
 

Marraskuun 22. 
Muistelemme pyhää apostoli Filemonia ja 

hänen kanssaan Appiaa, Arkippusta ja 
Onesimusta, sekä pyhää marttyyri Sesiliaa 

ja hänen seuralaisiaan 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 8.säv. 

Oi outoa ihmettä! | Tänään ennalta kuvataan sanomaton tapahtuma, hengellinen näkyvin  
vertauskuvin, | sillä hän, josta on koittava maailmalle jumalallinen valkeus, | astuu morsiamen tavoin 
jumalalliseen temppeliin. | Ylistäkäämme häntä Jumalan, valkeuden antaja Kristuksen ||  
yliluonnollisena, pyhänä ja iäti valoisana temppelinä. 

Totisesti otollisen esikoisuhrin kantoi viisas Joakim Annan kanssa Hänelle, | joka oli nähnyt hyväksi 
antaa heille hedelmäksi Jumalan lapsukaisen, Neitseen Marian, | sillä hänen kauttansa on murheen 
velka selvästi päästetty. | Ylistäkäämme hartaasti riemuiten häntä, || sillä hän tuli koko  maailman 
ilon aiheeksi. 

Tulkaa, rientäkäämme salaisesti yhteen | ja saattakaamme uskon soihtujen kirkastamina Neitseen 
kulkua, | sillä hän saapuu kunniassa Jumalan temppeliin Hengen selvästi kihlaamana. | 
Viettäkäämme hänen riemuisaa juhlaansa || jumalisesti iloiten hänen temppeliin käymisestänsä.

Apostolien stikiirat, 2.säv. 

Elämän viinipuun oksana Sinä, kunniakas Filemon, | vuodatit jumalallisen tiedon viiniä tuskissa  
oleville sieluille | ja ilahdutit synkeät sydämet, | jotka olivat eksytyksen mustuuden ja epäjumalain 
palvonnan pimeyden vallassa. || Sen tähden me riemuiten vietämme jumalallisen kirkasta  
muistojuhlaasi. 

Gazalaisten kaupunki kunnioittaa Sinua, oi autuas, | sillä Sinun kauttasi se pääsi näkemään tiedon 
valkeuden, | ja kun kolossalaisten kaupunki on saanut jumalallisen ruumiisi aarteeksi, | se saa 
jatkuvasti nauttia siitä kumpuavaa parannusten armoa. | Sen tähden he viettävät Sinun muistoasi, oi  
kunniakas Filemon, || Sinun esirukoustesi kautta vaaroista pelastuneina. 

Ylistäkäämme uskoen puhtaan Appiaan kanssa viisasta piispa Arkippusta | ja veisuin kiittäkäämme 
pyhiä Jumalan julistajia Filemonia ja Onesimusta, | puhtaita opettajia, jotka kitkivät sanalla  
monijumalaisen eksytyksen | ja istuttivat kaikille totuuden tuntemisen. || Viettäkäämme hartaasti 
heidän muistojuhlaansa.

Kunnia... Apostolien stikiira, 6.säv. 

Tulkaa, ylistäkäämme yhteen ääneen Sanan silminnäkijöitä | ja Hänen ihmeittensä salaisuuksien 
tuntijoita, Filemonia ja Onesimusta, | Appiaa ja Arkippusta, Kristuksen apostoleja, | 1 huutaen heille:  
Iloitkaa, maailman valistajat ja kolossalaisten kirkastajat! | Iloitkaa, enkelten asuinkumppanit, jotka  
miehuullisesti tuhositte epäjumalten eksytyksen, | saarnasitte Kristuksesta Vapahtajasta ja vapautitte 
ihmiset eksytyksestä. | 1 Kun te nyt seisotte pyhän Kolminaisuuden valtaistuimen edessä, || rukoilkaa 
pelastusta meidän sieluillemme. 

Nyt... Juhlan stikiira, 1.säv. 

Iloitkoon tänään taivas ja pilvet riemuitkoot, | sillä meidän Jumalamme on tehnyt suuria ihmeitä. | 
Hedelmättömästä äidistä on lupauksen mukaan syntynyt lapsukainen, | itään johtava portti. | Hänet 
on ennalta valittu Jumalan puhtaaksi asumukseksi. | Hänet tuodaan tänään pyhään temppeliin ja 
uhrataan Jumalalle kuin viaton uhrilammas. | Riemuitkoon Daavid, soittakoon harppua ja lausukoon: | 
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"Neitseet ja läheiset ystävät saattavat hänet Kuninkaan tykö Jumalan majaan, | Hänen alttari 
huoneeseensa. | Siellä Neitsyt kasvatetaan asumukseksi Hänelle, || joka on ennen kaikkia aikoja 
syntynyt Isästä meidän sielujemme pelastukseksi." 

Vir relmästikiiroina haluttaessa pyhän Sesilian stikiirat, 4.säv. 

