
Joulukuun 30. 
Pyhän marttyyri Anysian muisto 



Samana päivänä veisaamme myös pyhän Melanen palveluksen, koska Kristuksen syntymän juhlan 
päätös tapahtuu 31:senä päivänä 

Ehtoopalveluksessa 

Pyhän Anysian avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Neitseyden loiston kirkastamana Sinä, maineikas, | säteilit marttyyriuden taistoissa, | sillä 
suostumatta kumartamaan aurinkoa | Sinä kestit epäoikeudenmukaisen surman veresi punaamana. | 
Sinä pääsit kunnian Auringon tykö seppelöitynä || loistaen Hänestä koittavaa kirkkautta. 

Ilmaisten sydämesi rakkautta Sinä, kunniakas, | kastelit hartaasti maan kyynelin | ja pyyhit 
hiuksillasi Kristuksen jalkain sijan | käsittäen Hänet läsnäolevaksi ja nähden edessäsi Hänet, jota 
rakastit. | Mielessäsi seuraten Hänen jälkiään jumalallisessa näkemisessä || Sinä kirkastit sielusi. 

Jakaen rikkautesi ja auttaen köyhiä | Sinä kihlauduit turmeluksettomana Luojalle. | Myötäjäisinäsi 
Sinä, autuas Anysia, | toit Hänelle verivirtasi ja Hänen kärsimystensä seuraamisen, | ja Hän saattoi 
Sinut häähuoneeseen asumaan || jumalallisena voittajana ja marttyyrina. 

Pyhän Melanen stikiirat. 4.säv. 

Sinut on liitetty enkelikuoroihin, | sillä kun jumalallinen rakkaus syttyi Sinussa | ja taivutti Sinut 
nousemaan näkyväisen yläpuolelle himoista vapautumisen ja puhtauden avulla, | Sinä pyydystit 
puolisosikin sanoillasi | ja taivutit hänetkin hylkään elämän epävakaan, katoavaisen hämmingin. | 
Sen tähden Sinä saavutit hänen kanssansa iankaikkisen elämän ja nautinnon, || ja nyt Sinä, Melane, 
rukoilet meidän sieluillemme pelastusta. 

Viisas Melane, | kun Sinä halaten enkelten elämää hylkäsit hekumallisen nautinnon | ja aloit viettää 
aikaasi pidättyväisyydessä, valvomisessa, | maassa maaten ja nöyryydessä, | silloin Sinusta tuli 
jumalallisen Hengen loistavien armolahjojen kaunistama astia. | Sen tähden Sinä houkuttelit 
jumalalliseen intoon ihmisiä ja saatoit heidät Herralle, || meidän sielujemme Vapahtajalle. 

Kun Sinä ihanana hyveitten kauneudessa toteutit pelastavaisen sanan | ja jaoit tuhannet kultarahasi 
köyhille ja puutteessa oleville, | silloin Sinä saavutit taivaallisen autuuden | saaden rikkaudeksesi 
vanhurskauden, | katoamattomuuden ja lunastuksen. | Sen tähden me kunnioitamme nukkumistasi, oi 
kunnioitettava, | ja pyydämme hartaasti Sinua rukoilemaan, || että Luoja pelastaisi meidän sielumme.

Kunnia... nyt... 5.säv. Munkki Johanneksen runo 

Riemuitkoot taivaat ja iloitkoon maa, | sillä totisesti on tänään muodostettu enkelten ja ihmisten 
yhteinen lauma! | Oi ihmettä! | Näkymätön tulee näkyväiseksi, | sijoittumaton sijoittuu, aluton ottaa 
alun, | Jumalan Poika tulee ihmisen Pojaksi, | ja miestä tuntematon Neitsyt osoittautui Jumalan 
Äidiksi, | ja Äiti havaitaan synnytyksen jälkeenkin Neitseeksi. | Isän lihaksi tullut Sana makaa 
seimessä, | ja julistavat paimenet tulevat osallisiksi salaisuudesta. | Itämaan tietäjät toivat lahjansa 
tähden ohjaamina ja kumarsivat syntynyttä Vapahtajaa. | Heidän kanssaan mekin, juhlaa rakastavat, | 
avatkaamme auliisti sydämemme aarreaitat ja kantakaamme Hänelle hyviä tekoja, | uskoa, toivoa ja 
rakkautta ikään kuin kultaa, suitsutusta ja mirhaa, | ja huutakaamme Hänelle, | joka on tullut 
pelastamaan turmeluksesta sukukuntamme, ruumiittomien tavoin: | Kunnia Jumalalle korkeuksissa | 
ja maassa rauha, || suopeus on ihmisten keskuudessa!
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Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 5.säv. 

