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Marraskuun 24. 
Pyhittäjäisiemme ja pappismarttyyrien 

Klemens Roomalaisen ja Petros 
Aleksandrialaisen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Pyhän Klemensin stikiirat, 2.säv 

Sinä, autuas jumalankantaja ja piispa, viisas isä Klemens, | tulit elämän viinipuun oksaksi ja kannoit  
hengessä ihania oppien rypäleitä, | joista alati kumpuaa jumalallisen tiedon pelastavaa viiniä | ja jotka 
ilahduttavat kaikkien niiden hurskaitten sydämen, || jotka vilpittömästi kunnioittavat Sinua. 

Oi ylistettävä ja autuas isä, | apostolien huipun, Pietarin, oppilaana Sinä rakensit hänen kalliollensa 
itsesi | ikään kuin kalliin kiven. | Sanojesi moukarilla Sinä tuhosit kaikki monijumalaiset  
rakennelmat | ja kohotit jumalallisia temppeleitä Kolminaisuuden kunniaksi, || jonka puolesta taistelit 
ja sait marttyyriuden seppeleen. 

Oi autuas isä Klemens, | kirkkaan auringon tavoin Sinä koitit lännestä | kirkastaen maan oppiesi ja 
merkkiesi loisteella. | Ehätettyäsi kauaksi itään Sinä laskit surmattuna ja nousit Kristuksen tykö, | ja 
nyt Sinä lakkaamatta säteilet Hänen runsasta valkeuttansa || jumalallisen osallisuuden kirkastamana.

Pyhän Petroksen stikiirat, 1.säv 

Puolustaen yliolennollisen Kolminaisuuden yksiolennollisuutta luomattomana ykseytenä | Sinä, 
autuas, kukistit Areioksen ja osoitit meille, || että Poika on jakamaton ja samaa jumaluutta Isän ja 
Hengen kanssa. 

Vainoojien mielipuolinen raivo on laantunut | ja verenvuodatus jäänyt unhoon, | sillä molemmista  
teki lopun Sinun pyhä marttyyriutesi, oi viisas Petros, || niin kuin Sifran neuvokkuus kerran esti 
lapsukainen Mooseksen veren vuodattamisen. 

Oi Kristuksen pappismarttyyri, | erinomaisena paimenena Sinä kävit urheasti marttyyrin taistoon. | 
Sen tähden Sinä sait seppeleen sekä pappeuden että taistokärsimysten kaunistamana. || Rukoile  
meille pelastusta.

Kunnia... Pyhän Klemensin stikiira, 6.säv 
 
Pyhä Klemens, vapauttaen mielesi askaroimasta himojen parissa | Sinä sait sen tutkiskelemaan  
olevaisten tietoa. | Sen tähden Hän, joka on ainoa totisesti Oleva, | kutsui Sinut apostolien johtajan 
Pietarin kautta, | joka vihki Sinut jumalallisiin salaisuuksiin | ja jätti Sinut arvolliseksi  
seuraajakseen. | Hänen jälkeensä Sinä, viisas, ohjasit kirkkoa hyvin | ja marttyyrikuoleman kautta 
lähdit Jumalan kaltaisena totisesti yhdistyen Jumalaan. | Oi pappismarttyyri ja apostoli, || rukoile 
lakkaamatta, että meillekin suotaisiin jumaloituminen.

Nyt... Juhlan stikiira, 8.säv 

Lapsukaisena Sinä, Jumalan Morsian ja Valtiatar, | astuit Herran temppeliin | tullaksesi kasvatetuksi 
kaikkein pyhimmissä pyhitetyn tavoin, | ja Gabrielin käskettiin ruokkia Sinua, oi Viattomin. | Kaikki 
taivaalliset olennot hämmästyivät nähdessään Pyhän Hengen sijoittuvan Sinuun. | Pelasta meidät, oi 
puhdas Jumalanäiti, || jota taivaassa ja maan päällä kunnioitetaan.
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Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 1.säv 

Tulkaa, kaikki juhlaa rakastavat, | kunnioittakaamme veisuin ainoaa Jumalansynnyttäjää, puhdasta  
Neitsyttä. | Neitseet, saattakaa riemuiten kirkkain soihduin puhdasta Neitsyttä, || 
joka viedään Luojan  temppeliin. 

