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Laskiaisviikon lauantai

LAUANTAINA
muistelemme kaikkia askeesissa loistaneita pyhittäjiä,
jumalankantajaisiämme.
PERJANTAI-ILTA
Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, jotka lauletaan kahteen kertaan, 8. säv.
Tulkaa, kaikki uskovaiset, / veisuin ylistäkäämme pyhittäjäisien kuoroja, / suurta
Antoniosta, loistavaa Euthymiosta, / kutakin erikseen ja kaikkia yhdessä, / ja
vaeltaen hengellisesti heidän elämissään kuin uudessa nautinnon paratiisissa /
huutakaamme riemuiten: / Nämä puut, jotka meidän Jumalamme on istuttanut, /
ne ovat kantaneet elämän katoamattomia hedelmiä / ja kantaneet ne Kristukselle,
ja ne ravitsevat meidän sielujamme. / Huutakaamme heille: / Oi autuaat
jumalankantajat, // rukoilkaa meille pelastusta!
Iloitse, uskollinen Egypti! / Iloitse, pyhittäjä Libya! / Iloitse, valittu Thebais! /
Iloitkaa, kaikki paikat, kaupungit ja kylät, jotka olette ravinneet taivasten
valtakunnan asukkaita, / kasvattaneet heitä pidättyväisyydessä ja kärsimyksissä /
ja osoittaneet heidät Jumalan edessä täydellisiksi halujen miehiksi! / He ovat
nousseet meidän sielujemme valistajiksi, / he ovat loistaneet hengellisesti kaikkiin
maanääriin ihmeitten kirkkautta / ja tekojen ihmeellisyyttä. / Huutakaamme
heille: / Oi autuaat isät, // rukoilkaa meille pelastusta!
Oi koko maailman isät, / kuka maasta syntynyt voisi kertoa ihmeellisestä
elämästänne? / Mikä kieli puhua pyhästä kilvoituksestanne Hengessä, /
vaivannäöstänne, hyveitten uroteoistanne, ruumiin näännyttämisestä, / himoja
vastaan painimisesta valvoen, rukoillen ja itkien? / Totisesti te osoittauduitte
maailmassa enkelten kaltaisiksi, / ja te kukistitte täydellisesti pahojen henkien
voimat, / kun teitte suuria ja tutkimattomia ihmeitä. / Sen tähden rukoilkaa, oi
autuaat, // että me saavuttaisimme teidän kanssanne päättymättömän ilon!
Kunnia - -. 6. säv.
Kuvan mukaisuuden te säilytitte vahingoittumattomana, / ruhtinaallisen mielen
te jännititte kilvoitellen tuhoisia himoja vastaan, / ja te ylsitte mahdollisuuksien
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mukaan kaltaisuuteen, / sillä miehuullisesti te pakotitte luontonne ja riensitte
alistamaan huonomman paremmalle, / tekemään lihan Hengen palvelijaksi. /
Niinpä te osoittauduittekin munkkien huipuksi, erämaan asukkaiksi, / hyvää
tietä käyvien valmentajiksi, hyveen tarkoiksi ohjenuoriksi. / Ja nyt, kuvastimien
häivyttyä te, pyhittäjät, / saatte taivaissa puhtaasti nähdä pyhän Kolminaisuuden,
/ jota te välittömästi rukoilette niiden puolesta, // jotka uskolla ja halajamisella
teitä kunnioittavat.
Nyt - -. Vuorosävelmän mukainen stikiira Jumalansynnyttäjälle
Prokimeni, 7. säv.
Jumala on minun linnani, / minun armollinen Jumalani käy minua kohden.
Liitelauselma: Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä,
jotka nousevat minua vastaan.
Profeetta Sakarjan kirjasta (8:19-23):
Näin sanoo Herra Sebaot: Neljännen kuun paasto ja viidennen paasto ja
seitsemännen paasto ja kymmenennen paasto on oleva Juudan heimolle ilo ja
riemu ja mieluinen juhla. Mutta rakastakaa totuutta ja rauhaa. Näin sanoo Herra
Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita, ja toisen asukkaat
menevät toiseen ja sanovat: “Lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran
mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaotia”. – “Minäkin lähden.” Ja monet kansat,
väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään
Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen
miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen:
“Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala
on teidän kanssanne.”
Prokimeni, 6. säv.
Pane toivosi Herraan, Israel, / nyt ja iankaikkisesti.
Liitelauselma: Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä, eivät minun silmäni ole
korskeat.
Virrelmästikiiroissa tämä, 2. säv.
Veljet, puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastasta! / Kirkastakaamme
sielumme lamput köyhyyttä rakastamalla, / älkäämme juoruten toisiamme syökö!
/ Sillä on koittanut aika, jolloin Ylkä saapuu maksamaan kullekin hänen tekojensa
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mukaisesti. / Käykäämme viisaitten neitseitten kanssa Kristuksen mukana sisälle
/ huutaen Hänelle ryövärin sanoin: //
Herra, muista meitä, kun tulet
valtakuntaasi!
Liitelauselma: Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Katso, niin
kuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niin kuin
palvelijattaren silmät katsovat hänen emäntänsä niin meidän silmämme katsovat
Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes hän armahtaa meitä.
Ja uudelleen sama stikiira.
Liitelauselma: Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi
olemme jo saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien
pilkasta, ylpeitten ylenkatseesta.
