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Typikon 

Huomautus 
Jos Kristuksen  syntymää edeltävä sunnuntai osuu  tämän kuun 20:ksi  päiväksi, pyhän  Ignatioksen 
palvelus  lauletaan  tänään.  Luetaan  Kristuksen  syntymää  edeltävän  lauantain  epistola  ja 
evankeliumi. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Sinä, paljon taistellut voittaja, / halasit marttyyreja odottavaa kunniaa / ja kestit urhein mielin tuskia 
odottaen siirtymistä tuskattomaan loppuun. / Sinä, autuas, halusit saavuttaa taivaalliset palkinnot, / 
paratiisin asunnon, illattoman valkeuden // ja iankaikkisen elämän. 

Sinä,  paljon  taistellut,  /  kestit  kynsien  repimisen,  hirveät  lävistykset,  /  tulisen  lyijyn,  pään 
katkaisemisen  ja hirveät  tuskat, /  ja niin Sinut  liitettiin  iloitsevana voittajien kuoroon.  /Sentähden 
me vietämme vuosittaista juhlaasi, / oi taistelija Bonifatios, // Sinä enkelten kumppani. 

Aglais,  joka  lähetti  Sinut,  Bonifatios,  orjanaan,  /  sai  Sinut  takaisin  jumalallisena  isäntänä.  /  Sinä 
hallitsit  himot,  / osoittauduit  Jumalan  kieltävien  hirmuvaltiaitten  valtiaaksi,  /  kukistit  viholliset  ja 
sidoit itsellesi voittoseppeleen. / Sentähden hän rakensi Sinulle pyhän, ihanan temppelin // ja sijoitti 
Sinut siihen pyhästi Sinua ylistäen. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi  oikeudenmukaisen  Tuomarin  synnyttänyt Valtiatar,  / minä  rukoilen  Sinua:  /  Pyydä,  ettei Hän 
tuomitsisi  minua,  irstaasti  elänyttä,  tuomion  alaista  ja  varatonta,  /  tulevalla  peljättävällä 
tuomiollaan,  /  vaan  lukisi  minut  oikealla  puolellaan  olevien  valittujen  joukkoon  //  armossaan  ja 
suuressa hyvyydessään. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  puhdas  Valtiatar  näki  kuolleena  Kristuksen  /  ja  itki  Herranaan  Häntä,  joka  oli  kuolettanut 
kavalan,  /  hän  ylisti  veisuin  synnyttämäänsä.  /  Ihmetellen Hänen  pitkämielisyyttään  hän  huusi:  / 
Rakas  lapseni,  älä  unohda  palvelijatartasi.  /  Älä  viivy,  oi  ihmisiä  rakastava,  //  Sinä  minun 
halajamiseni! 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Uskoen minä veisaan ylistystä Sinulle, 
loistavalle marttyyrille. Joosef. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

Oi Neitseestä syntynyt,  / minä rukoilen Sinua:  / Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen  faraon 
joukkojen  tavoin  sieluni  kolminaiset  himot,  /  että  kuoletettuani  oman  tahtoni  voisin  puhtauden 
harpulla // soittaa Sinulle voittovirren.
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Troparit 

Oi  pyhitetty  Bonifatios,  Sinä  enkelten  seuralainen,  halukkain  mielin  Sinä  otit  esimerkiksesi 
urheitten taistelijoitten kilvan, Sinä taistelit vakaasti ja kuoletit käärmeen elävöittävillä taistoillasi. 

Kun Sinä, urhea ja autuas taistelija, näit vihollisen petoksen totisesti levinneenä maan päälle, Sinun 
sielusi syttyi jumalallisen rakkauden tuleen ja Sinä kävit kilpakentälle pelottomin mielin. 

Oi  paljon  taistellut,  autuas marttyyri  Bonifatios,  jumalallisen  viisauden  kirkastamana  Sinä  osoitit 
viisaudettomat  viholliset  hulluiksi,  kun  julistit,  että  Kristus  ilmestyi  niille,  joille  halusi,  raskaan 
ruumiin kaltaisuudessa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylistäkäämme  veisuin  Jumalan  Vuorta,  jonka  Daniel  näki  edeltä,  hengellistä  Majaa,  puhdasta 
Taulua, kunnian Pyhäkköä ja Pöytää, jolle sijoittui jumalallinen Leipä, pyhää Neitsyttä. 

3. veisu Irmossi 

Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt / ja monilapsinen synagooga on heikoksi tullut, 
/ huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: // Pyhä olet Sinä, Herra! 

