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Ehtoopalveluksessa
Marttyyrien avuksihuutostikiirat, 8.säv.
(säkeet 13,L)

Autuas taistelija ja marttyyri Onesiforos,/ voimallisesti taistellen rikollisten tuomioistuimen edessä /
Sinä tunnustit Jumalan, sillä Sinä, kunniakas, kestit kidutushaavat ja koko ruumiin polttamisen./
Sen tähden elämän Hallitsija // antoikin elämää hallitsevalla kädellään Sinulle voittoseppeleen.
Taistelija ja marttyyri Porfyrios,/ veresi värillä Sinä Hengen armossa ja voimassa värjäsit itsellesi
purppuravaatteen,/ siihen pukeuduttuasi Sinä osoittauduit kirkkaaksi / 1 ja nyt Sinä, kunniakas,/
hallitset iankaikkisesti Jumalan, ainoan Hallitsijamme kanssa.// Rukoile aina hartaasti, että Hän
pelastaisi meidät.
Ihailtavat marttyyrit,/ surmattuina kaikkien elämän edestä te iloitsitte pariloilla paistettuina ja
hevosten perässä raahattuina / ja otitte vastaan jumalallisen lopun./ 1Sen tähden teitä, aina autuaaksi
ylistettäviä,/ kunnioitetaan ja ylistetään // ja te rukoilette alati meidän puolestamme.
Pyhittäjän stikiirat. 4.säv.
(säkeet 15,3,L)

Lihan karkailut Sinä, Matrona, viisaasti alistit kilvoitusten tuskalle / ja seurasit Kristusta asuen
hurskaitten kilvoittelijoiden keskellä./ Kyynelten jumalallisella kasteella / Sinä sammutit hekuman
paahteen // ja niin sytyt kiihkeämmäksi Luojan rakkauden.
Hengen temppelinä ja sielultasi puhtaana / Sinä, viisas, pystytit pyhän harjoitushuoneen Jumalalle
monien eduksi./ Sinä ohjasit ihmisiä kilvoituksen vaivannäköön / ja kannoit heidät pelastuneina
Herralle ikään kuin myötäjäisinäsi.// Heidän kanssansa me uskoen Sinua ylistämme.
Rakastaen Ylkää ja Herraa neidot tottelivat Sinun opetustasi, oi Matrona,/ ja auliin mielin
hylkäsivät lihan heikkouden./ Hurskaasti he hillitsivät himonsa ja niin heidät saatettiin Sinun
kanssasi // Yljän taivaalliseen häähuoneeseen iankaikkiseen iloon.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
(säkeet 15,3,L)

Sinä sijoitit kohtuusi sijoittumattoman,/ joka ihmisrakkaudessaan tuli ihmiseksi,/ otti Sinusta
saviseoksemme ja selvästi teki sen jumalalliseksi./ Oi puhdas, älä nyt ylenkatso ahdistettua,// vaan
ole armollinen ja vapauta pian pahan kaikesta vihollisuudesta ja vahingosta.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
(säkeet 15,3,L)

Nähdessään Sinut, oi Herra, ristiin naulittuna / Äitisi ja emosi hämmästyi ja huusi:/ Mikä on tämä
näky, rakas Poikani?/ Näinkö monia ihmeitäsi nauttinut tottelematon lainrikkojakansa maksaa
Sinulle?// Mutta kunnia olkoon sanomattomalle alentumisellesi, oi Herra.