Oi aina autuaaksi ylistettävä, | Sinä säilytit ruumiisi tahrattomana ja aivoituksesi vieraina hekumalle | 
ja tarjosit itsesi marttyyriuden kaunistamana saastattomana morsiamena Luojalle. | Sen tähden Hän 
otti Sinut valoisiin kammioihinsa ja saastattomaan häähuoneeseensa, || oi ylistettävä Sesilia. 

Oi puhdas neitsyt, | sulotuoksuisin ruusuin Sinut selvästi tuoksuttanut Herra | pyydysti Sinun  
välitykselläsi veljesparin, | jotka tulivat hartaan rukouksesi kautta tuoksun tuntoon. | Sen tähden he 
jättivät eksytyksen pahanhajuiset epäjumalat | ja tulivat otollisiksi saamaan nuoresta Neitseestä || 
sanomattoman hyvyyden tähden kummunneen jumalallisen mirhavoiteen. 

Sinä ylenkatsoit rikkauden rakastaessasi taivaallista, | ja katsoit halvaksi kihlaajan | viisaasti  
lukeutuen neitseitten joukkoihin. | Oi puhdas, taistelijoitten kaunistus, | Sinä tarjosit itsesi 
taivaalliselle Yljälle taistellen vahvana ja miehuullisesti || polkien maahan viettelijän korskeuden. 

Tai nämä juhlan stikiirat, 2.säv. 

Psalmin sanojen mukaisesti | neitseitten joukot sytyttävät tänään soihtunsa || ja saattavat kirkkaasti  
ainoaa nuhteetonta. 

Liitelauselma: Kuninkaan tykö neitsyet seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi. 

Profeetta, ota vastaan hengellinen vuori, | jumalallinen pöytä, silta, mannaastia, || ainoa nuhteeton. 

Liitelauselma: Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin. 

Profeetta Sakarias, avaa temppelin portit | ja ota vastaan Jumalan jumalallinen portti, || ainoa 
ainainen Neitsyt. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Tänään viattomin Neitsyt tuodaan temppeliin, | jossa hänet kasvatetaan kaikkien Kuninkaan, 
Jumalan ja meidän elämämme Kasvattajan asunnoksi. | Tänään kaikkein pyhin kolmivuotiaana 
lapsukaisena tuodaan kaikkein pyhimpään. | Tervehtikäämme häntä enkeli Gabrielin kanssa: || 
Iloitse, ainoa siunattu naisten joukossa!

Apostolien tropari, 3.säv. 

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme.

Kunnia... nyt... Juhlan tropari, 4.säv. 

Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon julistus | ja ihmisten pelastuksen ennustus: | Herran 
temppelissä julkisesti Neitsyt ilmestyy | ja kaikille Kristuksen edeltä ilmoittaa. | Veisatkaamme siis 
hänelle suurella äänellä: | Iloitse, Sinä, || jonka kautta Luojan huolenpito toteutui.
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Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Neitseet, kiittäkää, äidit, veisuin ylistäkää, ihmiset, | kunnioittakaa, papit, siunatkaa Jumalan puhdasta 
Äitiä, | sillä Herran mitä pyhimpänä temppelinä hänet saatettiin lihallisesti pienokaisena lain 
temppeliin. | Viettäen sen tähden hengellistä juhlaa huutakaamme: Iloitse, Neitsyt, ihmissuvun  
kunnia!

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Daavid, valmista tie Jumalan temppeliin, | ota iloiten vastaan meidän Kuningattaremme ja huuda 
hänelle: | Valtiatar, käy Kuninkaan temppeliin! | Käy sisälle Sinä, | jonka kunnia käsitetään  salaisesti, 
| Sinä, josta kaikille on kumpuava hunajaa ja maitoa, | Kristus Valkeus! 

Juhlan kanoni ja seuraavat pyhien kanonit 

Apostolien kanoni, jonka akrostikon on: Minä ylistän Sinua, Kristuksen rakastaja Filemon. 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 

Kun Sinä, pyhän palveluksen toimittaja, nyt riemuiten vaellat taivaan asunnoissa, suo armo minulle,  
joka jumalisesti veisuin ylistän pyhää muistoasi, sillä Sinä olet ylistetty. 

Ihailtava, autuas apostoli Filemon, sanojesi virroilla Sinä kastelit sydämet ja valmistit ne taivaallisten 
ajatusten uskossa viljelyyn. 

Viisas apostoli, pyhän evankeliumin pyhässä palveluksessa Sinä valistit sielut Hengen salamin ja 
päästit ne epäjumalain hulluuden pimeydestä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeettain jumalallinen joukko kuvasi Sinua, muinoin kaukaa moninaisin vertauskuvin, oi puhdas,  
Sinä ainoa Valtiaan totinen synnyttäjä. 

