Tammikuun 4.
Loppiaisen esijuhla. Pyhien
seitsemänkymmenen apostolin juhla.
Pyhittäjäisämme Teoktistoksen muisto
Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.1.2007

Ehtoopalveluksessa
Apostolien avuksihuutostikiirat, 4.säv.
(säkeet 15,3,L)
Uskovaiset, ylistäkäämme pyhin sävelin autuaiksi Kleopasta, Andronikosta, Silvanusta ja Agabosta,
/ Ananiasta ja Filipposta, / Prokorosta, Nikanoria, Rufusta ja Sostenesta, / Linusta ja Stakhysta, /
Stefanosta, Timonia, Hermasta, Flegonia, Markusta, Luukasta, Sosipatrosta, Jasonia ja Gaiosta, //
Tykikosta ja Filemonia.
Ylistettäköön ansionsa mukaisesti Narkissosta ja Trofimosta, / Kaisaria, Zeenasta ja Aristarkosta, /
Markusta, Silasta ja Gaiosta, / Hermestä ja Asynkritosta, / Apollosta, Kefasta, Klemestä ja Justusta,
/ Kodratosta, Erastosta, Lukiosta, Onesiforosta, Karposta ja Euodosta, / Matthiasta ja Jaakobia, //
Urbanosta, Aristobulosta, Tykikosta ja Arhipposta.
Kunnioittakaamme Jumalan puhtaita julistajia Pudesta, Herodionia ja Artemasta, / Filologosta,
Olympasta ja Rodionia, / Apellesta, Ampliatusta, Patrobasta ja Tiitusta, / Tertiusta ja Taddeusta, /
ihmeellistä Epainetosta, Akaikosta, Aquilaa, Lukiosta, Barnabasta, // Fortunatosta ja autuasta
Apollosta sekä Crescesia.
Toisia, pyhittäjän stikiiroita, 2.säv.
(säkeet 14,2,L)
Kun jumalallinen rakkaus haavoitti sielusi, oi autuas, / Sinä otit ristisi ja seurasit iloiten ristiin
naulittua Kristusta. / Kuoletettuasi lihan pidättyväisyydellä / Sinä sait ottaa vastaan Hengen voiman
päästää tautien myrskystä otollisilla, hartailla esirukouksillasi. // Sen tähden me yhteen ääneen
ylistämme Sinua autuaaksi.
Kun Sinä, isä, puhdistit sielun silmät kestävällä rukouksella ja sitkeällä paastolla, / Sinusta tuli
kolmiaurinkoisen Jumaluuden temppeli. / Saatuasi pappeuden jumalallisen ja pyhän voitelun Sinä
astuit astumattomaan uhraamaan Häntä, // joka sanomattomassa alentumisessaan oli tullut
uhrattavaksi.
Osoittautuen sävyisäksi ja kaunattomaksi puhtain mielin Sinä, isä Teoktistos, / sait totisesti periä
sävyisien maan. / Osallisuuden jumaloittamana Sinä saat nauttia totista iloa ja riemua. / Älä lakkaa
muistelemasta meitä, // jotka rakkaudella ja kunnioittaen vietämme jumalallisen nukkumisesi
juhlaa.
Kunnia... nyt... 3.säv.
(säkeet 12)
Kirkas oli edellinen juhla, kunniakas on tämä päivä. / Silloin tietäjät kumarsivat Vapahtajaa, tänään
valittu palvelija kastoi Valtiaan. / Silloin valvovat paimenet näkivät ja ihmettelivät, // tänään Isän
ääni julistaa ainosyntyisestä Pojasta.

Vir r elmästikiirat, 2.säv.
(säkeet 14,2,L)
Oi profeetta, palvele lamppuna Valkeutta, / koittona Aurinkoa, / ystävänä Ylkää // ja Edelläkävijänä
Sanaa.
Liitelauselma: Minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä.

Valistus on tullut, lunastus ilmestynyt Jordanilla. / Tulkaa, kokoontukaamme peseytymään // ja
laulamaan esijuhlan veisuja.
Liitelauselma: Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat.
Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, / olen saanut kaiken hyvän: / Jumala on ihmisten keskuudessa,
/ Valkeus Jordanilla // ja minä Hänen valkeudessaan.
Kunnia... nyt... 6.säv.
(säkeet 13,L)
Kristus, totuus, tulee Jordanille saadakseen kasteen Johannekselta, / ja tämä sanoo Hänelle: / Minä
tarvitsen kastetta Sinulta, mutta Sinäkö tuletkin minun tyköni? / Minä, ruoho, en rohkene koskea
tulta. // Herra, pyhitä minut jumalallisella ilmestymiselläsi.
Apostolien tropari, 3.säv.
Oi pyhät apostolit, / rukoilkaa armollista Jumalaa, / että Hän antaisi / synninpäästön meidän
sieluillemme.
Esijuhlan tropari, 4.säv.
Valmistaudu, Sebulon, ja iloitse, Naftali, / ja sinä, Jordan, asetu ja riemuiten ota vastaan
kastettavaksi saapuva Valtias. / Aadam, iloitse esiäidin kanssa. / älkää kätkeytykö kuten muinoin
paratiisissa, / sillä Hän, joka on teidät alastomiksi nähnyt, / ilmestyi verhotakseen teidät
alkuperäisellä vaatteella. / Kristus ilmestyi koko luomakuntaa uudistamaan. (Kolmesti)