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

Avautukoot portit! | Soihdunkantajat neitseet, saattakaa uskoen temppeliin tullutta meidän  
Jumalamme puhdasta Äitiä ja kaikkien iloa | ja huutakaa: Siunattu olet Sinä naisten joukossa, || oi  
ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä! 

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

Pyhän lupauksen jalo hedelmä, totinen Jumalansynnyttäjä, | on osoittautunut luomakuntaa 
korkeammaksi. | Kun hänet hurskaasti viedään Jumalan huoneeseen, | hän täyttää vanhempiensa  
rukouksen, || ja jumalallinen Henki varjelee hänen puhtautensa. 

Kunnia... Pyhän Petroksen stikiira, 4.säv 

Jumalan käden papiksi voitelemana, | apostoleista suurimman nimen kantajana ja tekojen jakajana |  
Sinä ravitsit hengellisiä lampaita evankeliumin niityillä | viisaana ja totisena paimenena. | Ansiosi 
mukaisesti Sinä osoittauduit Markuksen seuraajaksi  |  ja päätit uskon tien taistelun vereen | kuollen  
kansan puolesta Kristuksen tavoin. || Rukoile meidän sielujemme puolesta. 

Nyt... Juhlan stikiira, 8.säv 

Daavid tervehti Sinua, puhdas, | nähdessään edeltä, kuinka Sinä kävit lahjana temppeliin. | Sitä  
juhlivat tänään maan ääret ja ylistävät Sinua, oi veisuin ylistettävä. | Sakarias iloitsee ottaessaan  
vastaan Sinut, elämän Sanan Äidin, |  joka olit Neitsyt ennen synnytystä | ja säilyit 
turmeluksettomana synnytyksen jälkeenkin. | Kaikkeinpyhin riemuitsee saadessaan ottaa vastaan 
Sinut, meidän  elämämme ravitsijan. | Sen tähden mekin veisuin huudamme Sinulle: | Rukoile  
meidän puolestamme Poikaasi, meidän Jumalaamme, || että Hän antaisi meille suuren armon. 

Pyhien tropari, 4.säv 

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

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. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv 

Koko maailman on täynnä iloa tänään, | Jumalansynnyttäjän suurena juhlana, | ja huutaa: Hän on 
taivaallinen maja.
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Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv 

Ilolla saatetaan ihmeellisesti Jumalan huoneeseen saastaton karitsa ja tahraton häämaja, 
Jumalansynnyttäjä Maria. | Jumalan enkelit seuraavat häntä kirkkaasti ja kaikki uskovaiset ylistävät 
häntä aina autuaaksi | ja veisaavat hänelle lakkaamatta kiitollisina suureen ääneen: || Oi puhdas, Sinä  
olet meidän kunniamme ja pelastuksemme. 

Yksi juhlan kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 
Pyhän Klemensin kanoni, jonka akrostikon on: Kunnioitan Sinut, marttyyri, jumalallisen viinipuun 
oksaa. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä" 

Troparit 

Kun Sinä, isä seisot kolmiaurinkoisen jumaluuden valtaistuimen edessä säteillen jumalallista 
kirkkautta, kirkasta minunkin pimeä sydämeni, että voisin veisuin ylistää valoakantavaa 
nukkumistasi. 

Hengelläsi Sinä, autuas pyhittäjä, tunkeuduit pyhästi Hengen syvyyteen ja käsitit kykyjesi mukaan 
käsittämättömyydessään tunnetun Herran. 

Oi loistava, maineikas marttyyri Klemens, risti purjeenasi Sinä kävit halki elämän meren ja saavutit 
ylhäisen kirkkauden suotuisan sataman. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan armoittama Valtiatar, pyhitä kurja mieleni, sillä Sinä synnytit yliolennollisen Sanan ja 
olet kaikkia ylhäisiä voimia pyhempi. 

Pyhän Petroksen kanoni, jonka akrostikon (ilman Jumalansynnyttäjän tropareita) on: Ylistän ylen 
autuasta Petrosta. Theofaneksen (runo). 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.
 
"Kaikki ihmiset, veisatkaamme voittoveisu Herralle, | joka Punaisella merellä hukutti faraon, || sillä  
Hän on ylistetty!" 

