
Toukokuun 12. 
Muistelemme pyhien joukkoon luettuja 

isiämme, Kyproksen piispaa Epifaniosta ja 
Konstantinopolin arkkipiispaa 

Germanosta 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Pyhän Epifanioksen stikiirat, 4.säv. 

Kirjaimen laki tuli Sinulle, maineikas Epifanios, kasvattajaksi Kristukseen, | sillä se ilmoitti 
Vapahtajan säteilevän armon, | joka kuvaa salaisesti ja kirkkaasti Jumalan tuntemista. | Sen Sinä 
ilmoitit opetuksissasi || tuoden selkeästi esille Jumalan innoittamat opit. 

Autuas Jumalan julistaja, | Sinä julistit armon lakia valistaen maan ääret | oppiesi jumalallisella  
kirkkaudella. | Lämmöllä Sinä, viisas, tuhosit harhaoppien kielenpieksennän | viisaasti tuoden esille 
opetuksen || ja osoittaen uskon puhtaan kauneuden. 

Oikeauskoiseen ajatteluun liittynyt jumalinen elämäsi | valmisti Sinut, isä, tekemään ihmeitä, |  
karkottamaan pahojen henkien röyhkeyden | ja rukouksillasi lopettamaan hirveitten sairauksien 
tuskat, | ja ihmisiä rakastaja Jeesus, meidän sielujemme Vapahtaja, || osoitti Sinut piispuuden  armon 
kaunistamaksi.

Pyhän Germanoksen stikiirat, 1.säv. 

Sinä, Germanos, kukistit voimallisesti Leon jumalattomuuden täyttämän mielen, | sillä tuo kurja 
kielsi Kristuksen ja kaikkien pyhien puhtaitten kuvien kumartamisen. | Sinun sanasi, oi Jumalan 
julistaja, nuhtelivat häntä, || mutta järjettömänä hän ei käsittänyt. 

Jumalaton Leo, Jumalan vihaama peto, | antikristuksen edelläkävijä, | joka hylkäsi Kristuksen kuvan 
kumartamisen, | hylättiin uskovaisten osasta. | Sen tähden me pyydämme sinulta, pyhittäjä: | Niin 
kuin vaimensit esirukouksillasi hänet, || vaimenna nykyinenkin hämminki. 

Autuas Jumalan julistaja Germanos, | Sinä saavutit selvästi kauan halajamasi, | sillä rohkeasti Sinä 
olet nyt astutut pyhitettynä Herrasi eteen. || Hänen edessänsä Sinä nautit jumaloitumisesta rukoillen 
maailmalle rauhaa.

Kunnia... Epifanioksen stikiira, 2.säv. 

Juutalaisuuden kasvattina Sinä alistuit Mooseksen laeille, | mutta Kristuksen armo loisti Sinuun, isä, 
| ja teki Sinut selvästi rauhan evankeliumin opetuslapseksi. | Niin Sinä teräväjärkisenä käsitit 
molempien liittojen toteutumisen | ja siirryit orjuudesta vapauteen. | Rukoile siis meidän  
puolestamme pääsyä vihollisen hirmuvallasta || ja pelastusta meidän sieluillemme.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Kunnia... Pyhän Epifanioksen stikiira, 5.säv. 

Autuas Epifanios, hengellinen viisaus osoitti Sinut oikean uskon opettajaksi, | ja saatuasi Kristuksen 
ohjaajaksesi | Sinä hajotit väärien harhaoppisten juonet. | Sen tähden me pyydämme Sinulta, pyhä: |  
Rukoile loppuun asti oikeaksi osoitetun uskon puolesta, | että se säilyisi meillä järkkymättömänä, || 
ja että kaikkien Vapahtaja antaisi meidän sieluillemme suuren armon.

Nyt... Juhlan stikiira.
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Tropari, 1.säv. 