Aamupalveluksessa
Marttyyrien kanoni, jonka akrostikon on: Sinä autat ylistäjiäsi, oi autuas. Joosef.
1. veisu. 4.säv. Ir mossi
(4.säv.13,L)

Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani,/ sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta // ja hukutit
faraon sotavaunut ja voiman.
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Troparit
Sinun puhdas muistosi, oi autuas, on koittanut tuoden jumalallista hyötyä niille, jotka Sinua
ylistävät, ja me pyydämme Sinua: Muista meitä.
Urhea mielesi täynnä rohkeutta Sinä, Jumalan innoittama, ylenkatsoit järjettömän käskyn ja taistelit
iloiten.
Taivaallisen voiman vahvistamana Sinä, Onesiforos, kävit hirveisiin kidutuksiin ja taistelit
vihollisen koko voimaa vastaan.
J umalansynnyttäjälle
Oi aviota tuntematon Neitsyt, synnyttäessäsi maailmalle kuolemattomuuden ja elämän, Kristuksen,
meidän Lunastajamme, Sinä teit lopun kuoleman hirmuvallasta.
Pyhittäjän kanoni, jonka akrostikon on: Ymmärtäväisesti veisaan Matronan kunniaksi. Joosef.
1. veisu. 8.säv.
(8.säv. 12,L)

Kaikki ihmiset, veisatkaamme voittoveisu Herralle,/ joka Punaisella merellä hukutti faraon,// sillä
Hän on ylistetty!
Troparit
Kun Sinä alati olet taivaallisten joukkojen kanssasi jumalallisen osallisuuden jumaloittamana,
pelasta esirukouksillasi meidät, jotka Sinua kunnioitamme.
Kokonaan palaen jumalallisessa rakkaudessa Sinä sammutit pidättyväisyyden kasteella
sielunturmelevien hekumain poltteen.
Kun Sinä, Matrona, kilvoituksen kautta puhdistit sydämesi himoista, Sinä osoittauduit Herran
kalliiksi astiaksi.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinä synnytit maailmalle jumalallisen pelastuksen ja uuden kutsun. Pelasta
esirukouksillasi meidät, jotka uskoen kiiruhdamme luoksesi.
Marttyyrien kanoni. 3. veisu. Irmossi
(4.säv.13,L)

Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. // Sen tähden on
sydämeni vahvistunut Herrassa.
Troparit
Tunnustaessaan kilpakentällä Sanan Isän ja Hengen kanssa samanarvoiseksi marttyyrit torjuivat
miehuullisesti kidutusten myrskyn.
Kun Sinun jalkasi, oi marttyyri Onesiforos, turvallisesti seisoivat uskon ja tunnustuksen kalliolla,
eivät rikollisten kidutuksen voineet Sinua järkyttää.
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Kun Sinä, autuas marttyyri, olit koko mieleltäsi lähtenyt kohti rakastamaasi Kristusta, Sinä et
tuntenut kidutusten tuskaa.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, anna viittauksellasi minulle pelastus, sillä selittämättömästi ja käsittämättömästi Sinä
annoit ruumiin kaikkea jumalallisella viittauksellaan hallitsevalle Jumalalle ja Sanalle.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(8.säv. 12,L)

Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus / ja pimeydessä olevien valkeus. / Sen tähden
henkeni veisuin ylistää Sinua.
Troparit
Jumalallisen uskon sauvalla Sinä halkaisit himojen meren ja valmistit jumalallisille sieluille suoran
tien.
Sinä, puhdas, osoittauduit selvästi nunnien kaunistukseksi, kun elit luostarissa elävien puhdasta ja
moitteetonta elämää.
Sinä, kunniakas, pukeuduit turmelevien himojen kuoletukseen ja jumalisella elämälläsi riisuit
alastomaksi vihollisen.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Sinun kohdussasi Luoja yhdistyi lihaan säilyen sinä, mikä oli, antaakseen ihmisille
hyvän olemisen lahjan.
Irmossi
Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus / ja pimeydessä olevien valkeus. / Sen tähden
henkeni veisuin ylistää Sinua.
Marttyyrien katismatropari, 1.säv.
Kun teissä paloi jumalallisen rakkauden tuli, oi autuaat,/ ei aineellisen tulen kosketus suinkaan teitä
polttanut, vaan te poltitte eksytyksen./ Kun teitä raa'asti raahattiin / te, voittajat, saavutitte autuaan
lopun ja saitte kunnian.
Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 8.säv.
Miehuullisesti välttäen vihollisen juonet Sinä, Matrona, riensit hengessä iloiten kohti totista
elämää./ Horjumatta käytyäsi tien loppuun Sinä, Jumalassa viisas, sait Kristukselta Hengen armon./
Sen tähden Sinä, autuas nunnien kerskaus, vuodatatkin parannusvirtoja niille,/ jotka rakkaudella
ylistävät Sinun muistoasi./ Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille,
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.
Nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 8.säv.
Oi Valtiatar, kaikkien armolahjojesi tähden minä velvollisuuteni mukaan kannan Sinulle kiitosta ja
ylistystä, niin kuin leski kaksi ropoaan,/ sillä Sinä olet osoittautunut suojaksi ja avuksi, joka aina
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pelastat minut kiusauksista ja ahdistuksista./ Ja pelastuneena ahdistajistani ikään kuin liekehtivän
pätsin keskeltä, minä huudan Sinulle sydämeni pohjasta:/ Jumalansynnyttäjä, auta minua ja rukoile
Poikaasi ja Jumalaa,/ että Hän antaisi anteeksi minun rikkomukseni, sillä Sinä olet kelvottoman
palvelijasi toivo!
Tai kärsimystropari J umalansynnyttäjälle, 8.säv.
Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, emo valitti itkien ja huusi katkerasti:/
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen,/ mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni
ristiinnaulitsemisesi, jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi ylen hyvä Jumala, vihaa
kantamaton Herra./ Huutakaamme uskoen hänelle: Oi Neitsyt, ole meille armollinen / ja anna
rikkomukset anteeksi meille, jotka hartaasti kumarramme Poikasi kärsimyksiä.
Marttyyrien kanoni. 4. veisu. Irmossi
(4.säv.13,L)

Sinä, oi Laupias, / nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan / ja kansat
alistuivat, / sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni.
Troparit
Oi marttyyri Onesiforos, Sinun kärsimystesi säteilevä kirkkaus sai jumalallisen Porfyrioksenkin
taistelemaan rakkaudella ja uskolla.
Hirmuvaltiaat levittivät tulisille raudoille Kristuksen iloitsevat ja hengessä palavat soturit.
Iloiten te voittajat tulitte kaikkien Herralle kannetuksi puhtaaksi kokonaisuhriksi. Sen tähden teitä
autuaiksi ylistetään.
Koska Sinä, Jumalassa viisas ja autuas Porfyrios, ymmärtäväisesti olit liittynyt Herraan, eivät
kavalat puheet voineet Sinua pettää.
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, nuhteeton Valtiatar, Sinä synnytit ruumiillistuneen Jumalan ja Sanan, joka suuressa
armossaan näki hyväksi tulla ihmisten kaltaiseksi.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(8.säv. 12,L)

Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi / ja ylistän jumaluuttasi.
Troparit
Kyynelpisaroin Sinä, autuas, kastelit sydämesi ja viljelit jumalallisen armon avulla hyveitten
satakertaisen tähkän.
Kun Sinun ymmärryksesi perusta oli Kristuksessa, Sinä ylistettävä kestit järkkymättömänä pahojen
henkien hyökkäykset.
Mieleltäsi vahvana Sinä jätit puolison ja elämän hämmingin ja rakastaen Kristuksen iestä Sinä
seurasit Häntä.
J umalansynnyttäjälle
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Taivasta jättämättä Jumala tyhjensi itsensä Sinun kohtuusi, oi puhdas, ja Mittaamaton tuli
mitalliseksi päästääkseen minut mittaamattomista rikkomuksista.
Marttyyrien kanoni. 5. veisu. Irmossi
(4.säv.13,L)

