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Joulukuun 8. 
Pyhän Annan siittämisen esijuhla, ja 
pyhittäjäisämme Patapioksen muisto 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 15.12.2008
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Tulkaa,  kokoontukaamme  nyt  hengelliseen  kuoroon  /  ja  ylistäen  veisuin  Kristusta  kantakaamme 
rakkaudella esijuhlan lahjoja, / otollisen ylistyksen, sukumme kerskaukselle, Jumalansynnyttäjälle, 
// ja kunnioittakaamme hänen vastoin odotuksia tapahtunutta sikiämistänsä. 

Puutarhassa  Anna  sai  vastoin  kaikkia  odotuksia  ottaa  vastaan  ilosanoman  /  ainoan 
Jumalanmorsiamen  syntymisestä.  /  Se  ilmaisi  selvästi,  //  että  ylistäessämme  häntä me uskovaiset 
saamme korjata paremman ja ihanamman nautinnon hedelmää. 

Pyhittäjän stikiira, 1.säv. 

Isä Patapios, / maistettuasi taivaallisia lahjoja Sinä jumalallisesti luovuit kaiken maallisen nautinnon 
osallisuudesta.  /  Sentähden  Sinä  saatkin  nauttia  taivaallisista  ihanuuksista  //  ja  veisuin  ylistää 
Kristusta. 

Pyhittäjän toisia stikiiroita, 1.säv. 

Isä  Patapios,  /  kuihdutettuasi  lihan  kiihkon  kilvoituksen  tulessa  Sinä  asuit  erämaassa,  kuten  Elia 
muinoin,  /  puhdistaen  mielesi  jatkuvalla  pyrkimyksellä  kohti  Jumalaa.  //  Rukoile  nytkin,  että 
meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Isä Patapios, / himottomuuden kaunistamana Sinut luettiin kilvoittelijain kuoroihin /  ja Sinä pääsit 
asumaan  pyhiin  majoihin,  /  sinne missä  vallitsee  laskematon  valkeus  ja  missä  on  elämän  puu.  // 
Rukoile nytkin, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Isä Patapios,  / Sinä  loistit valistajana Egyptistä ja kirkastat maailman  ihmeitten  loisteella.  / Sielun 
turmelevien sairauksien synkeyden Sinä karkotat / ja teet mitättömäksi pahojen henkien mustuuden. 
// Rukoile nytkin, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi  veisuin  ylistettävä  Valtiatar,  /  Sinä  uskovaisten  toivo  ja  tuki,  turva  ja  apu,  /  Sinua  me 
rukoilemme:  Varjele  palvelijoitasi  kaikilta  vaaroilta,  /  kun  me  uskolla  kumarramme  Poikaasi.  // 
Rukoile, että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun uuhi, viaton Valtiatar, / näki ristillä oman Karitsansa muodottomana ja kauneudettomana, / hän 
lausui  valittaen:  Voi,  suloisin!  /  Mihin  on  kadonnut  kauneutesi?  /  Mihin  ihanuutesi?  //  Mihin 
ulkomuotosi säteilevä armo, rakkain Poikani? 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Tropari, 8.säv. 

Sinussa, oi  isä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi  luotu, / sillä Sinä otit ristin ja seurasit 
Kristusta  /  ja  teoillasi  opetit  ylenkatsomaan  lihaa,  sillä  se  on  katoavainen,  /  ja  pitämään  huolta 
sielusta,  joka on katoamaton.  // Sen  tähden  iloitsee, oi pyhittäjä Patapios, Sinun  henkesi enkelten 
joukossa.
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Aamupalveluksessa 

Esijuhlan  ja  pyhän  kanonit,  joiden  akrostikon  yhdessä,  irmoksia  huomioimatta,  on:  Kristus 
aukaisee meille ilon portit, ja Jumalansynnyttäjän tropareissa: Georgioksen (runo). 

1. veisu. 2.säv. Irmossi 

Tulkaa,  ihmiset, / veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, /joka jakoi kahtia meren /  ja  johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, // sillä Hän on ylistetty. 

