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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 2.säv.
(14,2,L)
Sielun kyvyiltäsi loistavana Sinä kirkastit itsesi laupeudessa ja uskossa, / sillä iloiten Sinä jaoit
rikkautesi köyhille, / ja Sinulle illattoman valkeuden tuottanut vanhuskautesi pysyy iankaikkisesti. /
Nyt Sinä, isä, saat katsella pyhitettyjä lapsiasi, // jotka asustavat valkeuden synnyttävässä
taivaallisessa kaupungissa.
Ylenkatsoen katoavaisen kunnian te tulitte otollisiksi turmeluksettomaan ja jumalalliseen kunniaan,
/ sillä polkien maahan elämän kaiken ihanuuden / te, jumalankantajat, rakastitte suuresti totisesti
ihanaa Kristusta, / joka pelasti teidät maailman aallokosta ja pyörteistä // ja ohjasi teidät, autuaat,
tyynen ja valoisan elämän satamaan.
Kuoletettuanne lihan himot te pukeuduitte himottomuuden vaatteeseen, / jotka kudoitte puhtaalla
elämällänne. / Vielä ruumiissa ollen te kärsivällisinä vietitte enkelten vertaista elämää / ja saavutitte
kaikki enkelikunnian // nauttien nyt korkeuksissa jumalallisesta kirkkaudesta.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.
(14,2,L)
Oi pyhä Jumalan Morsian ja Neitsyt, / Sinä yksin kannoit vaivattomasti kohdussasi
rajoittamattoman Jumalan, / joka hyvyydessään tuli ihmiseksi. / Sen tähden minä rukoilen Sinua: /
Vapauta minut minua ahdistavista himoista, // että pääsisin ahdasta ja suoraa polkua kulkien elämän
tielle.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 2.säv.
(14,2,L)
Oi puhdas, kun näit kohdussasi viljelemättä kantamasi kypsän rypäleen puulla riippumassa, / Sinä
valitit ja huusit: / Lapseni, vuodata rypälemehua, että himojen kaikkinainen juopumus loppuisi, oi
Hyväntekijä, // joka osoitat laupeutesi minun, Synnyttäjäsi, kautta!
Tropari, 4.säv.
(12,L)
Oi isiemme Jumala, / Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois laupeuttasi, / vaan
isiemme rukouksien tähden / ohjaa rauhassa meidän elämäämme.

Aamupalveluksessa
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanonit ja pyhien kanoni, jonka akrostikon on:
Veisuin ylistän Ksenofonia vaimoineen ja lapsineen. Teofaneksen runo.
1. veisu. 2.säv. Ir mossi
(2.säv.13,L)
"Tulkaa, ihmiset, / veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, /joka jakoi kahtia meren / ja johdatti
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, / sillä Hän on ylistetty."
Troparit
Kun te, viisaat, nyt nautitte asuttamanne paratiisin totisesta elämän puusta, rukoilkaa ihmisiä

rakastavaa, että Hän pelastaisi meidät, jotka teitä ylistämme.
Hartaasti astuen käskyjesi tietä Sinun palvelijasi, oi Herra, saavutti halunsa mukaiset asunnot ja
iankaikkisen elämän.
Sinä, autuas, osoitit kotisi kaikille uudeksi Aabrahamin teltaksi. Sen tähden Sinä saatkin nyt
oikeudenmukaisesti levätä Aabrahamin helmoissa.
J umalansynnyttäjälle
Isästä ennen kaikkia aikoja esiin loistanut aluton Sana asettui kokonaan Sinuun, oi nuhteeton, ja
muovasi uudelleen minut, koko ihmisen.
3. veisu. Ir mossi
(2.säv.13,L)
"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle / Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, / sillä henkeni
riemuitsi veisatessani: / Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme / eikä muuta vanhurskasta
paitsi Sinä, Herra!"
Troparit
Loistava arvo kunnianasi Sinä säteilit valoisaa elämää, sillä Sinä osoitit käytännön teorian
toteuttamiseksi huutaessasi: Sinä olet meidän Jumalamme eikä ole muuta vanhurskasta paitsi Sinä,
Herra!
Kaikkien taloudenhoitajaksi valittuna Sinä, pyhittäjäisä, huolehdit kaikista jakaen rikkautesi
tarpeessa oleville ja hoitaen ylevästi yksin eläjien joukkoja.
Ravintonasi Herran lait Sinä, autuas, kasvatit lapsesi Herran lakiin, kuriin ja kuuliaisuuteen
huutaen: Sinä olet meidän Jumalamme eikä ole muuta pyhää paitsi Sinä, Herra!
J umalansynnyttäjälle
Tulkaa, uskovaiset, ylistäkäämme veisuin pyhiä pyhempää Mariaa, ainoaa, joka synnytyksen
jälkeenkin säilyi neitseenä, totisesti aviota tuntematonta Jumalansynnyttäjää, ja huutakaamme:
Iloitse, puhdas Äiti! Iloitse, Valtiatar!
Irmossi/Katabasi
"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle / Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, / sillä henkeni
riemuitsi veisatessani: / Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme / eikä muuta vanhurskasta
paitsi Sinä, Herra!"
Katismatropari, 8.säv.
Valppaan Herran käskyissä Sinä, autuas Ksenofon, kasvat samoin lapsesikin ja puolisosi,/ opettaen
heidät jättämään kaikkinaisten kiusausten aallokon periäkseen ylhäisen valtakunnan./ Sen tähden
me jumalisesti ylistämme ja rakkaudella kunnioitamme teitä kaikkia ja huudamme uskoen:/ Oi
autuaat jumalankantajat, rukoilkaa Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille,
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne.
J umalansynnyttäjän tropari, 8.säv.

