
Huhtikuun 19. 
Pyhän pappismarttyyri 

Pafnutioksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Kärsivällisyydelläsi Sinä, Herran viisas taistelija, | kukistit jumalattomuuden linnoitukset ja sait 
taivaasta voiton. | Älä lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, || jotka kunnioitamme uskolla 
pyhää ja kunnioittavaa taisteluasi. 

Autuas Pafnutios, | me ylistämme uskolla pyhiä taisteluitasi ja kilpavaivojasi, | jotka kestit iloiten 
ristin kärsineen Kristuksen tähden, || ja riemuiten me vietämme veisuin pyhää muistojuhlaasi. 

Kristuksen pappismarttyyri Pafnutios, | jäännöstesi astiasta kumpuaa virran lailla parannusten vettä, | 
joka kastelee joka päivä kaikkien jumalisten sydämet, || kun he lähestyvät sitä ja veisuin ylistävät 
taistojasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Taivaallisten joukkojen riemu, | maanpäällisten ihmisten vahva suoja, | puhdas Neitsyt, pelasta 
meidät, jotka Sinuun turvaamme, | sillä Sinuun, oi Jumalansynnyttäjä, || me olemme Jumalan jälkeen 
toivomme panneet.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Nähdessään Herran, Luojan ja ihmisten muovaajan ristillä | aviota tuntematon ja nuhteeton Neitsyt 
huusi katkerasti valittaen ja huoaten: | Suloinen lapseni, mitä tämä on, minkä näen? || Veisuin ylistän 
pitkämielisyyttäsi.

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa koit 
hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit uskosi 
tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Pafnutios, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme.

Aamupalveluksessa 

Päivän kanonit, ja pyhän kanoni. 

1. veisu.  Irmossi, 4.säv.

"Minä veisaan Sinulle, | Herra minun Jumalani, | sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta || ja 
hukutit faraon sotavaunut ja voiman." 

Troparit 

Tulkaa, viettäkäämme taistelijan vuosittaista muistoa, ylistäkäämme häntä kirkkain veisuin ja 
kunnioittakaamme hänen seppelöijäänsä. 

Jeesuksen palvelija, autuas Pafnutios, Sinä loistit maailman valaisimen tavoin. Sen tähden me tänään 
kunnioitamme pyhitettyä muistoasi.
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Sinä, piispa, valistit opein omaisuuskansan ja taistellen kärsivällisesti miekan kautta joit Herran 
juoman.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me kunnioitamme Sinua, Neitsyt,  louhimattomana vuorena,  josta louhimatta ilmestyi kivi, 
Kristus, ja ansiosi mukaisesti ylistämme Sinua autuaaksi. 

3. veisu. Irmossi

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Iloiten me vietämme tänään taistelija Pafnutioksen kuulua ja pyhitettyä muistoa ylistäen häntä 
pyhitetyin veisuin. 

Sinut me uskovaiset olemme saaneet sortumattomaksi, järkkymättömäksi muuriksi pahoja henkiä 
vastaan, kun voitelemme itsemme jäännöstesi jumalallisella öljyllä. 

Kristuksen voiman vahvistamana Sinä, marttyyri, saarnasit jumalallista lakia lainrikkojien keskellä. 
Lain mukaisesti taistellen Sinä saavutit voiton seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, aviota tuntematon Äiti, joka otit kohtuusi Jumalan, Sanan, ja synnytit Hänet lihaksi tulleena 
Jumalana ja ihmisenä.

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Katismatropari, 4.säv. 

