja aviota tuntematon
Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiirat, 8.säv.
Oi suurta ihmettä! Tänään kasvaa vanhurskaista Joakimista ja Annasta, hedelmättömästä
kohdusta ja lapsettomuudesta kukkaan puhkeava vesa, aviota tuntematon Jumalan Äiti.
Hänen syntymänsä takia iloitsevat profeettain joukot ja kaikki patriarkat.
Liitelauselma: Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi.
Tänään Daavid riemuitsee, Iisai karkeloi ja Leevi ylistää. Vanhurskas Joakim iloitsee
hengessä ja Annan lapsettomuus päättyy, kun Sinä, Jumalan armoittama puhdas Maria,
synnyt. Enkelten joukot ja me kaikki ihmiset ylistämme autuaaksi jumalallista kohtuasi.
Liitelauselma: Kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi.
Iloitkaa, kaikki ihmiset! Iloitse, Herran temppeli! Iloitse, pyhä vuori! Iloitse, jumalallinen
pöytä! Iloitse, valoa levittävä lamppu! Iloitse, oikeauskoisten puhdas kunnia! Iloitse, Maria,
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Kristuksen, Jumalan Äiti! Iloitse, viaton! Iloitse, tulinen valtaistuin! Iloitse, maja! Iloitse,
tulessa palamaton pensas! Iloitse, kaikkien toivo!
Kunnia... nyt... 4.säv. Germanoksen runo
Koko maailman ilon lähde, / veisuin suuresti ylistetty Neitsyt, / on syntynyt meille
vanhurskaista Joakimista ja Annasta. / Neitseen täydellinen puhtaus on tehnyt hänet
Jumalan eläväksi temppeliksi / ja totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. / Hänen rukouksiensa
tähden lähetä, oi Kristus Jumala, / maailmallesi rauha ja sieluillemme suuri armosi.

Tropari, 4.säv.
Tänään syntyy Iisain juuresta ja Daavidin kupeesta meille Jumalan lapsukainen Maria.
Sen tähden kaikkeus iloitsee ja uudistuu, taivas ja maa iloitsevat yhdessä. Ylistäkää
häntä, kaikki te kansakunnat! Joakim riemuitsee ja Anna viettää juhlaa huutaen:
Hedelmätön synnyttää Jumalansynnyttäjän, meidän Elämämme kasvattajan.

Aamupalvelus
Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv.
Synnyttyäsi ihmeellisesti hedelmättömästä äidistä Sinä synnytit yliluonnollisesti
neitseellisestä kohdusta. Sinä osoittauduit ihanaksi vesaksi, josta puhkesi kukkaan
maailman Elämä. Sen tähden taivasten voimat huutavat Sinulle, Jumalansynnyttäjä:
Kunnia olkoon puhtaalle syntymisellesi! Kunnia olkoon neitseydellesi! Kunnia olkoon
raskaudellesi, Sinä ainoa puhdas!
Kunnia... nyt... Sama uudelleen
Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 5.säv.
Nyt kaikki taivaalliset riemuitsevat, ja ihmissuku viettää heidän kanssaan juhlaa. Myös
profeetat iloitsevat salaisesti, sillä tänään syntyy hän, jonka he muinaisina aikoina näkivät
vertauskuvallisesti pensaana, manna-astiana, sauvana, pilvenä, porttina, valtaistuimena ja
suurena vuorena.
Kunnia... nyt... Sama uudelleen

