
Marraskuun 7. 
Melitinen kolmenkymmenen kolmen 
marttyyrin, sekä Galesion vuorella 

kilvoitelleen pyhittäjäisämme 
ihmeidentekijä Lazaroksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, marttyyrien stikiirat 4.säv. 

Te ylistettävät osoittauduitte totisesti Jumalan kokoamaksi joukkueeksi, | pyhäksi sotavoimaksi,  
jumalalliseksi seurakunnaksi, pyhäksi kansaksi, | marttyyrien Jumalan innoittamaksi ryhmäksi, | 
ihanaksi juhlajoukoksi ja murtumattomaksi puolustukseksi, | ja sen tähden onkin oikein ylistää teitä || 
ylhäisen hiippakunnan autuaiksi kansalaisiksi. 

Kunnioittakaamme kaikki yhteen kokoontuneina Nikandronin rinnalla Hesykhiosta, | Athanasiosta, 
Mamasta ja jumalallista Barakhiosta | sekä Kallinikosta, Theagenestä ja Nikonia, | Longinosta, 
Theodorosta, Oualeriosta | ynnä Ksanthiaa, Theodoulosta, Kallimakhosta, || Eugeniosta, jumalallista 
Theodokhosta ja Ostrykhiosta. 

Ylistäkäämme uskossa yhteen ääneen veisuin urheaa Hieronia, | kunniakasta Epifaniosta, 
Maksimianosta sekä Doulkitiosta, | Klaudianosta ja Theofilosta, | jumalallista Gigantiosta ja 
Dorotheosta, | Theodotosta, Kastrikiosta, Aniketosta || ynnä Themeliosta ja Eutykhiosta, totuuden 
marttyyreja.

Ja pyhittäjän stikiirat, 6.säv. 

Hyläten himojen koko järjettömyyden ja alistaen lihasi hengelle | Sinä tulit hyveen ohjenuoraksi, 
munkkien perustukseksi, | kilvoittelijain patsaaksi ja pyhittäjien kaunistukseksi. | Nyt Sinä saat 
katsella Luojasi sanomatonta kauneutta | ja nauttia aina hengessä taivaallisesta ihanuudesta. | Sen 
tähden me olemme kokoontuneet melodisin veisuin || viettämään puhdasta ja pyhää muistojuhlaasi. 

Sinä karistit päältäsi aineen koko taakan, | lihan pyrkimyksen ja kaiken maalliseen kiintymisen | ja 
vaelsit ylhäisen elämän polkua. | Menestyksellisesti Sinä kohosit korkeuksiin ja ylsit kaikkien 
hyveitten huipulle | ja karkotit ruumiisi aineella aineettoman vihollisen ja vastustajan. | Sen tähden on 
Sinut, isä Lazaros, luettu enkelten aineettomiin kuoroihin || ja nyt Sinä rukoilet meidän sielujemme 
puolesta. 

Maailman Sinä, pyhittäjä, hylkäsit ja kielsit lihan ja himot ennakkoluuloineen niitä inhoten. | Niin 
Sinä, Lazaros, tulit Herrasi käskyjen tarkaksi noudattajaksi ja erinomaiseksi varjelijaksi. | Sen tähden 
Hän valmisti Isän ja Hengen kanssa Sinuun asunnon | ja antoi Sinulle runsaasti yliluonnollisia 
armolahjoja | sekä osoitti Sinut loistavien ihmeitten tekijäksi || ja ahdistettujen hartaaksi pelastajaksi.

Kunnia... 5.säv. 

Sinä, pyhittäjäisä, et suonut silmillesi unta etkä luomillesi lepoa | ennen kuin olit vapauttanut sielusi ja 
ruumiisi himoista | ja tehnyt itsesi Hengen asumukseksi, | sillä Kristus tuli Isän kanssa ja valmisti 
Sinuun asunnon. | Oi suuri saarnaajaisämme, | tultuasi yksiolennollisen Kolminaisuuden palvelijaksi || 
rukoile meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Oi Neitsytäiti, joka lihallisesti synnytit Sinussa siinneen totuuden valkeuden, Jumalan, | anna 
valkeutesi loistaa minullekin, | joka olen hirveitten tekojen pimeydessä! | Nosta minut pian epätoivon 
syvyydestä | ja vahvista sieluni askeleet turvallisen vaelluksen kalliolle! | Tuomitse pahat henget, 
jotka lakkaamatta taistelevat minua vastaan, | ja lopeta pian kurjan sydämeni tuska, | oi maan äärien 
toivo, || joka lahjoitit maailmalle suuren armon!
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 5.säv. 

