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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 
(säkeet 13,L) 
Kilvoituksen  maito  ravintonasi  Sinä,  autuas  Galaktion,/  saavutit  monien  tuskien  ja  ahdistusten 
kautta  Kristuksen  täyden  iän  /  ja  vapaaehtoinen  intosi  teki  Sinut  otolliseksi,  täydelliseksi 
teurasuhriksi./  1 Oi  vakaata  ja  vahvaa  uskoasi!  //  Sen  kautta  Sinä  saavutit  Jumalan  täydellisesti 
jumaloituneena. 

Taidokkaasti  Sinä,  nunnien  jumalallinen  kaunistus,/  paljon  taistellut  marttyyri,/  etsit  hyvyyksien 
lähdettä,  korkeinta  halattua,/  1 ja  Hänen  kirkkautensa  valisti  Sinun  sielusi  ja  mielesi./  Suurella 
vakaudella Sinä, Jumalan autuuttama,// kukistit juonikkaan ja vanhan lohikäärmeen. 

Hengellisen  Koiton  kaksi  ylen  kirkasta  valaisinta  koittaa  armossa  /  ja  kirkastaa  jumalisesti  koko 
luomakunnan suunnattomien taistojen loisteella / ja jumalallisten parannusten soihduilla./ 1 Ylistäen 
heidän valoa kirkkaampaa  juhlaansa kunnioittakaamme Kristusta,//  joka heidän kauttansa pyhittää 
kaikki. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 
(säkeet 13,L) 
Tule, sieluni, huokaa, vuodata sydämestäsi kyynelvirtoja / ja huuda Neitseelle, meidän Jumalamme 
Äidille:/ Oi  puhdas,  päästä  armosi  runsaudessa minut  peljättävästä  kadotuksesta  /  1 ja  saata minut 
asumaan sinne,// missä on lepo, iankaikkinen ilo ja nautinto. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 
(säkeet 13,L) 
Oi  outoa  ihmettä!  Oi  uutta  salaisuutta!/  Oi  peljättävää  toimenpidettä!  lausui  Neitsyt  nähdessään 
ristillä,/ kahden  ryövärin keskellä  riippumassa Sinut,/  1 jonka oli peljättävällä  tavalla  tuskattomasti 
synnyttänyt,/  ja hän  itki huutaen: Voi rakas Lapseni!// Kuinka hirveä  ja kiittämätön kansa onkaan 
naulinnut Sinut ristille! 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhien kanoni. 

1. veisu. 6.säv. Irmossi 
(6.säv. säkeet 13,L. Sukanoni vig.s.233) 
Kuljettuaan  jalan  meren  syvyyden  halki  /  niin  kuin  mannerta  /  ja  nähtyään  takaaajavan  faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: / Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu. 

Troparit 

Kunnioittakaamme uskossa hengellisin lauluin illattomia valaisimia, järjellisiä taivaita, maan päällä 
aurinkoa kirkkaammin loistaneita Kristuksen jumalallisia taistelijoita. 
Pakanallisesta, hedelmättömästä juuresta Sinä, Galaktion, kasvoit Jumalan lahjoittamana kukkeana 
vesana, joka tarjoat maailmalle horjumattoman uskosi hedelmiä. 

Tavoitellen uskoa Kristukseen Sinä, Episteme, riensit taidokkaasti Hänen tuntemiseensa, ja saatuasi 
jumalallisen lahjan tulit Hänen kihlatuksi morsiameksensa.
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Jumalansynnyttäjälle 

Minä  kurja  olen  vajonnut  monien  tekojeni  syvyyteen,  mutta  turvaan  Sinuun,  Jumalan  hyvä  Äiti: 
Ojenna minulle auttava kätesi ja pelasta minut. 

3. veisu. Irmossi 

Ei  kukaan  ole  niin  pyhä  /  kuin  Sinä,  Herra,  minun  Jumalani,  /  joka  olet  ylentänyt  uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, / ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle. 