Tietäjät, idän kuninkaat, | kumarsivat Valtiattaresta Neitseestä esiin loistanutta kaikkien Jumalaa, | 
Luojaa ja totista Kuningasta | ja toivat Hänelle lahjoja. | Nuhteeton sanoi heille hämmästyneenä: | 
Sanokaa minulle, te jotka palvotte tulta ja aurinkoa | ja vaellatte pimeydessä, | kuinka te tunsitte 
lihaan tulleena ja luolassa maan päällä syntyneenä Hänet, | joka käsittämättömästi valistaa 
kaikkeuden || ja armossaan antaa maailmalle suuren armon? 

Liitelauselma: Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun 
vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. 

Tietäjät vastasivat puhtaalle Neitseelle: | Seuraten Bileamin sanoja me huomasimme puhtaan ja 
kirkkaan tähden koittaneen, | ja nähdessämme oudon ilmiön emme epäröineet lähteä heti matkaan 
sen ohjaamina. | Kuka on se, jota pidät sylissäsi pienokaisena? | Kuinka Sinun, puhdas ja pyhä, on 
suotu palvella tällaista salaisuutta, || jonka kautta maailma on saanut suuren armon? 

Liitelauselma: Ennen aamuruskoa olen synnyttänyt Sinut kohdusta. Herra on vannonut eikä sitä 
kadu. 

Neitsyt sanoi tietäjille: | Kun kysytte, kerron teille kaiken, | mikä ylittää puheen ja ymmärryksen, | 
sillä näen, että olette tulleet tänne Lapseni viittauksesta. | Outoja ja ihmeellisiä ovat ne asiat, jotka 
näette, | sillä Hän, joka on ajattomasti Isän kanssa, | on vapaaehtoisesti pukeutunut köyhyyteeni 
tehdäkseen rikkaiksi ne, | jotka mielensä köyhyydessä ovat menettäneet paratiisin jumalallisen 
elämän. | Tässä on Hän, || joka antaa maailmalle suuren armon. 

Kunnia... 5.säv. 

Nähdessään ikiaikaisen Jumalan itsestään ruumiillistuneena lapsukaisena käsivarsillaan | puhdas 
Neitsyt suuteli Häntä hartaasti | ja täynnä iloa lausui Hänelle: | Oi korkein Jumala, näkymätön 
Kuningas, | kuinka näen Sinut, vaikka en pysty käsittämään mittaamattoman köyhyytesi salaisuutta? | 
Outoa on sekin, että ahdas luola pitää sisällään vastasyntyneenä Sinua, | joka et hajoittanut neitseyttä, 
| vaan säilytit kohdun samanlaisena, kuin ennen syntymääkin, || ja annat suuren armon. 

Nyt... 5.säv. 

Puhdas Neitsyt puhui lausuen: | Sinä, joka Jumalan muodossa olet täydellinen, | kannat Aadamin 
muotoa. | Sinä, joka pidät kaiken kätesi vallassa, suostut käsin kannettavaksi. | Kuinka kietoisin Sinut 
pienokaisena kapaloihin? | Kuinka imettäisin Sinua, kaiken ravitsijaa? | Kuinka en ihmettelisi 
käsittämätöntä köyhyyttäsi? | Kuinka minä, Sinun palvelijasi, kutsuisin Sinua Pojakseni? | Veisuin 
minä ylistän Sinua, || joka annat maailmalle suuren armon.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen juhlan katismatropari, 4.säv. 

Kuinka mihinkään sijoittumaton Jumala sijoittui kohtuun? | Kuinka Isän helmassa oleva laskeutui 
Äidin syliin? | Kaiken on Jumala tehnyt tahtonsa mukaan, niin kuin Hän on hyväksi nähnyt. | 
Aineeton Jumala tuli omasta tahdostaan ihmiseksi ja Hän, joka on, tuli meidän tähtemme siksi, mitä 
ei ollut. | Omasta jumalallisesta luonnostaan erkanematta Hän tuli meidän maasta luotujen 
kaltaiseksi, | sillä Kristus, Jumalan Poika, || tahtoessaan täyttää kaiken syntyi ihmisen Pojaksi.