Pyhän Sesilian kanoni 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

"Kristus syntyy, kiittäkää! | Kristus taivaasta vastaan ottakaa! | Kristus maan päällä, yletkää 
korkeuteen! | Veisatkoon Herralle koko maa, | ja ihmiset riemuiten ylistäkööt Häntä, || sillä Hän on 
kunnioitettu!" 

Troparit 

Sinä Kristuksen pyhä temppelin, Kristuksen valoisa asumus, Kristuksen puhdas pyhäkkö, kunniakas 
Sesilia, puhdas marttyyri, valista rukouksillasi meidät, jotka veisuin Sinua ylistämme.
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Rakastaen Kristuksen kauneutta, Kristuksen rakkauden vahvistamana ja Kristuksen käskyjä totellen 
Sinä, puhdas marttyyri, tulit kuolleeksi maailmalle ja kaikelle, mitä maailmassa on, ja siksi Sinulle 
suotiin iankaikkinen elämä. 

Oi Jumalan autuuttama marttyyri, sielultasi saastattomana ja ruumiiltasi puhtaana ja viattomana 
Sinä kihlauduit Kristukselle, Jumalalle, joka varjelee Sinut moitteettomana ja puhtaana 
hengellisessä häähuoneessa iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton ja puhdas Neitsyt, rukoile hartaasti Herraa ja Valtiasta, joka tuli keskuuteemme 
otettuaan ruumiin Sinun veristäsi, että Hän päästäisi palvelijasi himojen vallasta. 

3. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Ylistettävä Filemon, julistaessasi Kristuksen kärsimyksiä ja ylösnousemusta Sinä nostit ylös ihmiset 
ikään kuin epäuskon ja kuoletuksen haudasta. 

Ylistäkäämme pyhin sävelin jumalallista Onesimusta sekä Filemonia, Appiaa ja Arkippusta, maan 
ääret valistavia tähtiä. 

Te, pyhän palveluksen toimittajat, puhdistitte mielenne silmät, saavutitte Jumalan jumalallisen 
näkemisen ja käännytitte eksyneet sydämet tietoon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhtaaksi ja saastattomaksi osoittautuneena Sinä, Neitsyt, otit kohtuusi Jumalan ja Sanan, joka 
puhdisti meidän saastuneen luontomme. 

3. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Ennen kaikkia aikoja Isästä eroamattomasti syntyneelle Pojalle  |  ja viimeisinä aikoina Neitseestä 
ihmiseksi tulleelle Kristukselle huutakaamme:  | Pyhä olet Sinä, Herra,  || joka meille armon sarven 
ylensit!" 

Troparit 

Puhtain mielin tavoitellen Neitseestä sanomattomasti lihaksi tullutta Kristusta Jumalaa Sinä huusit 
Hänelle: Herra, Sinua minä seuraan ja Sinun rakkauteesi on sieluni kiintynyt. 

Kun Sinulle, puhdas marttyyri Sesilia, oli tarjolla taivaallinen häähuone ja pysyvä huomenlahja, 
Sinä ylenkatsoit maanpäällisen ajallisena ja turmeltuvana ja säilytit neitseytesi Kristukselle 
tahrattomana ja viattomana.
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Aineettomalla rakkaudella Sinä kuihdutit aineellisen rakkauden ja taivutit elävöittävillä ja viisailla 
sanoilla kihlattusi elämään kanssasi neitseellisesti. Niin Sinut, ylistettävä marttyyri, liitettiin hänen 
kanssansa enkelten kuoroihin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, viljelemättä Sinussa sikisi ikään kuin hedelmällisessä viinipuussa ja Sinusta syntyi  
tahraton rypäle, Kristus, joka vuodattaa Jumalan tuntemisen viiniä. Rukoile, että Hän Jumalana 
pelastaisi meidät. 

Irmossi 

"Ennen kaikkia aikoja Isästä eroamattomasti syntyneelle Pojalle  |  ja viimeisinä aikoina Neitseestä 
ihmiseksi tulleelle Kristukselle huutakaamme:  | Pyhä olet Sinä, Herra,  || joka meille armon sarven 
ylensit!" 

Pyhän Filemonin katismatropari, 8.säv. 

Sanan auralla Sinä, pyhän palveluksen toimittaja, | muokkasit kuivettuneet sydämet ja valmistit ne  
jumalallisen tiedon viljelykseen. | Tuhoten epäjumalain temppelit Sinä, autuas, rakensit kirkkoja 
Luojasi kunniaksi. | Sen tähden me olemme pyhästi valistuneina kokoontuneet ylistämään pyhää  
muistoasi, oi Filemon, ja huudamme Sinulle yhteen ääneen: | Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän 
antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... Pyhän Sesilian katismatropari, 1.säv. 

Saatuasi totisesti Kristuksen yljäksesi, Sinä inhosit lihallisen yljän halua. | Uskon kautta Sinä, 
Sesilia, saatoit hänet Jumalan tykö | ja Sinun rinnallasi kestävänä taistellen hänkin sai voiton 
seppeleen. || Muista meitä hänen kanssansa. 

