
Huhtikuun 24. 
Pyhittäjä-äitimme Elisabet 

Ihmeidentekijän muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Kärsivällisenä kilvoituksen vaivoissa Sinä, puhdas äiti, | sait armon pyyhkiä pois sielun ja ruumiin 
sairauksia, | karkottaa pahoja henkiä jumalallisessa Hengessä | ja puolustaa kaikkia ahdistettuja. || 
Rukoile siis kaikille terveyttä ja suurta armoa. 

Ylistettävä äiti Elisabet, Sinun jäännöstesi tomu antaa sokeille näön, | parannuksen kaikille sairaille 
ja avun kaikille, | jotka uskolla sitä anovat Sinua lähestyen. || Rukoile siis kaikille terveyttä ja suurta 
armoa. 

Sinä, Jumalan autuuttama ja puhdas äiti Elisabet, | harjoitit sääliväisyyttä, oikeata uskoa ja rakkautta 
Herraa ja lähimmäistäsi kohtaan. | Sen tähden Hengen jumalallinen armo asettui Sinuun lepäämään. || 
Rukoile siis kaikille rauhaa, terveyttä ja armoa.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiirat, 1.säv. 

Iloitse ja riemuitse, autuas Georgios, | suuren Kuninkaan soturi, | joka ylenkatsoit kaikkea turhuutta, | 
sillä niin Sinä tulit Jumalalle otolliseksi ja sait osaksesi iankaikkisen elämän. | Pyhien jäännöstesi 
voima parantaa monenlaiset taudit, | sillä Kristus, jota Sinä rakastit, || on antanut Sinulle suuren 
kunnian.

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Oi sitä ymmärryksen ylittävää iloa, | josta Kristus Luoja antoi Sinulle, | ylen autuas Georgios, || 
kukistamaton marttyyri.

Liitelauselma: Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu. 

Iloitse, hyvin voittanut Georgios, | Sinä taistelijoitten joukon suuri johtaja || ja kaikkien uskovaisten 
turva ja muuri.

Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala. 

Oi Kristuksen marttyyri Georgios, | pelasta erinomaisena puolustajana minun kurja sieluni || sitä 
kiusaavista hirveyksistä.

Kunnia... nyt... 4.säv. Anatolioksen runo 

Iloitkaa, kaikki kansat! | Kohottakaamme riemuhuuto Jumalalle Vapahtajallemme, | sillä kärsittyään 
ristillä ja laskeuduttuaan hautaan Hän vangitsi tuonelan | ja vapahti kuolemasta kuolleet, jotka 
huusivat Hänelle: | Halleluja, halleluja, halleluja! || Kunnia olkoon ylösnousseelle Kristukselle!

Tropari, 8.säv. 

Sinussa, oi Äiti, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä Sinä otit ristin ja seurasit 
Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta 
sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee, oi pyhittäjä Elisabet, Sinun henkesi enkelten 
joukossa.
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Aamupalveluksessa 

Juhlan kanoni, ja pyhän kanoni. Josefin runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren."

Troparit 

Minä olen himojen aallokon joka puolelta ympäröimä ja sieluni järkkyy ajatusten myrskyssä. Ohjaa 
minut rukouksillasi Kristuksen käskyjen hyvään satamaan, että voisin veisuin ylistää Sinua, Elisabet. 

Sinä, Jumalan autuuttama ja kunniakas, kihlauduit neitseyden lahjojen kaunistamana puhtaalle 
Sanalle pienokaisesta asti kilvoituksessa, ja pukeutuneena himojen kuoletukseen Sinä seurasit Hänen 
elävöittäviä jälkiään. 

Irtautuen maailmallisesta ja liittyen Kristuksen rakkauteen Sinä, puhdas, näännytit paastolla lihan 
mielen. Kärsivällisenä hyveissä, vaivannäössä ja rukouksessa Sinä tulit otolliseksi tekemään ihmeitä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Autuas Elisabet rakasti tulisesti Sinua, joka synnytit ymmärryksen ylittäen Isästä Jumalasta 
erottamattoman Sanan, ja tuli Pyhän Hengen astiaksi säteillen jumalallisissa hyveissä.

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kaikkivaltiaan valittuna morsiamena Sinä pääsit asumaan taivaan valoisiin kammioihin ja vuodatat 
nyt parannusten jokia, jotka kuivattavat kärsimysten virrat. 