Uskovaiset, kunnioittakaamme halukkaasti jumalallisen kirkon pasuunaparia, | viisasta piispa 
Germanosta ja kuulua Epifaniosta, | sillä toinen nuhteli vakain mielin Jumalan vastustaja Leoa  
Kristuksen kuvan tähden, | pyhä Epifanios taas oli harhaoppien ankara ruoska. || He rukoilevat aina 
hartaasti meidän puolestamme.

Tai 4.säv. 

Oi isiemme Jumala, | Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. | Älä siis ota pois laupeuttasi, | vaan 
isiemme rukouksien tähden || ohjaa rauhassa meidän elämäämme.

Ja juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen juhlan katismatroparit, juhlan kanoni ja pyhien kanonit. 

Pyhän Epifanioksen kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta on: 
Epifanioksen maine on täyttänyt maan. Johannes Damaskolaisen runo. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

"Oi Kuolematon, | Sinun voittorikas oikea kätesi | kohosi Jumalan kätenä | väkevyydessä kunniaan,  | 
sillä kaikkivoimallisena se musersi vastustajat, || mutta Israelille se avasi tien halki meren 
syvyyden."

Troparit 

Vaellettuasi uskollisesti palvelijan lain kirjaimessa Sinä, autuas, alistuit Herran ikeeseen, menestyit 
siinä ja osoittauduit maan ääret valaisevaksi valistajaksi. 

Jumalallisen rakkauden lakiin sitomana ja pitäen oikeudenmukaisuutta vääryyttä parempana Sinä, 
isä Epifanios, otit vastaan jumalallisen ennalta tietämyksen mukaisesti vertauskuvien kautta 
pelastavan kolminaisuususkon. 

Niin lihan kuin sielunkin parantajaksi Sinulle tuli muodoltaan jumalallinen ihminen, joka surmasi 
juhtasi kanssa himojen kiihkon ja paransit sielun epäuskoiset ajatukset. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka oli ennen ollut Jumalan muodossa, asui jumalallisesti Sinun kohdussasi, oi puhdas, otti 
sieltä koko minun muotoni ja uudisti sen kokonaan. Sen tähden me kaikki uskovaiset ylistämme  
Sinua Jumalansynnyttäjäksi. 

Toinen, pyhän Germanoksen, kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan esipaimen Germanoksen 
kunniaa. 

1. veisu. Sama Irmossi, 1.säv.
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Troparit 

Pappeuden vaatteen kaunistamana Sinä, autuas Jumalan julistaja, menestyit ja osoittauduit opeillasi 
uskovaisten joukkojen jumaliseksi valistajaksi. 

Sinä olit hyveitten vaunut, joihin nousten matkasit Jumalaa kohti jättäen maailman nautinnot ja 
mädän, köykäisen kunnian. Viisaudessa Sinä tulit taivaan asukkaaksi. 

Kaitselmuksien tuntiessa edeltä Sinut, pyhittäjäisä, Jumalaa julistavaksi papiksi, Sinä vältit 
hirmuvaltiaan murhanhimon Jumalan varjellessa Sinua kaikkivaltiaalla oikealla kädellään. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minkä arvoisesi veisun voisin meidän heikkoutemme Sinulle kantaa, paitsi sen ilotervehdyksen, 
jonka salaisuuden Gabriel opetti? Iloitse, Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, avioon käymätön Äiti! 

3. veisu. Epifanioksen kanoni, Irmossi

"Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon  
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava."

Troparit 

Kun näit hengellisesti, kuinka köyhän vaatteen anovalle silmiesi edessä armosta antanut puettiin 
korkeudesta loistavaan viittaan, jumalallinen armo valisti Sinut nuhteettomaan uskoon. 

Kuultuasi jumalisia sanoja Sinä inhosit ainetta ja halasit aineetonta elämää, ja saatuasi 
verisukulaisesi, oman sisaresi kanssasi yksimieliseksi te osoittauduitte autuaaksi pariksi. 