2



Kunnia... nyt... Sama uudelleen 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen juhlan katismatropari, 4.säv. 

Miksi ihmettelet, Maria, | sitä, mikä Sinussa on tapahtunut? | Hämmästelen, koska olen synnyttänyt 
ajattoman pojan enkä ymmärrä synnyttämäni sikiämistä. | Kuinka minä aviota tuntematon synnytän 
pojan? | Ken on nähnyt siemenettömästi syntynyttä? | mutta kirjoitettu on: missä Jumala tahtoo, 
voitetaan luonnonjärjestys. || Juudean Betlehemissä on Kristus syntynyt Jumalansynnyttäjästä 
Neitseestä.

Kunnia... nyt... Sama uudelleen 

Juhlan ja pyhien kanonit 

Pyhän Anysian kanoni, Theofaneksen runo 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | Mooseksen 
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon. 

Troparit 

Oi maineikas, lähetä minulle, joka veisuin ylistän valoisaa muistoasi, valistus, kun iloiten seisot 
valkeuksien Isän luona, ja karkota rukouksillasi minun himojeni myrsky. 

Oi Jumalassa viisas, ylistettävä Neitsytmarttyyri, kilvoituksella Sinä uudistit sielusi kylvöksen ja 
viljelit marttyyriuden tähkän ja säilytit sen Viljelijälle, joka antoi Sinulle hengen voiman. 

Kun Sinä, marttyyri, jaoit anteliaalla kädelläsi ajallisen rikkauden, Sinä voitit rikastuttavan elämän, 
joka ei katoa, tahrattoman aarteen ja taivaallisen kunnian. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainainen Neitsyt ja Äiti, Sinusta, ylen pyhästä, syntyy tänään ruumiillisesti meidän 
kaltaisenamme kaiken Luoja, ja Hänet, joka on kietonut meren usvaan, kiedotaan kapaloihin.

Pyhän Melanen kanoni. Theofaneksen runo 

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 

Oi ihmisiä rakastava, kirkasta ja puhdista pyhittäjäsi Melanen säteilevien rukousten kautta minut, 
joka olen mustien himojen täysin tummentama, ja anna minulle sanat ylistääkseni häntä.
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Oi autuaaksi ylistettävä, hartaasti Sinä seurasit Häntä, joka kärsi Sinun tähtesi vapaaehtoisesti ristin. 
Auliisti Sinä kannoit harteilla ristiäsi ja noudatit Hänen käskyjänsä. 

Oi Jumalassa viisas, Sinä hylkäsit täysin vanhempiesi pyrkimykset ja lihan nautinnollisuuden halaten 
vain Kristuksen rakastettavaa kauneutta, jota kohti kaikki järjellinen pyrkii. 

Sinä hylkäsit lihallisen yhdyselämän kahleet ja taivutit puolisosi kantamaan kanssasi harteilla 
jumalallista iestä ja kulkemaan aineettomiin asuntoihin johtavaa tietä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Rikas tulee köyhäksi ja antaa jumaluuden rikkauden minulle, joka olen hillittömyyteni köyhdyttämä. 
Katso, aluton ottaa alun syntyessään nyt Neitseestä, Jumalan palvelijattaresta.

3. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani ja 
tukeni. 

Troparit 

Mieltyneenä Sinun sielusi kauneuteen, oi marttyyri, Sinun Luojasi otti Sinut totisesti ihanaksi ja 
nuhteettomaksi morsiamekseen. 

Halaten kärsimyksestä vapaan kärsimystä ja meidän tähtemme kuoletetun kuolemaa Sinä, puhdas 
marttyyri, kuolit marttyyrikuoleman. 

Hänet, joka rakasti Sinun ristiäsi, kannettiin Sinulle, Jumalalle, hengellisenä ja täydellisenä 
uhrilahjana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun sijoittumaton Luoja sijoittui lihallisesti Sinuun, oi puhdas ja armoitettu, Sinä tulit Hänen 
sijaksensa.

3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava.

Troparit 

Luopuen  alas  suuntaavasta  pyrkimyksestä  Sinä,  kunniakas,  kiinnitit  mielesi  koko  pyrkimyksen  
jumalisesti vain pysyvään ja iankaikkiseen. 

Puhuessasi  ja  vaietessasi  Sinä,  kunniakas  Melane,  osoittauduit  kehotukseksi,  tuettomien  tueksi  ja  
luostarissa elävien esikuvaksi. Sen tähden me veisuin Sinua ylistämme. 