Nyt... Juhlan katismatropari, 1.säv. 
Vanhurskasten Joakimin ja Annan hedelmä, | meidän elämämme Äiti, | tuodaan pienokaisena 
Herran temppeliin Jumalalle pyhitettäväksi, | ja ylimmäinen pappi Sakarias siunaa hänet. | Uskossa 
me nyt ylistämme autuaaksi Neitsyttä, || sillä hän on meidän Herramme Äiti. 

4. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 2.säv.

"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 

Ristin purjeen siivittämänä Sinä, autuas, kuljit myrskyittä halki elämän kiusausten hirveän meren ja 
ohjasit jumalallisessa armossa monia merihätään joutuneita pelastuksen satamaan. 

Kolossalaisten jumalallinen kaupunki on saattanut esille kirkkaat valistajat, pyhät Arkippuksen, 
Filemonin, Appiaan ja kunniakkaan Onesimuksen, jotka valaisevat maailman täyteyden. 
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Sinun sydämestäsi, oi Jumalan julistaja, kumpusi jumalallinen virta, joka pysäytti jumalankieltämisen 
kuohuvat virrat, ja kasteli armossa tietämättömyyden helteen näännyttämät sielut.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ylistettävä, veisuin minä ylistän Sinua, joka yliluonnollisesti synnytit ylen korkeasti ylistetyn 
Jumalan ja Sanan, ja rukoilen: Oi Jumalansynnyttäjä, paranna hyvänä minun kurjan sieluni sairaudet! 

4. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Kristus, Sinä olet Iisain kannosta versonut vesa ja siitä puhjennut kukka. | Oi suuresti ylistetty 
ruumiiton Jumala! | Sinä tulit ihmiseksi puhtaasta Neitseestä ikään kuin olisit laskeutunut alas 
metsäiseltä vuorelta. || Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Oi kunniakas Sesilia, rinnallasi seisova valkeuden enkeli, joka oli annettu Sinulle suojelijaksi, 
kirkasti Sinut jumalallisella valkeudella, pelasti Sinut kaikelta vastaiselta ja säilytti Sinut puhtaana, 
uskossa ja armossa Kristuksen mieleisenä. 

Oi Sesilia, Sinun jumalallisten opetustesi vakuuttamana urheamielinen Ballerianos jätti epäjumalten  
syvän pimeyden ja kävi riemuiten jumaloittavaan kasteeseen, ja sielunsa valistettuna hän nyt säteilee 
marttyyriuden valkeutta. 

Sinä, ylistettävä, vaihdoit maanpäällisen kammion taivaan puhtaaseen kammioon. Siellä Sinä nyt 
iloiten asustat neitseyden ihanuuden ja puhtauden säteilyn kirkkaasti kaunistamana, oi Jumalan 
kihlaama marttyyri Sesilia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Aaronin kastelematta versonut sauva kuvasi ennalta Sinua, oi viaton Valtiatar ja Neitsyt, josta 
puhkesi kukkaan kaiken Istuttaja. Rukoile alati, että Hän istuttaisi kaikkien jumalisten mieleen oman 
pelkonsa. 

5. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Nähdessäsi epäjumalan hulluuden kovasti vaivaamat hirveän mädännyttävän taudin vallassa, Sinä, 
kunniakas Filemon, paransit heidän tehokkaalla sanallasi. 

Eksymättömänä oppaana Sinä, Filemon, osoitit hirveästi eksyneille taivaan tien ja johdatit heidät 
pyhästi rakastamaan ainoaa tietä Kristusta. 

Tänään kolossalaisten puhdas Kristuksen kirkko viettää riemuiten kirkasta juhlaa kunnioittaen 
jumalallista Arkippusta ja Jumalaa julistanutta Filemonia. 
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Jumalansynnyttäjälle

Valtiatar, pelasta meidät, jotka olemme joutuneet kiusausten hirveään aallokkoon alttiina 
kesyttömien barbaareitten hyökkäyksille ja pahojen henkien hirveille päällekarkauksille. 

5. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Rauhan Jumala ja laupeuden Isä! | Sinä lähetit meille suuren neuvosi enkelin, | joka antaa meille 
rauhan. | Sen tähden johdettuina Jumalan tuntemisen valkeuteen me yöstä alkaen valvomme | ja 
ylistystä veisaamme Sinulle, || oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kun Sinä, Ballerianos, pyysit jumalallista pesoa, Sinulle ilmestyi enkeli, joka pyhien sanojen 
selityksin valisti Sinun mielesi ja sydämesi ja taivutti Sinut liittymään taivaallisiin kuoroihin maan 
päällä taistellen. 