Troparit 

Jumalanäidin  jumalallinen sikiäminen  julistaa meille ennalta tänään  ilon aarteen aukaisemisesta  ja 
kirouksen murheen poistamisesta. 

Uskovaiset,  kerätkäämme  tänään  jumalallisten  sanojen  ihania  kukkia  ja  punokaamme  esijuhlan 
kiitosseppele ylistäen Neitsyttä hänen sikiämisensä johdosta. 

Pyhittäjän kanoni, sama säv. ja irmossi 

Troparit 

Viisas  isä  Patapios,  lapsesta  asti  pukeutuneena  ylhäältä  annettuun  väkevyyteen  ja  jumalalliseen 
voimaan, Sinä auliisti kävit kilvoituksen taistoon ja tuskaan. 

Viisas  Patapios,  jättäen  kokonaan  ajallisen  elämän  ja  hyljäten  maailman  Sinä  olet  nyt  saanut 
ylimaallisen kunnian, jonka kilvoitellen ansaitsit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas,  kun Sinä  vastoin  odotuksia  sikisit  tänään,  ihmissuku  sai  tiedon  uudesta  luomisesta  ja 
ilosanoman lapseksi ottamisesta. 

Pyhän toinen kanoni. Theofaneksen runo. 

2.säv. Irmossi 

Meren  syvyyteen  kukisti  muinoin  faraon  koko  sotajoukon  /  kaikkiväkevä  voima,  /  kun  taas 
kaikkipahan synnin / hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, // joka on suuresti kunnioitettu. 

Troparit 

Aikoessani  ylistää  loistavan  elämäsi  loistavia  urotekoja  minä  pyydän  Sinua,  pyhittäjä  Patapios: 
Rukoile,  että  minulle  annettaisiin  taivaasta  valistava  pilvi,  joka  poistaisi  tietämättömyyteni 
pimeyden. 

Hän, joka jumalallisella viittauksellaan muinoin kätki egyptiläiset syvyyteen, nosti Sinut maailman 
hämmingistä  ikäänkuin  syvyydestä,  valisti  Sinut  jumalallisella  tiedolla  ja  osoitti  Sinut  kirkkaaksi 
tähdeksi. 

Autuas  isä  Patapios,  kilvoituksen  suitsin  Sinä  alistit  lihan  himot  himottomuuden  rakkauteen  ja 
osoittauduit uskon kautta Jumalan puhtaaksi asumukseksi ja myrskyssä olevien tyyneksi satamaksi.
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Jumalansynnyttäjälle 

Maailmalle  lunastuksen  vanhasta  kirouksesta  antanut Lunastaja  syntyi  Sinusta, Neitsyt,  ihmiseksi 
tulleena.  Hän  on  osoittanut  pyhittäjä  Patapioksen  parannuslähteeksi  kaikille,  jotka  uskolla  häntä 
lähestyvät. 

Esijuhlan kanoni. 3. veisu. Irmossi 

Herra,  joka  ristinpuun  kautta  kuoletit  synnin!  /  Vahvista  itsessäsi  meitä  ja  istuta  pelkosi  meidän 
sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat. 

Troparit 

Puhaltakaamme  kirkkaasti  pasuunaan  jumalallisesti  kutsuen  koko  luomakuntaan  esijuhlan 
ylistykseen puhtaan Äidin jumalallisen sikiämisen johdosta. 

Tänään ihmisille tuodaan tarjolle  jumalallisia lahjoja ja armoa, kun hän sikiää,  joka on Kristuksen 
ihmeellisten armolahjojen aihe. 

Pyhittäjän kanoni, sama irmossi 

Troparit 

Sielusi voimilta nuorekkaana Sinä, pyhittäjä, kukistit kilvoituksen vaivannäöllä vanhan vihollisen ja 
paljasti sen juonet. 

Viisas  Patapios,  vaivannäkösi  tuotti  Sinulle  jumalallisen  palkan  vakuudeksi  elämässäsi  ihmeitten 
kirkkauden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä, kun Sinä vastoin odotuksia saavuit hedelmättömästä vaimosta,  jumalallisen 
teon kirkkaus teki lopun ihmisten entisestä hedelmättömyydestä. 

