
Marraskuun 19. 
Pyhän profeetta Obadjan sekä pyhän 

marttyyri Barlaamin muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Profeetan avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Sinä, Obadja, tulit Hengen kirkkaaksi astiaksi, | sillä Hän valisti Sinut jumalalliseksi profeetaksi,  
tulevan tuntijaksi, | ja Sinä sait rikkaudeksesi totuuden tuntemisen. || Rukoile nytkin, että meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Alkuperäiset ominaisuudet ja olemuksen tuntomerkit kuvaavat Jumalan yhdeksi. | Niistä ovat 
kunniakkaat ja puhtaat profeetat armosta sitten osallisina, || sillä Herra kirkastaa omat palvelijansa 
omalla kirkkaudellaan. 

Autuas Obadja, Sinä täytyit laskemattomasta valkeudesta  | ja sait nähdä ymmärryksen ja käsityksen 
ylittävän kirkkauden, | Sinä tulit jumalalliseksi profeetaksi  | ja nyt Sinä seisot kaikkien Valtiaan 
edessä. || Rukoile, että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon.

Ja kolme marttyyrin stikiiraa, 4.säv. 

Sinä, viisas, tulit vahvemmaksi patsasta, voimakkaammaksi vaskea ja väkevämmäksi rautaa, | sillä 
jokainen niistä antaa periksi tulen raivolle | sulaen ja pian hajoten, | mutta Sinun taipumaton oikea 
kätesi  || pysyi yliluonnollisesti hiilien polttamana ojennettuna. 

Papin kaltaiseksi osoittautuen, | Jumalan edessä seisten ja Häntä lähestyen, | et vieraalla, vaan 
omalla verelläsi  | Sinä, autuas, kannoit marttyyrikädelläsi tuoksuvan uhrin, | et petollisille 
epäjumalille,  vaan Kristukselle, Vapahtajalle  || ja iankaikkisesti hallitsevalle Herralle. 

Iloiten me kutsumme Kristusta sekä edes kantavaksi papiksi että edes kannetuksi karitsaksi, | koska 
Hän on kumpaakin. | Mutta Sinä, kunniakas, uhrasit itsesi Jumalalle  | viattomana teurasuhrina 
kidutusten tulessa. | Rukoile, että Hän pelastaisi meidät, || jotka kunnioitamme autuasta muistoasi.

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

Oi Jumalan armoittama ja viaton Neitsyt, | Sinä olet Herran valoisa palatsi ja Sinun kohdustasi 
koittaneen Valkeuden pilvi. | Valista meidänkin sielumme ja ymmärryksemme, | hävitä kavalan 
kaikki viettelykset esirukouksellasi  || ja vahvista meidän aivoituksemme. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsyt, Äitisi, näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän tuskaisesti valittaen lausui: | Herra, 
miten monista lahjoistasi nauttineet maksavatkaan Sinulle! | Mutta minä rukoilen: Älä jätä minua 
yksin maailmaan, || vaan kiiruhda nousemaan ylös ja nostamaan kanssasi esi-isätkin.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni ja seuraavat kaksi pyhien kanonia: 
Profeetan kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan näkijä Obadjan kunniaa. Teofaneksen. 
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1. veisu. Irmossi, 5.säv.

"Pelastajalle Jumalalle, | joka kuljetti kansan meren yli kuivin jaloin ja upotti faraon kaikkine 
sotajoukkoineen, | Hänelle ainoalle veisatkaamme, || sillä Hän on ylistettävä." 

Troparit 

Oi Obadja, luottaen profeetan uskallukseesi kanna nyt pelastajalle Jumalalle rukous, että Hän 
kirkastaisi valistavin sätein meidät, jotka uskoen ylistämme Sinua. 

Kun Hän, joka ennalta tietävänä näkee kaiken, näki Sinun sydämesi selkeyden, puhtauden ja 
kirkkauden, Hän asetti Sinut, oi autuas, Jumalan valitsemaksi profeetaksi. 

Nähdessäsi Jumalan totisesti Sinulle näyttämiä näkyjä Sinä, autuas, ennustit jumalattomien veljiesi 
hirveän tuhon ja heidän oikeudenmukaisen hävityksensä.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun siemenettömän synnytyksesi pelastamina me rukoilemme Sinua, puhdas Jumalansynnyttäjä: 
Pelasta maailman hämmingistä meidät, kun me yhteen ääneen veisaamme voittoveisua. 