Ehtoonjälkeisessä palveluksessa kanoni, jonka akrostikon on: Pitkänä torstaina veisaan pitkän
veisun.
1. veisu. 6.säv. Ir mossi
(6.säv.säkeet 13,L)
"Kahtia lyödään Punainen meri, / ja lainehtiva syvyys kuivaksi muuttuu. / Aseettomille tuli se
läpikuljettavaksi, / mutta täysissä aseissa oleville se samalla tuli haudaksi. / Sen tähden veisataankin
Jumalalle otollista virttä: / Kristuksen, meidän Jumalamme kunnia on kirkkaaksi tullut."
Troparit
Kaiken alkusyy ja elämän antaja, Jumalan ääretön Viisaus, on rakentanut itselleen huoneen
puhtaasta, miestä tuntemattomasta äidistä. Nyt Hän tulee Jordanille pyytämään kastetta ihmisten
uudeksi luomiseksi.
Salaisuuksiin johdattaen Jumalan Viisaus kutsuu kaikkia kansoja valkeuteen ja johdattaa salaisesti
sydämet puhdistavan ja Hengessä rakentavan kasteen kautta tietämättömyyden synkeässä
pimeydessä ennen olleet totuuden tuntemiseen.
Kuulkaamme nyt profeetan sanoja, jotka Hengen kautta toteutuvat, sillä Kristus, joka kastaa
Hengessä ja tulessa, rientää Jordanille. Käykää Hänen tykönsä ja valistukaa, sillä teidän kasvonne
eivät ole häpeään joutuvat.
3. veisu. Ir mossi

(6.säv.säkeet 13,L)
"Jumala, ollen kaikkien Herra ja Luoja, / pukeutui luomaansa Aadamiin ja yhdisti hänet itseensä, /
ja haluten uudistaa turmeltuneen Hän tulee Jordanille huutaen: // Ammentakaa elämän vettä ja
uskossa vahvistukaa!"
Troparit
Vapahtaja, Sinä tulet antamaan meille sielut ja ruumiit puhdistavan kasteen armon. Sen kautta Sinä
annat meille armoa armon lisäksi huutaen: Ammentakaa elämän vettä ja pysykää vakaina uskossa.
Mieletön ihminen, joka ei tunne Jumalaa, turmeltuu sopimattomissa pyrkimyksissä, jää vaille
kaikkea hyvää ja menettää koko pelastuksen. kunpa me kaikki, jotka tunnemme Kristuksen,
pääsisimme siitä osasta.
4. veisu. Ir mossi
(6.säv.säkeet 13,L)
"Oi Kristus, profeetta edeltäpäin nähtyään sanomattoman salaisuutesi huudahti: / Sinä olet säätänyt
kasteen väkevän armon syntiemme lunastukseksi // kaikille, jotka sen uskolla ottavat vastaan!"
Troparit
Sinä kiiruhdat kasteelle, josta on kumpuava synninpäästö kaikille ihmisille, joiden taakkana ovat
pahat rikkomukset ja jotka elävät pahoin vaivaa nähden. Laupiaana Sinä lupaat antaa heille
levähdyksen.
Osallisena lihastani Sinä annat minulle osallisuuden jumaluudestasi. Isäsi muuttumattomana kuvana
Sinä, Vapahtaja, sijoitut kättesi luomukseen. Sinä, Sana, ilmestyit ihmisenä ilman syntiä
puhdistaaksesi samankaltaisella samankaltaisen.
Vapahtaja, Sinun sinettisi tuntomerkkeinä, salaisina lahjoina ja jumalallisten lahjojen ylistettävinä
palkintoina ovat juoma, voitelu ja Henki, sillä Isä lähetti maailman Sinut, ainosyntyisen
armahduksen.
5. veisu. Ir mossi
(6.säv.säkeet 13,L)
"Pelon siteitten kiinnittämänä Edelläkävijä / nyt pyytää hurskaasti päästä kastamisesta / nähdessään
alastomana vedessä seisomassa // Kristuksen, joka peittää taivaat vesillä."
Troparit
Jumalan Viisaus, joka hallitsee korkealla ilmassa virtaavaa vettä, kahlitsee syvyydet ja kuohuttaa
meret, tulee Jordanille, ja ottaa kasteen palvelijan kädestä.
Otettuaan ensimmäisen Aadamin muodon Kristus tulee puhdistamaan hänet kasteessa. Hän, joka
kietoo taivaan pilviin ja pukeutuu valkeuteen, tulee alastomana Jordanin virralle. Hän, joka kantaa
kaiken, astuu käden alle.
6. veisu. Ir mossi
(6.säv.säkeet 13,L)
"Syntien pohjaton syvyys minua ympäröi / ja minä voimatta enää kärsiä niiden aaltoja / huudan
Sinulle, niin kuin Joona huusi Herralle: / Johdata minut pois turmiosta!"

Troparit
Tuntien Sinut Herraksi taivaat julistivat Sinun kunniaasi, kun Sinä, Vapahtaja, synnyit. Nyt, kun
Sinut kastetaan, Isä julistaa Sinut rakkaaksi Pojaksensa.
Jokainen saastan kantaja puhdistautukoon kyynelvirroin ja lähestyköön peläten Kristusta, joka tulee
puhdistamaan meidän luontomme tulessa ja jumalallisessa Hengessä.
7. veisu. Ir mossi
(6.säv.säkeet 13,L)
"Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, / vaan tuleen heitettyinä / saivat
kastevirvoituksen ja veisasivat: / Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!"
Troparit
Älköön kukaan kavalasti nyökyttäkö päätään pahoin maksaakseen lähimmäiselleen pahan pahalla,
vaan kunnioittakaamme rakkaudessa ilmestynyttä Herraa.
Kaikki te, jotka olette Kristuksen ystäviä, kestäkää hetki pahaa, ottaaksenne vastaan Hänet, joka nyt
rientää meidän kaltaisenamme kasteelle puhdistaakseen kuvansa.
Kristus lupaa nyt: Se, joka laskeutuu kanssani kasteen hautaan, saa kanssani nauttia kunniasta ja
ylösnousemuksesta. Veisatkaamme uskoen Hänelle ylistystä.
8. veisu. Ir mossi
(6.säv.säkeet 13,L)
"Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan / katsoivat halvaksi
hallitsijain mielettömän käskyn / ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, / veisasivat Valtiaalle
otollisen virren: / Luodut veisatkaa kiitosta Herralle / ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"
Troparit
Me, jotka Jumalan ravitsemina saimme nauttia Betlehemin sanasta ja ylistimme enkelten,
paimenten ja tietäjien kanssa lihaksi tullutta, käykäämme nyt Jordanille salaisesti näkemään suurta
salaisuutta, jonka Kristus tulee toteuttamaan. Häntä me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina.
Säilyttäen lain ytimen ja omaksuen profeettain rakkauden tulkaamme Kristuksen seuraajiksi, sillä
äärimmäisessä rakkaudessaan Hän otti lihan, sovitti kasteen kautta meidät Isän kanssa ja opetti
meidät veisaamaan: Luodut veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
Ottaen vastaan Sinut, joka tulit puhdistamaan vedessä kaikkien synnit, mutta peloissaan estellen
ystävä sanoi Yljälle, ääni Sanalle ja lamppu Auringolle: Minähän tarvitsen kastetta Sinulta. Sinua
me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina.
9. veisu. Ir mossi
(6.säv.säkeet 13,L)
"Nautittuamme Herran vieraanvaraisuudesta kuolemattomuuden ateriaa köyhässä luolassa /
kiiruhtakaamme nyt Jordanille nähdäksemme oudon salaisuuden, // joka välittää meille ylhäisen
kirkkauden."
Troparit

