Toukokuun 15.
Pyhittäjäisämme Pakhomios Suuren
muisto
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiiroina 3 juhlan ja 3 pyhittäjän stikiiraa.
Pyhittäjän avuksihuutostikiirat, 6.säv.
Koko halusi Jumalaan kohdistuneena / Sinä, viisas Pakhomios, / jätit maailman ihanuudet
epävakaina ja omistauduit Kristukselle / kaikin tavoin kilvoituksessa puhdistautuen / ja osoittaen
kärsivällistä kestoa himojen helteessä. / Omassatunnossasi Sinä, Jumalassa viisas, // kärsit
marttyyriuden ja voittaja sait kuihtumattoman seppeleen.
Sinä, joka käytännön näkemisessä hillitsit ruumiin paksun peitteen / ja repäisit rikki lihan
pyrkimykset, / olet nyt yhdistynyt Jumalaan / Hänestä säteilevän kirkkauden, armon, valkeuden ja
kaitselmuksen jumaloittamana / ja parempaan ylentämänä. / Kun Sinä, autuas jumalankantaja, nyt
olet Kristuksen edessä, // rukoile uskalluksella meidän sielujemme puolesta.
Kunniallinen Pakhomios, / kohoten kaikkien aistien yläpuolelle ja lihasta irtautuen / Sinä olit
puhtaasti Herran seurassa. / Hyvillä ajatuksilla Sinä hillitsit himot / ja tuhosit ja poljit maahan
pahojen henkien pauhun. / Kun Sinä, autuas isä, nyt asustat taivaan majoissa, // muistele
uskalluksella Kristuksen edessä seistessäsi kaikkia, jotka kunnioittavat muistoasi.
Kunnia... 4.säv.
Erämaa kasvatti Sinut, isä, liljana, / joka levität kaikille hyveitten harjoittamisen hyvää tuoksua / ja
näkemisen antaman viisauden ihanuutta, / joissa molemmissa menestyit. / Täydellisyyden
saavuttaen Sinä sait parhaan päätöksen puheissasi ja elämässäsi, // teoissasi ja uskossasi Kristuksen,
Jumalan, mieleisenä.
Oi Jumalan valitsema Pakhomios, / rukoile, että mekin voisimme olla Hänelle mieleen // ja
saavuttaa Sinun kanssasi ylhäisen perinnön.
Nyt... J uhlan stikiira.
Vir r elmästikiiroina juhlan stikiirat.
Kunnia... 8.säv.
Me, luostariasukkaitten joukot, kunnioitamme ohjaajanamme Sinua, Pakhomios, / sillä Sinun
kauttasi opimme kulkemaan totisesti suoraa polkua. / Autuas olet Sinä palveltuasi Kristusta / ja
saatuasi voiton vihollisten voimasta, / Sinä enkelten seuralainen ja pyhittäjien ja vanhurskasten osan
jakaja. // Rukoile heidän kanssansa, että Herra armahtaisi meidän sielujamme.
Nyt... J uhlan stikiira.
Pyhittäjä tropari, 5.säv.
Isä Pakhomios, / Sinä osoittauduit lauman johtajaksi / ohjatessasi munkkien laumat taivaan tarhaan.
/ Sieltä Sinä sait oppia kilvoittelijoille sopivan elämän, / jota opetit muillekin. // Nyt Sinä riemuitset
ja karkeloit heidän kanssansa taivaan majoissa.
J a juhlan tropari, ja päätös.

Aamupalveluksessa
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen juhlan katismatroparit sekä juhlan ja pyhän kanonit.
Pyhän kanoni, jonka akrostikon (huomioimatta kuuden ensimmäisen veisuin tropareita
Jumalansynnyttäjälle) on: Punon Pakhomiokselle ansaitun ylistyksen. Theofaneksen runo.
1. veisu. 2.säv. Ir mossi
"Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon / kaikki väkevä voima, / kun taas
kaikkipahan synnin / hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, // joka on suuresti kunnioitettu."
Troparit
Luottaen hyvään elämääsi kohotan auliisti Sinulle ansaitsemasi veisun. Mutta hyvä, jumalallinen
Pakhomios, kirkasta rukoustesi kautta mieleni valistavin sätein.
Autuas isä Pakhomios, himottomuuden hartaan rakkauden valtaamana Sinä kuihdutit himojen
aineellisen kiihkon ja saavutit rakkauden siivittämänä koko alkukirkkauden.
Jumalankantaja, Sinä täytit taivasten joukot suurella ilolla tultuasi tuntemaan koko luomakunnan
Luojan, sillä vankeudessa Sinä opit Hänen sanomattoman voiman ja uskon opin.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi Puhtain, joka olet ainainen Neitsyt, tulit kaikkea luomakuntaa, sekä näkymätöntä että
näkyväistä, ylemmäksi, sillä Sinä synnytit Luojan, joka näki hyväksi Sinusta lihaksi tulla. Rukoile
uskalluksella Häneltä meidän sieluillemme pelastusta.
3. veisu. Ir mossi
"Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, / puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra."
Troparit
Sinä, pyhittäjä, kiiruhdit peuran tavoin veden ääreen ja pyhän kasteen kostuttamana sait
virvoituksen, joka sulostutti sydämesi.
Oi jumalankantaja pyhittäjä, kestämättä nähdä kilvoituksesi kiinteyttä vihollisten joukot rakensivat
Sinulle moninaisia koettelemuksia.
Autuas Pakhomios, omaten pyhitetyn vaelluksen Sinä tulit kilvoittelijain lainsäätäjäksi ja ohjaajaksi
ja saatoit heidät Kristuksen eteen.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Kaikkein puhtain, Sinun synnytyksesi saattoi enkeljoukot hämmästyksen valtaan ja täytti
vavistuksella ihmisten sydämet. Sen tähden me Sinua uskolla Jumalansynnyttäjänä kunnioitamme.
Irmossi

"Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, / puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra."
Katismatropari, 8.säv.
Viisas isä Pakhomios, kyynelsateella Sinä kastelit runsaasti sielusi / ja sait koota hyveittesi
hedelmällisen tähkän. / Tultuasi pyhittäjälaumojen paimeneksi / Sinä ravitsit niitä vihreillä niityillä,
/ ja elämästä lähdettyäsi Sinut luettiin kunniakkaasti isien kuoroihin. / Sen tähden me huudamme
Sinulle: / Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, // jotka rakkaudella
vietämme pyhää muistojuhlaasi.
Nyt... J uhlan katismatropari.
4. veisu. Ir mossi
"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
Viisas isä Pakhomios, Sinä tulit munkkijoukkojen erinomaiseksi ohjaajaksi, sillä näyn kautta Sinun
käskettiin rakentaa hyveen kouluja.
Saatuasi Pyhän Hengen kirkkauden Sinä tulit armossa säteileväksi kirkkaaksi tähdeksi kaikille,
jotka ohjasit opetuksillasi pelastuksen satamaan.
Autuas jumalankantajaisä Pakhomios, Sinun elämäsi tuli munkkien tarkaksi ohjeeksi ja Sinun
jumalallisten oppiesi seuraajat noudattavat nyt sitä.
Herrasi rakkauden pistämänä Sinä, Pakhomios, sammutit lihan himokkuuden pidättyväisyydellä ja
pyhitit koko elämäsi tuoksuvaksi uhrilahjaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Valtiatar Jumalansynnyttäjä, me kaikki uskovaiset tiedämme Sinut pelastavaiseksi turvapaikaksi
ja järkkymättömäksi suojamuuriksi, sillä esirukouksillasi Sinä pelastat vaaroista meidän sielumme.
5. veisu. Ir mossi
"Kristus Jumala, / Sinä tulit Jumalan ja ihmisten välimieheksi, / sillä Sinun kauttasi, oi Valtias, /
meillä on pääsy tietämättömyyden pimeydestä // valkeuden alkulähteen, Sinun Isäsi, tykö."
Troparit
Hengen opetukset johdattivat Sinut Jumalan rakkauteen ja sen valistamana Sinä saavutit hyveen
huipun vapauttaen sielusi himoista.
Valtias, me tuomme kilvoittelijan esirukoilijana eteesi ja anomme hänen kauttansa armon
valistuksen kirkkautta ja Sinun voimasi ainaista suojelua.

Vahvistettuasi mielesi käskyjä noudattamalla Sinä, Pakhomios, kuihdutit pidättyväisyydellä lihan
karkailut ja osoittauduit Jumalan mieleisen joukon paimeneksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Rukoile Poikaasi ja Herraasi, oi puhdas Neitsyt, että Hän lahjoittaisi vangituille vapahduksen
vastusjana ahdisteluista ja Sinuun toivonsa paneville rauhan.
6. veisu. Ir mossi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: //
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Troparit
Herrasi voimaan pukeutuneena ja kallis risti suojanasi Sinä, isä, poljit maahan tuhoisien henkien
juonet.
Ymmärtäväisesti Sinä, pyhittäjä, valitsit ajallisen sijalle iankaikkisen kärsivällisenä
pidättyväisyyskilvoituksessa, ja tulit sielujen taloudenhoitajaksi.
Tultuasi vapaaehtoisesti hengessä köyhäksi Sinä, isä, saavutit taivaissa kuolemattoman ja
loputtoman nautinnon ja sanomattoman rikkauden.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi Neitsyt, synnytit miehestä tietämättä ja neitseenä pysyen teit Poikasi ja Jumalasi totisen
jumaluuden merkit ikuisiksi.
Irmossi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: //
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Kontakki, 2.säv.
Sinä osoittauduit maan äärille kirkkaaksi valaisijaksi, / erämaan Sinä asutit suurilla joukoilla, / itsesi
Sinä ristiinnaulitsit kantaen ristiä harteillasi, / kilvoituksessa Sinä näännytit ruumiisi // ja nyt Sinä
rukoilet lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.
Synaksario
Saman kuun 15. päivä muistelemme pyhittäjäisäämme Pakhomios Suurta.
Säkeitä
Murentaen lihan paksuuden Pakhomios keräsi ennen lähtöään sielun rasvaa.
Viidentenätoista Pakhomios otettiin täältä.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Akhilliosta, Larissan metropoliittaa.