Marttyyrin kanoni, jonka akrostikon on: Barlaam, minä veisaan kärsivällisestä kestävyydestäsi. 
Teofaneksen. 

1. veisu.  Irmossi, 4.säv.

"Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, | sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta || ja 
hukutit faraon sotavaunut ja voiman." 

Troparit 

Oi Barlaam, säteillen taistosi kirkkautta suojele esirukouksillasi meitä, jotka uskoen kunnioitamme 
muistoasi. 

Sävelin kunnioitettakoon ihmeellistä Barlaamia, joka Jumalan ruokkimalla jumalisuuden tarkalla 
tulella kuihdutti jumalattomuuden tulen. 

Oi seppelöity Barlaam, taisteltuasi jumalisuuden puolesta Sinä olet nyt ansiosi mukaan saanut 
Kaikkivaltiaan kädestä kunniaksesi kunnian seppeleen. 

Herra antoi Sinulle, autuas marttyyri, voiman moninaisia kidutuksia vastaan. Niin Sinä voititkin 
jumalattomien pauhun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, osoittauduit taivaaseen yltäviksi portaiksi, joita pitkin Sana tuli luoksemme. Sinun 
esiisäsi Jaakob näki ne jo muinoin. 

3. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Sinun ristisi voimalla, oi Kristus, | vahvista minun mieleni, | että minä veisaisin || ja ylistäisin 
Sinun pelastavaista taivaaseenastumistasi." 
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Troparit

Autuas Obadja, Sinä tulit Hengen armolahjojen syvyydestä kumpuavien salaisten vesien virraksi. 

Jumalan tahdosta ja kaitselmuksesta Sinut, oi ylistettävä, valittiin ennustamaan tulevista ja edeltä 
kertomaan tapahtuvista. 

Säteillen jumalallista ja taivaallista valkeutta Sinä, autuas, ennustit pakanoitten tulevasta 
pelastuksesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa oi Neitsytäiti, nuhteeton välittäjä, asui Sana, joka pelastaa ne, jotka uskovat Sinut 
Jumalansynnyttäjäksi. 

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

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. | Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Koko lihasi koostumus ja jäsentesi yhteys hajosi, mutta Sinun sielusi kestävyys säilyi 
murtumattomana. 

Osoittaen vakaasti äärimmäistä kärsivällisyyttä Sinä, autuas, kestit lujana niiden raivon, jotka 
lävistivät kylkesi. 

Oi autuaaksi ylistettävä, kuka voisi ansiosi mukaisesti ylistää kestävyyttäsi ja lujuuttasi ja 
kukistamatonta mielenlaatuasi! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalan Morsian, kun Sinun kohdustasi ilmestyi lihassa ihmisille persoonallinen Elämä, 
kuoleman turmeluksesta tuli loppu. 

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Profeetan katismatropari, 1.säv. 

Saatuaan Jumalan valistuksesta kirkkaan mielen | suuri Obadja julistaa tulevaa puhuen Pyhässä 
Hengessä. | Kunnioittaen häntä hartaasti | viettäkäämme tänään hänen pyhää muistoansa, joka  
valistaa sydämet. 

Kunnia... Marttyyrin katismatropari, 4.säv. 

Kristuksen voittamattomana soturina, | totisena ja kukistamattomana voittajana ja taistelijoitten  
kerskauksena  | Sinä, kunniakas, sait taivaasta kuihtumattoman seppeleen. | Lakkaamatta iloitessasi 
ja karkeloidessasi enkelten kanssa  || pelasta esirukouksillasi meidät, jotka uskoen ylistämme 
jumalallista taistoasi.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Me kelvottomat emme koskaan herkeä puhumasta voimastasi, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä jollet  
Sinä esirukouksillasi puolustaisi, | niin kuka silloin päästäisi meidät näin suurista vaaroista? | Kuka 
olisi meidät tähän asti synnin orjuudesta vapaina säilyttänyt? | Emme erkane Sinusta, oi Valtiatar, | 
sillä Sinä aina pelastat palvelijasi || kaikista kauheista vaaroista. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta 
Isästä, | näki Sinut ristillä riippumassa, | hän huusi: Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun 
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || 
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen.