Marttyyrien stikiira
Kun pyhät marttyyrit rukoilevat meidän puolestamme / ja veisuin ylistävät
Kristusta, / kaikki eksytys lakkaa // ja usko pelastaa ihmissuvun.
Kunnia - -. 8. säv.
Me munkkien joukot kunnioitamme nyt teitä ohjaajinamme, oi pyhittäjäisät, /
sillä teidän kauttanne olemme oppineet käymään totisesti suoraa tietä. / Autuaita
olette te, jotka olitte Kristuksen palvelijoita / ja saitte voiton vihollisen voimista, /
te enkelten kumppanit, vanhurskasten ja pyhien asuintoverit! // Rukoilkaa heidän
kanssansa Herraa, että Hän armahtaisi meidän sielujamme!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Iloitse, puhtauden aarre! / Iloitse, aineettoman valkeuden puhdas asumus! /
Iloitse, meidän pelastuksemme pääkappale! / Iloitse, apostolien julistus! Iloitse,
marttyyrien kerskaus! / Iloitse, nuhteeton, profeettain täyttymys, kilvoittelevien
munkkien kaunistus // ja uskovaisten pelastus!
Tropari, 4. säv.
Oi isiemme Jumala, / Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois
laupeuttasi, / vaan isiemme rukouksien tähden // ohjaa rauhassa meidän
elämäämme.
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Jumalansynnyttäjän tropari
Oi sanomattoman Valkeuden pyhä Äiti, / enkelveisuin me Sinua kunnioitamme //
ja hartaasti ylistämme!
LAUANTAIAAMU
Aamupalvelus
Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen nämä katismatroparit, 8. säv.
Isien salamain valaisemina me nyt käymme ikään kuin ihanaan paratiisiin.
Nauttikaamme nautinnon tulvasta, ja heidän urotekojensa sokaisemina
ottakaamme heistä esimerkkiä ja huutakaamme Vapahtaj alle: Oi Jumala, tee
heidän rukoustensa tähden meidät osallisiksi taivasten valtakunnastasi!
Kunnia - -.
Veisuin ylistäkäämme kaikki munkkien johtajaa Paavalia sekä viisasta
Antoniosta ja Euthymiosta muitten isien kanssa, ja anokaamme heiltä, että he
rukoilisivat lakkaamatta Kristusta meidän puolestamme, jotka vietämme heidän
jumalallista, valoisaa muistoansa ja veisuin ylistämme Vapahtajaa ja Herraa.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Me kiitämme Sinua aina, oi puhdas, armoitettu Jumalansynnyttäjä, me ylistämme
ja kumarramme Sinua ja veisuin kiitämme Sinun Poikaasi. Lakkaamatta me
huudamme: Oi armollinen Neitsyt, pelasta hyvänä meidät ja tempaa meidät
pahojen henkien peljättävältä tililtä, ettemme me, Sinun palvelijasi, joutuisi
häpeään tutkimushetkellä!
Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen troparit, 8. säv.
Veisuin ylistäkäämme kaikki Antoniosta, Euthymiosta sekä kaikkia muita
jumalankantajaisiä viettäessämme heidän muistoansa, sillä he rukoilevat Herraa
koko maailman puolesta, että meidät päästettäisiin vanhasta kirouksesta ja
pelastettaisiin piinasta!
Kunnia - -.
Että meidät päästettäisiin vanhasta kirouksesta ja pelastettaisiin piinasta!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Oi Vapahtaja, joka omasta tahdostasi pukeuduit Neitseestä lihaan, lähetä
enkelten, profeettain, apostolien, marttyyrien, kuulujen piispojen ja kaikkien
pyhittäjien pyyntöjen tähden armosi kaikille ja lahjoita maailmalle rauha ja
kirkoille tyyneys!
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Toinen, 8. säv.
Astuen ikään kuin jumalankantajakilvoittelijoiden hyveitten kukkivalle niitylle
me täytymme suloisesta tuoksusta, sillä karaistuneina taisteluissa kiusauksia
vastaan he tekivät pidättyväisyyden kautta ruumiin hengen palvelijaksi. Maan
päällä he viettivät enkelielämää ja saavuttivat niin kunnian!
Kunnia - -.
Maan päällä he viettivät enkelielämää ja saavuttivat niin kunnian!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Ruumiittomiesi, Edelläkävijäsi, opetuslastesi, profeettain, marttyyrien ja kaikkien
pyhien ja pyhittäjien sekä miehestä tietämättömän hyvän Äitisi esirukousten
taivuttamana suo, oi Kristus, meidän vaeltaa valkeudessasi, ja tee meidät
suuressa armossasi otollisiksi saavuttamaan valtakuntasi!
Psalmin 50 (51) jälkeen luostarin pyhän kanoni (6- troparisena) ja isien kanoni (8troparisena). Luemme myös Vanhan testamentin l:sen oodin Minä veisaan
Herralle.
Pyhien isien kanoni
1. veisu. 8. säv. Irmossi
Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, / sillä Hän vapautti
Israelin orjuudesta. / Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: // Sinulle,
ainoalle Valtiaalle, me ylistystä veisaamme!
Troparit
Ylistäkäämme kaikki yhteen ääneen hengellisin lauluin kilvoituksessa
loistaneita jumalallisia isiämme, jotka Egypti, Thebais ja Libya, jokainen paikka,
kaupunki ja kylä on tuottanut!
