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Ehtoopalveluksessa 

Pyhittäjäisän avuksihuutostikiirat, 4.säv. 
(15,3,L) 
Ajatuskuvien  hyökkäykset  eivät  sortaneet  Sinun  sielusi  linnoitusta,  oi  autuas,  /  sillä  vakaan 
kilvoituksen  Sinä  pystytit  suojamuuriksesi  /  ja  niin  säilyit  vapaana  ja  täysin  turvattuna  hirveän 
vihollisen haavoilta. // Voittajan seppelettä kantaen Sinä nyt seisot kaikkien Herran edessä. 

Ei  matkan  pituus  eikä  paikkojen  karuus  /  voinut  laannuttaa  tulista  vaellustasi  Jumalaa  kohti,  oi 
pyhittäjä. / Sinä vaelsit  iloitsemaan paikoista,  joita meidän Jumalamme jalat ovat astuneet, / mutta 
et laiminlyönyt kilvoituksen ja vaivannäön kautta jatkaa matkaasi // myös taivaalliseen Siioniin. 

Ilmaisten sydämesi rakkautta Sinä, kunniakas, / kastelit maan katumuskyynelin ja pyyhit hiuksillasi 
Kristuksen  jalansijan  / mielessäsi  nähden  ikään kuin  läsnä olevana Hänet,  jota  rakastit.  // Mielesi 
jälkiä seuraten Sinä kirkastit sielusi jumalallisella näkemisellä. 

Pyhittäjääidin stikiirat, 4.säv. 
(15,3,L) 
Lännestä  Sinä,  autuas  pyhittäjääiti,  /  koitit  Itään  kirkkaan  tähden  tavoin  loistaen  hyveellisten 
tekojesi säteitä. / Ihmeittesi valkeudella Sinä valistit uskovaisten mielen. / Sen tähden me ylistämme 
Sinua autuaaksi ja kunnioitamme muistoasi // ylistäen Kristusta, joka antoi Sinulle puhtaan kunnian. 

Kristuksen  rakkauden  haavoittamana  Sinä,  oi  kunniakas  Domnika,  /  seurasit  Häntä  kieltäytyen 
katoavaisesta kunniasta, /  lihan hekumasta ja kaikista muistakin elämän nautinnoista. / Sen tähden 
ihmisiä  rakastava  Jeesus,  meidän  sielujemme  Vapahtaja,  //  saattoikin  Sinut  valon  täyttämään 
kammioon. 

Kun  Sinä,  neitsyt,  kuvasit  itsessäsi  Herrasi  ja  Luojasi  kärsimyksiä,  /  Sinä  osoittauduit  Sanan 
sanalliseksi  luomukseksi.  /  Sanan  kautta Sinä pidit  kurissa  himojen  rimpuilut.  /  Sen  tähden Sinä, 
autuas,  kuljettuasi  suoraa  tietä  osoittauduitkin  kaltaisuuden  mukaan  //  Jumalan  totiseksi  ja 
väärentämättömäksi kuvaksi. 

Kunnia... nyt... 1.säv. 
(14,L) 
Hän,  joka  pukee  taivaan  pilviin,  /  laskeutuu  tänään  Jordanin  virtaan.  /  Hän,  joka  ottaa  pois 
maailman synnin, puhdistaa tänään minut / ja yhtä olentoa oleva Henki todistaa Hänet korkeimman 
Isän  ainosyntyiseksi  Pojaksi.  /  Sen  tähden  huutakaamme  Hänelle:  / Meille  ilmestynyt  ja  meidät 
pelastanut Kristus, // meidän Jumalamme, kunnia olkoon Sinulle. 

Vir relmästikiirat, 6.säv. 
(13,L) 
Sinä, Jeesukseni, olet valaiseva ja ihmiset valistava alkuvalkeus, / ja kun Sinä tulit Jordanin virrassa 
kastettavaksi,  /  Sinä  säteilit  kokonaan  Isäsi  kanssa  yksiolennollista  valkeutta.  /  Sen  valistamana 
koko  luomakunta  huutaa  Sinulle,  Kristus:  /  Siunattu  olet  Sinä,  joka  olet  ilmestynyt,  meidän 
Jumalamme. // Kunnia Sinulle! 

Liitelauselma: Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet kääntyivät takaisin. 