Oi Jeesus, ristisi juurella seisten synnyttäjäsi valitti itkien ja huusi: | Oi Lapseni, en saata nähdä 
puulle naulittuna Häntä, jonka olen synnyttänyt! | Miehettömänä minä vältin synnytystuskat, | mutta 
kuinka minä, nuhteeton, olen nyt tuskien vallassa ja sydäntäni raastaa? | Nyt toteutuu se sana, jonka 
Simeon lausui, | että miekka lävistää minun sydämeni. | Mutta nouse nyt ylös, minun Poikani, || 
ja pelasta ne, jotka veisaavat ylistystäsi!

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 8.säv. 

Pyhittäjäisä, tieto Sinun uroteoistasi on levinnyt kaikkeen maahan, | ja sen tähden Sinä olet saanut 
taivaissa palkan vaivoistasi. | Sinä tuhosit pahojen henkien joukkueet ja ylsit enkeljoukkojen tasolle 
| pitäessäsi moitteettomasti heidän elämäänsä esikuvanasi. | Kun Sinulla on uskallus Kristuksen, 
Jumalan edessä, || rukoile rauhaa meidän sieluillemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Sinuun minä suuntaan sydämeni silmän, oi Valtiatar, | älä ylenkatso katkeraa huokaustani. || Tule 
suojakseni ja avukseni hetkellä, kun Poikasi tuomitsee maailman. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Ihmisenä minut naulittiin puulle ja surmattiin, | kuolevaisena minut pantiin hautaan, | mutta  
Jumalana minä nostan kuolleet ylös || ja ylösnousemuksellani annan Sinulle kunnian, oi Äitini. 

Marttyyrien tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | ovat kärsimyksissään saaneet Sinulta, meidän Jumalaltamme, 
kuihtumattoman voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | he voittivat julmat 
vaivaajat ja kukistivat pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Heidän rukouksiensa tähden 
pelasta meidän sielumme. 

Ja pyhittäjän tropari, 8.säv. 

Valppailla rukouksillasi ja kyynelvirroillasi Sinä kastelit pylvään | ja syvillä huokauksillasi sait 
vaivannäkösi kantamaan satakertaisen hedelmän. | Sinusta tuli paimen, joka jaat luoksesi tuleville  
anteeksiantamusta. || Pyhittäjäisämme Lazaros, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän  
sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja seuraavat kaksi pyhien kanonia. 

Marttyyrien kanoni, jonka akrostikon on: Ylistettäköön Kristusta, marttyyrien kunniaa. 
Munkki Johanneksen runo. 
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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 

Tulkaa, kaikki uskovaiset, paukuttakaamme käsiämme ja viettäkäämme jumalallisin veisuin 
marttyyrien urotekojen juhlaa ylistäen Kristusta, sillä Hän on ylistetty. 

Me olemme saaneet jumalalliseksi aseeksi ja kerskaukseksi ristin kukistamattoman voittomerkin, 
jonka kautta voittoisat marttyyrit saavuttavat seppeleen. 

Jumalallisen vainoajat tarjosivat autuaille marttyyreille miekan, tulen, vankiluolan, ristin ja 
kuoleman ja niin kohottivat heidät parempaan elämään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, synnytit taivaallisen leivän, lihaksitulleen, ennen ruumiittoman persoonallisen Sanan, 
jota marttyyrien joukot ylistävät. 

Pyhittäjän kanoni, jonka akrostikon on: Autuas Lazaros, ota vastaan minun veisuni. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"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" 

Troparit 

Jumalan sytyttämä valaisin, kirkas Lazaros, karkota mielestäni pimeys ja valista minut jumalallisen 
valkeuden sätein, että ylistäisin urotekojasi. 

Oi valkeuden asumus Lazaros, säteiltyäsi auringon tavoin Sinä valistat maailman koittaen ja laskien 
jumalallisena valkeutena syntymän ja nukkumisen ihmeessä. 