Kiinteästi rukoillen Sinä saatoit aistisi  tasapainoon  ja sen tähden kirkastuit Hengen sätein pyrkien 
elämään ruumiissa aineettomasti. 
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Jumalansynnyttäjälle

Hän, joka kietoo taivaat pilviin, tuli omasta tahdostaan Neitseen käden kapaloimaksi pienokaiseksi 
haluten temmata minut vihollisen kädestä. 

Irmossi 

Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän Jumalan 
olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava.

Marttyyrin katismatropari, 4.säv. 

Oi puhdas Anysia, | halliten lihan himot Sinä pääsit elävöittävien kärsimysten kautta hallitsemaan | 
värjättyäsi itsellesi jumalisesti purppuravaipan omista veristäsi. | Sen tähden Sinä osoittauduit kaiken 
Hallitsijan nuhteettomaksi Morsiameksi. || Päästä vaaroista meidät, jotka uskoen vietämme muistoasi.

Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 4.säv. 

Toteuttaen jumalallisia käskyjä Sinä, puhdas Melane, | levitit ja annoit tuhannet kultarahasi köyhille. | 
Sinä otit harteillesi ristin ja seurasit puolisosi kanssa | uskoen lihassa ristiin naulittua Kristusta, || 
meidän ainoaa Jumalaamme. 

Nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Tulkaa, uskovaiset, | seuratkaamme tietäjien, idän kuninkaiden, kanssa tähteä nähdäksemme, missä 
Kristus syntyy. | Siellä enkelit lakkaamatta ylistävät Kristusta, paimenet valvovat ja veisaavat 
ylistysvirttä: | Kunnia olkoon korkeuksissa Hänelle, || joka tänään on Juudean Betlehemissä syntynyt 
Jumalansynnyttäjästä Neitseestä.

4. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Troparit 

Valtias Kristus, Sinun palvelijattaresi seurasi Sinun jälkiäsi, ja kun hänen kylkensä lävistettiin 
keihäällä, hään pääsi vahingotta leimuavan miekan ohi veisaten ylistystäsi. 

Oi maineikas marttyyri Anysia, säteille marttyyriuden kirkkautta ja kantaen katoamattomuuden 
seppelettä Sinä seisot nyt iloiten Ylkäsi Kristuksen edessä. 

Marttyyriuden taistossa kestävänä Sinä kukistit ja osoitit voimattomaksi sen, joka petti ensimmäisen 
Eevan, ja huusit iloiten: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka on luonut aineettomat olennot, on tänään syntynyt ihmisenä Sinusta, oi Jumalanäiti. 
Veisatkaamme Hänelle: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.
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4. veisu.  Pyhittäjän kanoni. Irmossi

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 

Pidättyväisyydellä Sinä kuoletit lihan halut, oi puhdas, ja Sinussa asui kaikkien elämä. Siirryttyäsi 
siihen maan päältä Sinä pääsit nauttien asumaan taivaan valtakuntaan. 

Sinä jaoit monet tuhannet kultarahasi totisesti köyhille ja niin talletit ne aarteena, joka ei suinkaan 
vanhene, vaan säilyy iankaikkisuuteen antaen Sinulle iäisen pysyvyyden. 

Sääliväisyytesi rikkaus tuli ikään kuin virraksi, joka kastelee kaikki puutteessa olevat köyhät, 
pyyhkii pois kurjuuden saastan ja tuottaa Sinulle taivaissa loppumattoman, häviämättömän autuuden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Järjellisenä alistuen himojen kiihkoon järjettömän tavoin olen tullut eläinten kaltaiseksi, mutta Sinä, 
joka synnytit iankaikkisen Sanan, älä päästä minua iankaikkiseen kadotukseen.

5 veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi 

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat. 

Troparit 

Tuntien Sinut, Herra, pelastuksen lähteeksi Sinun marttyyrisi tyhjensi vakain sydämin marttyyriuden 
maljan. 

Oi Kristuksen hieho, oi otollinen teurasuhri, oi moitteeton uhrilahja, Herran voittaja, rukoile meille 
pelastusta. 

Selvästi lähestyessäsi suurta Valkeutta Sinä tulit valkeudeksi ja valistat ne, jotka viettävät valoisaa 
muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Turmeluksen kulku on päättynyt, sillä Neitsyt on turmeluksetta synnyttänyt Hänet, joka vapauttaa 
ihmisten turmeltuneen luonnon turmeluksesta.