Karttaen kuolleita ajatuksia ja kaivaten elävää Jumalaa Sinä, autuas Epifanios, lähdit uskolla 
jumalalliselle tielle ja sait selväksi merkiksi kuolleitten jalkineittesi irtoamisen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, pyhityksen pyhä asumus, synnytit pyhästi pyhimmistä pyhimmän Kristuksen, joka pyhissä 
lepää ja jolle me huudamme: Pyhä on Sinun sanomattoman kunniasi elävä temppeli, oi ainoa 
ihmisiä rakastava. 

3. veisu. Sama Irmossi, Germanoksen kanoni

Troparit 

Jumala, joka jumalallisessa tietämyksessään näki edeltä mielesi vapauden ja sielusi jalouden, esti 
rikollisia käsiä surmaamasta Sinua, viisas, ja luki Sinut avioon kelpaamattomana neitseitten 
joukkoon. 

Haluten nähdä selvästi jumalallisen jumaloitumisen hengellisen kirkkauden Sinä, autuas, kaunistit 
piispuutesi ymmärtäväisellä vaelluksella ja ohjasit laumaasi oikeassa uskossa viisaine opetuksinesi.
 
Kunniakas isä Germanos, Sinä pyhittäjäpiispa ja maailman ylen kallis valaisija, nousten suurelle 
istuimelle Sinä kirkastit suuresti kirkon täyteyden opetuksin ja sävelmin. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Sinusta, puhdas, nuhteeton Neitsyt, kasvoi meille kuihtumaton kukka, joka Isän kanssa yhtä 
aluttomana levittää oman luontonsa jumalallisen mirhan tuoksua ihmisyyteen tultuaan aikaan Sinusta. 

Irmossi 

"Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon  
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava."

Epifanioksen katismatropari, 3.säv. 

Sinä, isä Epifanios, täytit kirkon oikean uskon jumalallisin opein. | Torjuttuasi opetuksillasi harhaopit 
Sinä kävit loppuun jumalisuuden tien säilyttäen Paavalin tavoin uskosi. || Rukoile, että Kristus 
Jumala antaisi meille suuren armon.

Kunnia... Germanoksen katismatropari, 8.säv. 

Pukeutuneen pappeuden asuun sinä osoittauduit Kristuksen puolesta taistelevaksi. | Sinä, meidän 
isämme, et säikkynyt rikollista kuningasta, | et taivuttanut päätäsi jumalattoman käskyn edessä |  
kestäen lyöntejä, häpäisyä ja pilkkaa. | Siitä vihastuneena viettelijä sulki Sinut, autuas, raivosta 
kiehuen vankilaan loppuusi asti. | Sen tähden me huudamme Sinulle: | Rukoile Kristus Jumalaa, että 
Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Nyt... Juhlan katismatropari. 

4. veisu. Epifanioksen kanoni. Irmossi

"Profeetan silmin nähtyään Sinut | jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa | Habakuk  edeltä 
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, || meidän pelastuksemme ja uudistuksemme." 

Troparit 

Palvelijan tavoin Sinä, Epifanios, tulit kasteelle, ja sen kautta Sinut otettiin lapseksi. Sinä tulit 
totisesti Jumalan perilliseksi ja Kristuksen kanssaperilliseksi eläessäsi jumalisesti Hänessä. 

Paimen näki kasvosi suuren ja sanomattoman kunnian kaunistamina ja kunniakkaan pääsi 
yliluonnollisesti ja jalosti seppelöitynä, mikä kuvasi puhdasta sydäntäsi, oi autuas. 

Sinä, pyhittäjä Epifanios, olit jumalallisen armon astia, teräväjärkisenä jaoit viisaasti ajallisen 
rikkautesi Kristuksessa ja keräsit aarteeksi taivaissa iankaikkisen autuuden. 

Nuoruudessasi erinomaisena nuorten ajatuksissa ja vanhana viisaampana viisaita ja ymmärtäväisenä, 
Jumalan pelossa tutkien Hengen sanoja Sinä, autuas, tulit viisauden rakastajaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhistä pyhin, veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä, kansojen odotus ja uskovaisten pelastus, Sinusta 
koitti Lunastaja, elämän antaja ja Herra ylistystäsi veisaavien pelastukseksi. 
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4. veisu. Sama Irmossi, Germanoksen kanoni

Troparit 

Viisaasti Sinä, pyhien salaisuuksien palvelija Germanos, kuoletit lihan karkailut ja kirkastit mielesi 
viisauden rakastamisen valkeudella kaunistuksenasi hengellisten salaisuuksien tuntemus, ja Sinä 
huusit: Kunnia olkoon voimallesi! 

