
Kesäkuun 25. 
Pyhittäjämarttyyri Febronian muisto 



Typikon 

Edelläkävijän juhlan päätöksestä. 

Jos kesäkuun 25 on sunnuntai, niin lauantaiiltana laulamme avuksihuutostikiiroina 6 
ylösnousemusstikiiraa ja 4 Edelläkävijän stikiiraa (pienestä ehtoopalveluksesta), Kunnia, Elisabetin 
kohdussa, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Virrelmästikiiroina 
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt, Nähdessään Neitsyt Marian. Ylösnousemustropari, 
Edelläkävijän tropari ja Jumalansynnyttäjän tropari, päätös, ja näin päättyy samalla juhla. Aamulla 
lauletaan vain ylösnousemuspalvelus ja pyhän Febronian palvelus jätetään pois. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Edelläkävijän stikiirat, 4.säv., Munkki Johanneksen runo 

Johannes vapautti syntymällään Sakariaan mykkyydestä, | sillä isän ei sopinut vaieta, kun Sanan 
ääni syntyi maailmaan. | Epäuskon vuoksi oli Jumala sitonut isän kielen, | mutta lahjoitti nyt 
vapauden hänelle, jolle oli ilosanoman ilmoittanut: | Maailmaan syntyy Sanan ja Valon ääni, | 
Herran edelläkävijä, || joka rukoilee sielujen pelastuksen puolesta. 

Tänään Sanan ääni parantaa epäuskon tähden mykkyyteen tuomitun isän | ja osoittaa Kirkon 
hedelmällisyyden, | sillä hän päästää äidin hedelmättömyyden kahleista. | Valon lamppu syttyy, ja 
aamunkoitto julistaa, || että vanhurskauden Aurinko on tuleva uudistamaan luomakunnan ja 
pelastamaan meidän sielumme. 

Anatolioksen runo, 4.säv. 

Jumalan Sanan valmistautuessa syntymään Neitseestä | hedelmätön äiti synnytti enkelin, | hänet 
joka on suurin vaimoista syntyneiden joukossa ja profeettojakin korkeampi. | Sillä jumalallisten 
tekojen tuli saa alkunsa ihmisjärjelle käsittämättömistä ihmeistä: | iäkkään vaimon 
hedelmällisyydestä ja siemenettömästä sikiämisestä. | Kunnia olkoon Sinulle, || joka teet suuria 
ihmeitä meidän pelastukseksemme. 

Pyhittäjämarttyyrin stikiirat, 4.säv. 

Kentälläsi Sinä, maineikas Febronia, | kävit otollisen taistelun sekoittaen kilvoitushikeen 
marttyyriuden veren. | Sen tähden Hyväntekijäsi lahjoittikin Sinulle kaksinkertaisen seppeleen. | 
Hänen luoksensa Sinä menitkin kirkkauden kaunistamana, | nuhteettomana neitseenä || ja 
kukistamattomana marttyyrina. 

Ruumiisi kauneuteen yhdistyi sielusi jumalallinen ihanuus, | sillä liljan tavoin Sinä, nuhteeton 
morsian, säteilit valkaistuneena pyhissä asunnoissa, | ja verivirtojen purppuroimana. || Sen tähden  
taivaan ihana kammio ja katoamaton häämaja ottikin Sinut vastaan neitseenä ja marttyyrina. 
Maineikas Febronia, | Sinun rinnallasi oli pelastava enkeli, | sillä pienokaisesta asti Sinä pelkäsit 
Herraa | ja nojauduit Häneen ihanana, kaikkivaltiaalle varattuna uhrilahjana. | Niin Sinä poljit 
maahan Selenoksen mielettömyyden || ja kiiruhdit seppelöitynä Ylkäsi Kristuksen tykö. 
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Kunnia... nyt... 6.säv.

Elisabetin kohdussa sikisi armon edelläkävijä, | mutta Neitseen kohdussa kunnian Herra, | ja äitien 
tervehtiessä toisiaan | hypähti kohdussa oleva lapsi | ja ylisti palvelijana Herraansa. | Edelläkävijän 
äiti ihmetellen tätä huudahti: | "Kuinka minulle tämä tapahtuu, | että Herrani Äiti tulee minun 
luokseni?" | - Herra tulee pelastamaan kadotukseen tuomitut ihmiset. || Oi ylen armollinen, kunnia 
olkoon Sinulle!

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... nyt... 8.säv. 