Tulkaa,  puhdistakaamme  aistimme  /  voidaksemme  hengellisesti  ikään  kuin  ruumiillisesti  kyltyä 
jumalallisesta  kunniasta,  /  ja  nähdessämme  lihallisesti  kastettavana  Kristuksen,  /  joka  murskaa 
vihollisen kallon, / ylistäkäämme Häntä ymmärtäväisin veisuin ja huutakaamme Hänelle: / Siunattu



olet Sinä, joka olet ilmestynyt, meidän Jumalamme. // Kunnia Sinulle! 

Liitelauselma: Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan? 

Ihmisiä rakastava Jeesukseni, / Jordanin joessa Sinä juotat elävöittävää vettä meille, / jotka olemme 
janosi näännyttämiä. / Sen tähden me, kuolemattoman ja valistavan lähteesi juottamina veisaamme 
Sinulle, Kristus: / Siunattu olet Sinä, joka olet ilmestynyt, meidän Jumalamme. // Kunnia Sinulle! 

Kunnia... nyt... 2.säv. 
(14,2,L) 
Jordanin virralla Johannes näki Sinun tulevan luokseen ja kysyi: / "Kristus Jumala, miksi tulit orjan 
luokse, / vaikka oletkin saastaton? / Kenen nimeen kastan Sinut? / Isänkö? Mutta Häntä Sinä kannat 
itsessäsi. / Pojanko Mutta Sinä itse olet lihaksi tullut Poika. / Pyhän Hengenkö? Hänet Sinä lahjoitat 
uskovaisille sanasi kautta. // Oi luoksemme tullut Jumala, armahda meitä!" 

Juhlan tropari, 1.säv. 
(12.) 
Jordanissa kastettaessa Sinua, oi Herra, / tapahtui, että ihmiset kumarsivat Pyhää Kolminaisuutta, / 
sillä  Isän  ääni  todisti  Sinusta  /  nimittäen  Sinua  rakkaaksi  Pojakseen,  /  ja  Henki  kyyhkysen 
muodossa / vahvisti sen sanan totuuden. / Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala, // joka ilmestyit ja 
valistit maailman. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Kun Joosua, Nunin poika, kuljetti kansan  ja Jumalan arkin Jordanjoen ylitse,/ hän kuvasi  tulevaa 
hyvää  tekoa,/  sillä  molempien  ylikulku  tarjoaa  meille  Hengessä  uudelleenluomisen  /  ja 
uudestisyntymisen valheettoman kuvan./ Kristus ilmestyi Jordanille pyhittääkseen vedet. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 8.säv. 

Maailman valistava Kristus ottaa kasteen./ Isän ääni  todisti korkeudesta  lausuen:/ Tämä on minun 
Poikani,  johon olen mielistynyt,  kuulkaa Häntä./ Hän on maailman Valistaja,  joka  laupeudessaan 
otti kasteen ja Jumalana pelasti ihmissuvun. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Juhlan kanoni, ja pyhittäjäisän kanoni. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 
(4.säv. säkeet 13,L) 
"Minä avaan  nyt  suuni  ja  se  täytetään Pyhällä Hengellä,  /  ja  sanani  tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. / Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten / ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä" 

Troparit 

Oi Georgios, rukoile Jeesusta, että Hän antaisi minulle, musiikkia taitamattomalle, viisauden armon 
esikoislahjan, että voisin ansiosi mukaisesti jumalallisin veisuin riemuiten ylistää muistoasi.



Maan päällä Sinä, sankari, vaelsit ruumiittoman tavoin. Sen tähden on Sinut  liitetty ruumiittomien 
kuoroon ja nyt Sinä laulat Luojalle kolmipyhäveisuin saadessasi vastaanottaa Hänen valistuksensa. 

Ylimaallisin ajatuksin Sinä, viisas, ylenkatsoit maailman, ja kilvoiteltuasi maailmassa, jossa Kristus 
oli elänyt, Sinä lähdit katoamattomaan maailmaan, jossa yhdistyit esikoisten kuoroihin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas,  minä  avaan  nyt  suuni  aikoen  ylistää  veisuin  Sinua,  persoonallisen  Viisauden 
synnyttäjää, mutta pyydän apua, sillä epäpuhtaana en kykene veisaamaan oikeaa ylistystä Sinulle, 
kaikessa puhtaalle. 

Pyhittäjääidin kanoni, jonka akrostikon on: Nyt ylistän ihanaa neitoa Domnikaa. Joosef. 