5 veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi 

Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän 
kunniassa.
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Troparit 

Sinä, puhdas, kaavit sielustasi pois himojen muodottomat kuvat ja piirsit pidättyväisyyden värein 
siihen himoista vapauden ja vilpittömän rakkauden.

Kirkkaan kuvastimen tavoin Sinä, puhdas ja kunniakas, sait ottaa vastaan Jumalan Hengen kirkkaan 
valkeuden ja valistit uskovaisia elämäsi kirkkaudella. 

Pidättyväisyydellä Sinä sammutit himojen rovion ja sytytit soihdun, joka kaikessa elämässäsi kirkasti 
sielusi ja torjui pahojen henkien synkeyden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt synnytti Betlehemin luolassa Jumalan, Emmanuelin, joka aukaisee minulle Eedenin, jonka 
hillitön syöminen ja käärmeen petos muinoin minulta sulki.

6. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä. 

Troparit 

Ottaen naisen ruumiiseesi miehuullisen mielen Sinä, marttyyri, kävit taistoon lihattomia vihollisia 
vastaan ja surmasit ne kärsivällisyyden miekalla. 

Veresi tulvalla Sinä, voittoisien neitseitten kerskaus Anysia, kuivatit uskottomuuden meret ja kastelit 
puhtaan kirkon hedelmälliseksi. 

Kastumatta Sinä, neitsyt, kävit halki taistojen aallokon Hänen kätensä ohjaamana, joka on sanallaan 
tehnyt kaiken, ja niin saavutit pelastuksen sataman.

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka loi ihmisen omaksi kuvakseen, luo hänet uudelleen suuressa laupeudessaan pukeuduttuaan 
kokonaan häneen Sinusta, Neitsyt Jumalanäiti.

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä.

Troparit 

Kastumatta Sinä, autuas, kävit halki elämän aallokon. Niin Sinä laskit hukkumatta aallottomaan 
satamaan ja saavutit totisen tyvenen.
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Herran hartaan rakastamisesi kipinäin sytyttämät tuliset nuolet polttivat kaiken synnin ja niin hävisi 
pahojen henkien pahuus tyystin. 

Parempaan yhtyminen jumaloitti Sinun mielesi, jonka kaikkivoimallinen viittaus erotti lihan 
ystävyydestä. Sen tähden Sinä kestit kilvoituksen vaivat.

Jumalansynnyttäjälle

Neitseestä syntynyt Herra jumaloittaa minut. Hän ottaa vastaan kapalot vapauttaakseen minut 
rikoksistani. Kaikkeen sijoittumaton sijoittuu luolaan.

Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä.

Pyhittäjän kontakki, 4.säv. 

Kun Neitseestä meille Koittaneen valkeus kirkasti Sinun sielusi, oi maineikas, | Sinä säteilit 
hyveissä, | sillä turmeltuvan rikkauden Sinä hajoitit maan päälle, | keräsit itsellesi taivaallisen 
aarteen ja loistit kirkkaasti kilvoituksessa. || Sen tähden me rakkaudella ylistämme Sinua, Melane.

Iikossi 

Paeten maailman ihanuuksia | Sinä levitit anteliaasti kymmenettuhannet kultarahasi | ja panit ne 
jumalisesti köyhien käsiin. | Sinä kävit halki jumalallisten paikkojen | ja tulit kaikille kaikeksi | 
viettäessäsi enkelten vertaista elämää ja auttaessasi kaikkia. | Hyväntekeväisyyden öljyllä Sinä 
kirkastit sielun lampun | ja astuit Kristuksen jumalalliseen häähuoneeseen nauttimaan Hänen 
valtakunnastansa. || Sen tähden me rakkaudella ylistämme Sinua, Melane.

Synaksario 

Saman kuun 30:ntena muistelemme pyhää marttyyri Anysiaa Tessalonikasta. 

Säkeitä 

Suoraan oikeaan kylkeen pistettiin Adamin kyljen synnyttämää Anysiaa. 

Keihäs lävisti kolmantenakymmenentenä Anysian kyljen.

Samana päivänä muistelemme pyhittäjä Theodoraa Kesareasta. 

Säkeitä 

Lihan siteistä lähti Theodora, joka jo eläessään halasi niistä vapautua. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Filetairoksen muisto. 

