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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Totisen uskon ja rakkauden vallassa Sinä, pyhittäjäisä, | kielsit pienokaisesta asti maailman, | seurasit 
ristiinnaulittua Kristusta, | kuoletit monin kilvoituksin lihan | ja suuresti ihailtuna sait runsaan armon 
parantaa moninaisia sairauksia || ja karkottaa pahuuden henkiä. 

Autuas pyhittäjäisämme Benediktus, | tullen yksineläjien kaunistukseksi | Sinä kokosit suunnattoman 
joukon veisuin ylistämään Herraa | ja ohjasit taivaan polulle kaikki, jotka seurasivat hyvin 
jumalallisia opetuksia | ja pitivät esikuvanaan hyveellistä elämääsi. || Lähtiessäsi Sinä taas kokosit 
heidät yhteen. 

Pyhittäjäisä Benediktus, | Sinä toimitit rukouksella taivaasta sateen, niin kuin muinoin Elia, | Sinä sait 
öljyn kumpuamaan astiasta, | herätit kuolleen ja teit kymmeniä tuhansia muita ihmeitä Jumalan ja 
Vapahtajan kunniaksi. || Sen tähden me vietämme rakkaudella jumalallista muistoasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Lopeta mieleni harhailut ja aistieni harhat, | pyyhi pois sielun turmelevien himojen kuvat | ja 
tyynnytä sieluni kuohut, | että voisin ylistää hyvyyttäsi, Neitsyt, || sillä Sinut olen saanut koko 
elämäni suojelukseksi ja heikkouteeni avuksi.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun uuhi näki Sinut, oman karitsansa ristillä naulojen lävistämänä, | hän suuresti hämmästyen valitti 
ja lausui itkien: | Kuinka Sinä, minun Poikani, kuolet haluten repiä ensiksi luodun Aadamin 
käsikirjoituksen | ja pelastaa kuolemasta koko ihmiskunnan? || Kunnia olkoon taloudenhoidollesi, oi 
ihmisiä rakastava!

Virrelmästikiiroina päivän stikiira, marttyyristikiira ja Jumalansynnyttäjän stikiira. 

Palveluksen loppuosa, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Pyhän ja triodionin kanonit järjestyksessään. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Kannan viisaalle Benediktukselle veisun. Joosef. 

1. veisu.  Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Aikoessani veisuin ylistää ylistettävää muistoasi, oi pyhittäjä Benediktus, rukoile, että saisin armon 
ja kaikkien rikkomusteni päästön.
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Yksin Sinä, autuas, kannoit ristiäsi pienokaisesta asti ja seurasit Kaikkivaltiasta, ja lihan kuoletettuasi 
tulit otolliseksi elämään. 

Alistuen Jumalan laille Sinä, autuaaksi ylistettävä, kuihdutit himojen liikkeet pidättyväisyyden 
vaivoissa ja sait rikkaudeksesi himottomuuden.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Saatuamme Sinun kauttasi, oi puhdas Jumalansynnyttäjä, rikkaudeksemme turmeluksettomuuden, me 
huudamme Sinulle: Iloitse, armoitettu, Sinä pyhittäjien ja vanhurskasten kaunistus!

3. veisu. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat."

Troparit 

Oi Benediktus, jumalallisen Hengen elävöittävien vesien täyttämä sielusi vuodattaa ihmeitten virtoja, 
jotka kuivattavat sairauksien hyökkäykset. 

Sinä, autuas, pääsit asumaan paratiisin avaruuteen käytyäsi ahdasta polkua ja tukahdutettuasi pahojen 
henkien kavaluuden ja kurittoman ryntäilyn. 

Kyynelvirtojen kasteleman Sinä, Benediktus, kannoit jumalallisesta armosta hedelmällisen puun 
tavoin hyveitten ja ihmeitten jumalallisia hedelmiä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoa hyvä laskeutui  lihaan tullen Sinun kohtuusi, oi nuhteeton, ja ilmestyi täydellisenä ihmisenä. 
Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Katismatropari, 1.säv. 

Jumalan mieleisesti yksinäisen elämän valiten | Sinä, autuas Benediktus, sait armon tehdä pelättäviä 
ihmeitä, | ja perustettuasi pyhitetyn luostarin | Sinä johdatit Herran tykö monia pelastuneita. | Kunnia 
Sinut kirkastaneelle Jumalalle! | Kunnia Hänelle, joka Sinut seppelöi! || Kunnia Hänelle, joka Sinun 
kauttasi antaa kaikille parannuksia!

