Huhtikuun 23. päivä
Pyhä marttyyrikuningatar Aleksandra1
Sen johdosta, että samana päivänä vietetään suurmarttyyri Georgioksen muistoa, toimitetaan marttyyrikuningatar Aleksandran palvelus tässä muodossa vain temppelijuhlana.
Muisto osuu poikkeuksetta pääsiäiskaudelle, sillä mikäli se olisi suurena perjantaina, lauantaina tai pääsiäissunnuntaina, viettäminen siirtyy kirkkaan viikon maanantaille tai tiistaille. Toimittamista koskevat samat ohjeet kuin Georgioksen päivää ja halvatun sunnuntaista alkaen Johannes Teologin päivää, joskin aamupalveluksessa luetaan temppelin evankeliumi ja veisataan siihen sidonnaiset veisut myös sunnuntaisin.2 Aleksandran temppelijuhlana Georgioksen muisto siirtyy ehtoonjälkeiseen palvelukseen, jolloin vigiliassa ja liturgiassa ei Georgioksen tekstejä käytetä.
Kirkkaalla viikolla ehtoopalveluksessa pääsiäisaloitus, ei katismaa, avuksihuutostikiiroina kolme ylösnousemusstikiiraa ja kolme Aleksandran stikiiraa, Aleksandran doksastikon
ja vuorosävelmän sunnuntaitheotokion. Saatto, ehtooveisu, päivän suuri prokiimeni ja kolme
Aleksandran parimiaa. Päivän evankeliumi. Litaniaa ja leipien siunausta ei toimiteta. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiira ja pääsiäisstikiirat liitelauselmineen, Aleksandran doksastikon, pääsiäisen doksastikon, pääsiäistropari kolmesti, Kunnia…, Aleksandran tropari,
Nyt…, vuorosävelmän sunnuntaitheotokion, Se on viisautta ja päätös. Aamupalveluksessa
heksapsalmia ei lueta, vaan pääsiäisaloitus, neljännen liitelauselman ja pääsiäistroparin
jälkeen Kunnia…, Aleksandran tropari, Nyt…, vuorosävelmän sunnuntaitheotokion. Katismoja ei lausuta. Polyeleossa Aleksandran pieni ylistysveisu, Aleksandran katismatropari
kahdesti, Aleksandran theotokion. Monet himot, Aleksandran prokiimeni, Kaikki, joissa
Henki on, Aleksandran evankeliumi. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen kolmesti, Kunnia…, Voittoisan marttyyrikuningatar Aleksandran…, Nyt…, Jumalansynnyttäjän…, liitelauselma: Vanhurskas iloitsee Herrassa ja turvaa Häneen sekä Aleksandran stikiira. Pelasta,
Jumala jne. Pääsiäiskanoni irmossien kera kahdeksalla säkeistöllä, irmossit kahdesti ja kuusi
troparia, sekä Aleksandran kanoni ilman irmosseja kuudella säkeistöllä. Pääsiäisen katabasit veisaa kumpikin kuoro yhdessä. 3. veisun jälkeen pääsiäisen kontakki ja iikossi, 6. veisun
jälkeen Aleksandran kontakki ja iikossi sekä Jeesus nousi ylös haudasta kolmesti. 9. veisun
jälkeen pääsiäisen eksapostilario, Kunnia…, Aleksandran eksapostilario, Nyt…, pääsiäisen
eksapostilario. Kiitosstikiiroina kolme ylösnousemusstikiiraa, kolme Aleksandran stikiiraa,
sitten pääsiäisstikiirat liitelauselmineen, Aleksandran doksastikon, pääsiäisen doksastikon,
pääsiäistropari kolmesti, Kunnia…, Aleksandran tropari, Nyt…, vuorosävelmän sunnuntaitheotokion (sama kuin aamupalveluksen alussa), ekteniat ja päätös. Pääsiäishetket. Liturgiassa pääsiäisen antifonit. Saaton jälkeen pääsiäistropari kolmesti, Aleksandran tropari,
Kunnia…, Aleksandran kontakki, Nyt…, pääsiäisen kontakki. Kolmipyhän sijaan Niin monta. Prokiimeni, epistola, halleluja, evankeliumi ja ehtoollislauselma ensin päivän mukaan ja
sitten Aleksandran mukaan.
Tuomaan sunnuntaina suuressa ehtoopalveluksessa Tuomaan avuksihuutostikiirat kuuteen liitelauselmaan, Aleksandran stikiirat neljään liitelauselmaan, Aleksandran doksastikon, Tuomaan doksastikon. Saatto ja Aleksandran parimiat. Litaniassa Tuomaan ja Aleksandran stikiirat, Aleksandran doksastikon, Tuomaan doksastikon. Tuomaan virrelmästikiirat, Aleksandran doksastikon, Tuomaan doksastikon. Leipien siunauksessa Tuomaan tropari
kahdesti ja Aleksandran tropari kerran. Aamupalveluksessa Jumala on Herra, Tuomaan tropari kahdesti, Kunnia…, Aleksandran tropari, Nyt…, Tuomaan tropari. Katismojen jälkeen
1

2

Jumalanpalvelustekstien pääosan on vuoden 2000 tienoilla suomentanut rovasti Johannes Seppälä kreikankielisestä lähteestä, joka ei ole yleisesti saatavilla. Tekstit on toimittanut ja Turun kirkossa aiemmin käytetyillä teksteillä täydentänyt sekä liturgiseen käytäntöömme sovittanut Jopi
Harri vuonna 2017. Tekstit julkaistaan http://ecmr.fi-sivustolla suomentajan hyväksynnällä.
Ohjeet on sovellettu tähän Sabbaan typikonin mukaisina. Kirkkaalla viikolla voidaan aamupalvelus liittää ehtoopalvelukseen siten kuin Vigilia-käsikirjan sivuilla 163–164 selostetaan.