Kun te jumalallisen Hengen yhdistäminä säilytitte niin ruumiinne kuin mielennekin neitseellisenä, 
Kristus lähetti teille näkyväiset, sulotuoksuisista ruusuista sidotut seppeleet. Te kunniakkaat tulitte 
totisesti Hänen uskonsa tuoksuksi. 

Jättäen haisevan eksytyksen Sinä, Tiburtios, sait sen sijalle jumalallisen tiedon tuoksun. Auliisti 
Sinä astuit totiseen elämään johtavaa polkua koko sielustasi uskoen Kolminaisuuteen ja halulla 
taistellen Hänen tähtensä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Neitsyt, Sinä osoittauduit pyhiä enkeleitä korkeammaksi synnyttäessäsi suuren neuvon  
Enkelin, Jumalan ja Emmanuelin, joka sanomattomassa laupeudessaan laskeutui ja teki ihmiset 
taivaallisiksi. 

6. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Oi autuas, Sinä osoittauduit taivaaksi, joka julistat kaikille Hänen pelastavaa kunniaansa, joka antoi 
Sinulle kunnia ja luki Sinut seitsemänkymmenen opetuslapsensa joukkoon. 

Oi piispa Filemon, jättäen kotipaikkasi Sinä pyydystit oudolla puheellasi Jumalasta vieraantuneet ja 
osoitit heidät Siionin asukkaiksi. 

Säteiltyäsi pyhiä hyveitä ja palveltuasi loistavasti Jumalaa Sinä, Appia, riensit enkelten kanssa  
karkeloiden ylös taivaisiin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton Neitsyt, Sinun kohdussasi Sana tuli ruumiiseen ja laupeudessaan ilmestyi ihmisenä 
tehdäkseen ihmisen Jumalaksi. 
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6. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan | samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. | Samoin 
Sana, joka asui Neitseessä, | otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan,| mutta säilytti synnyttäjänsä 
puhtauden koskemattomana, || sillä Jumalalle oli turmelus vierasta." 

Troparit 

Urhoolliset ojensivat auliisti kätensä kohti Jumalaa, hajottivat ja murskasivat epäjumalain temppelit 
ja upottivat kadotuksen syvyyteen pahojen henkien korskeuden. Sen tähden he saivat voiton ihanat  
ja loistavat kruunut. 

Järjellisinä lampaina te pyhät ette pelänneet petojen raivoa, ette osoittaneet järjetöntä kunnioitusta 
pahoille hengille ettekä kantaneet turmelevaa uhria, vaan kannoitte itsenne puhtaina uhrilahjoina 
Jumalalle. 

Jumalan halajaminen, sydämellinen rakkaus ja jumalallinen kiintymys sytyttivät Sinut täysin, oi 
kunniakas, ja teki Sinusta ruumiillisen enkelin. Auliisti Sinä taivutit kaulasi miekan edessä ja pyhitit 
maan verelläsi ja ilman hengelläsi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinuun asti, oi pyhä Neitsyt, kesti kuolema, sillä Sinä synnytit Kristuksen. Hän lahjoittaa 
kuolemattoman ja jumalallisen riemun niille, jotka uskovat Häneen puhtaasti. Rukoile, että Hän 
pelastaisi vaaroista palvelijasi. 

Irmossi 

"Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan | samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. | 
Samoin Sana, joka asui Neitseessä, | otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan, | mutta säilytti 
synnyttäjänsä puhtauden koskemattomana, || sillä Jumalalle oli turmelus vierasta." 

Pyhän Sesilian kontakki, 4.säv. 

Ylistäkäämme veisuin, me uskovaisten paljous, häntä, | joka omasta tahdostaan kihlautui  
Kristukselle | ja jumalallisesti puki sydämensä hyveisiin, | sillä hän saattoi häpeään Almakioksen 
röyhkeyden | loistaen auringon tavoin etsijöittensä keskellä, | ja sen jälkeen hän on osoittautunut  
maan päällä oleville jumalalliseksi tueksi, || uskon vahvistajaksi. 

Iikossi 

Hyvän toivon aluksi pyhien suotiin tehdä tavattomia, hämmästyttäviä suuria tekoja, jotka ovat 
todella ihailtavia ihmeitä. | Niihin kuuluu myös neitsyt Sesilian hyveellisyys ja tahraton kirkkaus, | 
kun hän riisuuntuneen pakeni pimeyden ruhtinasta. | Rientäen painimaan vihollisen kanssa hän 
pysyi pelottomana ja vahvana. | Tämän ihmeen todellisuuden edessä lausukaamme mekin, | että  
Kristuksen tähden hän polki Beliarin jalkoihinsa || ja tuli uskon vahvistajaksi. 

