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Lokakuu 
VII:n Ekumeenisen Synodin 

pyhien isien palvelus 
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Typikon 

(Huom. Jos tämän kuun 11. on sunnuntai, tai ensimmäisenä sunnuntaina sen jälkeen, veisataan 
VII:n Ekumeenisen Synodin pyhien isien palvelus tässä järjestyksessä). 

1. Lauantaiiltana, alkupsalmin ja psalmikatisman jälkeen, avuksihuutostikiiroina veisaamme 4
ylösnousemusstikiiraa ja 6 pyhien stikiiraa. Kunnia, "Ylistäkäämme tänään". Nyt, vuorosävelmän
mukainen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, "Oi Jeesus Kristus", prokimeni ja parimiat.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, "Viettäkäämme, oikeauskoisten joukot", nyt,
"Oi Kaikkeinpuhtain, taivu armollisesti". Ylösnousemustropari, pyhien tropari ja
Jumalansynnyttäjän tropari. Päätössiunaus.

2. Sunnuntaiaamuna, psalmin 50(51) jälkeen Kolminaisuuskanoni, kunnia, "Te, pyhät isät", nyt,
"Jumalansynnyttäjä, kaikkien rukoilijain", ja kolminaisuustroparit "Totisesti on kohtuullista".
Heksapsalmit. "Jumala on Herra" jälkeen troparit, niin kuin ehtoopalveluksessa, psalmikatismat ja
polyeleo. Ylösnousemuskatismatroparit järjestyksessään, "Kiitetty olet Sinä, Herra", vuorosävelmän
hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja pyhien kanoni. kolmannen veisun jälkeen
ylösnousemuskontakki ja iikossi resitatiivisesti, pyhien katismatropari "Te, autuaat, Jumalaa
julistavat isät", nyt, "Valtiatar, tule pian avuksemme". kuudennen veisun jälkeen isien kontakki ja
iikossi, päivän pyhien sekä isien synaksariot. Katabasioina "Minä avaan nyt suuni", ja
ylösnousemusevankeliumi. "Me ylistämme Sinua", ylösnousemuseksapostilario sekä pyhien ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 3 isien stikiiraa.
Kunnia, "Maan ääristä kokoontuneitten isien kuoro", nyt" Korkeasti siunattu olet Sinä". Suuri
ylistysveisu ja "Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut".

3. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, 4 sävelmäjakson autuuden tropari ja 4 pyhien
kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, pyhien tropari, temppelin
pyhän tropari ja kontakki "Kristittyjen varma puolustaja". Isien epistola ja evankeliumi. "Totisesti
on kohtuullista". Ehtoollislauselma "Ylistäkää Herraa taivaasta". "Me näimme totisen valkeuden",
ja päätössiunaus.

(Huom. Huomattakoon, että vietämme pyhien isien muistoa kolmesti vuodessa: I:n synodin 
seitsemäntenä sunnuntaina pääsiäisen jälkeen, IV:n synodin sunnuntaina, joka osuu 1319 
heinäkuuta, ja VII:n synodin sunnuntaina 1117 lokakuuta). 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, 1 Anatolioksen stikiira ja nämä 6 pyhien 
isien stikiiraa. 

6.säv.

Patriarkka uusi Germanos  | kokosi erinomaisesti isien eri aikoina kokoontuneet seitsemän synodia 
yhteen kirjoituksessaan | ja niin hän vahvisti niitten oppia. | Hän esittää isät pelastuksen valppaiksi 
esirukoilijoiksi Herran edessä || ja laumansa kanssapaimeniksi. 

Lain kirjain sääsi hebrealaisten lapsille seitsemikön pyhäksi, | ja sitä he palvellen huomioivat varjon 
lailla. | Kun isät kokoontuivat synodien seitsemänteen, | kaiken tämän kuudessa päivässä tehneen ja 
seitsemännen siunanneen Jumalan viittauksesta, || he esittivät uskon puhtaan määritelmän.
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Ylen autuaat isät, | selvästi te opetitte, että Kolminaisuus on koko luodun maailman alkusyy. | 
Salaisesti harkiten te järjestitte kolme ynnä neljä synodia | ja siten ilmaisitte oikean opin siitä, että 
alkutekijöitä on neljä || ja että Kolminaisuus on ne luonut ja rakentanut maailman. 

