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Ehtoopalvelus 
  
 
Avuksihuutostikiirat, 8.säv. Marttyyrin stikiirat 
Oi autuas voittaja, ensin Sinä voitit hillittömien himojen pedot, ja sitten pidit kurissa 
leijonain kidat ja petojen raivon eivätkä ne Sinua vahingoittaneet. Sinä et pelännyt tulta 
etkä tuomarin vihaa, sillä Sinä, autuas, et pannut mitään Kristuksen rakkauden edelle. 
  
Nuoreen ruumiiseesi Sinä, autuas ja kunniakas, sait ottaa Kristuksen arvet ja niin voitit 
vanhan viettelijän. Nyt Sinä, maineikas Mamas, kuljet marttyyrien kuoroissa seppelöitynä, 
kolmiaurinkoinen valkeus kirkastaa Sinua aina ja Sinä näet puhtain mielin halatuista 
suurimman. 
  
Oi voittoisa marttyyri, Sinä seurasit lihaksi tulleen ja ristin kärsimyksen kautta 
hirmuvaltiaan kukistaneen Jumalamme elävöittäviä jälkiä ja astuit iloiten kilpakentälle. 
Kidutuksia Sinä, marttyyri, kestit ja ruumiinesi kukistit ja haavoitit sen, joka kerskasi 
pyyhkivänsä merenkin kuivaksi. 
  
Pyhittäjän stikiirat, 8.säv. 
Viisas isä Johannes, uuden Aaronin tavoin Sinä olit ihanasti pukeutunut hänen viittaansa 
ja saat nyt katsella kaikkeinpyhintä päästyäsi toisenkin esiripun taakse. Oi sanomatonta, 
ymmärryksen ylittävää valistusta, josta olit osallinen, Sinä piispojen jumalallinen kaunistus. 
  
Viisas isä Johannes, tapojesi yksinkertaisuus teki Sinut jumalalliseksi ja nyt Sinä seisot 
Jumalan edessä hyvän yhteyden ja vakaan pyrkimyksen jumaloittamana. Jumalan valo 
täyttää Sinut mielesi puhtaudessa ja sielusi kirkkaudessa, Sinä piispojen jumalallinen ja 
pyhä kaunistus. 
  
Puhdas pyhittäjäisä Johannes, Sinä jätit maailman hämmennyksen ja kiiruhdit Kristuksen 
tyveneen. Sinä, autuas, sait totisesti rikkaudeksesi jumalallisen näkemisen ja toiminnan 
autuaan kirkkauden, jonka jumalallisen elämäsi kirkastamana välität uskovaisille. 
  
Kunnia... 2.säv. Byzantioksen runo 
Herran tietä kulkeneitten poikana Sinä olet Jumalan pöydässä ikään kuin öljypuun nuori 
vesa. Ylistettävä Mamas, Herra siunasi Sinut marttyyriudella ja Sinä saat nähdä ylhäisen 
Siionin hyvyydet ja aina nauttia vanhempiesi kanssa jumalallisesta riemusta. Saata 
rukouksillasi meidätkin heidän yhteyteensä! 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira 
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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. 
Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 
Kun saastaton emo näki oman Karitsansa ihmisenä omasta tahdostaan teuraaksi 
vietävänä, hän valitti ja sanoi: Kristus, nyt Sinä kiiruhdat tekemään minut, synnyttäjäsi, 
lapsettomaksi. Miksi teet niin, oi kaiken Lunastaja? Kuitenkin minä ylistän veisuin 
ymmärryksen ja selityksen ylittävää ääretöntä alentumistasi, oi ihmisiä rakastava. 
  