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Tuomaan katismatroparit. Polyeleossa Tuomaan ja Aleksandran pieni ylistysveisu, ylösnousemustropareita ei veisata, Tuomaan katismatroparit. Monet himot, Aleksandran prokiimeni, Kaikki, joissa Henki on, Aleksandran evankeliumi. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen kolmesti, psalmi 51, Kunnia…, Voittoisan marttyyrikuningatar Aleksandran…,
Nyt…, Jumalansynnyttäjän…, Aleksandran stikiira. Tuomaan kanoni irmossien kera kahdeksalla säkeistöllä, irmossit kahdesti ja kuusi troparia, sekä Aleksandran kanoni ilman irmosseja kuudella säkeistöllä. Pääsiäisen katabasit veisaa kumpikin kuoro yhdessä. 3. veisun jälkeen Aleksandran kontakki ja iikossi, Aleksandran katismatropari kahdesti, Kunnia… nyt…,
Tuomaan hypakoe. 6. veisun jälkeen Tuomaan kontakki ja iikossi. 9. veisun jälkeen laulamme Pyhä on Herra, meidän Jumalamme 1. sävelmällä. Tuomaan eksapostilario, Kunnia…,
Aleksandran eksapostilario, Nyt…, Tuomaan eksapostilario. Kiitosstikiiroina kolme Tuomaan stikiiraa ja kolme Aleksandran stikiiraa, Kunnia…, Tuomaan doksastikon, Nyt…,
Korkeasti siunattu. Suuri ylistysveisu. Kolmipyhän jälkeen Aleksandran tropari, Kunnia…
nyt…, Tuomaan tropari. Hetkissä Tuomaan tropari, Kunnia…, Aleksandran tropari, kontakkeja lausumme vaihdellen. Liturgiassa autuuden lauseiden troparit Tuomaan kanonin 3.
veisusta ja Aleksandran kanonin 6. veisusta. Saaton jälkeen Tuomaan tropari, Aleksandran
tropari, Kunnia…, Aleksandran kontakki, Nyt…, Tuomaan kontakki. Prokiimeni, epistola,
halleluja, evankeliumi ja ehtoollislauselma ensin Tuomaan ja sitten Aleksandran mukaan.
Arkipäivinä Tuomaan sunnuntaista eteenpäin (paitsi keskijuhlan keskiviikkona) suuressa ehtoopalveluksessa veisaamme katisman Autuas se mies ensimmäisen jakson. Avuksihuutostikiiroina kolme pentekostarionin stikiiraa, viisi Aleksandran stikiiraa, Aleksandran
doksastikon, pentekostarionin doksastikon. Saatto ja Aleksandran parimiat. Litaniassa
Aleksandran stikiirat ja doksastikon sekä pentekostarionin doksastikon aamupalveluksen
virrelmästikiiroista. Aleksandran virrelmästikiirat ja doksastikon, pentekostarionin doksastikon. Leipien siunauksessa Aleksandran tropari kahdesti ja Iloitse, Jumalan Äiti kerran.
Aamupalveluksessa Jumala on Herra, pentekostarionin tropari (edellisen sunnuntain kohdalta) kahdesti, Kunnia…, Aleksandran tropari, Nyt…, pentekostarionin tropari. Ensimmäisen katisman jälkeen pentekostarionin katismatropari, Kunnia… nyt…, sama uudelleen.
Toisen katisman jälkeen Aleksandran katismatropari, Kunnia… nyt…, Aleksandran theotokion. Polyeleossa Aleksandran katismatropari, Kunnia… nyt…, Aleksandran theotokion.
Monet himot, Aleksandran prokiimeni ja evankeliumi. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen veisataan yhden kerran. Psalmi 51 jne. ja Aleksandran stikiira. Pääsiäiskanoni (tai
keskijuhlan viikolla keskijuhlan kanoni) irmossien kera kuudella säkeistöllä, irmossit kahdesti ja neljä troparia, sekä Aleksandran kanoni kahdeksalla säkeistöllä. Pääsiäisen katabasit. 3. veisun jälkeen pentekostarionin kontakki ja iikossi sekä Aleksandran katismatropari, Kunnia… nyt… ja Aleksandran theotokion. 6. veisun jälkeen Aleksandran kontakki ja iikossi. 9. veisussa emme laula Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä. Aleksandran eksapostilario,
Kunnia… nyt…, pääsiäisen eksapostilario. Kiitosstikiiroina Aleksandran stikiirat neljään
liitelauselmaan, Aleksandran doksastikon, pentekostarionin doksastikon. Suuri ylistysveisu.
Kolmipyhän jälkeen Aleksandran tropari, Kunnia… nyt… ja pentekostarionin tropari. Hetkissä pentekostarionin ja Aleksandran tropari, kontakkeja lausumme vaihdellen. Liturgiassa autuuden lauseiden troparit pentekostarionista ja Aleksandran kanonin 3. veisusta. Saaton jälkeen pentekostarionin tropari, Aleksandran tropari, Kunnia…, Aleksandran kontakki,
Nyt…, pentekostarionin kontakki. Prokiimeni, epistola, halleluja, evankeliumi ja ehtoollislauselma ensin pentekostarionin ja sitten Aleksandran mukaan.
Mirhantuojain, halvatun ja samarialaisnaisen sunnuntaina suuressa ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina kolme ylösnousemusstikiiraa, kolme pentekostarionin stikiiraa, neljä Aleksandran stikiiraa, pentekostarionin doksastikon, vuorosävelmän theotokion.
Saatto ja Aleksandran parimiat. Litaniassa temppelin eli Aleksandran stikiirat ja doksastikon, pentekostarionin doksastikon. Sunnuntain virrelmästikiira sekä pääsiäisstikiirat, Aleksandran doksastikon, pentekostarionin doksastikon. Leipien siunauksessa Iloitse, Jumalan
Äiti kahdesti ja Aleksandran tropari kerran. Aamupalveluksessa mirhantuojain sunnun-
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taina Jumala on Herra, sunnuntain tropari, Kunniallinen Joosef, Kunnia…, Aleksandran
tropari, Nyt…, Mirhaatuoville naisille, muulloin sunnuntain tropari kahdesti, Kunnia…,
Aleksandran tropari, Nyt…, 4. sävelmän theotokion Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä.
Katismojen jälkeen sunnuntain katismatroparit. Polyeleossa Aleksandran pieni ylistysveisu, ylösnousemustroparit, Aleksandran katismatroparit. Vuorosävelmän antifonit ja prokiimeni. Aleksandran evankeliumi. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen kolmesti. Psalmi 51 jne. ja Aleksandran stikiira. Pääsiäiskanoni irmossien kera kuudella säkeistöllä, irmossit kahdesti ja kaksi troparia sekä kaksi theotokionia, Aleksandran kanoni ilman irmosseja neljällä säkeistöllä ja pentekostarionin kanoni ilman irmosseja neljällä säkeistöllä;
pentekostarionin kanonista otetaan yksi ylösnousemustropari, yksi päivän tropari, kolminaisuustropari ja theotokion. Katabasit pääsiäiskanonista. 3. veisun jälkeen Aleksandran
kontakki ja iikossi, sitten Aleksandran katismatropari kahdesti, Kunnia… nyt…, pentekostarionin doksastikon. 6. veisun jälkeen pentekostarionin kontakki ja iikossi. 9. veisussa
emme laula Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä. Pääsiäisen eksapostilario, Kunnia…, Aleksandran eksapostilario, Nyt…, pentekostarionin eksapostilario. Kiitosstikiiroina neljä
ylösnousemusstikiiraa, neljä Aleksandran stikiiraa, pentekostarionin doksastikon, Nyt…,
Korkeasti siunattu. Suuri ylistysveisu. Kolmipyhän jälkeen Aleksandran tropari. Hetkissä
sunnuntain ja Aleksandran tropari, kontakkeja lausumme vaihdellen. Liturgiassa vuorosävelmän autuuden lauseiden troparit neljällä säkeistöllä sekä pentekostarionin kanonin
3. veisusta neljällä säkeistöllä ja Aleksandran kanonin 6. veisusta neljällä säkeistöllä. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, Aleksandran tropari, Kunnia…, Aleksandran kontakki,
Nyt…, pentekostarionin kontakki. Prokiimeni, epistola, halleluja, evankeliumi ja ehtoollislauselma ensin pentekostarionin ja sitten Aleksandran mukaan. [Mikäli temppelijuhla on
samarialaisnaisen sunnuntaina, keskijuhlan muistoa ei sinä päivänä vietetä.]
