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Elokuun 1 

Muistelemme seitsemää pyhää makkabealaista ja kalliin ja eläväksi tekevän ristin 
esiintuomista.

Typikon 

1. Ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 3 ristin stikiiraa, 3 pyhien stikiiraa, Kunnia, ”Pyhät
makkabealaismarttyyrit”, Nyt, ”Oi Risti, Sinua Mooses kuvasi”. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus” ja
päivän prokimeni. Ristin virrelmästikiirat, joiden liitelauselmina ”Ylistäkää Herraa, meidän
Jumalaamme, kumartukaa Hänen valtaistuimensa eteen, Hänen jalkojensa juureen!” ja ”Jumala, jo
ammoisista ajoista Sinä olet ollut kuninkaani, Sinä teet suuria tekoja kaikkialla.” Kunnia, pyhien
stikiira, Nyt, ristin stikiira. Tropari ”Me rukoilemme Sinua, oi ihmisiä rakastava”, ”Pelasta, Herra,
Sinun kansasi”, ja päätös.

2. Aamupalveluksessa ”Jumala on Herra” jälkeen pyhien tropari kahdesti ja ristin tropari kerran.
Katismatroparit, ristin kanoni ja pyhien kanoni Minean osoittamassa järjestyksessä. Katabasioina
”Mooses teki ristinmerkin”. ”Me ylistämme Sinua” lauselmineen, jonka jälkeen katabasia ”Oi
Jumalansynnyttäjä, Sinä salaisuuden paratiisi”. Pyhien ja ristin eksapostilariot. Kiitosstikiiroissa
Kunnia, pyhien stikiira, nyt, ristin stikiira. Suuri ylistysveisu ja pyhien tropari.
Huom. Jerusalemilaisen typikonin mukaan tänä päivänä, suuren ylistysveisun jälkeen, tapahtuu
ristin esiintuominen samoin kuin Suuren paaston 3:ntena sunnuntaina. Jos niin tehdään, lauletaan
”Pyhä Jumala” sijasta ”Sinun ristillesi”.

3. Liturgiassa typikon psalmit ja autuudentroparit 1:sen kanonin 3:nnesta ja 2:sen kanonin 6:nnesta
veisusta. Saaton jälkeen ”Pelasta, Herra, Sinun kansasi”, pyhien tropari, temppelin pyhän tropari ja
kontakki ”Oi Kristus Jumala”. Epistola Hepr 11:33-40 ja evankeliumi Matt 10:16-22. ”Totisesti on
kohtuullista”. Ehtoollislauselma ”Herra, käännä meihin kasvojesi valo”. ”Me näimme totisen
valkeuden”, ja päätös.”

4. Jos ristin esiintuomisen päivä osuu sunnuntaiksi, niin lauantai-iltana ehtoopalveluksessa
avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 ristin stikiiraa (pyhien palvelus lauletaan
ehtoonjälkeisissä palveluksissa), Kunnia, ristin stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira
Jumalansynnyttäjälle. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus” ja prokimeni. Virrelmästikiiroina
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Nyt, ristin stikiirat. Ylösnousemustropari, ristin tropari, ja päätös.

5. Sunnuntaina aamupalveluksessa ”Jumala on Herra” jälkeen ylösnousemustropari kahdesti ja
ristin tropari kerran. Katismatropareina ylösnousemustroparit, mutta Jumalansynnyttäjän troparin
sijalla ristin katismatropari. ”Kiitetty olet Sinä, Herra”. Vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit
ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja ristin kanoni, jonka liitelauselma on ”Kunnia olkoon Sinulle,
meidän Jumalamme, kunnia Sinulle”. 3:nnen veisun jälkeen kontakki ”Oi Kristus Jumala” ja
katismatropari ”Sinun ristisi, oi Herra”. 6:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja -iikossi
sekä päivän synaksario. Katabasioina ”Mooses teki ristinmerkin”. ”Me ylistämme Sinua”
lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario ja ristin eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa ja 4 ristin stikiiraa, Kunnia, evankeliumistikiira, Nyt, ”Korkeasti siunattu”.
Suuri ylistysveisu ja ylösnousemustropari.

6. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista ja 4 ristin kanonin
6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, ristin tropari, temppelin pyhän tropari,
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kontakki ”Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella”.Sunnuntain epistola ja evankeliumi. 
”Totisesti on kohtuullista”. Ehtoollislauselma ”Ylistäkää Herraa”. ”Me näimme”, ja päätös. 

Elokuun ensimmäisen muistelemme seitsemää pyhää makkabealaismarttyyria, heidän opettajaansa 
Eleasaria ja heidän äitiänsä Solomonea. 

Synaksario 

Elokuussa on 31 päivää. Saman kuun 1:senä päivänä muistelemme seitsemää pyhää 
makkabealaismarttyyria Abeimia, Antoniosta, Gouriasta, Eleasaria, Eusebonasta, Akheimia ja 
Markellosta, heidän äitiänsä Solomonea ja heidän opettajaansa Eleasaria. 

Säkeitä 

Kestäessään ensimmäisenä ennen Kristusta tulen Eleasar antoi toisille taistelun jäljet. 

Jo ennen Theklaa on minulla ensimmäisenä taistelijana Solomone, jonka tuli poltti ennen Kristusta. 

Nivelten särkeminen, tuli ja teilipyörät toimittivat seitsemän nuorukaista seitsemännestä 
kahdeksanteen. 

Ensimmäisenä poltettiin Solomone seitsemine poikineen. 

Samana päivänä muistelemme yhdeksää pyhää marttyyria, Leontinosta, Attosta, Aleksandrosta, 
Kindeosta, Mnesitheosta, Kyriakosta, Menaiosta, Katounosta ja Eukleosta, jotka taistelijat 
Pamfylian Pergessä. 

Säkeitä 

Miekka surmasi Pamfyliasta yhdeksikön, joka kuului marttyyrien heimoon. 

Samana päivänä pyhä Papas Uusi kuoli heitettynä mereen säkkiin ja koriin suljettuna. 

Säkeitä 

Säkki kätki Papaksen, kori säkin, ja kuohut korin, ja Papas pääsi Jumalan tykö. 
Samana päivänä pyhä marttyyri Eleazaros kuoli pää tulessa poltettuna. 

Säkeitä 

Kun Eleazaroksen pää poltettiin, hän jätti sielun turmelevat virtaukset. 
Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Kerykoksen. 

Säkeitä 

Kun pyöveli sanoi: Uhraa, niin sinua ei mestata, Kerykos taivutti kaulansa ja sanoi: En uhraa. 
Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Theodoroksen. 

Säkeitä 

Theodoroksessa asui jumalallinen halu saada haluttavia lahjoja miekan kautta. 
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Samana päivänä pyhä Polyeuktos kuoli lantaan haudattuna. Jobilla oli lanta istuimena, ja 
Polyeuktoksella rangaistuksena. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Menosta, Menaiosta, ja muita Biglentioksesta, 
vaskisen Neliportin lähistöltä. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Timoteosta, Prokonnesoksen 
(Proikonnesoksen) piispaa, ihmeidentekijää. 

Säkeitä 

Jumalaa kunnioittaa ennenkin kunnioittamaansa Prokonnesoksen uhripappia Timoteosta nyt 
ihmeillä. 

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