Iloitse, munkkien johtaja kunniakas Antonios, jumalankantaja Ammun, Sinä
paaston kunnia, enkeli Arsenios, Sinä hiljaisuuden voima, ja hengenkantaja
Ammonas!
Riemuitse, Sinä Jumalan totinen astia, pyhäsieluinen Agathon, te erämaan
kukat Akhillas ja Amoes, sekä te hyveitten kirkkaat helmet Anub, Alonios,
Amonathas ja Anthimos!
Tänään ylistettäköön veisuin arvostelukykymme lamppuja Aresta ja suurta
Apollosta, sekä kuuliaisuuden valoja Athrea ja Akakiosta. Heidän kanssansa
loistaa myös ikään kuin aamutähtenä Abbakyres.
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Ylhäisen elämän vuoreksi ilmaantui Auksentios ja puhtauden taistelijaksi
suuri Abramios. Heidän kanssansa osoittautuivat pidättyväisyyden pylväiksi
Afrodisios ja Athenodoros.
Ikään kuin tähtenä kilvoittelijoiden taivaalla loistaa Ammonios ja
jumalallinen Aninas. Heidän kanssansa valaisee myös suuri Antiokhos ja
huomattavat Agapetos, ja muitakin loistavia heidän lisäksensä.
Pyhin veisuin ylistäkäämme suurta Athanasiosta, joka loistavasti kilvoitteli
Athoksen vuorella, koko maailman suurta valistajaa, jonka esirukousten kautta
me kaikki saamme pelastuksen!
Oi viisaat, autuaat isät, Jumalan innoittamalla elämällänne te totisesti
osoittauduitte Kirkon paratiisiksi. Kaikki te nimeltä mainiten rukoilette
lakkaamatta puolestamme Herraa.
Marttyyrien tropari
Tulkaa, marttyyreja rakastavat uskovaiset, kunnioittakaamme marttyyreja
vuosittaisin lauluin ja veisuin, ja veisatkaamme ja huutakaamme uskoen
Kristukselle, meidän Jumalallemme: Sinulle, ainoalle Valtiaalle, me ylistystä
veisaamme!
Kunnia - -.
Veisuin minä ylistän yhden luonnon kolmea itsenäistä persoonaa, syntymätöntä
Isää, syntynyttä Poikaa ja Pyhää Henkeä, alutonta valtakuntaa, hallitusta, yhtä
Jumaluutta.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Iloitse, Sinä pyhä temppeli, Jumalan kostuttama villa, kuolemattoman virran
sinetöity lähde! Oi Valtiatar, varjele kaupunkisi vihollisten kaikilta piirityksiltä!
Irmossi, 8. säv.
Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, / sillä Hän vapautti
Israelin orjuudesta. / Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: // Sinulle,
ainoalle Valtiaalle, me ylistystä veisaamme!
Tässä luetaan Vanhan testamentin 2:nen oodi.
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2. veisu. 8. säv. Irmossi
Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, / joka olen ennen kaikkia aikoja
Isästä syntynyt / ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota tuntemattomasta
Neitseestä, / ja ollen ihmisiä rakastava // olen esi-isän Aadamin synnintuomion
purkanut.
Troparit
Katsoessamme Jumalan istuttamiin kilvoittelijoiden hyveisiin kuin toiseen
paratiisiin me täytymme hyvästä tuoksusta. Pidättyväisyydessä ja kyynelin
pyhittäjät saivat ne kukkaan ja kantoivat vaelluksensa monipuolista hedelmää
Jumalalle.
Veisuin ylistettäköön uutena enkelinä suurta Bessarionia, joka eli lintujen
elämää, ja uutena Jobina kestävää Beniaminia, sekä heidän kanssansa valistaja
Bitalliosta, joka pelasti syntisiä naisia Jumalalle, jumalallista Bytimiosta ja
kunniakasta Babylasta.
Ylhäisellä elämälläsi Sinä, oi Benediktos, tulit taivaalliseksi, ja paimen
Basianos tuli viisauden huoneeksi, mutta muuan Basileios sai kuuliaisuuden
seppeleen, sillä asuessaan elävänä haudassa hän antoi meille kuuliaisuuden
kirkkaan esimerkin.
Veisu Gelasiokselle, tuolle himojen autuaalle hallitsijalle! Ylistys
Gerasimokselle, jota petokin palveli, sillä täydellisen hyveen tähden se häntä
lähestyi! Kunnia isä Germanokselle ynnä Gaiokselle, Kristuksen Viisaalle
palvelijalle!
Daavid on Tessalonikan kunnia ja kerskaus! Ylistettäköön ihmeissä suurta,
Jumalan valitsemaa Danielia! Tekojensa ja puheittensa tähden ovat Sketiksen
Daniel, Dios ja Dalmatos munkkien johtajia ja uskon perustuksia!
Kuuliaisuus osoitti tähtiäkin paljon kirkkaammiksi valistajiksemme
mieleltänsä jumalalliset Dometianoksen ja Dometioksen. Ylistettäköön
kunniakkain veisuin heidän kanssansa myös nimeltä tuntemattomia!