Nähdessään Neitsyt Marian Elisabet ihmetellen lausui hänelle: | "Miksi tulet luokseni, Herran Äiti? | 
Sinähän kannat kohdussasi kaikkeuden Kuningasta ja lain antajaa, | minä sen sijaan Kuninkaan 
soturia ja lain täyttäjää, | Sinä synnytät maailmaan Jumalan Sanan, | mutta minä Sanan äänen, || joka 
saarnaa kaikille taivasten valtakunnasta". 

Edelläkävijän tropari, 4.säv. 

Kristuksen tulemisen profeetta ja edelläkävijä! | Me, jotka rakkaudella kunnioitamme Sinua, emme 
osaa ansiosi mukaan Sinua ylistää, | sillä Sinun kunniakkaassa ja jalossa syntymässäsi synnyttäjä 
pääsi vapaaksi hedelmättömyydestään | ja isä mykkyydestään, || ja maailmalle Jumalan Pojan  
lihaksi tulemista saarnataan. 

Pyhän tropari, 4.säv. 

Sinun karitsasi Febronia huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: | Sinua, Ylkäni, minä rakastan ja 
Sinua etsien kärsin. | Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, | Sinun kuolemaasi kastettu, Sinun kanssasi 
haudattu. | Sinun tähtesi minä kärsin | hallitakseni kanssasi, | Sinun edestäsi kuolen | elääkseni 
kanssasi. | Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, | joka on rakkaudella uhrautunut Sinulle. || -  
Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen yksi Edelläkävijän kanoni, ja tämä pyhän kanoni, jonka 
akrostikon on: Ylistän Sinua, Febronia, otollisin veisuin. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv. 

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Febronia, Sinä Kristuksen kunnian puolesta taistelija, anna minulle armo ja valistus ylistääkseni 
veisuin valoisaa ja kunnianarvoisaa juhlaasi. 

Jatkuvalla kuoleman tutkiskelulla Sinä, marttyyri Febronia, kirkastit sielusi ja riensit marttyyriuden 
korkeuteen monien kidutusten kautta Kristukselle kannettuna.
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Kynnettyäsi kilvoitusvaivoin sydämesi pellon Sinä, marttyyri, sait kirkkaasti sadoksesi marttyyrien 
seppeleen veisaten taistelussa meidän Jumalallemme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, oi Jumalan Äiti, tuli selittämättä ruumiilliseksi Hän, joka on kaiken luonut viittauksellaan. 
Häntä jumalisesti rakastanut neitsyt Febronia saatettiin Hänen eteensä marttyyrina. 

3. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Sinä, kunniakas Febronia, kykenit Hengessä painamaan alas hirmuvaltiaan luomet ja 
monijumalaisuuden jumalankieltämisen. 

Herra, väkevällä kädelläsi Sinä vahvistit marttyyrina taistelevaa kunniakasta Febroniaa. 

Ruumiisi Kristuksen tähden silvottuna Sinä, puhdas ja viisas, viljelit marttyyrina paratiisin 
nautinnon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kunniakas marttyyri Febronia sai Sinut, oi puhdas Jumalan Äiti, avukseen ja saattoi hirmuvaltiaat 
häpeään. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Edelläkävijän katismatropari, 1.säv. 

Johannes, joka kerran kastoit Jordanin virrassa koko maailman puhdistuksen, | vedä ylös minut, 
joka olen vajonnut moniin rikkomuksiin | ja pese minut kaikista tahroista || rukoillen otollisena 
esirukoilijana alati ihmisiä rakastavaa. 

Kunnia... Pyhän katismatropari, 1.säv. 

Rakastaen kauneudessaan ihanaa Kristusta | Sinä astuit epäröimättä suuriin taistoihin. | Niiden  
kautta Sinä, Febronia, | surmasit kerta kaikkiaan pahuuden päämiehen. | Päästä minutkin sen 
moninaisista ansoista || ja ohjaa minut rukouksillasi jumalalliseen katumukseen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Oi Viaton, jumalallisesta armosta tuntien kohdussa kantamasi Jumalan Johannes | hypähti äitinsä 
kohdussa ja kumarsi Häntä uskolla. | Minä pyydän, Neitsyt, rukoile Edelläkävijän kanssa Sanaa, 
jolle annoit ruumiin, || että Hän pelastaisi palvelijasi. 