Me, ihmisten kaikki sukupolvet, ylistämme autuaaksi Sinua, Neitsyttä,/ joka naisten joukosta
ainoana synnytit siemenettä Jumalan lihaan./ Sinussa asusti jumaluuden tuli, ja Sinä imetit Luojaa ja
Herraa pienokaisena./ Sen tähden enkelit ja ihmissuku oikein ylistävät pyhää synnytystäsi, ja yhteen
ääneen me huudamme Sinulle:/ Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi
meille, jotka oikein ylistämme veisuin Sinun kunniaasi, oi puhdas.
Tai kär simystropari J umalansynnyttäjälle, 8.säv.
Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, emo valitti itkien ja huusi katkerasti:/
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni
ristiinnaulitsemisesi,/ jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon syvyys
ja hyvyyden lähde./ Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, jotka uskolla
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi!
4. veisu. Ir mossi
(2.säv.13,L)
"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi / ja ylistin Sinua, / oi ainoa ihmisiä rakastava."
Troparit
Elämän aallokosta pelastuneina te, autuaat lapset, saavutitte jumalisuuden sataman.
Opittuanne tuntemaan niin jumalallisen kuin inhimillisenkin, te valitsitte Jumalan palvelemisen.
Pelastettuina maailman syvyydestä te, pyhittäjät, päädyitte kunniakkaasti hyvyyksien syvyyteen.
J umalansynnyttäjälle
Sinun Poikasi kyljestä vuotaneen veren lunastamine me kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, Jumalan
Äiti.
5. veisu. Ir mossi
(2.säv.13,L)
"Oi Herra, / Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! / Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, / sillä
paitsi Sinua / emme toista Jumalaa tunne."
Troparit
Rientäessäsi kohti turmeluksetonta elämää Sinä, Arkadios, kiiruhdit pyhitettyyn kaupunkiin ja
saavuit totisen elämän haudalle.
Todella ihana oli kaikkien Herran huolenpito Sinusta, autuas Arkadios, ja ihmeellinen ja ylistettävä
Hänen jumalallinen ohjauksensa.
Sinusta huolehtien Kristus, joka kerran lepäsi jumalallisen vanhuksen Simeonin käsivarsilla,
johdatti Sinut, Arkadios, jumalallisen vanhuksen hoiviin.
J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton Neitsyt, Sinä synnytit Sinusta ihmeellisesti lihaksi tulleen, Isän kanssa yhtä
iankaikkisen aluttoman Pojan. Sen tähden me saarnaamme Sinusta puhtaana Jumalansynnyttäjänä.

6. veisu. Ir mossi
(2.säv.13,L)
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: /
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Troparit
Halaten autuasta elämää Sinä, Johannes, riensit yksineläjien joukkoon tehden elävöittävästä halusta
auttajasi.
Jättäen ihmisiä surmaavan pahuuden kuoletuksen ja kuolettavan myrkyn Sinä, Johannes, kiiruhdit
Kristuksen elävöittävälle haudalle.
Esikuvanasi Johanneksen elämä Sinä, Johannes, asetuit hänen laillaan erämaahan asumaan, jossa
elit puhtaasti Kristukselle omistautuen.
J umalansynnyttäjälle
Hän, joka yksin on levittänyt taivaat, teki Sinut, puhdas Jumalansynnyttäjä, toiseksi, eläväksi
taivaaksi ja koitti Sinusta pimeydessä oleville.
Irmossi/Katabasi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: /
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Kontakki, 4.säv.
(12,L)
Välttäen elämän meren vanhurskas Ksenofon / puhtaine puolisoineen iloitsee nyt lastensa kanssa //
taivaissa Kristusta ylistäen.
Iikossi
Käyden jumalallisesti outoa tietä Sinä, Ksenofon, voitit luonnon puolisosi kanssa / ja te
osoittauduitte ruumiittomien kaltaisiksi maan päällä./ Sen tähden taivaalliset portit avautuivat teille /
ja nyt te karkeloitte lapsinenne enkelten kanssa Herran viinitarhan työntekijöinä./ Pyytäkää siis
Kristukselta,/ että Hän antaisi valistuksen kirkkauden pimeään sydämeemme,/ kun me vietämme
valoisaa muistoanne seppeleen antajaa Kristusta ylistäen.

