
Maaliskuun 20. 
Pyhän Sabbaan luostarissa surmattujen 

pyhittäjäisiemme muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Rakastaen vain suurinta halattua te, pyhittäjät, | katsoitte kaikki elämän nautinnot turhanaikaisiksi | 
ja halasitte vain pysyvää valvoen ja rukoillen niin kylmässä kuin helteessäkin. | Te asuitte luolissa || 
ja osoittauduitte armossa enkelten asuinkumppaneiksi. 

Sauvoin hakattuina, kivitettyinä ja nyrkein piestyinä te, marttyyrit, | ette luopuneet 
yksimielisyydestä, | sillä teitä yhdisti veljellinen rakkaus ja kiintymys. | Surmattuina ja jäsenet 
silvottuina teidät, taistelijat, || tarjottiin jumalallisella pöydällä nuhteettomina uhrilahjoina.

Kuristettuina ja tulessa poltettuina te, kunniakkaat marttyyrit, | annoitte sielunne nuhteettomina 
uhrilahjoina Kaikkivaltiaan käteen. | Teidän liitettiin ruumiittomien voimien kuoroihin | ja te saitte 
periä iankaikkisen kunnian. || Rukoilkaa lakkaamatta siitä osallisuutta meillekin, jotka teitä 
ylistämme.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi Neitsyt, joka synnytit Jumalan, minun Vapahtajani, | lahjoita minulle katumuksen erinomainen ja 
pelastava lääke, | kyynelvirta ja puolueettoman pelättävän tuomion hetken muisto, | että voisin Sinun 
rukoustesi avulla välttää kauhean kadotuksen || ja saavuttaa jumalallisen armon.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle ,4.säv. 

Oi puhdas, Sinä synnytit emona viattoman Karitsan, | joka tuli parantamaan koko maailman synnin 
omalla verellään, | kun Hänet meidän tähtemme teurastettiin, | ja Hän niin antoi kaikelle elämän. | 
Pue synnytyksesi villalla jumalallisen armon vaatteeseen minut, || joka olen riisuttu alastomaksi 
jumalallisesta turmeluksettomuudesta.

Tropari, 2.säv. 

Oi Herran taistelijat, | autuas se maa, jonka teidän verenne on kastellut, | ja autuaita ne majat, jotka 
ovat vastaanottaneet teidän henkenne. | Kilpakentällä te saitte voiton vihollisesta ja saarnasitte 
uskalluksella Kristuksesta. | Me pyydämme: Rukoilkaa meidän puolestamme, || että Hän hyvänä 
pelastaisi meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaiset kanonit ja pyhien kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareita  
huomioimatta on: Veisuin ylistän yhteisen elämän jakaneita marttyyreja. Stefanos Sabaiteksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, | sillä Hän vapautti Israelin orjuudesta. | 
Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: || Sinulle, ainoalle Valtiaalle, me ylistystä 
veisaamme!"
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Troparit

Kristus, halutessani veisuin ylistää pyhien marttyyriesi Jumalan innoittamaa joukkoa, anna minulle 
taivaasta tiedon valkeus heidän rukoustensa tähden, että voisin veisata jumalallisen laulun. 

Hengen lailla te, viisaat jumalankantajamarttyyrit, hallitsitte jäsenenne ja aistinne ja osoittauduitte 
Jumalan pyhitetyiksi temppeleiksi, sillä teissä asusti Kristus. 

Jättäen maan päällä turmeltuvan autuuden ja sivuuttaen elämän ilot kuin unen te, pyhät, valitsitte 
Kristuksen järkkymättömän valtakunnan, johon olette nyt päässeet.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä osoittauduit niiksi salaisiksi portaiksi, jotka Jumalan valitsema Jaakob näki, ja joita pitkin 
Lihaton selittämättömästi ja käsittämättömästi laskeutui tullakseen muuttumatta lihaksi Sinusta, oi 
Jumalansynnyttäjä.

3. Veisu. Irmossi

"Taivaan avaruuden Luoja | ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, | uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava."

Troparit 

Te, pyhät, pyhititte koko elämänne tahrattomana kaiken näkijälle Jumalalle, te kannoitte itsenne 
jumalallisina polttouhreina ja saitte täydellisen seppeleen. 