Synaksario 

Saman kuun 22 päivänä muistelemme seitsemänkymmenen joukosta pyhiä apostoleja Filemonia, 
Arkippusta, Appiaa ja Onesimusta, jotka olivat apostoli Paavalin oppilaita. 
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Säkeitä

Kristuksen kutsuessa te osoittauduitte Kristuksen opetuslapsiksi rientäessänne outoa tietä kohti 
kutsujaa. Kahdentenakymmenentenä toisena Filemon nostettiin täältä. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Sesilian, Ballerianoksen ja Tiburtioksen muisto. 

Säkeitä 

Oi Sesilia, Sinä kestit polttavan kylvyn ja sait miekan kautta puhdistavan verikylvyn. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Markoksen, Stefanoksen ja toisen Markoksen muisto.

Säkeitä 

Kun Sinut, Stefanos, mestattiin miekalla kahden Markoksen kanssa, Sinä sait heidän kanssaan 
monet seppeleet. 

Samana päivänä Palestiinassa taistelleen pyhän marttyyri Prokopioksen muisto.

Säkeitä 

Palestiinan kasvatti Prokopios ryntäsi mestattavaksi ikään kuin painiotteluun. 

Samana päivänä marttyyri Menignos Värjärin muisto.

Säkeitä 

Kun miekka katkaisi Sinun pääsi, oi värjäri Menignos, Sinä värjäsit itsesi ja puhdistuit 
tahroistasi. 

Samana päivänä pyhittäjä Abbaksen muisto. 

Säkeitä 

Kasvattiensa isänä kunnioitan asianmukaisesti Abbasta, abbojen esikuvaa. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät Khristofoksen ja Eufemian. 

Säkeitä 

Oi Kristuksessa viisas Khristoforos, Sinun kerallasi haluan ylistää kanssasi surmattua Eufemiaa.

Samana päivänä miekka surmasi pyhät Thallelaioksen ja Anthimoksen.

Säkeitä 

Mestattuina Thallelaios ja Anthimos kukkivat jumalallisten puitten tavoin iankaikkisesti. Samana 
päivänä pyhittäjä Kallistos pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Hirveän vihollisen poljettuaan maahan Kallistos kävi Jumalan tykö valittuna ystävänä.
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Samana päivänä pyhä Thaddaios kuoli teiliin sidottuna ja kallioon murskattuna. 

Säkeitä 

Teili murskasi Thaddaioksen kalliota vasten, mutta teilissäkin hän veisasi psalmia ukkosen äänellä. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä Agapionia, pappismarttyyri Sisiniosta ja Agapiosta. 

Säkeitä 

Agapion jätti vahingoittumattomana pedot, sillä pedotkin rakastivat häntä oudosti. 

Minä olin Sinun uhraajasi, oi Sana, ja nyt on miekka tuonut minut Sinulle uhrilahjaksi. 

Pääkallon paikalla surmatun Jumalan tähden Sinä, Agapios, taivutit pääsi miekan edessä. 

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

7. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli 
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Ihanat olivat Sinun puhtaat jalkasi, oi Filemon, kun Sinä innolla astuit evankeliumin polkuja, julistit 
kaikille sodassa oleville pyhää rauhaa ja kukistit pahojen henkien raivon. 

Sinun sanojesi valkeus hajotti gazalaisten syvän pimeyden, sillä Sinä, apostoli, tulit heille pyhäksi, 
erinomaiseksi papiksi, joka paimensit kaikkia ja opetit veisaamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Ensimmäisten joukossa pääsi gazalaisten kaupunki osalliseksi Sinun hyvyyksistäsi, oi Filemon, sillä 
Sinä osoittauduit sen istuimen ensimmäiseksi haltijaksi ja pelastavaiseksi piispaksi, joka 
jumalallisena julistajana kehotit huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Rakastaen Kristusta, joka laupeudessaan rakasti ihmisiä, Sinä, Filemon, teit Jumalan ystäviksi 
viettelijän ystävyyden vihattaviksi tekemät, kun he veisasivat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Kantaessasi Kristuksen, elämän mannan, Sinä, Neitsyt, tulit nöyrien väkevyydeksi, valoisaksi 
lampuksi, jumalalliseksi pöydäksi, vuoreksi ja läpikulkemattomaksi portiksi, Jumalan 
valtaistuimeksi ja palatsiksi, Aaronin sauvaksi ja kullanhohtoiseksi astiaksi. 

7. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Hurskauteen kasvatetut nuorukaiset ylenkatsoivat jumalattoman käskyä | eivätkä tulen uhkaavaa 
vaaraa pelästyneet, | vaan liekkien keskellä veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala."
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Troparit 

Hurskaat nuorukaiset muuttivat pätsin vilpoisuudeksi, ja kasteen peson vilvoittamana Sinä, Sesilia, 
kestit tulisen kylvyn veisaten: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 

Oi viisas, jättäen eksytyksen Sinun eksymättömän opetuksesi ansiosta Tiburtios pukeutui 
katoamattomuuden jumalalliseen vaatteeseen ja tuli luetuksi Kristuksen taistelijoihin huutaessaan: 
Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 

Kolminaisuuden tropari 

Kun te, taistelijat, jumalisesti tunnustitte ylijumalallisen jumaluuden kolmiaurinkoisen säteilyn, te 
hajotitte monijumalaisuuden pimeyden ja tulitte uskovaisten ymmärryksen kirkastaviksi valistajiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, aviota tuntematon Neitsyt, me huudamme Sinulle: Iloitse! sillä Sinä synnytit ilon, joka 
Sinun välitykselläsi pelastaa meidät kaikki kirouksesta, kun me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, 
isiemme Jumala. 

8. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Kantaen sydämessäsi Sanaa ikään kuin palavaa kirkasta lamppua Sinä, kunniakas, herätit Jumalan  
tuntemisen päivään ne, jotka ennen olivat olleet sammuneina tietämättömyyden suuressa pimeydessä. 

Pyhää lähtöäsi Jumalan tykö kunnioittivat pyhin saatoin apostolit ja ruumiittomat henget, sillä 
papillisena palvelija Sinä, Jumalaa julistava Filemon, elit maan päällä heidän laillaan. 

Viisas Filemon, vuodattaen selvästi pyhien ihmeitten sulotuoksuista mirhaa Sinä karkotit 
pahanhajuiset himot ja levitit hyvää tuoksua ja jumalisia aivoituksia niiden mieliin, jotka korkeasti 
kunnioittavat Kristusta. 

Kirkkaina tähtinä erottuvat kirkon taivaalla ihmeellinen Arkippus, Appia, Filemon ja Onesimus ja 
valistavat aina meidän mielemme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinun kohtusi osoittautui totisesti meille uudeksi paratiisiksi, sillä 
siellä kasvoi elämän puu, joka saattaa puun hedelmän surmaamat jälleen paratiisin eläväksi tehtyinä. 

8. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, | sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia. | Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, | johon se sijoittui. | Sen tähden 
ylistäen veisatkaamme: || Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina." 
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Troparit 

Oi puhdas marttyyri, autuas Sesilia, ihmeittesi jumalallisella sateella Sinä peset pois meidän 
himojemme saastan ja virvoitat tuskien helteen näännyttämät, kun me uskoen huudamme ja 
lausumme: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Palavalla halulla Sinä, mieleltäsi urhea Sesilia, astuit pauhaaviin liekkeihin, mutta et suinkaan 
palanut, vaan tulit ulos ikään kuin katoamattomuuden kylvystä veisaten Kristukselle, kaikkien 
hallitsijalle: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalallisen Ballerianoksen kärsivällisyys hämmästytti enkelten joukot, sillä vaikka häntä lyötiin 
kepeillä joka puolelta ja kidutuspilvet painostivat häntä, hän pysyi kestävänä ja murskasi 
vihollisensa veisaten erinomaisesti: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä 
kaikkina aikoina.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, me tunnemme Sinut mannaa kantavaksi astiaksi, jumaluuden arkiksi ja pöydäksi, 
lampunjalaksi, Jumalan valtaistuimeksi ja palatsiksi sekä sillaksi, joka johdatat jumalalliseen 
elämään ne, jotka veisaavat: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina 
aikoina. 

Irmossi 

"Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, | sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia. | Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, | johon se sijoittui. | Sen tähden 
ylistäen veisatkaamme: || Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina 
aikoina." 

9. veisu. Apostolien kanoni.  Irmossi, 2.säv.

"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 

Kuuluen pyhien apostolien pyhään joukkoon Sinä, piispa Filemon, asut nyt taivaissa jumalallisen 
osallisuuden jumaloittamana, säteillen sanomatonta valkeutta ja täynnä ainaista hengellistä iloa. 

Kuinka ihmeellinen onkaan vaelluksesi! Kuinka ihana kaunis elämäsi! Kuinka kunniakas 
nukkumisesi, oi autuas Apostoli! Kuinka kirkas onkaan se päivä, jona Sinä jättäen maan päällisen 
nousit riemuiten taivaan korkeuksiin! 

Kokoontuneena tänään viettämään hengellisesti iloiten Sinun muistoasi, oi pyhä Filemon, koko 
Kristuksen kirkko riemuitsee. Varjele se järkkymättömänä otollisilla esirukouksillasi Vapahtajan ja 
Jumalan edessä.

Oi autuas apostoli Filemon, jäännöstesi astia vuodattaa parannusten pisaroita niille, jotka pyhästi 
sitä lähestyvät. Ne tekevät lopun sairauksista ja pyhittävät kaikkien niiden sielut, jotka alati viettävät 
jumalallista muistoasi. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Käsittämättä raskautesi tapaa Sinä, viaton, kannoit kaiken Kantajaa ja ravitsit kaiken Ravitsijaa. 
Ymmärryksen ylittävä ihmeesi hämmästyttää enkelit ja ihmiset, jotka tuntevat Sinut ainoaksi 
Neitseeksi ja Jumalanäidiksi. 

9. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 1.säv.

"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 

Oi Jumalassa viisas Sesilia, Sinä olit Voimien Kuninkaan suljettu puutarha, sinetöity lähde, 
katoamaton kauneus, valittu morsian, valoisa asumus ja kukoistava jumalallinen paratiisi. 

Te saavutitte tyynen sataman kantaen jumalisuuden lastia, oi urheat, maineikkaan ja Jumalan  
autuuttamat voittaja. Asemaltanne jumaloituneina te valistatte kolmiaurinkoisen jumaluuden sätein. 

Kolminaisuuden tropari 

Isä, Poika ja Henki, jakamaton Kolminaisuus, viisaitten marttyyriesi rukousten tähden Sinä jaa 
jumalallista valistusta ja synneistä lunastusta niille, jotka uskoen Sinua rukoilevat, että me 
lakkaamatta velvollisuutemme mukaisesti ylistäisimme Sinua. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hyljätty  luontomme  sai  nähdä  Sinun  synnytyksesi  salamoivan  kirkkauden,  oi  viaton,  ja  
pelastui  tietämättömyyden yöstä ja himojen pimeästä sekasorrosta. Sen 
tähden me kunnioitamme Sinua  pelastuksemme alkusyynä. 

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." 

Pyhien eksapostilario, 2.säv. 

Te osoittauduitte apostoleiksi ja Sanan silminnäkijöiksi, | oi pyhä Arkippus, Appia, Filemon ja 
marttyyri Sesilia. | Kantakaa Luojalle rukous, että Hän päästäisi rikkomuksista meidät, | jotka 
uskoen vietämme pyhää muistoanne, || sillä teidät me olemme saaneet esirukoilijoiksemme Herran 
edessä. 

Ja juhlan eksapostilario, 3.säv.

Tänään viedään ihmeellisesti temppeliin viaton hieho, ylen hyvä Neitsyt. | Hänen edellään käyvät 
ruumiittomien ryhmät ja enkelten joukot monien neitseitten kanssa, | ja jumalallinen pappi ottaa  
hänet iloiten syliinsä. 
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Apostolien kiitosstikiirat, 4.säv. 

Kunnian aurinko, Jeesus, meidän Jumalamme, | lähetti Sinut, autuas saarnaaja, apostoli Filemon, | 
ikään kuin kirkkaana säteenään kaikkiin maan ääriin hajottamaan pahuuden pimeyttä || ja  
valistamaan tietämättömyyden himojen vallan pimentämät sydämet. 

Oi Jumalan valitsema Appia, | hyveitten kirkkauden kaunistamana Sinä tulit Kolminaisuuden 
puhtaaksi asumukseksi, | aurinkoa kirkkaammin Sinä säteilet jumalisuuden valkeutta |  
vihkiytyneenä kaikkiin jumalallisiin salaisuuksiin. || Sen tähden Sinä nyt riemuitset ruumiittomien  
kuoron kanssa. 

Ylistäkäämme jumalallisen Filemonin kanssa viisaita saarnaajia Arkippusta ja Onesimusta, | 
Jumalassa viisaita piispoja, suuria marttyyreja, | jotka osallisina apostolien ylhäisestä kirkkaudesta | 
seisovat nyt kunnian valtaistuimen edessä || ja rukoilevat meille syntien anteeksi antamista. 

Kunnia... nyt... 4.säv. Juhlan stikiira 

Tänään Jumalan asuintemppeli  Jumalansynnyttäjä  tuodaan Herran temppeliin, | ja Sakarias ottaa  
hänet vastaan. | Tänään kaikkein pyhin iloitsee, | ja enkelien kuoro salaisesti riemuitsee. | Heidän 
kanssaan viettäkäämme mekin tänään juhlaa ja huutakaamme Gabrielin sanoin: | 3 Iloitse, 
Armoitettu, || laupeudessaan suuri Herra on Sinun kanssasi! 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Oi Sakarias, ota temppeliin, | kaikkeinpyhimpään hänet, || joka on pyhiä pyhempi  
Jumalansynnyttäjä. 

Liitelauselma: Kuninkaan tykö neitsyet seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi. 

Sinä, Neitsyt, | kasvoit Daavidin juuresta, | ja ilotervehdystä Sinulle tuova Gabriel huusi: || Oi 
puhdas, Sinä synnytät Jumalan! 

Liitelauselma: Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin. 

Hyvä, te pyhä ja jumalallinen pari, Joakim ja Anna. | Heistä syntyneenä Sinut, oi puhdas, || nyt  
tarjottiin Luojallesi. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Jumalansynnyttäjä, | Sinussa kolminaisen valon sytyttänyt | lähettää Sinulle kunnian temppeliin 
taivaallista ruokaa || tehden Sinut suuresti ylistettäväksi. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös
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