1. veisu. 2.säv. Irmossi 
(2.säv.säkeet 13,L vig.s.128) 
"Meren  syvyyteen  kukisti  muinoin  faraon  koko  sotajoukon  /  kaikkiväkevä  voima,  /  kun  taas 
kaikkipahan synnin / hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, / joka on suuresti kunnioitettu." 

Troparit 

Oi  kunniakas,  puhdas  Domnika,  jumalallinen  rakkaus  siivitti  sielusi  ja  Sinä  lensit  yli  lihallisten 
ansojen.  Sen  tähden  minä  pyydän:  pelasta  rukouksillasi  minut,  joka  olen  joutunut  käärmeen 
ansoihin. 

Iloiten Sinä, puhdas,  seurasit Kristusta astuen Hänen pyhän  lakinsa  tietä. Neitseenä  ja  viattomana 
Sinut  luettiin neitseitten  joukkoihin. Sen tähden me olemme kokoontuneet uskoen kunnioittamaan 
Sinua, oi ylistettävä. 

Sinä, kunniakas, et suinkaan vaipunut pahuuden uneen, vaan valvoit kirkkaissa toimissa. Niin Sinä 
lähdit illattomaan valkeuteen ja nyt täynnä sen kirkkautta valistat ne, jotka veisuin Sinua ylistävät. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalan Äiti, turmeluksettomana ennen synnytystä Sinä olit sitä synnytyksen jälkeenkin. 
Sen  tähden Sinua  jumalallisessa Hengessä  rakastanut  turmelukseton Domnika  saatettiin  perässäsi 
Poikasi, kaiken Kuninkaan tykö. 

Pyhittäjäisän kanoni. 3. veisu. Irmossi 
(4.säv. säkeet 13,L) 
"Jumalansynnyttäjä,  Sinä  elävä,  ehtymätön  lähde!  /  Vahvista  hengessä  juhlaan  kokoontuneet 
veisaajasi / ja jumalallisessa kunniassasi / tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit 

Kylpien  omissa  kyyneleissäsi  Sinä  puhdistit  lihasi  maailman  ravasta,  ja  ikään  kuin  virran  vesiin 
Sinä kilvoitellen hukutit niihin pahojen henkien joukot. 

Sinä,  viisas,  Jumalan  autuuttama  Georgios,  osoitit  loistavuutesi  pyhässä,  nuhteettomassa  ja



vanhurskaassa elämässäsi,  ja kun antauduit myös kilvoituksen tuskiin, Sinä sait periä tuskattoman 
elämän. 

Siionin pyhien paikkojen rakkauden valtaamana Sinä, autuas  ja viisas, vaelsit niille,  ja  siellä Sinä 
pysyit kuolemaasi asti kurittaen tuskissa lihaasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalan Morsian,  joka  synnytit  maailman  synnit  puhdistavan  Sanan,  ohjaa  katumuksen  tielle 
anteeksiantamattomasti rikkonut ylistäjäsi. 

Pyhittäjääidin kanoni. Irmossi 
vig.s.129. 
"Erämaa,  hedelmätön,  pakanallinen  seurakunta,  /  puhkesi  niin  kuin  lilja  kukoistukseen  Sinun 
tulemuksesi kautta, / joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra." 

Troparit 

Lähettäen mereen siunattua öljyä Sinä, Domnika, muutit sen tyyneksi ja pelastit merihädässä olevat 
purjehtijat. 

Enkeli ilmaisi Sinut aineettoman säteilyn täyttämäksi ja kirkkaaksi piispalle, kun Sinä jumalallisesta 
viittauksesta menit hallituskaupunkiin. 

Sinä,  kunniakas,  saavutit  himottomuuden  sataman  pidättyväisyyden  purjeen  kuljettamana,  ja  niin 
Sinusta tuli pahuuden syvyyksiin horjahtaneitten satama. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas,  Sinä  joka  synnytit  kaikille  olemisen  antavan  ja  Domnikan  muiston  suureksi  tehneen 
Korkeimman Voiman, anna minullekin heikolle voimaa. 

Irmossi/Katabasi 

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

Pyhittäjääidin katismatropari, 4.säv. 

Sinä, Domnika,  naulitsit  lihasi  himoineen  ristille  /  ja  suuntasit  koko  halusi  Ylkääsi  Kristukseen./ 
Sen  tähden  Sinä  sait  tahrattoman  seppeleen,/  ja  enkelten  kuoroihin  luettuna  Sinä,  pyhittäjä,/  nyt 
rukoilet hartaasti Häntä Sinua kunnioittavien puolesta. 