Lähtekää Betlehemistä Jordanin alueelle, te jotka nautitte ihmeistä, ja nähkää siellä tapahtuvat
salaiset toimet ja Kristus, joka tulee kasteelle. Luodakseen uudelleen Aadamin Hän tuli lihaksi.
Isästä ennen kaikkia aikoja syntynyt Luoja syntyi viime aikoina muuttumatta lihaksi tulleena
puhtaasta Neitseestä, Jumalan palvelijattaresta, Jumalana ja ihmisenä, sillä Hän halusi luoda
Aadamin uudelleen kasteen kautta.
Sinä, ainoa luonnoltasi syytön, tulit todellisena ihmisenä, yhtenä muitten joukossa, pyytämään
kastetta, sillä Sinä tulit haudataksesi ihmisten syyllisyyden kasteveteen.

Aamupalveluksessa
Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv.
Katso, Kristus tulee Jordanille ja huutaa Edelläkävijälle:/ Tule, kasta minut, joka puhdistan
maailman koko synnin joen vesissä./ Ojenna kätesi jumalallisen pääni päälle, sillä minä olen tullut
oikaisemaan käden rikkomuksen.
Kunnia... nyt...
Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin kaiken kuningasta ja Herraa,/ nähdessämme Hänen jumalallisesti
tulevan kasteelle./ Valmistakaamme rakkaudella sydämemme polut / ja peskäämme pois hirveitten
rikosten tahrat./ Katso, Hän tulee pelastaakseen ihmissuvun Jordanin vesissä.
Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 8.säv.
Iloitse, Sinä Herran suuri Kastaja, sillä Kristus on tullut Sinun kastettavaksesi./ Palvelijana Sinä
vapiset, kun Herra kumartaa Sinulle päänsä, että Sinä koskettaisit Hänen jumalallista päätänsä,/ joka
on kädellään koskettanut kaikkea ja Jumalan suopeudesta pelastanut ihmissuvun.
Kunnia... nyt... Sama uudelleen
Esijuhlan kanoni, jonka akrostikon muodostuu aakkosista. Joosefin runo.
1. veisu. 6.säv. Ir mossi
(Esijuhlan kanoni 6.säv.säkeet 13,L. Koko kanoni vigiliassa sivut 233241)
"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki / niin kuin mannerta / ja nähtyään takaaajavan faraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: / Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu."
Troparit
Riemuitkoon luomakunta ja kansojen kotimaat laulakoot: Jeesus, koko maan Kuningas, tulee
toimittaakseen meidän puhdistuksemme Jordanin virroissa.
Herra, pukeuduttuasi Neitseen veristä kuninkaalliseen purppuraan, lihaan, Sinä astut alastomana
joen vesiin pukeaksesi meidät, alastomat.
Ikiaikaisen Isän Poikana Sinä, laupias, käyt nöyrästi Sakariaan pojan tykö pyytäen kastetta, että
armossa tekisit meidät Jumalan lapsiksi.
Apostolien kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Kristuksen toisia opetuslapsia. Joosef.

1. veisu. 4.säv. Ir mossi
(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
Tultuanne meidän tähtemme ruumiin aineessa ilmestyneen Kristuksen oppilaiksi te, maineikkaat,
valistitte koko maailman jumalisuuden sätein ja hävititte jumalankieltämisen pimeyden.
Jättäen katoavaisen sekavan epävakaisuuden Kreskes, Prokhoros ja Andronikos, Taddeus ja
Nikanor seurasivat Kristusta ja tulivat jumalallisiksi valistajiksi.
Taistellen viettelijän voimaa vastaan Hengen voimalla te, kunniakkaat, täytitte voimalla ja
jumalallisella tiedolla ne, jotka olivat täysin joutuneet jumalankieltämisen hulluuden valtaan.
Apostoleina, jumalallisina piispoina ja ymmärryksen ylittävien asioitten totisina palvelijoina
Ampliatus, Stakhys ja Filippos saarnasivat lihan muodossa ilmestyneestä Herrasta.
J umalansynnyttäjälle
Kunnioittakaamme Kuninkaan jumalallista palatsia, jossa Hän omasta tahdostaan asusti, ja
ylistäkäämme veisuin miestä tuntematonta ainoaa Jumalansynnyttäjää, jonka kautta olemme
jumaloitetut.
Pyhittäjän kanoni. Teofaneksen runo.
1. veisu. 2.säv. Ir mossi
(2.säv.säkeet 13,L) vig.s.128.
"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
Kristus tulee palvelijan tavoin Jordanin vesiin kastautuakseen nautinnon virrassa. Vuoret,
karkeloikaa! Kalliot, vyöttäytykää riemuun! Te saastuneet, valmistautukaa jumalalliseen
puhdistukseen!
Sinun valoisa muistosi, oi Teoktistos , on tänään meille koittanut ja urotekojesi aurinkoisin sätein se
tekee lopun meidän himojemme alamäestä. Sitä viettäen me ylistämme Sinua autuaaksi uskolla ja
rakkaudella.
Kristuksen rakkauden siivittämänä Sinä kohosit korkeuteen jättäen maailman hämmingin. Sinä
kävit kilvoituksen tuskalliseen taistoon ja elit enkelin tavoin.
J umalansynnyttäjälle
Tulkaa, ylistäkäämme puhtain mielin puhdasta Neitsyttä, Jaakobin ihanuutta, jonka Jumala
rakastaen valitsi ja jossa Hän asui kuin pyhityksen majassa. Ylistäkäämme häntä veisuin koko
luomakuntaa kunnioitettavampana.
3. veisu. Ir mossi

