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Typikon 

1.  Ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  3  ensimmäistä  stikiiraa  (jokainen  kahteen  kertaan), 
Kunnia, Sinun, Krysostomos, ei  sopinut, Nyt, Oi  Jumalansynnyttäjä! Profeetta Daavid. Saatto, Oi 
Jeesus  Kristus,  prokimeni  ja  parimiat.  Virrelmästikiirat,  Kunnia,  Ylen  autuas  pyhittäjä,  Nyt, 
Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu. Pyhän tropari, Jumalansynnyttäjän tropari ja päätös. 

2.  Aamupalveluksessa  Jumala  on  Herra  jälkeen  pyhän  tropari  kahdesti  ja  Jumalansynnyttäjän 
tropari  kerran.  Psalmiluennan  ja  polyeleon  jälkeen  katismatroparit,  neljännen  säv:n  1.  antifoni  ja 
prokimeni.  Kaikki,  joissa  henki  on  ja  aamupalveluksen  evankeliumi.  Luetaan  psalmi  50(51), 
Kunnia, Oi kultapuheinen Krysostomos. Jumalansynnyttäjän kanoni ja pyhän 1. kanoni Sinä talletit 
sieluusi rikkauden. Kolmannen veisun  jälkeen katismatroparit, kuudennen veisun  jälkeen kontakki 
ja  iikossi  sekä  synaksario.  Katabasioina  Aurinko  kulki  muinoin.  Jumalansynnyttäjän  veisu. 
Eksapostilario  sekä Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 pyhän stikiiraa, Kunnia, 
Isä  Krysostomos,  Nyt,  Oi  siunattu  Jumalansynnyttäjä,  varjele  palvelijasi.  Suuri  ylistysveisu  ja 
pyhän tropari. 

3. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet (troparit pyhän ensimmäisen kanoni kolmannesta 
ja  kuudennesta  veisusta).  Saaton  jälkeen  pyhän  tropari,  temppelin  pyhän  tropari  ja  kontakki  Oi 
Kristus  Jumala,  joka  syntymiselläsi  pyhitit.  Epistola  ja  evankeliumi.  Totisesti  on  kohtuullista. 
Ehtoollislauselma Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan  ikuisesti. Me näimme totisen 
valkeuden ja päätös. 

Huomattakoon,  että  pyhän  Krysostomoksen  kahtena  muistopäivänä,  vanhan  tavan  mukaan, 
patriarkka  kirkkoon  tullessaan  ei  asetu  istuimelleen,  vaan  sen  vierellä  olevalle  sivuistuimelle,  ja 
Krysostomoksen ikoni pannaan piispanistuimelle. Kansa saa käydä sitä kumartamassa ja sen edessä 
palaa liturgian loppuun asti patriarkan Dibambulon eli suuri kynttilänjalka. 

4.  Jos  juhla osuu sunnuntaiksi  triodionin ulkopuolella, palvelus  toimitetaan  niin kuin on osoitettu 
tammikuun 25 päivän kohdalla. 

5.  Jos  juhla  osuu  triodionin  sunnuntaiksi,  ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  4 
ylösnousemusstikiiraa, 2 triodionin stikiiraa ja 4 pyhän stikiiraa (tuomiosunnuntaina 3 triodionin ja 
3 pyhän stikiiraa), Kunnia, triodionin stikiira, Nyt, vuorosävelmän 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. 
Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja pyhän parimiat. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, 
pyhän  stikiira,  Nyt,  triodionin  stikiira.  Ylösnousemustropari,  pyhän  tropari,  tropari 
Jumalansynnyttäjälle ja päätös. 

6. Sunnuntaina aamupalveluksessa ja liturgiassa yhdistetään pyhän palvelus, ylösnousemuspalvelus 
ja triodionin palvelus niin kuin on osoitettu tammikuun 25 päivän kohdalla. 

7.  Jos  juhla  osuu  muistelulauantaiksi,  pyhän  palvelus  lauletaan  perjantaina  ja  vainajien  palvelus 
tavan  mukaisesti  lauantaina  muuttamattomana,  niin  kuin  on  osoitettu  tammikuun  25  päivän 
kohdalla. 

Huomattakoon,  että  Krysostomoksen  muisto  voi  triodionissa  sijoittua  publikaanin  ja  fariseuksen 
sunnuntaista laskiaisviikon tiistaihin.



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 
(15,3,L) 
Esikuvanasi  itsepidättyväisyydessä  oli  Kastaja,  /  jonka  nimeä  Sinä  hyvin  kannoit,  oi  isä 
Krysostomos,  /  ja  hänen  sekä  suuren  Eliaan  paasto  ja  puhtausinto  oli  Sinut  haavoittanut.  // 
Kristuksen kirkon paimenena Sinä uskalsit vastustaa hallitsijain hirmuvaltaa. 

Sanan jumalallisesti  innoittamana Sinun opetustesi ääni, oi  isä, / kävi kirjoitusten mukaisesti halki 
kaiken  maan,  valisti  maailman,  /  aukaisi  meille  katumuksen  portin  //  ja  opetti  köyhistä 
huolehtimista ja Kristuksen evankeliumia. 

Viisas  isä,  Johannes Krysostomos,  / Sinun  sielusi puhdas  ja  tahraton valkeus  /  loistaa maailmalle 
jumalisuuden  opetusten  auringonkaltaisia  säteitä,  //  hajottaa  pimeyden  ja  valistaa  maailman 
hurskauteen. 

Toisia stikiiroita, 4.säv. 
(15,3,L) 
Liittykäämme pyhään juhlajoukkoon, sillä Kristuksen kirkon kultavälkkeinen kruunu / tulee tänään 
kuninkaallisessa  kunniassa  Komanasta  hallitsevaan  kaupunkiin.  /  Palatessaan  se  säteilee  ylhäistä 
kirkkautta.  /  Se  johdattaa  uskovaisia  aineettomaan  valtakuntaan  /  ja  tekee  heidät  kaikkien 
Kuninkaan omiksi. / Sen tähden me huudamme: / Kullan nimeä kantava jumalallinen isä, kultainen 
Krysostomos, // rukoile pelastusta ja valistusta meidän sieluillemme! 

Kirkon  kirkkaana  taivaana  Sinä,  oi  Krysostomos,  /  jouduit  raa’asti  laskemaan  vieraalla  maalla, 
mutta  tänään  Sinä  taas  koitat  laskemattomana  luomakunnalle.  /  Ihmeitten  tähtien  kaunistamana 
Sinä,  viisas,  kukoistat.  /  Auringon  tavoin  loistaen  Sinä  kannat  Kristusta,  joka  antaa  säteilyn 
paluullesi.  / Sen  tähden me huudamme:  / Oi  valon kirkas, valoisapuheinen viisas Krysostomos,  // 
rukoile pelastusta ja valistusta meidän sieluillemme! 

Nyt  taivas  karkeloi  enkelten  kanssa  ja  ihmisjoukot  riemuitsevat  luomakunnan kanssa.  / Hän  joka 
maan päällä osoitti kaikki taivaallisen viisaiksi puhtaitten sanojensa jumalallisten portaitten kautta, / 
palaa  nyt  takaisin  jumalallisia  askelmia  myöten  uuden  Jaakobin  lailla,  /  ja  jumalalliset  enkelit 
iloitsevat  hänen  siirtämisestään.  /  Sen  tähden  me  huudamme:  /  Oi  autuaaksi  ylistettävä, 
aineettomien enkeleitten kultapuheinen kumppani, // rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Kunnia... 4.säv. Kosmaksen runo. 
(15,3,L) 
Sinun,  Krysostomos,  ei  sopinut  jättää  hallitsevaa  kaupunkia  ja  asua  Komanassa.  /  Sen  tähden 
Jumalan  ohjaama  palatsin  juhlajoukko  toi  Sinut  takaisin  kuninkaan  kaupunkiin.  /  Kirkko  ilahtui 
nähdessään  Sinut,  ja  tunnusti  lausuen:  /  Ylistä,  kunniani,  Herraa,  joka  antoi  minulle  morsiamen 
saattajan ja uskon tuen, / pyrkimysteni perustan ja ohimoitteni levähdyksen, / nöyryyden korkeuden 
ja  laupeuden  syvyyden,  /  köyhyyteni  rikkauden  ja  katumuksen  pituuden.  /  Sen  tähden  me 
pyydämme, oi pyhittäjäisä: // rukoile sieluillemme rauhaa ja suurta armoa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 
vig.s.174. 
Oi  Jumalansynnyttäjä!  /  Profeetta Daavid,  joka on  kauttasi  Jumalan  esiisäksi  tullut,  /  veisuäänin 
Sinusta  ennustaen  huusi  Hänelle,  /  joka  on  Sinulle  suuria  tehnyt:  /  "Kuningatar  seisoo  Sinun 
oikealla  puolellasi."  /  Sillä Äidiksi  ja  meidän  elämämme  puoltajaksi  teki  Sinut Kristus  Jumala.  / 
Uudistaakseen  himojen  turmeleman  kuvansa,  /  löytääkseen  eksyneen  ja  vuorilla  harhailevan 
lampaansa,  /  kantaakseen  olkapäillään  sen  Isänsä  tykö  /  ja  tahtonsa  mukaisesti  yhdistääkseen



taivaallisten  voimien  kanssa  /  sekä  niin  pelastaakseen maailman  / Hän katsoi  hyväksi  Sinusta, oi 
Neitsyt, isättömästi ihmiseksi tulla, / sillä Hän on armosta rikas ja laupias. 