Troparit 

Oi autuas Petros, joka asustat valoisissa majoissa, suo esirukouksillasi minulle valistus. 

Tietoon vihkiytyneenä ja pappeuden kirkastamana Sinut, autuaaksi ylistettävä Petros, kannettiin 
veren kautta uhrina Kristukselle. 

Ihanana koristuksena ja kallisarvoisena uhrilahjana Sinut, autuas, annettiin puhtaalle kirkolle 
Jumalaa varten. 
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Jumalansynnyttäjälle

Veisuin me ylistämme Sinua, puhdas Jumalansynnyttäjä, joka yliluonnollisesti synnytit lihaksi 
tulleen iankaikkisen, ylijumalallisen Sanan. 

3. veisu. Pyhän Klemensin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Maailman kirkas ja puhdas aurinko, ihmeellinen Pietari ohjasi Sinut Jumalan tuntemisen 
valkeuteen, oi Jumalan autuuttama. 

Oi Jumalan autuuttama marttyyri, sydämesi Pietarin jumalallisten opetusten kastelemana Sinä tulit 
Hengen vesien täyttämäksi virraksi. 

Kun Sinun huulillesi vuodatettiin Hengen armo, Sinusta, oi autuas, kumpusi Jumalan tuntemisen 
lähde ja Sinä kastelit Kristuksen koko kirkon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Herran synnyttäjä, joka kannoit sanomattomasti Jumalan, kaiken Vapahtajan, rukoile, että Hän 
pelastaisi minut, joka joka päivä vajoan himoihin. 

3. veisu. Pyhän Petroksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra | eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, | jota kaikki luodut  
ylistävät: || Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra." 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, nousit verivaunuillasi taivaisiin, johon meidän edelläkävijänämme on mennyt 
Kristus, ainoa synnitön. 

Sinä, autuas, jätit turmeltuvaisen elämän ja saavutit turmeluksettoman elämän. Kun Sinä nyt 
karkeloit siellä seppelöitynä, rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Sinä, Jumalan innoittama, kukoistit kuin hedelmällinen palmu, Sinä osoittauduit hedelmien 
täyttämäksi öljypuuksi Herran pihoilla, kuin smyrnaksi ja suitsukkeeksi, kuin hyväntuoksuiseksi 
mirhavoiteeksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitseenä Sinä, aviota tuntematon, synnytit, ja neitseenä Sinä pysyit, avioon käymätön Äiti, 
Jumalansynnyttäjä Maria. Rukoile Kristusta, Jumalaa, että Hän pelastaisi meidät. 

Irmossi 

"Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra | eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, | jota kaikki luodut 
ylistävät: || Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra." 
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Pyhän Petroksen kontakki, 3.säv 

Oi Jumalan autuuttama Petros, | oikean uskon opein Sinä kirkastit kirkon, | Sinä taistelit sen  
puolesta ja karkotit luopio Areioksen. | Sen tähden viettäen Sinun pyhää muistoasi me huudamme  
oikeauskoisesti: || Iloitse, oi Petros, uskon kallio! 

Iikossi 

Kiiruhtakaamme mielessämme ihmeelliseen Aleksandriaan ja nähkäämme ne suuret ja oudot asiat, 
joita siellä on tapahtunut. | Kuinka piispa ja suuri valistaja Petros tarjoaa itsensä uhriksi  
pahuudettoman lampaan tavoin, | hän joka nyt on kutsunut meidät yhteen ja tarjonnut pyhän päänsä 
ikään kuin puhtaaksi ateriaksi. | Siitä nyt nauttiessamme huutakaamme hänelle oikeauskoisesti: ||  
Iloitse, oi Petros, uskon kallio! 

Pyhän Klemensin katismatropari, 8.säv 

Kun kidutusten leikkaus levitti Sinut, oi ylistettävä, maan päälle ikään kuin runsashedelmäisen  
oksan, | Sinusta puhkesi kukkaan ihania rypäleitä, joista aina tiukkuu pelastavaa mehua ilahduttaen 
kaikkien uskovaisten sydämet. | Sen tähden me olemme kokoontuneet riemuiten viettämään pyhää  
muistoasi ylistäen Kristusta. | Oi paljon taistellut piispa, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi  
rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistoasi. 

