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Ehtoopalvelus
Avuksihuutostikiirat, 2.säv. Juhlan stikiirat
Kuinka me halvoin huulin nyt veisaisimme syntyneen ylistystä? Hän on luomakuntaa
pyhempi ja kerubeita ja kaikkia pyhiä kunnioitettavampi, hän on Kuninkaan järkkymätön
valtaistuin, huone, johon Korkein on asettunut, maailman pelastus, Jumalan pyhityksen
sija, ja jumalallisen syntymisensä kautta hän antaa uskovaisille suuren armon.
Mitä hengellisiä lauluja me nyt kantaisimme Sinulle, oi pyhä? Syntyessäsi
hedelmättömästä äidistä Sinä pyhitit koko maailman, päästit Aadamin kahleista ja vapautit
Eevan synnytyskivuista. Sen tähden enkelikuorot viettävät kanssamme juhlaa, taivas
iloitsee maan kanssa ja vanhurskasten sielut puhkeavat lauluun uskoen ylistäen
syntymäsi kunniaa.
Mitä peljättäviä lauluja Sinulle, Neitsyt, silloin laulettiin? Seisten Sinun, syntyneen,
ympärilläsi neidot karkeloivat iloiten ja huusivat hämmästyneinä: Kuninkaan palatsi on
syntynyt, pyhityksen arkki loistaa, hedelmättömät portit ovat avautuneet, sillä Jumalan
portti tuo hyveitten lapsirikkauden sekä rauhan ja suuren armon!
Pyhien stikiirat, 4.säv.
Kun te, nuoret neidot ja marttyyrit, kaunistitte itsenne verenne ihanalla koristuksella, te
saitte turmeluksetta liittyä Kristukseen, meidän Jumalaamme, joka säilytti neitseytenne
vahingoittumattomana saastattomaan, turmeluksettomaan häähuoneeseen, taivaan
kammioihin, käsintekemättömään häämajaan.
Kehittymättömässä ruumiissa, mutta mieleltänne täydellisinä te, kunniakkaat, taistelitte
murhanhimoista lohikäärmettä, pahuuden ruhtinasta, vastaan Hengen voimassa ja
osoititte sen voiman voimattomaksi. Niin te, Kolminaisuuden puolesta taistelleet Minodora,
Mitrodora ja Nimfodora, saitte vastaanottaa voiton seppeleet.
Te, maineikkaat voittajat, ette kieltäneet Kristusta, vaikka jäsenenne silvottiin ja poltettiin
tulessa, teitä raastettiin rautakynsin, teidät ripustettiin puuhun ja teitä leikattiin miekoin.
Sen tähden te, Kolminaisuuden luvun kantajat, Minodoran, Mitrodora ja Nimfodora,
saavutitte voiton seppeleet.
Kunnia... nyt... 4.säv.
Enkelin ilmoituksen kautta Sinä, Neitsyt, Jumalan taivas ja valtaistuin, puhtauden astia,
saavuit tänään puhtaana lapsukaisena vanhurskaista Joakimista ja Annasta. Sinä toit
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koko maailmalle ilon sanoman Sinä, meidän elämämme välimies, kirouksen poistaja ja
siunauksen antaja. Oi Jumalan kutsuma Neitsyt, ano syntymäjuhlanasi meidän
sieluillemme rauhaa ja suurta armoa.

Virrelmästikiirat, 2.säv.
Iloitse, Sinä profeettain kuoro! Sillä katso, hedelmättömästä kasvaa hedelmä, jossa teidän
ennustuksenne toteutuvat.
Liitelauselma: Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi.
Karkeloi, Joakim, kun näet Annan kasvattavan kohdustaan Sinulle hedelmän, josta
maailmalle on syntyvä elämä ja lunastus.
Liitelauselma: Kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi.
Karkeloikoot Joakimin vanhuus ja Annan hedelmättömyys, sillä niiden kautta on muinoin
vanhentunut ihmisluonto uudistettu.
Kunnia... nyt... 2.säv.
Oi Jumalansynnyttäjä, ota saastaisilta huuliltani vastaan ylistysveisu ja anna minulle
rikkomusten päästö ja pahuuden oikaisu.
Juhlan tropari