Saatto, päivän prokimeni, ja parimiat: 

Sananlaskujen kirjasta (10:7,6, 3:1316, 8:6,34 35,4,12,14,17,59, 22:21,19): 

Vanhurskaan muistoa siunataan, ja Herran siunaus on hänen päänsä päällä. Autuas se ihminen, joka 
on löytänyt viisauden,  ihminen,  joka on saanut taidon. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, 
ja  siitä  saatu voitto on kultaa  jalompi. Se on kalliimpi kuin  helmet,  eivät mitkään kalleutesi  vedä 
sille vertaa. Sen suusta lähtee vanhurskaus, lakia ja armoa se kielellään kantaa. Kuulkaa, lapset, sillä 
jalosti minä puhun. Autuas se ihminen,  joka valvoo minun ovillani. Sillä joka minut löytää,  löytää 
elämän  ja  saa  Herran  mielisuosion.  Sen  tähden  minä  kutsun  teitä  ja  ihmislapsille  kaikuu  minun 
ääneni. Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, minulla on neuvo  ja  neuvokkuus; minä olen 
ymmärrys, minulla on  voima. Minä  rakastan  niitä,  jotka minua  rakastavat,  ja  jotka minua varhain 
etsivät,  ne  löytävät  minut.  Tulkaa  siis,  yksinkertaiset,  mieleviksi;  tulkaa  järkeviksi,  te  tyhmät. 
Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on; sillä totuutta minun 
suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus. Vanhurskaat ovat minun suuni sanat 
kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää. Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, 
jotka  löysivät  tiedon. Minä opetan  teille  totuutta,  että Herra  olisi  teidän  turvananne  ja  te  tulisitte 
täyteen Henkeä. 

Salomon viisauden kirjasta (Sananl 29:2, Viis 4:1, 14, 6: 11, 1718, 2122, 7: 1516, 22, 2627, 29, 
10: 9, 10, 12, 7: 30, 2: 1, 1017, 1922 15: 1, 16: 13,Sananl 3: 34): 

Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, sillä hyveen muisto on kuolematon, koska se on tunnettu sekä 
Jumalalle  että  ihmisille.  Sillä  hänen  sielunsa oli Herralle  otollinen. Halatkaa  siis minun  sanojani, 
janotkaa  niitä,  niin  te  tulette  opetetuiksi.  Sillä  sen  alku  on  rakkaus  siihen,  ja  rakkaus  on  sen 
käskyjen  noudattamista.  Kunnioittakaa  viisautta,  että  saisitte  hallita  iankaikkisesti. Minä  ilmoitan 
teille enkä salaa teiltä Jumalan salaisuuksia. Hän on viisaudenkin johtaja ja viisasten ojentaja, sillä 
Hänen kädessänsä olemme  sekä me  että meidän  sanamme,  on  kaikki  ymmärrys  ja  taito  töissä  ja 
toimissa.  Sillä  viisaus,  kaiken  mestari,  on  sen  minulle  opettanut.  Sillä  siinä  on  henki,  joka  on 
järjellinen, pyhä, se on iankaikkisen valkeuden heijastus ja Jumalan hyvyyden kuva. Se on Jumalan 
ystävä  ja tekee profeettoja. Sillä se on  ihanampi kuin aurinko, ylempi kuin yksikään tähtisikermä. 
Jos sitä valoon verrataan, havaitaan se  jalommaksi. Viisaus pelasti myös ahdingosta ne,  jotka sitä 
palvelivat,  se  johti  heidät  tasaisille  poluille  ja  vei  heidät  turvaan  väijyjiltä.  Se  antoi  heille  voiton 
ankarassa  taistelussa,  että  he  tulisivat  tuntemaan  Jumalan  pelon  väkevämmäksi  kaikkea muuta  ja 
että viisautta vastaan pahuus on  voimaton. Tuomio ei  sivuuta pahuuden  tekijöitä,  sillä  he sanovat 
sydämessään  nurjasti:  "Tehkäämme  väkivaltaa  vanhurskaalle,  älkäämme  säälikö  hänen 
pyhyyttänsä,  vanhuksen  iästä  harmaantuneita  hapsia  älkäämme  kavahtako;  meidän  voimamme 
määrätköön,  mikä  oikeata  on.  Väijykäämme  vanhurskasta,  sillä  hän  on  meille  kiusallinen,  hän 
asettuu meidän  tekojamme  vastaan  ja muistuttaa meille  rikoksistamme kuria  vastaan. Hän kehuu 
tuntevansa  Jumalan  ja  kutsuu  itseänsä  Herran  palvelijaksi.  Hän  on  tullut  meille  ajatustemme 
nuhteeksi, hän on meille vastenmielinen jo katsellakin, koska hänen elämänsä on toisenlainen kuin 
muiden,  ja hänen polkunsa ovat eriskummaiset. Hän pitää meitä väärän rahan veroisina,  ja meidän 
teitämme  hän  karttaa  kuin  saastaisuutta.  Hän  ylistää  autuaaksi  vanhurskasten  loppua. 
Katsokaamme, ovatko hänen sanansa todet, ja tutkistelkaamme, millainen hänen loppunsa on oleva. 
Koetelkaamme  häntä  häväistyksellä  ja  pahoinpitelyllä,  että  oppisimme  tuntemaan  hänen 
kärsivällisyytensä  ja  tutkisimme  hänen  pitkämielisyytensä.  Tuomitkaamme  hänet  häpeälliseen 
kuolemaan,  hänellähän  on  varjelus,  niin  kuin  hän  itse  sanoo."  Näin  he  ajattelevat,  mutta  he 
erhettyvät, sillä heidän pahuutensa on sokaissut heidät. He eivät tunne Jumalan salaisuuksia, eivät



tiedä,  että Sinä olet meidän  Jumalamme,  että Sinulla  on  elämän  ja  kuoleman  valta.  Sinä pelastat 
ahdistuksen aikana ja päästät kaikesta pahasta, Sinä olet armollinen ja laupias, pilkkaajille Sinäkin 
olet pilkallinen, mutta nöyrille Sinä annat armon. 

Salomon viisauden kirjasta (Sananl 10:3132, 11:2, 10:2, 11:7,19, 13:2,9, 15:2, 14:33, 22:11, Viis 
6:13,12,14,15,16, 7:30, 8:2,34,78,17,18,21 9:13,45,1011,14): 

Vanhurskaan  suu  kasvaa  viisauden  hedelmän,  vanhurskaan  huulet  tietävät,  mikä  otollista  on. 
Nöyräin  tykönä  on  viisaus,  vanhurskaus  vapahtaa  kuolemasta.  Jumalattoman  ihmisen  kuollessa 
hukkuu hänen toivonsa, mutta joka on vakaa vanhurskaudessa, saa elämän ja suunsa hedelmästä saa 
nauttia  hyvää. Vanhurskasten  valo  loistaa alati,  ja Herra antaa heille armon  ja kunnian. Viisasten 
kieli  puhuu  tietoa  taitavasti,  ymmärtäväisen  sydämeen  ottaa  majansa  viisaus.  Herra  rakastaa 
sydämen  puhtautta,  ne,  joiden  tie  on  nuhteeton,  ovat  hänelle  otollisia.  Herran  viisaus  valistaa 
ymmärtäväisen  kasvot,  ennen  kuin  sitä  halajavaiset  sitä  hakea  ehtivät,  se  jo  tekee  itsensä  heille 
tunnetuksi, ja jotka sitä rakastavat, ne sen helposti havaitsevat. Joka sitä varhain etsii, sen ei tarvitse 
vaivaa nähdä, ja joka sen tähden valvoo, se pääsee pian huolista. Sillä se itse kulkee ympäri ja etsii 
niitä, jotka ovat arvolliset sen saamaan, ja mielellään se ilmestyy heille heidän poluillansa. Viisautta 
vastaan  pahuus  on  voimaton.  Sen  tähden minun  rakkauteni  syttyi  sen  kauneuteen,  sitä minä olen 
rakastanut  ja  etsinyt  nuoruudestani  saakka;  minä  halusin  viedä  sen  morsiamena  kotiini.  Kaiken 
Hallitsija rakastaa sitä, sillä se on vihitty Jumalan tiedon salaisuuteen ja valitsee hänen tekonsa. Sen 
vaivannäöt ovat hyveitä. Sillä se opettaa ihmisille maltillisuuden ja ymmärryksen, vanhurskauden ja 
miehuuden,  jotka ovat elämässä ihmisille hyödyllisemmät kuin mikään muu. Mutta jos joku myös 
halajaa  päästä  perille  monenkaltaisista,  niin  viisaus  taitaa  selvittää  entiset  ja  tulevaiset,  se  tuntee 
taidokkaat  sanojen  käänteet  ja  arvoitusten  selitykset,  tietää  edeltäkäsin  merkit  ja  ihmeet  ja  mitä 
ajanjaksot  ja ajat myötänsä  tuovat. Sillä  viisauden  yhteydessä on kuolemattomuus,  ja  sen sanojen 
omistamisessa hyvä maine. Niin minä käännyin Herran puoleen ja rukoilin häntä ja sanoin kaikesta 
sydämestäni:  Isien  Jumala  ja  laupeuden  Herra,  sinä,  joka  olet  tehnyt  kaiken  sanallasi  ja  joka 
viisaudellasi  olet  valmistanut  ihmisen,  että  hän  hallitsisi  luotuja,  jotka  sinä  olet  luonut,  ja  ohjaisi 
maailmaa  pyhyydessä  ja  vanhurskaudessa.  Anna  minulle  viisaus,  joka  istuu  sinun  valtaistuimesi 
vieressä,  äläkä  hylkää  minua  lastesi  joukosta.  Sillä  minä  olen  sinun  palvelijasi  ja  sinun 
palvelijattaresi poika. Anna sen tulla pyhästä taivaastasi  ja  lähetä se kunniasi valtaistuimen tyköä, 
että  se  minun  kanssani  työtä  tekisi,  ja  että  minä  tietäisin,  mikä  on  otollista  sinun  edessäsi,  ja 
johdattaisi minua tiedossa ja suojaisi minua kirkkaudellansa. Sillä kuolevaisten ajatukset ovat tyhjän 
arvoiset ja meidän aikomuksemme kestämättömät. 