Kunnia... nyt... 

Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Oi Kristus, meidän Jumalamme, / Sinä pyhitit Jordanin vedet ja murskasit synnin vallan. / Sinä tulit 
Edelläkävijän kastettavaksi  ja  niin pelastit  ihmissuvun eksytyksestä.  / Sen  tähden me rukoilemme 
Sinua: / Pelasta, Herra, Sinun kansasi!



Pyhittäjäisän kanoni. 4. veisu. Irmossi 
(4.säv. säkeet 13,L) 
"Jumalallinen Jeesus,  /  joka  jumaluuden  istuimella kunniassa asuu,  / puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä  tuli  ja pelasti  ne,  jotka Hänelle huutavat:  / Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!" 

Troparit 

Kunnianhimoisesti Sinä, autuas, ravitsit sieluasi paasto ruokanasi,  ja nyt Se seisoo iloiten kaikkien 
Luojan edessä, joka on kutsunut Sinut riemuitsemaan ylhäisestä nautinnosta. 

Sinä osoittauduit  taivaan kaltaiseksi,  jota tekosi  tähtien  lailla kaunistavat,  sillä Sinä kannoit valon 
antajana Herraa, joka kirkasti sielusi kuun tavoin ja osoitti Sinut osalliseksi omasta kunniastaan. 

Taivaasta  meidän  tähtemme  laskeutunut  Herra  sai  Siionista  totisesti  jumalallisen  leposijan. 
Rakkaudella Siionissa asustaen Sinä se tikkainasi nousit korkeuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän,  joka iankaikkisesti asuu Isän helmoissa,  ilmestyi kuvaamattomasti Sinun helmoihisi  ja osoitti 
Sinut, Synnyttäjänsä, synnytyksen jälkeenkin totisesti turmeluksettomaksi neitseeksi. 

Pyhittäjääidin kanoni. Irmossi 
vig.s.130. 
"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 

Sinusta  säteili  parannusten  valkeus,  joka  karkotti  himojen  synkeyden  ja  pahojen  henkien  joukot. 
Sinä, Domnika, valistat kaikki, jotka hartaasti Sinua lähestyvät. 

Ylkäsi, taivaallinen Kuningas, antoi Sinulle, oi kunniakas, kunnian maallisen hallitsijan edessä, joka 
hämmästyi tahratonta elämääsi ja ihmeitäsi. 

Kuullen  Sinun  rukouksesi  Herra  osoitti  Sinulle  selvästi  paikan  ja  siihen  johon  Sinä,  Domnika, 
rakensit parantolan, joka karkottaa pahuuden henget. 

Jumalansynnyttäjälle 

Adam  riisui  kuoleman  vaatteet  ja  pukeutui  jumalallisen  synnytyksesi  kautta  pukuun,  jonka  oli 
kutonut Sinussa kohdussasi ruumiillistunut ainoa Sana. 

Pyhittäjäisän kanoni. 5. veisu. Irmossi 
(4.säv. säkeet 13,L) 
"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, / sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi  yli  kaiken  olevan  Jumalan  /  ja  synnytit  iankaikkisen  Pojan  /  ja  nyt  lahjoitat  rauhan 
kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit



Enkelit  ja  kaikki  pyhittäjät  hämmästyivät  nähdessään  vaivannäkösi  totisen  sitkeyden  ja  elämäsi 
kovuuden, sillä Sinä näit vaivaa elottoman kiven tavoin saavuttaaksesi hyveet. 

Katso,  sankarin  valkeus  loistaa  täyttäen  kaikki  sielut  kirkkaudella  ja  vapauttaen  ne  himojen 
pimeydestä. Kuin puhdas aurinko hän liikkuu pelastuksen tiellä. 

Viisas  Georgios,  Sinä  jätit  kotimaasi  rakastaen  Kristusta,  muukalaista  ihmisten  keskuudessa, 
enemmän  kuin  elämän  tarpeita.  Sen  tähden  Sinä  tulitkin  otolliseksi  saamaan  Hänen  armonsa 
korkeudesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä,  puhdas  Neitsyt,  teit  ihmisten  täyteyden  ihanuudeksi,  sillä  Sinä  osoittauduit  taivaan  kantta 
avarammaksi synnyttäessäsi Jumalan Sanan, joka on levittänyt taivaat niin kuin taljan ja muovannut 
ihmiset. 