Keskijuhlan keskiviikon aattoiltana suuressa ehtoopalveluksessa veisaamme katisman
Autuas se mies ensimmäisen jakson. Avuksihuutostikiiroina neljä keskijuhlan stikiiraa ja
neljä Aleksandran stikiiraa, Aleksandran doksastikon ja keskijuhlan doksastikon. Saatto,
viikonpäivän prokiimeni, kolme keskijuhlan parimiaa ja kolme Aleksandran parimiaa. Litaniassa temppelin eli Aleksandran stikiirat, doksastikon ja theotokion. Virrelmästikiiroina
keskijuhlan stikiirat liitelauselmineen, Aleksandran doksastikon ja keskijuhlan doksastikon.
Leipien siunauksessa keskijuhlan tropari kahdesti ja Aleksandran tropari kerran. Aamupalveluksessa Jumala on Herra, keskijuhlan tropari kahdesti, Kunnia…, Aleksandran tropari,
Nyt…, keskijuhlan tropari. Katismojen jälkeen keskijuhlan katismatroparit. Polyeleon kaikki veisut Aleksandran mukaan. Monet himot, Aleksandran prokiimeni ja evankeliumi. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen veisataan yhden kerran. Psalmi 51 jne. ja Aleksandran
stikiira. Keskijuhlan ensimmäinen 4. sävelmän kanoni irmossien kera neljällä säkeistöllä,
irmossi kahdesti ja kaksi troparia, Aleksandran kanoni ilman irmosseja kuudella säkeistöllä
ja keskijuhlan toinen 8. sävelmän kanoni ilman irmosseja neljällä säkeistöllä. Katabasit
keskijuhlan toisesta kanonista veisaa kumpikin kuoro yhdessä. 3. veisun jälkeen Aleksandran kontakki ja iikossi sekä katismatropari kahdesti, Kunnia… nyt… ja keskijuhlan katismatropari. 6. veisun jälkeen keskijuhlan kontakki ja iikossi. 9. veisussa emme laula Jumalansynnyttäjän kiitosvirttä. Keskijuhlan eksapostilario, Kunnia…, Aleksandran eksapostilario, Nyt…, keskijuhlan eksapostilario. Kiitosstikiiroina kolme keskijuhlan stikiiraa ja kolme
Aleksandran stikiiraa, Aleksandran doksastikon, keskijuhlan doksastikon. Suuri ylistysveisu.
Kolmipyhän jälkeen Aleksandran tropari, Kunnia… nyt…, keskijuhlan tropari. Hetkissä
keskijuhlan ja Aleksandran tropari, kontakkeja lausumme vaihdellen. Liturgiassa autuuden
lauseiden troparit keskijuhlan ensimmäisen kanonin 3. veisusta ja Aleksandran kanonin 6.
veisusta. Saaton jälkeen keskijuhlan tropari, Aleksandran tropari, Kunnia…, Aleksandran
kontakki, Nyt…, keskijuhlan kontakki. Prokiimeni, epistola, halleluja, evankeliumi ja ehtoollislauselma ensin keskijuhlan ja sitten Aleksandran mukaan.
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiiroina laulamme pentekostarionin stikiirat ja Aleksandran stikiirat niitä
tarvittaessa toistaen.
Avuksihuutostikiirat, 4. säv.
Osoittakaamme kunnioitusta kuningatar Aleksandralle, | ylistäkäämme veisuin Herran ikimuistoista marttyyria, | sillä hän on surmannut lohikäärmeen | ja säteillyt uskon kirkkautta. |
Herran uskollisena uuhena hän on osoittautunut ylen kalliiksi uhrilahjaksi. || Sentähden me
nyt yhteen ääneen vietämme voittopalkinnon saaneen pyhitettyä ja jumalallista juhlaa.
Uskovaiset, ylistäkäämme kunniallista kuningatarta, | kumartukaamme Aleksandran
edessä, | sillä ymmärtäväisesti hän kielsi puolisonsa jumalattomuuden | ja otti hartaasti vastaan Kristuksen totuuden ja jumalisuuden. || Niin tuo ylen autuas kohosi korkeuteen ja taisteli lain mukaisesti saaden Hengen voiman seppeleen.
Puolisosi kuninkaallisen vallan Sinä, Aleksandra, | hylkäsit mätänä ja maallisena | ja
vaihdoit sen erinomaisesti uskoon. | Sinä tunnustit Kristuksen | ja loistavasti kilvoitellen
seppelöitynä | astuit ylhäiseen, iankaikkiseen Valtakuntaan. || Autuaana marttyyrina Sinä
sait voittopalkinnon.
6. säv.:3 Koristettuasi sielusi neitsyyshyveillä ja kärsimysverellä | Sinä, kunnioitettu
marttyyrikeisarinna Aleksandra, annoit itsesi Luojan käsiin. | Hän varjelee Sinut ikuisesti
turmeltumattomana. | Siksi me ylistämme Sinua, autuas, || yhdessä enkeleiden, apostolien,
profeettojen ja marttyyrien kanssa.
Kunnia… Doksastikon, 6. säv.: Tänään on voittoisan Aleksandran kunniakas muisto
puhjennut loistoon | ja kutsuu uskovaiset ylistämään Kristusta Jumalaa. | Siksi mekin olemme kokoontuneet ja saamme Kristuksen armoa. | Autuaalle me lausumme: | Iloitse, Sinä
marttyyrien kunnia, | Sinä enkelten riemu | ja meidän, uskovaisten, kerskauksemme! | Rukoile siis jatkuvasti meidän edestämme Kristusta, || että Hän pelastaisi meidän sielumme.
