
Toukokuun 13. 
Pyhän marttyyri Glykerian muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Laulamme 3 juhlan ja 3 pyhän avuksihuutostikiiraa. 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kilvoitteluvaivojen kautta Sinä tulit Herran morsiameksi | säteillen neitseyden ihanuutta. |  
Huomenlahjanasi Sinä, autuas, toit Hänelle katkaistut jäsenesi ja väkivaltaisen kuolemasi. | Niin 
Sinä, Glykeria, saavutit taivaan kammiot || ja rukoilet nyt pelastusta niille, jotka uskolla ylistävät 
Sinua autuaaksi. 

Kuinka miehuulliseksi osoittautuikaan mielesi ja urheaksi sielusi kestävyys, | sillä heikossa 
ruumiissa Sinä, kunniakas, | poljit sielun auliudella maahan pahuuden päämiehen, vihollisen, 
lausuen: | Sinä, Herra, joka voitit kukistumattomalla voimallasi väkevän, || olet minun väkevyyteni  
ja palvelijaisi kunnia. 

Ei nälkä, ei vaara, ei jatkuva tuska, | ei väkivaltainen vankeus, ei tulinen pätsi eikä kivittäminen |  
kyenneet erottamaan Sinua, kunniakas ja autuas, Kristuksen rakkaudesta. | Sen tähden Sinä, 
Glykeria, || sait Jumalalta jumalallisen virvoituksen ja siirryit maasta ja maallisesta elämään.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Troparit, 5.säv. 

Tulkaa, kaikki juhlaa rakastavat, | kokoontukaamme nyt ihanan marttyyri Glykerian temppeliin | ja  
viettäkäämme hänen vuotuista muistoansa, | sillä kun hänen päänahkansa säälittä nyljettiin, | hän 
hukutti Beliarin. | Seistessään nyt Kristuksen edessä || hän rukoilee alati meidän puolestamme. 

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen juhlan katismatroparit, juhlan kanoni ja pyhän kanoni. 

Pyhän kanoni 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.  

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Täytettyään tänään hyveittensä ja ihmeittensä salaisen maljan marttyyri Glykeria kutsuu kaikkia 
uskovaisia ilojuhlaan. 
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Marttyyrikirkkauden kaunistamana Sinä, marttyyri, seisot puhtaan Ylkäsi edessä rukoillen, että Hän 
pelastaisi ylistystäsi veisaavat sielun turmelevista rikkomuksista.

Järkkymättä Sinä, marttyyri, kävit moninaisiin kidutuksiin, tuskiin ja ruoskintaan, sillä Hengen armo 
oli apunasi ja tukenasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Saatuamme kaikki rikkaudeksemme Jumalan tuntemisen me tiedämme Sinut Jumalan Äidiksi ja 
Valtiattareksi ja kunnioitamme Sinua sinetöiden sanamme teoilla. 

3. veisu. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Sinä, taistelija, kannoit Kristukselle veresi ikään kuin tuoksuvan mirhavoiteen, Sinut tuotiin Hänelle 
hyvänä tuoksuna, ja Sinä vuodatat kaikille parannusten tulvan. 

Herra iloitsi hengellisesti Sinun taistoistasi, Sinä marttyyrien kaunistus. Sen tähden Hän antoikin 
Sinut riemuksi uskovaisten sydämiin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kirouksen muinainen välimuuri on revennyt ja vihollisuus hävinnyt Sinun synnytyksessäsi, oi 
Jumalan armoittama, ja meidät ihmiset on liitetty enkeleihin. 

Irmossi 

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Katismatropari, 4.säv. 

Sinä lujitit mielesi jumalalliseen toivoon | nähden edeltä hengellisen ihanuuden | ja välittämättä 
näkyvästä ja katoavaisesta. | Sen tähden Sinä, marttyyri Glykeria, riensit iloiten kilpakentälle, || 
kukistit käärmeen ja sidoit voiton jalon ja katoamattoman seppeleen.

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava."  

Troparit 

Surmattuasi himojen näkymättömät pedot Sinä, Glykeria, et pelännyt näkyväisiä petoja. 
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Nähdessäsi silmiesi edessä Herran, josta olit saarnannut, Sinä, taistelija, ylenkatsoit kaikki aistit. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Saatuamme jumalisesti rikkaudeksemme Sinut, Valtiatar Neitsyt, suojelijamme ja sielumme 
toivon, me emme joudu häpeään. 

5. veisu. Irmossi

"Kristus, Vapahtajani, rauhan Ruhtinas, | pimeydessä olevien valo ja epätoivoon joutuneiden 
pelastus! | Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, | valista minut kirkkaudellasi, || sillä en 
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut." 

Troparit 

Saatuasi mielesi kohtuun Jumalan pelon Sinä, urhea, synnytit pelastavan tunnustuksen ja 
marttyyriuden hengen taistellen yliluonnollisen vahvasti ja saaden voiton vastustavista valloista. 