Säkeitä
Larissa kertoo ihmeellisistä uroteoistasi, oi isä, jotka se muistaa kuoltuasikin.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Barbaros Mirhanvuodattajaa.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky / sytytti korkealle leimuavan liekin, / mutta
jumalaa pelkääväisten nuorukaisten suojaksi / vuodatti hengellisen kasteen Kristus, // kiitetty ja
korkeasti kunnioitettu."
Troparit
Pukeutuneena Herran voimaan Sinä poljit elämän nautinnot tomuna maahan tahrattoman elämän
rakkauden vallassa. Siitä Sinä, isä, oletkin nyt osallinen ja asut enkelikuorojen kanssa.
Saatuasi puhtaan sydämen Sinä tulit otolliseksi näkemään kaikille näkymättömän. Sen tähden Sinä,
isä, tulit lupauksen mukaan autuaaksi veisuin ylistäen korkeasti kunnioitettua Hyväntekijää.
Mieleltäsi oikeauskoisena Sinä, autuas, saarnasit kolmilukuisesta yhdestä, yksiolennollisesta
Kolminaisuudesta, ja Sanan peljättävästä lihaksi tulemisesta Sinä opetit veisuin ylistäen ainaista
Neitsyttä Jumalansynnyttäjänä.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinut, oi puhtain Neitsyt ja aviota tuntematon Äiti, ainoan, joka muuttumattoman Jumalan synnytit,
me tiedämme pyhistä pyhimmäksi, sillä kaikille uskovaisille olet Sinä jumalallisen synnytyksesi
kautta avannut kuolemattomuuden lähteen.
8. veisu. Ir mossi
"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: / se poltti
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: // Kaikki luodut, kiittäkää
Herraa."
Troparit
Jumalan käskystä enkeli opetti Sinulle, viisas, kilvoittelijain viisaan elintavan, ja sen ravitsemina
me jumalisuuden kasvatit huudamme nyt: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Sinun kilvoituselämäsi, oi viisas, koitti salaman tavoin säteillen kaikille, jotka huutavat jumalisesti
Luojalle: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Kunniakas Pakhomios saarnasi ylistäen Sinusta, Kristus, joka olet ymmärryksen ylittäen ennen
kaikkia aikoja syntynyt Isästä, ja Pyhästä Hengestä, sillä hän tunsi Kolminaisuuden yhden luonnon
ja jumaluuden.
J umalansynnyttäjän tropari

Me jumaliset kutsumme Sinua, puhdas Neitsyt, Jumalan Äiti, valon portiksi, sillä Sinä synnytit
paksuun lihaan yhdistyneen Isän heijastuksen yliluonnollisesti, ja me, kaikki luodut, kiitämme
Häntä Herrana.
Irmossi
"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: / se poltti
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: // Kaikki luodut, kiittäkää
Herraa."
9. veisu. Ir mossi
"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
Armon soihtujen kirkastamana Sinä, Pakhomios, seisot nyt uskollisena palvelijana Jumalan edessä
nauttien taivaissa jumalallisesta, katoamattomasta kunniasta. Sen tähden me ylistämme
kunnianarvoisaa juhlaasi.
Kaikkivaltiaan elävöittävä oikea käsi pani päähäsi voittajan seppeleen. Autuas Pakhomios, suo
rikkomusten päästö meille, jotka nyt ylistämme veisuin kunniakasta muistoasi.
Kooten vaivojesi hedelmää Sinä, ylistettävä Pakhomios, nautit nyt ymmärryksen ylittävästä ilosta.
Mutta kanna esirukouksesi Kristukselle, että Hän pelastaisi oppilaasi, jotka nyt ylistävät ja
kunnioittavat Sinua.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi viaton, Sinä otit kohtuusi ikään kuin villaan taivaallisen kasteen ja synnytit meille Hänet, joka
antaa ambrosiaa niille, jotka jumalisesti veisuin Häntä ylistävät ja julistavat, että Sinä olet veisuin
ylistettävä Jumalansynnyttäjä.
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, 3.säv.
Halaten enkelielämää Sinä, jumalankantaja Pakhomios, / lähdit kauas erämaahan, / ja alistettuasi
lihan himot // osoittauduit enkelten vertaiseksi.
J a juhlan eksapostilario.
Vir r elmästikiiroina juhlan stikiirat.
Loppu tavan mukaisesti, ja päätös.
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