Pyhittäjän toinen kanoni. Irmossi 

Erämaa,  hedelmätön,  pakanallinen  seurakunta,  /  puhkesi  niin  kuin  lilja  kukoistukseen  Sinun 
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra. 

Troparit 

Kun  Sinä  erinomaisesti  kastelit  kyynelin  sielusi  kylvöksen,  Sinä  kannoit  jumalallisten  tekojen 
vehnää, jota säilytetään ylhäisissä varastoissa. 

Rakkaus  aseenasi  ikäänkuin  miekka  ja  suojanasi  jumalallisen  nöyryyden  kilpi  Sinä,  pyhittäjä, 
hävitit pahojen henkien joukot. 

Sinä,  pyhittäjä,  kukoistit  kilvoituksen  niityllä  kuin  lilja  ja  levität  hyvää  tuoksua niiden  sydämiin, 
jotka veisuin Sinua ylistävät ja uskolla viettävät muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjälle



5 

Synnyttäjäsi  kantamana  Sinä,  Herra,  murskasit  vallallasi  Egyptin  epäjumalat  ja  sieltä  kasvoit 
pyhittäjien paljous. 

Irmossi 

Erämaa,  hedelmätön,  pakanallinen  seurakunta,  /  puhkesi  niin  kuin  lilja  kukoistukseen  Sinun 
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra. 

Pyhittäjän katismatropar i, 3.säv. 

Jumalan autuuttama isä Patapios, / kyynelvirroin Sinä kuivatit ruumiin himot /  ja Sinusta kumpusi 
parannusten  virtoja.  /  Sentähden  lähestyessämme  kalliita  jäännöksiäsi  /  ja  hartain  uskoin 
kunnioittaessamme  ansiosi  mukaisesti  muistoasi  //  me  selvästi  saamme  ammentaa  armoa  ja 
laupeutta. 

Kunnia... 8.säv. 

Ottaen kantaaksesi Neitseestä meidän  tähtemme  syntyneen Sanan köyhyyden  / Sinä, autuas, pidit 
ajallista  ikäänkuin  ruohona.  /  Maistettuasi  tiedon  puusta  Sinä,  pyhittäjä,  osoittauduit  munkkien 
jumalalliseksi opettajaksi.  / Sentähden Sinä,  jumalankantaja Patapios,  innostit kaikki  jumalallisilla 
sanoillasi pyrkimään kohti enkelielämää. / Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten 
päästön meille, // jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Nyt... Esijuhlan tropari, 4.säv. 

Läpikäymätön  portti  syntyy  nyt,  valon  täyttämä  kaupunki  tulee  esille.  /  Tänään  enkeli  ilmoittaa 
vanhurskaille  ainoan  Puhtaan.  /  Sentähden  he  huusivat  iloiten  Luojalle:  //  Sinä  annat  meille 
hedelmän, turmeluksettomuuden lähteen. 

Esijuhlan kanoni. 4. veisu. Irmossi 

Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi / ja ylistin Sinua, // oi ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Oi Jumalansynnyttäjä, rauhaisasti riemuiten luomakunta tänään veisaa Sinulle esijuhlan ylistystä. 

Oi Neitsyt, taivas kirkastuu tyynessä riemussa julistaessaan ihmisille Sinun sikiämisesi. 

Pyhittäjän kanoni, sama irmossi 

Troparit 

Valkeuden asein Sinä, Patapios, yllätit näkymättömät viholliset sekä kukistit ja surmasit ne. 

Oi viisas, perustuksenasi kilvoituksen ja vaivannäön järkkymätön kallio Sinä et sortunut vihollisten 
aallokossa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, ihmisten luonto saa tänään Sinun sikiämisesi Jumalan tykö pääsemisen aluksi.
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Pyhittäjän toinen kanoni. Irmossi 

Herra,  Sinä  et  tullut  meidän  tykömme  lähettiläänä  etkä  enkelinä,  /  vaan  itse  ilmestyit  meille 
Neitseestä  lihaksi  tulleena  Jumalana  /  ja  pelastit  koko  minun  ihmisluontoni.  /  Sen  tähden  minä 
huudan Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi. 