Mielipuolisuuden innoittama vihamielinen vihollinen halusi kieltää Kristuksen puhtaan kuvan ja 
Sinä, autuas, nuhtelit häntä loistavin opetuksin, mutta parantumattomasti sairaana hän ei 
ymmärtänyt. 

Sietämättä sanojesi nuhdetta pedon nimeä ja mieltä kantava karkotti Sinut pyhitetyltä istuimeltasi, 
mutta sen sijalle Sinä, autuas, sait taivaallisen pyhän palveluksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, taivaasta tullut sotajoukkojen johtaja toi Sinulle selvästi ilosanoman lausuessaan: Jumala 
tulee lihallisesti Sinusta, puhdas Neitsyt, niiden pelastukseksi, jotka halulla veisaavat ylistystäsi. 

5. veisu. Epifanioksen kanoni. Irmossi

"Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit | ja ristilläsi kirkastit, | valaise 
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, || jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Pyhästi Sinä ahdistit vatsasi leivällä ja vedellä, suola särpimenäsi, ja lihan himot Sinä hillitsit eläen 
ruumiissa ruumiittomien elämä esikuvanasi. 

Sinä, autuas, säälit janon helteellä vaivaamia ja erinomaisena palvelijana aloit ihmeesi muuttamalla 
viinin vedeksi Herrasi esikuvan mukaisesti. 

Sinä hylkäsit ihmisten tyhjänpäiväisen kunnian ja asuit Herrasi tapaan autiomaassa. Sinä kävit 
näkymätöntä taistelua pahojen henkien kiusauksia vastaan ja niin vahvistit heikkouttasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sanan kautta, sanoin selittämättömästi, Sinä, Jumalansynnyttäjä, otit kohtuusi jumalallisen Sanan. 
Rukoile, että Hän vapauttaisi palvelijasi järjettömistä teoista ja kuolettavasta hekumasta. 

5. veisu. Sama Irmossi, Germanoksen kanoni

Troparit 

Kristusta täysin rakastaen Sinä, Jumalan valitsema, tulit Hänen rakastamakseen ansiosi mukaisesti ja 
sait armolahjojen ulapan. Viisaasti Sinä valistit kirkon opetuksillasi. 

Isä germanos, Jumalan innoittamin veisuin Sinä kirkastit uskovaisten kuorot ja jumalalliset joukot, 
sillä Sinun sydämesi sointuisa voima kirkasti oikeauskoiset. 
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Riemuiten Sinä, autuas, julistit marttyyrin taistoja ja voittoja ylistyspuheita laatimalla, ja rauhan 
värein Sinä kokosit kaikki yhteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Taivasten voimat iloitsevat nähdessään Sinut, oi Neitsyt, ja niiden kanssa riemuitsevat ihmisjoukot, 
sillä Sinun synnytyksesi on yhdistänyt ne. Siksi ne Sinua arvosi mukaisesti ylistävät.

6. veisu. Epifanioksen kanoni.

"Ympärillämme on pohjaton syvyys, | eikä ole pelastajaa. | Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt 
lampaat. | Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, | sillä Sinä olet voimattomien väkevyys || ja 
korotus."

Troparit 

Hagarin jälkeläiset, pahojen henkien seuraajat, piirittivät Sinua, isä, mutta Herra esikuvanasi Sinä 
teit hyvää vastustajallesi ja osoitit silmäpuolen kaksisilmäiseksi. 

Luojasi, joka lepäsi Sinussa, osoitti Sinut Hengen soittimeksi ja niin kuin Mooses faraon edessä 
Sinä esiinnyit totisesti tavoiltasi jumalallisena arabien majoissa. 