Halaten iankaikkista ja parempaa elämää Sinä aivan oikein pidit mitättömänä ajallista elämää. 
Etäällä lihallisesta suvustasi Sinä kuolit ja sait elämän Kristuksessa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun kaikkein puhtain Valtiatar havaitsi Sinut, pyhittäjä Lazaros, puhtaaksi, hän tuli luoksesi ja 
kutsui Sinut kiitolliseksi palvelijakseen. Tee hänen kanssansa ihmisiä rakastava meille armolliseksi. 

3. veisu. Marttyyrien kanoni, Irmossi, 2.säv.

"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle | Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, | sillä henkeni riemuitsi 
veisatessani: | Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme || eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, 
Herra!" 
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Troparit 

Sinun jumalallisen kärsimisesi vahvistamina suuret voittajat kukistivat eksytyksen monijumalaisen 
jumalankieltämisen, kun he huusivat: Ei ole muuta kuin meidän Jumalamme eikä muuta pyhää 
paitsi Sinä, Herra!

Jumalallisen veren pisaroiden puhdistamina ja omassa veressänne täydellistyneinä te, voittajat, ette 
taipuneet pahojen henkien uhreihin, vaan huusitte: Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme 
eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, Herra! 

Kun Sinä olit kokonaan asettunut asumaan voittajien sydämeen, he julistivat selvästi jumalisuutta 
huutaessaan: Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, 
Herra! 

Jumalansynnyttäjälle 

Me kunnioitamme Sinua ainoaa, joka synnytyksen jälkeenkin säilyit neitseenä syntyneen 
jumaluuden osoitukseksi, ja huudamme Pojallesi: Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme eikä 
muuta vanhurskasta paitsi Sinä, Herra! 

3. veisu.  Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit 

Herran voiman vahvistamana Sinä, viisas, osoitit pahan juoniksi nuolet, joita pienokaiset 
suuntasivat Sinuun. Vahvista meidätkin välttämään sen juonet. 

Sinä, Lazaros, osoittauduit ruumiilliseksi enkeliksi, kun Sinä enkelten kanssa toimitit palvelusta 
Jumalalle. Sinä kohosit lihan paksuuden ja luonnon yläpuolelle ja sait jumalallisen kirkkauden ja 
ihmeellisen kunnian. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, tule välittäjäkseni, suojakseni ja turvakseni, ohjaa minun elämääni, torju 
viholliset, pelasta sääliväisenä minut ja saata minut sovintoon Poikasi kanssa. 

Irmossi 

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Marttyyrien katismatropari, 4.säv. 

Kunniakas Hieron ja hänen kanssaan marttyyrien jumalallinen kuoro | sammuttivat verellään 
jumalankieltämisen rovion ja saivat periä iankaikkiset nautinnot, | ja nyt he parantavat sairaitten 
vaivat. || Heidän esirukoustensa tähden, Kristus, pelasta meidän sielumme. 

4



Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 8.säv. 

Kaikki uskovaiset, ylistäkäämme hartaana esirukoilijana suurta ja kirkasta valistajaa, | sävyisää ja 
säälivää, joka voitti luonnon ja hillitsi lihan kaikki liikkeet, | autuasta Lazarosta, joka äärettömällä 
rakkaudella palveli Kristusta ja tuli Hänen valtakuntansa perilliseksi. | Hän rukoilee, että Kristus 
Jumala antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme hänen pyhää 
muistojuhlaansa.

Nyt... Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi Valtiatar, kaikkien armolahjojesi tähden | minä velvollisuuteni mukaan kannan Sinulle kiitosta ja 
ylistystä, niin kuin leski kaksi ropoaan, | sillä Sinä olet osoittautunut suojaksi ja avuksi, joka aina 
pelastat minut kiusauksista ja ahdistuksista. | Ja pelastuneena ahdistajistani ikään kuin liekehtivän 
pätsin keskeltä, minä huudan Sinulle sydämeni pohjasta: | Jumalansynnyttäjä, auta minua ja rukoile 
Poikaasi ja Jumalaa, || että Hän antaisi anteeksi minun rikkomukseni, sillä Sinä olet kelvottoman 
palvelijasi toivo!

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi ylen hyvä Jumala, vihaa kantamaton 
Herra. | Huutakaamme uskoen hänelle: || Oi Neitsyt, ole meille armollinen ja anna rikkomukset 
anteeksi meille, jotka hartaasti kumarramme Poikasi kärsimyksiä.

4. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Herra, taistelijat seurasivat Sinun jumalallisen kärsimyksesi esimerkkiä antautuessaan auliisti 
kuolemaan. 

Herra, ota vastaan rukoilevat taistelijasi ja lähetä meille päästö vaaroista ja rikkomuksista. 

Herra, pahojen henkien eksytys on vaiennut, sillä marttyyrit julistivat, että Sinä olet totisesti Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Valtiatar, taistelijat kunnioittavat Sinua Jumalansynnyttäjänä ja julistavat, että Sinun Poikasi on 
lihaksi tullut Jumala. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"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 

Sinä vapauduit orjuudesta, johon olit kavalasti joutunut, ja kiitollisena palvelijana Sinä palvelit 
vapauttajaasi. Kiinteällä harjoituksella Sinä, jumalallinen Lazaros, lunastit sielusi himojen orjuudesta. 
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Kivivyöryn vetämän painui tuonelaan se kurja, joka ei totellut Sinun neuvojasi, Lazaros, ja niin 
vaihtoi hunajaisen makeuden karvaaseen hirveään kuolemaan. 

Jalan kulkemattomalla vuorella Sinä, isä, kohosit hyveitten korkeimmalle huipulle, ja esimerkkinäsi 
Mooseksen ja Eliaan elämä Sinä heidän laillaan seurustelit Jumalan kanssa ja sait heidän kunniansa.  

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, vapauta laumasi niiden kaikesta vallasta ja hirveistä hyökkäyksistä, jotka 
eivät lainkaan saarnaa totuutta. Suo oikeauskoisen perintöosasi voittaa. 

5. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä paitsi 
Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Sinun marttyyrisi, Kristus, saivat pukeutua hurskaan marttyyriveren purppuroimaan ja Sinun 
armosi kutomaan ihanaan pukuun. 

Rakkauden mukaan voimaa antavan kaikkivaltiaan Jumalan armo ja laupeus kruunasivat taistelijat 
ja osoittivat marttyyrit voittajiksi. 

Sinä, Kristus, annoit ristisi voittajille vallan valtikaksi ja soit heidän hallita vihollisia. Sentähden me 
veisuin ylistämme jumaluuttasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Daavidista polveutuneena Sinä, puhdas, synnytit papillisen palveluksen toimittajan Kristuksen. Kun 
pappeus niin siirtyi, oli oikein, että lakikin siirtyi. 

5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, 
jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Sinä, Lazaros, alistit huonomman paremmalle ja käytännön toimilla ylsit ylimpään näkemiseen. 
Sen tähden Sinä jumalallisesta osallisena osoittauduit suurten ihmeitten tekijäksi. 

Kastajan teitä seuraten Sinä, Jumalassa viisas, asuit jalankulkemattomassa erämaassa, ja niin kuin 
hän kerran kiittämättömälle Israelille Sinäkin, isä, osoittauduit omillesi katumukseen ohjaajaksi. 

Sinä, isä Lazaros, tukeuduit Hengen seitsemään pylvääseen seitsenkertaisine aivoituksinesi, ja 
Jumalan totinen elävä viisaus rakensi Sinut omaksi huoneekseen, jossa Hän lepäsi Isän ja Hengen 
kanssa.  

6



Jumalansynnyttäjälle 

Ahdistuksen valtaamana ja himoihin vajonneena minä rukoilen Sinua, taivaita avarampaa elävän   
Jumalan Äitiä: Anna esirukouksillasi minulle rauhaisan elämän avaruus ja himottomuuden korkeus. 

6. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Minä olen vajonnut syntien pohjattomaan syvyyteen, | mutta Sinä, Herra, pelasta minun elämäni, || 
niin kuin pelastit tuholta profeetta Joonan." 

Troparit 

Kaikukoon hengellisen sydämen pasuunan ääni ja kantakoon sanaisin huulin ylistysveisua 
marttyyrien uroteoista. 

Tänään, Kristuksen puhtaitten voittajien muistona, koko maailma kirkastuu ja ylistää uskoen 
Häntä, joka kädellään on heidät seppelöinyt. 

Vihollisten sydän on lävistetty ja haavoittunut, sillä Kristus jännitti ristin ikään kuin jousen ja 
sinkosi marttyyrit terävinä nuolina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tietäessään Sinut totiseksi Jumalan Äidiksi voittajat saarnasivat maailmassa lihaksi tulleesta 
Jumalasta ja antoivat henkensä alttiiksi kuolemalle. 

