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Pyhittäjäisämme Isaakioksen, 

dalmatoslaisten luostarin igumeenin 
muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Pidättyväisyyden nuolin Sinä haavoitit vihollista ja torjuit sen joukot. | Sen tähden Sinä, autuas, sait 
voittopalkinnot Kristukselta, | joka antoi Sinulle väkevän voiman. | Rukoile, että Hän pelastaisi 
turmeluksesta ja vaaroista meidät, || jotka uskolla vietämme iäti kunnioitettavaa muistoasi. 

Sinä, autuaaksi ylistettävä, kohosit parempaan näkemiseen, | ylenkatsoit kaiken maallisen ja 
tuhoutuvan | ja jumalallisen Hengen ohjaamana vietit maan päällä aineetonta elämää jo ruumiissa 
ollessasi. | Sinä, autuas isä, osoittauduit luostarissa elävien oppaaksi, || ohjeeksi ja uskossa 
loistavaksi esikuvaksi. 

Hengen armolahjojen jumalallisen kirkkauden valistamana Sinä, Jumalan innoittama Isaakios, | 
osoittauduit valistajaksi maan äärille. | Esirukouksillasi Sinä karkotat vaivalloiset tuskat ja himojen 
pimeyden | ja päästät kaikkinaisista sairauksista ja vaaroista ne, || jotka uskolla viettävät iäti 
kunnioitettavaa muistoasi.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Juhlan tropari. 

Pyhän tropari, 8.säv. 

Kyynelvirroillasi Sinä teit hedelmättömän erämaan hedelmälliseksi | ja syvillä huokauksillasi sait 
vaivannäkösi kantamaan satakertaisen hedelmän. | Sinusta tuli valistaja, joka loistat maailmassa 
ihmeitten valoa. || Pyhittäjäisämme Isaakios, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän 
sielumme.

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan ja pyhän kanonit. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 

Troparit 

Isä, kun Sinä nyt elät elävien elämää suurella uskalluksella, tee esirukouksillasi eläväksi minut, joka 
olen himojen kuolettama. 
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Sinä, isä, sait sydämeesi aineettoman kirkkauden, joka valisti Sinut ja hävitti himojen koko 
synkeyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi nuhteeton, joka synnytit Vapahtajan, kaikkien tyyneyden, pelasta minut, joka olen joutunut 
häpeällisten himojen aallokkoon. 

3. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, alistit vakaasti lihan ajatuksille ja osoitit sielun vapaaksi himojen orjuudesta. 

Viisas pyhittäjä, vaivannäöllä Sinä viljelit sielusi kynnöstä ja kasvatit himottomuuden ja ihmeitten 
tähkän. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme sinua, puhdas, pyhityksen sijaa ja hengellistä pöytää, joka otit vastaan leivän, 
Kristuksen, kaikkien elämän. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Katismatropari, 4.säv. 

Ihmeidentekijä Isaakios, | Pyhän Hengen kirkkauden valistamana Sinä hajotit harhaoppien usvan. || 
Sen tähden me kaikki yhteen ääneen ylistämme Sinua. 

Juhlan kontakki. 

4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Autuas isä, armon kasteen avulla Sinä vuodatit ihmeitten virtoja, jotka puhdistavat saastat tykösi 
uskolla kiiruhtavista. 

Sinä, oi pyhittäjäisä, osoitit kokoöisten rukouksien ja päiväkautisen seisaalla pysymisen 
puhdistaman sielusi Kolminaisuuden huoneeksi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Habakuk näki muinoin Sinut, nuhteeton, louhimattomana vuorena, jolta ilmestyi Jumala ja uudisti 
meidät, jotka olimme turmeltuneet. 

5. veisu. Irmossi

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, | Herra: Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Kolmiaurinkoisen Jumalan temppelinä Sinä poistit sielustasi himojen haavekuvat. 