(Esijuhlan kanoni vig.s.234)
"Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, / ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle."
Troparit
Sinä, laupias, joka Jumalana hallitset kaikkea, kannat palvelijan kuvaa ja tulet lihallisesti palvelijan
tykö päästääksesi jumaloittavan kasteen kautta meidät vihollisen orjuudesta.
Miksi Sinä tulit virralle? Mitä puhdistusta Sinä haluat? Minkä saastan Sinä, ylen hyvä, haluat pestä
pois? Veisuin minä ylistän ymmärryksen ylittävää laupiasta alentumistasi, oi Sana.
Etsien lammasta, jonka villi susi on kavalasti raadellut, Sinä, Kristus, tulet Jordanin virralle huutaen
Edelläkävijälle: Tule ja kasta minut!
Apostolien kanoni. Ir mossi
(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
Sana lähetti teidät, oi viisaat, kaikkeen maahan jokien tavoin täyttämään sen jumalallisen Hengen
kasteella ja armossa poistamaan jumalankieltämisen poltteen.
Ylistäkäämme veisuin jumalallista Timonia, Silasta ja Silvanusta, ja kiittäkäämme uskoen
kunniakasta Epainetosta, Urbanosta ja Agabosta, todellisia Kristuksen julistajia.
Koska teillä, viisaat, oli totisesti autuas Jumala opettajananne, te tulitte autuaiksi ja osoititte ennen
kurjat osallisiksi jumalallisesta autuudesta.
J umalansynnyttäjälle
Sinä, Neitsytäiti, osoittauduit totisesti puhtaaksi ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja
synnytyksen jälkeen, sillä Sinä synnytit Jumalan, josta apostolien joukko kirkkaasti saarnasi.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(2.säv.säkeet 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
Hän, joka käskyllään on tehnyt syvyydet ja peittänyt yläilmat veteen, tulee vedessä kastettavaksi.
Sielu, herää, puhdistaudu himoista ja kanna hyveitten taimia.
Sinä, Teoktistos , kukoistit kilvoituksen niityllä, Hengen viljelyksessä, kuin tuoksuva ruusu täyttäen
hyvällä hajulla ne, jotka veisaavat joka päivä Jumalalle: Ei ole muuta pyhää kuin Sinä, Herra.
Sinä, pyhittäjä Teoktistos , kasvoit Herran huoneessa kuin hedelmällinen öljypuu, ja vaivannäkösi
öljyllä Sinä kirkastat meidän kasvomme, kun me veisaamme: Ei ole muuta pyhää kuin Sinä, Herra.

J umalansynnyttäjälle
Monet taistelevat korkeudesta käsin minua vastaan, elämäni on kulunut tuskissa ja olen vajonnut
rikkomusten kaaokseen. Oi Valtiatar, pelasta minut, älä ylenkatso minua, sillä Sinut minä olen
saanut kukistumattomaksi puolustajakseni.
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!"
Apostolien katismatropari, 3.säv.
Meidän Jumalamme opetuslapsina te tulitte Kirkon järkkymättömiksi pylväiksi / ja jumalisuuden
perustuksiksi./ Te säilytätte kirkon eheänä pyyhkien pois eksyttäjän loukkauskivet / ja rukoillen
joka päivä / Kristusta Jumalaa antamaan meille suuren armon.
Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 1.säv.
Jumalankantaja Teoktistos, Sinä paimensit Herran laumaa Jumalan mielen mukaisesti sanan huilulla
/ ja johdatit sen pelastuneena Jumalan eteen, himottomuuden ja elämän vehreyteen./ Lähdettyäsi
Jumalan tykö Sinä sait vaivojesi mukaisen palkan./ Kunnia Hänelle, joka antoi Sinulle voiman!/
Kunnia Hänelle, joka Sinut seppelöi!/ Kunnia Hänelle, joka Sinun kauttasi toimittaa kaikille
parannuksia!
Nyt... Esijuhlan katismatropari, 1.säv.
Kun Jeesus oli syntynyt Neitseestä Mariasta ja saanut Jordanissa kasteen Johannekselta,/ Henki
laskeutui Hänen päällensä kyyhkysen muodossa./ Sen tähden Profeetta lausui enkelten kanssa
huutaen:/ Kunnia olkoon tulemisellesi, Kristus!/ Kunnia valtakunnallesi!/ Kunnia
taloudenhoidollesi, Sinä ainoa ihmisiä rakastava!
4. veisu. Ir mossi
(Esijuhlan kanoni vig.s.235)
"Kristus on minun voimani, / Jumalani ja Herrani! /  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, / puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa."
Troparit
Herra, kun Jordanin virta näki Sinut, se kääntyi takaisin, mutta meidän monien himojen saastuttama
luontomme kääntyi Sinua kumartaessaan kohti taivaita.
Aurinko häikäistyi nähdessään Sinut, Auringon ja Herran, lihallisesti alastomana ja salaisesti
valistamassa synkeän rikkomuksen alastomaksi riisuman koko luonnon.
Katso, puhdistus, katso, lunastus, kaikkien uusi luominen ja valistus on tullut omiensa tykö.
Tulkaamme mekin Hänen omiksensa puhtaan elämän avulla.
Apostolien kanoni. Ir mossi
(4.säv.säkeet 13,L)
"Profeetta Habakuk katsellessaan hengessään / Jumalan käsittämätöntä päätöstä Sinun, kaikkein