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

"Minä kuulin sanoman ristin voimasta, | jonka avulla on paratiisi avattu, | ja huusin: || Kunnia 
olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Puhdistettuasi sielusi himoista ja saatuasi Pyhän Hengen kautta profetian armon Sinä huusit: Kunnia 
olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Pyhän Hengen salamana loistava suuri profeetta valisti meidät huutamaan Sinulle: Kunnia olkoon 
Sinun voimallesi, oi Herra! 

Sinä, autuas, osoittauduit kirkon morsiuspukijaksi, kun ennustit Siionista tulen Vapahtajan, jolle me 
huudamme: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalallisesti Sinä, puhdas, synnytit Isän ja Hengen kanssa yhtä iankaikkisen Sanan, jolle me 
huudamme: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

4. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kristus, Sinun voimasi on peittänyt taivaat | ja maa on täynnä Sinun kunniaasi. | Sen tähden me 
lakkaamatta huudamme: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Hyljäten puheentaitajien touhut ja omaksuen apostolien opetukset Sinä, kunniakas, tulit totuuden 
totiseksi marttyyriksi. 

Sielultasi kärsivällisenä Kristuksen tähden kuolemaan asti ja tulen ja kidutukset kestäen Sinä 
veisasit suureen ääneen: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Mielesi vakaalla halulla Sinä, autuaaksi ylistettävä, poljit maahan eksytyksen ja Jumalassa viisaana 
veisasit: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 
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Jumalansynnyttäjälle

Otettuaan Neitseestä ruumiin Ruumiiton tuli ihmisten keskelle. Sen tähden me huudamme uskoen:  
Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

5. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Aamusta varhain me huudamme Sinun puoleesi, | oi Herra: Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Aamusta varhain pyrkien kohti Herraa Sinä, Jumalan innoittama, sait taivaasta Pyhän Hengen 
armon. 

Apunasi jumalallinen elämä Sinä tulit otolliseksi näkemään näkymättömästi käsitettävän. 

Profeettana Sinulle, oi autuaaksi ylistettävä, koitti valkeus ja Sinä sait lahjaksi riemun, valkeuden 
puolison. 

Jumalansynnyttäjälle 

Omalla tahdollaan kaiken tehnyt Ylijumala tuli meidän kaltaiseksemme luoduksi Sinusta, oi 
puhdas. 

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

"Kunnia olkoon Sinulle, | joka annat valkeuden koittaa, | teet aamun valoisaksi ja tuot päivän esille! || 
Kunnia olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika!" 

Troparit 

Kristuksen kärsimysten seuraajaksi tullut marttyyri veisaa: Kunnia olkoon Sinulle, kunnia olkoon 
Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika! 

Sinulle annettiin kärsivällisyyden suuri palkka ja sidottiin voiton seppele, kun Sinä veisasit: Kunnia 
olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika! 

Sinä ammuit sanojesi nuolet vihollisten sydämiin, kun huusit: Kunnia olkoon Sinulle, kunnia 
olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika! 

Jumalansynnyttäjälle 

Ajatellen Sinut, oi puhdas, pyhäksi vuoreksi ja Korkeimman asumukseksi me huudamme: Kunnia 
olkoon Sinulle, Jumalansynnyttäjä, meidän toivomme! 

6. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Syvyys peitti minut, meripedon vatsasta tuli hautani, | mutta minä huusin Sinun puoleesi, | oi 
ihmisiä rakastava Jumala, || ja Sinun oikea kätesi pelasti minut." 
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Troparit 

Jumalallisen Hengen voimalla Sinä, profeetta, näit tulevan ja sielusi kirkkaudessa sait katsella 
jumalallisen ilmestymisen esikuvia ikään kuin kuvastimessa.

Oi autuas profeetta, tee esirukouksillasi Herra armolliseksi ja rukoile, että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, jotka uskolla vietämme Sinun muistoasi. 