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / käännyttäen pois
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, / jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat.
Troparit
Kristuksen kirkon järkkymättömät tornit osoittautuivat Hengen voimalla kidutushyökkäyksissäkin
horjumattomiksi.
Te, puhtaat suurmarttyyrit, murskasitte saastaisten epäjumalten patsaat ja osoittauduitte
jumalisuuden ja miehuullisuuden kuviksi.
Uskoen te hylkäsitte ajallisen vallan ja pukeuduitte Jumalan totisiksi sotureiksi käyden iloiten
taisteluun.
J umalansynnyttäjälle
Rajoittumaton rajoittui asumaan Sinussa, oi Neitsyt, ja osoitti Sinut taivaita avarammaksi. Sen
tähden me ylistämme Sinua autuaaksi.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(8.säv. 12,L)

Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra:/ Pelasta meidät,/ sillä Sinä olet meidän
Jumalamme,/ paitsi Sinua emme toista tunne!
Troparit
Pukeuduttuasi pyhään asuun Sinä, oi Matrona, puit viettelevän vihollisen häpeään.
Katoavaisen Sinä vaihdoit pysyvään ja puolison kuolemattomaan Kihlaajaan, meidän sielujemme
Valistajaan.
Kantaen Herralle kokoöistä rukousta Sinä, Matrona, vaivutit ruumiin hekumat uneen.
J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton, joka synnytit kuolleitten ja elävien Herran, kuoleta minun lihani himot.
Marttyyrien kanoni. 6. veisu. Irmossi
(4.säv.13,L)

Minä vajosin meren syvyyteen / ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. / Mutta
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, / johdata minun elämäni pois turmiosta.
Troparit
Kärsivällisenä kidutusten tuskissa Sinä, Onesiforos, kuljit loppuun marttyyriuden tien ja voittajana
sait taivaalliset palkinnot.
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Vahvoina taistelijoina te uskon toisiinne yhdistäminä tulitte yhdessä sidotuiksi ja maassa
raahattuina kärsitte majanne hajottamisen Herraan yhdistyen.
Herran kunniakkaat marttyyrit saivat jumalallisen lopun hevosiin sidottuina ja tuomarin
väkivaltaisen päätöksen mukaan maassa raahattuina.
J umalansynnyttäjälle
Vastoin luonnon lakia Sinä, Neitsyt, synnytit Lainantajan, joka luo uudelleen meidän
murskautuneen luontomme. Rukoile, että hän pelastaisi minut, joka olen syntien murskaama.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(8.säv. 12,L)

Minä vuodatan rukoukseni Herralle / ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, / sillä sieluni on tullut
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: / Johdata
minut, oi Jumala, pois turmiosta.
Troparit
Ikään kuin metsässä ihanasti visertävä lintu Sinä, Matrona, kutsuit kilvoituksen suloisuuteen ja
vedit puoleesi pyhien naisten joukon ikään kuin hengelliset varpuset. Hengessä Sinä revit rikki
vihollisen ansat.
Oi Jumalassa viisas pyhittäjä Matrona, viisaasti Sinä hillitsit lihan ja tyynnytit himot, loistavasti
Sinä valmistit Kristukselle sielun suurenmoisen kauneuden ja tulit ihanaksi ja suloiseksi.
Halaten maan päällä enkelielämää Sinä ylistit lakkaamatta veisuin Häntä, joka suunnattomassa
hyvyydessään tuli meidän tähtemme lihaksi pyhästä Neitseestä ja vahvisti naistenkin luonnon
kavalaa vihollista vastaan.
J umalansynnyttäjälle
Ihmisluonto oli tullut synnin orjaksi, mutta Sinä, nuhteeton Jumalansynnyttäjä, pelastit sen pahan
orjuudesta, kun synnytit kaikkien Valtiaan, joka näytti kaikille tien elämään.
Irmossi
Minä vuodatan rukoukseni Herralle / ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, / sillä sieluni on tullut
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: / Johdata
minut, oi Jumala, pois turmiosta.
Marttyyrien kontakki. 2.säv.
(12,L)