Karkotettaessa henki järkytti assyrialaisten ruhtinasta, mutta todistikin Sinun hyveestäsi ja 
jumalallisesta armostasi, oi isä, sillä Jumala antaa kunnian niille, jotka Häntä kunnioittavat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, oi puhdas Neitsyt, iloitsevat sukukuntamme esiisät, koska he Sinun kauttasi ovat päässeet 
nauttimaan Eedenistä, jonka olivat rikkomuksen tähden menettäneet, sillä Sinä olet Puhdas ennen ja 
jälkeen synnytyksesi. 

6. veisu. Sama Irmossi, Germanoksen kanoni

Troparit 

Sinun opetuksesi ja sanasi, oi viisas, opastavat kuninkaallista papistoa ja Kristuksen pyhitettyä, 
Jumalan kutsumaa kansaa ja Sinun neuvosi ohjaavat sen Jumalan tykö. 

Seisoessasi nyt Jumalan edessä täynnä jumalallista kauneutta ja tahratonta ihanuutta muistele, oi 
pyhittäjä, ylistystäsi veisaavia, että meidät Sinun rukoustesi kautta ohjattaisiin elämään. 

Selvästi Sinä, kunniakas, otit elämäsi päämääräksi nousta kunniasta ja voimasta taivaalliseen 
kunniaan ja väkevyyteen, ja niin Sinä etenit kilvoitellen, kunnes pääsit rakastamasi Kristuksen 
seuraan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, pelasta nyt palvelijasi kaikista vaaroista ja himojen aalloista ja kuohuista, ja ohjaa minut 
satamaasi, sillä Sinä olet suojelukseni ja oikaisuni. 
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Irmossi 

"Ympärillämme on pohjaton syvyys, | eikä ole pelastajaa. | Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt 
lampaat. | Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, | sillä Sinä olet voimattomien väkevyys || ja 
korotus."

Kontakki, 4.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme velvollisuutemme mukaisesti ihmeellistä piispaparia, | Germanosta ja 
jumalallista Epifaniosta, | sillä esittäessään kaikille viisaita oppeja | he polttivat jumalankieltäjien 
kielet || ja oikeaoppisesti ylistävät aina veisuin jumalisuuden suurta salaisuutta.

Iikossi 

Kunnioittakaamme pyhää paria heidän arvonsa mukaisesti pappien kaunistuksena | ja oikeauskoisten 
kunniana, | sillä he osoittautuivat turvalinnoiksi näkyviä ja näkymättömiä vihollisia vastaan, | uskon 
järkkymättömiksi pylväiksi ja kirkon jumalalliseksi kaunistukseksi. | Heidät omatessaan kirkko 
huutaa hyvällä mielellä: | Totisesti on henkeni ihastunut saatuaan entisen pukunsa, | jonka 
harhaoppiset olivat repineet rikkoneet, || kun eivät veisuin ylistäneet jumalisuuden suurta salaisuutta.

Synaksario 

Saman kuun 12. päivä muistelemme pyhien joukkoon luettua isämme, Kyproksen Konstantian 
piispaa Epifaniosta. 

Säkeitä 

Kyprokselle ilmestynyt suuri Epifanios on sen suurena kunniana kuoltuaankin. 

Kahdentenatoista kuolo otti Epifanioksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Konstantinopolin arkkipiispaa 
Germanosta. 

Säkeitä 

Jätettyään iloiten maan ja maallisen istuimen Germanos näkee nyt iloiten maan Luojan istuimen. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Epifanioksen kanoni. Irmossi

"Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, | olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, | sillä niin kuin  
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala | muinoin pätsissä pelasti kolme 
nuorukaista, | niin myös Sinun kohdussasi || Hän uudisti kaiken maailman."

Troparit 

Saatuasi Jumalan armosta ihmeitten lahjan Sinä, isä, jaoit ilmaiseksi parannuksia kaikille sitä 
pyytäville, niin kuin Herra on käskenyt. Hän on kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala. 
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Assyrialaisten kuningas lankesi pyörien jalkoihisi, sillä vihollinenkin osasi kunnioittaa hyvettä, ja 
kaikki lankeavat niiden eteen, joissa asuu Kristus. Hän on kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin 
Jumala. 