Psalmi 51. Esijuhlan kanoni Jumalansynnyttäjälle ja pyhän kanoni
Jumalansynnyttäjän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Jumalan lapsukaisen,
Neitseen, syntymää. Joosefin runo.
1. veisu. 4.säv. Irmossi
"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
Riemuitkaamme tänään ja veisatkaamme iloiten ylistystä Jumalanäidin jumalalliselle
syntymälle, sillä hän synnytti ilon koko maailmalle ja teki lopun Esiäidin murheesta.
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Synnin hedelmättömäksi tekijä, jonka laki edeltä kuvasi ja josta jumalalliset profeetat
edeltä saarnasivat, puhdas ja viaton Valtiatar syntyy hedelmättömästä äidistä.
Sinä tulit yliolennollisen Kuninkaan temppeliksi ja palatsiksi, sillä asetuttuaan Sinuun
asumaan Hän tekee uskovaiset Pyhän Kolminaisuuden asunnoiksi.
Sinä, Jumalan Morsian, osoittauduit ihanaksi häähuoneeksi ja Jumalan korkeaksi
valtaistuimeksi, sillä lihallisesti Sinussa istuttuaan Hän hyvyydessään herättää tiedon
valkeuteen kadotuksen pimeydessä olleet.
Pyhän kanoni. Theofaneksen 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
Kunniakas Sozon, rukoile hyväntekijä Herraa pelastamaan kaikista kiusauksista, vaaroista
ja ahdistuksista meidät, jotka tänään ylistämme muistoasi.
Oi kunniakas marttyyri, Kristus on osoittanut Sinut kirkkaaksi tähdeksi, joka kirkon
korkeudessa totisesta kirkasta koko maailman taistojesi valolla.
Oi autuas Sozon, kärsivällisyyden nuolilla Sinä lävistit Herran viholliset ja kukistit
miehuullisuuden miekalla niiden sotajoukot. Sen tähden Sinä sait voittoseppeleen.
Jumalansynnyttäjälle
Isän tahdosta Sinussa sikisi jumalallisesta Hengestä Jumalan Poika, ja Sinä synnytit
lihallisesti Hänet, joka on äidittä syntynyt Isästä ja meidän tähtemme isättä Sinusta.

Jumalansynnyttäjän kanoni. 3. veisu. Irmossi
"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt ja monilapsinen synagooga on
heikoksi tullut, huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: Pyhä olet Sinä, Herra!"
Troparit
Hedelmättömästä maasta syntyy hedelmällinen maa, joka kantaa hedelmänään hyvyyden
viljelijän, elämää kantavan tähkäpään, joka ravitsee kaiken jumalallisesta viittauksesta.
Tänään on puhjennut esiin neitseyden sauva, ja se on kantava kukkanaan istuttajamme
Jumalan, joka suuressa hyvyydessään kitkee pahat taimemme.
Katso, hedelmättömästä kalliosta on syntynyt lohkaisematon vuori, ja se kantaa
hedelmänään hengellisen kiven, joka murskaa paholaisen kaikki epäjumalat.
Lain varjokuvat kertoivat Sinusta, oi Neitsyt, sillä Sinä kannoit luonnon lakeja seuraamatta
Lainantajaa kohdussasi, ja selittämättömästi Hän säilytti Sinut turmeluksettomana ja
saastattomana.
Pyhän kanoni. Irmossi
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"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni,
/ turvani ja tukeni."
Troparit
Kristuksen tähden virtoina vierivä veresi sammutti jumalattomien tulen, oi autuas, voittoisa
marttyyri.
Sortumattoman linnoituksen tavoin Sinä, kunniakas, kestit kärsivällisesti kidutukset ja niin
tuhosit eksytyksen varustukset.
Uskon lingolla Sinä, kunniakas, tuhosit hengellisen hirmuvaltiaan ja hänen sotajoukkonsa
ikään kuin Daavid Goljatin.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Jumalan Äiti, yksin Sinä olet välittänyt maan päällä oleville yliluonnollisen hyvyyden.
Sen tähden me huudamme Sinulle: Iloitse!
Irmossi
"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni,
/ turvani ja tukeni."

Pyhän katismatropari, 4.säv.
Uskon kautta pelastuneena Sinä, paljon kilvoitellut Sozon, tulit myrskyyn joutuneitten
pelastavaksi satamaksi Kristuksen, Jumalan kaitselmuksesta, sillä Sinusta kumpuaa
parannusvirtoja halajaville ja Sinä teet joka päivä lopun tautien poltteesta. Sen tähden me
uskoen ylistämme jumalallista muistoasi.
Kunnia... nyt... Esijuhlan katismatropari, 8.säv.
Riemuitkoon taivas ja maa iloitkoon, / sillä maan päälle on laskeutunut Jumalan taivas,
valittu Jumalan morsian. / Hedelmätön imettää pienokaista Mariaa. / Joakim iloitsee
lapsen syntymästä ja huudahtaa: / "Daavidin juuresta on syntynyt sauva, josta puhkeaa
kukka. Kristus!" / Totisesti yliluonnollinen ihme!

