
Tammikuun 15. 
Pyhittäjäisämme Paavali Teebalaisen ja 

Johannes Majassa asujan muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Kun Sinä, isä, Jumalan viittauksesta jätit ymmärtäväisesti elämän huolet | ja lähdit kilvoituksen 
vaivoihin, | silloin Sinä menit asumattomiin autiomaihin palaen Herran rakkauden tulta. | Niin Sinä 
parempaa tavoitellen autioitit himot || ja jätit elämän enkelin kaltaisena. 

Isä Paavali, Sinä erottauduit kaikista ihmissuhteista nuoruudestasi asti, | ensimmäisenä kaikista 
yksineläjistä Sinä menit erämaahan eikä kukaan tiennyt Sinun elämästäsi. | Mutta jumalallisesta 
viittauksesta Antonios löysi Sinut, niin kuin kätketyn aarteen, || ja ilmoitti Sinusta koko maailmalle. 

Sinä, pyhittäjä Paavali, harjoitit outoa elämää maan päällä. | Sinä asuit petojen joukossa | ja Jumalan 
viittauksesta lintu palveli Sinua. | Kun suuri Antonios näki sen, hän hämmästyi suuresti || ja ylisti 
lakkaamatta Kaitsijaa ja Herraa Jumalana.

Majassa asujan stikiirat, 2.säv. 

Kun Sinä, Jumalan autuuttama isä, | Jumalan viittauksesta jätit iloiten maailman nautinnot, | niin Sinä 
pidit laveaa tietä parempana ahdasta, vaivalloista ja ylen jyrkkää tietä. | Niin Sinä menit sielujen 
hoitolaan | ja pakenemalla kaikki himoja || ja niistä riisuuntuen pukeuduit jumalalliseen asuun. 

Sinä, isä, keksit oudon elämän ja oudon pyrkimyksen kiihokkeenasi Kristuksen rakkaus, | jonka 
sanomatonta köyhyyttä Sinä rakastit. | Asunnottomana Sinä oleskelit vanhempiesi portilla 
ahdistettuna. | Niin Sinä tulit täyteen armolahjoja || ja sait periä taivaissa katoamattoman rikkauden. 

Sinä, pyhittäjäisä Johannes, | kannoit käsissäsi evankeliumia ja tulit sen toteuttajaksi | kieltäen 
vanhempasi ja vaeltaen läpi elämäsi kyynelin ja ahdistettuna. | Niin Sinä Jumalalta kunnian saaneena || 
nyt saat nauttia jumalallisesta lohdutuksesta ja jatkuvasta riemusta.

Kunnia... 2. säv. Majassa asujan stikiira

Sinä, pyhittäjä, kielsit maailman ja mitä maailmassa on, | Sinä otit evankeliumin ja seurasit sitä 
evankeliumien mukaisesti. | Sinä asuit majassa ikään kuin salaisessa paratiisissa | suuresti vaivaten 
lihaasi | ja niin surmasit ihmisten surmaajan lohikäärmeen. | Kun Sinä, autuas Johannes, nyt asut 
taivaissa, || rukoile meille suurta armoa.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Iloitse, Sinä auringon kaltainen tähti! | Iloitse, nuhteeton, Sinä kaiken hyvyyden alkusyy! | Iloitse, 
Sinä, johon sijoittui sijoittumaton Jumala | ja josta kasvoi kuolemattomuuden tähkä! | Iloitse, Sinä 
jumalalliset vaunut ja valon täyttämä portti! | Iloitse, Neitsyt, sillä Sinä poistit esi-isiemme kirouksen || 
ja tulit kaiken hyvän välittäjäksi meille.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun saastaton emo näki oman Karitsansa ihmisenä | omasta tahdostaan teuraaksi vietävänä, hän 
valitti ja sanoi: | Kristus, nyt Sinä kiiruhdat tekemään minut, synnyttäjäsi, lapsettomaksi. | Miksi teet 
niin, oi kaiken Lunastaja? | Kuitenkin minä ylistän veisuin || ymmärryksen ja selityksen ylittävää 
ääretöntä alentumistasi, oi ihmisiä rakastava.
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Virrelmästikiiroina oktoekhoksen stikiirat. 

Kunnia... 6.säv. 