Olisi riittänyt, että suuri profeetta Elisa | olisi kumartunut makaavan pojan päälle vain kerran 
elämän palauttamiseksi, | mutta hän kumartuikin seitsemän kertaa | ja niin ikään kuin ennusti teidän  
kokouksistanne, | sillä niissä te elävöititte Jumalan kuoleutuneen Sanan surmatessanne Areioksen || 
ja hänen kanssaan sairastavat. 

Viisaasti te, kunnianarvoisat isät, | ompelitte yhteen Kristuksen jaetun ja haukkuvien koirien repimän 
ihokkaan. | Te ette suinkaan halunneet nähdä Hänen alastomuuttaan, | niin kuin muinoin eivät Seem 
ja Jaafetkaan isänsä alastomuutta, || vaan saatoitte häpeään hulluuden nimeä kantavan isänsurmaajan 
Areioksen liittolaisineen. 

Te tunnistitte makedoniolaiset, nestoriolaiset, eutykhesläiset, | dioskorolaiset, apollinariolaiset ja 
sabellioseberiläiset lammasten vaatteissa oleviksi vaarallisiksi susiksi. | Totisina paimenina te oivasti 
riisuitte heidän taljansa, | osoititte heidän kurjuutensa ja karkotitte heidät kauaksi Vapahtajan 
laumasta. || Sen tähden me ylistämme teitä autuaiksi. 

Kunnia... 6.säv. 

Ylistäkäämme tänään Hengen salaisia pasuunoita, | jumalankantajaisiä, jotka Kirkon keskellä 
veisasivat Jumalan tuntemisen sointuisaa sävelmää opettaen, | että Kolminaisuus on yksi 
muuttumaton olemus ja jumaluus. | Te olette Areioksen kukistajia ja oikeauskoisten puolustajia, | ja 
alati te rukoilette Herraa, || että Hän armahtaisi meidän sielujamme. 

Nyt... Vuorosävelmän mukainen stikiira Jumalansynnyttäjälle 

Saatto, "Oi Jeesus Kristus", prokimeni ja parimiat 

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (14:1420): 

Kun Abram kuuli, että hänen veljenpoikansa oli joutunut vangiksi, hän aseisti taistelukelpoiset 
miehensä, jotka olivat syntyneet hänen teltoissaan, kolmesataakahdeksantoista miestä kaikkiaan, 
lähti kuninkaiden perään ja tavoitti heidät Danissa. Siellä hän jakoi väkensä ryhmiin ja hyökkäsi 
yöllä vihollisten kimppuun, voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hobaan, joka on Damaskoksesta 
pohjoiseen. Hän otti takaisin kaiken saaliin samoin kuin sukulaisensa Lootin, tämän omaisuuden 
sekä naiset ja muun väen. Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään Kedorlaomerin ja hänen kanssaan 
liittoutuneet kuninkaat, Sodoman kuningas tuli häntä vastaan Savenlaaksoon, jota sanotaan myös 
Kuninkaanlaaksoksi. Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman 
Jumalan pappi, ja hän siunasi Abramia sanoen: ”Siunatkoon Abramia Korkein Jumala, taivaan ja 
maan luoja. Kiitetty olkoon Korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi.” 

Viidennestä Mooseksen kirjasta (1:811, 1517): 

Mooses sanoi Israelin lapsille: ”Tämän maan minä luovutan teille. Menkää ottamaan haltuunne se 
maa, josta minä olen valalla vannoen antanut lupauksen teidän isillenne Abrahamille, Iisakille ja 
Jaakobille sekä heidän jälkeläisilleen. Silloin minä sanoin teille: ’Minä en enää jaksa yksinäni 
johtaa teitä. Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän lisääntyä, niin että teitä on nyt yhtä paljon 
kuin tähtiä taivaalla. Herra, teidän isienne Jumala, tehköön teidät vielä tuhat kertaa lukuisammiksi 
ja siunatkoon teitä lupauksensa mukaisesti’. Silloin minä kokosin teidän heimojenne päämiehiä,
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viisaita ja kokeneita miehiä, ja määräsin heidät toimimaan teidän johtajinanne: tuhannen, sadan, 
viidenkymmenen ja kymmenen päällikköinä sekä kirjureina. Sitten annoin teidän tuomareillenne 
tämän käskyn: ’Kuunnelkaa tarkoin molempia osapuolia ja tuomitkaa oikein riippumatta siitä, 
käykö joku oikeutta maanmiehensä vai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. Älkää tuomitessanne 
olko puolueellisia, vaan kuunnelkaa alhaista samoin kuin ylhäistäkin. Älkää pelätkö ketään, sillä 
tuomareina te toimitte tehtävässä, jonka Jumala on teille antanut. Jos jokin asia on teistä liian 
vaikea, tuokaa se minun tutkittavakseni’. 