Troparit 

Sinun  hartaitten  kyyneltesi  ulappa  hukutti  pahojen  henkien  sotajoukot  ja  synnin  paisumat,  ja 
ihmeitten meri ilmestyi kärsimysten syvyydessä oleville. 

Oi  pyhittäjäisä,  hankittuasi  nöyryyden,  valvomisen,  jatkuvan  rukouksen,  samentumattoman 
rakkauden, uskon ja toivon Sinä tulit taivaallisten enkeleitten kumppaniksi. 

Jumalallisella  kohoamisella  ja  peräänantamattomilla  puhdistuksilla  Sinä  nukutit  hekumain 
monimuotoiset aallot. Sentähden Sinä nukuttuasi lähditkin illattomaan valkeuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, armollinen Aurinko, loistit esiin Neitseen pilvestä ja osoitit pyhittäjäsi maailmalle ja himoille 
ristiinnaulituiksi kirkkaiksi tähdiksi. 

Esijuhlan kanoni. 5. veisu. Irmossi 

Oi  Herra,  /  Valkeuden  antaja  ja  aikakausien  Luoja!  /  Ohjaa  meitä  käskyjesi  valkeudessa,  /  sillä 
paitsi Sinua // emme toista Jumalaa tunne. 

Troparit 

Oi  puhdas  Jumalan  Morsian,  Sinun  sikiämisesi  täyttää  maan  ilolla  ja  maasta  syntyneet  saavat 
hengellisen riemun. Sen esijuhlana me rakkaudella ylistämme Sinua veisuin. 

Kun Sinä, puhdas, sikisit vastoin odotuksia, meidän ennen heikoksi tullut luontomme sai voimaa ja 
hyveitten jumalallinen tie sai alkunsa. 

Pyhittäjän kanoni, sama irmossi 

Troparit 

Halaten  nähdä  Jumalan  kunnian  mielesi  silmin  Sinä,  pyhittäjä,  ylenkatsoit  maailman  ihanuudet 
katoavaisina ja niin saavutit haluamasi katoamattomuuden. 

Ottaen ristin harteillesi ja seuraten Kristusta Sinä, pyhittäjä, kävit maan ääriin asti karkoittaen niistä 
vihamielisten pahojen henkien joukot. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas,  Sinun  esijuhlasi  vuodattaa meille  tänään hengellisten  lahjojen  virtoja. Niistä  runsaasti 
ammentaessamme me ylistämme Sinua veisuin ja rakkaudella kunnioitamme Sinua. 

Pyhittäjän toinen kanoni. Irmossi
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Kristus,  Vapahtajani,  rauhan  Ruhtinas,  /  pimeydessä  olevien  valo  ja  epätoivoon  joutuneiden 
pelastus! / Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, / valista minut kirkkaudellasi, // sillä en 
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut. 

Troparit 

Sinä  pimeydessä  olevien  valo,  anna  valkeutesi  loistaa  minulle  pyhittäjäsi  jumalallisten  rukousten 
tähden. Hajoita  kurjan sieluni pilvet  ja  vuodata minulle  synninpäästön sade,  sillä en  tunne muuta 
Jumalaa kuin Sinut. 

Puhdistettuasi  pidättyväisyydellä mielesi  silmän  himojen  saastasta Sinä,  jumalankantajaisä,  avasit 
jumalallisella  rukouksellasi  sokeutuneet  silmät  ja  hajoitit  parannusten  kirkkaudella  hirveän 
pimeyden. 