Säkeitä 

Filetairos kärsi taistelijana, vaikka ei taistelijana lähtenytkään elämästä. 
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Samana päivänä pyhittäjä Leon Arkkimandriitta pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Lähdettyään katoavaisesta elämästä Leon sai nähdä Sinut, Kristus, Juudan nuoren Leijonan. 

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

7. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

Aabrahamin lapset Sinä pelastit tulesta | ja surmasit oikeamielisiä väärämielisesti vainonneet 
kaldealaiset. || Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Kidutusten yhteen kokoontuneet virrat eivät kyenneet järkyttämään Sinun sielusi huonetta, oi 
marttyyri, sillä se oli hengellisesti perustettu Kristuksen tunnustamiseen, ja Sinä huusit: Kiitetty olet 
Sinä, Jumala. 

Tuntiessasi vanhurskauden Auringon, Kristuksen, Sinä, marttyyri, et suostunut jumalattomasti 
uhraamaan auringolle, kun hirmuvaltias käski, vaan veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Värjättyäsi pyhistä veristäsi itsellesi viitan Sinä, marttyyri, sait päähäsi voittajan kruunun ja seisot 
nyt iloiten Jumalan, kuolemattoman Kuninkaan edessä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton Jumalanäiti, Hänet, joka on kietonut taivaan pilviin ja maan usvaan, kiedotaan Sinun 
kohdustasi syntyneenä kapaloihin ja pannaan seimeen, ja Hän päästää minun rikosteni siteet.

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

Aabrahamin lapset Sinä pelastit tulesta | ja surmasit oikeamielisiä väärämielisesti vainonneet 
kaldealaiset. || Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Oi Jumalankantaja, kantaen puolisosi kanssa Kristuksen iestä te uudistitte rukousten auralla 
sielunne, ja viljeltyänne hyvyyden peltoa te saatte nyt iankaikkisesti nauttia ylhäisestä kunniasta.

Niinkuin Jumalan huoneeseen psalmien mukaan istutettu oliivipuu Sinä, pyhittäjä, ilahdutat 
salaisesti niiden sydämet ja vaivannäkösi öljyllä pyyhit niiden kasvot, jotka uskoen ylistävät 
taistojasi.  

Pidättyväisyyden vilvoituksella Sinä, Melane, sammutit himojen pätsit ja rukousten sateella 
vuodatit parannusten ulapan, joka hukuttaa meidän himojemme hyökkäykset, kun me Sinua 
kunnioitamme.

Jumalansynnyttäjälle 

Daavid kutsui Sinua, puhdas, villaksi, sillä Sinuun laskeutui taivaallinen kaste, joka kuivattaa 
laittomuuden tulvat ja kastelee synnin kuivattamat uskovaisten mielet.
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8. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Troparit 

Sinä jaoit rikkautesi leskille, orvoille ja köyhille ja kaikille tarpeessa oleville rakastaen 
Kaikkivaltiaan erehtymättömiä käskyjä, ja juotuasi marttyyriuden totisesti puhtaan maljan Sinä, 
puhdas neitsyt, saavutit toiveesi. 

Myötäjäisinäsi Sinä toit Kristukselle paaston, kyyneleet, himojen kuoletuksen, veresi vuodattamisen 
ja kylkesi lävistämisen. Sen tähden Hän on antanut Sinulle vanhenemattoman seppeleen, 
turmeluksettoman häähuoneen ja kuolemattoman kunnian. 

Enkelten kanssa Sinä asustat valkeudessa ja elät neitseitten joukkojen ja marttyyrien kanssa saaden 
katsella Ylkääsi kasvoista kasvoihin, osallisena kirkkaasta kunniasta ja huutaen: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Katso, nyt on selvästi Juudan suvulta siirtynyt pois valtikka ja hallitsijan sauva, sillä Sinä, 
nuhteeton, synnytit, jota ennen odotettiin, kansojen odotuksen Kristuksen, jolle me veisaamme: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Troparit 

Sinä, ylistettävä, teit sydämesi ja ruumiisi ylijumalallisen Kolminaisuuden temppeliksi ja rakensit 
jumalallisia huoneita, joihin kokosit neitseitten joukot ja luostariasukkaitten kuorot yhteen ääneen 
veisuin ylistämään ja kunnioittamaan Kristusta iankaikkisesti. 