Troparit 

Kun  Sinä,  kunniakas  ja  autuas,  halasit  ylhäistä  vapautta,  Sinä  vapauduit  orjuuden  ikeestä 
esimerkkinäsi Hänen puhtaat kärsimyksensä, joka säälissään tuli palvelijaksi. 

Sinä,  marttyyri  Bonifatios,  osoittauduit  lihan  aivoituksia  korkeammaksi,  kun  äkkiä  jumalallisesti 
muuttuen kestit riemuiten vihollisten kaikki hyökkäykset. 

Sinä,  marttyyri  Bonifatios,  kielsit  itsesi  ja  lähdit  taistelemaan  ja  ottelemaan  vihollisen  kanssa 
voimanasi ristin ase. Ja tultuasi voittajaksi Sinä sait kunnian. 

Jumalansynnyttäjälle 

Yliolennollinen Jumala tyhjensi itsensä Sinun kohtuusi, oi nuhteeton, tyhjentämättä Isän helmaa, ja 
tuli Pojaksesi pelastaakseen ihmissuvun. 

Irmossi 

Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt / ja monilapsinen synagooga on heikoksi tullut, 
/ huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: // Pyhä olet Sinä, Herra! 

Katismatropari, 1.säv. 

Sinä marttyyrien kaunistus, autuas Bonifatios, / osoitit Jumalalle kunniaa ja sait Häneltä kunnian. / 
Sentähden  Hän  kaunistit  Sinut  jumalallisen  kirkkauden  seppeleellä.  //  Siksi  me  viettäessämme 
tänään pyhää muistosai pyydämme Sinua rukoilemaan puolestamme Herraa. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.
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Jumalallisen Hengen kautta Sinä, viaton ja puhdas, / sijoitit kohtuusi kaikkien Tekijän, Jumalasi ja 
Luojasi,/  ja  synnytit  Hänet  turmeluksetta.  /  Häntä  kunnioittaen  me  veisuin  ylistämme  Sinua, 
Neitsyt, / kunnian Kuninkaan palatsia // ja maailman lunastusta. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi puhdas ja viaton Neitsyt, siunattu Maria, / syntisten turva ja suoja ja maailman vahvistus, / Sinun 
sydämesi lävisti totisesti miekka, // kun näit poikasi ristille ylennettynä. 

4. veisu. Irmossi 

Sinä,  oi  Laupias,  /  nousit  ristille  rakkaudesta  kuvaasi  ja  kaltaistasi  ihmistä  kohtaan  /  ja  kansat 
alistuivat, // sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni. 

Troparit 

Oi  Jumalassa  viisas,  autuas marttyyri,  pitäen  autuaana  taistelijoitten  kärsivällisyyttä Sinä  seurasit 
heidän esimerkkiään ja tulit heidän kaltaiseksensa. 

Uskolla rientäen jumalallisten marttyyrien joukkoon Sinä, Jumalassa viisas ja autuas, luovutit itsesi 
ylistettävänä tuomisena odottajalle. 

Kidutusten  sulatusuunissa  kirkastettuna  Sinä,  marttyyri,  osoittauduit  kultaakin  koetellummaksi 
kantaessasi Luojan kärsimysten kuvausta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun  Sinä,  Neitsyt,  huomasit  neitseytesi  synnytyksen  jälkeenkin  sinetöidyksi,  Sinä  uskoen  ylistit 
Sinusta sanomattomasti syntynyttä Sanaa. 

5. veisu. Irmossi 

Oi Herra,  lähetä meille  valistuksesi!  / Päästä, oi hyvä, meidät  rikkomusten pimeydestä,  //  ja anna 
meille taivaasta Sinun rauhasi! 

Troparit 

Kirkkaan tähden tavoin Sinä, marttyyri, koitit  lännestä,  ja  laskettuasi kärsivällisenä taistossa koitit 
taaskin länteen valistaen maan ääret. 

Marttyyrina  Sinä,  marttyyri,  taistelit,  kestit  kynsien  repimisen  terävillä  ruo'oilla  ja  niin  tylsytit 
armossa kaikki pahan pistimet. 

Sinussa,  oi  Jumalassa  viisas,  osoittautuivat  vihollisen  juonet  heikoiksi,  sillä  vakaasti  pyrkiessäsi 
kohti Jumalaa Sinä kestit lihan kidutukset lihattoman tavoin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minä huudan Sinulle, Neitsyt,  joka annoit maan päällä ruumiin totiselle Jumalalle ja Vapahtajalle: 
Pese minun sieluni puhtaaksi kaikesta saastasta ja pelasta minut.
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6. veisu. Irmossi 

Profeetta  Joona,  /  joka  kuvasi  Herran  kolmipäiväistä  haudassa  olemista,  /  rukoili  meripedon 
vatsassa ja huusi: // Pelasta minut kadotuksesta, oi Jeesus, voimien Kuningas! 