 
Oktoehoksen virrelmästikiirat 
 
Kunnia... 4.säv. 
Tulkaa, uskovaiset, viettäkäämme yhteen ääneen marttyyri Mamaksen muistoa. Hän 
osoittautui meille uudeksi Aabeliksi, sillä niin kuin Aabel oli lammasten paimen ja 
ensimmäisenä kantoi uhriksi karitsan ja ensimmäisenä sai kilvoitusseppeleen, niin 
kunniakas voittajakin elettyään laumojen kanssa kantoi itsensä Kristukselle otolliseksi 
uhriksi marttyyriuden kautta. Kun hänellä nyt on uskallus Hänen edessänsä, hän rukoilee 
maailmalle rauhaa ja meidän sieluillemme suurta armoa. 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira 
Oi puhdas, ne jotka turvautuvat jumalalliseen temppeliisi ja katumuksessa itkien 
kastelevat uskolla sen lattian saavat hirveitten syntien päästön ja runsaan armon, kun 
Sinä, nuhteeton Jumalansynnyttäjä, rukoilet hartaasti kaikkien Valtiasta, Vapahtajaa ja 
Poikaasi. 
  
Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 
Kun Sinut synnyttänyt emo näki Sinut, karitsan ja paimenen, puulla, hän valitti ja lausui 
äitinä: Oi halattu Poikani, Sinä pitkämielinen, kuinka Sinut on nostettu ristin puulle? Kuinka 
lainrikkojat ovat naulinneet kätesi ja jalkasi ja vuodattaneet veresi, oi Valtias Sana? 
  
 
Marttyyrin tropari, 4.säv. 
Marttyyrisi, oi Herra, / on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, 
kuihtumattoman voittoseppeleen, / sillä omistaen Sinun antamasi voiman / hän voitti 
julmat vaivaajat ja kukisti pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. / Hänen 
rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 
  
Pyhittäjän tropari, 4.säv. 
Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi / ja itsekieltäymyksen opettajaksi asiain totuus 
osoitti Sinut laumallesi. / Sen tähden olet Sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman 
/ ja köyhyydessäsi rikkaudet. / Rukoile, oi pyhittäjäisä Johannes, / Kristusta Jumalamme / 
pelastamaan meidän sielumme. 
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Aamupalvelus 
 
Yksi oktoehoksen kanoni ja kaksi pyhien kanonia 
 
Marttyyrin kanoni. Theofaneksen runo 
1. veisu. 8.säv. Irmossi 
"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, / jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, / 
kukisti muinoin faraon, sotavaunujen herran, / mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, / 
joka veisasi Jumalalle virren." 
  
Troparit 
Erinomaisena marttyyrina Sinä asut taivaissa täynnä kolmivaloista kirkkautta, oi 
kunniakas. Suo jumalallinen valistus meillekin, jotka maan päällä kunnioitamme loppuun 
pääsemisesi puhdasta ja valoisaa päivää. 
  
Oi voittoisa, kunniakas marttyyri Mamas, Sana, joka jo ennalta tunsi mielesi jalouden ja 
kaikenpuolisen täydellisyyden, täytti Sinut ymmärryksellä jo kapaloista asti ja kaunisti 
Sinut moninaisin hyvein. 
  
Moitteettoman uskon takia vaaraan joutuneina ja eksytyksen vainossa vangittuina 
vanhempasi kuolivat jumalallisen rakkauden tähden, mutta heistä kasvoit Sinä, joka teit 
lopun monijumalaisuuden liitosta. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Suuria puhutaan kaikissa sukupolvissa Sinusta, Jumalansynnyttäjä Maria, joka sijoitit 
kohtuusi Jumalan, Sanan, ja pysyit puhtaana. Sen tähden kaikki mekin ylistämme Sinua, 
suojelustamme Jumalan jälkeen. 
  
Pyhittäjän kanoni. Germanoksen runo 
8.säv. Irmossi 
"Me veisaamme Kristukselle, / joka hukutti mereen faraon aiheuttamat tuskat / ja johdatti 
Israelin kuivaa myöten, / sillä Hän on iankaikkisesti ylistetty." 
  
Troparit 
Veisatkaamme Kristukselle, joka antoi maailmalle koittaa jumalisuuden opeissa loistavan 
viisaan piispan, sillä Hän iankaikkisesti ylistetty. 
  