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Troparit 

Sinä pelastit neidon ja varjelit puhtauden rakastajan turmeluksettomana ja vapaana. Pelasta 
minutkin minua uhkaavasta väkivaltaisesta ryöstöstä ja ahdistuksista. 

Sinä, isä, pelastit kaksi salaisuuksien palvelijaa häpeämättömien naisten hyökkäyksistä, kun 
huudahduksellasi sai toisen luopumaan teosta ja toisen totisesti viisaalla juonellasi. 

Hän, joka on asettanut vesien rajat ja enkelten kautta ravinnut palvelijoitaan, juotti ihmeellisesti 
Sinulle enkelten vettä ja ravitsi Sinua ylenmääräisellä kirkkaudellaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Enkelten joukot ylistävät Sinua veisuin ja ihmisryhmät kunnioittavat Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, 
sillä Sinä hävitit pahat henget ja lahjoitit koko maailmalle pelastuksen. 

Irmossi 

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 
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Marttyyrien kontakki, 4.säv. 

Marttyyrien hengellisesti koittanut kirkas ja valoisa kuoro | on tänään kirkastanut kirkon ihmeitten 
sätein. | Sen tähden viettäen heidän puhdasta muistoansa | me rukoilemme Sinua, meidän 
Vapahtajaamme: || Oi armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, pelasta heidän rukoustensa tähden 
meidät vaaroista. 

Pyhittäjän kontakki. 8.säv.

Oi viisas, itse enkelitkin hämmästyivät nähdessään yliluonnollisen vaivannäkösi, | jonka tähden sait 
Jumalalta seppeleen. | Pelasta meidät kaikista vaaroista, sillä Sinulla on uskallus Herran edessä, ||  
että huutaisimme Sinulle: Iloitse, isä, meidän paimenemme! 

Iikossi 

Sinä, jumalankantaja, tulit ihmisten keskuudesta enkeliksi ja ylsit maasta taivaisiin. Sen tähden 
nähdessäni Sinut, oi pyhittäjä, riemuitsemassa ruumiittomien kuorojen kanssa, minä hämmästyn ja 
huudan Sinulle näin: 
Iloitse, tavoiltaan yksinkertaisten erehtymätön ohje; iloitse, sieluja ravitseva hyveen niitty. 
Iloitse, sielujen häpeään joutumaton esirukoilija; iloitse, enkelkuorojen asuinkumppani. 
Iloitse, sillä Sinä teit suureksi laumasi; iloitse, sillä pelastit ne Eedeniin. 
Iloitse, Sinä joka Jumalan kanssa jaat riittoisaa leipää; iloitse, Sinä joka karkotat röyhkeät pahat 
henget. 
Iloitse, ihmeitten ikuinen lähde; iloitse, tulevan nautinnon takaaja. 
Iloitse, koko VähänAasian valistaja; iloitse, munkkien tien valaisija. 
Iloitse, isä, meidän paimenemme! 

Synaksario 

Saman kuun seitsemäntenä päivänä muistelemme Melitinen kolmeakymmentä kolme pyhää 
marttyyria, Hieronia kumppaneineen. 

Säkeitä 

Voi, kuinka Hieron rohkeudessaan ei nähnyt mitään peljättävää eikä häpeää miekan edessä! 

Pahat miehet surmasivat miekalla kolmesti kymmenen miestä ynnä yhden pariskunnan. 

Hieron ei joutunut unohdukseen, kun miekka seitsemäntenä katkaisi hänen kaulansa. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja ihmeidentekijää Lazarosta, joka kilvoitteli 
Galesion vuorella. 

Säkeitä 

Isä Aabraham, valmista helmasi Lazarokselle, joka ei ole Sinun Lasarustasi huonompi. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Melasippoksen, Kasinen ja Antonioksen muisto. 
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Säkeitä 

Silpojiensa edessä Melasippos ja Kasine eivät olleet lihaa, vaan ikään kuin luonnoltaan lihattomia.

Sinä, Antonios, otit iloiten vastaan mestauksen ja niin ilon jumalallinen paikka otti vastaan Sinut. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Auktoksen, Taurionin ja Thessaloniken muisto. 

