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Typikon 

1.  Jos  marttyyrien  muisto  osuu  ensimmäisen  paastoviikon  keskiviikoksi,  niin  tiistaiaamuna 
laulamme  avuksihuutostikiiroina  3  triodionin  stikiiraa  ja  3  pyhien  stikiiraa  Kestäen  urheasti 
ajallisen, Kunnia, nyt, kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle. Oi  Jeesus Kristus  ja päivän parimiat. 
Virrelmästikiiroina  triodionin  stikiira  kahdesti  ja  marttyyristikiira,  Kunnia,  nyt,  kärsimysstikiira 
Jumalansynnyttäjälle.  Herra,  nyt  Sinä  lasket,  Pyhä  Jumala,  Iloitse,  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt  ja 
päätös. 

2.  Keskiviikkoaamuna  Jumala  on  Herra  jälkeen  pyhien  tropari  kahdesti  ja  Jumalansynnyttäjän 
tropari. Pyhien katismatroparit järjestyksessä. neljännen säv:n 1. antifoni, prokimeni Ihmeellinen on 
Jumala  pyhissänsä,  Kaikki,  joissa  henki  on,  ja  pyhien  aamupalveluksen  evankeliumi.  Luetaan 
psalmi 50(51). Kunnia, Voittajien rukouksien tähden, Nyt, Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, 
Armahda  minua  Jumala,  ja  stikiira  Daavid  huusi  profeetallisesti  psalmeissa.  Jumalansynnyttäjän 
kanoni  Kuljettuaan  veden  yli  kuin  kuivaa  maata  ja  pyhien  kanoni.  kolmannen  veisun  jälkeen 
katismatropari. kuudennen veisun jälkeen pyhien kontakki ja iikossi sekä Synaksario. Katabasioina 
Minä  avaan  nyt  suuni. Me  ylistämme Sinua  lauselmineen. Eksapostilariot,  kiitosstikiirat, Kunnia, 
Kristuksen  taistelijat,  te olette kirkastaneet, Nyt, Me uskovaiset  ylistämme autuaaksi Sinua. Suuri 
ylistysveisu ja pyhien tropari. Hetket, joissa troparina Me rukoilemme Sinua, oi ihmisiä rakastava ja 
kontakkina  Jättäen kaikki maailman  sotajoukot.  IX hetken  jälkeen autuudenlauseet  jne., vr pyhän 
Kharalampeksen muisto, kohta VIII, 14. 

3.  Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  Veljet!  Paastoten  ruumiillisesti  kahdesti  ja 
marttyyristikiira,  3  triodionin  stikiiraa  ja  4  pyhien  stikiiraa,  Kunnia,  Uskovaiset,  ylistäkäämme 
lauluin ja veisuin, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira. Saatto evankeliumin kanssa, Oi Jeesus Kristus, 
päivän parimiat, Nouskoon minun rukoukseni ja pyhien epistola ja evankeliumi. Ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia. Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti. Minä kiitän Herraa joka 
aika (=Minä tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. 

4. Ensimmäisen  ja kolmannen viikon keskiviikkona  lauletaan Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgiaan 
liittyvässä Ehtoopalveluksessa päivän stikiira kahdesti, marttyyristikiira kerran, 3  vuorossa olevaa 
stikiiraa ja 4 pyhien stikiiraa, Kunnia, pyhien stikiira, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira jne., samoin 
kuin yllä. 

Mille hyvänsä ensimmäisen viikon päivälle juhlaa osuukin, nautimme viiniä ja öljyä. 

4. (toistamiseen). Jos muisto osuu saman viikon torstaiksi, niin keskiviikkoaamuna 

Ehtoopalveluksessa  laulamme avuksihuutostikiiroina päivän  stikiira  kahdesti, marttyyristikiiran,  3 
vuorossa  olevaa  stikiiraa  ja  4  pyhien  stikiiraa,  Kunnia,  nyt,  Jumalansynnyttäjän  stikiira.  Saatto 
suitsutusastian  kera.  Oi  Jeesus  Kristus,  päivän  parimiat,  Nouskoon  minun  rukoukseni  ja  pyhien 
epistola  ja  evankeliumi.  Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia,  ehtoollislauselma  Maistakaa.  Minä 
kiitän Herraa joka aika (=Minä tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. 

5. Torstaiaamuna aamupalvelus ylistysveisuun saakka, hetket jne. samoin kuin kohdassa I, 2, 3. 
Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  virrelmästikiiroista  Haluten  tulla  osallisiksi 
jumalallisesta  pääsiäisestä  kahdesti,  marttyyristikiira,  3  vuorossa  olevaa  stikiiraa  ja  4  pyhien 
stikiiraa  Kestäen  urheasti  ajallisen,  Kunnia,  Uskovaiset,  ylistäkäämme  lauluin  ja  veisuin,  Nyt, 
kärsimysstikiira  Jumalansynnyttäjälle.  Saatto  evankeliumin  kanssa,  Oi  Jeesus  Kristus,  päivän 
parimiat, Nouskoon minun rukoukseni ja pyhien epistola ja evankeliumi. Ennenpyhitettyjen lahjain
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liturgia. Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan  ikuisesti. Minä kiitän Herraa  joka aika 
(=Minä tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. 

Toisen ja kolmannen viikon torstaina lauletaan päivän virrelmästikiira kahdesta, marttyyristikiira, 3 
vuorossa  olevaa  stikiiraa,  4  pyhien  stikiiraa,  Kunnia,  pyhien  stikiira,  Nyt,  kärsimysstikiira 
Jumalansynnyttäjälle jne., samoin kuin yllä. 

6. Jos muisto osuu saman viikon perjantaiksi, niin torstaiaamuna ehtoopalvelus toimitetaan samoin 
kuin  kohdassa  I  2.  Perjantaiaamuna  aamupalvelus  ylistysveisuun  asti  ja  hetket  samoin  kuin 
kohdassa  I  2.  Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  stikiira  Tulkaa,  uskovaiset,  tehkäämme 
valkeudessa  Jumalan  töitä  kahdesti, marttyyristikiirat  ja  4  pyhän Theodoroksen  stikiiraa, Kunnia, 
Uskovaiset,  ylistäkäämme  lauluin  ja  veisuin, Nyt,  vuorosävelmän mukainen  ensimmäinen  stikiira 
Jumalansynnyttäjälle.  Saatto  evankeliumin  kanssa, Oi  Jeesus  Kristus,  päivän  parimiat,  Nouskoon 
minun  rukoukseni  ja  pyhien  epistola  ja  evankeliumi.  Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia. 
Oikeamielinen  ei koskaan  horju, hänet muistetaan  ikuisesti. Minä kiitän Herraa  joka aika  (=Minä 
tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. Illalla tavan mukainen jakso akatistosta Jumalansynnyttäjälle. 
Kontakki Sinä otit uskon Kristukseen kilveksi sydämeesi. 

Toisen,  kolmannen  ja  neljännen  viikon  perjantaina  palvelukset  toimitetaan  samoin  (paitsi  pyhän 
Theodoroksen  stikiiroita  ehtoopalveluksessa  Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgian  edellä).  Päivän 
stikiira  kahdesti,  4  marttyyristikiira  ja  4  pyhien  stikiiraa,  Kunnia,  pyhien  stikiira,  Nyt, 
vuorosävelmän mukainen ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle jne., kuten yllä. 

7.  Jos  muisto  osuu  ensimmäisen  viikon  lauantaiksi,  niin  perjantaiaamuna  ehtoopalveluksessa 
avuksihuutostikiiroina  Tulkaa,  uskovaiset,  tehkäämme  valkeudessa  Jumalan  töitä  kahdesti,  4 
marttyyristikiiraa  ja  4  pyhän  Theodoroksen  stikiiraa,  Kunnia,  Vihollinen  käyttäen  aseenaan 
hirmuvaltiasta,  Nyt,  vuorosävelmän  mukainen  ensimmäinen  stikiira  Jumalansynnyttäjälle.  Saatto 
suitsutusastian  kera.  Oi  Jeesus  Kristus,  päivän  parimiat,  Nouskoon  minun  rukoukseni  ja  pyhien 
epistola  ja  evankeliumi.  Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia,  ehtoollislauselma  Maistakaa.  Minä 
kiitän Herraa joka aika (=Minä tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. 