Tulkaa,  ammentakaamme  sielun  terveyttä,  ruumiin  kaikkinaista  terveyttä,  ehtymätöntä  armoa 
viisaan  Patapioksen  arkusta  ikäänkuin  lähteestä,  sillä  siitä  vuotaa  ihmeitä  ikäänkuin  vettä  niille, 
jotka vakain uskoin rientävät sen tykö. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalan  Morsian  Neitsyt,  Sinä  synnytit  sanomattomalla  tavalla  kaikkien  elämän  antajan  ja 
ylläpitäjän, jota Hänen pyhissänsä kunnioitetaan ja joka lepää pyhittäjissään. Rukoile Häntä meidän 
puolestamme. 

Esijuhlan kanoni. 6. veisu. Irmossi 

Syntien  syvässä  pyörteessä  ollen  /  minä  avuksihuudan  Sinun  tutkimattoman  syvää  laupeuttasi:  // 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 

Troparit 

Tänään  julistetaan  ja  annetaan  ihmisten  pelastuksen  alku  niille,  jotka  viettävät  puhtaan  Neitseen 
sikiämisen esijuhlaa. 

Enkeli,  joka  julisti  Annalle  ylen  viattoman  Neitseen  sikiämisen,  antoi  yhteisen  ilon  sanoman  ja 
kutsui juhlaan meidän sukumme. 

Pyhittäjän kanoni, sama irmossi 

Troparit 

Oi Patapios, Sinua vastaan singotut väkevän nuolet murtuivat ja Sinä sait loistavan voiton ainaisesti 
vihollisesta. 

Oi Patapios, Jumala antoi  ihmeitten kunnian Sinulle,  joka teoillasi kunnioitit Häntä. Sentähden me 
kaikki ylistämme Sinua. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalan  armoittama,  maasta  syntyneet  punovat  tänään  Sinulle  esijuhlan  ylistyksen  ja  ottavat 
riemuiten vastaan ilosanoman sikiämisestäsi.
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Pyhittäjän toinen kanoni. Irmossi 

Syntien  syvässä  pyörteessä  ollen  /  minä  avuksihuudan  Sinun  tutkimattoman  syvää  laupeuttasi:  // 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 

Troparit 

Mielesi  kirkkaan  nousin  valistamana  Sinä,  isä  Patapios,  elit  lihassa  lihattoman  tavoin  synnissä 
kastumatta. 

Tisbeläistä  Eliaa  jäljitellen  ja  Johannes  Edelläkävijän  jälkiä  seuraten  Sinä  asetuit  asumaan 
erämaahan ja puhdistit mielesi hiljaisuudessa. 

Oi loistava isä Patapios, Egyptistä nousseena kirkkaana valistajana Sinä säteilit Konstantinopolissa 
parannusten valistavaa armoa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Istuen  keveällä  pilvellä Kristus  tuli muinoin  egyptiläisten  tykö  ja  kukistaen  epäjumalat muodosti 
pyhittäjien kuorot. 

Irmossi 

Syntien  syvässä  pyörteessä  ollen  /  minä  avuksihuudan  Sinun  tutkimattoman  syvää  laupeuttasi:  // 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 

Pyhittäjän kontakki, 3.säv. 

Oi  pyhä,  havaittuaan  temppelisi  hengelliseksi  parantolaksi  /  ihmiset  kiiruhtavat  sinne  ja  anovat 
sairauksien  parannusta  ja  elämän  laiminlyöntien  päästöä,  /  sillä  Sinä,  pyhittäjä  Patapios,  //  olet 
osoittautunut kaikkien hädässä olevien puolustajaksi. 

Iikossi 

Oi  viisas,  Sinun  arkkusi  vuodattaa  kaikille  parannuksia.  /  Niitä  ammentaen  kaikki  uskovaiset 
pelastuvat sielun ja ruumiin moninaisista sairauksista, / niinkuin minä kurja olen kokenut päästyäni 
ahdistajistani.  /  Sentähden minä  nyt  ylistän Sinun  suojelustasi  ja  kerron  kirkkaasti,  /  kuinka Sinä 
kiiruhdat hädässä olevien apuun ja päästät kiusauksista ne, / jotka hartaasti Sinua lähestyvät. / Anna 
minulle voimaa veisuin Sinua ylistää,  / sillä Sinä, pyhittäjä Patapios,  // olet osoittautunut kaikkien 
hädässä olevien puolustajaksi. 