Nyt… Vuorosävelmän theotokion tai pentekostarionin doksastikon ohjeiden mukaan.
Saatto. Ehtooveisu. Viikonpäivän prokiimeni.
Parimiat
Profeetta Jesajan kirjasta (43: 9–14): Näin sanoo Herra: Kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen ja kansakunnat tulleet kokoon. Kuka heistä voi ilmoittaa tämänkaltaista? Tai
antakoot meidän kuulla entisiä; asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa: sittenpä kuullaan ja sanotaan: “Se on totta”. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun
palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä. Minä olen
ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne.
Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala. Tästedeskin minä olen sama. Ei kukaan voi vapauttaa minun kädestäni; minkä minä teen, kuka sen peruuttaa? Näin
sanoo Herra, teidän lunastajanne, Israelin Pyhä.
Salomon viisauden kirjasta (3: 1–9): Vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, eikä
vaiva saavuta heitä. Tyhmien silmissä he tosin näyttävät kuolleilta, ja heidän eroansa täältä
pidetään onnettomuutena, heidän lähtöänsä meidän tyköämme perikatona; mutta he ovat
rauhassa. Sillä vaikka heitä kuritetaankin ihmisten mielestä niin heidän toivonsa on täynnä
kuolemattomuutta, ja kärsittyänsä vähän kuritusta he saavat osaksensa paljon hyvyyttä; sillä Jumala koetteli heitä ja havaitsi heidät itselleen arvollisiksi. Niinkuin kultaa sulatusuunissa Hän heitä koetteli, ja niinkuin uhrilahjan Hän otti heidät vastaan. Sinä aikana,
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jolloin heitä etsiskellään, he loistavat kirkkaasti, ja niinkuin kipinät oljissa he nopeasti rientävät. He tuomitsevat pakanoita ja hallitsevat kansoja, ja Herra on oleva heidän kuninkaansa iankaikkisesti. Ne, jotka Häneen turvaavat, käsittävät totuuden, ja uskovaiset pysyvät
Hänen tykönänsä rakkaudessa; sillä Hänen valittujensa osaksi tulee armo ja laupeus.
Salomon viisauden kirjasta (5: 11 – 6: 3): Vanhurskaat elävät iankaikkisesti, ja Herrassa on heidän palkkansa, ja huolenpito heistä on Korkeimman huomassa. Sentähden he saavat osaksensa ihanuuden valtakunnan ja kauniin kruunun Herran kädestä, sillä Hän suojelee heitä oikealla kädellänsä, ja Hänen käsivartensa on heidän kilpensä. Hän ottaa kiivautensa sota-asukseen ja luomakunnan Hän asestaa kostoksi vihollisille. Hän pukee vanhurskauden haarniskaksensa ja kypäräksi päähänsä Hän panee lahjomattoman tuomion. Hän ottaa pyhyyden voittamattomaksi kilveksensä ja teroittaa miekaksensa ankaran vihan, ja
maailma sotii yhdessä Hänen kanssaan mielettömiä vastaan. Salamain sattuvat nuolet kiitävät, lentävät pilvistä, niinkuin jännitetystä jousesta, kohti maaliansa. Ja vihaa uhkuvat rakeet viskautuvat niinkuin kivilingosta; meren vesi raivoaa heitä vastaan, ja tulvavirrat upottavat heidät äkisti. Voiman henki nousee heitä vastaan ja viskaa heidät pois niinkuin myrskytuuli. Niin saattaa vääryys koko maan autioksi, ja rikollisuus kukistaa hallitsijain valtaistuimet. Kuulkaa siis, te kuninkaat ja ymmärtäkää, oppikaa, te maan äärten tuomarit, ottakaa
korviinne, te joukkojen hallitsijat, te, jotka ylpeilette kansojen paljoudesta. Sillä Herran antama on teidän hallituksenne, ja Korkeimmalta on teidän kuningasvaltanne.
(Kirkkaalla viikolla tässä luetaan evankeliumi. Litaniaa ei ole.)
Litaniastikiirat, 1. säv.
Tulkaa, uskovaiset, iloitkaamme jumalallisesti, | ja viettäessämme tänään kunniakkaan
Aleksandran vuotuista muistoa | ylistäkäämme häntä veisuin lausuen: | Iloitse, Sinä kunniakas marttyyri, | joka paljastit hirmuvaltias Diocletianuksen heikkouden | ja tunnustit hyvin jumalallisuuden! | Iloitse, Sinä, joka taistelit jumalallisin mielin ja vakaalla innolla
Kristuksen tähden | ja pidit pilkkanasi epäjumalten hulluuden röyhkeyttä! | Iloitse, Sinä, joka olet osoittautunut seppeleen kantajaksi | ja taivaallisen Kaikkeuden Kuninkaan jumaloituneeksi morsiameksi! || Rukoile Häntä lakkaamatta meidän sielujemme puolesta.
2. säv.: Suuri ja odottamaton ihme on tänään tapahtunut, | sillä kuningatar Aleksandra
jätti nautiskelevan puolisonsa ja kaiken kuninkuuden | ja riensi seuraamaan kaikkien Kuningasta, Kristusta Jumalaa. | Kristuksen tähden hän taisteli loistavasti | ja astui taivaalliseen häähuoneeseen. | Huutakaamme siis hänelle: | Autuas marttyyri Aleksandra, | rukoile
Herraa meidän puolestamme, | jotka Sinua hymnein ylistämme, | että Hän antaisi meille
armahduksen || ja suuren armon.
4. säv.:4 Uskovaisten suuri joukko veisatkoon ylistystä marttyyri Aleksandralle, | joka
koristettuaan sydämensä hyveillä tuli vapaasta tahdostaan Kristuksen luo. | Hän saattoi häpeään vainoojien röyhkeyden, | hän säteili aurinkona laittomuuden harjoittajien keskellä. ||
Kuolemansa jälkeen hän tuli maailmassa oleville jumalalliseksi voimaksi ja vahvistukseksi.
Kunnia… Doksastikon, 4. säv.: Kun me uskovaiset tänään vietämme maan päällä kirkasta juhlaa, | me iloitsemme Hengessä ja riemuitsemme karkeloiden, | sillä autuas Aleksandra on kutsunut meidät kokoon hengelliselle aterialle | ja antaa kaikille parannuslahjoja. |
Kiittäen siis hartaasti me huudamme jatkuvasti: | Oi ylistettävä, | älä lakkaa rukoilemasta
Neitseen Poikaa ja Jumalaa || maailman rauhan ja meidän sielujemme pelastuksen tähden.