Jumalankantaja Sabbaan aitoina oppilaina te halusitte jättää hämmingin, vaelsitte taaksenne 
katsomatta ahdasta tietä ja saavutitte loppumattoman elämän. 

Te, pyhittäjät, viljelitte teihin kylvettyä sanan siementä, kastelitte sen runsailla kyynelillä ja 
hedelmällisinä kannoitte Jumalalle satakertaisen tähkän.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra, Sinä ilmestyit ruumiillisesti ihmisille, niin kuin Sinun olikin soveliasta ilmestyä, otettuasi 
asuinsijaksesi Neitseen, jonka Sinä osoitit totiseksi Jumalansynnyttäjäksi ja teit uskovaisten 
auttajaksi, oi ainoa ihmisiä rakastava.

Katismatropari, 8.säv. 

Pidättyväisyydellä te, Jumalan valitsemat taistelijat, | kuoletitte himojen tulisen raivon ja liikehdinnän 
| seuraten kaiken rakentaneen ainoan Jumalan jälkiä, | ja teidät kannettiin otollisena, pyhitettynä 
teurasuhrina, || kun raakalaisten käsi löi, surmasi ja raa'asti silpoi teitä.

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi puhdas, siunattu, Jumalan armoittama Neitsyt, | rukoile lakkaamatta ylhäisten voimien, 
arkkienkeleitten ja kaikkien ruumiittomien kanssa puolestamme Häntä, | joka suuressa armossaan 
syntyi Sinusta, | että Hän antaisi meille parannuksen ennen loppua, || armahduksen meidän 
synneillemme ja elämän oikaisun, että saisimme armon!
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv.

Poikasi, Jumalan ristin varjelemina me aina torjumme pahojen henkien hyökkäykset ja juonet. | 
Veisuin me kiitämme Sinua, puhdas Neitsyt, totisena Jumalansynnyttäjänä | ja rakkaudella ylistämme 
Sinua autuaaksi, niin kuin Sinä itse ennustit. || Lahjoita esirukoustesi kautta meille rikkomusten päästö.

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä teit apostoleistasi Kirkkosi uskollisia palvelijoita, | otit heidät johdatukseesi ja valmistit 
heidän avullaan pelastuksen niille, | jotka uskossa veisaavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Herra!"

Troparit 

Nähdessään kukistamattomat marttyyrit kärsivällisinä kuivassa erämaassa ja moninaisissa hyveissä 
menestyvinä vihollinen syttyi hirveään kateuteen ja kävi hyökkäämään. 

Juurrutettuaan eksytyksen omiin opetuslapsiinsa kavala lohikäärme yllytti raakalaisheimot murhaan 
koettaen siten hävittää erämaan pyhittäjät. 

Vaikka vanhurskasten vastustaja piirittikin raivoisasti voittamattomia, se ei pystynyt karkottamaan 
heitä, ja tultuaan näkymättömästi voitetuksi se ryhtyi näkyvään sotaan. 

Täynnä myrkkyä ja hulluutta pahuuden päämies hyökkäsi apureineen ja kävi petomaisesti autuaitten 
kimppuun. Säälimättömistä haavoista se vuodatti veripuroja. 

Maahan toivonsa panneet vaativat katoavaisen aineen kulta-aarteita, mutta urheat panivat toivonsa 
taivaisiin ja huusivat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Petomaisesti ja armottomasti he kiduttivat pyhittäjiä sauvoin, miekoin ja kivin käskien kumartamaan 
omia johtajiaan, mutta kaikki suuntasivat katseensa korkeuteen rakkauden lain vahvistamina.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Neitsyt ja Äiti, olet apostolien kaunistus, pyhien marttyyrien vahvistus, pyhittäjien kerskaus ja 
niiden suojelus, jotka uskolla veisaavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

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 

Vapahtaja, Sinun kasvattamasi ja Sinun rakkautesi salaisuuden täydellisen siteen tuntevat pyhittäjät 
antoivat sielunsa alttiiksi omien ystäviensä puolesta esikuvanaan Sinun vapaaehtoinen kärsimyksesi 
ihmisten tähden.
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Kristus, Sinun yliluonnollinen rakkauskäskysi osoittautui lihasta syntynyttä rakkautta ja kuolemaa 
voimallisemmaksi, sillä Sinun laillesi kuuliaisina Jumalassa viisaat valitsivat kunniakkaan kuoleman 
ystäviensä tähden.