Jumalansynnyttäjän kanoni. 4. veisu. 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!"
Troparit
Maan päällä syntyy enkeleitä korkeampi Neitsyt. Hän on vertaamaton pyhyydessä ja
puhtaudessa, ja hän synnyttää Kristuksen, kaikkien puhdistuksen, pyhityksen ja
täydellisen lunastuksen.
Autuas on Annan kohtu, sillä se synnytti hänet, jonka kohtuun asettuu autuas ja
rajoittamaton, kaikille uskoville uudestisyntymisen antava Sana.
Nyt alkaa pahuuden pimeys häipyä, sillä Auringon elävä pilvi on noussut hedelmättömästä
kohdusta, viaton Neitsyt, jonka kirkkaan syntymän juhlaa me nyt vietämme.
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Oi Neitsyt, Sinä kasvoit Annasta ikään kuin hedelmällinen öljypuu Iisain juuresta, ja
Sinusta on kasvava armollinen Sana, jonka armo ja totuus käy kaiken edellä.
Pyhän kanoni. Irmossi
"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, / ristille ylennettynä / seurakunta
hämmästyksen valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: / Kunnia olkoon,
Herra, Sinun voimallesi."
Troparit
Jumalan rakkauden polttamana Sinä, autuas, poltit sanoillasi jumalattomien eksytyksen
kuivan risukon ja iloiten huusit: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.
Sinä voittoisa ja maineikas marttyyri, joka olit Herran pyhäksi rakentama temppeli, ryntäsit
jumalattomien temppeliin ja urheasti murskasit heidän epäjumalansa.
Oi ihmeellinen voittaja Sozon, Sinun pyhä temppelisi on osoittautunut parantolaksi niille,
jotka uskoen sinne käyvät ja siellä ylistävät urotekojasi.
Jumalansynnyttäjälle
Aviota tuntematta Sinä, oi Neitsyt, synnytit, mutta osoittauduit synnytyksen jälkeenkin
neitseeksi. Sen tähden me vakain uskoin ja vaikenemattomin äänin huudamme Sinulle:
Iloitse, Valtiatar!

Jumalansynnyttäjän kanoni, 5. veisu. Irmossi
"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, / sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt,
kannoit povessasi yli kaiken olevan Jumalan / ja synnytit iankaikkisen Pojan / ja nyt
lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat."
Troparit
Nyt syntyy sinetöity kirja, jota ihminen ei lue luonnon lakien mukaisesti, vaan se
säilytetään Sanan asumukseksi, niin kuin profeettain kirjat Hengessä ovat ilmoittaneet.
Tänään on syntynyt pelastava viinipuu ja se on kantava kuihtumattoman, jumalallisen
rypäleen, joka vuodattaa mehua, ja jokainen, joka sitä juo, saa hedelmäksi salaisesti
jumalallisen ja pelastavan ilon.
Karkeloikaa, enkelit, ihmisten kanssa! Tänään on hedelmättömästä äidistä syntynyt
Neitsyt. Hän on tehnyt lopun murheesta ja ennustaa iloa niille, jotka viettävät hänen
jumalallisen syntymänsä juhlaa.
Jumalallinen profeetta kuvasi Sinua, Neitsyt, selvästi uudeksi kirjaksi, johon Isän sormi
kirjoittaa Sanan. Hyvyydessään Hän kirjoittaa elämän kirjaan kaikki, jotka ovat Hänelle
kuuliaisia.
Pyhän kanoni. Irmossi
"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / käännyttäen
pois tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, / jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat."
Troparit
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Kolminaisuuden valkeudessa loistaen Sinä, marttyyri, osoittauduit aina kirkkaaksi
valistajaksi, joka teit vähäiseksi jumalattomuuden monijumalaisen pimeyden.
Veresi puna osoitti Sinut, autuas, kukoistavaksi ruusuksi, joka levität maailman ihmeitten
hyvää tuoksua.
Kristuksen viinipuun hengellisenä rypäleenä Sinä vuodatat marttyyriuden raitistavaa viiniä
niille, jotka uskoen Sinua ylistävät.
Jumalansynnyttäjälle
Sinä olet voittamaton aseemme vihollisia vastaan. Sinut, oi Jumalan morsian, me olemme
saaneet ankkuriksi ja pelastuksemme toivoksi.