Troparit 

Halaten parempaa elämää ja sanomatonta nautintoa, Sinä, Galaktion, ylenkatsoit kaiken katoavan ja 
häviävän nautinnon ja seurasit Epistemen kanssa kuuliaisesti Kristusta. 

Pelastuneina lihan hampaista ja moninaisista himoista te liityitte kilvoituksessa toisiinne Kristuksen 
rakkaudessa, ja taistelussa teidät kannettiin Hänelle puhtaaksi uhriksi. 

Kristuksen  jumalallisen  rakkauden  tähden  te,  taistelijat,  kielsitte  maailman  ja  liityitte  kiinteästi 
Henkeen. Monien kärsimysten kautta te saavutitte jumalallisen valtakunnan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ei  kukaan,  joka  on  turvannut  Sinun  suojaasi,  oi  Neitsyt,  ole  jäänyt  ilman  monia 
laupeudenosoituksiasi. Sen tähden minä pyydän, että saisin Sinun puolustuksesi, oi Neitsyt. 

Irmossi 

Ei  kukaan  ole  niin  pyhä  /  kuin  Sinä,  Herra,  minun  Jumalani,  /  joka  olet  ylentänyt  uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, / ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle. 

Katismatropari, 4.säv. 

Kirkastettuasi kilvoituksessa sielusi silmän Sinä, autuas Galaktion,/ nyt valistat uskovaiset taistelusi 
sätein./  Sen  tähden  me  viettäessämme  uskoen  hartaasti  pyhää  ja  valoisaa  päivääsi  /  huudamme 
Sinulle:/ Kun Sinulla on uskallus Kristuksen edessä, rukoile, että Hän pelastaisi meidät. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi nuhteeton Neitsyt, joka synnytit yliolennollisen Jumalan,/ rukoile pyhittäjien kanssa lakkaamatta 
Häntä,/  että  Hän  ennen  loppua  antaisi  rikkomusten  päästön  ja  elämän  oikaisun  meille,/  jotka 
velvollisuutemme mukaisesti uskoen ja rakastaen / ylistämme Sinua, ainoaa veisuin ylistettävää. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Äitisi näki Sinut, oi Jumalan Sana,  ristiin naulittuna,/ hän valitti  äidillisesti  ja sanoi:/ 
Poikani, mikä on tämä uusi ja outo ihme?/ Kuinka Sinä, kaikkien Elämä, käyt kuolemaan?/ Haluten 
laupiaana antaa kuolleille elämän. 

4. veisu. Irmossi
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Kristus  on  minun  voimani,  /  Jumalani  ja  Herrani!  /    kohottaa  pyhä  seurakunta  jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, / puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 

Troparit 

Jumalan  kaitselmus  osoitti  Sinut,  hedelmättömän  kohdun  vesan,  hyveitten  runsaitten  hedelmien 
kantajaksi, joka kehotuksillasi osoitit vaimosikin hedelmälliseksi. 

Sinä, autuas, rakastit Kristusta, vihasit maailmaa, ylenkatsoit rikkautta, pidit mitättömänä kunniaa, 
nautintoa ja arvoa. Viisaasti Sinä vaihdoit katoavaisen katoamattomaan. 

Kunniakas  Galaktion,  puhtaan  Epistemen  kanssa  Sinä  seurasit  vakaasti  Kristuksen  jälkiä.  Sen 
tähden Sinä sait Häneltä kunnian ja seppeleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pahoin  minä  olen  saastuttanut  ruumiini  temppelin.  Oi  pyhä  Neitsyt,  Jumalan  puhdas  asumus, 
puhdista esirukouksillasi minut himojen kaikesta saastasta. 

5. veisu. Irmossi 

Minä  rukoilen  Sinua,  oi  Hyvä:  /  Sytytä  jumalallisen  säteilysi  voimalla  rakkaus  meidän 
sieluissamme,  /  jotka  aamusta  varhain  tykösi  riennämme,  /  jotta  tulisimme  tuntemaan  Sinut,  / 
Jumalan Sanan, / syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan. 