Kunnia... Pyhän Petroksen katismatropari, 8.säv 

Kun Kristuksen päätös korkeuksista teki Sinut laumansa paimeneksi, | Sinä paimensit sitä hyvin  
viisailla opeillasi ja karkotit Areioksen, | joka kesyttömän suden tavoin oli jumalattomine oppeineen 
käynyt sen kimppuun. | Kun Sinä, autuas piispa, panit henkesi alttiiksi sen edestä, | Sinut julistettiin  
paimeneksi, niin kuin Herra on sanonut. | Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten  
päästön meille, | jotka rakkaudella vietämme pyhää muistoasi. 

Nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv 

Oi Puhdas, | vanhempasi lupasivat jo ennen sikiämistäsi pyhittää Sinut Jumalalle. | Sen tähden he  
lupauksensa mukaan tuovat Sinut nyt lapsukaisena Herran temppeliin. | Juhlakulkueessa neitseet 
johtavat Sinut, joka itse olet puhdas jumalallinen temppeli, kaikkein pyhimpään. | Siellä Sinusta 
tulee lähestymättömän jumalallisen valkeuden astia. | Sinun kunniallista temppeliintuomistasi me  
veisuin ylistämme, || oi Jumalan Morsian ja ainainen Neitsyt. 

4. veisu. Pyhän Klemensin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!" 

Troparit 

Sydämesi Hengen säteitten kirkastamana Sinä, pyhä pappi, valistit kaikkien sielut jumalisuuden 
sanoin ja karkotit epäjumalain palvelijoiden tietämättömyyden syvän pimeyden. 

Jeesus, viinipuu, kasvatti Sinut, oi autuas, ikään kuin hedelmien täyttämänä oksanaan. Sinä kannoit  
tiedon rypäleitä, joista marttyyriuden kuurnassa kumpusi kaikkien uskovaisten sydämen 
ilahduttavaa viiniä.
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Sinä, viisas, tulit todella autuaaksi oltuasi julistajan oppilaana, joka oli ollut Sanan opetuslapsena ja 
hartaana saanut ansionsa mukaan Häneltä autuuden ja selvän ilmoituksen taivaallisesta Isästä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas ja aviota tuntematon, Sinä muovasit uudelleen ihmisten murtuneen ja turmelukseen 
joutuneen luonnon, kun annoit ruumiin Jumalalle ja yliluonnollisesti synnytit Hänet. Hänelle me 
huudamme: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 

4. veisu. Pyhän Petroksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, | että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta vuoresta | 
 ainoasta Jumalansynnyttäjästä ||  peloissaan kiitti voimaasi." 

Troparit 

Kulkien hyveitten polkua Sinä, jumalankantajaisä, saavutit ylhäiset asunnot erinomaisena  
pappeuden voitelussa ja loistaen marttyyriuden veressä. 

Oi autuas, ylistettävä pappismarttyyri, veresi sadepisaroin Sinä sammutit meiltä eksytyksen pätsin 
ja hävitit vainoojien usvan. 

Sinä, autuas, osoittauduit meille totisesti uudeksi Pietariksi, kun säteilit apostolisia armolahjoja 
Herrasi kärsimysten papillisena toimittajana ja todistajana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ota meiltä vastaan ilotervehdys, oi pyhä Jumalansynnyttäjä. Iloitse, Sinä joka synnytit maailmalle 
ilon. Iloitse, Sinä ihmisten ainoa puolustus. Iloitse, Sinä kaikkien suojamuuri. 

5. veisu. Pyhän Klemensin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja  
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän  
kunniassa." 

Troparit 

Kun Sinä, kunniakas, purppuroit marttyyriverellä papillisen asusi, Sinä teit sen entistä 
loistavammaksi ja astuit siinä kaikkeinpyhimpään. 

Oi Jumalan autuuttama taistelija, Sinä kannoit verettömiä uhreja meidän tähtemme uhratulle 
Kristukselle, ja uhrattuna Sinut kannettiin Hänelle puhtaana ja viattomana teurasuhrina. 