Vir relmästikiirat, 5.säv. 
(13,L) 
Kristuksen  kirkko  iloitsee  nähdessään  pyhässä  lampunjalassa  kirkkaan  lampun,  /  jonka  viholliset 
olivat ottaneet pois  ja kätkeneet hiljaisuuden vakan alle. / Se kunnioittaa hyveitten vuorella Sinua, 
pyhittäjäisä, /  joka säteilet maailman ääriin asti  ihmeissä aurinkoa kirkkaammin. / Tänään Jumalan 
lahjomaton tuomio tuo esille vanhurskautesi päivää kirkkaamman korkeuden // ja antaa maailmassa 
eläville rauhan ja suuren armon. 

Liitelauselma: Minun suuni puhuu viisautta, minun sydämeni ajatus on ymmärrystä. 

Sinun  arkustasi,  oi  Krysostomos,  /  ikään  kuin  ihanasta  mirhaastiasta  kumpuaa  ihmeitten 
jumalallinen virta maailmalle /  ja se levittää parannusvirroissa hyvää tuoksua Sinun kunnioittavien 
sieluihin.  /  Kristuksen  armolahjojen  aineettoman  tuoksun  rikastuttamana  /  Sinä  lahjoitat  ikuisen 
elämän sulotuoksua niille, / jotka uskoen rientävät tykösi. / Sen tähden me nautimme lahjoistasi, oi 
viisas,  /  ja  puhtaista,  jumalallisista  jäännöksistäsi  /  ja  rukoilemme  uskolla,  //  että  meidän 
sieluillemme annettaisiin suuri armo.



Liitelauselma: Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja. 

Maailman  viljanjakaja,  joka  ravitsee  kaikkien  sydämet Hengen  taivaallisella  nautinnolla,  /  ei  tule 
uudeksi  Joosefiksi  osoittautuneena  Egyptistä,  /  vaan  hänet  tuodaan  puhtaissa  jäännöksissä 
Komanasta,  /  ja  rukouksillaan  hän  halkaisee  tänään  hirveyksien  kuohut  ja  ahdistusten  meren.  / 
Ylistäkäämme siis  häntä autuaaksi  ja  huutakaamme uskolla:  / Oi autuas,  tule muistoasi  viettävien 
keskelle // ja anna heille runsaana pelastus ja suuri armo. 

Kunnia... 6.säv. 
(13,L) 
Ylen autuas pyhittäjä, pyhä  isä, hyvä paimen /  ja ylipaimenen Kristuksen opetuslapsi,  /  joka panit 
sielusi  alttiiksi  lampaitten  edestä,  / maineikas  Johannes Krysostomos,  /  pyydä  esirukouksillasi,  // 
että meille annettaisiin suuri armo. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä,  Sinä  olet  tosi  viinipuu,  joka  olet  kantanut  meille  elämän  hedelmän.  /  Me 
rukoilemme  Sinua,  oi  Valtiatar,  /  kanna  esipaimenen  ja  kaikkien  pyhien  kanssa  esirukouksesi 
meidän puolestamme, // että Herra armahtaisi sielujamme. 

Tropari, 8.säv. 

Sinun  kielesi  lahjat,  jotka  tulen  kirkkaudella  loistivat,  valistivat  koko  maailman.  /  Eivät  ne 
tuottaneet maailmalle sen ahnehtimaa rikkautta, / vaan osoittivat meille nöyryyden korkeuden. / Isä 
Johannes  Krysostomos,  opettaen  sanoillasi,  /  rukoile  Sanaa,  Kristusta  Jumalaa,  että  sielumme 
pelastuisivat. 

Ja Jumalansynnyttäjän tropari. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatroparit, 1.säv. 

Johannes  Krysostomos,  Sinä  suuri  aurinko,/  valaisit  maan  oppien  salamin  ja  karkotit 
tietämättömyyden  pimeyden  kauaksi./  Sen  tähden  minä  pyydän:  Vapauta  rukouksillasi  minut 
iankaikkisesta pimeydestä / ja suo minulle pelastuksen valistus. 

Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Yksin  Sinä  synnytit  Kristuksen  siemenettä./  Ihme  ylittää  ymmärryksen:/  Kuinka Neitsyt  voi  olla 
Äiti?/  Sen  tähden me  kumarramme  ja  ylistämme  Sinua  Jumalansynnyttäjänä,/  sillä  Sinä  synnytit 
kunnian Kuninkaan./ Rukoile, että Hän antaisi maailmalle rauhan ja pelastaisi meidän sielumme. 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatroparit, 4.säv. 

Kristus on lahjoittanut Sinut, autuas Krysostomos,/ kullanhohtoisena ja ihanana, jumalallisia sanoja 
visertävänä  soittimena  kirkolle,/  Sinä  kaunopuheinen  ja  kultaisena  säteilevä  pääsky,/ 
kultakoristeinen  mieli,  katumuksen  lyyra,  ylistettävä  paimen,/  päästä  rukouksillasi  kiusauksista 
meidät, jotka Sinua kunnioitamme.



Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä,/ turvautuen Jumalan jälkeen Sinun jumalalliseen suojaasi minä kurja pyydän 
rukoillen:/  Oi  puhdas  Valtiatar,  armahda,/  sillä  synnit  ovat  nousseet  pääni  yläpuolelle  ja  minä 
pelkään vavisten kadotusta./ Oi viaton, ano Pojaltasi, että Hän päästäisi minut siitä. 

Polyeleon jälkeen katismatroparit, 4.säv. 

Jumalan  päätöksestä  Sinä,  ylistettävä,  tulit  ansiosi  mukaisesti  Kristuksen  lauman  paimeneksi./ 
Sanojesi  lingolla  Sinä,  viisas,  karkotit  sen  kimpusta  rikolliset  niin  kuin  sudet  paljastaen  heidät 
säälimättä./  Ja  kun  he  kateellisina  vangitsivat  Sinut,  Sinä,  vakaamielinen  Krysostomos,/  kuljit 
laumasi  tähden  pitkän  tien,  jolla  kuolitkin,/  mutta  nyt  Sinä olet  palannut  hallitsevaan  kaupunkiin 
jakaen jumalallisia armolahjoja. 

Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  nähdessään  yliluonnollisen  ihmeen  Joosef  joutui  hämmästyksen  valtaan./ 
Hän, Sinun kihlattusi  ja  suojelijasi,  ymmärsi  silloin  ne ennuskuvat,  jotka olivat  toteutuneet Sanan 
siemenettömässä  sikiämisessä:/  kerittyihin  villoihin  laskeutuneen  kasteen,/  ilmiliekissä  palaneen, 
mutta tulessa kulumattoman orjantappurapensaan  /  ja Aaronin  versovan sauvan./  Ja  todistaen  hän 
huudahti papeille:/ Neitsyt synnyttää pysyen synnytyksen jälkeenkin Neitseenä. 

Neljännen säv:n 1. antifoni  vig.s.303. 

Prokimeni, 4.säv. 

Suuni puhuu tiedon sanoja, sydämeni pohtii viisautta. 
Liitelauselma: Kuulkaa tämä, kaikki kansat, kuunnelkaa, maan asukkaat. 

Evankeliumi. Psalmi 50(51). 

Kunnia... 2.säv. 

Tänään piispojen joukot karkeloivat kanssamme kunnioittaen Sinun muistoasi, oi piispa ja pyhittäjä 
Krysostomos, kirkon valistaja. 

Nyt... 6.säv. 

Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, / Armollinen, puhdista meidät / monista synneistämme. 

Armahda minua,  Jumala,  /  Sinun  suuresta  armostasi,  /  pyyhi  pois minun  syntini  /  Sinun  suuresta 
laupeudestasi. 

Stikiira, 6.säv. 