Korkeimman, / lihaksitulemisesta Neitseestä huudahti: / Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!"
Troparit
Vapahtajan viisaat opetuslapset kuohuttivat pakanoiden meren käydessään siihen hevosten tavoin,
ja he pelastivat uskovaiset veden ja Pyhän Hengen kautta.
Auringon lailla säteilivät maan päällä Pudes, Apelles ja Filologos, Herodion, Rufus ja Patrobas, ja
he valistivat tietämättömyyden pimeydestä pelastamansa uskovaiset.
Laupias lähetti teidät, kunniakkaat, ikään kuin jousella ampumansa terävät nuolet murskaamaan
vihollisen nuolet ja Jumalan armolla parantamaan hirveästi haavoittuneet.
Kantakaamme kiitosta Lunastajalle veisuin ylistäen Jumalasta puhuvaa Rodionia, kunniakasta
Hermestä, viisasta Asynkritosta, jumalallista Linusta sekä Gaiosta.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, Hengessä muinoin profetoineitten autuas kuoro nimitti Sinua jumalallisen pyhin sanoin
Portiksi ja varjoisaksi Vuoreksi.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(2.säv.säkeet 13,L) 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
Oi ihailtava ja autuas, Sinun vaivannäkösi hiki tiukkui suloisuutta, poisti pahojen henkien
karvauden, ja karkotti sairauksien suolaisen tulvan.
Peräänantamattoman puhdistautumisen jumaloittamana Sinä, pyhittäjä, tulit munkkien kirkkaaksi
valaisimeksi, tarkaksi esikuvaksi ja oppaaksi ja järkkymättömäksi turvalinnaksi.
Pyhittäjäisä Teoktistos, Sinä halkaisit himojen meren uskon sauvalla ja hukutit näkymättömän
faraon päästen luvattuun maahan.
J umalansynnyttäjälle
Oi nuhteeton, öin ja päivin minä huudan Sinun puoleesi ja niin pelastun Sinun välitykselläsi, pääsen
yli hekumain muurin ja vapaudun pahojen henkien ryöväyksiltä.
5. veisu. Ir mossi
(Esijuhlan kanoni vig.s.236)
"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
Kantakaamme Kristukselle puhtaan elämän hedelmää, sillä Hän, ainoa hyväntekijä ja synnitön,

tulee puhdistaakseen armosta vedessä syntien saastan.
Sinä kansa, joka jo kauan olet istunut vaikeuksien pimeydessä, näen sinulle ilmestynyt laskematon
Valkeus, ota vastaan jumalallisen kirkkauden valistus ja ylistä veisuin maan päälle tulleen armoa.
Toteuttaen suuren salaisuuden Sinä, suurilahjainen Herra, tulet suuren Edelläkävijäsi tykö
sanomattomasti tehdäksesi kasteen kautta suureksi pieneksi tulleen ihmisyyden.
Apostolien kanoni. Ir mossi
(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
Te, kunniakkaat apostolit, saitte vallan sitoa ja päästää ja niin päästitte kahlitut väärän uskon
siteistä. Sen tähden me vietämme teidän muistoanne uskolla karkeloiden.
Kunnioitettakoon jumalallisin sävelmin Aristarkhosta, Tertiusta, Jasonia ja Sostenesta, Kaisaria ja
Markusta, Luukasta, Sosipatrosta, Quartusta ja jumalallista Apellesta, Klemestä, Epafroditosta ja
viisasta Erastosta.
Herra lähetti teidät niin kuin kaksitoistakin kitkemään pois kaiken jumalankieltämisen ja
istuttamaan kaikkiin ihmisiin jumalallisen kirkkaan tiedon, oi kunniakkaat apostolit, meidän
sielujemme esirukoilijat.
J umalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, valista minun sydämeni silmät, anna katumuksen säteen loistaa minulle, pelasta minut
iankaikkisesta pimeydestä, Sinä Valkeuden Portti, kaikkien uskovaisten turva, jotka uskoen
veisaavat ylistystäsi.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(2.säv.säkeet 13,L)
"Kristus, Vapahtajani, rauhan Ruhtinas, / pimeydessä olevien valo ja epätoivoon joutuneiden
pelastus! / Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, / valista minut kirkkaudellasi, / sillä en
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut."
Troparit
Sinä, Jumalassa viisas isä, uudistit sydämen maan rukousten auralla ja istutit siihen sanan siemenen.
Niin Sinä sait korjata runsaan hedelmän, joka ravitsee kaikkien hurskaitten sielut, kun me
ylistämme Sinua.
Sinä, Jumalassa viisas isä, pidit alati mielesi valppaana ja niin nukutit sielun turmelevat himot. Sinä
kiiruhdit pääsemään jumalallisen aamuun, laskemattoman valkeuden kirkkauteen, sinne missä on
riemuitsevien asunto.
Täynnä jumalaista kirkkautta ja valoa, täynnä jumalallisen Hengen armolahjoja Sinä, isä, loistit
kaikille pahuudettomuuden väärentämätöntä vaellusta eläen ruumiillisesti enkelin tavoin.
Jumalansynnyttäjälle