Illalla tavan mukainen  jakso akatistosta Jumalansynnyttäjälle; kontakkina Jättäen kaikki maailman 
sotajoukot. 

Lauantaiaamuna  aamupalvelus  ja  Krysostomoksen  liturgia  samoin  kuin  on  osoitettu  pyhän 
Kharalampeksen  juhlan  kohdassa  XII  21.  Liturgiassa  triodionin  epistola  ja  pyhien  evankeliumi. 
Oikeamielinen  ei  koskaan  horju,  hänet  muistetaan  ikuisesti.  Me  näimme  totisen  valkeuden  ja 
päätös. 

8.  Jos  pyhien  muisto  osuu  Suuren  paaston  ensimmäiseksi,  toiseksi,  kolmanneksi,  neljänneksi  tai 
viidenneksi  sunnuntaiksi,  niin  lauantaiiltana  laulamme  avuksihuutostikiiroina  4  vuorosävelmän 
mukaista  ylösnousemusstikiiraa,  3  triodionin  stikiiraa  ja  3  pyhien  stikiiraa,  Kunnia,  triodionin 
stikiira,  Nyt,  vuorosävelmän  mukainen  ensimmäinen  stikiira  Jumalansynnyttäjälle.  Saatto,  Oi 
Jeesus  Kristus,  ja  prokimeni.  Virrelmästikiiroina  ylösnousemusstikiirat,  Kunnia,  pyhien  stikiira 
Daavid  huusi  profeetallisesti  psalmeissa,  Nyt  (toisena,  neljäntenä  ja  viidentenä  sunnuntaina  Oi 
ennennäkemätöntä  ihmettä,  ensimmäisenä  ja  kolmantena  sunnuntaina  triodionin  stikiira). 
Ylösnousemustropari,  marttyyrien  tropari,  triodionin  tropari  ja  Jumalansynnyttäjä  tropari 
(ensimmäisenä  ja  kolmantena  sunnuntaina  ylösnousemustropari,  marttyyrien  tropari  ja 
Jumalansynnyttäjän  troparin  sijasta  triodionin  Sinun  puhtaalle  kuvallesi  tai  Pelasta, Herra,  Sinun 
kansasi). 

9. Sunnuntaina
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Aamupalveluksessa  Jumala  on  Herra  jälkeen  troparit  samoin  kuin  ehtoopalveluksessa, 
vuorosävelmän  mukaiset  katismatroparit  ja  kolmannen  Kunnian  jälkeen  pyhien  katismatropari 
(kolmantena  sunnuntaina  viimeinen  pyhien  katismatropari  ja  Jumalansynnyttäjän  tropari  sijasta 
Muinoin  paratiisissa minut  riisui  alastomaksi). Kiitetty  olet  Sinä, Herra,  vuorosävelmän  hypakoe, 
antifonit  ja  prokimeni.  Ylösnousemuskanoni,  pyhien  kanoni  ja  triodionin  kanoni,  kolmantena 
sunnuntain  triodionin  ja  pyhien.  kolmannen  veisun  jälkeen  ylösnousemuskontakki  iikosseineen, 
triodionin  katismatropari,  pyhien  katismatropari  ja  Jumalansynnyttäjän  katismatropari.  kuudennen 
veisun jälkeen triodionin kontakki ja iikossi, sekä päivän ja triodionin Synaksario 

Katabasiat ensimmäisenä  ja kolmantena sunnuntaina  triodionista,  toisena, neljäntenä  ja  viidentenä 
Minä avaan nyt  suuni. Me ylistämme Sinua  lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario,  triodionin 
eksapostilario,  pyhien  eksapostilario  ja  Jumalansynnyttäjän  eksapostilario.  Kiitosstikiiroina 
ensimmäisenä  ja  kolmantena  sunnuntaina  2  ylösnousemusstikiiraa,  3  triodionin  stikiiraa  ja  3 
marttyyrien stikiiraa,  toisena ylösnousemusstikiiroiden  jälkeen marttyyrien stikiirat  ja sitten pyhän 
stikiirat  lauselmineen,  neljäntenä  ja  viidentenä  sunnuntaina  5  ylösnousemusstikiiraa  ja  3 
marttyyrien  stikiiraa,  Kunnia,  triodionin  stikiira,  Nyt,  Korkeasti  siunattu  olet  Sinä.  Suuri 
ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. 

10. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet. Autuuden tropareita 4 vuorosävelmän mukaista 
ja  4  pyhien  (ensimmäisenä  ja  kolmantena  sunnuntaina  erityiset  antifonit).  Saaton  jälkeen 
ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina ylösnousemustropari, triodionin tropari, pyhien tropari ja 
temppelin pyhän tropari, muina sunnuntaina ylösnousemustropari, pyhien tropari, triodionin tropari, 
temppelin  pyhän  tropari.  Kontakki  Sinulle,  oi  Jumalansynnyttäjä.  Pyhien  epistola  ja  sunnuntain 
evankeliumi.  Basileios  Suuren  liturgia.  kolmantena  sunnuntaina  ehtoollislauselma  Herra,  käännä 
meihin kasvojesi valo, muina sunnuntaina Ylistäkää Herraa taivaista. Me näimme totisen valkeuden 
(kolmantena sunnuntaina Pelasta, Herra, Sinun kansasi) ja päätös. 

11.  Jos  muisto  osuu  toisen,  kolmannen,  neljännen  tai  viidennen  viikon  maanantaiksi,  niin 
sunnuntaiiltana  avuksihuutostikiiroina 3  triodionin  stikiiraa  ja  3  pyhien  stikiiraa, Kunnia Kristus 
Jumala, marttyyrit pitivät, Nyt,  Jumalansynnyttäjän stikiira Pimeyden  tekojen  vallassa. Saatto, Oi 
Jeesus Kristus ja suuri prokimeni. Virrelmästikiiroina triodionin stikiira kahdesta ja marttyyristikiira 
kerran, Kunnia, Daavid  huusi profeetallisesti psalmeissa, Nyt Kaiken  toivoni minä panen Sinuun. 
Herra,  nyt  Sinä  lasket,  Pyhä  Jumala,  Troparit,  Me  rukoilemme  Sinua,  oi  ihmisiä  rakastava, 
Gabrielin  julistaessa  ilotervehdyksen,  ja  päätös.  Iloitse,  Jumalan  Äiti,  Neitsyt  ei  lauleta,  koska 
seuraavana päivänä toimitetaan Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 

Maanantaiaamuna  aamupalvelus,  hetket  ja  ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia,  niin  kuin  osoitettu 
kohdassa I 2, 3. 
Jos muisto osuu toisen, kolmannen, neljännen tai viidennen viikon tiistaiksi, niin Ennenpyhitettyjen 
lahjain  liturgian  ehtoopalveluksessa  päivän  virrelmästikiira  kahdesti,  marttyyristikiira  kerran,  3 
vuorossa  olevaa  stikiiraa  ja  4  pyhien  stikiiraa,  Kunnia,  pyhien  stikiira,  Nyt,  kärsimysstikiira 
Jumalansynnyttäjälle, samoin kuin kohdassa I 2, 3. 

12. Jos muisto osuu neljännen viikon keskiviikoksi, niin aamupalvelus toimitetaan kohdan V 2, 3 
mukaisesti, ja hetket yksinkertaisina, mutta Kuuntele <varhain> huutoni ääntä ja Herra, joka Pyhän 
Henkesi sijasta Sinun ristillesi me kumarramme, Valtias. Tropari Me rukoilemme Sinua, oi ihmisiä 
rakastava ja kontakki Leimuava miekka ei vartioi enää. 

Ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina triodionin kaksi stikiiraa ja marttyyristikiira, 3 vuorossa 
olevaa stikiiraa ja 4 pyhien stikiiraa, Kunnia, Kristus Jumala, marttyyrit pitivät, Nyt, Nyt olentonsa 
puolesta lähestymätön. Saatto evankeliumin kanssa, Oi Jeesus Kristus ja päivän parimiat. Nouskoon
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minun  rukoukseni  ja  pyhien  epistola  ja  evankeliumi.  Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia. 
Oikeamielinen  ei koskaan  horju, hänet muistetaan  ikuisesti. Minä kiitän Herraa  joka aika  (=Minä 
tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. 

13. Jos muisto osuu toisen, kolmannen tai neljännen viikon lauantaiksi, niin perjantaiaamuna 

Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  päivän  stikiira  kahdesti,  4  vuorosävelmän  mukaista 
marttyyristikiiraa  ja 4 pyhien  stikiiraa, Kunnia, Uskovaiset,  ylistäkäämme  lauluin  ja  veisuin, Nyt, 
vuorosävelmän mukainen ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto suitsutusastian kansa, 
Oi  Jeesus  Kristus  ja  päivän  parimiat.  Nouskoon  minun  rukoukseni  ja  pyhien  epistola  ja 
evankeliumi.  Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia. Maistakaa. Minä  kiitän Herraa  joka  aika  (=Minä 
tahdon  aina  ylistää  Herraa)  ja  päätös.  Illalla  luetaan  tavan  mukainen  jakso  akatistosta 
Jumalansynnyttäjälle, kontakkina Jättäen kaikki maailman sotajoukot. 

Lauantaiaamuna aamupalvelus  ja Krysostomoksen  liturgia  tavanmukaisessa  järjestyksessä. Pyhien 
epistola  ja  evankeliumi.  Ehtoollislauselma  Oikeamielinen  ei  koskaan  horju,  hänet  muistetaan 
ikuisesti. 

14. Jos muisto osuu viidennen viikon keskiviikolle, niin aamupalvelus ja hetket toimitetaan kohdan 
I 2 mukaisesti. 

Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  (alkaen  lauselmasta  Kaatukoot  kaikki  jumalattomat 
omiin kuoppiinsa; mutta suo minun ne välttää) päivän stikiira kahdesti  ja marttyyristikiira, sitten 3 
triodionin vuorossa olevaa stikiiraa ja 4 pyhien stikiiraa Kestäen urheasti ajallisen, sitten triodionin 
aakkosstikiirat  (ensimmäisenä  Koko  elämäni  on  kulunut  ja  viimeisenä  Oi  Sinun  sanomatonta 
laupeuttasi),  Kunnia,  pyhien  stikiira  Kristus  Jumala,  marttyyrit  pitivät,  Nyt,  Pimeyden  tekojen 
vallassa.  Saatto  evankeliumin  kanssa,  Oi  Jeesus  Kristus  ja  päivän  parimiat.  Nouskoon  minun 
rukoukseni  ja pyhien epistola  ja evankeliumi. Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia. Oikeamielinen ei 
koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti. Minä kiitän Herraa joka aika (=Minä tahdon aina ylistää 
Herraa) ja päätös. 

Illalla lauletaan Suuri kanoni tavan mukaisesti pienen ehtoonjälkeisen palveluksen yhteydessä. 

15.  Jos  muisto  osuu  Suuren  kanonin  torstaiksi,  niin  keskiviikkoaamuna  ehtoopalvelus  ja  liturgia 
toimitetaan kohdan IX 14 mukaisesti, ei kuitenkaan avuksihuutostikiiroiden Kunniaa eikä epistolaa 
ja  evankeliumia.  Ehtoollislauselma  Maistakaa.  Torstaiaamuna  Jumala  on  Herra  jälkeen  pyhien 
tropari kahdesti ja tropari Jumalansynnyttäjälle. Katismatropareina pyhien katismatroparit ja niiden 
troparit Jumalansynnyttäjälle. Luetaan psalmi 50 (51), kuten myös pyhien kanonin 1. ja 3. veisu ja 
pientä  ekteniaa  seuraava  katismatropari.  Sitten  triodionin  ja  pyhien  kanonin  4.  veisu,  pyhien 
kanonin  5.  ja  6.  veisu,  pieni  ektenia,  kontakki  Minun  sieluni,  voi  minun  sieluni  ja  marttyyrien 
Synaksario. Sitten triodionin ja pyhien kanonin 8.  ja 9. veisu. Katabasioina Minä avaan nyt suuni. 
Me ylistämme Sinua  lauselmineen. Pyhien  ja  Jumalansynnyttäjän eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 
Tulkaa, veljet, ylistäkäämme kiitosveisuin, Kunnia, Kristuksen taistelijat, te olette kirkastaneet, Nyt, 
Me uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua. Suuri ylistysveisu, marttyyrien tropari. Hetkissä tropari 
Me rukoilemme Sinua, oi ihmisiä rakastava ja kontakki Minun sieluni, voi minun sieluni. 9. hetkeen 
autuudenlauseet jne., niin kuin osoitettu pyhän Kharalampeksen juhlan kohdassa VIII 14, ja päätös. 

16.  Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  Omasta  halustani  riisuin  kahdesti  ja  marttyyrien 
stikiira,  3  triodionin  stikiiraa  ja  4  pyhien  stikiiraa,  Kunnia,  Uskovaiset,  ylistäkäämme  lauluin  ja 
veisuin, Nyt, kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto evankeliumin kanssa, Oi Jeesus Kristus 
ja  päivän  parimiat.  Nouskoon  minun  rukoukseni  ja  pyhien  epistola  ja  evankeliumi.
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Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti. Minä 
kiitän Herraa joka aika (=Minä tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. 

17. Jos muisto osuu saman viikon perjantaiksi, niin torstaiaamuna 

Ehtoopalveluksessa  päivän  stikiiran  ja  marttyyristikiiran  jälkeen  3  vuorossa  olevaa  stikiiraa  ja  4 
marttyyrien  stikiiraa,  Kunnia,  Nyt,  kärsimysstikiira  Jumalansynnyttäjälle  jne.  Perjantaiaamuna 
aamupalvelus ja hetket kohdan I 2 mukaisesti. 

18.  Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  päivän  stikiira  Minä  olen  jättänyt  jumalalliset 
käskysi  kahdesti,  4  Jumalansynnyttäjän  stikiiraa  Oi  Neitsyt,  kun  Gabriel  ilmoitti  ja  4  pyhien 
stikiiraa, Kunnia,  Kristus  Jumala, marttyyrit  pitivät, Nyt, Tänään  paljastuu  iankaikkisuudesta  asti 
kätkettynä  ollut  salaisuus.  Saatto  evankeliumin  kera,  Oi  Jeesus  Kristus  ja  päivän  parimiat. 
Nouskoon minun rukoukseni  ja pyhien epistola  ja evankeliumi. Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia. 
Oikeamielinen  ei koskaan  horju, hänet muistetaan  ikuisesti. Minä kiitän Herraa  joka aika  (=Minä 
tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. 

Illalla  veisataan  Akatistos  Jumalansynnyttäjälle  pienen  ehtoonjälkeisen  palveluksen  yhteydessä 
tavan mukaisesti. Kontakki Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä. 