Esikuvanasi Elia ja Mooses Sinä, puhdas, vietit heidän laillaan pitkiä päiviä paastoten ja sait 
jumalallisen Hengen armosta viisaan näkemisen taivaallista leipää. 

Kunniakas neitsyt Elisabet, Sinun äidillesi näytettiin jumalallisessa ilmoituksessa jo ennen 
sikiämistäsi vaelluksesi hyveen kautta jumalallisessa Hengessä ja kirkkautesi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Maineikas  Elisabet,  joka  uskolla  rakasti  Sinua,  nuhteeton,  neitseyden  ainoaa  puhdasta  temppeliä, 
iloitsee nyt seurattuaan hartaasti perässäsi ja päästyään Poikasi eteen. 
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Irmossi

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

Katismatropari, 3.säv. 

Jumalan innoittama Elisabet, | Sinä kestit pidättyväisyyden vaivat ja sait himottomuuden | ja armon 
parantaa kaikenlaisia sairauksia | ja karkottaa pahojen henkien voiman. | Rukoile, oi ylistettävä, 
Kristusta Jumalaa, || että Hän antaisi meille suuren armon.

Juhlan katismatropari. 

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,  Elisabet,  surmasit  käärmeen,  hirveän  lohikäärmeen  rukouksellasi  murskattuasi  ensin  pahan 
kaikki  juonet  jumalallisella  voimalla,  ja  annoit  sen  petojen  ja  kaikenlaisten  lintujen  syötäväksi 
ylistäen kaikkien Herraa. 

Esikuvanasi  jumalallisten miesten elämä Sinä, Jumalan innoittama puhdas äiti, vietit  jumalallisella 
voimalla neljäkymmentä päivää maistamatta mitään ruokaa, vaan ravinnotta surmasit viisaasti lihan 
hyökkäykset ja elävöitit hengen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yksin Sinä kannoit kohdussasi lihaksi tullutta Jumalaa, joka on antanut kaikelle olemisen. Häntä 
rakasti sielunsa syvyydestä Hänelle Hengessä kihlautunut Elisabet. Oi veisuin ylistetty 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä olet enkelten ihme ja pahojen henkien vamma.

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 

Kyyneleitä vuodattaen Sinä, maineikas pyhittäjä Elisabet, kuivatit synnin virrat, ja armolla Sinä 
pysäytit hurskaitten naisten pitkäaikaisen verenvuodon, kun he vakain mielin tulivat tykösi. 

Kunniakas Elisabet, Sinä pyhittäjien kerskaus, vuosikausia Sinä kieltäydyit syömästä, 
pidättyväisyyden tuskin Sinä jumalisesti puhdistit sielusi ja saavutit ruumiittomien lihattomuuden. 

Kaikin tavoin kohdistaen koko mielesi Herraan Sinä, Jumalalta kunnian saanut, kiinnitit mielesi ja 
sydämesi silmät Häneen, mutta kolmeen vuoteen et katsonut taivasta, vaan maata maasta olevana.
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Sinä,  Neitsyt,  tulit  ylhäisiä  voimia  korkeammaksi,  kun  synnytit  Isän  kanssa  yhtä  aluttoman  ja 
iankaikkisen Sanan. Hänen kirkkautensa valistamana jumalankantaja hajotti himojen usvan. 

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 

Haluten  kilvoituksessa  ottaa  vastaan  Jumalan  armon  Sinä,  puhdas,  luovuit  öljyn  nauttimisesta 
lapsesta asti ja voitelit itsesi vaivannäöllä. 

Hyveet kaunistivat valoisan elämäsi ja nukkumisesi säteile pyhästi ihmeitä karkottaen jumalallisella 
armolla pahoja henkiä ja himojen talven. 

Kylmässä  ja  pakkasessa  Sinä,  kunniakas  Elisabet,  harjoittelit  alastomana  ja  vahvana  Sinä  kestit 
auringon paahteen pannen toivosi ylhäiseen lämpöön. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  aviota  tuntematon  Jumalan  Äiti,  Sinun  kohdussasi  sikisi  Ikiaikainen,  lihassa  Sinä 
synnytit luonnoltaan Lähestymättömän ja maidolla Sinä ravitsit kaiken Ravitsijaa. 

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."

Juhlan kontakki 

Synaksario 

Saman kuun 24:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Elisabetia, ihmeiden tekijää. 

