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Ristin ylentämisen juhlan päätösjuhla. 

Pyhän apostoli Kodratoksen, magnesialaisen, muisto. 

 

 

Typikon 

 

1. Tämä päivä on juhlan päätösjuhla, ja palvelus toimitetaan samoin kuin itse juh-
lapäivänä, lukuunottamatta ehtoopalveluksen parimioita, ja aamupalveluksen li-
taniaa, evankeliumia ja polyeleota. Liturgiassa luetaan päivän epistola ja evanke-
liumi. Ehtoollislauselma Herra, käännä Sinä meihin kasvojesi valkeus, tropari 
Pelasta, Herra, Sinun kansasi, ja päätössiunaus. 

 

2. Jos päätösjuhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantai-iltana alkupsalmin ja psalmi-
katisman jälkeen laulamme avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 6 
juhlan stikiiraa, Kunnia, juhlan stikiira, Nyt, vuorosävelmän 1:nen stikiira Juma-
lansynnyttäjälle. Saatto. Oi Jeesus Kristus, ja prokimeni. Virrelmästikiiroina 
ylösnousemusstikiirat, Kunnia... nyt..., Juhlan stikiira. Ylösnousemustropari ja juh-
lan tropari kahdesti. Päätössiunaus. 

 

3. Sunnuntain aamupalveluksessa psalmin 51 jälkeen kolminaisuuskanoni ja 
kolminaisuustropari Totisesti on kohtuullista. Pyhä Jumala, juhlan tropari ja hek-
sapsalmit. Jumala on Herra jälkeen ylösnousemustropari kerran ja juhlan tropari 
kahdesti, psalmikatismat. Katismatropareina ylösnousemustroparit ja yksi juhlan 
katismatropari Jumalansynnyttäjän troparin sijaan. Kiitetty olet Sinä, Herra, vuo-
rosävelmän hypakoe ja antifonit. Prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja juhlan ka-
noni. 3:nnen veisun jälkeen juhlan katismatropari kerran, 6:nnen veisun jälkeen 
ylösnousemuskontakki ja iikossi sekä päivän pyhien muisto. Katabasioina Moo-
ses teki ristinmerkin ja aamupalveluksen (ylösnousemus-) evankeliumi. Sieluni 
suuresti ylistää Herraa, ylösnousemuseksapostilario ja juhlan kaksi eksapostila-
riota. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 juhlan stikiiraa. Kunnia, juhlan 
stikiira, Nyt Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on 
maailmalle pelastus tullut. 

 

4. Liturgiassa juhlan antifonit (Pelasta, lihassa ristiinnaulittu Jumalan Poika), 
Juhlan saattolauselma ja Pelasta, kuolleista ylösnoussut Jumalan Poika, 
ylösnousemustropari, juhlan tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Oi Kris-
tus Jumala. Ylentämisjuhlaa seuraavan sunnuntain epistola ja evankeliumi. Ka-
nonin 9. veisu Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä salaisuuden paratiisi. Ehtoollislau-
selma Herra, käännä Sinä meihin kasvojesi valkeus. Juhlan tropari ja päätös-
siunaus. 
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Huomattakoon, että päätösjuhlan jälkeen, 1:sena sunnuntaina tai juhlapäivänä, 
lauletaan katabasioina Minä avaan nyt suuni marraskuun 21. päivään asti ja 
kontakkina Kristittyjen varma suojelija marraskuun 8. päivään asti. 

Synaksario 

 

Saman kuun 21 päivänä pyhän apostoli Kodratoksen muisto. 

 

Säkeitä: 

Järjettömät surmasivat kivin Kodratoksen, joka ei halunnut osoittaa kiville kunnioi-
tusta. Kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä Kodratos saavutti kilvoitussep-
peleen. 

 

Samana päivänä pyhän profeetta Joonan muisto. 

 

Säkeitä: 

Muinoin Sinä, Joona, pakenit Jumalan kasvojen edestä, mutta nyt katselet Hänen 
kasvojansa. 

 

Samana päivänä pyhittäjäisämme, Sabban luostarin Joonan muisto. 

 

Säkeitä: 

Jätettyään epävakaan elämän Joona saavutti pysyvän ja varman sijan. 

 

Samana päivänä pyhän marttyyri Eusebioksen muisto. 

 

Säkeitä: 

Jumalattomat surmasivat miekalla Eusebioksen, joka oli jumalisesti elänyt Kris-
tuksen ystävänä. 

 

Samana päivänä pyhien marttyyrien, todellisten veljesten Eusebioksen, Nesta-
boksen ja Zenonin muisto. 

 

Säkeitä: 

Eusebios, Nestabos ja Zenon tulevat jumalisen uskon tähden miekan surmaa-
miksi. 

 

Samana päivänä pyhien isiemme, Kyproksen piispojen Meletioksen ja Isaakiok-
sen muisto. 

 

Samana päivänä pyhän marttyyri Priskoksen muisto. 

 

Säkeitä: 

Kantaessaan sydämessään elävää vettä Priskos ei pelännyt lihan polttamista. 



21. syyskuuta 

 3 

 

Samana päivänä pyhien kuuden marttyyrin, Maksimianoksen henkivartijain, muis-
to. 

Säkeitä: 

Puulle päänsä painaneen Jumalan tähden kuusi marttyyria taivutti päänsä mie-
kan edessä. 

 

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

 

 