19. Jos muisto osuu Akatiston lauantaiksi, niin perjantaiaamuna 

Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  Minä  olen  jättänyt  jumalalliset  käskysi  kahdesti,  4 
Jumalansynnyttäjän  stikiiraa  Oi  Neitsyt,  kun  Gabriel  ilmoitti  ja  4  marttyyrien  stikiiraa,  Kunnia, 
Kristus  Jumala,  marttyyrit  pitivät,  Nyt,  Tänään  paljastuu  iankaikkisuudesta  asti  kätkettynä  ollut 
salaisuus.  Saatto  suitsutusastian  kera,  Oi  Jeesus  Kristus  ja  päivän  parimiat.  Nouskoon  minun 
rukoukseni  ja Ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgia. Maistakaa. Minä kiitän Herraa  joka aika  (=Minä 
tahdon aina ylistää Herraa) ja päätös. 

Illalla  veisataan  Akatistos  Jumalansynnyttäjälle  pienen  ehtoonjälkeisen  palveluksen  yhteydessä 
tavan mukaisesti. Kontakki Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä. 

20. Lauantaina 

Aamupalveluksessa  Jumala  on Herra  jälkeen  Pitäen  salaisesti  mielessään  saamansa  tehtävän, Me 
rukoilemme  Sinua,  oi  ihmisiä  rakastava  ja  uudelleen  Pitäen  salaisesti  mielessään  saamansa 
tehtävän. Katismatropareina ensimmäisen kunnian jälkeen pyhien tropari Suurten tähtien tavoin te, 
Kunnia, Nyt, Ruumiittomien voimien sotapäällikkö (ks. kolmannen veisun jälkeen), toisen kunnian 
jälkeen Marttyyriuden kautta Kristuksen sotureina, Kunnia, Nyt, Tuomio mielessäni minä pelkään, 
sitten  luetaan psalmi 50  (51).  Jumalansynnyttäjän kanoni Minä avaan nyt  suuni  ja pyhien kanoni. 
kolmannen veisun jälkeen katismatropari Ruumiittomien voimien sotapäällikkö kerran. kuudennen 
veisun jälkeen kontakki Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä ja iikossi Ylienkeli lähetettiin, marttyyrien ja 
triodionin. 

Synaksariot,  katabasioina  Minä  avaan  nyt  suuni.  Me  ylistämme  Sinua  lauselmineen.  Pyhien 
eksapostilario  ja  triodionin  eksapostilario  Tänään  ilmoitetaan  iankaikkinen  salaisuus. 
Kiitosstikiiroina  3  Jumalansynnyttäjän  stikiiraa  Arkkienkeli  Gabrielille  uskotaan  kätketty  ja  3 
pyhien stikiiraa Tulkaa, veljet, ylistäkäämme kiitosveisuin, Kunnia, Kristuksen taistelijat,  te olette 
kirkastaneet,  Nyt,  Jumalansynnyttäjä  kuuli  sanoja.  Suuri  ylistysveisu  ja  tropari  Me  rukoilemme 
Sinua, oi ihmisiä rakastava.
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21.  Liturgiassa  typikonpsalmit  ja  autuudentropareita  4  Jumalansynnyttäjän  kanonin  kolmannesta 
veisusta  ja  4  pyhien  kanonin  kuudennesta  veisusta.  Saatto,  Tulkaa,  kumartukaamme...  pyhissä 
ihmeellinen...  Tropari  Pitäen  salaisesti  mielessään  saamansa  tehtävän,  pyhien  tropari,  temppelin 
pyhän  tropari  ja  kontakki  Sinulle,  oi  Jumalansynnyttäjä.  Pyhien  epistola  ja  Jumalansynnyttäjän 
evankeliumi.  Totisesti  on  kohtuullista  sijaan  Jokainen  maan  päällä  syntynyt.  Ehtoollislauselma 
Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa, pelastajaani. Me näimme totisen valkeuden, ja päätös. 

Huomattakoon,  että  40  marttyyrin  muisto  triodionin  aikana  sijoittuu  ensimmäisen  viikon 
keskiviikosta palmusunnuntaita edeltävään maanantaihin. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. Munkki Johanneksen runo. 

Kestäen urheasti ajallisen ja iloiten toivostaan pyhät marttyyrit sanoivat toisilleen: / Emmehän riisu 
vaatteitamme,  /  vaan  jätämme  vanhan  ihmisen.  /  Ankara  on  talvi,  mutta  suloinen  on  paratiisi,  / 
kivulloista  on  jäätyminen,  mutta  ihana  nautinto.  /  Älkäämme  siis  taipuko,  sotilastoverit,  / 
kestäkäämme  hetki,  niin  saamme  voiton  seppeleet  Kristus  Jumalalta,  //  meidän  sielujemme 
Pelastajalta. (Kahdesti) 

Riisuen  vaatteensa  pyhät  marttyyrit  astuivat  pelotta  järveen  ja  sanoivat  toisilleen:  /  Älkäämme 
pitäkö  tänään  kiinni  katoavaisesta  vaatteesta  menettämämme  paratiisin  takia.  /  Riisukaamme  nyt 
kaikkien  ylösnousemisen  takia  vaatteet,  /  joihin  meidät  puettiin  turmelevan  käärmeen  kautta.  / 
Ylenkatsokaamme lamauttavaa kylmää ja vihatkaamme lihaa, / niin saamme voittoseppeleet Kristus 
Jumalalta, // meidän sielujemme Pelastajalta. 

Katsoessaan kidutukset nautinnoiksi pyhän marttyyrit riensivät hyiseen  järveen /  ikään kuin kesän 
lämpöön  /  ja  sanoivat:  Älkäämme  kavahtako  talvista  säätä,  /  niin  vältämme  helvetin  peljättävän 
tulen.  /  Palakoon  jalka  karkeloidakseen  iankaikkisesti.  /  Vaipukoon  käsi  noustakseen  Herran 
puoleen.  /  Älkäämme  säälikö  kuolevaa  luontoa.  /  Valitkaamme  kuolema,  niin  saamme 
voittoseppeleet Kristus Jumalalta, // meidän sielujemme Pelastajalta. 

Kunnia... 2.säv. 

Kestäen urheasti ajallisen ja iloiten toivostaan pyhät marttyyrit sanoivat toisilleen: / Emmehän riisu 
vaatteitamme,  /  vaan  jätämme  vanhan  ihmisen.  /  Ankara  on  talvi,  mutta  suloinen  on  paratiisi,  / 
kivulloista  on  jäätyminen,  mutta  ihana  nautinto.  /  Älkäämme  siis  taipuko,  sotilastoverit,  / 
kestäkäämme  hetki,  niin  saamme  voiton  seppeleet  Kristus  Jumalalta,  //  meidän  sielujemme 
Pelastajalta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Pimeyden  tekojen  vallassa minä kurja olen  tahallani mustannut kasteen koko kauneuden /  ja olen 
pukeutunut  tuomion  ja  pimeyden  vaatteeseen.  /  Sen  tähden  minä  rukoilen  Sinua,  oi  veisuin 
ylistettävä: / Revi voimallasi rikki himojeni lumput, / pue minut, joka olen alaston, himottomuuden 
vaatteeseen // ja pelasta minut. 

Typikonin niin edellyttäessä laulamme: 

Kunnia... 6.säv.
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Uskovaiset,  ylistäkäämme  lauluin  ja  veisuin  neljääkymmentä  voittoisaa  marttyyriä  /  ja 
huutakaamme heille sävelin lausuen: / Iloitkaa, Kristuksen taistelijat Hesykios, Meliton, Herakleios, 
/  Smaragdos  ja Domnos,  Evnikos, Vales  ja  Bibianos,  /  Klavdios  ja  Prikos!  /  Iloitkaa,  Teodulos, 
Evtykios  ja  Ioannes,  / Ksantias, Helianos,  Sisinios,  / Kyrion, Angias, Etios  ja Flabios!  /  Iloitkaa, 
Akakios,  Endikios,  Lysimakos,  /  Aleksandros,  Elias  ja  Kavdidos,  /  Teofilos,  Dometianos  ja 
jumalallinen Gaios ja Gorgonios! / Iloitkaa, Evtykes ja Atanasios, Kyrillos ja Sarkedon, / Nikolaos 
ja  Valerios,  /  Filoktemon,  Seberianos,  Kudion  ja  Aglaios!  /  Kun  teillä,  autuaat  marttyyrit,  on 
uskallus Kristus Jumalan edessä,  /  rukoilkaa  jatkuvasti, että Hän pelastaisi meidät,  //  jotka uskoen 
vietämme kunnianarvoisaa muistojuhlaanne. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä,  Sinä  olet  tosi  viinipuu,  /  joka  olet  kantanut  meille  elämän  hedelmän.  /  Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, / kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, // että Herra armahtaisi sielujamme. 