Nyt… Pentekostarionin doksastikon, mutta keskijuhlan keskiviikkona tämä theotokion,
4. säv.: Siunattu Jumalansynnyttäjä, | varjele palvelijoitasi kaikkinaisilta vaaroilta, || jotta
voisimme ylistää Sinua, meidän sielujemme toivoa.
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Virrelmästikiirat, 2. säv.
Kun hirveä Diocletianus kävi taistoon kovasti vainoamaansa Kristusta vastaan, | hänen
Aleksandransa sanoi jumalallisesti: | Puolisoni, mitä olet tehnyt? | Tänään sinusta on tullut
ankara Jumalan vastustaja, | Hänen, joka kerran halulla otti vastaan ristillä vapaaehtoisen
kärsimyksen meidän pelastuksemme tähden || ja antoi maailmalle ylösnousemuksen.
Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja Hän kumartui minun puoleeni ja kuuli
minun huutoni (Ps. 40:2).
Kuullessaan kuningattarensa tunnustuksen kuningas raivosi huokaillen | ja vaati raa’asti
Jeesuksen kieltämistä, | mutta entistä hartaammin kuningatar tunnusti Kristuksen kaikkien
Jumalaksi, Herraksi ja Lunastajaksi. | Siksi hänet heti pantiin hirveisiin kahleisiin || ja pyhä
Aleksandra lävistettiin Kristuksen morsiamena.
Liitelauselma: Hän asetti minun jalkani kalliolle, Hän vahvisti minun askeleeni (Ps. 40:3).
Iloitse, Sinä marttyyrien kaunistus! | Iloitse, Sinä autuas neito ja jumalinen kuningatar! |
Iloitse, Sinä Herran nuhteeton morsian! | Tänään me rukoilemme Sinulta: | Aleksandra, ano
Häntä päästämään meidät tulevasta vihasta, || niin että mekin osoittautuisimme elämässämme uskon vahvoiksi tunnustajiksi.
Liitelauselma edellisen sijaan: Kiittäkää Jumalaa seurakunnan kokouksissa, kiittäkää
Herraa te, jotka olette Israelin lähteestä (Ps. 68:27).
Virrelmästikiira edellisen sijaan, 4. säv.:5 Ei alistumisen ies, ei naisellinen heikkous, |
ei nälkä eivätkä haavat estäneet Sinua, kunnioitettu, | olemasta voimakkaitten marttyyrien
kaltainen. | Sielusi kilvoituksella Sinä kestit kärsimykset ja saavutit taivaallisen majan. ||
Seisoen Luojasi edessä sait kruunuksesi armon seppeleen.
Kunnia… Doksastikon, 6. säv.: Sinä, sielultasi kärsivällinen Aleksandra, | jätit rohkeasti maalliset suuruudet | ja rakkauden ja kilvoituksen avulla Sinä olet kantanut puhtaan sielusi Kristukselle. | Rukoile alati Häntä maailman rauhan ja meidän puolestamme, || kun me
uskolla vietämme pyhitettyä muistoasi.
Nyt… Pentekostarionin doksastikon.
Muulloin kuin kirkkaalla viikolla Herra, nyt Sinä lasket ja kolmipyhä. Temppelijuhlan vigiliassa Aleksandran tropari kahdesti ja Iloitse, Jumalan Äiti kerran, paitsi sunnuntaita vasten, jolloin Iloitse, Jumalan Äiti kahdesti ja Aleksandran tropari kerran, ja keskijuhlan
keskiviikkona, jolloin keskijuhlan tropari kahdesti ja Aleksandran tropari kerran.
Tropari, 4. säv.
Pitäen halpana ajallisen valtakunnan kunnian | Sinä, ylenautuas Aleksandra, opit Kristusta
ainoata, meidän tähtemme ristiinnaulittua, rakastamaan. | Hänet pelottomasti tunnustaen |
sait Sinä marttyyrin seppeleen. || Seisoessasi nyt taivaassa kunnian Kuninkaan valtaistuimen edessä rukoile pelastusta sieluillemme.
Vaihtoehtoinen tropari (jota ei koskaan käytetä), 4. säv.
Uskovaiset, kunnioittakaamme jumalisesti ylen kunniallista Aleksandraa ja kunniallista
kuningatarta | ja ylistäkäämme häntä, | sillä taisteltuaan uskossa Roomassa | hän osoittautui
Kristuksen kunniakkaaksi voittopalkinnon saajaksi || ja rukoilee lakkaamatta Häntä meidän
sielujemme puolesta.
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Aamupalveluksessa
Katismatropari ensimmäisen psalmikatisman jälkeen, 1. säv.6
Herran Jeesuksen rakkauden haavoittamana kuningatar Aleksandra | tunnusti pelottomasti
Hänen jumaluutensa | ja julisti Hänet Vapahtajaksi. | Sentähden hän taisteli hyvin mielin
miehuullisesti || ja riensi seppelöitynä marttyyrina ylhäiseen valtakuntaan.
Kunnia… nyt… Theotokion, 1. säv.: Pyhä Neitsyt, Sinä kristittyjen toivo, | rukoile ylhäisten voimien kanssa lakkaamatta Jumalaa, | jonka synnytit ymmärryksen ylittäen ja selittämättömästi, | että Hän antaisi syntien päästön ja elämän oikaisun kaikille meille, || jotka
uskolla ja rakkaudella aina Sinua ylistämme.
Katismatropari toisen psalmikatisman jälkeen, 3. säv.
Kunniakas Aleksandra, | Sinä olet osoittautunut paratiisin tuoksuvaksi kukaksi ja Yljän
kunniakkaaksi, puhtaaksi morsiameksi. | Hyljättyäsi jumalankieltämisen eksytyksen | kävit
Sinä loppuun tunnustuksen tien. | Kunniakas marttyyri, | rukoile Kristusta Jumalaa, || että
Hän antaisi meille suuren armon.
Kunnia… nyt… Theotokion, 3. säv.: Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta |
tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi, | vaan ihmiseksi tulleenakin pysyi Jumalana | ja säilytti
Sinut, Äitinsä, synnytyksen jälkeen Neitseenä, | niin kuin olit ennen synnytystäkin. | Rukoile lakkaamatta, || että Hän lahjoittaisi meille suuren armon.
Polyeleossa
Pieni ylistysveisu: Ylistämme, | ylistämme Sinua, | pyhä marttyyrikeisarinna Aleksandra |
ja kunnioitamme kärsimyksiäsi, || jotka olet Kristuksen vuoksi kestänyt.
Valituista psalmijakeista: Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva (Ps. 46:2). || Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret
meren pohjaan vajoaisivat (Ps. 46:3a).
Katismatropari, 4. säv.
Tänään kirkko viettää Kristuksen voittopalkinnon saaneen kirkasta juhlaa | ja me huudamme hänelle: || Pyhä Aleksandra, pyhitä kaikki.