Troparit 

Jumalallisen  säteilyn  kirkastamana  ja  himottomuuden  ihanuutta  loistaen  Sinä,  viisas  Galaktion, 
taivutit vaimosikin elämää kanssasi puhtaudessa, ja hän otti kantaakseen Kristuksen keveän ikeen. 

Kiusausten  tulessa  palaen  te  sammutitte  hekumallisuuden  tulen  ja  monijumalaisuuden  rovion. 
Yksimielisinä te pyritte hyödylliseen sielun ja ruumiin moninaisissa kärsimyksissä. 

Jumalan lakia totellen ja ristiä harteillanne kantaen te valitsitte nuhteettoman elämän. Loistettuanne 
pidättyväisyydessä  ja  lain  mukaisessa  kilvoituksessa  te  saitte  kaunistukseksenne  kaksinkertaiset 
seppeleet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minä  rukoilen  Sinua,  Auringon  kirkkaita  vaunuja:  puhdista  minunkin,  palvelijasi,  sielun  saasta. 
Kiiruhda laupeutesi armossa, oi Jumalan morsian, Neitsyt, ja paranna sairastava. 

6. veisu. Irmossi 

Nähdessäni  tämän  maailman  merellä  riehuvan  kiusausten  myrskyn  /  minä  tyveneen  satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, / johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 

Troparit 

Inhoten  väkivaltaista  elämää  te  selvästi  valitsitte  nuhteettoman  elämän  luonnon  pakottaen. 
Loistavina kaksinkertaisessa kilvoituksessa te saitte kaunistukseksenne kaksinkertaiset seppeleet.
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Alistuen  ruumiilliseen  etäisyyteen  te  uskon  antamassa  sielujen  ykseydessä  kukistitte  ensin 
lihattomat viholliset ja sitten voititte jumalallisen Hengen voimalla näkyväisetkin. 

Lain  mukaisesti,  miehuullisesti  ja  kärsivällisesti  kunniakas Galaktion  ja  hänen  hurskas  vaimonsa 
Episteme osoittivat erinomaisuutensa. Oi Sana, anna heidän rukoustensa tähde kaikille armosi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, tee monissa rikkomuksissa pahentunut sieluni hyväksi ja rukoile kaiken hyvän antajaa 
Jumalaa, että Hän tekisi minut otolliseksi ylhäiseen valtakuntaansa. 

Irmossi 

Nähdessäni  tämän  maailman  merellä  riehuvan  kiusausten  myrskyn  /  minä  tyveneen  satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, / johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 

Kontakki, 2.säv. 
(säkeet 12,L) 
Oi kunniakas Galaktion  ja  puhdas  vaimosi  ja  taistelutoverisi Episteme,/  teidät  luettiin Kristuksen 
marttyyrien  joukkoon,/  kun  te  taistelitte  loistavasti  kovassa  kilvassa./  Nyt  te  rukoilette  ainoaa 
Jumalaa kaikkien meidän puolestamme. 

Iikossi 

Ylistäkäämme  veisuäänin  marttyyrien  joukossa  urheata  Galaktionia  sekä  hänen  kunniakasta 
vaimoaan,/  nimensä  mukaisesti  taidokasta  Epistemeä,/  sillä  he  tekivät  lopun  vihollisen 
pöyhkeydestä,/  nuhtelivat  jumalattomia  epäjumalia  ja  julistivat Kristuksen  uskoa./  Sen  tähden  he 
saivatkin loistavasti Häneltä katoamattomuuden seppeleen /  ja nyt  lakkaamatta rukoilevat kaikkien 
meidän puolestamme. 

Synaksario 

Saman kuun viidentenä, pyhien marttyyrien Galaktionin ja Epistemen muisto. 

Säkeitä 

Miekka  surmasi  yhteen  käymättömät  puolisot,  jotka  rakastivat  sielujen  yhteisyyttä.  Episteme  ja 
Galaktion mestattiin viidentenä. 

Samana  päivänä  muistelemme  seitsemänkymmenen  joukkoon  kuuluneita  pyhiä  apostoleja 
Hermasta, Patrobasta, Linosta, Gaiosta ja Filologosta. 