Oi pyhä pappi, ylhäinen Siion on nyt saanut asukkaakseen Sinut, joka olit Pietarin oppilaana 
Rooman esimies ja pyhästi paimensit pyhää laumaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kunnioittakaamme puhtain mielin puhdasta, jumalallisin teoin kaunistautuneina Jaakobin kunniaa, 
ja hartaasti ylistäkäämme häntä veisuin meidän Jumalamme Äitinä. 
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5. veisu. Pyhän Petroksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Perustuksenasi uskon kallion Sinä, voittaja, pysyit taipumattomana kiusausten vaaroissa. 

Hengen tulisella miekalla Sinä, piispa, surmasit Jumalaa pilkkaavaisen Areioksen jumalallisen 
päätöksen mukaisesti. 

Vapahtajan voiman vahvistamana Sinä, kunniakas, poljit maahan vihollisen voiman ja väkevyyden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tyynnytä minun himojen epävakaa aallokko, Sinä joka synnytit Jumalan, ohjaajan ja Herran. 

6. veisu. Pyhän Klemensin kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Perustuksenasi ja pohjanasi Pietarin sanat Sinä rakensit itsesi Kolminaisuuden eläväksi huoneeksi ja 
murskasit epäjumalain temppelit. 

Maassa raahattuna Sinä vierit kuin kivi ja murskasit eksytyksen koko linnoituksen, oi piispa 
Klemens, Kristuksen urhoollinen voittaja. 

Sinä, pappismarttyyrien pyhä ja puhdas kulmakivi, sait kilpataistoissa voitettuasi vihollisen 
riemuiten ottaa vastaan voiton seppeleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jesaja sai oppia Sinun synnytyksesi syvän salaisuuden ja julisti, että Sinä, oi avioon käymätön, olet 
Neitsyt, joka kannoit kohdussasi laupeutensa tähden Sinusta lihaksi tulleen. 

6. veisu. Pyhän Petroksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Oi autuaaksi ylistettävä, vaellettuasi Jumalan edessä siveästi ja vanhurskaasti Sinä sait Häneltä 
autuaan lopun. 

Autuas Petros, Sinä kannoit itsesi otollisena kokonaisuhrina Jumalalle, joka oli Sinun tähtesi tullut 
uhriksi. 

7



 

Oi Jumalan julistaja, täynnä Hengen sanoja Sinusta tuli sanomattomia säveliä kaiuttava Hengen 
soitin.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, me uskovaiset julistamme, että Sinä olet Jumalan temppeli, arkki, elävä 
häämaja ja taivaallinen portti. 

Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate, |Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, ||ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Pyhien kontakki, 4.säv 

Kirkon horjumattomina ja jumalallisina linnoituksina, | jumalisuuden jumalallisina vahvoina 
pylväinä || te, kunniakkaat Klemens ja Petros, varjelette kaikkia esirukouksillanne. 

Iikossi 

Tänään iloitsevat riemuisasti maailmassa horjumattomalla, | vakaalla ja puhtaalla tunnustuksella 
sanomattomasti loistaneet, | Kristuksen totisesti ihana viinipuun oksa Klemens, | joka ravitsee  
maailmaa Jumalan tuntemisen rypälein, | ja Petros, Vapahtajan oppien luja ja murtumaton kallio. |  
Molemmat ovat jumalallisen armon palvelijoita, | sanomattoman viisauden salaisuuden tuntijoita ja 
puhtaan kirkon hartaita suojelijoita, | ja he auttavat kaikkinaisissa hirveyksissä kärsiviä | ja 
pelastavat ne, jotka huutavat: || Te varjelette kaikkia esirukouksillanne. 

Synaksario 

Saman kuun 24:ntenä päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Rooman piispa 
Klemensiä.
 
Säkeitä 

Kun Klemens heitettiin syvyyteen ankkuriin sidottuna, hän lähti Kristuksen, lopullisen ankkurin, 
tykö. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Petrosta, Aleksandrian piispaa. 

Säkeitä 

Uskoltaan repeämätön oli mestattu Petros, joka näki Kristuksen vaipan revittynä. 

Samana päivänä pyhä Malkos pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Sielunkuljettajahenget kokoontuivat viemään Sinun sielusi, oi Malkos, Herralle. 