Viidennestä Mooseksen kirjasta (10:1421): 

Mooses sanoi Israelin lapsille: "Herralle, teidän Jumalallenne, kuuluvat taivas ja taivasten taivaat 
sekä maa ja kaikki, mitä maan päällä on. Ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esiisiinne. Heitä 
hän rakasti, ja teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi 
kansakseen. Ympärileikatkaa siis sydämenne, taipukaa kuuliaisiksi Herralle älkääkä enää 
niskoitelko. Herra, teidän Jumalanne, on jumalien Jumala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja  
pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä häntä voi lahjoa. Hän huolehtii leskien ja orpojen 
oikeuksista, hän rakastaa muukalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee myös teidän 
rakastaa muukalaista; olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. "Pelätkää Herraa, 
Jumalaanne, palvelkaa häntä, pysykää hänelle uskollisina ja vannokaa valanne hänen nimeensä! 
Ylistäkää häntä, hän on teidän Jumalanne. Hän teki teidän hyväksenne ne suuret ja pelottavat teot, 
jotka olette omin silmin nähneet.” 

Litania tavan mukaan 

Kunnia... 3.säv. 

Te, pyhät isät, tulitte apostolisen opin tarkoiksi vartijoiksi, | sillä oikein esittäen opin Pyhän 
Kolminaisuuden yksiolennollisuudesta | te synodissa kukistitte Areioksen jumalanpilkan. | Hänen 
jälkeensä te osoititte Makedonioksen vääräksi taistelijaksi Henkeä vastaan | ja tuomitsitte 
Nestorioksen, Eutykheksen, Dioskoroksen, | Sabellioksen ja päättömän Seberoksen. | Me 
pyydämme: | Rukoilkaa, että meidän elämämme heidän eksytyksestään vapaina || säilyisi 
tahrattomassa uskossa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 3.säv 

Jumalansynnyttäjä, | kaikkien rukoilijain puolustaja! | Sinun puoleesi me uskalluksella käännymme. 
| Sinusta me kerskaamme. | Sinuun panemme koko toivomme. || Rukoile Sinusta syntynyttä 
ansiottomien palvelijoittesi puolesta! 

Toinen käännös 
( Jumalansynnyttäjä, | kaikkien rukoilevien puolustus, | Sinuun me uskallamme, | Sinussa me 
kerskaamme, | Sinussa on koko toivomme. || Rukoile Sinusta syntynyttä kurjien palvelijoittesi 
puolesta!) 

Vuorosävelmän mukaiset virrelmästikiirat 

Kunnia... 4.säv. 

Viettäkäämme, oikeauskoisten joukot, | tänään koko maailmasta Nikean loistavaan kaupunkiin 
kokoontuneitten jumalankantajaisien vuotuista muistoa. | Jumalisin mielin he kukistivat hirveän 
Areioksen jumalattoman opin | ja synodissa erottivat hänet katolisesta kirkosta. | Selvästi he
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opettivat kaikki tunnustamaan, että Jumalan Poika on yksiolennollinen, | yhtä iankaikkinen ja ennen 
kaikkia aikoja oleva, | tarkasti ja jumalisesti he esittivät uskontunnustuksensa. | Sen tähden mekin 
heidän jumalallista opetustaan seuraten | vakain uskoin palvelemme Isän kanssa Poikaa ja Pyhää 
Henkeä, || yksiolennollista Kolminaisuutta yhdessä Jumaluudessa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjälle 4.säv. 