Oi autuaaksi ylistettävä, sanat vaikenevat pystymättä kertomaan uroteoistasi ja monista ihmeistäsi, 
sillä Kristus jakoi niitä Sinulle enemmän kuin hiekkaa. Hän on kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin 
Jumala. 

Kolminaisuustropari

Hänen ylistystänsä veisatessamme meitä kaitsee kolmivaloinen, yksi, käsittämätön, valkeuden 
ääretön syvyys, aluton alku, Isä, Poika ja yhtä iankaikkinen Henki. Hän on kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu isäin Jumala.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jaakob käsitti profeetallisesti Sinut, Jumalansynnyttäjä, portaiksi, sillä Sinä kauttasi tuli ihmisten 
keskuuteen maan päälle korkeasti ylistetty, niin kuin itse näki hyväksi. Hän on kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu isäin Jumala. 

7. veisu. Sama Irmossi, Germanoksen kanoni

Troparit 

Saatuasi itseesi Hengen koko valkeuden Sinä, ylistettävä isä, vuodatat virtana pelastavia oppeja, 
jumalallisia opetuksia, ylistäen kiitettyä ja korkeasti kunnioitettua isäin Jumalaa. 

Veisusanoin Sinä jumalisesti kirkastit Herran juhlat, itsekin jumalallisena Sinä veisasit sulosävelin, 
musiikillasi Sinä ylistit kaikkia pyhiä innostaen uskolla laulavat selvästi hyveeseen. 

Kolminaisuustropari 

Jumalaa julistavalla kielelläsi Sinä selvästi julistit huutaen kaikille yhdestä, yhtenäisestä, 
jakamattomasta vallasta kolmessa persoonassa, aluttomasta Isästä, yhtä aluttomasta Ainosyntyisestä 
ja yksiolennollisesti jumalallisesta Hengestä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinuun, puhdas Jumalansynnyttäjä, minä panen kaiken toivoni ja Sinuun minä alati turvaan. Oi 
nuhteeton, pelasta minut, päästä esirukouksillasi minut hirveitten himojeni ja rikkomusteni 
hämmingistä ja kuohuista. 

8. veisu. Epifanioksen kanoni. Irmossi

"Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa | kultaa kirkkaammin säteilivät 
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: | Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, || veisaten ylistäkää 
ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sanoin Sinä, Epifanios, nuhtelit selvästi harhaoppien eksytystä ja jumalisuuden valkeudella karkotit
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sen huutaen: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 

Sinut ylennettiin korkealle istuimelle, sillä himot Sinä hallitsit, pidit lihan kurissa ja paimensit 
Kristuksen laumaa huutaen: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Karkeloikoot kaikki hengelliset ja järjelliset Kristuksen palvelijan ja piispan muistopäivänä ja 
huutakoot uskolla: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Jumalan mieleisesti Sinä puhuit Jumalasta ja jätit kaikille oppiesi teologian ankkuriksi. Sen avulla 
me veisaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, Sinä Jumalan kunniakas valtaistuin! Iloitse, Sinä uskovaisten muuri! Sinun kauttasi koitti 
pimeydessä oleville valkeus, Kristus, meille, jotka Sinua autuaaksi ylistämme ja huudamme: Kaikki 
Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina 
aikoina. 

8. veisu. Sama Irmossi. Germanoksen kanoni

Troparit 

Nyt Sinä, papillinen julistaja, nautit kolmiaurinkoisen valkeuden säteilystä ja loistosta ja huudat 
iloiten: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä 
kaikkina aikoina. 