Pyhittäjääidin kanoni. Irmossi 
(2.säv.säkeet13,L) 
"Oi Herra,  /  Valkeuden  antaja  ja  aikakausien  Luoja!  /  Ohjaa  meitä  käskyjesi  valkeudessa,  /  sillä 
paitsi Sinua / emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Rukouksen auralla sielusi maan kyntäen ja sitä viljellen Sinä, puhdas, sait kerätä runsaan hedelmän 
jumalallisiin aittoihin. 

Puhdas  mielesi  valistettuna  Sinä  sait  nähdä  kaiken  toteuttavan Hengen  voimalla  kaukaisen  ikään 
kuin läheltä ja ennustaa tulevia tapahtumia. 

Jumalassa  viisas  Domnika,  Hengen  voimalla  ja  jumaloittavalla  voitelulla  pyhän  palveluksen 
toimittaja ylensi Sinut diakoniatehtävään käskien Sinun paimentaa pyhitettyjä sieluja. 

Jumalansynnyttäjälle 

Herran  synnyttäjä  Neitsyt,  Sinä  synnytit  kaiken  Pyhän  Herran,  ja  Häntä  sielustaan  rakastaen 
Domnika sai vallan turmelevista himoista veisuin Sinua ylistäen. 

Pyhittäjäisän kanoni. 6. veisu. Irmossi 
(4.säv. säkeet 13,L) 
"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, / oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Ainaisin  kyynelin  Sinä  huusit  Jumalan  puoleen  ja  Hän  pelasti  Sinut  ikään  kuin  hirveästä 
meripedosta elämästä jumaloitumisen kuohuttomille ja iäti virtaaville lähteille. 
Hyveitten  nelikulmainen  kuoro  teki  Sinut,  autuas, muuriksi,  joka  ei  järky  hengellisten  vihollisten 
hyökkäyksistä. Väkevänä Sinä voitat kiusaajan. 

Lampaan lailla Sinä kiiruhdit Kozeban puhdistamoon, ja teot sauvanasi ohjasit siellä asuvat lampaat 
Eedeniin.



Jumalansynnyttäjälle 

Herra  asui  ihmisenä  Sinun  kohdussasi,  oi  puhdas,  ja  ottamatta  huomioon  laittomia  tekojani  ja 
rikkomuksiani teki minut, ihmisen, otolliseksi kuihtumattomiin majoihinsa. 

Pyhittäjääidin kanoni. Irmossi 
vig.s.133. 
"Syntien syvässä pyörteessä ollen  / minä avuksi  huudan Sinun  tutkimattoman syvää  laupeuttasi:  / 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Jumalassa  viisas Domnika,  Sinä  rakensit  jumalallisen  profeetta Sakariaan  pyhitetyn  temppelin,  ja 
nyt Sinä karkeloit hänen kanssansa pyhässä temppelissä. 

Sinä, Herran kihlaama, Sinä Jumalan morsian  ja  neitsyt, osoittauduit parannusten ehtymättömäksi 
virraksi, joka jakaa pelastavaa pyhitystä. 

Oi  autuas, Ylkäsi Herra  johdattaa  Sinut  luoksensa  ihanana,  kauniina,  kunniallisena  ja  neitseyden 
säteitä loistavana morsiamenaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun  kauttasi,  oi  pyhä  Jumalan  Morsian,  Täydellinen  tuli  minun  tähteni  minun  kaltaisekseni 
pienokaiseksi uudistaakseen minut, himojen vanhentaman. 

Irmossi/Katabasi 

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

Juhlan kontakki, 4.säv. 
(12,L) 
Sinä ilmestyit tänään maailmalle, /  ja Sinun valkeutesi, oi Herra, valaisi meidät, / jotka sen tuntien 
veisaamme Sinulle: / Sinä, lähestymätön Valkeus, / tulit ja ilmestyit meille. 

Synaksario 

Saman kuun kahdeksantena päivänä pyhittäjääitimme Domnikan muisto. 

Säkeitä 

Mieleltään taivaallinen Domnika jätti maan ja nousi taivaisiin, niin kuin halusikin. 

Kahdeksantena kuoleman pimeä yö otti Domnikan. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Georgios Kozebalaisen muisto. 

Säkeitä 

Kyynelin kylväneen Georgioksen on nyt aika korjata iloiten satoa.