Uskovaiset, kunnioittakaamme suurta piispaa Johannesta, joka loisti maailmassa 
jumalisuuden valkeutta ja karkotti jumalattomuuden usvan. 
  
Oi pyhä julistaja, autuas Johannes, joka seisot enkelten kanssa lähestymättömän 
Kuninkaan edessä, rukoile Häntä antamaan armahdus meille, jotka vietämme muistoasi. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi veisuin ylistettävä, Sinussa sikisi ikiaikainen, aluton Isän Sana, ja Sinä synnytit 
selittämättömästi Hänet lihassa. Rukoile hartaasti, että Hän lunastaisi meidät vaaroista. 
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Marttyyrin kanoni, 3. veisu, irmossi 
"Taivaan avaruuden Luoja / ja seurakunnan Rakentaja! / Vahvista minua rakkaudessasi / - 
Sinä, kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, / oi ainoa ihmisiä rakastava." 
  
Troparit 
Kristus on pannut taistelija Mamaksen ikään kuin kirkkaaksi tähdeksi Kirkkonsa 
korkeuteen, ja hän kirkastaa koko maailman taisteluittensa kirkkaudella ja yliluonnollisilla 
ihmeillään. 
  
Noustuasi totisen tiedon vuorelle ja säteillen mielesi puhtauden näkemisestä Sinä, 
marttyyri, innostit jumalallisten käskyjen mukaisesti järjettömänkin luonnon järjelliseen 
ylistykseen. 
  
Sinä olit ihana, kaunis nuorukainen, mutta ne, jotka halusivat Sinut tavoittaa, eivät Sinua 
saaneet, sillä Sinä kävit Herran tavoin omasta tahdostasi kärsimykseen. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Häntä, joka on jumaluutensa luonnossa levittänyt taivaan ja ylläpitää koko maan piirin, 
kannoit Sinä ruumiillisesti sylissäsi, oi puhdas, ja Hän osoitti Sinut kaikkien uskovaisten 
tueksi. 
 
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Herra, joka sanalla olet vahvistanut taivaat ja maan perustanut paljojen vetten päälle, 
vahvista minutkin veisaamaan ja ylistämään Sinua!" 
  
Troparit 
Jumalankantaja isä, pidättyväisyyden ja vakaan rukoilemisen kautta Sinä kävit hyveen 
huipulle, ja saat nyt nauttia ihanuuden tulvasta. 
  
Kun Sinulla, pyhittäjä piispa, viisas Johannes, on uskallus Jumalan edessä, rukoile Häntä 
pelastamaan ne, jotka uskoen viettävät muistojuhlaasi. 
  
Jumalisten oppien opettajana ja viisaitten sanojen totisena esittäjänä Sinä, pyhittäjä, 
punoit seppeleen harhaoppeja vastaan. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Puhdas Jumalansynnyttäjä, kaikki me ylistämme Sinua taivaaksi ja Jumalan 
valtaistuimeksi, sillä Sinusta ilmestyi Jeesus Kristus, totuus. 
 
Irmossi 
"Herra, joka sanalla olet vahvistanut taivaat ja maan perustanut paljojen vetten päälle, 
vahvista minutkin veisaamaan ja ylistämään Sinua!" 
  
 
Marttyyrin katismatropari, 8.säv. 
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Hurskauden puhtaana jälkeläisenä Sinä, oi kunniakas Mamas, osoittauduit 
jumalattomuuden vähentäjäksi Hengen voimassa, sillä kilpakentällä Sinä osoitit 
epäjumalain eksytyksen ja julistit rohkeasti, että Kolminaisuutta on veisuin ylistettävä. Niin 
Sinä, voittaja, pedoille heitettynä kuoletit pedon, pahuuden päämiehen lohikäärmeen. Sen 
tähden me huudamme Sinulle: Rukoile Kristusta Jumalaa antamaan rikkomukset anteeksi 
meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 
  
Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 3.säv. 
Autuas Johannes, Sinä osoittauduit pidättyväisyyden jumalalliseksi astiaksi ja 
jumalisuuden ryöstämättömäksi aarteeksi, kun Sinä himottomuudessa kirkastit elämäsi ja 
ammensit rukoileville armoa. Oi pyhittäjäisä, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi 
meille suuren armon. 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 
Oi ainoa viaton Neitsytäiti, joka ylität puhtaudessa enkelitkin, Sinusta tuli Sanan 
jumalallinen asumus. Oi puhdas, puhdista esirukoustesi jumalallisella vedellä minut, joka 
olen lihan rikkomuksissa saastunut yli kaikkien, ja anna minulle suuri armo! 
  
Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa Sanan saastaton 
lammas, tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: Voi lapseni! Miksi kärsit? Siksikö, 
että haluat päästää ihmisen kunniattomuudesta? 
 
  
Marttyyrin kanoni. 4. veisu, irmossi 
"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, / joka Isän helmaa 
jättämättä olet osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. / Sen tähden minä profeetta 
Habakukin kanssa huudan Sinulle: / Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 
  
Troparit 
Sinä, kunniakas, kävit omasta tahdostasi taistoon vakain mielin, sillä Kristus toimi 
kanssasi ja vahvisti heikkoutesi jumalallisella voimallaan. Hän osoitti Sinut omien 
kärsimystensä marttyyriksi ja osalliseksi ylhäisestä kirkkaudesta. 
  
Villi peto oli järkevän tavoin Sinulle kuuliainen työtoverinasi, ikään kuin Jumalan antamana 
matkakumppaninasi, sillä jumalallisella rakkaudella Sinä kukistit järjettömät himot ja 
osoittauduit ihanaksi voittaessasi vihollisten järjettömyyden mielesi viisaudella. 
  
Autuas, Sinä seisoit tuomioistuinten edessä ja julistit tulisesti Sanan lihaksitulemista. Niin 
Sinä kuihdutit jumalankieltämisen pauhun ja opetit kaikki veisaamaan epäilyksettä: Kunnia 
olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä, yliluonnollisen raskautesi synnytys teki lopun tuskien 
tuomiosta ja vapautti maastasyntyneen luonnon kirouksesta. Sinun kauttasi avautuivat 
korkeudet alhaisille ja ihmiset karkeloivat enkelten kanssa. 
 
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Oi Sana, kun profeetta salaisesti ennalta näki Sinut Neitseestä lihaksi tulleena, hän huusi 
veisaten: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 
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Troparit 
Ylistäkäämme kaikki viisasta piispaa veisuin lausuen: Herran Jumalankantaja, rukoile 
hartaasti meille pelastusta! 
Sinä, Jumalan autuuttama isä, olet meille hurskauden oppien istuttaja ja viisas piispa, ja 
Sinua me lauluin ja veisuin ylistämme. 
  
Oi uskon kasvattien ohjaaja, Herran piispa, Sinun pyhää ja puhdasta muistojuhlaasi me 
vietämme lauluin ja veisuin. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinä olet Kristuksen, Jumalan aviotatuntematon ja puhdas Morsian ja tuskitta synnyttänyt 
Äiti. Rukoile lakkaamatta, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 
  
 
Marttyyrin kanoni, 5. veisu, irmossi 
"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja miksi on vieras 
pimeys minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, käännytä minut / ja ohjaa 
askeleeni Sinun käskyjesi valkeuteen." 
  
Troparit 
Kunniakas Mamas ei mitenkään huolehtinut raadellusta ruumiistaan, vaan irtautui 
kidutettuna katoavaisuuden raskaudesta, riisui nahkavaatteet ja sai ottaa vastaan 
katoamattomuuden vaatteen. 
  
Kun kylkesi lävistettiin Sinä, autuas, veisasit Luojallesi kiitosvirttä ja kuulit taivaasta äänen, 
joka vahvisti ajatuksesi hyvyyteen ja kevensi tuskien taakkaa. 
  