3



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 

Jumalassa viisas, autuas, maineikas Febronia, Sinussa ei ole moitittavaa, sillä Sinä pyrit olemaan 
rakastamasi Lunastajan mieleen kaunistuksenasi niin kilvoituksen vaivat kuin marttyyrien taistokin. 

Pienestä asti Sinä, marttyyri, rakastit rakkauden iankaikkista lähdettä, jota kaikki järjellinen kaipaa. 
Häntä halaten Sinä, neitseitten kerskaus Febronia, kestit kidutusten tuskat tulessa poltettuna ja 
jäsenet silvottuina. 

Jumalassa viisas marttyyri, Jumalan sanojen kasvattamana Sinä avasit pelastavaa sanaa kaipaaville 
pyhitetyt kirjat ja sait opetuspalkkana marttyyrien kunnian rikkauden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton, osoittauduit valkeuden portiksi kaikille pimeydessä oleville säteillessäsi 
kuvaamattoman valkeuden Kristuksen, vanhurskauden Auringon, kuvattavassa ruumiissa kaikille. 
Hänen kirkkautensa vahvistama Febronia saavutti marttyyrien kunnian. 

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 

Oi marttyyri Febronia, Sinä sait kaunistukseksesi verestäsi kudotun purppuran, Sinun ruumiisi 
riisuttiin alastomaksi ja Sinä viskasit pois himojen vaatteen seistessäsi tuomioistuinten edessä 
esikuvanasi Kristuksen alastomuus. 

Marttyyri Febronia, Sinä marttyyrien kerskaus, sielusi palaessa hengellisen Ylkäsi rakkauden 
vallassa ja Hänen tahrattoman kauneutensa lumoamana Sinä kestit käsiesi katkaisun ja tuskalliset 
haavat. 

Sinun verivirtasi sammuttivat monijumalaisuuden liekein, ja juuriltaan kiskotut hampaasi 
murskasivat epäjumalien koko eksytyksen ja tuottivat Sinulle, Febronia, iankaikkisen nautinnon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Febronia, Sinä Jumalan kihlaama neitsyt, Sinun katkaistut jalkasi astuivat jumalallisten todistusten 
tietä ja suuntasivat iloiten kulkunsa paratiisiin pyhästä Neitseestä syntyneen tykö. 
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6. veisu. Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta."

Troparit 

Jumalattoman Selenoksen jumalaton ja röyhkeä raakuus kukistui Jumalan kaikkea koskevan 
kaitselmuksen vaatiessa Sinun vertasi, oi kunniakas, ja Sinun kärsivällisyytesi kautta pelastui myös 
jumalallinen Lysimakhos. 

Viisas jumalankantaja Bryaine osoitti Sinut, neitsyt Febronia, jumalallisen kirkkaaksi valaisimeksi 
omilla opetuksillaan eikä suinkaan pettynyt toiveissaan, vaan saattoi Sinut Kristuksen eteen 
saastattomana morsiamena. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdasta ja ihanaa Jumalansynnyttäjää Neitsyttä ylistetään Valtiaan elävänä kammiona, joka 
loistaa neitseyden kirkkain sätein liljan tavoin ohdakkeisen hämmennyksen keskellä. 

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Edelläkävijän kontakki, 3.säv. 

Hedelmätön synnyttää nyt Kristuksen edelläkävijän, | joka on kaikkien ennustuksien täyttymys, | 
sillä sen päälle, | jota profeetat ovat edeltä saarnanneet, | on hän kätensä Jordanissa laskenut | ja on 
sen vuoksi tullut Jumalan sanan profeetaksi ja saarnaajaksi || sekä edelläkävijäksi. 

Synaksario 

Saman kuun 25. päivä muistelemme pyhää pyhittäjämarttyyria, paljon taistellutta Febroniaa. 

Säkeitä 

Naisista kauneimmalle Febronialle oli pään katkaiseminen huomenlahja. Nainen, miten ihanat 
myötäjäiset! 

Kahdentenakymmenentenä viidentenä Febronia taivutti kaulansa miekan edessä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Orentiosta ja hänen kuutta oikeata veljeään, joiden 
nimet ovat: Farnakios, Eros, Firmos, Firminos, Kyriakos ja Longinos. 

Säkeitä 

Noustuaan elävänä meren syvyydestä Orentios kuoli maalla ja kiiruhti taivaaseen. 
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Jättäen savimaan Farnakios nousi Herran huoneen lattialle. 

Eros, joka rakasti taivaan kauneutta, iloitkoon sinne päästyään. 