Marttyyrien tropari
Herran tähden jumalisesti taistelleitten loppumaton rikkaus on täyttänyt
uskovaisten arkun. Tulkaa, uskovaiset, veisatkaamme heille, marttyyreille, niin
saamme uskon kautta koota sielujen ja ruumiitten parannuksen hedelmää!
Kunnia - -.
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Ylitäydellinen, ylijumalallinen, kolmipersoonainen Ykseys, syntymätön Isä,
ainosyntyinen Poika, ja Isästä lähtenyt j a Pojan kautta ilmestynyt Henki, yksi
olemus ja luonto, herraus ja valtakunta, pelasta kaikki meidät!
Nyt... Jumalansynnyttäjälle
Yksin Sinä olet ilmi saattanut ihmiskunnalle vieraan synnytyksen, yksin Sinä et
kärsinyt luonnosta johtuvaa turmelusta, kun toteutit siemenettömän,
turmeluksettoman syntymän! Sen tähden me uskovaiset velvollisuutemme
mukaisesti ylistämme Sinua Jumalansynnyttäjäksi!
Katabasia, 8. säv.
Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, / joka olen ennen kaikkia aikoja
Isästä syntynyt / ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota tuntemattomasta
Neitseestä, / ja ollen ihmisiä rakastava // olen esi-isän Aadamin synnintuomion
purkanut.
3. veisu. 8. säv. Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra / eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, /
jota kaikki luodut ylistävät: // Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra.
Troparit
Käykäämme jumalallisten isien hyveitten uuteen paratiisiin, maistakaamme
sen elävää, iäistä elämään tuottavaa nautintoa ja uskoen ylistäkäämme heitä!
Kunnioitettakoon kirkasta tähteä Euthymiosta, aamutähteä Helladiosta,
Jumalan innoittamaa Efraimia sekä suurta Eulogiosta, jotka teoissaan ja
ihmeissään säteilevät maanääriin!
Veisuin ylistettäköön ihmeellistä Zosimasta ja kunniakasta Sakariasta, ja
heidän kanssansa kunnioitettakoon Zenonia, Zoilosta, suurta Jesajaa ja
kunniakasta Eliasta!
Veisuin minä kiitän Fermen ylistettävää ja Ennatoksen veisattua
Theodorosta, ja heidän kanssaan veisaan Theodulokselle ja Theonakselle sekä
kunnioitan jumalallista, suurta Theodosiosta.
Kiitettäköön erinomaista paimenta Theoktistosta, ylevämielistä Thalassiosta
ja sykeonilaiseksi kutsuttua suurta Theodorosta, joka osoittautui suurissa
ihmeissä korkeaksi maan päällä.
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Tähdet himmenevät, kun lyhyt Johannes, portaitten kolme valistajaa ynnä
monet muut kunniakkaasti loistavat uusina kirkkaina tähtinä.
Marttyyrien tropari
Me juhlaa rakastavat, jotka olemme kokoontuneet, kunnioittakaamme veisuin ja
hengellisin lauluin marttyyrien puhdasta, vuosittaista muistoa, sillä he rukoilevat
aina Kristusta sukukuntamme puolesta!
Kunnia - -.
Oi yksiolennollinen Kolminaisuus ja ylijumalallinen Ykseys, joka olet persooniin
jakaantuneena yhdistynyt luonnoltasi ja ykseydessäsi jakaantunut persooniin,
yhdistä meidät Sinun käskyjesi halajamiseen!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Mooses kuvasi Sinut Jumalan kutomaksi teltaksi, ja kaikkeinpyhintä varjoavat
serafit kuvasivat puhdasta synnytystäsi, oi Neitsyt, kun Kristus tuli lihaan.
Irmossi, 8. säv.
Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra / eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, /
jota kaikki luodut ylistävät: // Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra.
Katismatropari, 4. säv.
Oi pyhät opettajat, vanhurskauden aurinkona Kristus lähetti teidät maata
valistamaan. Oi Jumalan autuuttamat, valistakaa siis jumalallisten
esirukoustenne kautta Jumalan tuntemisen jumalallisella valkeudella minunkin
pahuuden pimentämä sieluni!
Toinen, 8. säv.
Uskovaiset, kunnioittakaamme ja ylistäkäämme Antonioksen sävyisyyttä ja
puhtautta, Euthymioksen suuruutta ja ihmeellisyyttä, Pauloksen ja Arsenioksen
teeskentelemättömyyttä ja hiljaisuutta, Theoktistoksen mainetta ja kaikkien
muiden pyhittäjien joukkoja! Veisatkaamme heidän kanssaan ylistystä neitsyt
Eupraksialle ynnä kaikille jumalallisille naisille, ja huutakaamme yhteen ääneen:
Rukoilkaa Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi niille, jotka
halulla viettävät pyhää muistoanne!
Kunnia - -.
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Te katkaisitte himojen siteet ja yhdistyitte hyvyyden halajamiseen, Kristuksessa
te pukeuduitte ylimaalliseen kunniaan, te saitte levon omalle vaivannäöllenne ja
pidättyväisyyden tuskien kautta te saavutitte ylhäisen elämän. Sen tähden te
ansionne mukaisesti riemuitsette ylhäisten voimien kanssa ja kannatte Jumalalle
ilolauluja. Oi jumalankantajaisämme, rukoilkaa rikkomuksia anteeksi niille, jotka
halulla viettävät pyhää muistoanne!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän tropari
Minä olen tarttunut syntien saveen eikä minulla ole lujaa pohjaa, rikkomusten
myrsky minua hirveästi upottaa, mutta minä rukoilen Sinua, joka olet
synnyttänyt ainoan ihmisiä rakastavan Sanan: Katso palvelijasi puoleen, päästä
minut synneistä, sielun turmelevista himoista ja paholaisen kaikesta väkivallasta,
oi Valtiatar, että minä riemuiten veisaisin: Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän
antaisi anteeksi rikkomukseni, sillä Sinä olet palvelijasi toivo!