Kun Sinut, autuas ja paljon taistellut voittaja, oli suljettu vankilaan, Sinulle ilmestyi 
yliluonnollisessa näyssä ihana kyyhky tuoden taivaasta katoamattomuuden ruokaa, sillä 
Sinä olit ylittänyt katoavaisuuden rajat. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Kun Sinä synnytit Hänet, joka oli syntynyt ennen aurinkoa Isästä, Sinä tulit jumalallisen 
ruumiillistumisen ja sanomattoman sovinnon välikappaleeksi, sillä Sinun kauttasi 
ihmisluonto yhdistyi Jumalaan ja sai sijan kunnian valtaistuimelta. 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut / tietämättömyyden yössä olleet 
maanääret, / valaise minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra." 
  
Troparit 
Jumalisuuden mirha voiteli Sinut paimeneksi, oi Jumalassa viisas pyhittäjä, ja sen tähden 
me kaikki ylistämme Sinua piispana. 
  
Apostolien seuraajana Sinä, mieleltäsi jumalallinen autuas, johdit Kirkon kansaa vaivaa 
nähden ja valvoen. 
  
Esimerkkeinäsi kiihkeä Elia ja Jumalan näkijä Mooses Sinä, pyhä julistaja ja isä, saatoit 
harhaoppien johtajat häpeään. 
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Jumalansynnyttäjälle 
Tulkaa kaikki, kunnioittakaamme enkelin kanssa siunattua neitsyttä Kuningattarena, joka 
synnytti kaiken Kuninkaan. 
Marttyyrin kanoni, 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 
Kun kiihkeä rakkaus Jumalaan poltti Sinua, pyhä, Sinä et lainkaan huolestunut sytytetystä 
roviosta, ja jumalallinen kaste taivaasta vilvoitti Sinua, oi urhea voittaja. 
  
Hän, joka muutti pätsin vilpoisuudeksi kolmelle nuorukaiselle tempaisi valonkirkkaasti 
Sinut, mieleltäsi jumalallinen ja autuas, liekeistä ja osoitti Sinut yliluonnollisesti tulta 
voimakkaammaksi. 
  
Kärsivällisenä suurissa kilvoituksissa Sinä osoittauduit suureksi, ihmeelliseksi taistelijaksi 
ja otolliseksi marttyyriksi. Sen tähden kilvan asettaja soikin Sinulle mitä suurimman 
palkinnon. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Jumalallisen synnytyksesi kautta me tulimme osallisiksi jumalallisesta luonnosta, oi 
puhdas, ja Sinua ylistäessämme me olemme saaneet periä taivaan kodin enkeljoukkojen 
kanssa. 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Minä rukoilen Sinua, / oi ihmisiä rakastava Kristus Jumala, / vapauta minut synneistäni, / 
niin kuin Sinä olet päästänyt profeetan tuonelan syvyyksistä, / ja ohjaa minun elämääni." 
  
Troparit 
Autuas Johannes, Sinä kaunistit Kirkon kunniaa jumalallisilla opeillasi ja viisailla 
opetuksillasi ja suistit harhaopit jaloiltaan. 
  
Jumalisuuden valaisimena Sinä säteilit oppiesi ihanuudessa koko luomakunnassa, oi 
mieleltäsi jumalallinen opettaja, ja mustasit harhaopit Jumalan sanalla. 
  
Miekan sijasta Sinä, pyhittäjä, käytit kieltä ja puhetta, katkaisit kaikki väärät opit ja opetit 
kaikille selvästi Kolminaisuudesta. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Minä rukoilen Sinua, Kristus Jumala, joka synnyit Neitseestä ja valistit maailman: Päästä 
ihmisiä rakastavana minutkin rikkomuksistani ja ohjaa elämääni! 
  
Irmossi 
"Minä rukoilen Sinua, / oi ihmisiä rakastava Kristus Jumala, / vapauta minut synneistäni, / 
niin kuin Sinä olet päästänyt profeetan tuonelan syvyyksistä, / ja ohjaa minun elämääni." 
 