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Oi pyhä Neitsyt, ojenna jumalalliset kätesi, | joilla kannoit jumaluudessaan lihaksi tullutta Luojaa, | ja 
rukoile Häntä, että Hän pelastaisi kiusauksista, himoista ja vaaroista meidät, | jotka halulla Sinua 
ylistämme ja huudamme Sinulle: | Kunnia olkoon Sinut asunnokseen ottaneelle, | kunnia Sinusta 
ilmestyneelle, | kunnia Hänelle, || joka Sinun synnytyksesi kautta on meidät vapahtanut.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun lain rikkojat naulitsivat Sinut, Vapahtaja, ristille | ja sotilaat lävistivät kylkesi, | puhdas Neitsyt 
valitti katkerasta sisimpänsä äidin tuskien raastamana. | Hän hämmästyi kärsivällisyytesi peljättävää 
suuruutta ja huusi: | Kunnia rakkaudellesi ihmisiä kohtaan! || Kunnia hyvyydellesi! Kunnia ihmiset 
kuolemattomiksi tekevälle kuolemallesi!
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4. veisu. Irmossi

"Veisuin minä ylistän Sinua, Herra, | sillä olen kuullut sanoman ja hämmästynyt, | koska Sinä tulet 
minuun asti etsien minua, eksynyttä. | Sen tähden minä ylistän suurta alentumistasi tyköni, || oi 
armorikas."

Troparit 

Sinä, Jumalassa viisas isä Benediktus, naulitsit itsesi himoille ja maailmalle ja palvelit 
vapaaehtoisesti kätensä ristille levittänyttä Kristusta. Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Kuoletettuasi pidättyväisyyden kilvoituksessa lihasi jäsenet ja uskolla ihailtuna Sinä, pyhittäjäisä, 
herätit kuolleita rukouksella, annoit halvaantuneille vakaan kulun ja paransit kaikki sairaudet. 

Sinä, pyhittäjä, teit elävöittävällä sanallasi ja ihmeteoillasi kuivat ja hedelmättömät sielut 
hedelmällisiksi tullen Jumalan valitsemaksi paimeneksi ja munkkien ihanaksi kaunistukseksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sana  laskeutui  lihaan  tullen  Sinun  puhtaaseen  kohtuusi,  oi  puhdas  ja  nuhteeton,  ikään  kuin  kaste  
villaan, teki lopun monijumalisuuden pilvistä ja hajotti katkeran talven. 

5. veisu. Irmossi

"Oi Herra, Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, || sillä paitsi 
Sinua emme toista Jumalaa tunne."

Troparit 

Rukoillen armollista Jumalaa Sinä, viisas isä, täytit Eliaan tavoin öljyastian, suuren sammion, ja sen 
näkijät ihailivat Sinua uskolla. 

Sielultasi puhtaana Sinä näit näyssä koko maan yhden säteen valaisemana. Niin Jumala antoi kunnian 
Sinulle, autuas Benediktus. 

Tehden tunnustekoja Kristuksessa Sinä, pyhittäjä Benediktus, rukoilit Hyvyyden antajaa avaamaan 
vesilähteen. Se on jäljellä julistaen ihmettä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka asuu taivaissa, asettui asumaan viattomaan kohtuusi tehdäkseen Kolminaisuuden 
asumuksiksi meidät, jotka julistamme Sinut Jumalansynnyttäjäksi, oi puhdas.

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
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Troparit

Säteillen Hengen kirkkautta Sinä, ihmeidentekijä Benediktus, munkkien kirkas valistaja, poistit 
pahojen henkien pimeyden. 

Kuinka kunniakas olikaan elämäsi, Sinä autuas, kuinka loistava puhdas vaelluksesi, jonka avulla 
johdatit munkkien laumoja pelastavaan tietoon. 

Jumalassa viisas Benediktus, tultuasi taivaan valtakunnan asukkaaksi rukoile siitä osuutta meillekin, 
jotka uskolla Sinua aina autuaaksi ylistämme.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinun pyhästä kohdustasi koitti vanhurskauden 
illaton Aurinko ja valisti uskovaiset.

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun neljäntenätoista päivänä pyhittäjäisämme Benediktuksen muisto. 