Ja ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 

Jos  ennenpyhitettyjen  lahjain  liturgiaa  ei  toimiteta,  niin  vir relmästikiiroina  laulamme  päivän 
stikiira kahdesti ja marttyyristikiiran kerran. 

Uskovaiset,  ylistäkäämme  lauluin  ja  veisuin  neljääkymmentä  voittoisaa  marttyyriä  /  ja 
huutakaamme heille sävelin lausuen: / Iloitkaa, Kristuksen taistelijat Hesykios, Meliton, Herakleios, 
/  Smaragdos  ja Domnos,  Evnikos, Vales  ja  Bibianos,  /  Klavdios  ja  Prikos!  /  Iloitkaa,  Teodulos, 
Evtykios  ja  Ioannes,  / Ksantias, Helianos,  Sisinios,  / Kyrion, Angias, Etios  ja Flabios!  /  Iloitkaa, 
Akakios,  Endikios,  Lysimakos,  /  Aleksandros,  Elias  ja  Klavdidos,  /  Teofilos,  Dometianos  ja 
jumalallinen Gaios ja Gorgonios! / Iloitkaa, Evtykes ja Atanasios, Kyrillos ja Sarkedon, / Nikolaos 
ja  Valerios,  /  Filoktemon,  Seberianos,  Kudion  ja  Aglaios!  /  Kun  teillä,  autuaat  marttyyrit,  on 
uskallus Kristus Jumalan edessä,  /  rukoilkaa  jatkuvasti, että Hän pelastaisi meidät,  //  jotka uskoen 
vietämme kunnianarvoisaa muistojuhlaanne. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä,  Sinä  olet  tosi  viinipuu,  /  joka  olet  kantanut  meille  elämän  hedelmän.  /  Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, / kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, // että Herra armahtaisi sielujamme. 

Kunnia... Pyhien stikiira, 6.säv. 

Tropari, 1.säv. 

Me  rukoilemme  Sinua,  oi  ihmisiä  rakastava,  /  paranna  meidän  vaivamme  /  niiden  vaivojen 
hellyttämänä, // jotka pyhäsi kärsivät Sinun tähtesi, oi Herra. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Suurten  tähtien  tavoin  te,  Kristuksen  neljäkymmentä  jumalallista  marttyyria,  /  aina  kirkastatte 
kirkon puhtaan taivasta // ja valistatte uskovaisia.
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Oi puhdas Neitsyt, / ota vastaan meidän rukouksemme, / kun me turvaamme suojaasi, / äläkä lakkaa 
rukoilemasta ihmisiä rakastavaa, // että Hän pelastaisi palvelijasi. 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Miehuullisin  mielin  te,  ihailtavat  marttyyrit,  /  kestitte marttyyrikuoleman,  /  kävitte  halki  tulen  ja 
veden  /  ja  siirryitte  pelastuksen  avaruuteen  perintönänne  taivasten  valtakunta.  //  Siellä  te,  viisaat 
neljäkymmentä, kannatte jumalallisia rukouksia meidän puolestamme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Jumalansynnyttäjä, anna meidän palvelijasi / kiitollisina veisata ylistystä sydämestämme ja rukoilla 
hartaasti  armoasi,  / kun me huudamme  ja  lausumme:  / Pyhä Neitsyt, kiiruhda päästämään meidät 
näkymättömistä  ja  näkyväisistä  vihollisista  ja  kaikista  vaaroista,  //  sillä  Sinä  olet  meidän 
puolustuksemme. 

Polyeleon jälkeen katismatropari, 5.säv. 

Ylistettäköön  nyt  tätä  Jumalan  seppelöimää  ja  kokoamaa  neljänkymmenen  joukkoa,  /  pyhien 
marttyyrien  kaunistusta,  /  sillä  kylmän  ja  tulen  koettelemina  /  he  viisaat  osoittautuivat  kaiken 
Kuninkaan Kristuksen sotureiksi // ja rukoilevat nyt meille pelastusta. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 5.säv. 

Osoita palvelijallesi nopea suojeluksesi, / apusi ja armosi, oi puhdas, / ja tyynnytä turhien ajatusten 
aallot! / Nosta ylös minun  langennut sieluni, oi Jumalansynnyttäjä! / Sillä minä tiedän, oi Neitsyt, 
minä tiedän, // että Sinä pystyt siihen, mitä haluat! 

Neljännen säv:n 1. antifoni. 

Monet  himot minua  hamasta minun  nuoruudestani  ahdistavat, mutta Sinä  itse  puolestani  seiso  ja 
pelasta minut, Vapahtajani. 

Te,  jotka  Siionia  vihaatte,  teidät  Herra  saattaa  häpeään.  Niin  kuin  ruoho  tulessa,  niin  tekin 
kuihdutte. 

Kunnia... 

Pyhä  Henki  tekee  eläväksi  jokaisen  sielun  ja  puhtaudella  hänet  korottaa  ja  Kolminaisuus  hänet 
kirkastaa pyhällä salaisuudella. 

Nyt... 

Pyhästä  Hengestä  kumpuavat  armon  virrat,  jotka  kasteellaan  tekevät  koko  luomakunnan  elämää 
tuottavaksi. 

Prokimeni, 4.säv. 

Me olemme joutuneet tuleen ja veteen, // mutta sinä olet avannut meille jälleen tien.
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Liitelauselma: Sinä olet koetellut meitä, Jumala, puhdistanut ahjossa kuin hopeaa. 

Evankeliumi Luukkaan mukaan (ks. pyhän Georgioksen aamupalvelus, huhtikuun 23). 

Psalmi 50 (51). 

Kunnia olkoon Isälle  ja Pojalle  ja Pyhälle Hengelle.  / Voittajien rukouksien tähden,  / Armollinen, 
puhdista meidät // monista synneistämme. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. / Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, / Armollinen, puhdista 
meidät // monista synneistämme. 

Armahda minua,  Jumala,  / Sinun suuresta armostasi,  / pyyhi pois minun syntini  // Sinun suuresta 
laupeudestasi. 

Stikiira, 2.säv. Kyprianoksen runo 

Daavid huusi profeetallisesti psalmeissa: / Me olemme joutuneet tuleen ja veteen, / mutta sinä olet 
avannut meille  jälleen tien.  / Tekin, Kristuksen marttyyrit,  toteutitte nämä sanat,  / kävitte tulen  ja 
veden halki  ja pääsitte taivasten valtakuntaan. / Rukoilkaa siis, te neljäkymmentä taistelijaa, // että 
meille annettaisiin suuri armo. 

Pyhien kanonit (tropareita 6) ja triodionit järjestyksessään. 

Pyhien  kanoni,  jonka  akrostikon  irmoksia  ja  Jumalansynnyttäjän  tropareita  huomioimatta  on: 
Ylistän veisuin Jumalan seppelöimää marttyyrien joukkuetta. Munkki Johanneksen runo. 

1. veisu. 2.säv. Irmossi 

"Tulkaa,  ihmiset, / veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, /  joka jakoi kahtia meren ja johdatti 
valitsemansa kansan / pois Egyptin orjuudesta, // sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Jumalan  innoittamin  veisuin  minä  ylistän  Jumalan  seppelöimää  Kristuksen  neljänkymmenen 
marttyyrin joukkuetta ja vietän kirkkaasti heidän vuosittaista juhlaansa, sillä se on ylistetty. 