Samana päivänä pyhien marttyyrien Ioulianoksen ja Basilissa, sekä heidän kanssansa Kelsioksen ja 
Antonioksen muisto. 

Säkeitä 

Miekan kaatamia Ioulianosta ja Basilissaa odottavat suuret palkinnot. 

Miekka katkaisee Kelsioksen ynnä myös Antonioksen pään. 

Samana päivänä pyhän pappismarttyyri Karterioksen muisto. 

Säkeitä 

Taistele, Karterios, tulta ja keihästä vastaan ja näytä kestävyytesi taistelussa. 

Samana päivänä pyhien joukkoon luetun isämme Kyroksen, Konstantinopolin arkkipiispan, muisto. 

Hänen  juhlaansa  vietetään  Khoran  kunnianarvoisassa  luostarissa  ja  Suuressa  Kirkossa,  jos  on 
sunnuntai. 

Säkeitä 

Kristukseni, Sinun lihaasi jakava Kyros seisoo lihasta erottuaan valtaistuimesi edessä. 

Samana päivänä pyhä Attikos, Konstantinopolin patriarkka, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Ylittäen kaiken lihallisen aineen Sinä, Attikos, liityt puhtaana henkeni henkiin. 

Samana päivänä pyhä profeetta Semaja Elamilainen pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Enää ei Semaja ennusta tulevaisuutta maan päällä, sillä tämä profeetallinen astia on korkeuksissa. 

Samana päivänä pyhä Agaton pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Kuinka sydän ihastuukaan muistaessaan rauhaisaa loppuasi, Agaton. 

Samana  päivänä  Kristuksen  pyhien  marttyyrien,  diakoni  Teofiloksen  ja  maallikko  Eladioksen 
muisto. 

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

Pyhittäjäisän kanoni. 7. veisu. Irmossi 
(4.säv. säkeet 13,L) 
"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, / vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: / Kiitetty olet Sinä, / yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala."



Troparit 

Kilvoituksen vaivan painamana Sinä et antanut periksi saatanallisille ajatuksille, sillä Sinun mielesi 
oli vakaana suunnattu Herraan, joka voi pelastaa, ja niin Sinä karistit pois hyökkäykset. 

Maassa  nukkumalla,  valvomalla  ja  paastoamalla  Sinä  kuoletit  kaikki  maanpäälliset  jäsenesi.  Nyt 
Sinä, autuas, elät tahrattomassa ja tuskattomassa elämässä rukoillen meidän puolestamme, kun me 
rakkaudella Sinua veisuin ylistämme. 

Sinä, viisas, halusit syvästi nähdä  ja kumartaa  iankaikkisesti Olevan hautaa. Sinne päästyäsi Sinä, 
pyhittäjä,  päätit  pyhästi  kuolla  kilvoituksen  kautta  Hänen  kanssansa,  joka  otti  säälistä  vastaan 
kuoleman. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi neitsyt, Sinut Luojan synnyttäjäksi tuntevat eivät palvele luotua, vaan tietävät, että Sinusta loisti 
totinen Jumala ja Sana, jolle he huutavat: 
Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala. 

Pyhittäjääidin kanoni. Irmossi 
vig.s.133. 
"Rikollisen  hirmuvaltiaan  jumalanvastainen  käsky  /  sytytti  korkealle  leimuavan  liekin,  /  mutta 
jumalaa  pelkääväisten  nuorukaisten  suojaksi  /  vuodatti  hengellisen  kasteen  Kristus,  /  kiitetty  ja 
korkeasti kunnioitettu." 

Troparit 

Ainaisessa pyrkimyksessä kohti jumalallista Sinun mielesi jumaloitui ja tuli valon kaltaiseksi. Niin 
Sinä,  Jumalassa  viisas,  vältit  vihamielisen  lihan  ja  veisasit: Hän,  joka on,  on  kiitetty  ja  korkeasti 
kunnioitettu. 

Yliolennollinen  ja  Sinussa  lepäävä  Jumala  ilmaisi  Sinulle  jumalallisia  salaisuuksia,  sillä  Sinä, 
puhdas, sait nähdä pyhän enkelin tulevan Hengessä pyhittämään vesien luonnon. 