Kunniakas marttyyripari taisteli lujana / ja painoi maahan korskean vihollisen luomattoman
Kolminaisuuden armon valistamina./ Nyt he rukoilevat enkelten kanssa lakkaamatta // kaikkien
meidän puolestamme.
Pyhittäjän kontakki, 2.säv.
Paastossa Sinä, Matrona, näännytit ruumiisi,/ Sinä asuit miesten keskellä käyttäen aikasi
rukoukseen / ja palvellen jumalallisesti Herraa,// jonka tähden Sinä jätit kaiken viettäen
pyhittäjäelämää.
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Iikossi
Oi ihmisiä rakastava Kristukseni,/ avaa minun suuni veisuin ylistämään ja kertomaan pyhittäjäsi
kilvoituksesta,/ kuinka hän jätti kaiken rakastaessaan yksin Sinua, Ylkäänsä,/ ja pitäessään kaikkea
maanpäällistä katoavaisena./ Painaen itseensä elämää kantavan ristin kuvan / hän kukisti ja tyystin
tuhosi röyhkeät pahat henget viettäen pyhittäjäelämää.

Synaksario
Saman kuun 9:ntenä pyhien marttyyrien Onesiforoksen ja Porfyrioksen muisto.
Säkeitä
Hevosilla rientäessäsi kohti Jumalaa Sinulla, Onesiforos, oli ratsastustoverina palvelijasi.
Yhdeksäntenä te taistelijat saavutitte taivaan maalin.
Samana päivänä pyhittäjääitimme Matronan muisto.
Säkeitä
Matrona tuli otolliseksi tulevaan elämään vietettyään sen arvoisesti elämänsä.
Samana päivänä pyhittäjä Teoktiste Lesboslaisen muisto.
Säkeitä
Lesboksen kasvatti, neitsyt Teoktiste astui ihanana morsiamena Luojan ja Jumalan eteen.
Samana päivänä pyhien naisten Eustolian ja Sopatran muisto.
Säkeitä
Ylen ihanana Sinä, Eustolia, kävit sielusi vaatettaneen Jumalan eteen.
Sopatra astui Isän, Hengen ja Sanan valtaistuimen eteen jättäen lihansa maahan.
Samana päivänä pyhän marttyyri Antonioksen muisto.
Säkeitä
Puuta jumalana kunnioittavat eksyttäjät surmasivat jumalallisen Antonioksen puilla.
Samana päivänä miekka surmasi pyhä Kristoforoksen ja Mauran.
Säkeitä
Miekan surmaama Maura mustasi eksytyksen, ja mestattu Khristoforos sai nähdä Kristuksen
valkeuden.
Samana päivänä pyhittäjä Ioannes Lyhyt pääsi rauhassa loppuun.
Säkeitä
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Pieni maapala kätki Ioanneksen, joka ruumiiltaan lyhyenäkin oli teoiltaan suuri.
Samana päivänä pyhittäjä Helladios saavutti rauhallisen lopun.
Säkeitä
Vaikka Sinä, Helladios, jätitkin elämän, Sinä jäit elämässä oleville hyveitten esikuvaksi.
Pyhittäjäisämme Symeon Kääntäjä saavutti rauhallisen lopun.
Jumalankantajat, pyhittäjäisämme Euthymios ja Neofytos, Dokheiarionin luostarin rakentajat,
saavuttivat rauhallisen lopun.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

Marttyyrien kanoni. 7. veisu. Irmossi
(4.säv.13,L)

Aabrahamin lapset / polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä / ja riemuiten veisasivat:
/ Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Osoittaen jalon sielusi jalot tavat Sinä, marttyyri Onesiforos, tunnustit lihaksitulleen Jumalan
hirmuvaltiaitten edessä.
Halaten iankaikkista jumalallista vapautta Sinä, autuas Porfyrios, taistelit kuuliaisena palvelijana
isäntäsi rinnalla, ja nyt Sinä saat karkeloida hänen kanssaan.
Jumalallisella verellänne te, maineikkaat, sammutitte jumalankieltämisen korkeat liekit, ja nyt te
huudatte: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Saavuttaaksenne autuaan ja kuolemattoman kunnian te, hengellisen Auringon jumalallisen kirkkaat
tähdet, kärsitte autuaan kuoleman.
J umalansynnyttäjälle
Sinä, Neitsyt, synnytit omista veristäsi lihaksitulleen Sanan, kun Hän näki hyväksi jumaloittaa
ihmiset, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(8.säv. 12,L)

Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat tulen viileydeksi
huutaessaan: / Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!
Troparit
Ihanana metsäkyyhkysenä Sinä, autuas, säilytit siveytesi Jumalan edessä. Himoissa hedelmättömänä
Sinä sait totiseksi rikkaudeksesi Sinun kauttasi pelastuneet monet lapset.
Nunnien totisena kaunistuksena Sinä, puhdas Matrona, jätit jumalallisen vakaumuksesi tähden
maailman ja mitä maailmassa on, ja nyt Sinä olet saanut periä ylimaallisen osan.
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J umalansynnyttäjälle
Sinä, nuhteeton Neitsyt, päästit Eevan kirouksesta, kun synnytit kaikkien Jumalan. Sanomattomasti
Hän sikisi Sinussa ja yli ymmärryksen Sinä kannoit Hänet ihmisten pelastukseksi.
Marttyyrien kanoni. 8. veisu. Irmossi
(4.säv.13,L)

Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa / iankaikkisesti Kristusta Jumalaa,/ joka ristille lihassa
naulittuna // näytti meille pelastuksen aseen!
Troparit
Antaessanne murskata jäsenenne te, maineikkaat ja seppelöidyt voittajat, murskasitte vihollisen
järjettömän sydämen, mutta oma mielenne pysyi järkkymättömänä.
Teidän verenne, oi taistelijat, sammutti tietämättömyyden tulen, mutta kasteli kaikkien uskovaisten
sydämen ja sielun kasvamaan Jumalan tuntemisen kukkia.
Kristuksen ohjauksessa te purjehditte läpi hirveitten kidutusten aallokon ja saavutitte
turmeltumattomina taivasten jumalallisen valtakunnan sataman.
Osoittautuneina selvästi Lohduttajan tulen sytyttämiksi hiiliksi marttyyrit polttivat vihollisen
eksytyksen ja valistivat koko maailman.
J umalansynnyttäjälle
Kun Jumalan Sana löysi Sinut, Neitsyt, elämän laaksoissa kasvavana valittuna ruusuna, Hän
rakastui Sinun kauneuteesi ja lihaksi tulleena levitti hyvän tuoksun koko maailmaan.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(8.säv. 12,L)

Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet,/ Sinun käskyistä lujasti kiinni pitävät nuorukaiset
huusivat/ Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Troparit
Jumalallisin tavoin Sinä, puhdas Matrona, kaunistit sielusi ja saatoit Kristuksen eteen neitseitten
jumalallisen kuoron, joka veisaa: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina!
Sinun hikesi kaste kuivattaa jumalallisessa armossa himojen sameat vedet ja kastelee alati uskoon
pyrkivien sydämet. Sen tähden me kunnioitamme Sinua, Matrona, kaikkina aikoina.
Varustautuneena uskoen pidättyväisyyden asein Sinä, autuas Matrona, elit miesten keskellä
hekuman nuolten Sinua haavoittamatta. Siveyden keihäällä Sinä haavoitit sen, joka muinoin
haavoitti Eevaa.
J umalansynnyttäjälle
Katso, Neitsyt kantoi kohdussaan, niin kuin Jesaja Hengessä sanoi, Hänet, joka pelasti meidät
tuonelan kohdusta, kun me hartaasti huudamme: Veisuin kiittäkää Herraa ja korkeasti ylistäkää
Häntä kaikkina aikoina!
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Irmossi
Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, Sinun käskyistä lujasti kiinni pitävät nuorukaiset
huusivat: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Marttyyrien kanoni. 9. veisu. Irmossi
(4.säv.13,L)