  
Marttyyrin kontakki, 3.säv. 
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Paimenna, oi pyhä, Jumalan antamalla sauvallasi kansaasi elävöittävillä laitumilla ja 
murskaa näkymättömät villit pedot ylistystäsi veisaavien jalkojen alle, sillä me kaikki 
olemme saaneet Sinut, Mamas, hartaaksi puolustajaksi vaaroissa. 
  
Iikossi 
Ylistäkäämme veisuin Mamasta, kaikissa maissa kuulua marttyyria, joka karkeloi taivaissa 
enkelten kanssa. Kerran hän uuteen tapaan lypsi kauriita erämaissa ja nyt hän hyvän 
paimenen tavoin ohjaa Herran omaisuuskansaa voiman sauvalla viheriään paikkaan, 
jossa totisesti on paratiisin nautinto. Me kaikki olemme saaneet Sinut, Mamas, hartaaksi 
puolustajaksi vaaroissa. 
 
  
 
Synaksarion 
  
Saman kuun 2:sena päivänä muistelemme pyhää marttyyri Mamasta. 
Säkeitä 
Kolminaisuususkon huipulla Sinä, Mamas, olet kärsivällinen kolmipiikeinkin pisteltynä. 
Toisena (päivänä) kolmikärki repi Mamaksen sisukset. 
  
Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Konstantinopolin 
patriarkkaa Johannes Paastoojaa. 
Säkeitä 
Nyt Sinä, katoavaisesta hekumasta paastonnut Johannes, saat nauttia katoamattomasta 
sulosta. 
 
Pyhä Diomedes kuolee miekalla surmattuna. 
Säkeitä 
Rautainen Diomedes kesti miehuullisesti rautamiekan pistot. 
  
Pyhä Julianos kuolee pää puulla murskattuna. 
Säkeitä 
Vaikka Julianoksen pää murskattiin puulla, hän pysyi loppuun asti tervejärkisenä Jumalan 
edessä. 
  
Pyhä Filippos surmataan miekalla. 
Säkeitä 
Viilto nopeana hevosenaan Filippos pääsi nopeasti rakastavan Valtiaan tykö. 
  
Pyhä Eytykhianos kuolee tulisella parilalla. 
Säkeitä 
Parilalla poltettuna Eytykhianos siirtyi marttyyrien onnelliseen joukkoon. 
  
Pyhä Hesykhios surmataan hirttämällä. 
Säkeitä 
Halatessaan todella Valtiasta Hesykhios kesti rauhallisena kuoleman Hänen tähtensä. 
  
Pyhä Leonides kuolee tulessa. 
Säkeitä 
Kun halu Jumalan tykö poltti Sinua, Leonides, Sinä kestit helposti tulen väkivallan. 
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Pyhä Eytykhios kuolee ristiinnaulittuna. 
Säkeitä 
Herran jälkiä seuratessasi Sinä, Eytykhios, kestit Hänen laillaan ristin tuskat. 
Pyhä Filadelfos kuolee, kun hänen kaulaansa ripustettiin raskas kivi. 
Säkeitä 
Kiven painosta jättäen lihan koko painon Filadelfos nousi keveänä taivaaseen. 
  
Pyhä Melanippos kuolee tulessa. 
Säkeitä 
Vaikka Melanippoksessa olisikin ollut jotain mustaa, hän puhdistui tuleen paiskattuna. 
  
Pyhä Parthagape kuolee meressä. 
Säkeitä 
Meren sisässä Sinä, Parthagape, kuolit ja löysit ylhäältä lahjojen meren. 
  
Samana päivänä muistelemme vanhurskaita pappeja Eleasaria ja Fineesta; sekä pyhiä 
marttyyrejä Aeithalasta ja Ammounia. 
Heidän pyhien rukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
  
 
Marttyyrin kanoni, 7. veisu, irmossi 
"Tulen liekit peljästyivät muinoin / Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. / Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: / 
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 
  
Troparit 
Pätsi toimi Sinulle huoneena, sillä monta päivää sinne suljettuna Sinä, autuas, et palanut, 
vaan huusit Luojalle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 
  