äteillen ymmärrystä, miehuullisuutta, siveyttä ja jumalallista vanhurskautta Sinä omasit ylentävän 
nöyryyden, joka kohotti Sinut taivaalliseen korkeuteen, ja niin Sinä, pyhittäjä, kukistit kerskaavan 
käärmeen. Sen tähden me kunnioitamme Sinua totisena voittajana. 

Armolla Sinä hankit armon, Sinä hajoitit ja annoit köyhille, Sinun vanhurskautesi pysyy 
iankaikkisesta eikä sen tuottama voitto vanhene, oi jumalankantaja, pyhittäjä Melane, Sinä niiden 
kunnia, jotka uskoen aina ylistävät Sinua.

Jumalansynnyttäjälle 

Olen joutunut himojen aallokkoon ja toivottomuuden ulapan myrskyyn. Oi viaton Äiti, pelasta 
minut, niin minä kyllä pelastun, sillä Sinä kannoit Vapahtajan, Herran ja synnytit seimeen 
pienokaisena Hänet, jota me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 
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Irmossi

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

9. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Ne jotka Luojan sijasta osoittivat kunnioitusta kiville eivät kestäneet nähdä, kuin Sinä, kunniakas, 
luotit Jumalaan, ja surmasivat Sinut miekalla, mutta kuoleman kautta kihlasivat Sinut jumalalliselle 
kuolemattomuudelle. 

Tessalonikan kaupunki kerskaa Sinun kapaloistasi ja taistoistasi, oi neitsytmarttyyri, ja esikoisten 
kirkko on iloiten ottanut vanhurskasten kanssa vastaan Sinun jumalallisen henkesi. 

Uskoen toivat tietäjät Betlehemissä Syntyneelle suitsuketta, kultaa ja mirhaa, ja voittoisa taistelija 
marttyyriveren kilvoituksensa. Nyt hän rukoilee Häntä meidän puolestamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Iisain juuresta Sinä kasvoit vesana ja synnytit tänään meille 
jumaluuden kukan Kristuksen, joka Jumalana on sijoittumaton, mutta pienokaisena kapaloihin 
kiedottu.

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme. 

Troparit 

Sinä, autuas, nousit selvästi täydellisyyden suunnattomaan korkeuteen, Sinä ylsit ruumiittomien 
joukkojen tasolle, Sinä pääsit totisesti halajamaasi ja olet nyt saavuttanut hyvyyksien lähteen. Sen 
tähden me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi. 

Sinä, siveä, autuas Melane, iloitset kilvoittelijana ja himojen kuolettajana kilvoittelijain kanssa ja 
saat peittämättömin kasvoin nähdä Jumalan kirkkauden, jonka heijastuksen olit jo saavuttanut. 

Kuljettuasi ahdasta polkua Sinä saavutit paratiisin tilavan avaruuden, jossa vallitsee juhlaa viettävien 
ilo ja kasvaa elämän puu. Siellä Sinä alati muistelet meitä, jotka vietämme kuolemasi muistoa.

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, jota kerubit peljäten kantavat, istuu nyt puhtaan Neitseen sylissä, Hänet kapaloidaan ja Hän 
päästää meidän pahuutemme siteet. Pienokaisena ravitaan maidolla Häntä, joka ravitsee kaiken 
elävän. 
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Irmossi

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme.

Marttyyrin eksapostilario, 2.säv. 

Oi kunniakas neitsytmarttyyri Anysia, | Sinun jäännöstesi astiasta kumpuaa tuoksuvaa mirhaa, | joka 
parantaa ihmisten moninaiset kärsimykset. | Sen tähden me vietämme valoisaa muistojuhlaasi. | 
Rukoile Kristusta niiden puolesta, || jotka tänään veisuin Sinua ylistävät.

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi autuas Melane, | Sinä luostariasukkaitten kerskaus, | puhdista ja kirkasta esirukouksillasi Jumalan 
edessä minut, | joka olen himojen kaikin puolin mustaama, | että voisin kirkkaasti kunnioittaa Sinua || 
ja viettää loistavasti valoisaa muistojuhlaasi.

Juhlan eksapostilario, 2.säv. 

Hän, joka on iäti Isän kanssa aluton Jumala, | syntyy nyt Pyhästä Hengestä siinneenä | 
selittämättömästi Betlehemin jumalallisessa luolassa Sinusta, Neitsyt. | Kapaloituna Hän makaa 
eläinten seimessä || kirvoittaen minun rikkomusteni siteet.

Juhlan kiitosstikiirat, 6.säv. 