Sinä, oi puhdas, osoittauduit korkeudesta ilmestyneen Koiton portiksi, Kuninkaan korkeaksi
valtaistuimeksi ja taivaaseen ulottuviksi nouseviksi portaiksi, joita pitkin Kristus kävi ja tuli
hylättyjen ihmisten seuraan.
6. veisu. Ir mossi
(Esijuhlan kanoni vig.s.237)
"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, / johdata minun elämäni ylös turmeluksesta."
Troparit
Salaisen veden täyttämän virran tavoin Sinä, rauhan ainoa Herra, tulet joelle ja Sinä, ainoa synnitön,
pyydät tulla kastetuksi pienellä vesipisaralla.
Enkelten kuoro hämmästyy korkeudessa nähdessään alastomana Hänet, joka on peittänyt taivaan
pilviin, ja huutaa: Mitä on tämä Sinun suuri alentumisesi ihmisten tähden?
Täysi on tyhjentänyt itsensä. Katso, näkymätön on ilmestynyt ruumiillistuneena. Riemuitse, sinä
Jordanvirta, täytä uomasi kastaaksesi kaikkien uuden syntymän.
Apostolien kanoni. Ir mossi
(4.säv.säkeet 13,L)
"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, / viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, /
paukuttakaamme riemuiten käsiämme / ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme."
Troparit
Osoittautuen eläviksi pilviksi te, apostolit, sadoitte koko maailmaan elämän pelastavaa vettä ja
virvoititte uskovaisten sydämet.
Teidän jumalallisten sanojenne voima, oi viisaat, voitti puheentaitajien suuren hirveyden ja teki
viisaiksi viisaudettomat, jotka hulluudessaan tunsivat eksytyksen.
Ylistettäköön Sanan opetuslapsina jumalallista Pudesta ja Trofimosta, kuulua Filemonia ja
Aristarkosta, Onesiforosta ja erinomaista Tykikosta.
J umalansynnyttäjälle
Veisuin minä ylistän Sinua, ainoaa veisuin ylistettävää. Minä kunnioitan Sinua, jolle Jumalan on
antanut iankaikkisen kunnian. Minä ylistän autuaaksi Sinua, jotka kaikki sukupolvet autuaaksi
ylistävät, oi Jumalan autuuttama Neitsyt.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(2.säv.säkeet 13,L) vig.s.133.
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: /
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Troparit
Oi jumalankantaja autuas Teoktistos, Sinä kukistit pahuuden henget osoittautuen Pyhän Hengen
asunnoksi, sillä Hän antoi Sinulle väkevyyden.

Sanojesi sauvalla Sinä, pyhittäjäisä, ravitsit sanallista laumaasi kilvoituksen niityillä ja ohjasit kohti
taivaallista tarhaa.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä! Hän, joka on kädellään luonut taivaan, pyhitti Sinut taivaita
avarammaksi toiseksi maanpäälliseksi taivaaksi, sillä Hän tuli Sinusta ihmiseksi ja ilmestyi
maailmalle.
Irmossi/Katabasi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: /
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."

Apostolien kontakki, 2.säv.
(säkeet 12,L)
Uskovaiset, ylistäkäämme tänään jumalallisin veisuin / Kristuksen seitsemänkymmenen
opetuslapsen kuoroa / ja viettäkäämme juhlaa, sillä heidän kauttansa / me kaikki olemme oppineet
kunnioittamaan jakamatonta Kolminaisuutta. // He ovat jumalallisen uskon valaisimia.
Iikossi
Uskovaiset, ylistäkäämme yhteen ääneen pyhin sävelmin seitsemänkymmenen apostolin kuoroa,/
Stefanosta, Prokorosta, Silasta ja Nikanoria,/ Timonia, Ampliasta ja Parmenasta,/ Apellesta,
Jaakobia, Filipposta, Aristarkosta ja Matiasta,/ Herodionia, Kreskestä ja Flegonia,/ Barnabasta,
Linusta ja Olympasta,/ Luukasta ja Asynkritosta ynnä kaikkia muita./ He ovat jumalallisen uskon
valaisimia.
Synaksario
Saman kuun 4:ntenä päivänä pyhien ja kunniakkaitten seitsemänkymmenen apostolin juhla.
Säkeitä
Seitsemääkymmentä kunniakasta apostolia sopi tässäkin yhdessä ylistää. Neljäntenä päivänä ylistän
ylen kunniakkaita miehiä.
Samana päivänä pyhittäjä Teoktistos, Sisilian Kukumoksessa olevan luostarin igumeeni, pääsi
rauhassa loppuun.
Säkeitä
Jumalan luomaton Sana, Sinä annoit Theoktistokselle osan Eedenin vehreässä maassa.
Samana päivänä pyhät kuusi marttyyria saavuttivat rauhaisan lopun.
Säkeitä
Maasta lennähtäneet kuusi kirkasta sielua ovat nyt kuusisiipisten henkien parissa.

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja munkki Zosimosta ja kommentarius Athanasiosta.
Säkeitä
Zosimoksen kanssa kuollut Athanasios saa elää hänen kanssansa suloisesti kallion sisällä.
Samana päivänä muistelemme senaatin jäsentä, pyhittäjääitiämme Apollinariaa.
Säkeitä
Maasta otetaan Apollinaria, sillä hän oli otollinen asumaan taivaissa.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät.
7. veisu. Ir mossi
(Esijuhlan kanoni vig.s.238)
"Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: / Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala."
Troparit
Kuinka joen vedet ottavat vastaan Sinut, Kristus, joka olet nautinnon tulva? Kuinka Edelläkävijä
panee kätensä Sinun päällesi, joka olet kädelläsi luonut hänet ja päästät meidät pahan kädestä?
Kuinka Sinä, Herra, joka olet hyvyyden virta, tulet Jordanin virralle pyytämään
turmeluksettomuuden vettä? Juottaaksesi meitä, jotka olemme käärmeen kateuden ja pahan
maistamisen takia joutuneet turmelukseen.
Vuotakoot vuoret riemua ja kalliot karkeloikoot ilosta, joet paukuttakoot käsiään: Kristus on
ilmestynyt ja tulee haudatakseen ihmisten rikkomukset virtaan.
Apostolien kanoni. Ir mossi
(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
Viisaat apostolit, te eksyneitten ohjaajat, sanan verkolla te nostitte jumalankieltämisen syvyydestä
monilukuiset kansat ja vahvistitte heidän mielensä ihmeillä ja tunnusteoilla.
Johdattaessanne vaikeuksien suolameren uhkaamat tyyneen satamaan te osoittauduitte pelastajiksi.
Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala.
Ylistäkäämme kaikki autuaiksi Euodosta ja Karposta, Tykikosta ja Kefasta, Justusta ja Artemasta
sekä kunniakasta Zeenasta Kristuksen opetuslapsina ja veisatkaamme Kiitetty olet Sinä, isiemme
Herra ja Jumala.
Hengen kautta te, Kristuksen apostolit, tulitte salamain kaltaisiksi ja pelastitte tietämättömyyden
yössä olevat. Te ohjasitte elämän valkeuteen ne, jotka alati huutavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala.
J umalansynnyttäjälle