Troparit 

Oi  taistelija  Bonifatios,  kun  Sinun  lihasi  lyötiin  haavoille,  Sinä  haavoitit  jumalankieltäjät,  jotka 
sairastivat parantumattomasti tietämättömyyttä, ja osoittauduit sairaitten parantajaksi. 

Taistelujen  palkkana  Jumalan  tykö  nousseena  Sinä,  voittoisa  marttyyri,  murskasit  näkymättömät 
viholliset ja tulit murtuneitten auttajaksi. 
Kun  Sinua,  jumalankantaja,  laahattiin  maassa  kalliin  kiven  tavoin,  Sinä  hajoitit  eksytyksen 
linnoituksen ja vahvistit uskovaisten sydämet entistäkin lujemmin uskoon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  veisuin  ylistettävä  ja  puhdas,  muinoin  Sinua  kuvasi  ennalta  pensas,  joka  paloi  mitenkään 
kulumatta tulessa. Sen tavoin et Sinäkään palanut, vaikka annoit Jumalalle ruumiin. 

Irmossi 

Profeetta  Joona,  /  joka  kuvasi  Herran  kolmipäiväistä  haudassa  olemista,  /  rukoili  meripedon 
vatsassa ja huusi: // Pelasta minut kadotuksesta, oi Jeesus, voimien Kuningas! 

Kontakki, 4.säv. 

Sinä kannoit vapaaehtoisesti itsesi viattomaksi uhriksi Hänelle, / joka tulee Sinun tähtesi syntymään 
Neitseestä, // oi pyhä seppeleenkantaja, viisas Bonifatios. 

Iikossi 

Niinkuin  tähti  ohjasi  tietäjät  idästä,  Persiasta,  /  niin  ohjasi  jumalallinen  viittaus  Sinutkin,  oi 
Jumalassa viisas, / lännestä kumartamaan luolassa syntymään tullutta Kristusta / koko luomakunnan 
Kuninkaana, / ja tuomaan Hänelle lahjaksi uskoa, rakkautta ja toivoa / ikäänkuin suitsuketta, mirhaa 
ja kultaa.  / Niin Sinä kannoit  itsesi kokonaan Hänelle viattomaksi  lahjaksi,  / kun huusit rohkeasta 
hirmuvaltiaalle  ja  tuomarille:  /  Minä  olen  Kristuksen  palvelija,  //  Sinä  seppeleenkantaja,  viisas 
Bonifatios. 

Synaksario 

Saman kuun 19:ntenä päivänä pyhän marttyyri Bonifatioksen muisto. 

Säkeitä 

Etsiessään marttyyrien luita Bonifatios löysi itsensä miekalla mestatuksi marttyyriksi. 

Yhdeksäntenätoista Bonifatioksen kaula katkaistiin. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Eliaksen, Proboksen ja Areksen muisto.
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Säkeitä 

Päänsä kilvoituksen miekan katkaisema Probos seurasi pian Sinua, marttyyri Elias. 

Sinä, Ares, olit todella sankarillinen tulen edessä kantaessasi hengellisenä soturina uskon aseita. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Timotheoksen ja Polyeuktoksen muisto. 

Säkeitä 

Mitä sanoisimme Timotheoksesta, joka roviolla saavutti kallisarvoisen lopun? 

Mikä oli Sinun loppusi, oi kesarealainen Polyeuktos? Tuleen käyden sain halatun lopun. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhiä  marttyyreja  Eutykhiosta  ja  Thessalonikea  ja  heidän 
kanssaan miekalla surmattuja kahtasataa miestä ja seitsemääkymmentä naista. 

Säkeitä 

Eutykhioksen rinnalla Sinäkin, Thessalonike, saavutit onnekkaan voiton miekan kautta. 

Miekka  surmasi  miesten  kymmenen  kaksikymmenikköä,  surmasi  myös  seitsemästi  kymmenen 
naista. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Gregentioksen, Etiopian piispan, muisto. 

Säkeitä 

Jättäen lihan yhteyden Gregentios siirtyi sinne, missä lihalle ei ole sijaa. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Tryfonin muisto. 

Säkeitä 

Ruumiillisesti Tryfon nousi pajuun, ja hengessä taivaan suureen korkeuteen. 