Oi ymmärryksen ylittäviä ja sanomattomia salaisuuksia! | Kuinka koskematon on kiedottu kapaloihin 
ja makaa pienokaisena eläinten seimessä | päästäen kaikki järjettömyydestä | ja kohottaen taivaisiin 
meidät, joka huudamme Hänelle: | Siunattu olet Sinä, ihmiseksi syntynyt Jumalamme, || kunnia 
Sinulle. 

Tähti julisti korkeudesta tietäjille Emmanuelista, | vanhurskauden totisesta, kuvaamattomasta 
Auringosta, | joka on syntynyt luolassa ja makaa seimessä pukeutuneena kuvattavaan lihaan. | 
Hänelle me huudamme: || Siunattu olet Sinä, ihmiseksi syntynyt Jumalamme, kunnia Sinulle. 

Nyt on maan päälle ilmestynyt lapsukainen, | joka on ennen kaikkia aikoja syntynyt Isästä. | 
Riemuitse, koko luomakunta! | Taivaat iloitkoot nähdessään meidät, jotka muinoin petettiin, | jälleen 
Jumalan omina huutamassa Hänelle: | Siunattu olet Sinä, ihmiseksi syntynyt Jumalamme, || kunnia 
Sinulle. 

Omasta tahdostasi Sinä, Herra, | taivutit taivaat ja laskeuduit. | Sanomattomasti Sinä asustit Neitseen 
kohdussa | ja ilmestyit luolassa syntyneenä pienokaisena. | Sinä elit ihmisten kanssa osoittaen 
parhaan tien meille, | jotka huudamme Sinulle: | Siunattu olet Sinä, ihmiseksi syntynyt Jumalamme, || 
kunnia Sinulle.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Ymmärtäen itsensä turmeluksettomaksi ja puhtaaksi | Neitsyt huusi sanomattoman synnytyksensä 
jälkeen: | Selittämätön Herra, kannan Sinua kapaloituna pienokaisena | ja ylistän Sinua paimenten 
kanssa uskolla huutaen: | Siunattu olet Sinä, ihmiseksi syntynyt Jumalamme, || kunnia Sinulle.
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Virrelmästikiirat, 6.säv.

Rautasauvalla Sinua, Juudea, paimennetaan, | koska olet tottelematon ja vastustat profeettoja. | Sillä 
Isä antaa nyt syntyneelle Pojalleen perintöosaksi kansat | ja kaiken maan Hänen omaisuudekseen. | 
Mutta Sinut, murhanhimoinen, hylätään, | sillä Sinä et suostu huutamaan: || Israelin Kuningas, 
Kristus, on tullut. 

Liitelauselma: Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun 
vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. 

Huuda, oi Daavid, | Sinä Jumalan esi-isä ja profeetta: | Ennen aamunkoittoa loistanut kirkas tähti. | 
Kenestä Sinä huudat? | Hänestä, joka on siemenettä syntynyt nuoresta Neitseestä | ja jolle me 
ihmiset huudamme Jumalansynnyttäjän iloon yhtyen: || Siunattu olet Sinä, ihmiseksi syntynyt 
Jumalamme, kunnia Sinulle. 

Liitelauselma: Ennen aamuruskoa olen synnyttänyt Sinut kohdusta. Herra on vannonut eikä sitä 
kadu. 

Lausu selvästi, oi profeetta Jesaja: | Katso, miehetön Neitsyt tulee raskaaksi | ja synnyttää 
siemenettä Luojan ja kaikkien aikakausien Valtiaan. | Hänelle me huudamme kirkkaasti veisaten | ja 
Jumalansynnyttäjän iloon yhtyen: | Siunattu olet Sinä, ihmiseksi syntynyt Jumalamme, || kunnia 
Sinulle. 

Kunnia... nyt... 5.säv. 

Nähdessään Sinut, kaikkien Luojan ja Tekijän, | Betlehemissä lihaan syntyneenä koko luomakunta 
uudistuu ja syntyy uudelleen. | Aurinko levittää valonsa ja maa riemuitsee, | tietäjät tuovat Persiasta 
lahjoja Kuninkaalle, | paimenet ihmettelevät hämmästyneinä ja kumartavat synnyttäjän kanssa 
lihassa ilmestynyttä Jumalaa. | Oi ihmettä! | Ravitsija ottaa ravintoa puhtaalta Äidiltä || maailman 
pelastuksen ja uudelleen luomisen tähden.

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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