Samana päivänä pyhittäjä Karion pääsi rauhassa loppuun. 
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Säkeitä 

Poistettuaan sielun päästä kaiken Karion taisteli raittiisti loppuun asti.

Samana päivänä pyhä Hermogenes, Akragantoksen piispa, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Kun Sinä, Hermogenes, jätit ihmissuvun, Sinä saatoit häpeään pahojen henkien korskeuden. 

Samana päivänä pyhä Filumenos ja Kristoforos mestattiin miekalla. 

Säkeitä 

Kristuksen totisiksi ystäviksi osoittautuneet Filumenos ja Kristoforos mestattiin. 

Samana päivänä kuoli pyhä Eugenios paiskattuna muurin koloon, joka muurattiin umpeen. 

Säkeitä 

Turha on tuoda savea aukon tukkeeksi, sillä Eugeniokselle on tie auki Jumalan tykö. 

Samana päivänä pyhät Prokopios ja Kristoforos mestattiin miekalla. 

Säkeitä 

Prokopios sanoi: "Kristoforos, taivuta minun laillani Sinäkin kaulasi katkaistavaksi". 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Aleksandrosta Korintoksesta,  ja pyhittäjäisäämme 
Gregoriosta, joka kilvoitteli Kryse Petrassa, mutta oli kotoisin idästä, josta tuli ja asettui asumaan 
mainittuun Petraan. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Teodorosta Antiokiasta. 

Säkeitä 

Oi autuas, miekka surmaa Sinut, Jumalan lahjan, joka viet Jumalalle lahjaksi kaulasi veren. 

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

7. veisu. Pyhän Klemensin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Uskon kiihkossa palaen Sinä, viisas, poltit jumalankieltämisen tulen ja valistit uskovaiset, jotka 
peljäten huutavat: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

Kahleisiin ikään kuin kultakäätyihin pukeutuneena Sinä, Kristuksen salaisuuksien palvelija, kuljit  
taistojen meren halki Roomasta Khersoniin, jossa kävit läpi marttyyriuden ja kovat taistot.
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Sinä, autuas marttyyri, osoittauduit pelastavaista sävelmää meille soittavaksi lyyraksi. Sinä tenhoat 
jumalalliseen rakkauteen niiden sydämet, jotka uskoen veisaavat: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra 
ja Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka omasta tahdostaan antaa kaikille olemisen, otti alun Sinusta, oi puhdas ja viaton, ja syntyi 
päästäen ihmisten langenneen, epävakaan olemuksen pitkäaikaisista rikkomuksista. 

7. veisu. Pyhän Petroksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Jumalaa kunnioittavat nuorukaiset eivät kumartaneet kultaista kuvaa Babylonissa, vaan vilpoisina 
pätsin tulen keskellä he veisasivat veisun lausuen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Jumalallisen elämän kirkastamana ja jumalallista valkeutta säteillen Sinä, viisas, nousit riemuiten 
taivaan kammioihin huutaen Luojalle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Oi Jumalan autuuttama, ollaksesi loistavasti Kristuksen, Jumalan, mieleen, Sinä antauduit 
lainrikkojain käsiin vapaaehtoisesti veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Täysin valistuneena Sinä, pyhittäjä, sait nähdä Kristuksen, joka kertoi Sinulle, että Hänen 
korkeuksissa kudottu vaippansa on hirveästi revitty, ja Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun kohtuusi asettui Hän, joka asuu taivaissa ja vallitsee kaikkea, ja Sinun 
rintasi ravitsevat maidolla Häntä, joka nyt ravitsee viittauksellaan jokaisen hengen, joka veisaa: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Pyhän Klemensin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kaikki voimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella  
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

Troparit 

Oi kunniakas piispa, riisuessasi ruumiin savivaatteen Sinä pukeuduit ylhäällä kudottuun 
katoamattomaan armon vaatteeseen ja asut nyt korkeuksissa. 

Oi marttyyripiispa, Sinun kanssasi haudattiin kahleet, joihin sidottuna Sinä päästit viettelijän 
eksytyksen siteet huutaen: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Jakamaton vesi jakaantui ja meren pohja osoittautui ihmeen kautta käytäväksi tieksi siellä, missä 
Sinun jumalallinen ruumiisi makaa, oi piispa. 