Säkeitä 

Yhdessä kuoli kolme apostolia, Hermas, Patrobas ja Gaios, joille Kolminaisuus oli rakas. 

Pystyttäen jumalallisen tiedon kuurnan Jeesus pyydysti Sinut, Linos, ja siirsi Sinut elämästä. 

Sinua, Jumalan Sanaa rakastava Filologos toteutti sanasi ja on nyt kuoltuaan kanssasi. 

Samana päivänä kuoli pyhä Domninos tulessa.
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Säkeitä 

Mielessään helvetin tuli Domninos ei lainkaan säikkynyt ajallista tulta. 

Samana päivänä pyhät Timoteos, Teofilos ja Teotimos kuolevat mukiloituina. 

Säkeitä 

Timoteoksen kaksine kumppaneineen surmasivat nyrkit ja Jumala Sana antoi heille kunnian. 

Samana päivänä pyhä Doroteos kuoli petojen eteen viskattuna. 

Säkeitä 

Eläinten eteen viskattu Doroteos kannettiin otollisena lahjana Jumalalle. 

Samana päivänä pyhät Eupsykios ja Karterios kuolivat, kun heidän häpynsä katkaistiin. 

Säkeitä 

Karterios kesti Eupsykioksen kanssa sielun kärsivällisyydellä hävyn leikkaamisen. 

Samana päivänä kuoli kaivokseen viskattu pyhä Silbanos. 

Säkeitä 

Kaivokseen viskattu Silbanos jätti metallit ja siirtyi elämään. 

Samana päivänä kuoli pyhä Pamfilos höylättynä ja vangittuna. 

Säkeitä 

Vartijain masentama, ja ennen vankeutta höyläys. Selvästi sai Pamfilos kaksinkertaisen seppeleen. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhittäjäisäämme  Gregoriosta,  Aleksandrian  arkkipiispaa, 
tunnustajaa. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Agathangeloksen. 

Säkeitä 

Agatangelos sai Kristuksen lähettämän päätöksen. Lopun päätös koski miekkaa. 
Muistelemme  pyhien  joukkoon  luettua  isäämme  ja  ihmeidentekijää,  Venäjän  Novgorodin 
arkkipiispa Ionaa. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi
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Hurskaille  nuorukaisille  enkeli  virvoitti  kasteella  tulisen  pätsin,  /  mutta  kaldealaiset  polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: / Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Hengen virvoittava armo vilvoitti teitä viisaasti, kun kiusausten tuli ja pidättyväisyyden ja vaivojen 
tuskat teitä polttivat, ja niin te kestitte kärsivällisinä taistelussa. 

Puhtautta ja pidättyväisyyttä rakastaen te, pyhittäjämarttyyrit, kestitte erillään olon, ja uskon kautta 
yksimielisin sieluin te yhdessä ryhdyitte taisteluun. 

Totellen  Kaiken  Valtiaan  käskyjä  kunniakas  Galaktion  piti  jumalattomien  käskyjä  lörpötyksenä. 
Sen tähden hän saikin Kristuksessa periä taivasten valtakunnan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä viaton olit henkivoimia korkeampi, sillä Sinä pidit sylissäsi  lapsukaisena Häntä,  jota he eivät 
rohkene katsoakaan. Sen tähden me ylistämme Sinua kiitosäänin. 

8. veisu. Irmossi 

Sinä, Kristus,  joka pelkällä  tahdollasi  kaiken  aikaansaat,  /  teit  hurskaille  nuorukaisille  tulenliekin 
kasteen  lähteeksi,  /  ja  vanhurskaan  uhrin  Sinä  vedellä  palamaan  sytytit.  /  Sinua  me  yli  kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina. 

Troparit 

Kun rakkautenne Kristukseen oli kuumempi kuin luonnon halu, te kieltäydyitte mukautumasta lihan 
ja veren mieleen ja ymmärtäväisesti luovuitte aineellisesta suhteesta. 