Jumalansynnyttäjän kanoni, 6. veisu. Irmossi
"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, / viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta
juhlaa, / paukuttakaamme riemuiten käsiämme / ja hänestä syntynyttä Jumalaa
ylistäkäämme."
Troparit
Tänään on syntynyt ihmiskunnan valkeuteen johtava silta, taivaalliset portaat, selvä
Jumalan vuori, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, jota me autuaaksi ylistämme.
Anna - kotilo - on tuottanut purppuran, joka on värjäävä Kuninkaan ruumiillistumisen villan.
Häntä me kaikki arvon mukaisesti veisuin ylistämme.
Pienestä pisarasta on nyt puhjennut lähde, viaton Neitsyt, joka kannettuaan pelastuksen
syvyyden tekee lopun monijumalaisuuden äärettömistä virtauksista.
Jumalansynnyttäjä, aina autuaaksi ylistettävä Neitsyt, Sinä kasvoit hedelmättömästä
juuresta ja kitkit yliluonnollisen, jumalallisen vesasi kautta juurineen pahuuden ohdakkeen.
Pyhän 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
Jumalan rakkauden tähden valmiina teuraaksi Sinut kannettiin Hänen pöytäänsä
viattomana uhrilahjana. Sen tähden me hartaasti kunnioitamme Sinua, oi maineikas.
Purjehdittuasi kastumatta halki eksytyksen ulapan Sinä, autuas marttyyri, saavutit ylhäisen
valtakunnan sataman, jossa saat nauttia iankaikkisesta tyvenestä.
Armottomasti vainooja raastoi sisuksesi rautakynsin, mutta Sinä, autuas, annoit
kunniakkaasti henkesi Jumalan käsiin.
Jumalansynnyttäjälle
Voi kaikkia ihmeitä suurempaa ihmettä! Neitsyt kykeni sijoittamaan Hänet, joka pitää
kaiken hallussaan, kun Hän sikisi miehettä hänen kohdussansa.
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Irmossi
"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon
kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä / Sinun kyljestäsi
vuotaneella puhtaalla verellä."

Esijuhlan kontakki, 3.säv.
Tänä päivänä Neitsyt ja Jumalansynnyttäjä Maria, taivaallisen Yljän purkamaton
häähuone, syntyy Jumalan tahdon mukaisesti hedelmättömästä äidistä valmistautuakseen
Jumalan Sanan vaunuiksi, sillä siihen oli ennalta määrätty jumalallinen portti ja totisen
Elämän Äiti.
Iikossi
Jumalan lapsukainen Maria annettiin hedelmäksi hedelmättömälle. Hänet olivat profeetat
muinoin nähneet Hengessä, ja tänään me näemme hänet karkeloimassa Annan
helmassa. Käykäämme hengellisesti uskovan Joakimin kanssa aterialle ja kutsukaamme
kaukana olevatkin mukaan sanoen: Nyt on maailman uusi kutsu kasvanut
hedelmättömästä kohdusta, jumalallinen portti ja totisen Elämän Äiti.

Synaksario
Saman kuun 7:ntenä päivänä, pyhän marttyyri Sozonin muisto.
Säkeitä
Sozon kesti ruumiin tuskat katsoessaan Häneen, joka yksin pelastaa sielun. Sozon kuoli
seitsemäntenä (päivänä) veriseksi hakattuna.
Samana päivänä pyhien apostolien Eyodoksen ja Onesiforoksen muisto.
Miekka surmaa pyhän Eypsykhioksen.
Säkeitä
Auliisti kävi Eypsykhios miekan eteen iloisena, kun sai uhrata sielunsa Luojalle.
Samana päivänä vietämme pyhittäjä Lukaksen kuolonuneen nukkumisen juhlaa. Hän oli
kotoisin Lykaonin alueelta ja Syvän Puron nimellä tunnetun Vapahtajan luostarin kolmas
igumeni.
Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