Sinusta, oi nuhteeton, on tullut aina syntiä tekevien armahdus, kun Sinä synnytit yliluonnollisesti
Kristuksen, joka ottaa pois maailman synnin ja jolle me huudamme: Kiitetty olet Sinä, isiemme
Herra ja Jumala.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(2.säv.säkeet 13,L)
"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky / sytytti korkealle leimuavan liekin, / mutta
jumalaapelkääväisten nuorukaisten suojaksi / vuodatti hengellisen kasteen Kristus, / kiitetty ja
korkeasti kunnioitettu."
Troparit
Oi autuas Teoktistos, kyynelvirroin Sinä sammutit himojen poltteen ja vuodatit ihmeitten iäti elävää
vettä, joka pesee pois sielujen ja ruumiitten sairaudet.
Esimerkkinäsi Daavidin sävyisyys Sinä, isä, saavutit Jobin nuhteettomuuden ja himottomuuden,
Jaakobin vilpittömyyden, Aabrahamin uskon ja Pietarin hartauden. Heidän kanssansa nyt asuessasi
muista meitä.
J umalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsyt, Sinä synnytit meille persoonallisen Elämän, joka poisti kuolemallaan kuoleman. Oi
siunattu ja ylen kunniakas, tee esirukouksillasi eläväksi minut, joka olen hirveyksien tulvan
kuolettama.
8. veisu. Ir mossi
(Esijuhlan kanoni vig.s.240)
"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
Elisa leikkasi joen juoksun viitalla edeltä kuvaten sitä kasteen armoa, jonka Kristus, ainoa
hyväntekijä, toteutti kun astui veteen.
Kunniakas profeetta kuvasi muinoin kasteen armoa, kun teki ennen hedelmättömät vedet suolan
avulla, meille ilmestyneen Jumalan voimalla, hedelmällisiksi.
Lihaksi tulleen Jumalan ilmestyessä kaikki rotkot täyttyvät jumalallisista lahjoista, jokainen esteenä
oleva vuori alenee ja mutkainen muuttuu suoraksi.
Apostolien kanoni. Ir mossi
(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
Herran autuaat apostolit, sanan auralla te kynnitte kuivettuneet mielet, kylvitte niihin pelastavia

siemeniä ja saitte korjata satakertaisen tähkäpään, pelastuneitten suuren joukon.
Kunnioittakaamme jumalallisin ylistyksin Jaakobia, Kleopasta, Barnabasta ja Stefanosta, viisasta
Narkissosta, Markusta, Aristobulosta ja Apellesta, Kristuksen apostoleja, ja huutakaamme: Veisaten
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Kantaen haarniskan sijasta ristiä te, viisaat apostolit, kävitte miehuullisesti päin lohikäärmeen
kaikkia joukkoja, ja tuhottuanne ne kokositte uskoon sen vangitsemat ihmiset ja saatoitte heidät
elämän antajan Herran tykö.
J umalansynnyttäjälle
Oi kaikki ihmeet ylittävää ihmettä! Kuinka Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, synnytät ja pysyt
neitseenä? Sinä synnytit Isän kanssa yhtä aluttoman Sanan, jolle me kaikki veisaamme: Herran
luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Pyhittäjän 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
Viettäen elämäsi totisessa pahuudettomuudessa Sinä, isä Teoktistos, kukistit täydellisen
mielenlaatusi avulla vihollisen pahuuden ja huusit: Veisuin ylistäkää Herraa ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Nyt uhkaa sielujen kirves katkaisulla. Sieluni, kiiruhda, kitke pois himojen ohdakkeet ja kanna
Herralle kypsiä hedelmiä pelastuaksesi jumalankantajan rukousten kautta.
J umalansynnyttäjälle
Sinut, oi Jumalansynnyttäjä, valitsi Kristus kaikista sukupolvista asumuksekseen uudistaakseen
paremman yhteyden avulla meidät turmeltuneet. Sen tähden me ylistämme Sinua veisuin kaikkina
aikoina.
Irmossi/Katabasi
"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta / ja
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, / ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
9. veisu. Ir mossi
(Esijuhlan kanoni vig.s.241)
"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."
Troparit
Sinä, Kristus, joka loit käsin ihmisen, alistut ihmisenä Edelläkävijän käden alle, Sinä alennut
ylentääksesi minut, muinoin alennukseen ja tuhoon joutuneen. Kunnia kunniakkaalle ja peljättävälle