Kieltäen kaiken maanpäällisen  nimen neljäkymmentä valitsi Kristuksen  nimen kantamisen,  ja  sen 
tähden he nyt elävät korkeuksissa. 

Vihaten  lihaa  ja  maailmaa  Kristuksessa  te  riisuitte  pois  vanhan  ihmisen  ajallisten  vaatteittenne 
kanssa ja pukeuduitte turmeluksettomuuden pukuun. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ken  taitaa  oikein  selittää  Sinun  sanoin  kuvaamattoman  äitiytesi  salaisuuden?  Sillä  Sinä,  oi 
kunniallisin, olet synnyttänyt Jumalan, keskellemme ilmestyneen Vapahtajan ja Herran. 

3. veisu. Irmossi 

"Herra,  joka  ristinpuun kautta  kuoletit  synnin!  /  Vahvista  itsessäsi meitä  ja  istuta  pelkosi meidän 
sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat."
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Troparit 

Ylenkatsoessaan  taistelua,  elämää  ja  ruumiin  kauneutta  ja  hyvinvointia  neljäkymmentä  sai 
kunniakkaasti periä Kristuksen kaiken sijalle. 

Kun  neljääkymmentä  kivitettiin  hirmuvaltiaitten  käskystä,  he  käänsivät  heitot  Hengen  avulla 
käskijöitä vastaan. 

Käärme pilkkasi hirmuvaltiaitten huulin Luojaa, mutta marttyyrien kivet murskasivat  sen Jumalaa 
vastustavan suun. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  ainoa  ainainen  Neitsyt,  joka  tulit  jumalallisen  hiilen  kultaiseksi  suitsutusastiaksi,  poista 
tuoksullasi sydämestäni paha haju. 

Katismatropari, 8.säv. 

Marttyyriuden kautta Kristuksen sotureina te kukistitte taistossa vihollisen /  ja  toteutitte profeetan 
sanat, sillä urheasti ke kävitte halki  tulen  ja veden /  ja pääsitte  iankaikkisen elämän  lepoon.  / Sen 
tähden  saatuanne  taivaasta  seppeleet  te,  maineikkaat  taistelijat,  /  nyt  iloitsette  ruumiittomien 
voimien kuorojen kanssa. / Rukoilkaa Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, 
// jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Tuomio  mielessäni  minä  pelkään,  vapisen  pelottavaa  tutkimusta,  /  kauhistun  päätöstä,  kavahdan 
helvettiä,  tulen tuskaa,  /  tuonelan pimeyttä, hammasten kiristystä  ja nukahtamatonta matoa.  / Voi, 
mitä tekisin, kun istuimet pystytetään ja kirjat avataan, / teot tutkitaan ja salaisuudet paljastetaan! / 
Oi  valtiatar,  tule  silloin  avukseni  ja  hartaaksi  suojelijakseni,  //  sillä  Sinä  olet  minun,  kurjan 
palvelijasi, toivo. 

4. veisu. Irmossi 

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi / ja ylistin Sinua, // oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Tarjotessaan vahingon aiheuttavaa lahjaa jumalattomat sanoivat: Te taistelijat olette järjiltänne. 

Kristuksen vainoojat antoivat pyhille terävän miekan, petoja, tulta ja ristin. 

Taistelijat  sanoivat:  Helvetin  tuli  on  meistä  kauhistuttava,  mutta  tätä  tulta  me  emme  pelkää 
kanssapalvelijanamme. 

Säteillessänne  Kristuksen  hengellistä  valistusta  te,  kunniakkaat,  ohjasitte  minut  jumalalliseen 
valkeuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Puhtain, joka olet Jumalan synnyttänyt, rukoile Poikaasi Sinun palvelijaisi puolesta.
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5. veisu. Irmossi 

"Oi  Herra,  Valkeuden  antaja  ja  aikakausien  Luoja!  /  Ohjaa  meitä  käskyjesi  valkeudessa,  //  sillä 
paitsi Sinua emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Kun  taistelijat  tuomittiin  vainoojien  mielettömän  raivon  takia  viettämään  yönsä  kylmässä,  he 
veisasivat Jumalalle kiitosveisun. 

Iloiten  Kristuksen  neljäkymmentä  marttyyria  kesti  tuskallisen  jäätymisen  järvessä  seisten 
voimanansa jumalallisten seppeleitten toivo. 

Vedessä  ennen  asustanut  käärme  tuli  Kristuksen  neljänkymmenen marttyyrin  pilkaksi  ja  hukkui, 
sillä se menetti tuhoisan voimansa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun, Kristuksen ja kaikkien Luojan synnyttäjää, me tervehdimme: Iloitse, puhdas Neitsyt, josta on 
koittanut maailmalle valo! Iloitse Sinä, johon sijoittumaton Jumala sijoittui! 

6. veisu. Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää  laupeuttasi:  // 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Riemuiten  pahuuden  ruhtinas  tempasi Eedenistä  neljänkymmenen  joukosta  langenneen,  niin  kuin 
kurjan Juudaksen kahdentoista joukosta. 

Häpeämättömänä se sai oikein kerskata, mutta vartijan kutsu, niin kuin kerran ryövärin ja Mattiaan, 
järkytti hirmuvaltiaan. 

Turhanaikainen ja valitusten arvoinen on se,  joka pääsi molemmista elämistä, sillä tuli hänet poltti 
ja hän siirtyi sammumattomaan tuleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Neitsyt, synnytit miehestä tietämättä ja pysyit ainaisena neitseenä merkiksi Poikasi ja Jumalasi 
totisesta jumaluudesta. 

Kontakki, 6.säv. 

Jättäen  kaikki  maailman  sotajoukot  /  te,  Herran  neljäkymmentä  taistelijaa,  /  liityitte  taivasten 
Valtiaaseen,  /  sillä käyden  tulen  ja  veden  läpi  te  autuaat  //  saitte ansionne mukaisesti  taivaallisen 
kunnian ja seppeleet. 

Iikossi
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Minä  ansioton  lankean  Sinun,  Kristuksen,  kaikkivaltiaan  Luojamme  ja  Jumalamme  eteen,  /  joka 
istut  lähestymättömällä valtaistuimella,  /  levität  taivaan niin kuin taljan,  / perustat maan  lujaksi  ja 
kokoat  vedet  sijoillensa,  /  joka  olet  saattanut  kaiken  olemattomuudesta  olemiseen  /  ja  antanut 
kaikille  hengen  ja  elämän,  /  jolle  arkkienkelit  veisaavat  ja  jota  enkelit  ylistävät  /  ja  kaikki 
kumartavat, / ja minä rukoilen pyytäen sanan armoa kyetäkseni hartaasti ylistämään veisuin pyhiä, / 
jotka Sinä itse olet osoittanut voittajiksi // antaessasi heille taivaallisen kunnian ja seppeleet. 

Synaksario 

Saman  kuun  yhdeksäntenä  päivänä  muistelemme  pyhiä  neljääkymmentä  suurta  marttyyria,  jotka 
kuolivat Sebastian kaupungissa. 

Säkeitä 

Täyttäen puutteensa Sinun kärsimykselläsi, oi Vapahtaja, neljäkymmentä antoi murskata luunsa. 
Yhdeksäntenä murskattiin neljänkymmenen miehen luut. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Urpasianosta. 

Säkeitä 

Häkki oli Sinulle, Urpasianos, tuliset vaunut ja soihdut kohottava nelivaljakko. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Kesariosta, pyhän Gregorios Teologin veljeä. 

Säkeitä 

Gregorioksen sanat Kesarioksen ruumiin äärellä hillitsevän minun kieleni puheen. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit isoisän, isoäidin, isän, äidin ja kaksi lasta. 