Säkeitä 

Sidottuaan ajatuksin ikään kuin suitsin kaikki himot Benediktus jätti elämän suitset. 

Benediktus nousi taivaaseen neljäntenätoista. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Aleksandrosta Pidnestä. 

Säkeitä 

Haluamatta vahingoittaa seppelettä Aleksandros kesti pään vahingon. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Evskemonia, Lampsakoksen  piispaa. 

Säkeitä 

Ennen kuolemaansa Evskemon vaelsi säädyllisesti kuin päivällä, kuten Paavali sanoisi. 

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

7. veisu. Irmossi

"Viisautta rakastavat nuorukaiset osoittautuivat kerran kaunopuhujiksi, | sillä Jumalan vallattua  
heidän sielunsa | heidän huulensa opettivat Jumalasta ja veisasivat: || Siunattu olet Sinä, isien ja 
meidän ylijumalainen Jumalamme!"
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Troparit 

Hekumasta luopuen Sinä saavutit elävöittävän kuoletuksen. Sen tähden Sinä, autuas Benediktus, tulit 
otolliseksi herättämään kuolleita suuren Eliaan tavoin, ja kaikki uskovaiset ihailivat Sinua.

Sinä, ylistettävä, rakensit pyhitysvaivassa tarhan lukemattomille munkeille, joka säilyy ainaisesti 
Sinun suojeluksessasi kuuliaisena hyville ohjeillesi. 

Järjettömät joutuivat häpeään luullessaan mielettömästi surmaavansa kavalilla myrkyillä Sinut, 
autuas, joka olit Kaikkivaltiaan jumalallisen käden suojassa, sillä Sinussa oleva Henki näki sen 
ennalta.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Himottomuuden lähteen synnyttänyt pyhä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, paranna minun sieluni himot ja 
anna minulle katumuksen kastetta, joka tuottaisi siellä minulle lohdun.

8. veisu. Irmossi

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit  
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Tultuasi Kristuksessa turmelevien himojen hallitsijaksi Sinä, Jumalassa viisas isä, tulit otolliseksi 
asumaan taivasten valtakunnassa kaikkien niiden kanssa, jotka ovat hyvin eläneet ja rakastaneet 
kaiken näkijää Jumalaa. 

Autuas Benediktus, ottaen vastaan pyhät rukouksesi Jumala antoi Sinun kauttasi puutteessa oleville 
elämälle tarpeellisen, ja maan päällä Hän antoi Sinulle ihmetekojen suuren kunnian. 

Ihanana jumalallisten hyveitten kauneudessa Sinut, isä, siirrettiin ihaniin häämajoihin olemaan 
Jumalan kanssa ja nauttimaan Hänen jumalallisesta kauneudestaan loputtomina aikoina.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, puhdas Neitsyt! Niin kuin Jesaja huusi, Sinusta syntyi Lapsukainen, Korkeimman Poika, ja 
Sinun Poikasi tekee taivaallisen Isän lapsiksi ne, jotka veisuin Sinua ylistävät

9. veisu. Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Jumalankantajaisä, Sinä ilmestyit suuren auringon tavoin valaisemaan luomakuntaa pelättävillä 
tunnusteoilla ja loistavilla hyveillä. Sen tähden me vietämme totisesti kirkasta muistoasi saaden 
valistuksen sydämemme aisteihin.
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Viisas isä, Sinun kokoamasi munkkilaumat ylistävät Sinua öin ja päivin keskellään ruumiisi, josta 
virtaa runsaita ihmevirtoja ja joka valaisee lakkaamatta heidän askeleensa. 

Autuas isä Benediktus, Sinä loistit auringon säteitä kirkkaammin toteutettuasi Jumalan käskyt, ja 
siirryttyäsi illattomaan valkeuteen Sinä nyt rukoilet syntien armahdusta meille, jotka uskolla Sinua 
kunnioitamme.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä Valkeuden Synnyttäjä, Neitsyt Valtiatar, hajota sieluni pilvet ja suo minun 
puhtaasti katsella Hänen pelastavaa kauneutta, joka sanoin selittämättömästi koitti Sinun pyhästä 
kohdustasi pakanoitten valkeudeksi.

Valovir relmä.  Päivän  stikiira,  marttyyristikiira  ja  Jumalansynnyttäjän  stikiira  tai  kärsimysstikiira  
Jumalansynnyttäjälle. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 