Oi Kaikkeinpuhtain, | taivu armollisesti kuulemaan palvelijaisi anomukset, | torju peljättävät 
päällekarkaukset ja vapahda meidät kaikesta ahdistuksesta, | sillä Sinä olet ainoa luja ja varma 
ankkuri | ja Sinut olemme saaneet puolustajaksemme. | Sinua avuksi huutaessamme älkäämme 
häpeään joutuko, oi Valtiatar. | Riennä täyttämään niiden anomukset, jotka Sinulle uskolla 
huutavat: || Iloitse, Valtiatar, kaikkien apu, ilo ja suojelus, meidän sielujemme pelastus. 

Ylösnousemustropari 

Kunnia... Isien tropari, 8.säv. 

Suuresti ylistetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, | joka olet isämme valoksi maan päälle 
määrännyt | ja heidän kauttansa olet meidät kaikki oikeaan uskoon ohjannut. || Kunnia olkoon 
Sinulle, oi ylen armollinen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi Hyvä, meidän tähtemme Neitseestä syntynyt ja ristinkuoleman kärsinyt Herra, | joka olet 
kuolemalla kuoleman kukistanut ja Jumalana ylösnousemuksen ilmisaattanut. | Älä ylenkatso niitä, 
jotka Sinä, armollinen, olet kädelläsi luonut, vaan osoita ihmisrakkautesi, | ota vastaan synnyttäjäsi 
meidän puolestamme edeskantamat rukoukset || ja pelasta, oi Vapahtaja, epätoivoinen kansa. 

Aamupalveluksessa 

Vuorosävelmän mukainen kanoni ja pyhien isien kanoni 

Pyhien isien kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän autuaitten seitsemättä kokoontumista. 
Theofaneksen runo 

1. veisu. Irmossi, 8.säv. 

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi  
Jumalalle virren." 

Troparit 

Herra, aikoessani nyt veisuin ylistää seitsemättä kokousta, anna minulle ne Lohduttajan seitsemän 
armolahjaa, jotka tulikielin tekivät kokouksen viisaaksi ja vaiensivat kaiken Jumalaa pilkkaavan 
kielenpieksennän. 

Alusta asti on seitsemän luvuista suurin. Seitsemäntenä päivänä Jumala alun perin lepäsi kaikesta 
luomisestaan, ja samaa lukua kantava synodi on nyt tullut kaikkien harhaoppien lopuksi.
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Isien kuoro voitti muinoin Nikeassa Jumalaa vastaan taistelleen Areioksen ja ohjasi 
paimensauvallaan Kirkon oikeaan oppiin. Siellä he yhdessä taistellen nytkin saattoivat häpeään 
kuvainraastajat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Niin kuin isät jumalisesti opettivat, me uskoen tunnustamme, että neitseellinen kohtu synnytti 
tuskattomasti lihaan Lihattoman, jonka piirrettyä muotoa me kumarramme ja kunnioittaen 
suutelemme. 

3. veisu. Irmossi

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Ettei Kristuksen järkkymätön kirkko järkkyisi, Hänen salaisuuksiin ohjaamansa jumalalliset 
esipaimenet järkyttivät jumalisten joukosta erilleen antikristuksen joukkion, ja halusi harhauttaa 
kirkon. 

Isien joukko ammentaa pelastavista lähteistä, puhdistaa sameat ja saastaiset virrat ja juottaa 
opetustensa vedellä Kristuksen janoavan kansan. 

Kristusta rakastavien seitsemäs kokous kristittyjen todella inhottavia syyttäjiä vastaan tapahtui 
Nikean kuulussa kaupungissa hallitsijain, Irenen ja Konstantinoksen, tuella. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaikotkoon jokainen jumalaton, joka ei kunnioita Jumalansynnyttäjän puhdasta kuvaa eikä julista, 
että Hän synnytti Jumalihmisen Kristuksen. Joutukoon sellainen sammumattomaan tuleen. 

Katismatropari, 4.säv. 

Autuaat, Jumalaa julistavat isät, | te osoittauduitte selvästi maailmalle totuuden ylen kirkkaiksi 
valaisimiksi. | Te tukahdutitte Jumalaa pilkkaavien kielenpieksäjien harhaopit | ja sammutitte 
jumalattomien palavan sekaannuksen. || Rukoilkaa sentähden Kristuksen piispoina meille 
pelastusta. 