Säkeitä 

Ihana morsian Elisabet sai maan jättäessään nähdä ihana Yljän, Sinut Jumalan Sana. 

Kahdentenakymmenentenä neljäntenä Elisabet lähti taivaaseen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Sabbas Sodanjohtajaa. 

Säkeitä 

Sabbas, joka osoittautui Herran joessa hukutetuksi marttyyriksi, hukutti eksytyksen hirveät henget. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä, seitsemääkymmentä miekalla surmattua sotilasta, 
jotka tulivat uskoon pyhän Sabban kautta.
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Säkeitä 

Kun lasket miekan katkaisemat päät, huomaat että seitsemästi kymmenen miestä on kaatunut. 

Samana päivän muistelemme pyhiä marttyyreja Pasikratesta ja Balentionia. 

Säkeitä 

Mestattuna Pasikrates sai voiman ja poisti Balentionista miekan pelon. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Eusebiosta, Neonia, Leontiosta ja Longinosta sekä 
neljää muuta. 

Säkeitä 

Kahdeksan yhdenvertaisen marttyyrin luvun mukaisesti miekka leikkasi yhtä monta kertaa. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!"

Troparit 

Sinä nunnien tuki, jumalankantaja Elisabet, jäännöstesi tykö uskolla kiiruhtaville Sinä ojennat 
säälivän käden ja annat heille terveyden. 

Puhdas Elisabet, tehden suuria ihmeitä ja osoittautuneen Herran palelijattareksi Sinä olet nyt siirtynyt 
Hänen tykönsä ja veisaat pyhittäjien kanssa: Kiitetty olet Sinä, Jumala!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, näe se ahdistus, jonka pahojen tekojeni paljous on minulle tuottanut, ja tempaa minut 
helvetin tulesta, kun minä huudan: Kiitetty on Sinun kohtusi hedelmä, oi puhdas!

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 

Ne, jotka lähestyvät jäännöstesi arkkua hartaasti, saavat aina kaiken anomansa, sillä Jumala on 
antanut Sinulle iankaikkisen, suuren kunnian otettuaan vastaan puhtaat taistosi. Hänelle Sinä 
lakkaamatta huudat: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.

5



Sydämesi silmät Hengen valistamina Sinä annat jumalallista arkkuasi uskossa lähestyville näön 
saatuasi Kristukselta parannusten runsaan lahjan. Hänelle Sinä, pyhittäjä, huudat: Papit, veisatkaa, 
ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Valoisan auringon tavoin Sinä, puhdas Elisabet, koitit maan päällä oleville loisten jumalallisia 
hyveitä ja levittäen pyhien ihmeittesi säteitä. Niistä osallisina me huudamme: Nuorukaiset, kiittäkää 
Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.

Jumalasynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas Neitsyt, synnytit ruumiillisena ja kannoit sylissäsi Jeesus Herraa, joka kantaa kaiken 
kaikki voimallisella viittauksellaan. Sen tähden me ylistämme Sinua veisuin Jumalan Äitinä ja 
huudamme kiittäen: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina.

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."

9. veisu. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme."

Troparit 

Puhtaasti Sinä halusit nähdä Ylkäsi hengellisen kauneuden ja hartaasti huusit Hänelle: Missä asustat? 
Missä laidunnat? Halua Sinussa levon ja nauttia ihanuudestasi suuresti ylistäen hyvyyttäsi. 

Voi ihmettä! Kuinka jäännöksesi osoittautuvat hautauksen ja pitkän haudassa makaamisen jälkeenkin 
vahingoittumattomiksi, ihaniksi ja ihmeitten ja tunnustekojen kirkastamiksi jakaen joka päivä 
uskovaisille parannusten virtoja! 

Sinun sielussasi, oi Elisabet, oli ymmärrys, nöyryys ja jumalallinen sävyisyys, väärentämätön uskon 
sekä toivo ja jumalallinen rakkaus, kun Sinä seisoit kokoöisissä rukouksissa jumalan edessä säteillen 
Hänestä lähtevää kirkkautta.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Vapahtaja, Sinä synnyit ja säilytit synnyttäjäsi turmeluksettomana synnytyksen jälkeenkin. Sääli 
minua, kun istuudut tuomitsemaan tekojani. Älä ota huomioon rikoksiani  ja syntejäni, oi synnitön, 
armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala. 

Irmossi 

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme."
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Juhlan eksapostilario. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 1. hetki, ja päätös. 

7