Kultapuheinen  Krysostomos,  Sinä  osoittauduit  kultaääniseksi  pasuunaksi,  /  joka  kultasit 
uskovaisten  sydämet  kultapunoksisin  opetuksin.  /  Oi  pyhittäjäisä,  profeetallisesti  kulki  Sinun



opetustesi ääni // ja niin Sinä valistit kaikki maailman ääret. 

Jumalansynnyttäjän kanoni (tropareita irmoksineen 6), ja kaksi pyhän kanonia (tropareita 8). 
Jumalansynnyttäjän  kanoni,  jonka  akrostikon  on:  Iloitse,  Sinä  ilon  asumus  ja  murheen  päästö. 
Johanneksen oodi. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 
vig.s.284. 
"Ihmeitätekevä Mooseksen  sauva,  /  jaettuansa  ristinmuotoisella  lyönnillä  meren  kahtia,  /  kukisti 
muinoin  faraon,  sotavaunujen  herran,  /  mutta  pelasti  jalan  pakenevan  Israelin,  /  joka  veisasi 
Jumalalle virren." 

Troparit 

Iloitse, Sinä  lunastus vanhasta kirouksesta ja siunauksen  lähde! Iloitse, Sinä elämän Äiti,  tuonelan 
kukistus  ja  kuoleman  poisto!  Iloitse,  Sinä  murheesta  päästäjä  ja  ilon  tilava  sija!  Iloitse,  veisuin 
ylistettävä Jumalansynnyttäjä! 

Iloitse, nuhteeton, Sinä sanan sanalliset ja elävät vaunut! Iloitse, Sinä Daavidin moninimiset vaunut, 
tuhatkertaiset vaunut! Iloitse, Sinä kerubeita verrattomasti korkeampi ja serafeita ylevämpi! 

Iloitse,  Sinä  henkivoimia  pyhitetympi  Jumalan  Morsian!  Iloitse,  Sinä  kaikkea  luotua  luontoa 
korkeampi!  Iloitse,  Sinä  Jumalan  palatsi!  Iloitse,  Sinä  tulinen  valtaistuin!  Iloitse,  Sinä 
kirkasvaloinen lamppu! Iloitse, Sinä tuhatniminen Valtiatar! 

Iloitse,  saastaton,  Sinä  Iisain  juuresta  kasvanut  vesa!  Iloitse,  Sinä  jota  Aaronin  versovat  sauva 
muinoin  edeltä  kuvasi  salaisesti  ja  syvästi,  sillä  niin  kuin  se  kantoi  pähkinöitä,  kannoit  Sinä 
Kristuksen! 

Pyhän kanoni. Theofaneksen runo. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, / sillä Hän vapautti Israelin orjuudesta. 
/  Kohottakaamme  voittoveisu  ja  huutakaamme:  /  Sinulle,  ainoalle  Valtiaalle,  me  ylistystä 
veisaamme!" 

Troparit 

Sinä,  isä  Krysostomos,  talletit  sieluusi  Hengen  aarteen,  ja  siitä  Sinä  puheissasi  jaat  kirkolle 
rikkautta. Ansiosi mukaisesti se viettää jumalallista paluutasi. 

Sinä,  Krysostomos,  kaunistit  kultasanoin  kirkon  pyhitetyn  vaatteen,  jonka  Kristus  kerran  kutoi 
verestään. Sen tähden se viettää ansiosi mukaisesti jumalallista paluutasi. 

Sinä  osoittauduit  Kristuskulmakiven  kirkon  horjumattomaksi  kallioksi,  tukipylvääksi  ja 
perustukseksi, ja sille Sinä, viisas piispa, rakensit jumaliset puheesi kivien tavoin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  ainoa  aviota  tuntematon,  puhdas,  ainainen  neitsyt  Mari,  Jumalansynnyttäjä,  puhdas,  valittu 
Valtiatar, kaikkien luotujen loistava Hallitsijatar, Sinut me kaikki olemme saaneet toivoksemme.



Pyhän toinen kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan kultakieliselle kolmannen sävelmän. Joosef. 

1. veisu. 3.säv. Irmossi 
koko 3.säv. sukanoni vig.s. 153162. 
"Hän,  joka  muinoin  jumalallisella  kädenojennuksella  vedet  yhteen  paikkaan  keräsi  /  ja  Israelin 
kansalle  meren  kahtia  jakoi,  /  on  meidän  Jumalamme,  ja  Hän  on  korkeasti  ylistetty.  /  Hänelle 
ainoalle veisatkaamme, / sillä Hänen kunniansa on suureksi tullut." 

Troparit 

Oi  jumalallisen  armon  nimeä  kantava  Johannes,  Sinä  Jumalaa  julistava  kultaääninen  suu,  Sinä 
sanojen  kirkkaus,  kirkasta  rukouksillasi  minunkin  mieleni,  että  voisin  veisuin  ylistää  paluusi 
muistoa. 

Vaikka Sinä, pyhittäjä, olitkin laskenut  luonnon sitein maan alle, niin Sinä koitit meille,  lapsillesi, 
jälleen  aamutähtenä,  ihmisiä  valaisevana  aurinkona,  jumalisuuden  valistajana,  ja  levität  meille 
ihmeitten runsaita säteitä. 

Sinun kultasanaisen suusi opetukset ja kultasävelmät täyttivät kaiken auringon alla ja nyt palatessasi 
Sinä, pyhittäjä, säteilet kaikille parannusten valkeutta hävittäen kärsimysten pimeyden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalasta  puhuen Sinä,  jumalallinen Krysostomos,  selitit  Sanan  ainutkertaisen  persoonan,  vaikka 
Hän  ilmestyikin  kahdessa  luonnossa  otettuaan  lihan  puhtaasta  Neitseestä,  jota  me  lakkaamatta 
ylistämme ja uskoen kunnioitamme. 

Katabasia  Temppeliinkäynnin juhlan kanoni 

"Aurinko  kulki  muinoin  kuivaksi  maaksi  muuttuneen  meren  pohjan  ylitse,  /  sillä  vesi  seisahtui 
molemmin puolin niin kuin muuri / ja kansa kulki jalan meren yli. / Sen tähden se veisasi otollisesti 
Jumalalle: / Veisatkaa Herralle, sillä Hän on ylen korkea." 

Jumalansynnyttäjän kanoni. 3. veisu. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Taivaan  avaruuden  Luoja  /  ja  seurakunnan Rakentaja!  /  Vahvista  minua  rakkaudessasi  /    Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, / oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Iloitse,  Valtiatar,  Sinä  uskovaisten  voimallinen  ase!  Iloitse,  Sinä  vahva  suojelus!  Iloitse,  Sinä 
puolustus!  Iloitse,  Sinä  syntisten  apu!  Iloitse,  Sinä  Sinuun  turvautuvien  muuri!  Iloitse,  Sinä 
maailman ilo! 

Iloitse, Sinä ihmisten pelastuksen vahva perustus! Iloitse, Sinä Adamin ja Eevan uusi kutsu, jonka 
kautta he saivat takaisin vanhan hyvän osansa! Iloitse, Sinä joka jälleen aukaisit paratiisin! 

Iloitse, Sinä palamaton pensas! Iloitse, Sinä valkeuden vaunut! Iloitse, Sinä Auringon pilvi! Iloitse, 
Sinä Kuninkaan kunniakas ja paljon puhuttu istuin! Iloitse, Sinä Kristuksen, elävän Jumalan, elävä 
kaupunki!



Iloitse, puhdas Valtiatar, Sinä aviota tuntematon Äiti! Iloitse, Sinä kyntämätön ja viljelemätön maa, 
joka kasvatit kaikkien Viljelijän! Iloitse, Sinä totuuden kasvattanut maan! 

Pyhän kanoni. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra / eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, / jota kaikki luodut 
ylistävät: / Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra." 

Troparit 

Kultaisin opetuksin Sinä, viisas isä, kultasit kirkon seppeleen ja puheittesi kauneudella teit suureksi 
sen ihanuuden. Sen tähden se kunnioittaa Sinua ansiosi mukaisesti. 

Vaivannäköjesi  höyryt  levittävät kedon  liljojen  tavoin  tuoksuaan,  sillä  niillä Sinä, pyhittäjäpiispa, 
olit Jumalan mieleen vaaroissa, ahdistuksissa ja kaukaisella maalla. 

Oi  Krysostomos,  Sinun  puheittesi  hedelmät  tuoksuvat  kuin  kukkaset  tiukkuen  hengellisesti 
viisauden jumalallista suloa ja nytkin levittäen meille käytännön hyveitten hyvää hajua. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä  pysyit  jakautumattomana,  vaikka  pukeuduitkin  minun  tähteni  lihaan  Neitseestä.  Sen  tähden 
minä kumarran Sinua, Kristus, kahdessa olemuksessa, kahdessa tahdossa ja kahdessa toiminnassa. 

Pyhän toinen kanoni. Irmossi 
vig.s.154. 
"Kaikkivaltias Herra, / joka olet olemattomuudesta olemiseen saattanut kaiken Sanalla luotavan / ja 
Hengellä täydelliseksi tehtävän, / vahvista minua Sinun rakkaudessasi." 