4.veisu. 8. säv. Irmossi
Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, / että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi
suojatusta vuoresta / ainoasta Jumalansynnyttäjästä // peloissaan kiitti voimaasi.
Troparit
Kunnioitettakoon koko maailman valistajaa, jumalallista Hilarionia, tiedon
vuorta suurta Iustinosta, ja heidän kanssansa Hieraksia ja Ibestionia,
Aristokleksia ynnä Joosefia!
Myös Hieremias säteili elämässään, ja Iskhyrion osoittautui suureksi
voimaksi. Heidän kanssaan loistavat Karion, Kopres, Kastor ja kaikin tavoin
ihana Kassianos.
Ylistän Kallistoksen opetussanoja, kiitän Laurentioksen hyviä tekoja, kerron
Longinoksen hyvästä toiminnasta ja kunnioitan Lootin hyveitä.
Veisuin minä ylistän Leontiosta, Jumalan tuntemisen syvyyttä, ja minä
laulan Maksimoksesta, opetusten ulapasta, sekä ihanasta Markianoksesta ja
Jumalalle kuuliaisesta Markoksesta.
Suuri Makarios on hyveitten ylistys, ja Kaupunkilais-Makarios
jumalisuuden tavara. Heidän kanssansa kerrotaan myös suuresta Markoksesta,
Dalmatoksesta ja etiopialaisesta Mooseksesta.
Minä ylistän Martinianoksen ja Malkhoksen matkoja ja taistoja puhtauden
takia, ja kunnioitan esipaimen Markelloksen hyvää toimintaa ja kuolleista
herätettyä Millestä.
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Marttyyrien tropari
Oi Kristuksen marttyyrit, kantakaa lakkaamatta rukouksia Luojalle ja
Rakentajalle maailman rauhan edestä ja niiden puolesta, jotka veisuin
kunnioittavat teidän muistoanne!
Kunnia - -.
Outoa on se, että Jumaluus on yksi ja kolme, kokonaan kolmessa persoonassa
jakaantumatta, sillä Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä kumarretaan yhdessä
luonnossa.
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Iloitse, Jumalan tilava tila! Iloitse, uuden liiton arkki! Iloitse, astia, josta on
annettu kaikille ihmisille jumalallinen manna!
Irmossi, 8. säv.
Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, / että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi
suojatusta vuoresta / ainoasta Jumalansynnyttäjästä // peloissaan kiitti voimaasi.
5. veisu. 8. säv. Irmossi
Minä rukoilen, oi Kristus, / suo että minun henkeni himojen pimeydestä / ikään
kuin synkeästä yöstä vapautuneena // pääsisi Sinun käskyjesi päivän valkeuden
koittoon!
Troparit
Tulkaa, katsokaamme Eedenin paratiisin iäti eläviä, Jumalan kasvattamia
kukkasia, isien saavutuksia. Herra on niiden ainoa viljelijä.
Neiloksen sanojen virrat kastelevat kaikki hengelliset sielut, Naukratioksen
ja Nikonin elämä kirkastaa ja Nathanael ja Nisthenor ilahduttavat ne.
Hyveistä säteilevä Ksenofon poikinensa valistaa meitä, suuri on Orsesios,
ylväs Onufrios, ja kuka ihminen kertoisi Poimenin arvosta!
Autuaaksi ylistettäköön teoissaan ja puheissaan korkeaa Pamboa, ja
kunnioitettakoon pahoja henkiä karkottavaa kunniakasta Pupliosta sekä loistavaa
Pinnufriosta!
Velvollisuuden
mukaisesti
kunnioitettakoon
todella
maineikasta
Pafnutiosta, Pioria, Patermuthiosta, yksinkertaista Paulosta ja suurta Pityrunia,
isien johtajaa!
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Loistavasti ylistettäköön valistajien valistajaa Pakhomiosta, hänen
taistelutoveriaan Palamonia ja jumalallista Petroniosta, ja heidän kanssaan
kiitettäköön jumalallisin veisuin Pasarionia!
Marttyyrien tropari
Oi voittamattomat marttyyrit, kun te kilpakentällä taistellessanne saarnasitte
Kristuksesta, Jumalasta, te saitte seppeleet ja karkeloitte nyt ruumiittomien
kuorojen kanssa.
Kunnia - -.
Jumaluus on persooniltaan kolme, mutta luonnoltaan yksi, Isä, Sana ja yhtä
olentoa oleva Henki, joiden nimeen meidät on kastettu ja joihin me uskomme.
Nyt - -.
Me pyydämme Sinulta, oi puhdas, joka sanan kautta synnytit sanoin
selittämättömästi Sanan: Älä lakkaa rukoilemasta Häntä, että Hän aina pelastaisi
laumasi vaaroista!
Irmossi, 8. säv.