Jumalallisen Hengen temppelinä Sinä, puhdas, sait pyhässä temppelissä ollessasi kuulla äänen, joka 
opetti Sinulle jumalallisia salaisuuksia ja ilmoitti hallitsijan ruumiista lähtemisen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minun  väkevyyteni,  ylistysveisuuni  ja  pelastukseni  on Herra,  joka  ennalta  valitsi  Sinut  puhtaaksi 
Äidiksensä ja aviota tuntemattomaksi Morsiamekseen. Oi puhdas, älä koskaan lakkaa rukoilemasta 
Häntä palvelijaisi puolesta. 

Pyhittäjäisän kanoni. 8. veisu. Irmossi 
(4.säv. säkeet 13,L) 
"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin tosin kuvauksellinen / 
mutta nyt  todellinen,  /  ja  se kutsuu yhteen koko maanpiirin,  joka veisaa:  / Herran  luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa / ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä,  oi  pyhittäjäisä,  et  suonut  luomillesi  nukkumista  etkä  silmillesi  unta,  kunnes  valmistit  itsesi



otolliseksi  ja  ihanaksi  asunnoksi  Kaikkivaltiaalle,  jota  kaikki  teot  veisuin  ylistävät  ja  korkeasti 
kunnioittavat kaikkina aikoina. 

Sinä,  autuas,  sait mittaamattomista  vaivoistasi  levähdykseksi  Paratiisin. Herra  on  valmistanut  sen 
yhteiseksi  valtakunnaksi  niille,  jotka  koko  sielustaan  Häntä  halajavat  ja  lakkaamatta  huutavat: 
Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Kristusta iankaikkisesti. 

Sinä  pyhittäjien  kerskaus,  viisas  Georgios,  Kozeban  luostari  sai  Sinut  ohjeeksi  ja  tarkaksi 
esikuvaksi,  kun  Sinä  harjoitit  kaikkinaisia  hyveellisiä  tekoja.  Sen  tähden  ne,  jotka  ovat  eläneet 
jumalisesti, saavat karkeloida kanssasi kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta,  oi  Jumalan  Äiti,  ilmestyi  sanomattomassa  laupeudessaan  jumalalliselta  luonnoltaan 
yksinkertainen yhdistyneenä omaksuttuaan Sinun veristäsi  lihan jumaluuteensa. Sen tähden tietäen 
Sinut Jumalansynnyttäjäksi me veisuin ylistämme Sinua kaikkina aikoina. 

Pyhittäjääidin kanoni. Irmossi 
(2.säv.säkeet 13,L) 
"Herran  teot,  veisuin  ylistäkää  tuliseen  pätsiin  heprealaisnuorukaisten  kanssa  laskeutunutta  /  ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, / ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Hyveitten  kaunistamana  ja  ihmeitten  kultakirjonnan  koristamana  Sinä,  Domnika,  riensit  Kristus 
Kuninkaan ihanaan häähuoneeseen veisaten ja korkeasti ylistäen Häntä iankaikkisesti. 

Seuraten  kunniallisena  lampaana  Kristusta,  paimenta,  Sinä,  pyhä,  pääsit  riemuiten  asumaan 
taivaalliseen tarhaan, jossa on koolla suurenmoisten lampaitten joukko. 

Saatuasi  Jumalan  viittauksesta  tiedon  ruumiisi  jättämisestä  Sinä,  puhdas,  kohotit  puhtain  sieluin 
kiitosveisun kaikkien Alkusyylle, jonka käsiin myös annoit henkesi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Yliolennollinen  Jumala  ottaa  meidän  tähtemme  olemuksen  Sinun  kohdussasi,  oi  Neitsyt,  halaten 
sääliväisenä  ja  armollisena  uudistaa  turmeltuneen  olemuksemme.  Hän  on  kunnioitettu  kaikkina 
aikoina. 

Irmossi/Katabasi 

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

Pyhittäjäisän kanoni. 9. veisu. Irmossi 
(4.säv. säkeet 13,L) 
"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon / ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot / kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: / Iloitse autuain, puhdas 
Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!" 

Troparit



Jumalallinen  isä  Georgios,  Sinä  munkkien  puhdas  kaunistus,  Sinä  ylenkatsoit  kaikki  elämän 
nautinnot  taivaallisen  nautinnon  ja  kunnian  tähden,  sillä  ankaralla  vaelluksella  ja  runsailla 
kyynelillä Sinä pyrit sammuttamaan himojen pätsin. 

Nyt Sinä, viisas, seisot totisesti Jumalan edessä. Ensin Sinä kiiruhdit kilvoituksen kautta tulemaan 
Hänen  omaksensa  ja  nyt  saat  nauttia  Hänen  kirkkaasta  valkeudestaan.  Anna  kaikille  Sinua 
kunnioittaville valistus ja osallisuus jumalalliseen. 