Troparit 

Sokaistunut kuningatar kätki Sinut, kirkkaan lampun, maanpaon syövereihin, mutta Kristus palautti 
Sinut entistä korkeampaan lampunjalkaan. 

Sinä,  Johannes  Krysostomos,  palasit  tiukkuen  ihmeitten  virtoja  ja  kummuten  parannusten  jokia 
niille, jotka uskolla kunnioittavat paluusi muistoa. 

Puheita  tulviva  kullanhohtoinen  Niili  on  palannut  ihmeissä.  Kiiruhtakaamme  kaikki  uskolla 
ammentamaan, niin saamme kaikkea yltäkylläisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Mainen luonto ei kykene veisuin ylistämään Sinua, jolle enkelit veisaavat Jumalan ruumiillistajana, 
mutta uskolla me, Sinun palvelijasi, rohkenemme veisata Sinulla ja ylistää Sinua. 

Katabasia 

"Herra,  joka  olet  Sinuun  uskovien  vahva  turva!  /  Vahvista  Seurakuntasi,  /  jonka  olet  kalliilla 
verelläsi ansainnut." 

Katismatropari, 8.säv.



Sinä  sait korkeudesta oppia  viisauden  ja  Jumalalta puheen armon,/ Sinä  loistit kaikille kuin kulta 
sulatusuunissa,/  saarnasit  Pyhän Kolminaisuuden  ykseydestä  ja  keihästit  sanoillasi  rahanhimoisen 
eksytyksen./ Kun Sinä  innokkaasti  nuhtelit  kuningatartakin,  Sinut,  autuas  Johannes Krysostomos, 
erotettiin  epäoikeudenmukaisesti  laumastasi./  Rukoile  Kristusta  Jumalaa,  että  Hän  antaisi 
rikkomusten päästön meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Sinussa, oi Neitsyt, sikisi yliluonnollisesti  ja ihmeellisesti yksi Kolminaisuudesta,/  ja Sinä synnytit 
Hänet  selittämättömästi  ja  käsittämättömästi./  Niin  Sinä  teit  muinoin  karkotetun  ihmisluonnon 
osalliseksi  jumalallisesta  luonnosta./  Sen  tähden  me,  Sinun  synnytyksesi  pelastamat,  olemme 
kokoontuneet  /  ja  omien  sanojesi  mukaisesti  velvollisuutemme  mukaisesti  ylistämme  Sinua 
autuaaksi,/ ja me rukoilemme Kristus Jumalaa antamaan rikkomusten päästön meille, jotka uskolla 
ylistämme Sinua, Hänen Äitiänsä. 

Jumalansynnyttäjän kanoni. 4. veisu. Irmossi 
vig.s.287. 
"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 

Iloitse,  Jumalansynnyttäjä,  Sinä  Isän  heijastuksen  koitto  ja  Isästä  ennen  aamutähteä  nousseen 
Auringon  koitto,  keveä  ja  elävä  pilvi!  Iloitse,  Neitsytäiti!  Iloitse,  siunattu!  Iloitse,  ylistetty  ja 
nuhteeton! 

Sinä,  Valtiatar,  olet  sietämättömän  ja  aineettoman  hiilen  kultainen  suitsutusastia,  jossa  poltettiin 
Adamin  tottelemattomuuden  rikki  revitty  käsikirjoitus. Minä  huudan  Sinulle:  Iloitse!  sillä  Sinun 
kauttasi on kaikille annettu ilo, ihanuus ja nautinto. 

Sinä olet ihmisten ylistys, kunnia ja kerskaus ja enkelten seppele ja kruunu. Sen tähden me, taivas ja 
maa, muodostaen yhden sointuisan kirkon, huudamme Sinulle: Iloitse! Iloitse, maailman Valtiatar! 
Iloitse, Sinä kaikkien ihmisten apu! 

Iloitse, Neitsyt, Sinä puhdas, kuudenkymmenen soturin ympäröimä kantotuoli, jota Salomo ennalta 
kuvasi!  Iloitse,  Sinä  hengellisen  pyhityksen  kultainen  astia!  Iloitse,  Sinä  kultaiset  pihdit!  Iloitse, 
Sinä tulta kantava pensas! Iloitse, Sinä portti, portaat ja silta! 

Pyhän kanoni. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, / että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta vuoresta / 
 ainoasta Jumalansynnyttäjästä /  peloissaan kiitti voimaasi." 

Troparit 

Sinä,  piispa,  osoittauduit  uudeksi  Abrahamiksi,  joka  uhrasit  uutena  Isakina  henkesi  ja  kannoit 
salaisen kokonaisuhrin omantunnon tulessa. 

Sinä, jumalankantaja, osoittauduit käytännön elämän portaiksi, esikuvanasi Jakob, sillä sydämessäsi



Sinä kannoit jumalallisten ajatustesi nousua. 

Kielesi  salaisella  sauvalla  Sinä,  autuas,  halkaisit  raamatun  koko  syvyyden  ja  Mooseksen  tavoin 
kuljetit ihmiset uskon tietoon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse,  sinä  kaikkien  pelastuksen  aarre!  Iloitse,  Sinä  parannusten  hengellinen  lähde!  Iloitse, 
Jumalansynnyttäjä, Sinä pyhä vuori, jonka profeetta näki ennalta! 

Pyhän toinen kanoni. Irmossi 
vig.s.156. 
"Herra,  Sinä  osoitit  meitä  kohtaan  voimallisen  rakkautesi  /  antaessasi  meidän  edestämme 
kuolemaan ainokaisen Poikasi. / Sen tähden me kiittäen huudamme Sinulle: / Kunnia olkoon, Herra, 
Sinun voimallesi." 

Troparit 

Tulkaa,  te  sanojen  rakastajat,  kunnioittakaamme  riemuisin,  pyhitetyin  sanoin  sanojen  suurta 
mestaria hänen nyt palatessaan, sillä viisain sanoin hän osoitti turhanaikaiset puheet lörpöttelyksi. 

Sinä, Krysostomos, annoit meille opetusrikkautesi autuuden.  Jumalallisen armon  rikkaudella Sinä 
nuhtelit selvästi ja lain mukaisesti ahneuden rikkautta voimallisesti tarjoavaa kättä. 

Sankarien  nuolet  mursivat  hirmuvaltiaitten  raakuuden,  ja  Sinä,  pyhitetty  Krysostomos,  sait  lihan 
heikkoudessakin enkelimäisesti eläen voiton Sinua ennen vainonneista palvelijoistasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Henkijoukot ylistävät veisuin Sinua, Neitsyt, puhdas Jumalan Morsian, sillä Sinä synnytit puhtaasta 
kohdustasi muuttumatta lihan ottaneena Hänet, johon he eivät kykene katsomaan. 

Katabasi 

"Sinun  hyvyytesi,  oi  Kristus,  peitti  taivaat,  /  sillä  Sinä  lähdettyäsi  väkevyytesi  arkista,  puhtaasta 
Äidistä,  /  ilmestyit  kunniasi  temppeliin  lapsukaisena.  /  Sen  tähden  on  kaikki  täynnä  Sinun 
kiitostasi." 

Jumalansynnyttäjän kanoni. 5. veisu. Irmossi 
vig.s.289. 
"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 

Suo minun lähtöhetkelläni päästä murheetta ohi henkien sotajoukkojen ja hirveitten partioitten, että 
voisin iloiten huutaa Sinulle: Iloitse, Valtiatar! Iloitse, Sinä kaikkien häpeään joutumaton toivo! 

Iloitse, Sinä nuhteeton, jossa sikisi ilo! Iloitse, sinä puhtauden purppurainen, sulotuoksuinen kukka! 
Iloitse, Sinä neitseyden kirkkaanpunainen ruusu ja Jumalan ihana tuoksurasia!



Iloitse, Sinä  salainen mirhaastia,  josta kumpuaa  sulotuoksuista mirhaa!  Iloitse, Sinä  jumalallinen 
lähde,  josta  virtaa  elävä  vesi!  Iloitse,  Valtiatar,  Sinä  viljelemätön  viinipuu,  joka  kannoit 
hedelmänäsi elämän Rypäleen! 

Iloitse,  Sinä  läpikäymätön  portti,  jonka  kautta  Kristus  Herra  on  kulkenut!  Iloitse,  Sinä  joka 
synnytykselläsi aukaisit paratiisin portit! Iloitse, Sinä jonka tähden taivas iloitsee ja maa karkeloi ja 
ylhäiset yhtyvät alhaisiin! 

Pyhän kanoni. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut / tietämättömyyden yössä olleet maanääret, / valaise 
minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra." 

Troparit 

Vaivojesi  uroteoilla  Sinä,  Krysostomos,  kaunistit  pyhitetyn  vaatteesi  ja  osoitit  piispuuden 
kirkkauden. 

Sinä,  salaisuuksien  papillinen  palvelija,  kävit  urheasti  läpi  kilpataiston,  kun  Sinut  lähetettiin 
asumattomiin kaupunkeihin ja maanpakoon. 

Sanojesi  salamin  Sinä,  sanomattomien  salaisuuksien  tuntija,  jylisit  ylimaallista  tietoa  ja  annoit 
meille oppien sateen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun  Sinä,  Jumalansynnyttäjä,  synnytit  turmeluksetta  kylvämättömän  Poikasi,  Sinä  osoittauduit 
ainoaksi rinnallaan pienokaista kantavaksi Neitseeksi. 