Kunnia... Sama uudelleen 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Riennä pian avuksemme, oi puhdas Neitsytäiti. | Päästä meidät Sinua pilkkaavista vihollisista, | 
murskaa harhaoppien kaikki kielenpieksentä. | Tietäkööt, että Sinä olet ainoa Jumalanäiti, || joka 
esirukouksillasi pelastat oikeauskoisten joukon. 
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4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava."

Troparit 

Jumalan sana nuolenaan ja miekkanaan jumalalliset isät teurastivat tyystin kaikki jumalattomat, 
jotka eivät kunnioittaneet ristin kuvan tavoin Kristuksen, Jumalansynnyttäjän ja kaikkien pyhien 
kuvia. 

Niin kuin Jerikon seitsemän pasuunaa kukistivat muurin seitsemännellä kierroksella, niin seitsemän 
synodiakin Hengen kaikuvien pasuunoitten seitsemännessä kokouksessaan painoi kadotukseen 
kaikki Jumalaa vastaan nousseet joukot. 

Nuorekasta kestävyyttä osoittaen ja jumalallisesta kiihkosta palaen isien joukko surmasi Eliaan 
tavoin häväistyksen papit, ja uskalluksella esitti opin Kristuksen kuvan suhteellisesta 
kumartamisesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, olet toivoni, ylistysveisuuni, satamani ja ohjaajani, Sinä joka sekoittumattomasti 
synnytit Jumalan, Isän Sanan ruumiillistuneena. Sen tähden minä epäröimättä kumarran kuvaasi, 
Sinun voimasi vahvistamana. 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen." 

Troparit 

Ylevin mielin kokoontuneina puhtaat isät tuomitsivat kuvainraastajat ajatuksiltaan vieraina. Oikein 
he säätivät, että Kristuksen kuvalle on annettava kunnia. 

Nyt on ilon aika, pelastuksen päivä on koittanut. Iloitkaamme siis ja huutakaamme riemuiten 
Kristukselle: Oi ihmisiä rakastava, anna seitsemännen synodin isien rukousten tähden meille Sinun 
rauhasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suuressa laupeudessaan Jumalan Poika syntyi muuttumatta Neitseestä ottaen vieraan omaksensa. 
Omasta tahdostaan Hän, joka olemukseltaan on kuvaamaton, tuli näkyväiseksi kuvattavassa 
muodossa. 
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6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | 
Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala."

Troparit 

Vuotakoot vuoret suloista riemua, sillä harhaoppisten joukot on karkotettu, jotka levittivät pyhien 
kuvien hylkäämisen karvasta myrkkyä.

Viettäkööt taivas ja maa yhteen ääneen Jumalan tyttären, kirkon, suuruuden juhlaa, sillä 
kukistaessaan väheksyjänsä se osoittautuu suureksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisesti syntyi Isän äiditön Poika Äidin isättömäksi pojaksi ja synnytti uudelleen minut. Sen 
tähden minä kuvaan synnyttäjän synnyttämänsä kanssa ja kunnioitan häntä. 

Kontakki, 2.säv. 

Isästä sanomattomasti esiinloistanut Poika syntyi naisesta, luonnoltaan kaksinkertaisena. | Hänet 
nähdessämme me emme kiellä Hänen kuvaansa, | vaan hartaasti Hänet kuvaten kunnioitamme 
Häntä uskolla. || Niin Kirkko säilyttäen totisen uskon kunnioittaa Kristuksen ihmiseksi tulemisen 
kuvaa. 

Iikossi 

Kun laupias Jumala halusi johdattaa meidät ihmiseksitulemisensa ainaiseen muistamiseen, | Hän 
antoi ihmisille tehtäväksi kuvata värein kunnioitettavaa hahmoa, | niin että me sitä katsellessamme 
uskoisimme sen, minkä korvin olemme kuulleet, | ja tuntisimme selvästi pyhien ihmisten teot, 
nimet, muodon ja saavutukset, | sekä Kristuksen, joka antaa seppeleen pyhille taistelijoille ja 
marttyyreille. || Niin Kirkko säilyttäen totisen uskon yhä kunnioittaa Kristuksen ihmiseksi 
tulemisen kuvaa. 