Isä, tultuasi otolliseksi valon täyttämään ja kirkkaaseen joukkoon taivaan asunnoissa, muista meitä, 
jotka huudamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Sinä, maineikas, säilytit Jumalan muodon ja kuvan kaltaisuuden ja nostit kunniaan pyhien kuvat 
tietäen, että kaikki kunnia, ylistys ja palvelus kohdistuvat alkukuvaan, ja Sinä huusit: Veisaten 
ylistäkää Herraa iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, Neitsyt, sikisi uudella ja yliluonnollisella tavalla Sana, Isän kanssa oleva Poika, ja Sinä 
pysyit Neitseenä: Sinua me kaikki luodut veisaten ylistämme, Sinulle me huudamme: Iloitse! ja 
Sinua me korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.

Irmossi 

"Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa | kultaa kirkkaammin säteilivät 
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: | Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, || veisaten ylistäkää 
ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
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9. veisu. Epifanioksen kanoni. Irmossi

"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava 
kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme."

Troparit 

Autuas isä Epifanios, Sinun elämäsi jäi Jumalassa viisaalle kansalle käytännön elämän ohjeeksi ja 
Sinun sanasi jumalalliseksi näkemiseksi. Sen tähden ylistämme Sinua ansiosi mukaisesti autuaaksi.

Kunniakas Epifanios, kaitse Kristuksen morsianta, kirkkoa, ja tyynnytä esirukouksillasi sitä vastaan 
noussut ankara aallokko, sillä Sinulla on uskallus ihmisiä rakastavan Herran edessä.

Oi ruhtinasten Ruhtinas, pyhä yhtenä hallitseva ja kaikkea vallitseva Kolminaisuus, anna 
Epifanioksen rukousten tähden ylistystäsi veisaaville rikkomukset anteeksi ja kaikille 
koettelemukseton elämä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Valtiatar Jumalansynnyttäjä, Sinun kunniasi edessä masentuu kaikki ylistyspuhe, mutta 
ota suopeasti vastaan ansiottomien palvelijoittesi Sinulle kiitollisesti kantama veisu. 

9. veisu. Sama Irmossi. Germanoksen kanoni

Troparit 

Oi autuaaksi ylistettävä isä, joka olet saanut taivaasta vallan päästää ja sitoa rikkomuksia 
lainmukaisena pappina, anna esirukoustesi kautta synninpäästö kiitostasi veisaaville, että voisimme 
kaikki ylistää Sinua autuaaksi. 

Autuaaksi ylistettävä papillinen julistaja Germanos, Sinä sait vaivojesi palkaksi autuaan asumuksen 
ja iankaikkisen elämän, jossa saat lakkaamatta nauttia jumalallisesta näkemisestä. 

Sinä antauduit kokonaan kaiken kaitsijalla ja kaikkivaltiaalle Sanalle, Sinä osoittauduit pyhitetyksi 
viljelmäksi ja Sinä kannoit otollisena ja mieluisana uhrina Herralle tekemäsi veisut. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, pysäytä lihan tahto ja lopeta himojen myrsky, kun turvaan suojaasi 
saatuani rikkaudekseni Sinut toivon sauvana, jumalallisena suojeluksena ja puolustuksena. 

Irmossi 

"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava 
kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme

Eksapostilario, 2.säv. 

Uskovaiset, tulkaa, kunnioittakaamme jumalallista ja pyhitettyä piispaparia kiitosveisuin, | 
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jumalallista Epifaniosta ja Germanosta, | jotka hajottivat harhaoppien pimeyden || ja valistivat koko  
luomakunnan jumalisuuden sätein. 

Ja juhlan eksapostilario. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Kunnia... Pyhän Germanoksen stikiira, 8.säv. 

Sinä, isämme Germanos, | osoittauduit puhtaaksi, valon täyttämäksi pyhitetyn piispuuden astiaksi |  
jumalallisia kirjoituksia tutkiskelemalla ja niiden säteiden valistamana. | Niin Sinä ohjasit viisailla 
opetuksillasi Kristuksen lauman elävöittäville laitumille | ja paljastaessasi Kirjoitusten todistein 
kuvainraastajien harhaopin | tulit oikean uskon puolustajaksi valppaana ja ahdistettuna. | Kun Sinä  
nyt seisot Kristuksen edessä, || rukoile meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Juhlan stikiira.

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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