Pyhän toinen kanoni. Irmossi 
vig.s.157. 
"Sinun tykösi, oi kaikkeuden Luoja, / Sinun tykösi, oi rauha, joka olet kaikkea ymmärrystä ylempi, / 
minä aamusta varhain kiiruhdan. / Ohjaa minua Sinun käskyilläsi, / sillä ne ovat valkeus." 

Troparit 

Kevään  tavoin  Sinä,  isä  tulit  palatessasi  levittämään  armon  kukkasin  hyvää  tuoksua  uskovaisten 
joukoille ja tekemään lopun pahuuden talvesta. 

Jumalallinen  virta,  armolahjojen  lähde  on  palannut!  Tulkaa,  janoiset,  ammentakaa  uskoen  ja 
jumalallisesti riemuiten elämän vettä! 

Kristuksen  kirkko  huutaa  Sinulle,  isä,  palatessasi:  Voi,  Sinä  minun  kauneuteni  kätkeydyit 
karkotettuna, mutta nyt olet palannut kauan kaivattuna luokseni! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  nuhteeton,  tee minulle  armolliseksi  kohdustasi  saapunut  lihaan  pukeutunut  Sana,  jota  Simeon 
temppelissä kantaessaan ylisti Luojana. 

Katabasia



"Jesaja  nähtyään  näyssä  Jumalan  kunnian  valtaistuimella  /  ja  taivaan  enkeleiden  ympäröimänä 
huusi:  /  Voi,  minua  mitätöntä!  Minä  näin  ennalta  lihaksi  tulevan  Jumalan,  /  jonka  vallassa  on 
ikuinen valkeus ja rauha!" 

Jumalansynnyttäjän kanoni. 6. veisu. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"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 

Iloitse,  Valtiatar,  Sinä  elävä  kotilo,  joka  värjäsit  puhtaista  veristäsi  purppuravaatteen  kaikkien 
Kuninkaalle! Iloitse, veisuin ylistettävä, Sinä joka peitit Adamin alastomuuden! 

Aineellinen leipä vahvistaa luonnollisesti  ihmisten sydämiä, oi Neitsyt,  ja kristittyjen sieluja tukee 
Sinun veisuin ylistetty pyhä nimesi. Sen tähden kaikki kielet huutavat Sinulle iloiten: Iloitse! 

Iloitse,  Sinä  kullanhohtoinen  lampunjalka!  Iloitse,  Sinä  jumalan  vastaanottanut  arkki  ja  maja! 
Iloitse,  Sinä  pyhä  vuori!  Iloitse,  Sinä  elävän  Jumalan  elävä  kaupunki!  Iloitse,  Sinä  Kristuksen 
palatsi! Iloitse, Sinä valon täyttämä jumalallinen temppeli! 

Iloitse, puhdas ja nuhteeton, Sinä luonnon suurenmoinen kukka! Iloitse, Sinä ihmissuvun yhteinen 
kalleus ja Jumalan antama armolahja! Iloitse, Sinä joka teit synnytykselläsi kunnialliseksi ihmisten 
kunniattoman luonnon! 

Pyhän kanoni. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Minä rukoilen Sinua, / oi ihmisiä rakastava Kristus Jumala, / vapauta minut synneistäni, / niin kuin 
Sinä olet päästänyt profeetan tuonelan syvyyksistä, / ja ohjaa minun elämääni." 

Troparit 

Sinä, viisas, keräsit sydämesi  syvyydestä kultaiset opetuksesi aarteeksi, niin kuin kullan metallien 
joukosta, ja jätit meille rikkaudeksi sanasi. 

Viettäen  pyhää  muistojuhlaasi,  oi  Krysostomos,  kansa  ylistää Herraa,  joka  valitsi  Sinut  ja  kutsui 
Sinut iankaikkisiin majoihin. 

Vaikka makaatkin kuolleena haudassa, niin elävänä Sinä, Krysostomos, kuitenkin  saarnaat puhein 
ja kirjoituksin maailmassa katumusta ja lupaat anteeksiannon niille, jotka hartaasti katuvat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kumartakaamme  Jumalana  ja Herrana Häntä,  jota Neitsyt  kantoi  käsivarsillaan  ja  joka  istuu  Isän 
helmassa, joka pukeutui lihaan mutta säilyi muuttumattomana. 

Pyhän toinen kanoni. Irmossi 
vig.s.158. 
"Syntien  pohjaton  syvyys  ympäröi  minua,  /  ja  henkeni  on  nääntymäisillään.  /  Mutta  ojenna 
voimallinen käsivartesi / ja pelasta minut, / niin kuin pelastit Pietarin, oi Johdattaja."



Troparit 

Järjetön  kuningatar  repäisi  Sinut  Kristuksen  kirkosta  ankarilla  nuhteillaan,  mutta  tuli  itse 
reväistyksi, ja loistavalla kuvallasi Sinä nuhtelet kuolemattomana. 

Sinä,  Krysostomos,  osoittauduit  kaiken  aikaansaavan  Hengen melodisesti  kaikuvaksi  soittimeksi, 
mutta  hirmuvaltias  kuningatar  tekeytyi  kyyn  tavoin  kuuroksi  veisuulle  ja maksoi Sinulle  kurjalla 
kuolemalla. 

Vaikka  kuolikin,  Krysostomos  opetti  selvästi  hallitsijoille  olevansa  kärsimyksistä  vapaa,  sillä 
oltuaan ensin tottelematon heidän käskyilleen, hän on nyt palannut rukouksissa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan  ihminen  Johannes  Krysostomos  käsitti  Sinut  yhdeksi  Neitseestä  lihan  otettuasikin  ja 
eläessäsi kaksinkertaisena, ja hän karkotti kauas erottamisen ja yhteen sekoittamisen. 

Katabasia 

"Vanhurskas Simeon näki omin silmin pelastuksen, /  jonka Jumala oli kansoille valmistanut. / Sen 
tähden hän huusi Sinulle: / Kristus, Sinä olet minun Jumalani!" 

Kontakki, 1.säv. 
(12.) 
Puhdas  kirkko  riemuitsi  salaisesti,  /  kun  puhtaat  jäännöksesi  tuotiin  takaisin,  /  ja  talletettuaan  ne 
kalliin  kullan  tavoin  /  se  jakaa  Sinun  esirukoustesi  kautta  alati  parannusten  armoa  niille,  jotka 
veisuin ylistävät Sinua, oi Johannes Krysostomos. 

Iikossi 

Tekojeni  lamppu  on  inhottava  ja  pelkään  kohdata  pyhitettyä  majaasi,  oi  pyhä  Johannes 
Krysostomos,/  mutta  ohjaa  Sinä  minua  ja  suorista  polkuni  antaen  minulle  katumusaikaa,  josta 
jumalallisesti  saarnasit./  Tyynnytä  moninaisten  himojeni  kuohut,/  ja  temmaten  minut  Beliarin 
ansoista pelasta minut  lopulta,/ että voisin veisuin ylistää arvosi mukaisesti  jumalallista paluutasi,/ 
niin kuin aiemmin rohkenin ylistää nukahtamistasi, oi Johannes Krysostomos. 

Synaksario 

Saman  kuun  27:ntenä  päivänä  pyhien  joukkoon  luetun  isämme,  Konstantinopolin  arkkipiispan 
Johannes Krysostomoksen jäännösten siirto. 

Säkeitä 

Kuolleena Sinä, oi Johannes, istut istuimellasi, mutta Jumalassa elävänä lausut: Rauha kaikille! 
Kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä tuotiin hengetön lasti. 

Samana päivänä pyhä kuningatar Markiane pääsi rauhassa loppuun pyhien Apostolien luostarissa. 

Säkeitä 

Kuningasten Kuningas Kristus vie elämästä kuningatar Markianen.



Samana päivänä pyhä Klaudinos pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Nähdessään sielusi erinomaisen kauneuden sielujen rakasta otti Sinut tykönsä, oi Klaudinos. 

Samana  päivänä  pyhittäjä  Pietari  Egyptiläinen  pääsi  rauhassa  loppuun  saavutettuaan  syvän 
vanhuuden. 

Säkeitä 

Vanhuus kokosi Sinut, Pietari, kypsän vehnän tavoin hautaan ikään kuin aittaan. 

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

Jumalansynnyttäjän kanoni. 7. veisu. Irmossi 
vig.s.292. 
"Tulen  liekit  peljästyivät  muinoin  /  Jumalan  alas  tulemista  Babylonin  pätsissä.  /  Sen  tähden 
nuorukaiset  ilosta kepein jaloin sen keskellä  ikään kuin niityllä karkeloivat  ja veisasivat: / Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Iloitse, Sinä ainoa miehestä tietämätön, Sinä ainoa turmeltumaton, Valtiatar, Neitsyt ja Äiti, lapsen 
synnyttäjä  ja  aviota  tuntematon!  Iloitse,  Sinä  outo  ja  peljättävä  salaisuus!  Iloitse,  Sinä  enkelten 
nautinto! Iloitse, Sinä ihmisten ilo! 