Säkeitä 

Miekan kautta kilvoittelit sukulaiset, lapset isovanhempineen ja vanhempineen. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Kolme  nuorukaista  polki  maahan  jumalattoman määräyksen,  /  kun Duuran  lakeudella  palvottiin 
kultaista  kuvapatsasta.  /  Sen  tähden  heidät  heitettiin  liekkeihin,  /  mutta  taivaallinen  kaste  suojeli 
heitä, kun he veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Neljänkymmenen  vartija  hämmästyi  nähdessään  seppeleet  ja  jättäen  elämän  rakkauden,  innostui 
rakastamaan  ilmestynyttä  kunniaasi,  hän  veisasi  marttyyrien  kanssa:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän 
isiemme Jumala! 

Elämän  rakastaja kuoli  rientäessään  sielun  turmelevaan kylpyyn, mutta hyvä Kristuksen  rakastaja 
veisasi  näkemänsä  innoittamana  marttyyrien  kanssa  ikään  kuin  turmeluksettomuuden  kylvyssä: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
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Jumalattomien  juonikas  mielettömyys  paloi  sulaen  vahan  lailla  hengellisen  tulen  sytyttyä 
neljänkymmenen  mielessä,  ja  he  veisasivat  Sinulle,  Kristus:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän  isiemme 
Jumala! 

Kuinka loistava ja ihana onkaan ristisi voima, oi Kristus, joka pilven lailla suojasi neljääkymmentä 
marttyyri  vihollisia  vastaan,  sillä  käytyään  läpi  veden  ja  tulen  he  nyt  huutavat 
turmeluksettomuudessa: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Siinailla  ollessaan  Mooses  muinoin  edeltä  näki  palavassa  pensaassa  Sinut,  oi  Puhdas.  Tulessa 
kulumattoman pensaan tavoin Sinä turmeltumatta otit vastaan käsittämättömän kaiken alkujuuren, 
joka yhdisti inhimillisyyteen pyhimmän persoonansa. 

8. veisu. Irmossi 

"Herran  teot,  veisuin  ylistäkää  tuliseen  pätsiin  heprealaisnuorukaisten  kanssa  laskeutunutta  /  ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Yllytettyään  raivoisasti  koko  luomakunnan  taistelijoita  vastaan  vihollinen  joutui  täysin  häpeään, 
sillä  nuo  neljäkymmentä  huusivat  lakkaamatta:  Veisuin  ylistäkää  ja  korkeasti  kunnioittakaa 
Kristusta iankaikkisesti! 

Kun  teidän  ruumiinne  jäsenet  murskattiin  raa'asti,  teidät  kannettiin  jumalallisena  polttouhrina 
Jumalalle  ja  nyt  te  marttyyrit  riemuitsette  enkelikuorojen  kanssa  veisuin  ylistäen  Kristusta 
iankaikkisesti. 

Vakain mielin  Jumalaa  rakastava  äiti  nosti  harteilleen  synnyttämänsä  ja  kantoi  hänet marttyyrina 
marttyyrien joukossa esikuvanaan Abrahamin uhri. 

Poikani, kulje suoraa tietä loputtomaan elämään, sillä toista kertaa en tarjoa Sinua taiston asettajalle, 
Jumalalle, huusi Kristusta rakastava äiti Kristusta rakastavalle lapselleen. 

Kolminaisuustropari 

Herran  teot,  me  ylistämme  veisuin  käsittäen  jumalisesti  yhden  luonnon  ikään  kuin  kolmessa 
auringossa, jotka jakavat kolmipersoonaisen Valkeuden, ja korkeasti kunnioitamme Häntä kaikkina 
aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kuule  meidän,  palvelijaisi,  rukoukset,  oi  hyvä  Jumalansynnyttäjä  Valtiatar,  ja  tee  pian  loppu 
hirveyksien  hyökkäyksistä  ja  kiusausten  koettelemuksista,  että  voisimme  kunnioittaa  Sinua,  ylen 
siunattua. 

9. veisu. Irmossi
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"Uskovaiset,  yksimielisesti  veisuin  ylistäkäämme  Jumalaa,  /  Jumalan  Sanaa.  /  Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, /  joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. // 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Kristuksen  tähden  riisuttuina  ja  kivitettyinä  te,  neljäkymmentä  marttyyriä,  kestitte  ilman 
kylmyyden, jäätävän veden ja jäsenten murskaamisen ja tulessa poltettuina te loistitte virrassa kuin 
kirkkaat valaisimet. 

Saatuaan  ristin  jumalallisen  voiman  sauvaksi  neljäkymmentä  taistelijaa  huusi Kristukselle: Herra, 
seppelöi meidät kaikki voimallisella, voittoisalla kädelläsi, että saisimme kaikki lakkaamatta ylistää 
Sinua veisuin. 

Kivuliasta  on  jäykistyminen,  hirveä  kärsimänne  ankara  kylmyys,  oi  neljäkymmentä  marttyyria, 
mutta  suloinen  paratiisi,  sillä  nyt  teitä  lämmittää  patriarkka  Abrahamin  helma  iankaikkisissa 
asunnoissa. 

Taistoissa  voittaneet  ja  nyt  kolmipersoonaisen  Kolminaisuuden  edessä  olevat  neljäkymmentä 
taistelijaa  ja  marttyyria,  rukoilkaa,  että  maailmalle  annettaisiin  rauha  ja  Kristusta  rakastavalle 
hallitsijallemme voitto. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse,  Sinä  turmeluksettomuuden  lähde!  Iloitse,  Sinä  keveä  pilvi!  Iloitse,  Sinä  Jumalan  ihana 
paratiisi! Iloitse, Sinä sielujen parannuksen  lähde! Iloitse, Sinä pyhä vuori,  jonka profeetta Daniel 
näki! Iloitse, Neitsytäiti! Iloitse, kaikkien Valtiatar! 

Eksapostilario, 2.säv. 

Ylijumalallisen  Kolminaisuuden  neljänkymmenen  marttyyrin  kymmenissä  hyveissä  /  ja  tulen, 
ilman, veden ja maan neljässä aineessa menestynyttä kuoroa / ylistettäköön jumalallisin veisuin, // 
sillä he taistelivat Kristuksen, kaikkien Valtiaan tähden. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Iloitse,  Sinä  kirouksen  päästö  ja  Adamin  uusi  kutsu!  /  Iloitse,  puhdas  Jumalansynnyttäjä,  Sinä 
maailman toivo ja suoja! / Iloitse, puhdas Jumalan Äiti! / Iloitse, Sinä jumalalliset vaunut! / Iloitse, 
Sinä portaat ja portti! / Iloitse, Sinä keveä pilvi! Iloitse, // Sinä Eevan lunastus! 

Haluttaessa voidaan kiitosstikiiroihin lisätä: 5.säv. 

Tulkaa,  veljet,  ylistäkäämme  kiitosveisuin  marttyyrijoukkuetta,  /  jota  kylmä  poltti  ja  joka  poltti 
tulisella innollaan eksytyksen pakkasen, / urheaa sotajoukkoa, pyhitettyä ryhmää, / murtumatonta ja 
voittamatonta  joukkoa,  /  uskon  puolustajia  ja  vartijoita,  /  neljäkymmentä marttyyria,  jumalallista 
kuoroa,  /  kirkon  esirukoilijoita,  jotka  anovat  voimallisesti,  //  että  Kristus  lähettäisi  meidän 
sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Iloitse,  Sinä  vahva  seurakunta  ja  pyhitetty,  voittoisa  joukkue,  /  te  jumalisuuden  linnoitukset, 
Kristuksen  soturit,  /  väkevät  ja  voittamattomat,  /  mieleltänne  vakaat  ja  sielultanne  miehuulliset 
asemiehet,  /  jotka  jumalallisina  olette  totisesti  Jumalalle  rakkaita,  /  te  pyhä  kuoro  ja  Jumalan
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valitsema  ryhmä,  /  taistoiltanne,  mieleltänne  ja  seppeleiltänne  yhdenvertaiset  neljäkymmentä 
marttyyria. // Rukoilkaa, että Kristus antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Iloitse,  Sinä  voittoisa  joukko,  /  joka  menestyit  miehuullisesti  sodassa,  /  te  tulen  ja  jään  ja 
jäykistävän veden halki käyneet tähdet, / jotka yhdistitte maan taivaaseen ja valistitte kaikki! / Nyt 
te nautitte Abrahamin  helmoissa  ja karkeloitte enkelten sotajoukkojen kanssa,  /  te neljäkymmentä 
marttyyria,  totisesti  hengellistä  tuoksua  levittävät  kukat!  // Rukoilkaa,  että Kristus  antaisi meidän 
sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Toinen stikiira, 1.säv. 