Kunniakas Pafnutios, | Sinä purppuroit papillisen asusi verelläsi | ja kannoit itsesi otollisena uhrina 
Jumalalle. | Sinä murskasit pahojen henkien voimattoman röyhkeyden, | Sinä ilahdutit enkelit lujalla 
kestävyydelläsi. | Älä siis lakkaa rukoilemasta || meille pelastusta. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Valtiatar, kuule, kun palvelijasi tuskainen sielu huutaa | ja anna minulle entisten pahojen tekojen 
päästö, | sillä Sinua minä kutsun avuksi öin ja päivin. | Oi Jumalansynnyttäjä, päästä minut helvetin 
tulesta || ja saata minut Poikasi ja Jumalan oikealle puolelle.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi nuhteeton Neitsyt, Kristus Jumalan Äiti, | miekka lävisti pyhän sielusi, | kun näit Poikasi ja 
Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. | Oi siunattu, älä lakkaa rukoilemasta, || että Hän antaisi 
meille rikkomusten anteeksiannon lahjan.
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4. veisu. Irmossi

"Kristus, Sinun voimasi on peittänyt taivaat | ja maa on täynnä Sinun kunniaasi. | Sen tähden me 
lakkaamatta huudamme: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!"

Troparit 

Viettäen iloiten kuulua muistojuhlaasi, taistelija Pafnutios, me kaikki karkeloimme ylienkeleitten ja 
enkeleitten kanssa. 

Voittoisa marttyyri Pafnutios, Sinä sait totisesti jumalallisen armon kunnian. Kun sinä nyt seisot 
enkelten kanssa Herran edessä, muista meitäkin. 

Sinä, autuas, kestit kauheat tuskat vakain ja urhein mielin ja sait totisesti Kaikkivaltiaan kädestä 
seppeleen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, avioon käymätön Jumalansynnyttäjä, joka olet kerubijoukkoja korkeampi ja kannoit sylissäsi 
lihaksi tullutta Jumalaa.

5. veisu. Irmossi

"Kunnia olkoon Sinulle, | joka annat valkeuden koittaa, | teet aamun valoisaksi ja tuot päivän esille! || 
Kunnia olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika!"

Troparit 

Kunnia olkoon Sinulle, joka osoitit meille urhoollisen aurinkoa kirkkaamman muiston. Kunnia 
olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika! 

Kunniakas marttyyri, pyhitetyin mielin ja uskovin ajatuksin me ylistämme veisuin muistoasi kiittäen 
Kristusta. 

Sinä, marttyyri, et suinkaan pelännyt miekkaa, petoja, tulta ja kuolemaa, vaan huusit: Kunnia olkoon 
Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Luomakunta kantaa vaikenematta Sinulle, Neitsyt, enkelin sanoja: Iloitse, Sinä joka synnytit 
Jeesuksen, Jumalan Sanan. 

6. veisu. Irmossi

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Kunniakas  taistelija,  koko  maailman  ääriin  on  levinnyt  tieto  saamastasi  armosta.  Sen  tähden  me  
kaikki ylistämme uskolla sen antajaa Kristusta.
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Kolminaisuuden suuri palvelija Pafnutios osoittautui pelättäväksi vastaisille voimille. Ne hän 
karkottaa ja valistaa uskovaisten joukot. 

Kristus antoi Sinulle, autuas taistelija Pafnutios, ihmeitten ja tunnustekojen kunnian ja osoitti Sinut 
kaikille parantajaksi. Sen tähden me kunnioitamme muistoasi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Morsian ja Synnyttäjä, rukoile palvelijoittesi puolesta Sinusta lihaksi tullutta  
Jumalaamme, että Hän päästäisi kaikki käärmeen moninaisista kiusauksista. 

Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Synaksario 

Saman kuun 19. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Pafnutiosta. 

Säkeitä 

On sopimatonta kätkeä vaikenemisen hautaan maahautaan kätkettyä Pafnutiosta. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Teodorosta Pamfylian Pergestä. 

Säkeitä 

Oi Jumalan Morsian ja Synnyttäjä, rukoile palvelijoittesi puolesta Sinusta lihaksi tullutta Jumalaamme, 

että Hän päästäisi kaikki käärmeen moninaisista kiusauksista.

Teodoros, Sinä tulit osalliseksi Kärsineen ja kärsimysten yläpuolella olevan kärsimyksistä. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Filippan, pyhän Teodoroksen äidin. 

Säkeitä 

Rakastan Filippaa taistelijan äitinä, rakastan Filippaa, joka taisteli miekan kautta. 