Jumalansynnyttäjän kanoni, 7. veisu. Irmossi
"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, / vaan miehuullisesti torjuttuaan
uhkaavan tulen iloitsivat veisaten: / Kiitetty olet Sinä, / yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja
Jumala."
Troparit
Autuaiksi ylistetään Joakimia ja Annaa, sillä he synnyttivät selvästi autuaan ja puhtaan
Jumalansynnyttäjän. Hän oli kantava autuaan Sanan, joka tekee autuaiksi kaikki
uskovaiset.
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Oi puhdas, vanhempasi saivat Sinut kalliiksi lahjaksi, sillä Sinussa oli sikiävä Jumala, joka
hyvine lahjoineen tekee rikkaiksi ne, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja
Jumala!
Viiniä ihanampaa oli maitosi, oi Jumalan kutsuma Anna, sillä Sinä imetit ihanilla rinnoillasi
Häntä, joka oli imettävä Sanaa, kaiken elävän maidon antajaa ja Ravitsijaa.
Karkeloi, Daavid, soita harppuasi ja tanssi, sillä katso, se arkki, josta Sinä muinoin
ennustit, on tullut hedelmättömästä kohdusta valmiina vastaanottamaan luomakunnan
Kuninkaan ja Jumalan.
Pyhän kanoni. Irmossi
"Persian pätsissä / Aabrahamin sukukunnan lapset / enemmän jumalisuuden innon kuin
liekkien polttamina huusivat: / Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra."
Troparit
Tuskallisten kidutusten pätsiin heitettynä Sinä, marttyyri, sait Jumalalta kärsivällisyyden
virvoituksen ja huusit kiitollisena: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra.
Oi marttyyri, kun Sinun sielusi oli kaikkea kultaa kirkkaampi, Sinä et suostunut uhraamaan
kullasta tehdylle elottomalle jumalalle, vaan tarjosit itsesi hyväntuoksuiseksi uhriksi
Jumalalle.
Oi kunniakas marttyyri, suuri Paimen liitti Sinut, lammasten paimenen, eksymättömään
laumaansa osoitettuaan, että hengelliset sudet eivät Sinua voineet syödä.
Jumalansynnyttäjälle
Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, / sillä Sinun kauttasi, oi
Jumalansynnyttäjä, / on annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: / Siunattu olet Sinä
naisten seassa, oi puhtahin Valtiatar!

Jumalansynnyttäjän kanoni, 8. veisu. 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
Käykäämme veisuin ylistämään ja kunnioittamaan hänen jumalallista syntymäpäiväänsä,
joka Hengessä antoi ruumiin suuresti ylistetylle ja ylijumalalliselle Sanalle, ja
huutakaamme: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina.
Karkeloikaa, te jumalalliset profeetat, ja kunnioittakaa Neitseen syntymäpäivää, sillä hän
toteutti kaikki saarnanne, kun synnytti teidän ilmoittamanne Kristuksen, kaiken Kuninkaan,
jota me korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.
Vuoret, ratketkaa riemuun! Apostolit ja marttyyrit karkeloikaa! Pyhittäjät ja vanhurskaat,
iloitkaa tänään, Herran Äidin syntymäpäivänä ja huutakaa: Veisaten ylistäkää Herraa ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
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Hyväntuoksuinen omena on puhjennut kukkaan, jumalallinen ruusu on ilmestynyt. Tänään
se täyttää maan ääret hyvällä tuoksullaan ja tekee lopun synnin pahasta hajusta. Hän on
Sanan puhdas Äiti, jota me korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.
Sinä ihmisten jumalallisen Hengen armolahjoista hedelmätön luonto, iloitse tänään, kun
näet Jumalan lapsukaisen syntyneen hedelmättömästä äidistä, ja huuda: Herran luodut,
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Pyhän 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
Sinä, viisas, kunniakas ja autuas, kartoit kosketusta kullasta rakennettuun ja annoit
köyhille ehtymättömän rikkauden, jonka olit marttyyriuden kautta itsellesi hankkinut
huutaessasi: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Käyden lihassa lihatonta vastaan Sinä kukistit sen, sillä Kristus taisteli rinnallasi. Sen
tähden Hän antoi Sinulle, oi kunniakas, palkinnoksi ihmeitten voiman, ja iloiten Sinä huusit
Hänelle: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Oi maineikas Sozon, Sinä avasit suusi ja se täyttyi Hengestä, mutta Luojaa ja Jumalaa
pilkkaavien vihollisten suun Sinä täytit kaikkinaisella häpeällä ja huusit iloiten Kristukselle:
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, yksin Sinä olet kaikista sukupolvista osoittautunut Jumalan Äidiksi.
Sinä, nuhteeton, tulit jumaluuden asumukseksi, sillä lähestymättömän valkeuden tuli ei
Sinua polttanut. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi Maria, Jumalan morsian.
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."

Jumalansynnyttäjän kanoni, 9. veisu. Irmossi
"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon / ja viettäkööt juhlaa
ruumiittomat henkiolennot / kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: /
Iloitse autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!"
Troparit
Katso, Jumalan pyhä paikka on selvästi esillä, Kuninkaan kunniakas kaupunki on
rakennettu, valoisa paratiisi on kirkkaasti puhjennut kukkaan, sillä tämä on paratiisin
välittäjä ja ihmisten sovinto Jumalan kanssa.

