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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Herra, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden, / vyötä paaston aikana meidät voimaan / ja laupiaana 
vahvista meitä himoja ja hengellisiä vihollisia vastaan / ympäröiden meidät himottomuudella, // että 
voisimme ylistää Sinun armoasi. 

Herra, hyvyydessäsi Sinä siirsit taistelijan pimeydestä jumalallisen majan valkeuteen / Lohduttajan 
voimalla  /  ja  osoitit  asemiehesi  väkeväksi  vihollisia  vastaan.  /  Sen  tähden  hän  voiton  saatuaan  // 
ylisti Sinua, ihmisiä rakastava. 

Herra, varjele  hyvänä  ja  ihmisiä  rakastavana meitä marttyyrien esirukousten  tähden / hengellisten 
siipiesi suojassa. / Oi Sana, suo laupiaana meidän nähdä puhtaina ja viattomina // ylösnousemuksesi 
kolmantena päivänä. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Herra,  ota  vastaan  Äitisi  rukoukset  ja  taivu  laupeuteen.  /  Pelasta  koko  ihmissuku,  joka  ylistää 
valtaasi,  /  ja  päästä  meidät  viettelijän  eksytyksestä.  /  Armollinen,  armahda  meitä  //  ja  anna 
erehdyksemme anteeksi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Herra,  kun  aurinko  näki Sinut,  vanhurskauden Auringon,  puulla  riippumassa,  /  se  kätki  säteensä, 
kuun valo muuttui pimeydeksi // ja viattoman Äitisi sisin haavoittui. 

Aamupalveluksessa 

Kanonit järjestyksessään tavan mukaisesti. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon, Jumalansynnyttäjän tropareissa, on: Georgioksen (runo). 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 

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

Troparit 

Puhdistakaamme  sielun  silmä  pidättyväisyyden  vaivoissa  ja  kyynelvirroin  saadaksemme 
hengellisesti nähdä kunnian Auringon ylösnousseena. 

Mieleltäsi viisaana Sinä, taistelija, nousit Kristuksen tiedon korkeuteen, jätit valheen eksytyksen ja 
saavutit taivaallisen kirkkauden. 

Sabinos, Sinä uusi kultasuu  ja Kristuksen marttyyri Egyptissä  ja maailmassa, Sinä vuodatit veresi 
virran ja annoit ihmisille Jumalan tuntemisen kasteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Oi  puhdas  ja  viaton,  kunpa  Sinusta  sanoin  selittämättä  syntynyt  täyttäisi  tämän  ajan  tyyneydellä 
Sinun esirukoustesi tähden ja ohjaisi meitä, jotka Sinua ylistämme. 

3. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Herra, vahvista meitä paaston avulla olemaan Sinulle mieleen ja auliisti täyttämään puhtaat käskysi. 

Varustuksenasi  ja  kukistamattomana  voimanasi  Kristuksen  usko  ja  rakkaus  Sinä,  kunniakas, 
saavutit voiton vihollisista. 

Eksytyksen perustukset Sinä, Sabinos,  järkytit kärsivällisyydelläsi  ja paiskasit  epäjumalien alttarit 
syvyyteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa voimistuneina ja vahvistuneina, oi puhdas, me voitamme pidättyväisyyden aikana himojen 
sodan. 

Katismatropari, 3.säv. 

Oi  suuri  taistelija,  totuuden  asemies,  /  Kristuksen  kunniakas  marttyyri  ja  jumalallisen 
Kolminaisuuden  Julistaja,  /  rukoile  armoa  korkeudesta  meille,  /  jotka  Sinua  kunnioitamme.  / 
Lahjoita esirukouksillasi rauha kaikille, //  jotka lakkaamatta ylistävät veisuin taistelusi  jumalallista 
muistoa. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

On oikein, että jokainen kiiruhtaa sinne, / missä pelastuu. / Mitä muuta sellaista turvaa meillä olisi 
kuin Sinut, Jumalansynnyttäjä, // joka varjelet meidän sielujamme? 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  saatuamme  valtasauvaksemme  Poikasi  ristin,  /  me  kukistamme  sillä 
vihollisten korskeuden // ja lakkaamatta ylistämme Sinua halulla. 

4. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Kukistakaamme  lihan  karkailut  paastoten  ja  vaivaa  nähden,  niin  saamme  himoista  vapaina  ja 
puhtaina nähdä Kristuksen pelastavat kärsimykset.
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Jumalallisen tunnustuksesi sanoilla Sinä, Sabinos,  löit vainoojia  ikään kuin ruoskalla  ja säilyit  itse 
haavoittumattomana. 

Marttyyri Sabinos, Sinä taivutit ja opastit luomakunnan palvelijat palvelemaan kaikkien Jumalaa, ja 
he julistavat Sinusta ohjaajanaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi ainoa veisuin ylistettävä, saatuamme Sinun puolustuksesi ankkuriksemme me laskemme Poikasi 
ja Jumalamme jumalalliseen satamaan. 

5. veisu. Irmossi 

"Herra,  valista  meidät  käskyilläsi  /  ja  anna  meille  rauha  korkealla  käsivarrellasi,  //  oi  ihmisiä 
rakastava." 

Troparit 

Kirkasta  meidät  paaston  valkeudella  ja  suo  meidän  puhtaasti  nähdä  Sinut,  kunnian  ja 
vanhurskauden Auringon. 

Sinulla,  marttyyri,  oli  Kristuksen  jumalallinen  rakkaus  ikään  kuin  sielusi  kirkkaana  lamppuna  ja 
niin Sinä löysit taistelun kautta tien Hänen tykönsä. 