Kunnia… Sama. Nyt… (Tai: Kunnia… nyt…) Theotokion, 4. säv.: Sinä ahdistettujen
kukistumaton suojelija | ja Sinuun toivonsa panevien harras puolustaja, | pelasta minut vaaroista, || sillä Sinä olet kaikkien auttaja.
4. sävelmäjakson 1. antifoni Monet himot tai vuorosävelmän antifonit.
Prokiimeni, 4. säv.
Hartaasti minä odotin Herraa, | ja Hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni
(Ps. 40:2). Liitelauselma: Hän asetti minun jalkani kalliolle, Hän vahvisti minun askeleeni
(Ps. 40:3).
Kaikki, joissa Henki on, kiittäkää Herraa jne.
Evankeliumi, Matt. 25: 1–13
Herra lausui tämän vertauksen: Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli
tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa mutta eivät varanneet mukaansa öljyä.
Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä
6
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kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto: ”Ylkä tulee!
Menkää häntä vastaan!” Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: ”Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.” Mutta viisaat vastasivat: ”Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.” Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat
valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin
saapuivat sinne ja huusivat: ”Herra, Herra, avaa meille!” Mutta hän vastasi: ”Totisesti, minä en tunne teitä.” Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
Psalmin 51 jälkeen, 6. säv.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Voittoisan marttyyrikuningatar Aleksandran rukouksien tähden, | Armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. | Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, | Armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme.
Armahda minua, Jumala | Sinun suuresta armostasi, | pyyhi pois minun syntini || Sinun
suuresta laupeudestasi.
Kirkkaalla viikolla Armahda minua sijaan: Vanhurskas iloitsee Herrassa || ja turvaa
Häneen.
Stikiira, 6. säv.7
Tultuasi pyhitetyksi Kristuksen verellä | Sinä, kiitetty, omalla verelläsi koristit ruumiillisen
vaatteesi. | Näin kirkastettuna Sinä, suuresti kiitetty marttyyri Aleksandra, | tulit otolliseksi
astumaan Hänen kirkkaaseen majaansa. | Rukoile Häntä, || että pyhää muistoasi uskolla
viettävät pääsisivät hädästä ja turmiosta.
Vaihtoehtoinen stikiira, 2. säv.
Tänään suuri ja odottamaton ihme on tapahtunut, | sillä kuningatar Aleksandra | jätti nautiskelevan puolisonsa ja kaiken kuninkuuden | ja riensi seuraamaan kaikkien Kuningasta,
Kristus Jumalaa. | Kristuksen tähden hän taisteli loistavasti | ja astui taivaalliseen häähuoneeseen. | Huutakaamme siis hänelle: | Autuas marttyyri Aleksandra, | rukoile Herraa meidän puolestamme, | jotka Sinua hymnein ylistämme, || että Hän antaisi meille armahduksen
ja suuren armon.
Sitten Pelasta, Jumala, Sinun kansasi… Herra, armahda (12). Pentekostarionin ensimmäinen kanoni irmossien kera, mahdolliset muut pentekostarionin kanonit (ilman irmosseja)
sekä tämä Aleksandran kanoni (ilman irmosseja) 8. sävelmällä. Pentekostarionin katabasit
pääsiäiskanonista tai keskijuhlan kanonista.
Ensimmäinen veisu
Irmossi: Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata…
Liitelauselma, mikäli oodeja ei veisata: Pyhä marttyyri Aleksandra, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme!
Totisesti jumalalliseksi aarteeksi on meille annettu kunniallinen ikonisi, autuas Aleksandra. Sitä kumartaessamme me saamme iloiten ottaa vastaan lahjasi.
Kun Sinä, kunniallinen, annoit meillekin lahjasi, me jumalisesti olemme rakentaneet
ihanan temppelisi, jossa nyt vietämme iloiten tätä jumalallista juhlaasi.
Saatuasi voimaksesi Jumalan armolahjan Sinä, kunniakas Aleksandra, osoittauduit Herran ja kaiken tekijän temppeliksi, jonka ylen Pyhä Henki on jumalisesti täyttänyt.
Theotokion: Puhdas Maria, Herra on mielistyneenä katsonut Sinun hyveittesi ihanuutta.
Sentähden Hän on enkelin kautta puhutellut Sinua armoitettuna, tahrattomana Neitseenä.
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Kolmas veisu
Irmossi: Taivaan avaruuden Luoja…
Sinä, kunniallinen, olet osoittautunut ylen kirkkaan auringon kaltaiseksi ja uskon kautta
olet valistanut kaikki. Viisas Aleksandra, Sinä teit lopun jumalankieltämisen ja eksytyksen
pimeydestä säteillessäsi illatonta valkeutta.
Sinä ymmärsit Jeesuksen – ihmiseksi tulleen Sanan – syntien jumalalliseksi armoistuimeksi. Sentähden Sinä kehotit kaikkia osoittamaan Valtiaalle vilpitöntä katumusta.
Viisauden saaneena Sinä riensit autuasta tietä Kristuksen tykö ja synnyit ymmärtäväisesti uudelleen sielultasi ja hengeltäsi. Sentähden Sinä näytit kaikille elävän jumalallisuuden, jonka kirkastit teoissa ja näkemisessä.
Theotokion: Ylen viaton Jumalansynnyttäjä, ruumiittomien joukot ovat iloiten ylistäneet
Sinua taivaissa, koska Sinä täysin nuhteettomana olet totisesti saanut Kaikkivaltiaan Jumalan suuren suopeuden.
Katismatropari, 2. säv.
Sinut, pyhä marttyyri Aleksandra, | haavoitti harras rakkaus ja kaipaus Ruhtinasta kohtaan |
ja Sinusta tuli Hänen morsiamensa. | Sentähden Herra on ilolla ottanut Sinut, autuaan, vastaan || ja suonut Sinulle taivaassa valonkirkkaan, iankaikkisen kunnian.
Kunnia… nyt… Theotokion, 2. säv.: Palava esirukoilija ja voittamaton muuri, | armon
lähde, maailman suoja, | aina me huudamme Sinulle: | Jumalansynnyttäjä, Valtiatar, || saavu päästämään meidät vaaroista, oi ainoa joutuisa puolustaja.
Neljäs veisu
Irmossi: Minä kuulin, oi Herra, huolenpitosi salaisuuden…
Marttyyri Aleksandra, suo kunnialliseen temppeliisi kiiruhtaville taivaalliset lahjat, että
saisimme pelastuneina Sinua ylistää.
Mieleltäsi jumalallinen Aleksandra, tulkoon suojeluksesi häpeään joutumattomaksi tueksi kaikille meille, jotka veisuin ylistämme arvon mukaisesti taistojasi.