10

Tänään on ilmestynyt lamppu, kultainen lampunjalka, jossa asuttuaan ikiaikainen valkeus
valistaa hirveitten tekojen yössä olevat, tekee lopun jumalankieltämisen pimeydestä ja
totisesti uskon kautta tekee kaikki osallisiksi päivästä.
Tänään maa karkeloi, sillä se on nähnyt Jumalan uuden ja ihanan taivaan syntyvän.
Hänessä asuttuaan lihallisesti Hän, joka on taivastenkin yläpuolella, korottaa ihmiset ja
jumaloittaa hyvyydessään kaikki. Häntä me uskoen veisuin suuresti ylistämme.
Ihanasta parista, Annasta ja Joakimista, on kasvanut tahraton hieho, josta juottovasikka
tulee uhrattavaksi maailman edestä, ottaakseen pois ihmisten rikkomukset ja tehdäkseen
lopun pahoille hengille kannetuista uhreista.
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinä Valon synnyttäjä, valista meidät, jotka vietämme
kirkkaan syntymäsi juhlaa Hengessä, ja osoita meidät osallisiksi tulevasta valkeudesta.
Anna äidillisten rukoustesi kautta meille rauha ja lunastus.
Pyhän kanoni. Irmossi
"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan
erillään olleet luonnot. / Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten
ylistämme."
Troparit
Sinä, marttyyri, osoittauduit kulmakivi Kristuksen valituksi kiveksi, kun Sinä maassa
vieriessäsi hajotit eksytyksen linnoituksen ja teit uskovaisten sydämet entistä
vahvemmiksi.
Kristuksen Kirkko on saanut Sinut, marttyyri, elämän virraksi, sillä Sinun veresi kastelee
sitä veden tavoin ja sillä on aina kaunistuksenaan taisteluittesi ja ihmeittesi ihanuus.
Sinä, jumalallinen, sait taisteluittesi ja ihmeittesi palkaksi taivasten valtakunnan. Muistele,
oi kunniakas Sozon, aina siellä meitä, jotka uskoen vietämme pyhää muistojuhlaasi.
Jumalansynnyttäjälle
Oi ainoa Jumalan armoittama Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä synnytit laupeuden lähteen.
Täytä minut hyvällä mielellä, että otollisesti ylistäisin suuruuttasi.
Irmossi
"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan
erillään olleet luonnot. / Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten
ylistämme."

Marttyyrin eksapostilario, 2.säv.
Kalliin ristisi aseella varustautuneena kilvoittelijasi, oi Sana, voitti väkevästi vihollisvoimat
ja saattoi hirmuvaltiaat häpeään. Hän taisteli Sinun tähtesi, valtias Kristukseni, ja nyt hän
hallitsee lakkaamatta Sinun kanssasi.
Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.
Riemuitse, koko luomakunta, ja tunne iloa, sillä jumalisesta Annasta, joka tarkoittaa
Armoa, ja jumalallisesta Joakimista syntyy vastoin odotuksia puhdas Maria, viaton
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Jumalansynnyttäjä, jonka hedelmä koitui pelastukseksi ihmisille, Kristus, hänestä
selittämättömästi lihaksi tullut Jumala.

Kiitosstikiirat, 2.säv.
Tulkaa, Aadamista syntyneet, ylistäkäämme veisuin Daavidista syntynyttä Kristuksen
synnyttäjää, puhdasta Neitsyttä Mariaa.
Liitelauselma: Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi.
Kantakaamme kiitosta Lunastajalle, Herralle, joka antoi meille hedelmättömästä äidistä
Jumalansynnyttäjän, ainoan ainaisen neitseen.
Liitelauselma: Kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi.
Tänään iloitsee koko maailma, sillä hedelmättömästä kohdusta syntyy ihmeellisesti minun
Herrani Äiti.
Kunnia... nyt... 2.säv.
Hedelmätön Anna / synnyttää tänään kaikkeuden kuningattaren ja Jumalan asumuksen. /
Hän on iankaikkisen Jumalan temppeli, / häpeämättömän tuonelan tuho ja esiäiti Eevan
elämä ja turva. / Sen tähden huutakaamme mekin hänelle: / Siunattu olet Sinä naisten
joukossa, ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä!
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