Ihmeellisesti te irrottauduitte lihan rakkaudesta ja  liityitte jumalallisesti puhtaaseen rakkauteen. Te 
olette puolisoitten kunnia, jota puolisottomatkin suuresti ihailevat. 

Halatessasi  astua  ylhäiseen  valtakuntaan  Sinä,  autuas  marttyyri  Galaktion,  yhdistyneenä  ihanaan 
taistelutoveriisi Epistemeen valtasit sen myymällä oman veresi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tulisen valtaistuimen tavoin Sinä, nuhteeton, kannat sylissäsi Häntä,  joka lepää Isän helmassa. Oi 
Jumalansynnyttäjä,  rukoile  Häntä  meidän  puolestamme,  että  pelastuisimme  iankaikkisesta 
tuomiosta. 

Irmossi 

Sinä, Kristus,  joka pelkällä  tahdollasi  kaiken  aikaansaat,  /  teit  hurskaille  nuorukaisille  tulenliekin 
kasteen  lähteeksi,  /  ja  vanhurskaan  uhrin  Sinä  vedellä  palamaan  sytytit.  /  Sinua  me  yli  kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina. 

9. veisu. Irmossi 

Ihmisten  on  mahdoton  nähdä  Jumalaa,  /  sillä  Häntä  kohti  eivät  enkeleinkään  joukot  rohkene 
katsettaan kohottaa,  / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain,  /  ilmestyi  ihmisille  lihaksi  tulleena Sana.  /
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Hänelle  taivaallisten  sotajoukkojen  kanssa  kiitosta  veisaten  /  me  Sinua,  Neitsyt,  autuaaksi 
ylistämme. 

Troparit 

Kristuksen rakkauden lämmön vahvistamina te repäisitte rikki elämän ja luonnon rakkauden kylmät 
suhteet ja lihan siteet Kolminaisuudessa olevan yhden Jumalan takia. Marttyyrit, te olette enemmän 
kuin aineellinen pari. 

Marttyyrien kuorojen  ja neitseitten  joukkojen kanssa Sinä, Galaktion, karkeloit taivaissa  ja  iloitset 
valkeudesta  puolisosi  Epistemen  kanssa  ja  anna meille  pääsyn  pahasta,  hallitsijallemme  voittoja, 
maailmalle rauhan ja suuren armon. 

Uskon  lujasti  yhdistäminä  kunniakas,  jumalallinen  ja  viisas  Galaktion  ynnä  puhdas  Episteme 
taistelivat  urheasti  yhdessä.  Oi  Jumalan  Sana,  armahda  ylen  hyvänä  meitä  heidän  rukoustensa 
tähden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Saatuamme Sinun kauttasi totisesti jumaloitumisen me ylistämme Sinua kiitosveisuin ja huudamme 
Sinulle:  Iloitse,  nuhteeton!  Iloitse,  siunattu!  Iloitse,  kaiken Kuninkaan  ja  Jumalan  palatsi!  Iloitse, 
Neitsytäiti! 

Irmossi 

Ihmisten  on  mahdoton  nähdä  Jumalaa,  /  sillä  Häntä  kohti  eivät  enkeleinkään  joukot  rohkene 
katsettaan kohottaa,  / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain,  /  ilmestyi  ihmisille  lihaksi  tulleena Sana.  / 
Hänelle  taivaallisten  sotajoukkojen  kanssa  kiitosta  veisaten  /  me  Sinua,  Neitsyt,  autuaaksi 
ylistämme. 

Eksapostilario, 3.säv. 

Uskon  maidon  ravitsemana  Sinä,  Galaktion,/  taistelit  puhtaan  Epistemen  kanssa  loppuun  asti./ 
Teidän pyhien esirukoustenne kautta me voimme pelastua helvetistä. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Kiitosveisuin  ylistäen  Sinua,  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,/  me  huudamme  Sinulle  enkelin  kanssa 
ilotervehdystä:/ Iloitse, kunnian Kuninkaan aviota tuntematon Äiti! 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 17.12.2008