Säkeitä 

Mestattuina miekalla ikään kuin Herran raavaat Auktos ja Taurion saavuttivat halatun lopun. 

Isänsä maasta karkotettuna Thessalonike pääsi asumaan vehreään maahan. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Athenodoroksen muisto. 

Säkeitä 

Henget kutsuvat Athenodoroksen maasta Herran hengellisten lahjojen tykö. 

Samana päivänä miekka surmasi Tessalonikasta kotoisin olleen pyhän marttyyri Aleksandroksen. 

Säkeitä 

Tessalian maan vesana kasvanut Aleksandros levitti leikattuna taiston vesoja. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 2.säv.

"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!" 

Troparit 

Leijonien kidat eivät muinoin pystyneet Danielin lihaan, eikä kuolema Sinun marttyyreihisi, sillä 
vanhurskasten sielut elävät Sinun kädessäsi, oi Herra, ja huutavat iloiten: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Kerran Babyloniassa liekit vilvoitettiin kolmelle nuorukaiselle, ja monijumalaisuuden pätsi kuihtui 
voittajien edessä. Nähtyään petoksen tuhkana he sen tähden huusivat: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala!  

Kristus, Sinun rakkautesi polttamina Sinun voittajasi olivat ikään kuin lihan tuskattomuuteen 
pukeutuneita, he ylenkatsoivat katkeria kidutuksia ja nauttivat Sinusta lausuen: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Kuinka ihanasti koottu onkaan Sinun voittajiesi kuoro, Sinun valittujesi rakkauden täyttämä ja 
Jumalan kutsuma juhlajoukko, joka Sinun Henkesi kokoamana huutaa tahdissa: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 
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Jumalansynnyttäjälle

Sinussa, oi ainoa aviota tuntematon Neitsyt, kukistuvat kaikki luonnon ja ylistyspuheitten lait, sillä 
turmeluksetta Sinä synnytit Sinussa siemenettä siinneen Isän iankaikkisen Sanan. Häntä hurskaasti 
veisuin kiittäen me ylistämme Sinua autuaaksi. 

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Riemuitse kanssamme, taivas! Riemuitkoot enkelten sotajoukot ihmisten kanssa, sillä tänään on 
Jumalassa viisaan Lazaroksen, taivaallisen ihmisen ja maanpäällisen enkelin, juhla kaikkien 
Jumalan kunniaksi. 

Hyveissä Sinä, viisas Lazaros, nousit taivaita korkeammalle, sillä eläessäsi Sinä olit mieleltäsi 
kaikkia muita vaatimattomampi ja nöyrempi. Sen tähden Jumala onkin ihmeellisesti korottanut  
Sinut kaikkien yläpuolelle. 

Koitettuaan suoraan ja selvästi jouduttuaan tappiolle kavala ja viekas Saatana yritti saada Sinut 
ansaan teeskennellen enkeliä, mutta silloinkin Sinä saatoit häpeään sen juonet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas Neitsyt, pysäytit synnytykselläsi kuoleman kuohuvan virran ja kohotit elämään 
ihmiset, jotka veisaavat Luojalle: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

8. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi. 2.säv.

"Kiittäkää, Herran teot, ja korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina Herraa, | Jumalan Sanaa, | joka on 
sanoin kuvaamattomalla viisaudellaan kaikki kokoonpannut || ja olemattomuudesta olemiseen 
saattanut." 

Troparit 

Kukistettuaan vihan valtaamien hirmuvaltiaitten hillittömän kiihkon voittajat huusivat tulisesti 
veisaten: Kiittäkää, Herran teot, Herraa. 

Raitistukaa, eksyttäjät, ja tuntekaa totinen Jumala, huusivat taistelijat hirmuvaltiaille ja veisasivat: 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa. 

Puhetaitoon perehtymättöminäkin jumalallisen Hengen täyttämät Kristuksen voittajat huusivat 
kirkkaasti: Kiittäkää, Herran teot, Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä ja viimeisinä aikoina Neitseestä lihaksi tullutta iankaikkista 
Jumalaa - Sanaa kaikki Herran teot kiittäkööt. 
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8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kuule, puhdas Neitsyt, | kun Gabriel julistaa Sinulle Korkeimman, ikivanhan, totisen neuvon: | Ole 
valmis ottamaan vastaan Jumala, | sillä Sinussa on käsittämätön Jumala asuva kuolevaisten kanssa. | 
Sen tähden minä iloiten huudan: || Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa!" 