Samana päivänä pyhät Sokrates ja Dionysios kuolivat keihään lävistäminä. 

Säkeitä 

Kerran keihäs lävisti kuolleen Korkeimman kyljen, ja nyt se lävistää kaksi elävää marttyyria. Samana 

päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Georgiosta, Pisideian piispaa, tunnustajaa. 

Säkeitä 

Suuri viljelys Georgios lähti kantaen kaikkinaisia hyveitä. 

Samana päivän muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Tryfonia, Konstantinopolin  
arkkipiispaa. Hänen juhlaansa vietetään pyhässä Suuressa Kirkossa. 
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Säkeitä

Jumalaa rakastanut ja nautintoja vihaava Tryfon on nyt Jumalan asumuksessa. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Pafnutios, Sinun jäännöstesi arkku, joka vuodattaa kaikille ehtymättä parannusta, on annettu 
valtikaksi uskovaisille, jotka huutavat: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Oi Herran taistelija, viettäen hartaasti maan päälle kunniakasta päivääsi me maasta syntyneet 
huudamme: Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isäimme Jumala. 

Aarteekseen jäännöstesi arkun saanut Kristuksen kirkko huutaa Sinulle, Pafnutios, iloiten: Suuresti 
ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isäimme Jumala.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Uskovaiset, kumartakaamme Herran siunattua Äitiä, sillä sanomattomasti ja yliluonnollisesti hän otti 
kohtuunsa muuttumattoman Jumalan, joka laupeudessaan tuli ihmisten tykö.

8. veisu. Irmossi

"Nuorukaiset, veisuin ylistäkää Kristusta Jumalaa, | joka ilmestyi enkelin muotoisena tulisessa 
pätsissä veisaaville! || Papit, kiittäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Kirkkaana säteilee nyt päivä, taistelijan kirkas ja loistava juhla! Rakkaudella sitä viettäen me kaikki 
huudamme: Ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Kristusta kaikkina aikoina! 

Nuorekkaasti Sinä, autuas, taistelit kilpakentällä ja sait voiton merkit lakkaamatta veisaten Kristus 
Herralle ja ylistäen Häntä kaikkina aikoina. 

Sinä, pappismarttyyri, osoittauduit totisesti ihanaksi monissa taistoissa purppuroituasi papillisen 
vaatteesi omalla verelläsi. Niin Sinä sait Jumalalta seppeleen iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoaa Jumalansynnyttäjää, joka otti siemenettä kohtuunsa ja synnytti meille, kavalan vihollisen 
kadehtimille, Kristuksen, ainoan Lunastajan ja Vapahtajan, me veisuin ylistämme iankaikkisesti.
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Irmossi 

"Nuorukaiset, veisuin ylistäkää Kristusta Jumalaa, | joka ilmestyi enkelin muotoisena tulisessa 
pätsissä veisaaville! || Papit, kiittäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina

9. veisu. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Kukistumaton, autuas taistelija, Sinä annat ehtymätöntä armoa kaikille, jotka uskolla lähestyvät 
jumalallista temppeliäsi, veisuin ylistävät Vapahtajaa ja Herraa ja viettävät muistojuhlaasi. 

Rukoile papillisella välitykselläsi, että Herra olisi armollinen kaikille oikeauskoisille, jotka uskoen 
kiiruhtavat kaikkialta viettämään jumalallista muistojuhlaasi. 

Oi kunniakas marttyyri, tyynnytä rukouksillasi kirkon aaltoileva kuohu, joka pyrkii harhaoppien 
kiihottamana turmelemaan meidän Jumalamme suorat tiet ja viemään kaikilta rauhan.!"

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeetat ennustivat monin ihmeellisin vertauskuvin Sinun synnytyksestäsi, oi nuhteeton, sillä Sinä 
synnytit tuonelassa oleville Elämän, joka hajotti kuoleman vallan. 

Irmossi 

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Palveluksen loppuosa niin kuin muinakin päivinä, ja päätös. 
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