Synaksario 

Saman kuun 8:ntena päivänä pyhittäjäisämme Patapioksen muisto. 

Säkeitä 

Jättäen  maan  katoavaisen  tantereen  Sinä,  Patapios,  astut  nyt  siellä,  missä  sävyisten  jalat  astuvat. 
Kahdeksantena Sinä, Patapios, astuit viheriäiselle kentälle.
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Samana  päivänä  muistelemme  pyhiä  seitsemänkymmenen  joukkoon  kuuluneita  apostoleja, 
Sosthenesta, Apollosta, Kefasta, Tykhikosta, Epafroditosta, Kaisaria ja Onesiforosta. 

Säkeitä 

Tänään minä ylistän seitsemää apostolia Jumalan Sanan urheina saarnaajina. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Sofroniosta, Kypron piispaa. 

Säkeitä 

Sammutettuasi kaikki lihalliset himot Sinä, Sofronios, lähdit itse savilihastakin. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

Esijuhlan kanoni. 7. veisu. Irmossi 

Kolme  nuorukaista  polki  maahan  jumalattoman  määräyksen,  /  kun  Duuran  lakeudella  palvottiin 
kultaista  kuvapatsasta.  /  Sen  tähden  heidät  heitettiin  liekkeihin,  /  mutta  taivaallinen  kaste  suojeli 
heitä, kun he veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Troparit 

Tänään  Jumalan  armo  antaa  esitiedon  itsestään  puhtaimman  sikiämisessä  ihmiskunnalle.  Sitä 
rakkaudella juhlien me huudamme ja lausumme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Puhtaan  jumalallinen  sikiäminen  henkii  mieleen  hengellisen  mirhan  tuoksun  ja  leviää  armossa 
niille,  jotka  viettävät  sen  esijuhlaa  ja  huutavat  ja  lausuvat:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän  isiemme 
Jumala! 

Pyhittäjän kanoni, sama irmossi 

Troparit 

Puhdistettuasi  sielusi  kirkkauden  himojen  loasta  Sinä,  pyhittäjä,  teit  sen  jumalallisen  kirkkauden 
kuvastimeksi.  Sentähden  Sinä  nauttien  salaisesta  näkemisestä  huusit:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän 
isiemme Jumala! 

Oi  Jumalan  autuuttama,  jumalallisella  avulla Sinä paransit monien  sairaitten moninaiset  vaivat  ja 
Jumalaa  avuksi  kutsuen  karkoitit  pahojen  henkien  joukot  veisaten:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän 
isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Ihmisluonto saa nyt Herran tuntemisen ja jumalallisen luonnon hengellisen kallion perustuksekseen 
Sinun odotusten vastaisessa sikiämisessäsi, oi puhdas, ja sitä nyt edeltä juhlien veisaa: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Pyhittäjän toinen kanoni. Irmossi
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Kolme  nuorukaista  polki  maahan  jumalattoman  määräyksen,  /  kun  Duuran  lakeudella  palvottiin 
kultaista  kuvapatsasta.  /  Sen  tähden  heidät  heitettiin  liekkeihin,  /  mutta  taivaallinen  kaste  suojeli 
heitä, kun he veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Troparit 

Hengellisellä  tulella  sytytettyäsi  sielun  aistit  Sinä,  Patapios,  poltit  synnin  tulen Hengen  avulla  ja 
osoittauduit valon täyttämäksi veisatessasi: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinun  arkkusi,  oi  isä,  on  osoittautunut  ihmeitten  syvyydeksi,  parannusten  joeksi,  iankaikkiseksi 
lähteeksi, ehtymättömäksi virraksi niille,  jotka sitä uskoen lähestyvät ja hartaasti huutavat: Kiitetty 
olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, pukeuduttuaan Sinusta palvelijan muotoon Ylijumala  jumaloittaa minut. Hän aukaisee 
tiedon uudet polut, niin että  luonnon  lait  ylittäneet munkkien  ja pyhittäjien  joukot  saavat veisata: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Esijuhlan kanoni. 8. veisu. Irmossi 

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin hebrealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta / ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit 

Hedelmättömyyden  vesa  julistaa  edeltäkäsin  hyvyyksien  runsautta  ihmissuvulle  lähtiessään 
kasvamaan, ja kutsuu kaikkia ihmisiä esijuhlan iloon. 