Synaksario
Saman kuun 26:ntena päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Ksenofonia, hänen vaimoansa
Mariaa ja hänen lapsiansa Arkadiosta ja Johannesta.
Säkeitä
Vaikka Ksenofon perheineen onkin jättänyt maan, kutsun hänet sanan ihanaan juhlaan.
Lapsineen ja puolisoineen Ksenofon kuoli kahdentenakymmenentenä kuudentena.

Samana päivänä suuren maanjäristyksen muisto.
Samana päivänä pyhittäjäisämme Symeonin, Vanhaksi kutsutun, muisto.
Säkeitä
Vanha Symeon karisti pois tomut jauhettuaan vanhan vihollisen kallon tomuksi.
Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä pappi Ananiasta, vanginvartija Pietaria ja heidän
kanssaan seitsemää sotamiestä.
Säkeitä
Pietari sukelsi seitsemän seurassa mereen, ja Ananias sukelsi iloiten heidän kanssansa.
Samana päivänä pyhittäjä Amonas pääsi rauhassa loppuun.
Säkeitä
Käytyään loppuun elämän koko langan Amonas löysi päättymättömän elämän.
Samana päivänä pyhittäjä Gabriel pääsi rauhassa loppuun.
Säkeitä
Henkien esimiehen Gabrielin rinnalla seisoo uusi Gabriel Kristuksen edessä.
Samana päivänä kaksi pyhää marttyyria kuolee Frygiassa lyötyinä.
Säkeitä
Sauvoin haavoitetut kaksi taistelijaa saivat seppelöityinä pikaisen parantumisen.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
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
Puhtaassa mielessään jumalankantajavanhus näki yhdistymisenne ja ilmoitti siitä edeltä, sillä
vanhurskas Jumala palkitsi jumalallisesti jumalisuutenne ja armollisena kokosi teidät yhteen.
Nähdessään jumalisuusintonne, ottaen vastaan uskonne ja hyväksyen rakkautenne ihmisiä rakastava
ja korkeasti kunnioitettu Hyväntekijä kokosi teidät kaikki yhteiselle aterialle.
J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton, tule minun, Sinuun luottavalle, häpeään joutumattomaksi toivoksi, vakaaksi toivoksi,

sortumattomaksi muuriksi, suojaksi ja avuksi, sillä Sinuun, oi puhdas, minä panen koko
pelastukseni toivon.
8. veisu. Ir mossi
vig.s.135.
"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: / se poltti
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: / Kaikki luodut, kiittäkää
Herraa."
Troparit
Kärsivällisesti te kestitte keskinäisen eron tulisesti palavan pätsin. Sisin raastettuna ja sielu
sukulaisrakkauden keihään lävistämänä te kestitte marttyyrikärsimyksiä.
Korkeuksista teitä varjosi ihmisrakkauden virvoittava pilvi Siionin vuorilla, jossa Hengen virvoitus
sytytti opetuslapset huutamaan: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Oi autuaat isät, te yhdistyneet ja armon yhteen liittämät kukat, rukoilkaa Hyväntekijää olemaan
armollinen ja suopea meille, jotka nyt ylistämme autuaaksi pyhitettyä muistoanne.
J umalansynnyttäjälle
Sinä synnytit ainosyntyisen Pojan, Jumalan ja Sanan, joka ennen kaikkia aikoja loisti
sanomattomasti esiin aluttomasta Isästä ja tuli luomakunnan esikoiseksi. Sen tähden me kaikki
kansat ylistämme sinua, oi Jumalanäiti.
Irmossi/ Katabasi
"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
vig.s.136.
"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
Harteillanne totisesti Kristuksen risti te kävitte kilvoituksen polkua toteuttaen kaikkia hyveitä,
kunnes koko perhe seppelöitynä saavutitte totisesti katoamattoman elämän.
Halliten lihan mielen se kokositte Hengen rikkauden aarteen ja saitte parannusarmon armolahjojen
lähteestä, jonka äärelle te pääsitte ja jossa nyt lepäätte iankaikkisesti.
Voitettuanne lohikäärmeen juonet te saitte pyhittäjän nimen urotekojenne päätteeksi ja ansionne
mukaisesti Kristukselta vanhurskauden seppeleet. Rukoilkaa nytkin, että Hän pelastaisi meidän
sielumme.
J umalansynnyttäjälle

Sinä, oi Jumalan Morsian, synnytit isättömänä Hänet, joka alkusyntymässään oli äiditön, kun Hän
meidän tähtemme tuli lihaksi kahdessa luonnossa, jumalallisessa ja inhimillisessä, ja todisti sen
hyvillä teoillaan.
Irmossi/Katabasi
"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.
Oi autuas Ksenofon,/ Sinä jaoit rikkautesi köyhille Jumalan mieleisesti,/ ja muukalaisena eläen tulit
Herran omaksi./ Rukoile, että Hän päästäisi meidät himoista.
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv.
Oi puhdas, Sinun suuruutesi on totisesti / enkelijoukkojen ja pyhien kuorojen yläpuolella./ Rukoile
siis Kristusta rikkoneen kansan puolesta.
Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.
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