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

7. veisu. Irmossi 

Aabrahamin lapset / polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä / ja riemuiten veisasivat: 
// Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Kun  Sinä,  marttyyri  et  taivuttanut  polviasi  patsaille,  Sinut  viskattiin  pätsin  totisesti  suureen 
koettelemukseen, mutta virvoitettuna Sinä huusit siellä: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Pyrkien  hajoittamaan  tunnustuksesi  vakauden  kavalamielinen  kaatoi  armottomasti  sisällesi  sulaa 
lyijyä, mutta joutui selvästi häpeään.
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Oi  Jumalassa  viisas  Kristuksen  marttyyri,  kun  Sinä  auliisti  annoit  katkaista  pyhän  kaulasi,  Sinä 
katkaisit kavalan vihollisen juonikkaan pään miehuutesi miekalla. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Neitsyt,  pelasta  esirukouksillasi  minut  himoista,  vaarasta,  ahdistuksesta  ja  minua 
vahingoittamaan pyrkivistä pahoista ajatuksista, että voitin kiitosäänin veisata ylistystäsi. 

8. veisu. Irmossi 

Kaikkivoimallinen  Vapahtajamme!  /  Tultuasi  alas  liekkien  keskelle  Sinä  virvoitit  kasteella 
nuorukaiset,  /  jotka hurskaasti palvelivat  Jumalaa,  /  ja opetit heidät veisaamaan:  // Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Troparit 

Kristus,  joka  oman  etusi  mukaan  valmisti  pelastuksesi,  vahvisti  Sinut,  Bonifatios,  saavuttamaan 
halajamasi, kun etsit ihanasti voittaneitten marttyyrien jäännöksiä. 

Sinut, autuas, annettiin autuaaksi aarteeksi autuaalle valtiattarellesi,  ja se rikkautenaan hän veisasi 
riemuitsevin sydämin: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Autuas  nainen  kiiruhti  rakentamaan  pyhitetyn  temppelin,  johon  talletti  Sinut,  joka  olit  tullut 
Kolminaisuuden jumalalliseksi temppeliksi, oi Kristuksen voittopalkinnon saanut Bonifatios. 

Luojan  rakkauden  tähden  kuoletettuna  Sinä  parannat  elävöittävällä  esirukouksellasi  himojen 
kuoletukseen langenneet, jotka huutavat: Kaikki Herra teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylijumala laskeutui Sinuun, oi puhdas Neitsyt, niinkuin itse tietää, tuli lihaksi ja jumaloitti ihmiset, 
jotka veisaavat: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Irmossi 

Kaikkivoimallinen  Vapahtajamme!  /  Tultuasi  alas  liekkien  keskelle  Sinä  virvoitit  kasteella 
nuorukaiset,  /  jotka hurskaasti palvelivat  Jumalaa,  /  ja opetit heidät veisaamaan:  // Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

9. veisu. Irmossi 

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, / mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. // Sen tähden me Sinua ylistämme. 

Troparit 

Aina muistettava vaimo riemuitsi nähdessään Sinut pyhitettynä lastina ja huusi: Orjana minä Sinut 
lähetin, oi autuas, mutta saan ottaa vastaan totisena valtiaana, sillä otollisilla pyynnöilläsi Sinä olet 
päästänyt minut pahuuden orjuudesta.
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Sinä,  Bonifatios,  kukoistit  kuin  lilja  hengellisissä  laaksoissa,  Sinä  nousit  kuin  palmu,  Sinä 
osoittauduit ikäänkuin ihanan tuoksuiseksi seetriksi, ja valitun sypressin tavoin Sinä levität meidän 
sieluihimme hyvää tuoksua. 

Oi  voittoisa,  Jumalassa  viisas,  ylistettävä  marttyyri,  tänään  on  meille  koittanut  auringon  tavoin 
Sinun  muistosi,  joka  valistaa  jumalallisten  armolahjojen  kirkkaudella  niiden  sielut,  jotka  veisuin 
Sinua ylistävät, ja karkottaa himojen pimeyden. 

Auringon tavoin Sinä nousit  lännestä, riensit  idän kaupunkiin  ja laskit siellä marttyyriuteen, mutta 
koititkin  parempaan  elämään,  ja  palattuasi  kuuluun  Roomaan  Sinä  nyt  suojelet  sitä  rukoustesi 
muurilla. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä, kirkasta valkeudellasi minut, joka olen synnin pimeyden vallassa. 
Oi  veisuin  ylistettävä  Jumalan Morsian,  suo minun  vaeltaa  jumalallisten  käskyjen  päivänvalossa, 
että voisin veisuin Sinua ylistää. 

Irmossi 

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, / mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. // Sen tähden me Sinua ylistämme. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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