Minä rukoilen, oi Kristus, / suo että minun henkeni himojen pimeydestä / ikään
kuin synkeästä yöstä vapautuneena // pääsisi Sinun käskyjesi päivän valkeuden
koittoon!
6. veisu. 8. säv. Irmossi
Olen monien syntien vallassa, / mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi eteen, oi
ihmisiä rakastava Herra! / Ota minut vastaan, niin kuin otit profeetta Joonan, // ja
pelasta minut!
Troparit
Ihmeellisiä ovat kunnianarvoisat isämme, heidän ovat jumalalliset uroteot,
heidän kilvoitukset, heidän parannukset, sillä kuka muu olisi ilmisaattanut
ihmetekojen voiman!
Ylistettäköön ihmeellistä Rabulasta, Rufosta ja enkelten vertaista Sisoesta,
sekä jumalallista Seridosta ja Siluanosta!
Nelivalaisimeksi taivaaksi on maan päälle ilmestynyt kahdesti kaksi
Simeonin nimen kantajaa, kolme heistä pylväillä ja yksi houkka!
Ikään kuin aurinkona tähtien keskellä säteili pyhitetty Sabbas johtamiensa
joukossa, ja hänen kanssansa loistavat teoissaan myös Serapion ja Silbanos.
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Veisuin ylistettäköön Sarmatasta ja Timotheosta, Tithoesta sekä
Hyperekhiosta, Farmuthiosta, Fokasta, Kharitonia, Khairemonia, Psoesta ja
viisasta Oria!
Sinä edellä muisteltujen ja nimeltä mainitsemattomien isien pyhä ja
kunniakas joukko, päästä vaaroista meidät, jotka halulla vietämme muistoasi!
Marttyyrien tropari
Oi ihmisiä rakastava, ihmeellinen olet Sinä taistelijoissasi: heidän ovat
jumalalliset uroteot, heidän ihmeet, heidän parannukset! Heidän esirukoustensa
tähden, Herra, pelasta meidät!
Kunnia - -.
Veisuin minä ylistän Sinua, kaiken vallan yläpuolella oleva Kolminaisuus ja
jumalallinen Ykseys, valkeus ja valkeudet, elämä ja elämät, Ymmärrys, Sana ja
Pyhä Henki, te pyhät, jotka olette yksi Jumala!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Karkeloi, esi-isä Iisai, sillä Sinun juurestasi, puhtaasta Neitseestä, on koittanut
elämän kukka, Kristus Jumala, joka pelastaa maailman!
Irmossi, 8. säv.
Olen monien syntien vallassa, / mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi eteen, oi
ihmisiä rakastava Herra! / Ota minut vastaan, niin kuin otit profeetta Joonan, // ja
pelasta minut!
Kontakki, 8. säv.
Sinä, Herra, olet kirkastanut maailman valaisevan jumalankantajain,
jumalisuuden saarnaajien ja jumalattomuuden vaimentajien joukon! Varjele
heidän rukoustensa tähden täydellisessä rauhassa meidät, jotka Sinua
kunnioitamme ja ylistämme, että laulaisimme ja veisaisimme Sinulle: Halleluja!
Iikossi
Minä olen katsellut elämän nautintoja, olen ajatuksissani tutkistellut tapahtumia,
laskenut niiden tuskallisuuden ja surkutellut ihmisten elämää. Yksin teitä minä
ylistän autuaiksi, sillä te valitsitte hyvän osan: kärsiä ja elää Kristuksen kanssa, ja
aina veisata profeetta Daavidin kanssa: Halleluja!
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Minean synaksario, ja sitten tämä:
Samana päivänä muistelemme kaikkia askeesissa loistaneita pyhiä miehiä ja
naisia.
Säkeet
Pysyväksi juomauhriksi minä kannan sanani niiden vanhurskaiden sieluille,
joiden muisto säilyy alati.
Kaikkien pyhittäjiesi esirukousten tähden, Kristus, meidän Jumalamme, armahda
meitä!
7. veisu. 8. säv. Irmossi
Kiitetty olet Sinä, Herra, / meidän isiemme Jumala, / joka vilvoitit nuorukaisia
pätsissä // ja säilytit Synnyttäjäsi neitseenä synnytyksen jälkeenkin!
Troparit
Tulkaa, kantakaamme velvollisuutemme mukaan veisuja pyhästi ja enkelten
vertaisesti eläneille naisille ja huutakaamme: Jumala, heidän rukoustensa tähden
pelasta kaikki meidät!
Kunnioitettakoon Kristuksen kantajaa Bryainea, jumalallista Febroniaa,
Thomaista, Hiereiaa ja Platonista, ja uskolla veisattakoon ylistystä heidän
kanssaan myös Melanthialle!
Kiitos, veisuu ja lakkaamaton ylistys olkoon enkelmielisille Eupraksioille,
sekä molemmille Theodoroille ja Anastasioille, jotka ihmeellisesti palvelivat
Jumalaa!
Egyptiläinen Maria ilmestyi valkeudeksi, Marinoksen nimeä kantanut
<Maria> tähdeksi ja Eufrosyne hyveissä säteileväksi auringoksi koko maailmalle!
Soihtuna loistava oli Theodule elämässään, kilvoituksessa säteilee myös
Iulitta ja heidän kanssansa teoissa autuas Isidora!
