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Minea 
 

Syyskuun 12 
 

Juhlan päätösjuhla 
 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 4.9.2011 
  
Tämä päivä on Jumalansynnyttäjän syntymän päätösjuhla ja ehtoo- ja aamupalveluksessa 
sekä liturgiassa veisataan juhlan veisuja seuraavan järjestyksen mukaisesti. 
 
1. Jos päätösjuhla on minä hyvänsä muuna päivänä kuin sunnuntaina, palvelukset 
veisataan samoin kuin juhlapäivänä, paitsi ehtoopalveluksessa psalmikatismaa ja 
parimioita, ja aamupalveluksessa litanianstikiiroita, evankeliumia ja polyeleota. Liturgiassa 
luetaan päivän epistola ja evankeliumi. 
 
2. Jos päätösjuhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantai-iltana, alkupsalmin ja katisman jälkeen, 
veisaamme avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 6 juhlan stikiira, kunnia, 
juhlan stikiira, nyt, vuorosävelmän 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus 
Kristus, ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, kunnia, nyt, juhlan 
virrelmästikiirain kunnia. Ylösnousemustropari sekä juhlan tropari kahdesti. 
Päätössiunaus. 
  
3. Sunnuntaiaamuna aamupalveluksessa psalmin 51 jälkeen kolminaisuuskanoni ja 
kolminaisuustroparit, Pyhä Jumala, juhlan tropari ja heksapsalmit. Jumala on Herra 
jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Päivän psalmikatismat. 1:sen ja 2:sen 
kunnian jälkeen katismatropareina 2 ylösnousemustroparia ja 1 juhlan tropari, Kiitetty olet 
Sinä, Herra, vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. 
Ylösnousemuskanoni ja juhlan kanoni. 3:nnen veisun jälkeen katismatropari Neitsyt Maria, 
totinen Jumalansynnyttäjä kerran. 6:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja -iikossi, 
päivän pyhien muisto, katabasiat Mooses teki ristinmerkin ja aamupalveluksen 
evankeliumi. Me ylistämme Sinua liitelauselmineen ja juhlan kanonin 9. veisu. 
Ylösnousemuseksapostilario ja juhlan eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 
ylösnousemusstikiiraa ja 4 juhlan stikiiraa, kunnia, Tämä on Herran päivä, nyt, Korkeasti 
siunattu olet Sinä, suuri ylistysveisu, Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut ja 
edelleen liturgia. Juhlan antifonit, ristin ylentämistä edeltävän sunnuntain epistola ja 
evankeliumi. Totisesti on kohtuullista sijaan Outoa on äidille neitsyys. Ehtoollislauselma 
Minä kohotan pelastuksen maljan, Me näimme totisen Valkeuden ja päätössiunaus. 
Huomattakoon, että jos päätösjuhla osuu lauantaiksi, luetaan ristin ylentämistä edeltävän 
lauantain epistola ja evankeliumi. 
  
Synaksario 
Saman kuun 12:ntena kumarramme kunniallisia puita; pyhän pappismarttyyri 
Autonomoksen taistelu. 
  
Säkeitä 
Kivitettynä kuollut uhripappisi Autonomos kannettiin uhrina Sinun pöydällesi, oi Sana. 
Autonomos surmattiin kivin kahdentenatoista. 
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Samana päivänä pappismarttyyri Kurnutoksen, Ikonionin piispan, muisto. 
Säkeitä 
Ylenkatsoen maailman kunnian Kurnutos osti miekan kautta tulevan kunnian. 
  
Samana päivänä pyhän pappismarttyyri Theodoroksen, Aleksandrian piispan, muisto. 
Säkeitä 
Päänsä miekan katkaisemana Theodoros tuli nimensä mukaisesti osalliseksi Jumalan 
lahjoista. 
  
Samana päivänä pyhän marttyyri Iulianoksen, Galatialaisen, muisto. 
Säkeitä 
Yhdistettyään kilvoituselämään marttyyrikilvoituksen Iulianos sai kaksinkertaisen 
seppeleen. 
  
Samana päivänä pyhien marttyyrien Makedonioksen, Tatianoksen ja Theoduloksen 
muisto; sekä Thasioslaisen pyhittäjä Danielin muisto. 
 
Samana päivänä pyhä marttyyri Okeanos kuoli tulessa. 
Säkeitä 
Käsitä Okeanos kirkkaaksi auringoksi, joka muutti rovion valtamereksi. 
  
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, ole meille armollinen. Amen. 
 