Oi ihmisiä rakastava, ole armollinen palvelijoillesi ja anna meille rikkomukset anteeksi, sillä sitä 
pyytää Sinulta profeettasi, joka ennalta julisti Sinusta maailmalle. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, oi aviota tuntematon, kannoit sylissäsi Häntä, joka jumalallisen voiman sanalla on saattanut 
kaiken olemiseen. Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

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

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Lyököön poltettu oikea käsi pahoja henkiä kasvoille, uskovaisten sydämet karkeloikoot ja  
ruumiittomien joukot riemuitkoot kirkkaasti. 

Esikoisten valittu ja valoisa juhlajoukko kirkastuu nähdessään hyvien taistojesi voitonmerkit ja 
voittojesi ja urotekojesi palkinnot. 

Nouskaa, te hyvät kuvan maalaajat, kirkastakaa taidollanne marttyyrin ikoni ja piirtäkää siihen 
selvänä kilvan asettaja. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalanäiti, Sinun tähtesi iloitsee esiäiti, jonka Sinun synnyttämäsi vapautti karvaan 
kuolemantuomion vanhasta kirouksesta. 

Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Synaksario 

Saman kuun 19:ntenä, pyhän profeetta Obadjan muisto. 

Säkeitä 

Kyllä Obadja vieläkin kertoisi tulevasta, jollei hänen muka pitäisi kunnioittaa kuolemaa. 
Yhdeksäntenätoista Obadja lähti elämästä.   
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Säkeitä 

Kantaessasi suitsutusta ja tulta Sinä, Barlaam, osoittauduit Herralle tuoksuvaksi suitsutukseksi.

Samana päivänä pyhän marttyyri Azeksen, ihmeidentekijän, muisto. 

Säkeitä 

Ikään kuin janoinen peura veden ääreen marttyyri Azes riensi miekkaa kohden. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät sata viisikymmentä sotilasta.

Säkeitä 

Kristus, palkitse kolmesti viidelläkymmenellä seppeleellä kolmesti viisikymmentä mestattua. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät kaksitoista sotilasta. 

Säkeitä 

Kaksitoista soturia lausuu kaikkien Kuninkaalla: "Tänään tulemme miekan kautta Sinun 
sotilaiksesi". 

Samana päivänä pyhän marttyyri Agapioksen muisto. 

Säkeitä 

Vaikka pedot raatelivatkin minut, Agapioksen, olen kuitenkin järkkymätön uskossani Sinuun, oi 
Sana. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Heliodorosta, joka eli Pamfylian Magidoksessa.

Säkeitä 

Nähdessään Auringon, Kristuksen, Heliodoros kohosi kidutusten pimeyden yläpuolelle. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Anthimosta, Thallelaiosta, Khristoforosta, 
Eufemiaa ja heidän lapsiaan, sekä pyhää Pankhariosta. 

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

7. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Hän, joka pelasti tulisessa pätsissä veisaavat nuorukaiset, || on meidän isiemme ylistetty 
Jumala." 

Troparit 

Totisesti suunnaton on Sinun profeettaisi kunnia. Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Tultuasi otolliseksi asumaan Jumalan kanssa, Sinä veisaat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala!
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Profeetoissasi Sinä osoitat jumalallisen armosi. Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinun synnyttämäsi lunastamina me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

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

"Oi isien Jumala, | älä saata meitä häpeään, | vaan anna meidän uskalluksella Sinulle huutaa: || 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Kukistamattomana marttyyrina Sinä saat suureen ääneen huutaa marttyyrien kuoron kanssa 
Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Kirkkaitten soihtujen saattamana Sinä, suurmarttyyri, sait astua Kristuksen jumalalliseen 
häähuoneeseen huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Koska oikea kätesi oli tulta vahvempi, Sinä nyt seisot Herran oikealla puolella huutaen: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun puhtaan synnytyksesi lunastamina me uskovaiset ylistämme Sinua lakkaamatta veisuin ja 
huudamme: Kiitetty on Sinun kohtusi hedelmä, oi puhdas! 

8. veisu. Profeetan kanoni.  Irmossi, 5.säv.

"Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Poikaa | ja viimeisinä aikoina  neitseellisestä Äidistä lihaksi 
tullutta Jumalaa | papit veisuin kiittäkää || ja ihmiset ylistäkää kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Jumalan valistamat profeetat ennustavat tulevia tapahtumia Jumalassa viisaina huutaen: Papit, 
veisuin kiittäkää, ihmiset, ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Sinä, autuas Obadja, ilmestyit pimeyden merellä oleville jumalallista valoa loistavana majakkana, 
kun Sinä huusit: Ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalalliselta olemukseltasi Isän kanssa yhtä olentoa ollen Sinä ilmestyit meidän kanssamme 
samanlaisena tullen lihaksi aviota tuntemattomasta Äidistä. Sen tähden me veisuin kiitämme ja  
ylistämme Sinua, Kristus, iankaikkisesti. 

8. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Papit, kiittäkää Jumalaa, | joka pelasti heprealaisnuorukaiset Babylonin tulisesta pätsistä! || Ihmiset,  
korkeasti kunnioittakaa Häntä iankaikkisesti!" 
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Troparit

Ylistettävä Barlaam, Sinä kukistit vihollisen kaikki voimat ja poltit epäjumalain harhat huutaessasi: 
Sinua, Kristus, me korkeasti kunnioitamme iankaikkisesti! 

Ihanasti kaunistettuna Sinä, autuas taistelija, seisot Kristuksen edessä. Pukeutuneena marttyyriveren 
purppuraan Sinä ylistät veisuin Herraa iankaikkisesti. 

Palaen jumalisuuden tulessa Sinä poltit pahojen henkien harhat ikään kuin ohdakkeet huutaessasi: 
Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Kristusta iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjälle 

Jotka uskolla siunaavat Sinua, oi nuhteeton, saavat Herralta siunaukset, sillä Sinä synnytit 
luomakunnan siunaavan Valtiaan, jota me korkeasti kunnioitamme iankaikkisesti. 

Irmossi 

"Papit, kiittäkää Jumalaa, | joka pelasti heprealaisnuorukaiset Babylonin tulisesta pätsistä! || 
Ihmiset,  korkeasti kunnioittakaa Häntä iankaikkisesti!" 

9. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Sinua, joka ylitse kaiken ymmärryksen ja sanan | tulit Jumalanäidiksi | ja joka ajassa 
sanomattomasti ajattoman synnytit, || Sinua me uskovaiset yksin mielin ylistämme." 

Troparit 

Jumalallisen sanan ja toiminnan kaunistamana Sinä, jumalallinen Obadja, sait Hengen siivet ja tulit 
otolliseksi näkemään tulevan. 

Asuessasi siellä, missä ovat profeettain joukot ja pyhien kirkkaus, rukoile, että Herra pelastaisi 
meidät, jotka uskoen Sinua ylistämme. 

Hartaasti ja täysin Jumalaan luottaen Sinä sait nähdä puhtaasti Jumalan ilmestykset, ja niistä Sinä, 
autuaaksi ylistettävä, nytkin nautit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin me kiitämme Sinua, oi puhdas, Valkeuden lampunjalkaa. Tietäen Sinut lihaksi tulleen 
Sanan vastaanottaneeksi armon tauluksi, me ylistämme Sinua. 

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

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään  olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Ylistyspuheitten säännöt kukistuvat taistojesi suuruuden edessä, ja yksin Valtias Kristus on osannut 
antaa Sinulle jumalallisen kirkkauden kunnian. Rukoile Häntä hartaasti meidän puolestamme, kun 
me uskoen veisaamme ylistystäsi. 
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Kannettuasi itsesi kokonaan eläväksi uhriksi Herralle Sinä osoittauduit kokonaan Hänen 
valtakuntansa kanssaperilliseksi ja osalliseksi. Riemuiten Sinä, autuas, nyt hallitset Hänen 
kanssaan.

Oi ihmisiä rakastava Vapahtaja, Sinun rakkautesi tähden jumalallinen marttyyri kohtasi vereen ja 
kuolemaan asti miekan, tulen ja kidutukset, ja niin sai Sinulta kuolemattomuuden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloiten minä tuon esille Sinut, maailman suojelijan ja neitseellisen Jumalanäidin, koko elämäni 
suojelijana ja pelastajana, sillä synnytettyäsi Jumalan Sinä kykenet pelastamaan ne, jotka 
veisaavat ylistystäsi. 

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan  
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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