Sinä,  kunniakas  ja  autuas,  pääsit  elämän pimeydestä  ja  kohosit  laskemattomaan  valkeuteen.  Sinä 
saat  seistä kaikkea  vallitsevan, kolmiaurinkoisen Valkeuden edessä  ylhäisten  joukkojen kanssa,  ja 
nauttia Hänestä lähtevää kirkkautta. Valista meidätkin, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Halutessaan  kokonaan  jumaloittaa  minut  koko  Jumala  yhdistyi  Sinuun  ja  toteutti  uuden,  kaikille 
käsittämättömän  salaisuuden:  Sinä,  turmelukseton  Neitsyt,  synnytät  ja  Jumala  ilmestyy  lihassa. 
Häntä kunnioittaen me nyt ylistämme autuaaksi Sinua, Maria, niin kuin itse ennustit. 

Pyhittäjääidin kanoni. Irmossi 
(2.säv.säkeet 13,L) 
"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 

Puhtaasti  nukahtaessasi  ilmestyivät  näkijöille  pyhät  kuorot  jumalallisen  sielusi  ympärille 
saattamaan  Sinut,  oi  kunniakas,  jumalallisin  sävelmin  ihmeellisen  asumuksen  paikkaan,  jossa 
vallitsee juhlaa viettävien ääni. 

Sinä,  Domnika,  ilmestyit  meille  ikään  kuin  viinipuun  jumalallisena,  hedelmällisenä  oksana  ja 
kannoit meille jumalallisia rypäleitä, joista kumpuaa ylistystäsi uskolla veisaavien sielut parantavaa 
ja sydämet ilahduttavaa viiniä. 

Oi Domnika, päästä esirukouksillasi meidät ruumiin kärsimyksistä ja sielun tahroista sekä vihollisen 
kaikista  juonista,  kun  me  rakkaudella  turvaamme  suojaasi  ja  vietämme  jumalallista  ja 
kunnianarvoisaa juhlaasi. 

Oi  Herran  nimeä  kantava  Domnika,  me  kaikki  ylistämme  Sinua  kaikki  kirkastavana  auringon 
säteenä, Kristuksen ihanana morsiamena, puhtautta rakastavana metsäkyyhkynä, öljypuuna, seetrinä 
ja valittuna kyyhkysenä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Säästä minua, Kristus Herra, säästä, kun tulet minua tuomitsemaan, äläkä tuomitse minua tuleen, älä 
vihassasi minua kurita!  Sinua  rukoilee Sinut  synnyttänyt Neitsyt,  enkelten  paljous  ja marttyyrien 
joukko. 

Irmossi/Katabasi 

"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." 

Pyhittäjääidin eksapostilario, 3.säv. 

Sinä,  puhdas,  ylenkatsoit  maisen  ja  katoavaisen,/  ja  halasit  tulisessa  Kristuksen  rakkaudessasi 
kiihkeästi  taivaallista  katoamattomuutta./  Sen  tähden  Kristus  kruunaakin  Sinut  /  katoamattomalla 
seppeleellä. 

Ja juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Oi  Vapahtaja,  armo  ja  totuus  ilmestyivät  Jordanin  virralla  /  ja  valistivat  pimeydessä  ja  varjossa 
olevat, / sillä lähestymätön Valkeus / tuli ja ilmestyi meille. 

Vir relmästikiirat, 2.säv. 
(14,2,L) 
Nyt  toteutuu  suuri  ja  peljättävä  salaisuus!  /  Palvelijan  käsi  kastaa  kaikkien  Herran,  //  kaikkien 
ihmisten puhdistukseksi. 

Liitelauselma: Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet kääntyivät takaisin. 

Isä huusi korkeuksista: / Tämän on minun rakas Poikani, // joka nyt kastetaan Jordanin virrassa. 

Liitelauselma: Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan? 

Nähdessään Herran / palvelijan kaltaisena ottamassa kasteen virrassa // enkelijoukot hämmästyivät 
ylistystä veisaten. 

Kunnia... nyt... 

Valistus  on  tullut,  lunastus  ilmestynyt  Jordanilla.  /  Tulkaa,  kokoontukaamme  peseytymään  //  ja 
viettämään kirkasta juhlaa. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaan ja päätös. 
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