Eedenissä  rikkomuksen  takia  ihmisille  kasvaneitten  kirouksen  juurten  kitkeminen  ilmoitetaan  nyt 
selvästi, kun kaikille julistetaan, että maailmaan kasvaa jumalallisen siunauksen sauva. 

Pyhittäjän kanoni, sama irmossi 

Oi  autuas  Patapios,  voitettuasi  lihan  himojen  hyökkäykset  ja  sodan  Sinä  sait  ansiosi  mukaan 
Jumalalta  jumalallisen  armon  parantaa  parantumattomia  vaivoja.  Sentähden  me  kunnioitamme 
Sinua. 

Oi viisas pyhittäjä Patapios, toimittaen kaiken jumalisesti Jumalan kunniaksi Sinä kevennät selvästi 
kaikkien  kärsivien  vaivat.  Sentähden  me  kaikki  uskovaiset  veisuin  ylistämme  Sinua  Herran 
ystävänä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinuun  luottaen, oi  Jumalansynnyttäjä,  ja Sinusta aina kerskaten me kunnioitamme rakkaudella  ja 
uskolla Sinun jumalallista sikiämistäsi lakkaamatta veisuin ylistäen Herraa ja korkeasti kunnioittaen 
Häntä iankaikkisesti. 

Pyhittäjän toinen kanoni. Irmossi 

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin hebrealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta / ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
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Troparit 

Puhdistauduttuasi  huolella  himojen  loasta Sinä,  isä,  osoittauduit  Jumalan  kirkkaaksi  astiaksi,  kun 
huusit: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Puhdista  kaikista  tahroista  meidät  rukouksillasi  Herran  edessä,  oi  Patapios,  ja  hartaalla 
esirukouksellasi pelasta himojen ja ahdistusten aallokosta meidät, jotka kunnioitamme Sinua ansiosi 
mukaan. 

Oi  pyhittäjäisä,  hoidettuasi  jumalallisesti  oman  elämäsi  talouden  Sinä  osoittauduit 
taloudenhoitajaksi,  joka palvelit  hyvin pyhien  tarpeita. Heidän kanssaan Sinä olet  saanut  ylhäisen 
perintöosan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin  ylistettäköön  iankaikkisesti  puhdasta  Neitsyttä,  jonka  kautta  mainen,  katoavainen 
luontomme  on  tehty  taivaalliseksi,  sillä  hän  on  enkelten  kunnia  ja  pyhittäjien  ilo,  luotujen  ainoa 
Valtiatar. 

Irmossi 

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin hebrealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta / ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Esijuhlan kanoni. 9. veisu. Irmossi 

Uskovaiset,  yksimielisesti  veisuin  ylistäkäämme  Jumalaa,  /  Jumalan  Sanaa.  /  Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, /  joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. // 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä. 

Troparit 

Oi puhdas ja viaton, Sinun sikiämisesi  levittää edeltä maailmaan armon hengellisiä, yliluonnollisia 
säteitä,  ja  kirkastaa  ne,  jotka  rakkaudella  ja  uskolla  veisaavat  tänään  esijuhlan  laulua  kaikkien 
Herralle. 

Saatuaan  pääsyn  hedelmättömyydestä  Anna  julistaa  ihmisille  hyvyyden  runsautta  ja  luonnon 
hedelmällisyyttä,  ja  kutsuu  koko  luomakuntaa  Sinun  sikiämisesi  johdosta,  oi  puhdas,  kantamaan 
Sinulle ylistystä esijuhlan lahjana. 