Aamupalvelus
Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv.
Ilmoita Daavid, mitä Herra on Sinulle vannonut! / Daavid vastaa: / "Sen mitä Hän on
minulle vannonut, on Hän täyttänytkin. / Hän on antanut sukuuni Neitseen, / josta on
syntynyt Luoja, Kristus, uusi Aadam, / kuningas minun valtaistuimelleni." / Nyt hallitsee
Hän, jonka kuninkuus on vankkumaton, / ja hedelmätön synnyttää Jumalansynnyttäjän, /
meidän Elämämme Äidin.
Kunnia... nyt... Sama uudelleen
Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv.
Tänään syntyy Iisain juuresta ja Daavidin kupeesta Jumalan lapsukainen Maria. / Koko
maailma tulee uudeksi ja jumalalliseksi. / Iloitkaa yhdessä, taivas ja maa! / Kansojen
joukot, ylistäkää Neitsyttä! / Joakim iloitsee, Anna viettää juhlaa ja huutaa: / "Hedelmätön
synnyttää Jumalansynnyttäjän, / meidän Elämämme Äidin!"
Kunnia... nyt... Sama uudelleen

Juhlan kanoni ja pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kunnioitan kolmen todellisen
sisaruksen taistoja. Joosef.
1. veisu. 4.säv. Irmossi
"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, / ja sanani tulvivat kuninkaallisen
Äidin kunniaksi. / Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten / ja iloiten veisaan ylistystä hänen
ihmeillensä"
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Troparit
Oi Jumalan autuuttamat, kunniakkaat marttyyrit, tehkää luomaton Kolminaisuus, josta te
jumalisesti saarnasitte, armolliseksi meille, jotka nyt kunnioitamme jumalallisia taistojanne
ja urotekojanne.
Neidot pitivät uskon jumalallisen aseen suojassa mitättöminä vihollisen sanoja ja kestivät
kidutusten aallokon ja epäoikeudenmukaisen kuoleman kaikkien elämän tähden.
Luojan kaikkivoimallisen väkevyyden vahvistamat puhtaat neidot saivat miehuullisen
mielen ja polkivat jalkoihinsa ja tuhosivat suuren ja kavalan lohikäärmeen.
Jumalansynnyttäjälle
Kunnioittakaamme veisuin puhdasta Mariaa, elävää kammiota, turmeluksetonta
asumusta, taivaallista porttia, jumalallista pöytää ja Valtiaan palatsia ja valtaistuinta.

3. veisu. Irmossi
"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, / vaan Sinusta, oi Kristus, /
Isän Jumalan olennoituneesta viisaudesta, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä
rakastava."
Troparit
Ajatuksiltaan kuollut rikollinen hirmuvaltias yritti kidutuksin saada Sinut, marttyyri
Minodoran, hirveästi kieltämään elämämme Kristuksen.
Tuomari ei säästänyt Sinua, vaan murskasi raa'asti jäsenesi sauvoin, mutta kun Sinä,
marttyyri, olit kiinnittänyt katseesi Jumalaan, hän aavistamattaan punoikin Sinulle
kuihtumattoman seppeleen.
Lähestyessään kidutusten kautta Jumalaa autuaat pyhät marttyyrit saivat selvästi aarteen
taivaaseen ja iankaikkisen kunnian.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Neitsyt, tule, karkota sieluni pimeys ja katkaise synnin siteet! Pelasta minut,
Sinä joka synnytit armollisen!
Irmossi
"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, / vaan Sinusta, oi Kristus, /
Isän Jumalan olennoituneesta viisaudesta, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä
rakastava."

Marttyyrien katismatropari, 4.säv.
Ruumiittomien
palvelushenkien
taivaalliset
kuorot
hämmästyivät
suurta
kärsivällisyyttänne, sillä te käyttäydyitte ikään kuin joku muu olisi kärsinyt, vaikka
jäsenenne murskattiin pihdein ja te kärsitte karvaan kuoleman. Naisen ruumiissa te
murskasitte luopion, lohikäärmeen, oi Elämänantajan neitseelliset morsiamet, jotka
taistelitte uskon puolesta.
Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv.
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Neitsyt Maria, totinen Jumalansynnyttäjä, / syntyy tänään kunniaksemme vanhurskaista
vanhemmistaan / ja loistaa meille kuin valoisa pilvi. / Aadam on vapaa tuomiostaan ja
Eeva kahleistaan. / Sen tähden me rohkeasti huudamme / kaikkein puhtaimmalle: / Koko
maailma iloitsee Sinun syntymästäsi!
4. veisu. Irmossi
"Jumalallinen Jeesus, / joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, / puhtaan käden
kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: / Kunnia olkoon
Sinun voimallesi, oi Kristus!"
Troparit
Ristin sätein loistaen autuas Mitrodora kärsi puusta riippuen tulisen rangaistuksen, mutta
Kristuksen rakkauden vilvoituksella hän sammutti eksytyksen hiilet.
Mielensä kirkkaalla näkemisellä autuas Minodoran katsoi ajatuksissaan Yljän vilpitöntä
kauneutta ja kesti kärsivällisesti tuskallisen kidutuksen.
Kun te neitsyet rakastitte koko olemukseltanne ylistettyä Sanaa, te tulitte ihaniksi ja saitte
kirkkaan kunnian. Hänen rakkautensa haavoittamina te kestitte kärsivällisesti tuskien
iskut.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas, joka synnytit Elämän, tee eläväksi minut, joka olen kavalan pahuuden
kuolettama. Sinuun minä turvaan, oi säälivä ja viaton, nosta ylös minut, joka olen
langennut rikkomusten syvyyksiin.