Sinä tulit saastaisten henkien karkottajaksi, koska olit Pyhän Hengen puhdas asumus. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, joka synnytit elämän Auringon, valaise minut, joka olen himojen tyystin 
pimentämä. 

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 

Omatessasi pidättyväisyyden, rukouksen, puhtaan rakkauden, nöyryyden ja lujan kiintymyksen 
Kristukseen Sinä, isä, vältit tuhoisan, hengellisen meripedon. 

Jumala ohjasi askeleesi itseään kohti. Voimallinen teki Sinut voimakkaaksi ja Sinä, autuas Isaakios, 
poljit maahan käärmeitten ja skorpionien pään. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Maria, Sinä neitseyden puhdas aarre, puhdista minun mieleni himojen synkeydestä ja 
täytä minun sydämeni armolla ja vanhurskaudella. 

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." 

Juhlan kontakki
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Synaksario 

Saman kuun 30. päivä muistelemme pyhittäjäisäämme Isaakiosta, dalmatoslaisten luostarin 
igumeenia. 

Säkeitä 

Jumalan päätöksestä Isaakios nousi jumalalliseen tilaa jättäen maan tilan.

 Kuolema otti jumalallisen Isaakioksen kolmantenakymmenentenä.Samana päivänä miekka 
surmasi pyhän Natalioksen. 

Pyhittäjä Barlaam pääsi rauhassa loppuun. 

Miekka surmasi pyhät uusmarttyyrit Romanoksen ja Meletioksen. 

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

7. veisu. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Sinä kohosit himottomuuden korkeuteen, sillä ruumiissa Sinä jäljittelit enkeleitä. Sinä, autuas, 
osoittauduit osalliseksi iankaikkisesta nautinnosta huutaen: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Säteillen näkemisen kirkkautta Sinä, Isaakios, hajotit pahojen henkien hyökkäykset ja pelastit 
niiden vahingolta monet, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, hänen kohdussaan, jota suuri Jesaja Hengessä nimitti Neitseeksi, sikisi Jumala, jonka hän 
synnytti ja jolle me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala!

8. veisu. Irmossi

"Papit, veisuin ylistäkää alutonta kunnian Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat pelkäävät! || 
Ihmiset, korkeasti kiittäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Pidettyäsi taistojesi öljyn avulla sielusi lampun palamassa Sinä sait astua turmeluksettoman 
häähuoneen iloon ja elät nyt iankaikkisesti. 

Sinä, autuas, riisuit himojen muodottoman vaipan ja pukeuduit Kristuksen kanssa hallitsevien 
jumalallisen himottomuuden ihanaan vaatteeseen. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmiset, ylistäkäämme veisuin kallista ja ylhäistä valtaistuinta, Jumalan   itiä, ainoa, joka on  
varjeltunut neitseenä synnytyksen jälkeenkin. 

Irmossi 

"Papit, veisuin ylistäkää alutonta kunnian Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat pelkäävät! ||  
Ihmiset, korkeasti kiittäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || 
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Sinä, autuas, laskit maailmasta tähden tavoin, mutta nousit Kristuksen, auringon totisen hengellisen 
Auringon tykö jättäen uskovaisille säteinäsi valoisat hyveesi, jotka karkottavat sielujen synkeyden. 

Kallis oli Herran silmissä Sinun kuolemasi, viisas Isaakios, sillä maan päällä Sinä elit pyhästi 
säilyttäen Hänen käskynsä ja oikeutensa. Sen tähden Sinulle, vanhurskaalle, koitti illaton valkeus. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoana naisena Sinä, saastaton Jumalan Morsian, teit lopun ensiksi luotujen kirouksesta, kun 
synnytit Kuvaamattoman lihassa kuvattavana ja uudistit luonnon lait. Ihmeellisellä välitykselläsi 
Sinä yhdistit ennen erossa olleet. 

Irmossi 

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || 
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Juhlan eksapostilario. 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 