Oi marttyyri, joka valitsit asunnoksesi syvyyden, nosta hautaamisen ja kuoleman jälkeen ylös 
minun himoihin vajonnut sieluni elävöittävillä, puhtailla ja jumalallisilla rukouksillasi. 
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Jumalansynnyttäjälle

Oi peljättävää ja sanomatonta ihmettä! Rajoittamaton asustaa kohdussa, ilmestyy muuttumatta 
lihassa ja jumaloittaa säälissään minut. Ja synnyttäjänsä Hän säilyttää synnytyksen jälkeenkin 
puhtaana. 

8. veisu. Pyhän Petroksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen  
salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 

Troparit 

Oi Jumalassa viisas, Sinä asetit Areioksen hirveän jumalanpilkan levinneen saastan, irrotit hänet 
uskovaisten juhlajoukosta ja karkotit kirkon alueelta. 

Apostoleista suurin, jumalallinen Pietari osoittautui apostolien kuoron johtajaksi, ja Sinä, viisas 
jumalankantaja Petros, tulit marttyyrien pylvääksi ja jumalallisten salaisuuksien papilliseksi 
toimittajaksi. 

Oi Jumalaa julistava ja Jumalassa viisas Petros, jumalallisesta henkäyksestä Sinä sait tuntea tulevan 
ja tiesit ennalta marttyyriuden kautta lähteväsi korkeuksissa olevan Jumalan tykö. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, synnytettyäsi luomakunnan Luojan Sinä säilyit Neitseenä 
synnytyksen jälkeenkin, niin ennen sitä. Sen tähden me veisuin ylistämme ja kunnioitamme Sinua 
kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen 
salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 

9. veisu. Pyhän Klemensin kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Oi ylistettävä ja kunniakas, katso, patriarkkojen kuorot halulla ovat saaneet Sinut seuraansa ja 
iloitsevat lakkaamatta. Heidän kanssaan riemuitsevat myös aikojen alusta asti marttyyrit, apostolit, 
profeetat ja vanhurskaat. 

Jeesuksen, meidän Jumalamme viinipuun oksana Pietari tuotti Hengen viljelyksellä Sinut elämän 
kypsänä rypäleenä, ja Sinä vuodatat jumalisuuden viiniä, joka tekee lopun jumalankieltämisen 
juopumuksesta. 
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Kun Sinä, isä Klemens, marttyyrien kaunistus, tulit täyteen viisautta ja armoa, Sinusta kumpusi  
opetusten ulappa ja parannusten jumalallinen virta. Niiden kautta Sinä kuivatat Hengen kasteella 
meidän himojemme virrat.

Oi kunniakas, Sinun jumalallisen kirkas, pyhitetty, kuulu, pyhä, ihana, kunniakas ja loistava 
muistosi on koittanut ilahduttaen niiden sydämen ja sielun, jotka velvollisuutensa mukaan Sinua 
ylistävät. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä, Sinä kannat sylissäsi tulisen, puhtaan valtaistuimen tavoin Jumalaa, joka otti ihmisluonnon 
ja liittyi siihen sanomattomalla yhdistymisellä mittaamattoman armonsa tähden. Sen tähden me  
kaikki suuresti Sinua ylistämme. 

9. veisu. Pyhän Petroksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme." 

Troparit 

Ylistäkäämme veisuin jumalallista Petrosta, joka oli ennalta määrätty pyhästi toimimaan pappina, 
sai kunniakkaasti pappeuden täydellisyyden ja jäljitteli Kristuksen kärsimystä. 

Ylistäkäämme veisuin jumalallista Petrosta, jota Herran voiman sauva tuki ja joka kantoi uhria ja 
tuli itse kannetuksi uhrina Kristukselle. 

Ylistäkäämme veisuin jumalallista Petrosta, joka yhdistyi täysin Kolminaisuuden kirkkauteen, saa 
nauttia sen loistavasta valkeudesta ja rukoilee meille pelastusta. 

Sinä, pyhä pappi, jaat minulle runsaasti sielun pelastusta, sillä piispana Sinulla on valta päästää ja 
sitoa rikkomusten syyllisyydestä rukouksillasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet meidän aseemme ja muurimme, Sinä olet luoksesi kiiruhtavien 
puolustaja. Sinua me nytkin pyydämme esirukoukseen, että pääsisimme vihollisistamme. 