Iloitse,  Jumalan Morsian,  Sinä  kuningasten  kuninkaan  Kristuksen  elävä  kaupunki  Siion,  josta  on 
puhuttu suuria! Iloitse, Sinä portaat, joita myöten me siirrymme taivaaseen maasta ja turmeluksesta 
elämään! 

Sinä, Neitsyt, osoittauduit Jumalan istuttamaksi kukkaniityksi, Jumalan kasvattamaksi tuoksuvaksi 
puutarhaksi,  josta  kasvoi  kuolemattomuuden  kukka.  Sen  tähden  me  huudamme  Sinulle  yhteen 
ääneen: Iloitse! Iloitse, Sinä ilon antaja! Iloitse, Sinä ihanuuden lähde! 

Oi  kallis  Valtiatar,  lunasta  minut  himojen  kunniattomuudesta,  että  voisin  iloiten  huutaa  Sinulle: 
Iloitse! Iloitse, Sinä puhtauden lähde! Iloitse, Sinä kaiken puhtauden kammio! Iloitse, Sinä Jumalan 
astia! Iloitse, Sinä Kristuksen huone! 

Pyhän kanoni. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Kiitetty  olet  Sinä,  Herra,  meidän  isiemme  Jumala,  joka  vilvoitit  nuorukaisia  pätsissä  ja  säilytit 
Synnyttäjäsi neitseenä synnytyksen jälkeenkin!" 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, osoittauduit Jumalan tarkaksi  julistajaksi  ja maailmassa syntiä tehneitten yhteiseksi 
puolustajaksi, joka takasit katumuksen. 

Kullan  tavoin Sinua,  piispa,  kuumennettiin  vaarojen  pätsissä, mutta Sinä  et  sulanut  etkä  palanut, 
vaan osoitit kärsimyksesi koetelluksi kullaksi.



Sinä,  pyhittäjäisä,  et  puutunut  taistoissa,  Sinä  et  pelännyt  hallitsijoita,  etkä  pitänyt  vääryyttä 
oikeudenmukaisuutta parempana, josta lesken peltokin todistaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä keveä pilvi! Iloitse, Jumalansynnyttäjä, Sinä portti, jonka läpi on käynyt yksin meidän 
Jumalamme, sinusta muuttumatta ja siemenettä, turmeluksetta syntynyt Poika. 

Pyhän toinen kanoni. Irmossi 
vig.s.159. 
"Sinä, joka muinoin kolmelle hurskaalle nuorukaiselle Kaldean liekeissä kasteen langetit, / kirkasta 
jumaluuden valistavalla tulella meidätkin, /  jotka huudamme: / Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala." 

Troparit 

Kun  Sinä,  viisas,  hoivasit  vääryyttä  kärsinyttä  leskeä,  röyhkeä  nainen  teki  Sinut  muukalaiseksi 
isänmaallesi, koska itse oli muukalainen viisaille opetuksillesi. 

Sinä, Johannes Krysostomos, suuri valistaja, palasit  ikään kuin pilviin peittynyt aurinko  ja valistit 
kultaisten opetustesi salaisella kirkkaudella kaikki valistetut. 

Tänään  juhlaa  viettävä  kirkko  huutaa  Sinulle:  Minä  ojennan  käteni  puoleesi,  oi  Krysostomos, 
sulkeakseni Sinut syliini, kun Sinä palaat iäti rakastettuna. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä tulit temppeliin ikään kuin hengellistä hiiltä kantavina pihteinä, oi puhdas,  ja otettuaan Hänet 
käsiinsä Simeon kirkastui ja ennusti selvästi kärsimyksen vertauskuvat. 

Katabasia 

"Sinua, Jumalaa Sanaa, joka lähetit kasteen tulisessa pätsissä Jumalasta saarnanneille nuorukaisille, 
/ Sinua,  joka sijoituit puhtaan Neitseen kohtuun,  / me ylistämme  ja Sinulle hartaasti veisaamme: / 
Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala." 

Jumalansynnyttäjän kanoni. 8. veisu. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Kiittäkää, te kolminaisuuslukuiset nuorukaiset, Jumalaa, Isää Luojaa. / Veisatkaa kiitosta Sanalle, / 
joka tuli alas  ja muutti  tulen kasteeksi,  /  ja kaikkein pyhintä Henkeä,  /  joka antaa kaikille elämän, 
ylistäkää iankaikkisesti." 

Troparit 

Iloitse,  Sinä  Iisain  juuresta  puhjennut  vesa!  Iloitse,  Sinä  joka  kastelematta  kannoit  ihanan  kukan 
Kristuksen!  Iloitse,  Sinä  hedelmällinen  vuori!  Iloitse,  Sinä  varjoisa  vuori!  Iloitse,  Sinä  Jumalan 
vuori, jonka Sana on valinnut asuinpaikakseen iankaikkisuudesta asti! 

Karkota vahvan puolustuksesi rautasauvalla kurjaa sieluani ympäröivät  ja  sitä kauheasti piirittävät 
himot niin kuin haukkuvat koirat ja karjuvat pedot, että voisin huutaa Sinulle: Iloitse, Neitsyt! 

Sinä,  ihana  naisten  joukossa,  tulit  täysin  ihanaksi  synnyttäessäsi  ihmislapsia  ihanamman  ja



kauniimman  Kristuksen.  Sen  tähden  me  iloiten  huudamme  Sinulle:  Iloitse!  Iloitse,  puhdas, 
armoitettu Jumalansynnyttäjä! Iloitse, Sinä luomakuntaa kunniallisempi! 

Iloitse,  Jumalansynnyttäjä,  Sinä  louhimaton  vuori,  jonka  Danien  muinoin  näki  ja  josta  lohkesi 
kulmakivi!  Iloitse,  Sinä  Jumalan  vastaanottaneet,  hiiltä  kantavat  pihdit!  Iloitse,  Sinä  aineettomia 
enkeleitä pyhempi! Iloitse, Sinä luomakuntaa kalliimpi! 

Pyhän kanoni. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Pätsissä Jumalaa  julistavat nuorukaiset polkivat  tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Sinun  Jumalaa  julistava  kielesi,  oi Herran  piispa,  kaikui  ikään  kuin  kullattu  pasuuna  taivaasta  ja 
karkotti eksytyksen. 

Älä  lakkaa  rukoilemasta  pelastusta  laumallesi,  Sinä  sanomattomien  salaisuuksien  papillinen 
palvelija, ylhäisten salaisuuksien tuntija ja Kolminaisuuden puolustaja. 

Älä  lakkaa  rukoilemasta  pelastusta  palvelijoillesi,  Sinä  Kolminaisuutta  palveleva  piispa  ja 
enkelikuorojen asuinkumppani. 

Jumalansynnyttäjälle 

Yliluonnollisesti  sikisi  Sinun  kohdussasi,  oi Neitsytäiti,  viljelemätön  rypäle,  jonka  Sinä  synnytit. 
Oikein me kaikki siis huudamme Sinulle: Iloitse! 

Pyhän toinen kanoni. Irmossi 
vig.s.161. 
"Sietämättömään  tuleen  syöstyinä  /  nuorukaiset,  jumalan  pelvon  sankarit,  /  liekeistä  vahinkoa 
kärsimättä  veisasivat  jumalallisen  virren:  /  Kaikki  Herran  luodut  kiittäkää  Herraa  /  ja  korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Oi pyhittäjäisä, Sinä  ravitset kirkkoa,  joka oli  ravinnut Sinut  jumalisuuden maidolla, Sinä, autuas 
Krysostomos, jaat sille jumalallisen armon seitsenkertaista leipää ja vuodatat juomaksi parannusten 
viiniä. 

Sinun opetustesi ääni, oi isä, levisi kaikkeen maahan, ja järjetön kuningatar luuli voivansa karkottaa 
Sinut  paikallisesti,  mutta  erehtyi,  sillä  korkealla  vaeltavan  jättiläisen  tavoin  Sinä  valistat  kaiken 
sanojesi sätein. 

Sinä uskovaisten  joukko, kirkastu  tänään  riemuiten ottaessasi  vastaan erinomaisen opettajan,  sillä 
hän on tullut jakamaan kaikille ehtymätöntä armoa. Ammentakaamme runsaasti sitä riemuiten. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylistäen  sanomatonta  valtaasi,  oi  Jumalihminen,  Simeon  lausui:  Näen  Sinut Äitisi  sylissä,  mutta 
tiedän Sinut  jumaluutesi  luonnossa  lähestymättömäksi. Kuinka Sinut,  Sana,  kannetaan  käsin,  kun 
Sinä pidät kädessäsi koko luomakuntaa?



Katabasia 

"Sietämättömään  tuleen  syöstyinä  /  nuorukaiset,  jumalan  pelvon  sankarit,  /  liekeistä  vahinkoa 
kärsimättä  veisasivat  jumalallisen  virren:  /  Kaikki  Herran  luodut  kiittäkää  Herraa  /  ja  korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Jumalansynnyttäjän kanoni. 9. veisu. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Kaikki  ihmettelivät  Jumalan  sanomatonta  alentumista,  /  sillä  omasta  tahdostaan  Korkein  alensi 
itsensä, / tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. / Sen tähden me uskovaiset / kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Katso,  kaikki  sukupolvet  ylistävät  autuaaksi  Sinua,  aina  autuaaksi  ylistettävää,  niin  kuin  itse,  oi 
Jumalansynnyttäjä,  ennustit  jumalallisesta  Hengestä.  Ja  ne  huutavat  Sinulle,  ilon  synnyttäjälle: 
Iloitse! Iloitse, Sinä elämän aarre! Iloitse, Sinä sielun hunajaa tiukkuva lähde! 