Pyhittäjän kanoni, sama irmossi 

Ammennettuasi  Hengen  iankaikkisesta  lähteestä  runsaasti  parannusten  armoa  Sinä,  isä  Patapios, 
annat sitä ehtymättä niille, jotka uskoen viettävät Sinun muistoasi ja rakkaudella ylistävät Luojaa. 

Oi  viisas Patapios,  kun Sinä nyt  karkeloit  apostolien, marttyyrien  ja  pyhittäjien  joukkojen  kanssa 
taivaan majoissa, rukoile Luojaa ja Jumalaa kaikkien meidän puolestamme, jotka uskolla vietämme 
kunnioitettavaa muistoasi. 

Jumalansynnyttäjälle
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Kaikille  ihmisille  runsaana vuodatettu Kristuksen  laupeuden armo on antanut Sinut meille Hänen 
lahjojensa välittäjäksi ja kaikkinaisen hyvyyden tuottajaksi. Sentähden me ylistämme Sinua uskolla 
ja rakkaudella autuaaksi. 

Pyhittäjän toinen kanoni. Irmossi 

Aluttoman  Isän  Poika,  /  Hän,  Jumala  ja  Herra,  /  tuli  lihaksi  Neitseestä  ja  ilmestyi  meille  / 
valistaaksensa  pimeyden  vallassa  olevat  /  ja  kootaksensa  hajotetut.  //  Sen  tähden  me  korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme. 

Troparit 

Oi  isä,  Sinun  muistosi  pelastavainen  päivä  on  koittanut  valistaen  pimeydessä  olevat  sydämet, 
hajottaen  himojen  usvan  ja  osoittaen  valkeuden  lapsiksi  ne,  jotka  nyt  ylistävät  Sinua,  Herran 
palvelijaa. 

Ylistäkäämme  kaikki  ansion  mukaan  autuaaksi  Patapiosta,  teebalaisten  kerskausta,  erämaan 
kasvattia, munkkien kunniaa ja kaunistusta, Bysantin valistajaa, maan päälle ilmestynyttä enkeliä. 

Sinä  olet  enkelten  vertainen,  pyhittäjien  paikalla  osallisena  profeettain,  apostolien,  marttyyrien, 
piispojen ja pyhittäjien osasta ja palvelet puhtain mielin puhdasta Kolminaisuutta. Rukoile kaikkien 
meidän puolestamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalan  armoittama,  Sinun  ymmärryksen  ylittävän  raskautesi  suuri  salaisuus  hämmästyttää 
enkeleitä,  tenhoaa pyhittäjien  joukon  ja  ilahduttaa pyhät  isät,  jotka  jumalallisesti  veisuin  ylistävät 
Sinua, aviota tuntematonta Jumalansynnyttäjää. 

Irmossi 

Aluttoman  Isän  Poika,  /  Hän,  Jumala  ja  Herra,  /  tuli  lihaksi  Neitseestä  ja  ilmestyi  meille  / 
valistaaksensa  pimeyden  vallassa  olevat  /  ja  kootaksensa  hajotetut.  //  Sen  tähden  me  korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Lyötyäsi  himojen mielen  ikäänkuin  egyptiläisen  ja  assyrialaisen  /  Sinä,  jumalankantaja  Patapios, 
seurasit  Kristusta  iloiten  kantaen  ristiäsi.  /  Kuvaten  Eliaan  Karmelia  Sinä,  isä,  asuit  kilvoitellen 
erämaissa // ja ylsit himottomuuden korkeuteen yhdistyen Kolminaisuuteen. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi  pyhä  Neitsyt,  /  Sinun  kauttasi  pelastuneina  /  me  rakkaudella  ylistämme  Jumalan  innoittamin 
veisuin  Sinua,  Jumalan  Sanan  Äitiä.  /  Oi  Jumalansynnyttäjä,  jaa  ansiottomille  palvelijoillesi 
armahdusta,  rauhaa  ja  valistusta,  /  isillä Sinä, Valtiatar,  / ylen kunniakas Neitsyt,  //  voit  ja pystyt 
kaiken, mitä haluat. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 15.12.2008