Elämän antaja Kristus, esikuvanaan Sinun puhdas ja autuas kärsimyksesi Sinuun himottomuuden 
kautta liittynyt kärsi auliisti huutaen tuleen heitettynä: En tunne muuta Jumalaa kuin Sinut. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä Auringon valoisa pilvi, säteile minulle kirkkautta, joka hajottaa rikkomusteni pimeyden. 
Ojenna kätesi minulle, joka olen vajonnut synnin suohon. Sinä langenneen Adamin ainoa oikaisija, 
nosta ylös minut, joka makaan maassa. 

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Hengen valkeuden kirkastamana ja ihanan puhtauden kaunistamana Sinä, kunniakas, seisot nyt 
Valtiaan Kristuksen edessä. 

Käytyäsi loppuun totisesti hyvän taiston ja jumalisuuden tien Sinä sait Jumalalta vanhurskauden 
arvoisen seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tuntien Sinut, Valtiatar, tiedon iloksi minä pääsen himojen tietämättömyyden peitteen alta Sinun 
esirukoustesi avulla. Kunnia olkoon voimallesi! 

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 
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Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Saman kuun 13. päivä muistelemme pyhää marttyyri Glykeriaa.

Säkeitä 

Pedon karvas puraisu oli totisesti Glykerialle hunajaakin makeampi. 

Kolmantenatoista peto puri ja surmasi Glykerian. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Sergios Tunnustajaa. 

Säkeitä 

Kuinka Sinun elämäsi päättyi, Sergios? Kuolin yhteisen kuoleman, mutta olen elävänä kanssasi. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Pausikakosta, Synnadoin piispaa. 

Säkeitä 

Se, joka kiiruhtaa Pausikakoksen jäännösten ääreen, saa ihmeellisen vapahduksen pahaa tekevistä 
himoista. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Laodikioksen, vanginvartijan. 

Miekka surmasi pyhän pappismarttyyri Aleksandroksen, Tiberianoin piispan. 

Pyhittäjä Euthymios uusi, Athoksen Iberian luostarin perustaja, hänen isänsä Johannes Iberiläinen ja 
heidän sukulaisensa Georgios pääsivät rauhassa loppuun. 

Pyhittäjä Gabriel Iberiläinen, joka kuuli jumalallisen äänen ja nosti merestä Portaitissan ihmeitä 
tekevän ikonin, pääsi rauhassa loppuun. 

Iberiläiset pyhittäjämarttyyrimunkit, jotka nuhtelivat latinalaismielisiä, nimittäen kuningas Mikaelia 
ja patriarkka Bekkosta, kuolivat mereen paiskattuina. 

Säkeitä 

Te hukuitte isiltä perittyjen oppien tähden ja laskitte tyyneen satamaan. 

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

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli  
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 
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Troparit 

Ymmärrettyäsi puhtauden hengellisessä kuvastimessa Kristuksen kauneuden Sinä, autuas, rakastit 
Häntä jumalisesti, riensit taistellen Hänen perässään ja veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Veresi värjäämän ihanan vaatteen kaunistamana Sinä, taistelija, osoitit jumalisuuden ihanuuden 
kaikille, jotka uskolla ylistävät ja veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, puhdas, koko maasta syntyneitten luonto ylistää Sinua ihmetellen raskautesi suurta 
salaisuutta ja huutaen riemuisasti Sinusta koittaneelle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Saatuasi hengelliseksi rakastajaksesi puhtauden Yljän Kristuksen Sinä, taistelija, kaunistit itsesi 
mielen puhtaudella ja jumalallisilla tuskilla ja yhdistyit Häneen marttyyriuden kautta. 

Jäsentesi murskaaminen murskasi vihollisten juonet ja veresi vuoto kuivatti jumalankieltämisen 
hirveät virrat osoittautuen meille ihmeitten ulapaksi, oi viisas. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, joka selittämättömästi synnytit meille laupiaan Jumalan ja Vapahtajan, sääli meitä ja pelasta 
meidät aivoitusten roihusta. Poista rukouksillasi himojen paahde, oi puhdas Neitsytäiti. 

Irmossi 

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. ||  
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Ylkäsi rakkauden kohottamana kaiken lihallisen pyrkimyksen yläpuolelle Sinä, puhdas, halasit 
lihatonta elämää. Niin Sinä nyt nähdessäsi rakastajasi Kristuksen aineettomien kanssa hengellisesti, 
Sinä ylistät Häntä rakastetuimpana kaikesta. 
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Monien kidutusten jälkeen Sinä luovutit tahrattoman henkesi Herralle. Sen noustessa taivaalliset 
joukot paukuttivat käsiään ja Kristus seppelöi kaikki voimallisella oikealla kädellään Sinut, lain  
mukaisesti taistelleen marttyyrin.

 Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Valtiatar, Sinä uskovaisten ainoa turva, kuule Sinua hartaasti rukoilevien ääni ja pelasta, sääli ja 
varjele vahingolta ja vihollisten kaikilta hyökkäyksiltä meidät, jotka uskolla ja rakkaudella aina 
Sinua ylistämme. 

Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa  
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. ||  
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Juhlan eksapostilario. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 
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