Firminos ja Firmos ovat hengellisiä valtaistuimia, joilla enkelten Kuningas istuu.

Jumala pani enkelten vertaiset Kyriakoksen ja Longinoksen enkelten arvoon. 

Samana päivänä muistelemme sitä käsittämätöntä ja täysin odottamatonta apua, jonka suuri 
Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus antoi siemenettä Hänet synnyttäneen esirukousten 
kautta, kun viholliset piirittivät kuningatarkaupunkiamme maalta ja mereltä ja he joutuivat 
täydelliseen tuhoon. 

Jumalansynnyttäjän ja kaikkien pyhiesi esirukousten tähden, 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 

Puhdas Febronia, Sinä vuodatat parannusten virtoja niille, jotka kiiruhtavat uskolla temppeliisi ja 
huutavat Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Oi Jumalassa viisas ja maineikas, hyvä oli kauppasi! Sinä vaihdoit lihan ja veren Jumalan 
valtakuntaan huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistettävä neitsyt Febronia, Sinä karkeloit neitseitten pilven kanssa Jumalan Äidin ja Neitseen 
edessä huutaen: Siunattu 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 

Febronia, Sinun valoisia salamoita säteilevää muistoasi vietetään nyt valoisasti, sillä Sinä liityit 
valkeuteen ja tulit valkeuden kantajaksi huutaen: Nuorukaiset, kiittäkää valkeuden tekijää ja 
antajaa, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Maineikas Febronia, ensin Sinä tulit ihmeelliseksi kilvoittelussa ja sitten sait marttyyriuden 
ihanuuden. Sinä riensit raikkaana neitona Rakastajasi jäljessä, ja Sinun viiniäkin ihanammat rintasi 
leikattiin jumalisuuden tähden, ja nyt Sinun voiteittesi tuoksu leviää uskovaisille. 
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Rikkomusten raskauttamana ja himojen aallokon ympäröimänä minä turvaan suojaasi, maineikas, 
Jumalassa viisas Febronia, anoen pääsyä molemmista. Älä ihailtavan ja valittuna ylenkatso minua 
huutaessani, vaan tempaa minut esirukouksillasi sielun nielevistä leuoista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhetaitoinenkaan kieli ei kykene veisuin ylistämään Sinua, Jumalansynnyttäjä Maria, Jumalan 
Morsian, sillä Sinä, puhdas Neitsyt, synnytit kaikkien Jumalan neitseellisestä, aviota 
tuntemattomasta kohdustasi, ja Hänelle Febronia nyt veisaten huutaa: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, 
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä 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

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Oi Herran neitseellisen kirkkauden kultaama kyyhky, joka kirkastit ruumiisi kilvoituksessa ja 
kultasit siipesi tunnustuksen ja jumalallisen veresi vehrein sätein, kirkasta meidät, jotka veisaamme 
ylistystäsi. 

Liittyneenä puhtain mielin Mieleen Sinä, Jumalassa viisas Febronia, saavutit suurimman halatun, ja 
Sinulle suotiin autuaaksi ylistettävä loppu, ja nyt Sinä hallitset kirkkaasti Ylkäsi Kristuksen kanssa 
asuen sanoin kuvaamattomien kammioitten riemussa. 

Jumalallinen Febronia, Sinä neitseyden esikuva, luonnon ihana kukka, Kuninkaan tytär, jolla on 
sisäisesti jumalallisen kunnian loisto, Sinä vuodatat virtana täydellisiä parannuksia niille, jotka 
uskolla rientävät puhtaan arkkusi tykö. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Neitsyt, oikaisit naisten horjahduksen synnyttäessäsi Sanan, joka nosta maahan sortuneet ylös 
hyvyydessään ja voimansa väkevyydessä. Häntä kiinteästi rakasten maineikas Febronia huusi 
riemuiten: Sinun jäljessäsi minä kiiruhdan! 

Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät."
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Edelläkävijän eksapostilario. 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... Edelläkävijän stikiira, 8.säv. 

Johannekselle kuuluu hyvä tuoksu, | Kastajalle veisujen ihanuus, | sillä hän julisti pelastuksemme  
alkua karkeloidessaan kohdussa | ja huutaessaan erämaassa: Katukaa! | Kuninkaan soturi, armon 
Edelläkävijä, | toi sanoman Karitsasta, | ja nyt hän rukoilee Vapahtajaa || meidän sielujemme  
puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 
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