Troparit 

Eevan pettämällä käärme muinoin karkotti esiisä Adamin paratiisista, mutta kun se hyökkäsi 
häpeällisen nunnan kiihkolla kavalasti Sinun kimppuusi, oi viisas, se joutui häpeään, sillä Sinun 
kärsivällisyytesi voitti sen. Sen tähden Sinä nyt iloiten huudat: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Maallisen naisen, joka alati oli kiintynyt alhaiseen aineeseen, Sinä saatoit kanssasi taivaaseen 
nostaen hänet kanssasi korkealle pylväälle. Sinä, oi viisas, rukoilet maailman puolesta hartaasti 
Herraasi ja huudat enkelten kanssa: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Herrasi jumalallisten käskyjen valkeudella Sinä, isä, kukistit pimeyden suojelijan, sillä Sinä noudatit 
niitä kulkien totisesti ahdasta polkua kunniallisesti Hengen säteitten valistamana ja alati veisaten: 
Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, ota vastaan kahlittujen ääni, sillä he ovat säilyttäneet uskon puhtaana saastuttamatta sitä 
harhaoppisten saastalle. Anna hurskaille hallitsijoillemme voitto, sillä sitä rukoilee Sinun kanssasi 
palvelijasi ja ystäväsi Lazaros meidän puolestamme, kun me huudamme: Kaikki Herran teot, 
kiittäkää Herraa! 

9. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Sinä, Kristus, poltit jumaluuden tulella ihmissydämiin muinoin rehevöityneen epäjumalien 
eksytyksen ja kokosit jumalisuuden marttyyrien kuorot, jotka oikein ylistävät Sinua lakkaamattomin 
veisuin. 

Kun marttyyrit jättivät maan päällä katoavan kunnian ja epävakaan rikkauden, he löysivät Sinut, 
Kristus, kunnian loiste, iankaikkisten hyvyyksien katoamattomaksi aarteeksi ja sen tähden he oikein 
ylistävät Sinua lakkaamattomin veisuin. 
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Kun Sinä, kaikkien Valtias, tulit lihaksi, eksytyksen ikeen alle taipunut ihmisluonto saavutti entisen 
vapautensa, ja siitä tietoisena se on nyt tuonut esille meidän pelastuksemme julistajiksi marttyyrit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Morsian ja Äiti, puhdas Neitsyt, Sinä kaikkien uskovaisten ainoa toivo, rukoile enkelkuorojen 
kanssa Poikaasi, että hän antaisi maailmalle rauhan, Kristusta rakastaville hallitsijoillemme voiton 
ja pelastuksen meille, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalan elävään liiton arkkiin | älköön suinkaan koskeko | pyhittämättömäin käsi, | mutta 
uskovaisten huulet | herkeämättä veisatkoot Jumalansynnyttäjälle | enkelin tervehdystä | ja iloiten 
huutakoot: | Iloitse, Armoitettu, || Herra on Sinun kanssasi!" 

Troparit 

Sinä siunasit puimatantereen ja teit hedelmättömän ruo'on hedelmää tuottavaksi. Sinä, viisas, 
surmasit pedot, jotka rohkenivat syödä oppilaittesi aasin. Päästä minutkin hedelmättömyydestä ja 
surmaa rukouksillasi kimppuuni käyvät verenhimoiset pedot. 

Oi Lazaros, pyhittäjien tuki ja kaunistus, Sinun edessäsi perääntyivät ikään kuin tottelevaiset 
lampaat sekä leijonat että karhut. Sen tähden me Sinun lapsesi rukoilemme: Hillitse kaikkien 
niiden hyökkäykset, jotka leijonain tavoin käyvät meidän kimppuumme. 

Oi isien huippu Lazaros, kuoltuasikin Sinä todistit, ettet ole kuollut vaan elät salaista elämää, kun 
Sinä lopun jälkeen omin käsin vahvistit määräyksesi. Päästä siis meidätkin, Sinun lapsesi, 
kuolemasta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Moninaiset paimenet ovat turmelleet laumasi viinitarhan, oi puhdas Neitsyt, joka synnytit hyvän 
Paimenen. Oi puhdas puolustajamme, tempaa meidät niiden turmeluksesta ja rukoile paimenemme 
Lazaroksen kanssa meidän puolestamme. 