Vihmottuanne kasteen hengellisellä iisopilla sielunne teidät, pyhittäjät, vihmottiin myös omalla 
verellänne, ja tultuanne raivoisassa tulessa kullan tavoin koetelluiksi teidät kannettiin tuoksuvana 
uhrina Kristukselle.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikessa Puhdas, jolla on äidin rohkeus Poikasi edessä, me rukoilemme Sinua, älä unohda 
sukukuntamme kaitsemista, sillä me kristityt esitämme vain Sinut Valtiaan edessä otollisena 
armahduksenamme.

6. veisu. Irmossi

"Minä huusin Herran puoleen, | joka voi pelastaa minut syntien syvyydestä, | ja ihmisiä rakastavana || 

Hän nosti minun elämäni ylös turmeluksesta!"

Troparit 

Kristuksen palvelijat eivät säikkyneet hirmuvaltiaitten uhkailuja, sillä koko elämänsä he olivat 
tehneet kuoleman tutkiskeluksi. 

Epäillessään omaisuudettomia rikkaiksi jumalattomat kiduttivat heitä armotta, mutta katoavaisen he 
olivat jättäneet ja hankkineet katoamattoman. 

Pukeutuneina Kristuksen voittamattomaan voimaan taistelijat torjuivat hengellisen viettelijän ja 
raakalaisten pauhun.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, Sinun kantamanasi ikään kuin kevyellä pilvellä ajaen Kuningas ja Herra tuli 
kukistamaan Egyptin käsintehdyt jumalat.

Vuorosävelmän mukainen  marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman  kuun  20:ntena  päivänä  muistelemme  pyhiä  abboja,  jotka  maurit  surmasivat  pyhän  Sabbas  
Pyhitetyn luostarissa. 

Säkeitä 

Vaivannäkönne ja verenne ansiosta te saitte Herran kädestä kaksinkertaiset seppeleet. 

Kahdentenakymmenentenä abbat astuivat maasta taivaan avaruuteen. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme ja tunnustajan Niketaksen, Apolloniaksen piispan, muisto. 

Samana päivänä muistelemme seitsemää naismarttyyria Aleksandrian Aminsoksesta, Klaudiaa, 
Eufrasiaa, Matronaa, Ioulianea, Eufemiaa ja Theodosiaa.



5 

Säkeitä

Tulessa poltettujen neitseitten seitsenluku ilmaisee neitseyttä. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Rodianoksen. 

Säkeitä  

Kristus, Sinulle kannettiin ruumiinsa ruusunpunaiseksi värjännyt Rodianos. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Akylaksen, Eparkin. 

Säkeitä 

Kun Sinut, Akylas, surmattiin miekalla, Sinä osoittauduit viattomaksi uhriksi viattomalle Herralle. 

Samana päivänä pyhä Lollion kuoli nyrkein mukiloituna. 

Säkeitä 

Lollion kesti nyrkiniskut huokaamatta tai napisematta. 

Samana päivän miekka surmasi pyhän Emmanuelin. 

Säkeitä 

Sanotaan, että Emmanuel vuodatti miekan kautta mitallisen verta. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Nuorukaiset, jotka enkelin muotoisen laskeuduttua | sammuttivat Kaldean pätsin kaiken tuhoavan 
voiman, huusivat Luojalle: || Kiitetty ja ylistetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!"

Troparit 

Niin näkyväisten kuin näkymättömienkin vihollisten joukot mykistyivät nähdessään, kuinka 
marttyyrit kidutuksissa veisasivat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinulle, Kristukselle, kihlattuina ja Sinun, ainoan totisesti rakastettavan, rakkautesi haavoittamina 
Sinuun turvautuneet jättivät sukunsa, kotimaansa ja rikkautensa, oi Lunastaja, meidän isiemme 
Jumala. 