Irmossi 

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme." 

Pyhien eksapostilario, 2.säv 

Nyt on koittanut kuulu päivä esittäen meille pyhien apostolien maineikkaat seuraajat, Petroksen ja 
Klemensin, | uskon saarnaajat ja kukistamattomat marttyyrit. || Viettäkäämme kaikki uskoen heidän 
vuosittaista muistoansa. 
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Juhlan eksapostilario, 2.säv 

Uskossa ylistäkäämme Jumalan lapsukaista Mariaa, | jota profeetat ennustuksissaan nimittävät 
astiaksi, sauvaksi, kivitauluksi ja louhimattomaksi vuoreksi, | sillä tänään hän tulee Herran 
temppeliin kasvatettavaksi || ja astuu sisälle kaikkein pyhimpään. 

Kiitosstikiiroina pyhien stikiirat, 5.säv 

Iloitse, viisas, Sinä jumalallisen Hengen valoisa ja ihana asumus, | Sinä autuas, salaisen viljelyksen 
tuottama kukoistava ja hedelmällinen viinipuun oksa, | josta on tiukkunut opetuksien pelastavaista 
mehua, | ja se juottaa ja ilahduttaa alati niiden sydämet, jotka Sinua kunnioittavat. | Oi  kukistamaton 
marttyyri, | taivaallinen ihminen, kirkon pylväs ja hurskaitten vahvistus, || rukoile, että Kristus 
lähettäisi meidän sieluillemme suuren armon. 

Iloitse, Sinä oppien lähde, | sanomattomien selkeä tulkitsija, salaisuuksien tuntija, | kirkon vahva 
pylväs ja järkkymätön elämä, | tarkka ohjenuora, viisas salaisuuksien kuvaaja, | vahva kieli, joka 
terävän kaksiteräisen miekan lailla katkot kaikki harhaopit, | sulosävelinen soitin, taivaallinen mieli, | 
Klemens, marttyyrien kunnia, taistelijoitten vahvistus. || Rukoile, että Kristus lähettäisi meidän 
sieluillemme suuren armon. 

Kun jumalinen mielesi selvästikin hallitsi himoja, | Sinä, autuas, kestit vakaana katkeran lopun 
miekan kautta | ja kuoleman, jonka kautta saavutit jumalallisen autuuden | ja Vapahtajan suloisen  
osallisuuden | ja tulit otolliseksi nauttimaan ihanuudesta. | Oi autuas Petros, uskon kallio, |
jumalallisten marttyyrien kunnia ja piispojen kaunistus, || rukoile, että Kristus lähettäisi meidän  
sieluillemme suuren armon. 

Loistaen pappeuden vaatteissa | ja kauneutenasi marttyyriuden seppele | Sinä seisot kaikkien ylipapin 
ja Jumalan, ensimmäiseksi marttyyriksi tulleen Kristuksen edessä, | jolta sait kaksinkertaisen 
palkinnon. |  Sinä tunnustit Hänet Isän kanssa yhtä olentoa olevaksi, | Hänen kanssaan yhtä 
aluttomaksi ja samalla valtaistuimella istuvaksi, | mutta maineettoman Areioksen Sinä, autuas,  
rusensit ja repäisit kerta kaikkiaan eroon uskovaisten juhlajoukosta. || Rukoile, oi isä, nytkin, että 
maailmalle annettaisiin suuri armo.

Kunnia... nyt... 4.säv 

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: | Iloitse, Armoitettu, || 
laupeudessaan suuri Herra on Sinun kanssasi! 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv 

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

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! 

Te taivasten portit, ottakaa vastaan Neitsyt Maria, | joka miehestä tietämättä tuli puhtaaksi 
Jumalansynnyttäjäksi, || sillä hänestä tuli ihmisten lunastus. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös 
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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 

Te taivasten portit, ottakaa vastaan Neitsyt Maria, | joka miehestä tietämättä tuli puhtaaksi 
Jumalansynnyttäjäksi, || sillä hänestä tuli ihmisten lunastus.

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös
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