taloudenhoidollesi!
Sielujen puhdistusta valmistetaan, valistus ja hirveyksistä päästö on saapunut. Iloitse, sinä Jordan
joki! Karkeloi, koko luomakunta! Maa ja meri, paukuttakaa käsiänne ylistäen ylen hyvää Kristusta!
Kaiken hyvän täyteytenä Sinä tulet ja huudat pyhyyden täyttämälle palvelijallesi, joka hämmästyy
alentumistasi: Tule ja kasta minut, sillä minä haluan täyttää ihmisluonnon pyhityksellä ja
puhtaudella.
Apostolien kanoni. Ir mossi
(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
Kristus, paranna meidän himomme apostolien rukouksien tähden, sillä he rakastivat Sinua ja julistit
kaikille kansoille Sinusta sekä Jumalana että Herrana ja kaiken Luojana. Saarna valkeudella he
karkottivat epäjumalien kaiken pimeyden.
Salaman tavoin loistivat maailmalle Luukas ja Hermes, Markus, Ananias sekä Mattiaan kanssa
pyhitetty Olympas, ja he valistivat kirkkaasti uskovaisten täyteyden. Kunnioittakaamme tänään
uskoen heitä pyhillä ja puhtailla sävelmillä.
Seiskäämme hartaina meidän Jumalamme huoneessa ja ylistäkäämme autuaiksi pyhitettyjä
saarnaajia, enkeliymmärryksen saaneita opettajia, ja kaikkien niiden rikastuttajia, pelastajia,
puolustajia ja suojelijoita, jotka kunnioittavat heidän muistojuhlaansa.
Hengen aineetonta valkeutta säteilivät Akylas, Akaikos, kunniakas Karpos ja Fortunatos ynnä muut
kuusikymmentä kuusi Kristuksen palvelijaa ja pyhitettyä opetuslasta, ja tänään he kirkastavat
kaikkien sydämet valistavalla muistollaan.
J umalansynnyttäjälle
Sinun synnytyksesi kirkas salama valisti ja kirkasti koko maailman ja tuhosi pimeyden suojelijan, oi
puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinä enkelten kerskaus ja kaikkien niiden ihmisten pelastuksen väline,
jotka lakkaamattomin äänin ylistävät Sinua.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
(2.säv.säkeet 13,L) 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
Sinä, pyhittäjä Teoktistos, olit Jumalan aito luomus, sillä Sinä et väärentänyt sielusi kauneutta
synnin tahroin, vaan teit itsesi ikiihanaksi hyvillä teoillasi. Sen tähden me Sinua kunnioitamme.
Hyveitten kaunistamana, rakkauden kirkastamana ja säteillen hyviä tekoja Sinä, viisas isä, siirryit
isiesi tykö syvässä vanhuudessa, ikään kuin Jumalan aitoissa säilytettävänä kypsänä vehnänä.

Tänään Sinun laumasi, oi autuas, karkeloi viettäen nukkumisesi valoisaa muistojuhlaa. Oi autuas,
siunaa se taivaasta, johon siirryit enkelten pariin.
J umalansynnyttäjälle
Oi puhdas, nuhteeton Neitsyt, joka synnytit Elämän ihmisten lunastukseksi, tee eläväksi
rikkomusten kuolettama sieluni, sillä Sinä olet säälivä ja niiden ainoa varjelija, jotka turvaavat
Sinun suojelukseesi.
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.
Maailman jättäen seitsemänkymmentä tuli rakkaudella / Sinun, Sanan ja Opettajan, opetuslapsiksi /
ja uskon kautta / he puhdistavat maailman tietämättömyydestä.
Esijuhlan eksapostilario, 3.säv.
Isästä ajattomasti ennen aikoja syntynyt / ja vaimosta yliluonnollisesti lihaan pukeutunut / Poika
tulee ottaakseen kasteen / maailman uudelleen syntymiseksi.
Kiitosstikiirat, 6.säv.
(säkeet 13,L)
Kristus, jota huutavan ääni kuvasi edeltä, tuli Jordanin vesille ja sanoi Edelläkävijälle: / Tule, pese
minut vedellä, kasta minut nyt alentuessani, / sillä olen tullut pesemään Aadamin entisestä
lankeemuksesta./ Siunattu olet Sinä, joka olet ilmestynyt, meidän Jumalamme. // Kunnia Sinulle!
En kykene käsittämään taivaan korkeutta, en tähtien lukua / enkä mittaamaan maan kokoa, sanoi
Edelläkävijä Herralle. / Kuinka koskettaisin kädelläni päätäsi? / Kuinka kastaisin Sinut, joka kannat
kädessäsi luomakunnan? / Sen tähden minä huudan Sinulle: / Siunattu olet Sinä, joka olet
ilmestynyt, meidän Jumalamme. // Kunnia Sinulle!
Enkelien sotajoukot seuraavat minua istuessani Isän ja Hengen kanssa samalla valtaistuimella, /
mutta laupeudessani minä synnyin muukalaiseksi Betlehemin ahtaaseen luolaan. / Lainaa siis
minulle oikea kätesi, // että pesisin itsessäni maailman rikkomukset.
Kerran Sinä Nooan aikana hukutit synnit avaten sanallasi taivaan vesiputoukset. / Kuinka Jordan
kestäisi nähdä Sinut? / Johan sen virtaus kääntyy takaisin, sillä koko luomakunta tuntee Sinut. /
Minäkin huudan Sinulle: / Siunattu olet Sinä, joka olet ilmestynyt, meidän Jumalamme. // Kunnia
Sinulle!
Kunnia...
Minä tulin maan päälle köyhyyteen pukeutuen, jotta Isän hyvä tahto toteutuisi. / Taivas on
valtaistuimeni ja maa jalkojeni alusta, / mutta minä taivutan kaulani edessäsi, sillä sitä varten olen
tullut. // Kasta minut, joka itsessäni otan pois ihmisten rikkomukset.
Nyt...

Sinä valistit muinoin Israelin tulipatsaan ja pilven kautta ja virvoitit sitä erämaassa. / Kuinka Sinä,
kaikkien valtias ja luonnoltasi kuvaamaton, olet pukeutunut palvelijan muotoon? / Minä, ruoho, en
kosketa Sinua, tulta. // Kasta Sinä minut, sillä minunhan pitää saada Sinulta puhdistus.
Vir r elmästikiirat, 2.säv.
(säkeet 14,2,L)
Isän kunnian heijastus on ilmestynyt / puhdistamaan kasteella Jordanin virroissa // meidän
sielujemme saastan.
Liitelauselma: Minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä.
Profeetta Johannes, ota alamaisesti vastaan maailman Lunastaja // ja kasta Luoja ihmisten uudelleen
syntymiseksi.
Liitelauselma: Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat.
Valistus on tullut, lunastus ilmestynyt Jordanilla. / Tulkaa, kokoontukaamme peseytymään // ja
laulamaan esijuhlan veisuja.
Kunnia... nyt...
Tänään Kristus lahjoittaa ihmisille pelastavan lunastuksen // puhdistaessaan sielujen saastaan
kasteen tulessa.
Aamupalveluksen loppuosa ja päätös.
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