Kunnioitettakoon nyt mieleltään taivaallista Marinaa suuren Matronan
kanssa, ja veisuin ylistettäköön viisaita Synkletikeä, Sarraa ja Iustaa!
Yhdessä ylistettäköön veisuin Pelagiaa, Herran enkeliä, Taisiaa, katumuksen
lyhtyä, ja kaikkia muita kilvoituksessa loistaneita naisia!
Marttyyrien tropari
Viettäen voittajien muistoa rukoilkaamme ainoaa Elämänantajaa, että Hän
lähettäisi ylistystä veisaaville armon ja rikkomusten anteeksiannon!
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Kunnia - -.
Yksimielisesti me kumarramme Pojan kanssa Isää ja Pyhää Henkeä, ja uskolla
ylistäen me huudamme: Kunnia olkoon Sinulle, Kolminaisuus, Ykseys, meidän
Jumalamme!
Nyt - -.
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka synnytit maailman Vapahtajan ja Valtiaan,
rukoile aina Häntä, että Hän armahtaisi meidän sielujamme!
Irmossi, 8. säv.
Kiitetty olet Sinä, Herra, / meidän isiemme Jumala, / joka vilvoitit nuorukaisia
pätsissä // ja säilytit Synnyttäjäsi neitseenä synnytyksen jälkeenkin!
8. veisu. 8. säv. Irmossi
Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen
Neitseen salaisuuden ilmaissutta Herraa // veisuin ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa kaikkina aikoina.
Troparit
Veisatkaamme kaikki ylistystä Kristuksen Kirkon viisaille opettajille,
piispoille ja pyhittäjille. Veisuin ylistäkäämme ja korkeasti kunnioittakaamme
Herraa kaikkina aikoina!
Velvollisuuden mukaisesti ylistettäköön Veisuin suurta Basileiosta, totisesti
paljon taistellutta Athanasiosta sekä Gregoriosta, joka Jumalan tuntemisessa
johtaa kaikkia!
Kunnioittakaamme Johannesta, kultaa virtaavaa suuta, Jumalassa viisaita
pylväitä, Kyrilloksia, sekä uutta teologia Hesykhiosta ja Jumalasta julistavaa,
jumalallista Meletiosta!
Kunnia olkoon Nyssalaisten Gregoriokselle sekä molemmille ihmeitä
tekeville isille, ja veisuin ylistettäköön Jumalassa viisasta Epifaniosta ja loistavaa
valistajaa Amfilokhiosta!
Veisuin ylistäkäämme Metrofanesta, pappien kunniaa, sekä elämää
valaisseita Nektariosta, Attikosta, Gennadiosta, Anatoliosta ynnä viisaita
Eusebiosta ja Proklosta!
Minä veisaan pyhälle saarnaja Nikolaokselle, totisesti mesikieliselle
Sofroniokselle, sekä Eulaliokselle ja Diadokhokselle, ynnä isistä suurimmille
Eustathiokselle, Iubenaliokselle!
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Marttyyrien tropari
Ammentakaamme uskolla sielun ja ruumiin parannusta, joka virtaa voittajien
arkuista ikään kuin lähteestä, ja veisuin ylistäkäämme ja korkeasti
kunnioittakaamme Herraa kaikkina aikoina!
Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Veisuin minä ylistän Sinua, joka olet olemukseltasi yksi, minä palvelen Sinua,
joka olet persooniltasi Kolminaisuus! Isä, Poika ja Pyhä Henki, minä kun
kunnioitan valtakuntasi alutonta hallitusta iankaikkisesti!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä osoittauduit Jumalan vuoreksi, jolla asuttuaan Kristus
teki jumalallisiksi temppeleiksi ne, jotka veisaavat: veisuin ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina!
Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, veisaten ja korkeasti
kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.
Irmossi, 8. säv.
Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen
Neitseen salaisuuden ilmaissutta Herraa // veisuin ylistäkää ja korkeasti
kunnioittakaa kaikkina aikoina.
9. veisu. 8. säv. Irmossi
Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua /
ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa // me
kiitosvirsin herkeämättä ylistämme.
Troparit
Kuka kertoisi Ambrosiuksen rohkeudesta! Kuka kuvaisi Hierotheoksen
viisautta, ja Jumalassa viisaitten isä Aleksandrosten vakautta uskon edestä!
Veisuin ylistettäköön jumalallisia valistajia, jumalallista Faidimosta,
jumalankantaja Spyridonia, sekä Antipatrosta, Pamboa, Palladiosta, Nonnosta,
Hieronymosta ja kunniallista Germanosta!
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Kunnioitettakoon jumalisuudessa suurta Dionysiosta, taivaallisten salaisuuksien
tuntijaa, paljon taistellutta Klemestä, Flabianosta ja suurta Paulosta,
tunnustuksen saamaajia!
Veisuin ylistettäköön Synadan Mikaelia, sekä Tarasiosta ja Nikeforosta,
suurta Theodorosta, Theofanesta ja Hieronymosta, Kristuksen piirteitten totisia
puolustajia!
Veisuin ylistettäköön totisia jumalankantajia, Kristuksen apostoleja ja
taistelleita pappeja Petrosta ja Ignatiosta, sekä Kristuksen marttyyreja
Polykarposta ja Kyprianosta!