5. veisu. Irmossi
"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / käännyttäen
pois tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, / jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat."
Troparit
Todistaessaan tuomioistuinten edessä kärsivällisestä mielestään ja voittamattomasta
mielenlaadustaan naismarttyyrit punoivat itselleen voittoseppeleet.
Rakastaen kuolematonta Ylkää Nimfodora kestää rautakynsien raaston kärsivällisesti.
Veisuin ylistettäköön jumalisia neitseitä, kolminkertaista lamppua, kolmikerroksista taloa,
Kolminaisuuden asumusta.
Jumalansynnyttäjälle
Löydettyään yksin Sinut, oi Jumalan armoittama, valituksi, ihanaksi ja nuhteettomaksi,
ylijumalallinen Sana otti Sinusta ruumiin.

6. veisu. Irmossi
"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon
kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä / Sinun kyljestäsi
vuotaneella puhtaalla verellä."
Troparit
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Halaten nähdä totisen kauneutesi, oi aluton Sana, Sinun rakkautesi haavoittamat neidot
kestivät urheasti katkerat kidutukset.
Autuaat neidot kukoistivat kilvoittelijain kedolla liljan tavoin ja levittivät Hengen armosta
kirkkoon moninaisten kidutusten hyvää tuoksua.
Rakastaessaan yksin kuolematonta Ylkää ja näkymättömän voiman vahvistamina nuoret
neidot selvästikään eivät huolehtineet näkyväisestä kuolemasta.
Jumalansynnyttäjälle
Havaittuaan Sinut, Jumalan Äiti, puhdas Valtiatar, pyhemmäksi ja puhtaammaksi koko
luomakuntaa, pyhä Herra asettui asumaan Sinun kohtuusi.
Irmossi
"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon
kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä / Sinun kyljestäsi
vuotaneella puhtaalla verellä."

Kontakki, 4.säv.
Hengen yhdistäminä sisaruksina te taistelitte kärsivällisesti Kolminaisuuden puolesta ja
saitte voiton juonikkaasta vihollisesta. Sen tähden te voittajina pääsitte asumaan taivaan
häähuoneeseen viiden neitsyeen keralla ja nyt te seisotte enkelten kanssa lakkaamatta
iloiten kaiken Kuninkaan edessä.
Iikossi
Kristuksen kirkko viettää uskoen hartaasti pyhää juhlaa ja teidän valoisaa ja kirkasta
muistoanne, oi tavoiltanne kunniakkaat oikeat sisaret ja marttyyrit, sillä voimallisesti te
maan päällä poljitte maahan vihamielisen mielen ja saitte ottaa kaiken Kuninkaan kädestä
seppeleet. Rukoilkaa Häneltä minullekin valistusta, että voisin todella otollisesti ylistää
muistoanne ja ihmeellistä, jumalallista miehuullisuuttanne, sillä nyt te seisotte enkelten
kanssa lakkaamatta iloiten kaiken Kuninkaan edessä.

Synaksario
Saman kuun 10:ntenä päivänä muistelemme pyhiä naismarttyyrejä Minodorana,
Mitrodoraa ja Nimfodoraa.
Säkeitä
Minodoran, Mitrodora ja Nimfodora pitivät lihan kidutusta lahjana. Kolmen lahjan nimen
kantajaa surmattiin kymmenentenä (päivänä) ruoskittuina.
Samana päivänä pyhän marttyyri Barypsabaksen muisto.
Säkeitä
Puilla murskattu Barypsabas vuodatti oman verensä Valtiaan jumalallisen veren tähden.
Samana päivänä pyhä Pulkheria, kuningatar, nukkui rauhassa.
Säkeitä
Totisesti psalmin sanojen mukaisesti kuningatar Pulkheria seisoi oikealla puolellasi, minun
Kristukseni.
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Samana päivänä, pyhien apostolien Apelleksen, Lukaksen ja Klemeksen muisto.
Samana päivänä miekalla surmatun pyhän marttyyri Ian muisto.
Säkeitä
Miekka niitti laaksojen maasta Ian ja hänet kannettiin Sinulle, Vapahtaja, tuoksuvana
orvokkina.
Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Irmossi
"Aabrahamin lapset / polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä / ja riemuiten
veisasivat: / Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala."
Troparit
Kun jumalaton hirmuvaltias käski teitä uhraamaan epäjumalille te selvästi syljitte niitä
huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Mielenne jumalallisten säteitten valistamana te, kunniakkaat, mustasitte epäjumalten
synkeyden ja huusitte: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Ei jäsenten katkaisu, ei vaino eikä ahdistus voineet erottaa Kristuksesta marttyyrejä, jotka
huusivat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, yliluonnollisesti Sinä sait kantaa kohdussasi Jumalaa, ja Hän luo uudestaan ne,
jotka uskoen veisaavat: Kiitetty olet Sinä, Kristus.