Aleksandra, jumalallisen Hengen tuleminen päällesi osoitti Sinut auringon kaltaiseksi,
kun Sinä taistelit ja kestit kidutuksia Vapahtajasi rakkauden tähden.
Theotokion: Huolettomuudessani saastuneena minä turvaan Sinun laupeuteesi, Äiti, ja
huudan Sinulle: Anna katumuksen veden kummuta minulle.
Viides veisu
Irmossi: Herra, valista meidät käskyilläsi…
Marttyyri Aleksandra, toimittuasi Herrasi temppelinä Sinulla on suuri uskallus Hänen
edessänsä. Rukoile Häntä meidän puolestamme.
Ylen autuas Aleksandra, Kristus seppelöi Sinut ja antaa Sinulle jumalallisen valtakunnan osoittaen suurta kunniaa kilvoituksesi kärsimyksille.
Aleksandra, lakkauta sieluni ahdistus ja pirskota siihen ilon suloisuutta, sillä Sinä tulit
Pyhän Hengen temppeliksi.
Theotokion: Puhdas, viaton Äiti, pelasta minut, kurja palvelijasi, sillä olen järjettömästi
kuluttanut elämäni häpeällisyyteen.
Kuudes veisu
Irmossi: Minä vuodatan rukoukseni Herralle…
Kunniallinen marttyyri Aleksandra, Sinä enkelten kumppani, Sinä olet puhjennut kukkaan liljan tavoin marttyyrien laaksoissa kuin sulotuoksuinen ruusu, ja tiukkuen sulotuoksuista armoa Sinä olet levittänyt sitä uskovien sydämiin.
Valtiaan morsian Aleksandra, Sinä kannoit itsesi kokonaan Hänelle uhrilahjaksi. Vahvista siis minutkin palvelemaan Häntä otollisesti ja kantamaan Hänelle uhrina äärimmäisen
puhdasta elämää.
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Mieleltäsi jumalallinen Aleksandra, Sinä Kuninkaan marttyyri, Sinä marttyyrien kirkkaus, Sinusta aina kumpuaa ihmeitten virtoja niille, jotka rientävät kunnialliseen temppeliisi. Sinä kunniakas morsian, paranna siis meidänkin sairautemme.
Theotokion: Valtiatar, Sinä jumaloitit ihmisen olemuksen, kun synnytit Valtiaan. Sinut
on annettu valheettomaksi suojaksi hirveisiin vaaroihin joutuneille. Puhdas Jumalansynnyttäjä, lue heidän joukkoonsa minutkin, ansioton.
Kontakki, 2. säv.8
Saatuamme Sinulle pyhitetyn temppelin sielujemme parannukseksi | me, kaikki uskovaiset,
äänekkäästi huudamme Sinulle: | Kunnioitettu marttyyri Aleksandra, || rukoile lakkaamatta
Kristusta Jumalaa meidän puolestamme.
Iikossi:9 Kuka ei ihmettelisi autuaan kuningatar Aleksandran kauneutta, armolahjojen
rikkautta, hyveitten ihanuutta ynnä uskalluksen suuruutta, sillä tultuaan Kristuksen uskoon
ja rakastaen Häntä hartaasti hän piti kaikkea maallista arvottomana ja tuli marttyyriksi.
Sentähden me huudamme hänelle: Rukoile lakkaamatta Kristusta Jumalaa meidän puolestamme.
Vaihtoehtoinen kontakki (jota ei yleensä käytetä), 4. säv.
Autuas, pyhä Aleksandra, | riensi Kristusta rakastaen ja jumalallisen innon polttamana Hänen tykönsä, || ja tuo kunniakas tuli Kristuksen marttyyriksi.
Alkuperäinen iikossi (jota voidaan käyttää vaihtoehtoisen kontakin jäljessä): Kuka ei
ihmettelisi autuaan kuningatar Aleksandran kauneutta, armolahjojen rikkautta, hyveitten
ihanuutta ynnä uskalluksen suuruutta, sillä tultuaan Kristuksen uskoon ja rakastaen Häntä
hartaasti hän piti kaikkea maallista arvottomana ja seurasi iloiten Häntä, ja tuo kunniakas
tuli Kristuksen marttyyriksi.
Synaksario
Huhtikuun 23. päivänä pyhän marttyyrin ja kuningattaren Aleksandran muisto.
Säkeitä: Aleksandra tiesi pimeän vankilan pysyvän valkeuden tuottajaksi.
Aleksandra, Kristus Jumalan marttyyri, oli keisari Diocletianuksen vaimo. Hän näki,
kuinka pyhää Georgiosta rangaistiin ja haavoitettiin vatsaan keihäällä, mutta pyhä ei vahingoittunut, ja kun hänet sitten kiinnitettiin terävistä raudoista tehtyyn teilipyörään, hänet
pudotettiin selälleen ja hänen ruumiinsa leikeltiin palasiksi, hän parani ja ilmestyi keisarille, joka uhrasi epäjumalille. Pyhä sai monet uskomaan Kristukseen. Heidän päänsä sitten
katkaistiin kaupungin ulkopuolella ja toisia suljettiin vankiloihin. Tämän nähdessään Aleksandra jätti kuninkaallisen kunnian ja alkoi uskoa Kristukseen. Kun hän tunnusti keisarin
edessä olevansa kristitty, hänet pantiin vankilaan. Kun sitten tuli päätös, että Georgioksen
ja Aleksandran päät katkaistaisiin, hän tiedon saatuaan rukoili vankilassa Jumalaa ja antoi
sielunsa.
Kun Apollos, Isaakios ja Kodratos, kuningatar Aleksandran palvelijat, näkivät, kuinka
hän halveksi ajallista ja katoavaista valtaa ja kuolevaista kuningasta ja uskoi Kristukseen ja
kuoli Hänen tähtensä, hekin alkoivat uskoa Kristukseen. Rohkeasti he nuhtelivat keisaria
kutsuen häntä rikolliseksi ja petomaiseksi, kun hän ei armahtanut edes omaa vaimoansa,
jonka kanssa oli saanut lapsiakin. Keisari suuttui siitä ja käski heittää heidät vankilaan. Sen
tapahduttua keisari mietti koko yön, miten surmaisi heidät. Aamulla hän otti heidät vankilasta ja käski katkaista Kodratoksen pään. Apolloksen ja Isaakioksen hän käski heittää
vankilaan kuolemaan nälkään. Kun nälkä oli vaivannut heitä muutamia päiviä, he antoivat
sielunsa Herralle.
Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen.