Raakalaisten murhanhimo ei karkottanut rakastajiasi jumalanpalveluksesta erämaassa, oi Kristus, 
sillä omatessaan Sinun käskysi järkkymättömän perustuksenaan he eivät pelänneet ruumiin 
surmaajia. 

Kristus Herra, siirrettyään maailmasta koko halunsa yksin Sinuun ja aseenaan vain viha syntiä 
kohtaan Sinun palvelijasi olivat viisaasti ajatellen Sinun mieleesi.
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Kun te, marttyyrit, olitte saaneet Jumalalta Hänen kirjoittamansa lain sydäntenne tauluihin, te 
saarnasitte yhdestä Jumalasta Kolminaisuudessa ja huusitte Hänelle: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Te, jotka vaellatte Herran valkeudessa, tulkaa, ylistäkäämme veisuin kuningasten Kuninkaan 
jumalallista porttia, puhdasta Mariaa, totista Jumalansynnyttäjää ja meidän sielujemme toivoa.

8. veisu. Irmossi

"Jumalattomuuden soittimet esittivät tyhjänpäiväistä sävelmää, | mutta Jumalan virittämät lyyrat  
visersivät: || Kiittäkää, kaikki teot, Kristusta iankaikkisesti!"

Troparit 

Taivaallisten joukkojen kaltaisina enkelten vertaiset veisasivat kokoöisissä palveluksissa: Kiittäkää, 
kaikki teot, Kristusta iankaikkisesti! 

Ristiä kantaen marttyyrit seurasivat koko sielustaan Sinua, Herraa, ja veisasivat: Kiittäkää, kaikki 
teot, Kristusta iankaikkisesti! 

Sauvoin piestyinä ja kivipilvien peittäminä autuaat pitivät kiinni hyveestä ja huusivat: Kiittäkää, 
kaikki teot, Kristusta iankaikkisesti! 

Puhdistettuaan kaikin tavoin ruumiinsa ja sielunsa autuaat veisasivat: Kiittäkää, kaikki teot, Kristusta 
iankaikkisesti!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hävetkööt ne, jotka Jumalaa pilkaten puhuvat Sinusta, jakamattomasta, kahtena persoonana, sillä he 
palvelevat nelilukua, mutta me kumarramme Sinua yhtenä jumalallisesta Kolminaisuudesta. 

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 

Monipuolisesti harjaantuneina taistelija voittivat maailman hallitsijan ja saattoivat miehuullisesti ja 
jumalisesti häpeään raakalaisten mielettömyyden kestäen heidän raivonsa. Sen tähden he saivatkin 
oikeudenmukaisesti kilvan asettajalta kaksinkertaiset seppeleet. 

Teidät, kuopissa ja luolissa elämänne kilvoituksessa viettäneet marttyyrit, suljettiin ahtaaseen, 
valottomaan onkaloon verenne purppuroimina, tulen polttamina ja hirveän, kuristavan savun 
tukehduttamina, ja te osoittauduitte voittajiksi.
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Veisuin me ylistämme yliluonnollisia taistojanne, joita kävitte syntiä vastaan nuorekkaasti 
Kristuksen kunniakkaina sotureina, sillä te saitte kunniakkaan voiton. Kun te nyt seisotte pyhien 
joukkojen kanssa Korkeimman edessä, muistakaa meitä. 

Kun te, autuaat, olette nyt Kolminaisuuden kirkkauden täyttäminä taivaissa isänne ja opettajanne 
Sabbaan kanssa hänen aitoina lapsinaan, rukoilkaa meidän, ylistystänne 
veisaavienopiskelutoverienne puolesta, että kirkoille annettaisiin yleinen rauha ja meidän 
sieluillemme pelastus.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitseestä syntynyt Luoja, paina alas vihollisten korskeus ja röyhkeys ja vääräoppisten aikeet ja 
vahvista Jumalana uskovaisten joukot ylentäen meidän sarvemme ja vahvistaen meitä uskossa, että 
voisimme kaikki Sinua suuresti ylistää.

Vuorosävelmän mukainen valovirrelmä.

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.