8. veisu. Irmossi
"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! / Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, / ja opetit heidät veisaamaan: / Kaikki
Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa."
Troparit
Luojan rakkauden karkaisemina te teitte käärmeen pistot tylsiksi, naisen ruumiissa te
kävitte miehuullisia taisteluita ja saitte jumalalliset seppeleet.
Käyden ruumiillisesti näkymätöntä vihollista vastaan kilpakentällä jumalalliset neidot
voittivat ruumiittomat huutaessaan: Herran teot, kiittäkää Herraa!
Vahvoina Jumalassa, Vapahtajassa, ja voimallisina Kristuksessa Jeesuksessa te tuhositte
vihollisen voimattoman vallan ja huusitte: Herran teot, kiittäkää Herraa!
Te, ylistettävät nuoret neidot, saavutitte ylhäisen valtakunnan, ja kidutuksen merkkien
kaunistamina ja koristamina te hallitsette Jeesuksen Kristuksen kanssa.
Jumalansynnyttäjälle
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Jumalan tahrattomana temppelinä Sinä, Neitsyt, sait ottaa Hänet ruumiillistuneena
vastaan. Tuntien Hänet kahdessa luonnossa me veisaamme Hänelle: Herran teot,
kiittäkää Herraa!
Irmossi
"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! / Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, / ja opetit heidät veisaamaan: / Kaikki
Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa."

9. veisu. Irmossi
"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan
erillään olleet luonnot. / Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten
ylistämme."
Troparit
Halaten nähdä Yljän kauneuden te, jumalankantajat, pyritte kuolevaisessa ruumiissa
kaikin tavoin kuolemattomuuteen Hänen luonansa. Sen tähden on oikein ylistää teitä
autuaiksi.
Ikään kuin raakojen susien keskellä te hirmuvaltiaitten keskellä taistelitte tahrattomina
karitsoina heidän petomaisuuttaan vastaan, ja teidät kannettiin Kristukselle otollisena
uhrina.
Te, neitseet, punoitte kuihtumattoman seppeleen, te saavutitte jumalallisen kunnian ja
marttyyreina te saitte marttyyrien kanssa ottaa vastaan totisesti järkkymättömän
valtakunnan.
Oi puhtaat neitseet, kun teillä on uskallus Valtiaan edessä, rukoilkaa, että mekin,
rakkaudella viettäessämme muistoanne, saisimme saman kunniasijan, johon te tulitte
otollisiksi.
Jumalansynnyttäjälle
Sääli minua, Kristus, kun tulet kunniassa tuomitsemaan maailman. Hajota, oi hyvä ja
armorikas, minun himojeni pimeys synnyttäjäsi ja puhtaitten marttyyriesi rukousten kautta.
Irmossi
"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan
erillään olleet luonnot. / Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten
ylistämme."

Eksapostilario, 3.säv.
Rakkaudella kolme neitsyttä julistivat hirmuvaltiaitten edessä Kolminaisuudesta,
Jumalasta, ja sen tähden kidutettuina he saavuttivat kuihtumattoman seppeleen.
Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv.
Jumalansynnyttäjä Maria, Sinä enkelten suloisuus, ihmisten valistus ja maailman suojelus,
päästä rikkomuksista meidät, jotka uskoen Sinua veisuin ylistämme.
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Kiitosstikiirat, 2.säv.
Ihmisille on ilmestynyt Joakimin ja Annan lapsi, Neitsyt, joka kirvoittaa synnin kaikki siteet.
Liitelauselma: Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi.
Annan hedelmättömyys osoittautui totisesti varjoisaksi vuoreksi, josta kaikille uskovaisille
lahjoitetaan pelastus.
Liitelauselma: Kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi.
Repäisten rikki Annan hedelmättömyyden kahleet puhdas Neitsyt saapui tuomaan
ihmisille synninpäästöä.
Kunnia... nyt...
Uskovaiset, käykäämme ylistämään Neitsyttä, sillä hän on syntynyt hedelmättömästä
äidistä uudistaen hedelmättömän luontomme.
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