Synaksario 

Samana päivänä muistelemme pyhiä ja autuaita isiä, jotka toiseen kertaan kokoontuivat Nikeassa, 
hurskaitten ja Kristusta rakastavien kuningasten, Konstantinoksen ja Irenen aikana, niitä vastaan, 
jotka jumalattomasti ja oppimattomasti ja ajattelemattomasti väittivät, että Jumalan Kirkko 
harjoittaa kuvainpalvontaa, ja halusivat kukistaa kunnialliset ja pyhät kuvat. 

Säkeitä 

Oi Sana, Sinun puolestasi taistelevat saivat sanan asein voiton kunnianarvoisten kuvien vihollisista. 

Pyhien isien esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. 
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7. veisu. Irmossi

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Jumalaa julistavat miehet kukistivat opetuksellaan harhaoppien johtajat, kun he oikein kohdistivat 
kuvien kunnioituksen alkukuviin, niin kuin suuri Basileios on sanonut. Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

Nyt kirkkoja kaunistavat ihanat kuvat. Sen tähden maailma yhdessä veisaa kirkoissa Hänelle, joka 
on suloudessaan kaikkia ihmisiä ihanampi: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.

Valkeus on koittanut, kaukana on pimeys ja jumalattomat ovat suistuneet jaloiltaan. Sen tähden 
kaikki valon täyttäminä iloiten ylistävät veisuin Kristusta, valkeuden antajaa, ja lausuvat: Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isien sanojen mukaisesti puhdasta Valtiatarta, kaikkien pelastuksen ainoaa toivoa, joka peljättävästi 
synnytti kuningasten Kuninkaan Kristuksen ja kantoi Häntä kapaloituna pienokaisena, kumarretaan 
kuvissa Hänen kanssansa. 

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina."

Troparit 

Isien kokous sääsi erinomaisesti, että Jumalaa pelkäävien on kumarrettava suhteellisesti ja 
palautettava arvoonsa Kristuksen pyhät kuvat. Kuuliaisten lasten tavoin me, hurskautta rakastavat, 
vietämme heidän vuosittaista muistoansa ja rakkaudella suutelemme Kristuksen kuvaa. 

Ylvästelijät sortivat seitsenkertaisesti nöyriä ja ehkäisivät hyveen rakastajien innon parjatessaan 
heidän jumalisia tekojansa, mutta Nikeaan kokoontuneet seitsemännen synodin isät painoivat 
seitsemästi seitsemään kertaan heidän korskeutensa maahan. 

Nuhteettomien haavat ja kärsimykset tulevat psalmien mukaisesti heidän nuoliksensa 
väärintekijöitä vastaan, ja jumalallinen voima heikentää monet kielet, jotka puhuvat pilkallisesti 
pöyhkeillen. Niin kaikki tulevat tuntemaan Isän, Pojan ja Hengen yhdeksi Jumalaksi, kaiken 
ainoaksi alkusyyksi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Omasta tahdostaan Luoja armossaan tuli lapsukaiseksi Sinun puhtaista veristäsi. Synnytyksen 
jälkeenkin Hän säilytti Sinut, viattoman, puhtaana ja niin puhdisti saastuneen kuvan. Sentähden 
Hän, joka luonnoltaan on Jumala, tuli ihmiseksi, joka luontonsa mukaisesti esitetään Sinun 
kanssasi kuvissa. 

9. veisu. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Oi käsittämätön, ainoa Jumala, joka olet voimassasi ja tahdossasi suuri ja ylläpidät kaiken, Sinä 
kaiken hyvä Hallitsija ja Kuningas, vahvista Kirkkosi ja säilytä se oikeassa opissa. Sitä pyytävät 
Sinulta kunniakkaat isät, joka paljastivat vääräoppisuuden.

Te, mieleltänne taivaalliset pyhät, saitte osaksenne maan päälle suuren kunnian, sillä oikeassa 
suhteessa te kunnioititte Kristuksen kuvaa. Vapauduttuanne nyt varjosta ja lihan peitteestä te saatte 
katsella Häntä kasvoista kasvoihin vieläkin suuremmassa kunniassa. 