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, / mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, /
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. / Sen tähden me Sinua ylistämme.
Troparit
Kristuksen voimalla urheat sankarit, uskon pylväät kykenivät ruumiissa ollen taistelemaan
ruumiittomia vastaan, ja nyt he riemuitsevat taivaissa aikojen alusta asti taistelleitten kanssa.
Ikään kuin Sanan pyhinä vaunuina teidät, jumalalliset marttyyrit, sidottiin hevosiin ja iloiten te
saavutitte taivaallisen maalin ja saitte voittopalkinnon. Sen tähden on oikein ylistää teitä autuaiksi.
Pankeanain kunniakas kylä on saanut teidän ruumiinne, oi marttyyrit, jumalalliseksi rikkaudekseen
ja suojeluksekseen, sillä aina te parannatte uskolla luoksenne tulevien rumiin ja sielun sairaudet.
Oi jumalallinen ja loistava kaksikko, autuas voittaja Porfyrios ja urheamielinen Onesiforos,
rukoilkaa pyhää Kolminaisuutta antamaan rauhan ja vapahduksen hirveyksistä meille, jotka veisuin
teitä ylistämme.
J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton, pukeutuneena Sinun jumalallisista veristäsi kokonaan minuun Herra tuli luoksemme
Yljän tavoin. Sinä, siunattu ainainen Neitsyt, ravitsit maidolla Häntä, joka päätöksellään ravitsee
koko luomakunnan.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(8.säv. 12,L)

Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, / sillä omasta tahdostaan Korkein alensi
itsensä, / tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. / Sen tähden me uskovaiset / kaikkein
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme.
Troparit
Jumalallisen kyyhkyn tavoin Sinä, kunniakas Matrona, kohosit hyveitten kultasiivin korkeuteen ja
olet nyt päässyt lepoon sinne, missä pyhittäjien kuorot ja vanhurskasten joukot nauttivat ikuista
riemua ja sanomatonta iloa.
Rakastaen suuren armonsa tähden vaimosta koittanutta laskematonta Aurinkoa, Sinä, puhdas, kävit
helposti loppuun kilvoituksen paahtavan ja vaikeakulkuisen polun polttaen pahat henget ja
vaimentaen lihan himot.
Sinun jumalallinen muistosi on koittanut meille aurinkoa kirkkaampana ja valistaa meidän
mielemme ja aivoituksemme. Oi puhdas Matrona, muista meitä, jotka muistamme Sinua, sillä
Sinulla on totisesti uskallus Kristuksen edessä.
J umalansynnyttäjälle
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Sinä, Neitsyt, kannoit käsissäsi Häntä, joka viittauksellaan kantaa kaikkeuden. Päästä välitykselläsi
minut vihollisen kädestä, valista mieleni valkeudellasi ja vieraannuta minut himoista, jotka
säälimättä sotivat minua vastaan.
Irmossi
Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, / sillä omasta tahdostaan Korkein alensi
itsensä, / tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. / Sen tähden me uskovaiset / kaikkein
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme.
Marttyyrien eksapostilario, 2.säv.
Kunnioittakaamme suurta Onesiforosta ja puhdasta Porfyriosta,/ marttyyreja, jotka loistivat
taistelussa ja kirkastivat maailman marttyyriuden sätein,/ sillä he rukoilevat meidän puolestamme,/
kun me uskoen vietämme heidän muistojuhlaansa.
Pyhittäjän eksapostilario, 3.säv.
Kohottaen koko mielesi maallisten suhteitten yläpuolelle / Sinä, Jumalassa viisas Matrona,/ kävit
taaksesi katsomatta / Vapahtajan käskyjen polkua./ Rukoile siis puolestamme.
J umalansynnyttäjän eksapostilario. 3.säv.
Pyhin äänin puhtaat profeetat julistivat, että Sinä, Neitsyt, tulet Jumalan Äidiksi./ Sen tähden me
tunnemme Sinut / ja uskolla ja rakkaudella ylistämme Sinua Jumalansynnyttäjäksi.
Vir r elmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
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