Sinä, puhdas Valtiatar, oikaisit esiisä Adamin horjahduksen ja muutit Eevan murheen iloksi. Siksi 
me huudamme Sinulle, ilon alkusyylle: Iloitse! Iloitse, Sinä uskovaisten ilo! Iloitse, Sinä kristittyjen 
riemu! 

Oi  oikein  huutaa  Sinulle:  Iloitse!  Sillä  iankaikkinen  ilo  asusti  olemuksineen  Sinussa,  Neitsyt 
Jumalansynnyttäjä.  Iloitse,  Sinä  nautinnon  paratiisi!  Iloitse,  Sinä  kuolemattomuuden  kultavetinen 
lähde! Iloitse, Sinä josta kumpuaa totista nektaria! 

Sinun  rakkautesi,  oi  veisuin  ylistettävä,  lävistää  suloisin  nuolin  sydämeni  ja  pakottaa minut  alati 
huutamaan  Sinulle:  Iloitse!  ja  lausumaa:  Iloitse,  Sinä  tyyni  satama!  Iloitse,  Sinä  joka  hukutit 
hengellisen faraon, Sinä suloinen, helppokulkuinen meri! 

Pyhän kanoni. Irmossi 
(8.säv.12,L) 
"Lainantajalle  vuorella  tulessa  ja orjantappurapensaassa  /  edeltä  ilmoitettua /  ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa / me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme." 

Troparit 

Sinä, kultainen isä, osoittauduit kultavirraksi, sillä Sinun kultainen suusi ja suloinen kielesi tuottavat 
oppien tulvameren ja kastelevat helteen paahtamat sielut. 

Raamatun,  läpikulkemattoman  meren,  Sinä,  isä,  teit  maailmalle  sanan  purjeen  levittäen 
purjehdittavaksi ja niin Sinä johdatit mielen hukkumattomaan tietoon. 

Ammentaen  tyhjentymättömän  lähteen  vesistä  Sinä,  Krysostomos,  vuodatit  kirkolle  oppien  joen. 
Siitä me kaikki janoavat saamme ammentaa kullanhohtoista vettä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Palava mutta tulessa kulumaton pensas edeltä kuvasi muinoin Moosekselle Siinain vuorella Sinun 
kohtuasi, oi Neitsyt, joka otti vastaan tahrattoman tulen, Jumalan!



Pyhän toinen kanoni. Irmossi 
vig.s.162. 
"Oi  tavatonta,  jumalallista  ihmettä!  /  Suljetun  neitseellisen  portin  läpi  käy  kaikille  selvästi 
nähtävällä tavalla Herra. / Ollen Jumala on Hän sisälle mennessään ruumista vailla, / mutta lihaan 
pukeutuneena Hän ulos  tullessaan  ilmestyy  portin  pysyessä  suljettuna.  /  Sen  tähden me Neitsyttä 
Jumalanäitinä sanomattomasti ylistämme." 

Troparit 

Enkelten  sotajoukko,  profeettain  joukko  ja  apostolien  ja  marttyyrien  jumalallinen  kuoro 
riemuitsevat kanssamme osallistuen kirkkaasti Sinun juhlaasi, oi autuas, ja pitäen velvollisuutenaan 
veisuin ylistää Sinun armolahjojasi, sillä eläessäsi Sinulla oli niitä kaikkia ylen määrin. 

Katso,  jumalallisten  armolahjojen  kullanhohtoinen  ulappa,  maailman  valkeus  on  koittanut,  ylen 
korkea,  jumalallinen  soihtu  on  syttynyt.  Tulkaa,  veljet,  täyttykäämme  valolla,  nauttikaamme  ja 
kastelkaamme sydämemme kaikki veisuin ylistäen Kultasanaista. 

Oi autuas, ota kahden rovon tavoin vastaan varattoman ja aran sieluni veisu. Kaikesta hyvyydestä se 
on  kurjasti  tullut  leskeksi, mutta  jumalallisen  rikkauden  halu  innostaa  sitä  jumalallisen  hyvyyden 
jäljittelemiseen. Ota se vastaan ja anna minulle runsaat armolahjat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Käydessäni minä vapisen, sanoi Simeon, mutta pidellessäni Sinun Poikaasi, oi Neitsyt, Häntä, joka 
katsellaan  järkyttää  koko maan,  saan  voimaa.  Jumalallisten  ennustusten  toteutuessa  minä  pääsen 
vapisevasta lihasta ja vien iloiten tuonelassa olevillekin lunastuksen ilosanoman. 

Katabasia 

"Lain  ja kirjoituksien hämäryydessä / me uskovaiset näemme kuvauksen:  / Jokainen miehenpuoli, 
joka esikoisena syntyy Äidistä, on Herralle pyhitetty. / Sen tähden me iankaikkisen Isän esikoista  
Sanaa, / neitseellisestä Äidistä syntynyttä esikoista Poikaa ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Iloitse, Sinä kaupunkien kaupunki, kaikkien hallitsija,/ sillä tänään saat takaisin hyvän paimenesi ja 
piispasi,/  hunajaisen Krysostomoksen majan,/  sillä  hän  ohjasi  ja  pelasti  sinut  ja  koko maailman./ 
Ylistä häntä veisuin. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Peljättävä  on  suojeluksesi,  oi  Jumalan  kaunistama  Maria,  Jumalansynnyttäjä,/  ja  peljättävä  on 
kunniasi kaikessa maassa./ Sinussa me nyt kerskaamme,/ sillä Sinä olet välittäjänämme Poikasi  ja 
Luojasi edessä./ Sinun väsymätön esirukouksesi pelastakoon meidät kaikki. 

Kiitosstikiirat, 4.säv. 
(15,3,L) 
Kun  Sinä,  viisas  Krysostomos,  vuodatat  kultaa  kirkkaampia  pyhiä  opetuksiasi,  /  Sinä  rikastutat 
köyhtyneet mielet. / Sinä karkotat himojen synkeyden ja rahanhimon karvaan talven. / Sen tähden 
me  velvollisuutemme  mukaan  ylistämme  Sinua  autuaaksi  //  ja  kunnioitamme  jäännöstesi  tomua 
pyhityksen lähteenä.



Kun  Sinut,  pyhittäjäisä,  epäoikeudenmukaisesti  karkotettiin  laumastasi,  /  Sinä  sait  kokea 
ahdistuksia  ja  karvaan  maanpaon,  /  ja  niin  Sinä  sait  kokea  autuaan  lopun  urheana  taistelijana 
taisteltuasi  juonikasta  vastaan.  /  Sen  tähden  Kristus  kruunasi  Sinut  voittokruunulla,  oi  Johannes 
Krysostomos, // meidän sielujemme esirukoilija. 

Ylistettäköön  tänään  veisuin  autuasta  Krysostomosta,  /  tulipatsasta,  opetuksien  veden  täyttämää 
kuohuvaa  virtaa,  /  taivaallista  mieltä,  Jumalan  tuntemisen  kultaista  suuta,  /  syntisten  takaajaa, 
katumuksen jumalallista saarnaajaa, // kirkasta valistajaa ja taivaallista ihmistä. 

Hallitseva  kaupunki  on  saanut  kuninkaalliseksi  kaunistuksekseen  Sinun  jäännöksesi,  oi 
Krysostomos,  /  ja  niitä  se  kunnioittaa.  /  Sinun  sanoistasi  kerskaten  se  kutsuu  kokoon  koko 
maailman iloitsemaan / ja jumalallisesti osallistumaan ehtymättömistä armolahjoistasi, / ja se huutaa 
suureen ääneen: // Sinä, ylen hyvä Jeesus, olet palvelijaisi kunnia! 

Kunnia... 4.säv. Germanoksen runo 
(15,3,L) 
Kultaisella opetuksellasi  ja  sanoillasi Sinä,  isä Krysostomos,  / kastelit  jokaisen uskovaisen /  ikään 
kuin Jumalan vuodattama, Eedenistä salaisesti lähtevä, alusta asti neljään maan ääreen virtaava joki. 
/ Nyt Sinä,  Johannes,  olet  tuonut  kaupunkimme  asukkaaksi  jumalalliset  jäännöksesi  //  ja  rukoilet 
ylistystäsi veisaaville sielun pelastusta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 
(15,3,L) 
Oi  siunattu Jumalansynnyttäjä,  / varjele palvelijasi kaikkinaisista vaaroista,  / että me ylistäisimme 
Sinua, // meidän sielujemme toivoa! 

Suuri ylistysveisu, ja päätös. 

Liturgiassa  typikonpsalmit  ja  autuudentroparit  pyhän  kanonien  kolmannesta  ja  kuudennesta 
veisusta. 
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