Sinä,  viisas,  surmasit  egyptiläisten  epäjumalat  viisautesi  sauvalla  ylistäen  kaikkien  Luojaa  ja 
Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  pue  meidän  heikkoutemme  voimaan  pidättyväisyyden  aikana  ja  vahvista  meidät 
vihollisia ja himoja vastaan. 

6. veisu. Irmossi 

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: / Nosta 
minut  ylös  pahuuden  syvästä  kuilusta,  /  sillä  Sinun  puoleesi  olen  kohottanut  huutoni:  //  Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala." 

Troparit 

Paasto  tuottaa  hyvyyksien  ja  tahrattoman  nautinnon  osallisuuden  niille,  jotka  siitä  osallistuvat  ja 
ylistävät puhtain sydämen Kristusta, ainoata pelastuksen antajaa. 

Autuas  taistelija,  jumalisesti  Sinä  inhosit  näkyvää  koreutta  ja  maailman  mainetta  ja  osoittauduit 
paremman kunnian ja pysyvän rikkauden rakastajaksi. 

Sinä, Sabinos,  jätit vaivalloisen elämän hämmingin ja laskit Kristuksen uskon satamaan. Niin Sinä 
talletit kilvoitusrikkauden jumalallisiin kammioihin. 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Maistettuaan  tottelemattomasti  kasvia  ensiksi  luodut  tulivat  nautinnosta  karkotetuiksi,  mutta 
osallistuessamme  Hänestä,  joka  syntyi  Sinusta,  Puhdas,  me  saamme  nauttia  kuihtumattomasta 
elämästä. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun 16:ntena päivänä muistelemme pyhää marttyyri Sabinos Egyptiläistä. 

Säkeitä 

Ikään kuin Skamandroksen virta paljasti vesi Sabinoksen miehuullisuuden. 

Kuudentenatoista Sabinos lähti täältä. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Papaksen muisto. 

Säkeitä 

Sidotuin jaloin noustuasi puuhun Sinä, Papas, sait kuollessasi nähdä Kristuksen Sakkeuksen tavoin. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Ioulianosta Kilikiasta. 

Samana päivänä pyhä Johannes Roufianaissa pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Johannes, me kunnioitamme lähtöäsi, vaikka pitäisikin sanoa saapumistasi Jumalan tykö. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Romanoksen Parioksesta. 

Säkeitä 

Paiskautuessaan miekkaan Romanos osoitti taistelussa Sinun rakkauttasi, Vapahtaja. 

Samana päivänä miekka surmasi kymmenen pyhää marttyyri Foinikiassa. 

Säkeitä 

Ihmisten, marttyyrien surmaajat tappoivat miekalla marttyyrien kymmenpäisen kuoron. 

Samana päivänä pyhä Aleksandrion, Rooman paavi, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Vanhan Rooman paavi Aleksandrion asuu nyt vanhassa isänmaassa Edenissä. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Aninas Ihmeidentekijän muisto. 

Säkeitä
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Arkunkaan peittämänä ihmeidentekijä Aninas ei kätke ihmeitten armoa. 

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

7. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Poistakaamme sielun silmien usva paaston kautta, ottakaamme uskolla vastaan jumalallinen valkeus 
ja huutakaamme pelolla ja puhtaudella: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä,  marttyyri,  osoitit  ruumiin  kauneudessa  sielun  ihanuuden,  sillä  muodoltasi  kauniina  Sinä 
osoittauduit sanoiltasikin suloiseksi ja veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Marttyyri Sabinos, urhein ja miehekkäin sieluin Sinä nuhtelit rikollisten hirmuvaltiaitten röyhkeyttä 
ja huusit Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  suo  meidän  paaston  puhdistamina  nähdä  Poikasi  ja  Jumalasi  jumalallinen 
ylösnousemus ylistäen ja lausuen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Irmossi 

"Veisuin  kiittäkää  taivasten  Kuningasta,  /  jota  enkelten  sotavoimat  ylistävät,  //  ja  suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Ottakaamme vakain uskoin ja jumalallisesti vastaan taivasten Kuningas puhdistettuamme sielumme 
paastolla ja rukouksella. 

Voittoisa Sabinos, Lohduttajan hengellisen veden kastelemana Sinä kannoit Herralle marttyyriuden 
hedelmiä. 

Sinun veresi tulvivat virrat, oi Sabinos, vuotavat kaikille ihmisille parannusten vettä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  kunpa  me,  jotka  kerskaamme  Sinusta,  saisimme  rukoustesi  kautta  nähdä 
Poikasi kunnian Hänen ylösnousemuksessaan. 

9. veisu. Irmossi 

"Me,  jotka  olemme  Sinun  kauttasi  pelastetut,  /  oi  puhdas Neitsyt,  /  tunnustamme  Sinut  totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi // ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit
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Sitokaamme  himot  pidättyväisyydellä  ja  alistukaamme  puhtaalle  mielelle,  niin  saamme  hallita 
kaikkien Herran kanssa. 

Sinä,  taistelija,  hallitsit  hengellisiä  vihollisia  ja  kukistit  urhein  sieluin  hirmuvaltiaat,  ja  nyt  Sinä 
hallitset yhdessä kaikkien Luojan, Kristuksen kanssa. 

Sabinos,  lähdettyäsi maasta taivaaseen rukoile meidän, kunnioittajiesi puolesta kaikkien Luojaa  ja 
seppelöijääsi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Jumalansynnyttäjä olet palvelijaisi kunnia, uskallus, voima, kerskaus ja toivoni takuu. 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Vir relmästikiiroina  päivän  stikiira,  marttyyristikiira  ja  stikiira  tai  kärsimysstikiira 
Jumalansynnyttäjälle. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, 1. hetki ja päätös. 
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