Sinulla, oi marttyyri, oli liekkien keskellä seuranasi, auttajinasi ja kumppaneinasi 
sanomattomissa veisuissa enkeleitä, joiden kanssa Sinä huusit kaikkien Valtiaalle: Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 
  
Kuin kuihtumaton ruusu, kuin ylkä häämajasta tulit Sinä totisesti ihanana pätsistä 
poltettuasi järjettömät ja valistettuasi katselijat huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Katso, nyt on toteutunut profeetan ennustus, sillä Sinä, Neitsyt, otit kohtuusi Jumalan, 
Sanan, ja synnytit elämänantajan, jolle me kaikki huudamme: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Sinä, Herra, isiemme Jumala, / joka alussa perustit maan ja taivaat sanallasi vahvistit, / 
olet kiitetty iankaikkisesti." 
  
Troparit 
Sinä, Herra, isiemme Jumala, joka osoitit maan päällä valistajaksi jumalisen ja viisaan 
piispan, olet kiitetty iankaikkisesti. 
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Sinä, Herra, isiemme Jumala, joka osoitit Johanneksen laumasi totiseksi paimeneksi, olet 
kiitetty iankaikkisesti. 
Kukistaen lihan hyökkäykset Sinä, isä, huusit Kristukselle: Sinä, Herra, isiemme Jumala, 
olet kiitetty iankaikkisesti. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinä, Herra, isiemme Jumala, joka meidän tähtemme synnyit Neitseestä ja pelastit 
maailman viholliselta, olet kiitetty iankaikkisesti. 
 
  
Marttyyrin kanoni. 8. veisu, irmossi 
"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille 
nuorukaisille pätsin, / mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, / niin hän 
huusi heille: / Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, / papit, veisatkaa, / 
ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina." 
  
Troparit 
Valtiasta rukoillen Sinä, kunniakas, tukit Danielin tavoin petojen kidat, surmasit käärmeen 
ja saatoit jumalattomat häpeään. Nyt Sinä voittajana asut taivaissa ja veisaat riemuiten: 
Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina! 
  
Kiviä palvovat ja sielultaan paatuneet lainrikkojat kivittivät Sinua, autuas, ja vahvistivat 
pyhän sielusi silmän sortumattoman ja voittamattoman kallion perustukselle, kun Sinä 
auliisti veisasit: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina! 
  
Kilvan asettaja ojensi korkeudesta Sinulle, autuas, voittajan seppeleen, kun Sinä olit 
käynyt hyvän taiston, kutsui Sinut tulemaan puhdasta ja suloista tietä luoksensa ja auliisti 
Sinä veisasit: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina! 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Yliluonnollisesti sikisi Sinussa, oi puhdas, Hän, joka on Isästä syntynyt äidittä, ja Sinä 
pysyit synnytyksen jälkeenkin neitseenä, sillä Jumalan yhdistyminen uudistaa Sinussa 
luonnot ja olemuksen rajatkin uudistuvat. Sen tähden me oikeaoppisesti ylistämme Sinua, 
Jumalan Äitiä, totiseksi Jumalansynnyttäjäksi iankaikkisesti. 
 
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen 
salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää / ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina 
aikoina." 
  
Troparit 
Moosesta jäljitellen Sinä, autuas piispa, nousit vuorelle ja sait pilvessä ottaa vastaan 
armon lain huutaen: Veisuin ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 
  
Kansaasi paimentaen Sinä, piispa, torjuit Egyptin eksytyksen, vältit himojen Babylonin ja 
sait ylhäisestä Siionista asunnon iankaikkisesti. 
  
Puheittesi ja tekojesi mirhan voitelemana Sinä, pyhä julistaja, toimitit pyhää palvelusta. 
Sen tähden Sinä nyt ylistät Kolminaisuutta iankaikkisesti. 
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Jumalansynnyttäjälle 
Neitseen kohdussa asustanutta ja siellä peljättävällä ja selittämättömällä tavalla vanhan 
Aadamin uudistanutta Herraa veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 
  
Irmossi 
"Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen 
salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää / ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina 
aikoina." 
 