Irmossi 

"Jumalan elävään liiton arkkiin | älköön suinkaan koskeko | pyhittämättömäin käsi, | mutta 
uskovaisten huulet | herkeämättä veisatkoot Jumalansynnyttäjälle | enkelin tervehdystä | ja iloiten 
huutakoot: | Iloitse, Armoitettu, || Herra on Sinun kanssasi!"

Marttyyrien eksapostilario, 2.säv. 

Te pyhät, jotka seisotte ylen laupiaan Kristuksen valtaistuimen edessä | sortumattoman kirkkomme 
kolmenakymmenenä kolmena pylväänä, | varjelkaa esirukouksillanne koko maailmaa ja meitä, | 
jotka ylistämme teitä, voittajia, || ja vietämme valoisaa muistojuhlaanne. 
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Ja pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Luoja pyhitti Sinut äitisi kohdusta asti | ja valmisti Sinut Pyhän Hengen asumukseksi. | Sen tähden 
Sinä, Jumalassa viisas Lazaros, | osoittauduit munkkien valistajaksi, | joka ohjaat rikkomusten 
pimeydestä Jumalan käskyjen valkeuteen | ja viet Kristuksen tykö. || Rukoile, että Hän pelastaisi 
meidät, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Profeetta näki muinoin Sinut, Jumalan Morsian Neitsyt, | vuorena, josta ihmiskäsittä lohkaistiin kivi | 
ja se murskasi epäjumalien alttarit ja pahojen henkien patsaat. | Rukoile, että Hän murskaisi 
minunkin mieleni himokkaat epäjumalat  || ja hengellisesti pystyttäisi sydämeeni oman kuvansa. 

Pyhittäjän kiitosstikiirat, 4.säv. 

Herran elävään, mirhantuoksuiseen kuolemaan omassa lihassaan vyöttäytynyt uusi ja rakas Lazaros, | 
pukeutuneena vaivannäkönsä ja tuskiensa yhä höyryävään asuun | tarjoaa nyt meille ilmaisen 
riemujuhlan. | Tulkaa, munkkien paljous ja juhlaa rakastavien joukot, | kunnioittakaamme yhteen 
ääneen häntä || Herramme ja Jumalamme uskollisena taloudenhoitajana ja palvelijana. 

Sinä, pyhä, pysyit pylväälläsi ikään kuin valon täyttämässä huoneessa, | ja sen ympärille Sinä, 
pyhittäjä, sijoitit tekosi ikään kuin aseellisiksi vartijoiksi, | jotka torjuivat himojen hyökkäykset. | 
Sinä, autuas, saavutit jumalallisen häähuoneen | ja seisot nyt uskalluksella Ylkäsi ja meidän 
Jumalamme edessä nauttien Hänen ihanuudestaan. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän 
sielumme. 

Äidin kupeesta asti pyhitetty pyhä Lazaros, | joka tuli Kristuksen puhtaaksi uhriksi ja uhraajaksi, | on 
nyt kutsunut kaikki muistojuhlaansa | ja selvästi levittää Hengen tuoksua. | Tulkaa siis, 
rientäkäämme ja osallistukaamme hänen jumalallisten kalliitten jäännöstensä siunauksesta. | 
Kunnioittakaamme pyhissä lepäävää Kristusta, meidän Jumalaamme, || joka totisesti on ihmeellinen 
ja antaa heille levon. 

Kunnia... 6.säv. 

Pyhittäjäisä, kaikkeen maahan on käynyt tieto uroteoistasi, | joiden takia sait taivaissa palkan 
vaivannäöstäsi. | Sinä tuhosit pahojen henkien joukot | ja ylsit enkeljoukkojen tasolle, joiden elämää 
Sinä nuhteettomasti seurasit. | Kun Sinulla on uskallus Kristuksen, Jumalan, edessä, || rukoile rauhaa 
meidän sieluillemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | joka olet ahdistettujen päästäjä ja sairasten vapauttaja, | pelasta 
kaupunkisi ja kansasi, | Sinä sodassa olevien rauha, myrskyssä olevien tyyneys, || uskovaisten ainoa 
suojelija!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun ylen viaton näki Sinut ristillä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja  
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen? 
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