Meidän kuritukseksemme Sinä lähetit barbaariset ratsujoukot meitä vastaan. Murskaa nyt heidän 
röyhkeytensä meitä vastaan. Taistele Sinuun luottavan hallitsijamme rinnalla, oi kaiken Tekijä, 
sillä sitä uskalluksella pyytävät isät, joiden muistojuhlaa me vietämme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmismieli ei suinkaan kykene käsittämään pelättävän raskautesi salaisuutta, eikä edes enkelten 
ylhäinen mieli, sillä yliluonnollisesti Sinä synnytit lihaksi tulleen Jumalan. Sen tähden tietäen Sinut 
Jumalansynnyttäjäksi me kuvaamme ja ylistämme Sinua Hänen kanssansa. 

Eksapostilario, 3. säv. 

Te seitsemänteen synodiin kokoontuneet, mieleltänne jumalalliset isät, | rukoilkaa hartaasti 
Kolminaisuutta, | että Hän päästäisi kaikista harhaopeista ja iankaikkisesta tuomiosta | ja saattaisi 
taivasten valtakuntaan meidät, || jotka veisuin ylistämme jumalallista muistoanne. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Ylen hyvä Herra, Äitisi ja seitsemään synodiin kokoontuneitten isien esirukousten tähden | vahvista 
Kirkkosi ja lujita usko. | Osoita kaikki osallisiksi taivasten valtakunnasta, || kun saavut maan päälle 
luomakuntaa tuomitsemaan. 
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Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja nämä 3 isien stikiiraa

6. säv.

Sielun koko tietämyksen keräten | ja Jumalallisessa Hengessä kokoontuen puhtaat isät | esittivät 
Jumalan kirjoituksella taivaallisen ja puhtaan tunnustuksen, | jossa he selvästi opettavat, että Sana 
on Isän kanssa yhtä aluton ja totisesti yhtä olentoa. | Niin he, kunniakkaat, autuaat ja totisesti 
mieleltään jumalalliset, || noudattivat selvästi apostolien opetusta. (kahdesti)

Liitelauselma: Ole kiitetty, Herra, meidän isiemme Jumala. 

Saatuaan ottaa vastaan Pyhän Hengen koko hengellisen valistuksen, | Kristuksen saarnaajat 
lausuivat Jumalan innoittamina pienin sanoin ja suurin ymmärryksin yliluonnollisen totuuden. | 
Saatuaan korkeudesta selvän ilmoituksen | he, autuaat, hallitsivat evankeliumin opin ja jumalisen 
perinteen, || jonka Jumalan opettamina ja valistamina he myös esittivät.

Liitelauselma: Kootkaa minun eteeni minun hurskaani. 

Koottuaan kaiken paimenkokemuksen | ja vanhurskaaseen vihaan oikeudenmukaisesti syttyneinä | 
jumalalliset paimenet tuhosivat vaaralliset ja raatelevat sudet, | jotka olivat ikään kuin kuolemaan 
langenneet ja parantumattomasti sairaita. | Hengen lingolla he linkosivat ne eroon Kirkon 
täyteydestä. | He ovat Kristuksen oikeita palvelijoita || ja jumalallisen saarna salaisuuden pyhiä 
tuntijoita.  

Kunnia... 8.säv.

Maan ääristä kokoontuneitten isien kuoro esitti opin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yhdestä olennosta 
ja luonnosta. | Selvästi he opettivat Kirkolle Jumalan tuntemisen salaisuuden. | Uskoen 
kiittäkäämme ja ylistäkäämme heitä autuaiksi ja lausukaamme: | Oi jumalallinen armeija, te 
Jumalaa julistavat Herran sotajoukon asemiehet, | te hengellisen taivaanvahvuuden valoisat tähdet, | 
te salaisen Siionin sortumattomat linnat, | te paratiisin tuhattuoksuiset kukat, | te Sanan kultaiset 
suut, te Nikean kerskaus ja maailman kaunistus, || rukoilkaa lakkaamatta meidän sielujemme 
puolesta. 

Nyt... 2.säv.

Korkeasti siunattu olet Sinä. (Sunnuntaivigilia, sivu 60) 

Suuri ylistysveisu 