  
Marttyyrin kanoni, 9. veisu, irmossi 
"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi ihmisille 
ruumiissa / ja että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. / Sen tähden Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä, enkelein ja ihmisten joukot ylistävät." 
  
Troparit 
Pyhien taisteluittesi ja ihmeellisen kilvoituksesi ihanasti kaunistamana Sinä, kunniakas 
asemies, maailman valistaja ja Kirkon kaunistus, annoit sielusi Lunastajalle ja riensit 
halukkaasti Hänen tykönsä. 
  
Enkelelämää elettyäsi Sinä, Mamas, olet liittynyt enkeleihin ja ylistät heidän kanssaan 
iloiten ja kunniakkaasti veisaten pyhää laulua Kolminaisuudelle. Jumalallinen osallisuus on 
Sinut jumaloittanut ja iankaikkinen kunnia täyttää Sinut. 
  
Kun Sinulla, autuas marttyyri, on uskallus Jumalan edessä, muista meitäkin, jotka iloiten 
vietämme tätä jumalallista juhlaasi ja vilpittömin uskoin ylistämme puhdasta ja pyhää 
taisteluasi. Pelasta meidät hämmennyksestä ja vaaroista. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Kuka maan päällä on koskaan kuullut miestä tuntemattomasta äidistä ja lapsesta, joka on 
aluton Jumala, yliluonnollisesti yhtä olentoa Isän niin kuin äidinkin kanssa? Oi outoa 
salaisuutta! Oi jumalallista yhteyttä, joka on liittänyt meidän Jumalaan! 
 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua / ainaisesta 
Neitseestä meidän, uskovaisten, / pelastukseksi syntynyttä Poikaa / me kiitosvirsin 
herkeämättä ylistämme." 
  
Troparit 
Viisas Johannes, Sinä osoitit meille iankaikkisen elämän sanat himottomuuden, uskon, 
rakkauden ja toivon kautta. Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 
  
Kaikki me ylistämme Sinua, piispaa, sillä Pyhän Hengen sauvalla Sinä paimensit puhtaan 
Kirkon kansaa ja karkotit Jumalaa vastustavat harhaoppiset. 
  
Autuas isä Johannes, ylistäen jäännöstesi astiaa me kunnioitamme Sinua Kirkon 
valistajana ja piispana vaikenemattomin psalmein ja veisuin. 
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Jumalansynnyttäjälle 
Iloitse, Sinä turmeluksettomuuden iäinen elävä virta! Iloitse, Sinä auringon valoisa pilvi! 
Iloitse, Sinä koko Jumaluuden vaunut! Iloitse, Sinä pyhityksen arkki! 
  
Irmossi 
"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua / ainaisesta 
Neitseestä meidän, uskovaisten, / pelastukseksi syntynyttä Poikaa / me kiitosvirsin 
herkeämättä ylistämme." 
 
  
Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 
Me Sinun sanojesi rakastajat ylistämme nyt uskoen pyhää ja ylen valoisaa muistoasi ja 
kunnioitamme Sinua, oi viisas piispa, mieleltäsi jumalallinen Johannes. Sinä, autuas isä, 
osoittauduit katumuksen jumalalliseksi saarnaajaksi ja peljättävän ja puhtaan 
Kolminaisuuden puolustajaksi. Hänen edessään nyt seistessäsi muista meitä, oi Jumalan 
julistaja. 
  
Marttyyrin eksapostilario, 2.säv. 
Vuorilla eläessäsi oli ruokanasi peurain maito, oi marttyyri Mamas, mutta kilpakentällä 
halukkaasti taistellessasi Sinä osoittauduit urheaksi, ja saatuasi voittopalkinnon menit 
Herran tykö. 
  
Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 
Oi Neitsyt, Sinun synnytyksesi kuoletti kavalan ja viekkaan vihollisen, joka kadehtiessaan 
muinaista jumalallista ja autuasta elämääni paratiisissa sai minut Eedenistä karkotetuksi. 
 