Te kaikki nimeltä tunnetut ja tuntemattomat pyhittäjäisät ja Herran piispat,
pappismarttyyrit ja pyhät naiset, rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme!
Marttyyrien tropari
Oi marttyyrit, te nautitte Herran kunniasta taivaan asunnoissa marttyyrien ja
apostolien kanssa ja kannatte Luojalle rukouksia meidän puolestamme, jotka
olemme maan päällä.
Kunnia - -.
Lakkaamaton kunnia olkoon Sinulle, oi yksi Jumala Kolminaisuudessa, Isä, Poika
ja Henki, sillä vaikka jokainen onkin Jumala, niin Sinä olet luonnoltasi yksi
kolmena loistavine ominaisuuksinesi!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjälle
Palava mutta tulessa kulumaton pensas edeltä kuvasi muinoin Moosekselle
Siinain vuorella Sinun kohtuasi, oi Neitsyt, joka otti vastaan tahrattoman tulen,
Jumalan!
Irmossi, 8. säv.
Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua /
ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa // me
kiitosvirsin herkeämättä ylistämme.
Eksapostilario. 2. säv.
Maailman kieltäneitten ja ristin ottaneitten pyhittäjäisien paljous, marttyyrien
kuorot, piispojen juhlajoukko ja naisten joukko, kirkastakaa meidät, että arvon
mukaisesti ylistäisimme veisuin valoisaa muistoanne!

18

Laskiaisviikon lauantai

Toinen eksapostilario
Ylistäkäämme kirkkain veisuin kilvoituksessa loistaneita jumalankantajaisiä,
piispoja, pyhittäjänaisia ja pappismarttyyrien kuoroja, että saisimme pyhityksen
ja heidän anomustensa ja Jumalansynnyttäjän esirukousten kautta saisimme
helposti käydä paaston tietä!
Kiitosstikiiroina nämä 4 stikiiraa, 8. säv.
Kaikki uskovaiset, ylistäkäämme veisuin pyhästi kilvoitelleitten isien joukkoa! /
Veljet, lauluin kiittäkäämme jumalisesti Kristuksen piispoja! / Sillä he elivät
pidättyväisyydessä ja puhtaassa paastossa / ja kirkastivat meille Kristuksen
evankeliumin. / Heidän kanssansa veisatkaamme ylistystä myös loistaville
jumalankantajanaisille, / ja pyrkikäämme sielussamme jumalisesti heidän
elämäänsä, // että siellä saisimme anteeksi rikkomuksemme!
Veljet, ylistäkäämme kunniakkaasti kilvoituksessa kirkkaasti loistaneita ja
pyhästi eläneitä, / sillä hyvin elettyänsä he ovat jumalisesti siirtyneet iankaikkisen
elämän iloon, / he ovat rientäneet turmeluksettomaan loppuun ja autuuteen /
hyveen ja puhtauden suoraa tietä! / Katso, kunnioittakaamme heitä heidän
arvonsa mukaisesti, / että saisimme heidän pyyntöjensä kautta Jumalalta armon, /
iankaikkisen kunnian ja ilon // ja pääsisimme meitä odottavasta kadotuksesta!
Kaikkien piispojen kuoro / ja vanhurskasten, kilvoittelijoiden ja jumalisesti
eläneitten pyhittäjänaisten juhlajoukko, / jotka olette saaneet armon, / rukoilkaa
ainoata hyvää ja armollista Herraa, / että Hän armahtaisi meitä / ja että me teidän
rukoustenne kautta, oi viisaat, / pääsisimme iankaikkisesta tuomiosta / ja
saisimme alati nauttia tulevasta ihanuudesta / iankaikkisesta iankaikkiseen
riemuiten // ja lakkaamatta huutaen kiitosveisua Elämänantajalle!
Uskovaiset, muodostakaamme tänään jumalallinen juhlajoukko / viettäessämme
korkeasti pyhien piispojen, kilvoittelijoiden, pappismarttyyrien ja hurskaitten
pyhittäjänaisten muistoa, / sillä he katsoivat katoavaisen ja ajallisen totisesti
halvaksi, / hämähäkin seittinä ja roskana he sitä pitivät, / että voittaisivat
Kristuksen ja Hänen valtakuntansa / ja kaiken sen jumalallisen, mitä silmä ei ole
nähnyt eikä korva koskaan kuullut. / Heidän esirukoustensa tähden, Jumala, //
pelasta meidän sielumme turmeluksesta!
Kunnia - -. 6. säv.
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Pyhittäjäisät, kaikkeen maahan on käynyt sana teidän uroteoistanne, / joiden
kautta te saitte taivaissa vaivannäkönne palkan, / tuhositte pahojen henkien
sotavoimat / ja ylsitte enkeljoukkojen tasolle, joiden elämää te nuhteettomasti
jäljittelitte. / Koska teillä on uskallus Herran edessä, // rukoilkaa rauhaa meidän
sieluillemme!
Nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira
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.
Suuri ylistysveisu ja päätössiunaus.

LITURGIA
Prokimeni 7. säv.
Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa. / Riemuitkoot he vuoteissansa.
Liitelauselma: Jumalan ylistys on heidän suussansa.
Halleluja, 2. säv.
He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme
kartanoissa.
Liitelauselma: Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on
soveliasta häntä kiittää.
Ehtoollislauselma: Vanhurskas säilyy ikuisessa muistossa.
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