Nelikymmensoihtuinen kuoro,  /  Jumalan kokoama sotajoukko,  / on puhjennut puhtaitten  taistojen 
loistoon paaston aikana // pyhittäen ja valistaen meidän sielumme. 

Toinen stikiira, 2.säv. 

Kuka ei ylistäisi veisuin marttyyrien nelikymmenistä kuoroa? / Urheasti he astuivat järven veteen ja 
kylmän  puristuksessa  veisasivat  Herralle  laulun:  /  Virtoihinko  sinä,  Herra,  olet  vihastunut,  / 
virtoihinko Sinä, ihmisiä rakastava, olet vihastunut? / Kevennä ilman paino ja katkeruus, / sillä oma 
veremme  on  värjännyt  meidän  jalkamme.  /  Sinä,  Jumala,  olet  saattanut  meidät  iankaikkisiin 
asuntoihisi, // patriarkka Abrahamin helmojen lämpöön. 

Toinen stikiira, 2.säv. 

Kidutustulesta  ja  jäätävästä vedestä / he vuodattivat uskovaisille oman verensä totuuden maljan.  / 
Veisaten Vapahtajalle  ruumiillisesti  nelikymmenpäisenä  joukkona,  /  mutta  hengeltään  yhtenä,  he 
tulivat  uhriksi Kristukselle,  /  ja  Jumalan  kihlaama  äiti  sanoi  kantaen Kristusta  rakastavaa  lastaan 
harteillaan: // Tule, taistelija, ja taistele toisten kanssa. 

Kunnia... 5.säv. Munkki Johanneksen runo 

Kristuksen  taistelijat,  /  te olette  kirkastaneet  puhtaan  paaston  taistonne kunniakkaalla muistolla,  / 
sillä  luvultanne  neljänäkymmenenä  te  pyhitätte  taistollanne  /  Kristuksen  tähden 
nelikymmenpäiväisen  ajan  esikuvananne  pelastavat  kärsimykset.  /  Kun  teillä  on  uskallus,  niin 
rukoilkaa, / että tavoittaisimme rauhassa Jumalan,  // meidän sielujemme Pelastajan kolmipäiväisen 
ylösnousemuksen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Me  uskovaiset  ylistämme  autuaaksi  Sinua,  oi  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  /  ja  kelvollisesti 
kunnioitamme  Sinua,  horjumatonta  kaupunkia,  /  sortumatonta muuria,  /  vahvaa  puolustusta  //  ja 
meidän sielujemme turvaa. 

Suuri ylistysveisu. 

Hetkissä luemme pyhien troparin ja kontakin ja suoritamme suuret maahan kumarrukset. 

Jos  suurta  ylistysveisua  ei  lauleta,  niin  virrelmästikiiroina  päivän  stikiira  kahdesti  ja 
marttyyristikiira. 

Kunnia... Pyhien stikiira, 2.säv.
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Kristus Jumala, marttyyrit pitivät  järveä paratiisina ja kylmää helteenä. / Hirmuvaltiaitten uhkailut 
eivät jäykistäneet heidän ajatuksiaan, / urheat eivät pelänneet kidutuksia, / sillä heidän aseenaan oli 
jumalallinen  risti.  //  Sen  kautta  he  väkevinä  saivat  voiton  vihollisesta  ja  sen  tähden  armon 
seppeleen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Oi  läpikäymätön,  salaisesti  sinetöity  portti,  /  siunattu  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  /  ota  vastaan 
meidän  rukouksemme  /  ja  vie  ne  Poikasi  ja  Jumalan  eteen,  //  että  Hän  Sinun  kauttasi  pelastaisi 
meidän sielumme! 

Sitten Hyvä on Herraa kiittää aamupalveluksen  loppuosa,  suuret maahan kumarrukset  ja 1. hetki, 
sekä päätös. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiiroina  päivän  stikiira  kahdesti,  marttyyristikiira,  3  vuorossa  olevaa  triodionin 
stikiiraa ja 4 pyhien stikiiraa. 

2.säv. Munkki Johanneksen runo. 

Kestäen urheasti ajallisen ja iloiten toivostaan pyhät marttyyrit sanoivat toisilleen: / Emmehän riisu 
vaatteitamme,  /  vaan  jätämme  vanhan  ihmisen.  /  Ankara  on  talvi,  mutta  suloinen  on  paratiisi,  / 
kivulloista  on  jäätyminen,  mutta  ihana  nautinto.  /  Älkäämme  siis  taipuko,  sotilastoverit,  / 
kestäkäämme  hetki,  niin  saamme  voiton  seppeleet  Kristus  Jumalalta,  //  meidän  sielujemme 
Pelastajalta. (Kahdesti) 

Riisuen  vaatteensa  pyhät  marttyyrit  astuivat  pelotta  järveen  ja  sanoivat  toisilleen:  /  Älkäämme 
pitäkö  tänään  kiinni  katoavaisesta  vaatteesta  menettämämme  paratiisin  takia.  /  Riisukaamme  nyt 
kaikkien  ylösnousemisen  takia  vaatteet,  /  joihin  meidät  puettiin  turmelevan  käärmeen  kautta.  / 
Ylenkatsokaamme  lamauttavaa  kylmää  ja  vihatkaamme  lihaa,  //  niin  saamme  voittoseppeleet 
Kristus Jumalalta, meidän sielujemme Pelastajalta. 

Katsoessaan kidutukset nautinnoiksi pyhän marttyyrit riensivät hyiseen  järveen /  ikään kuin kesän 
lämpöön  ja  sanoivat:  /  Älkäämme  kavahtako  talvista  säätä,  /  niin  vältämme  helvetin  peljättävän 
tulen.  /  Palakoon  jalka  karkeloidakseen  iankaikkisesti.  /  Vaipukoon  käsi  noustakseen  Herran 
puoleen.  /  Älkäämme  säälikö  kuolevaa  luontoa.  //  Valitkaamme  kuolema,  niin  saamme 
voittoseppeleet Kristus Jumalalta, meidän sielujemme Pelastajalta. 

Kunnia... 2.säv. Munkki Kyprianoksen runo 

Daavid huusi profeetallisesti psalmeissa: / Me olemme joutuneet tuleen ja veteen, / mutta sinä olet 
avannut meille  jälleen tien.  / Tekin, Kristuksen marttyyrit,  toteutitte nämä sanat,  / kävitte tulen  ja 
veden  halki  ja pääsitte  taivasten valtakuntaan.  // Rukoilkaa  siis,  te neljäkymmentä  taistelijaa,  että 
meille annettaisiin suuri armo. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, / oi Jumalanäiti, // suojele minua (Sinun) kattosi alla! 

Saatto evankeliumin kera.
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Oi Jeesus Kristus, päivän prokimeni ja parimiat. 

Nouskoon minun rukoukseni, epistola ja evankeliumi, ja ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 

Pöydässä  nautimme  öljyä  ja  viiniä,  paitsi  ensimmäisellä  paastoviikolla,  jolloin  nautimme  vain 
viiniä. 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 18.2.2007