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Seitsemäs veisu
Irmossi: Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset…
Marttyyri Aleksandra, joka osoittauduit kärsivällisessä kilvoituksessasi Kristuksen valtakunnan morsiameksi, osoita minutkin siitä osalliseksi rukoilemalla nyt sääliväisenä yhtä
Jumalaa Kolminaisuudessa.
Marttyyri Aleksandra, sielun turmelevien ajatusten syvä pimeys pitää meitä vallassaan,
mutta tule ja hajota se jumalallisen armosi kirkkaudella, jotta voisimme aina kunnioittaa
Sinua uskolla.
Käytyäsi marttyyriuden tien loppuun Sinä olet siirtynyt sanomattomaan kunniaan, marttyyri Aleksandra. Päästä siis meidät rukouksillasi saastaisten himojen kunniattomuudesta ja
kaikesta pahuudesta.
Theotokion: Vaikka olen vanhan hirmuvaltiaan hirveitten hyökkäysten saastuttama, rukoilen hartaasti Sinua, Äiti, että Sinä, jonka mittaamattomana rikkautena on sääli ihmisiä
kohtaan, armahtaisit minua, kurjaa palvelijaasi.
Kahdeksas veisu
Irmossi: Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta, jota enkelten sotavoimat ylistävät…
Marttyyri Aleksandra, joka saat aina nauttia Herran ehdottomasta kauneudesta, ano rauhaa meille, jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme.
Marttyyri Aleksandra, rakastaen Häntä, joka tuli ristiinnaulituksi meidän ihmisten tähden, Sinä valitsit rohkeasti kärsimisen Hänen tähtensä.
Tunnustaen Lunastajan ihmisten edessä Sinä, kunniallinen marttyyri Aleksandra, sait
Häneltä seppeleen turmeltumattomassa kunniassa.
Theotokion: Äiti, ohjaa otollisilla esirukouksillasi Poikasi edessä palvelijasi vaeltamaan
suoraan taivaan polkuja.
Yhdeksäs veisu
Irmossi: Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, oi puhdas Neitsyt…
Marttyyri Aleksandra, Sinä oleskelet nyt taivaallisissa majoissa ja rukoilet ihmisiä rakastavaa meidän puolestamme, kun me veisaamme Sinulle ylistystä.
Sinä, Aleksandra, riemuitset nyt enkelten kuorojen keskellä ja rukoilet heidän kanssansa, että meidät alati päästettäisiin hirveistä onnettomuuksista.
Jumalankantaja Aleksandra, kun Sinä olet aineettoman loisteen kirkas lamppu, tule ja
hajota minun mieleni pimeys.
Theotokion: Minä rukoilen Sinua, Siunattu Neitsyt ja Elämän Äiti, aineettoman kunnian ylen kirkasta soihtua: Kirkasta minun pimentynyt sieluni.
Eksapostilario10
Niinkuin morsian | Sinut kaunistettiin lempeydellä, | kun olit kärsimysten siteillä | kihlattu
kaunistavaan Ylkään, | ja valittuna pääsit asumaan | valoisiin kammioihin | kantaen | neitseyden lamppua. | Nyt Sinä, pyhä marttyyri Aleksandra, | saat säteilevänä hallita | Hänen
kanssansa, || joka elää iankaikkisesti.
Vaihtoehtoinen eksapostilario (jota ei yleensä veisata)
Pyhä, kunniallinen marttyyri Aleksandra, rakkaudella viettäessämme juhlaasi me anomme
hurskaasti Sinun apuasi, että pääsisimme vaaroista ja Beliarin nuolista.

10

Varsinaisesti tämä yleisen minean eksapostilario on marttyyri Anastasian (29.10.) kanonin 9.
veisun toinen tropari ja otetaan tähän isä Johannes Seppälän minea-käännökseen nähden hieman muokattuna. Tekstin on kirjoittanut pyhä Joosef Hymnografi.
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Kiitosstikiirat, 1. säv.
Kunnioittakaamme kaikki pyhää marttyyria ja kunniallista kuningatarta Aleksandraa, | sillä
Hän on osoittautunut mieleltään jumalalliseksi ja Hengessä ymmärtäväiseksi. || Siksi Hän
pyrittyään marttyyriuden kunniaan on saanut jumalallisen armolahjan. (Kahdesti.)
Olemme kaikki tulleet tuntemaan Sinut elämältäsi kuuluna, | ei rikkauden vaan hurskauden voimalla, | sillä Sinä, Aleksandra, seisoit tuomioistuimen edessä | ja tunnustit vakaasti, || että Jeesus on kaikille elämän antava Jumala ja Lunastaja.
Sinä, Aleksandra, tulit miehuulliseksi suurmarttyyriksi, | sillä rakkaudella Sinä kävit
kahleisiin ja kidutuksiin. | Hengessä Sinä olet osoittautunut Herran kunniakkaaksi morsiameksi, || ja astunut seppelöitynä Jumalan ystävänä Hänen häähuoneeseensa taivaissa.
Kunnia… Doksastikon, 6. säv.:11 Marttyyriuden tietä vaeltaen Sinä, kunnioitettu Aleksandra, | viisaan neitseen tavoin lamppua kantaen astuit Herran majoihin. | Marttyyrina
osoittamastasi kestävyydestä Sinä olet saanut armon voittaa lihallisen heikkouden. | Jumalalle kantamillasi rukouksilla päästä sielun sairaudesta meidätkin, || jotka Sinulle ylistystä
veisaamme.
Kunnia… Vaihtoehtoinen doksastikon, 5. säv.: Tulkaa, kaikki marttyyrien ystävät, |
viettäkäämme hengellistä juhlaa | ja seppelöikäämme suurmarttyyri Aleksandra ylistysveisuin. | Sillä miehuullisesti hän on painanut alas vihollisen korskeat kulmat | ja saanut
Hengen voimalla uskon kunniapalkinnon. | Lausukaamme siis mekin hänelle: | Autuas taistelija, rukoile Jumalasi Poikaa, | että Hän virvoittaisi meidän sielumme || ja antaisi meille
suuren armon.
Nyt… Pentekostarionin theotokion tai Korkeasti siunattu.
Muulloin kuin kirkkaalla viikolla Suuri ylistysveisu. Tuomaan sunnuntaina ja arkipäivinä
kolmipyhän jälkeen Aleksandran tropari, Kunnia… nyt…, pentekostarionin tropari, mutta
muina sunnuntaina pelkästään Aleksandran tropari, ekteniat ja päätös.
Liturgiassa Aleksandran prokiimeni, epistola, halleluja, evankeliumi ja ehtoollislauselma
ovat kuten naismarttyyrille yleensä.
Versio 11.3.2017.
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Turun kirkossa perinteisesti laulettu doksastikon yleisestä mineasta.