Pyhittäjäisä, kaikkeen maahan on käynyt sanoma uroteoistasi, | joiden kautta sait taivaissa palkan 
vaivoistasi. | Sinä tuhosit pahojen henkien joukot ja ylsit enkeljoukkojen tasolle, | joiden elämää pidit 
moitteettomasti esikuvanasi. | Kun Sinulla on uskallus Kristuksen, Jumalan, edessä, || rukoile rauhaa 
meidän sieluillemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Iloitse, Valtiatar, Sinä auringon säteitäkin kirkkaampi, valon täyttämä lamppu! | Iloitse, puhdas 
Valtiatar, Sinä muinaisen kirouksen päästö, | Sinä toivottomien toivo ja lajimme uusi kutsu! | Iloitse, 
Sinä kaiken Kuninkaan kirkas palatsi, | Sinä vakaa vuori, josta Lunastaja on lähtöisin! | Iloitse, Sinä 
Jumalan Sanan jumalallinen ja ihana lyhty! | Iloitse, Sinä valon täyttämä lamppu! || Iloitse, Sinä tulinen 
valtaistuin!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Niin kuin Simeon sanoi, miekka lävisti Sinun sydämesi, pyhä Valtiatar, | kun Sinä näit, kuinka Hän, 
joka sanomattomasti oli loistanut esiin Sinusta, | tuli laittomien tuomitsemaksi ja kuinka Hänet 
kohotettiin ristille, | kuinka Hän maistoi etikkaa ja sappea, | kuinka Hänen kylkensä lävistettiin ja Hänen 
kätensä ja jalkansa naulittiin. | Surkeasti valittaen Sinä huusit äidillisesti: || Suloinen lapseni, mikä on 
tämä uusi salaisuus?

Majassa asujan tropari, 4.säv. 

Pienokaisesta asti Sinä, autuas Johannes, | halasit hartaasti Herraa, | Sinä jätit maailman ja maailman 
nautinnot, | ja kilvoittelit erinomaisesti. | Sinä pystytit majasi vanhempiesi portille | ja murskasit 
pahojen henkien väijytykset. || Sen tähden on Kristus ansiosi mukaan antanut Sinulle kunnian.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisten psalmikatismain jälkeen yksi oktoekhoksen kanoni, ja kaksi pyhien kanonia. Pyhän 
Paavalin kanoni. Johannes Damaskolaisen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Uskovaiset, kokoontukaamme velvollisuutemme mukaisesti veisuin ylistämään jumalankantajaa 
Paavalia, munkkien kaunistusta. 

Autuas Paavali, Sinä tulit erämaan ensimmäiseksi asukkaaksi ja osoittauduit kilvoituksen kautta 
taivasten valtakunnan perilliseksi.
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Kun Sinä, autuaaksi ylistettävä, puhdistauduit kokonaan pidättyväisyydellä, Sinä osoittauduit 
Jumalan asumukseksi ja enkelten asuinkumppaniksi.

Jumalansynnyttäjälle 

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

Pyhän Johanneksen kanoni, jonka akrostikon on: Oi autuas, osoita minut rukoustesi kautta himoista 
köyhäksi. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon | kaikki väkevä voima, | kun taas 
kaikkipahan synnin | hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, || joka on suuresti kunnioitettu."

Troparit 

Rikkautenasi jumalalliset hyveet Sinä, isä, ylenkatsoit maanpäällisen rikkauden ja saavutit 
taivaallisen. Anna armosta minullekin köyhälle jumalallisen tiedon rikkaus, että voisin veisuin ylistää 
enkelten vertaista elämääsi. 

Sinä, autuas Johannes, otit nuoruudesta asti kantaaksesi Herran hyvän ikeen, kilvoitustaistoissa Sinä 
nöyrrytit itsesi saaden aseeksesi Kristuksen nöyryydellä, ja niin Sinä kohosit taivaan korkeuteen. 

Ylistettävä pyhittäjäisä Johannes, kuljettuasi ahdasta polkua ahdistuksissa, kyyneleissä, huokauksissa 
ja vaivoissa Sinä saavutit avaruuden, josta sait vaivojesi arvoisen asunnon.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä ainainen Neitsyt, rakkaudella minä turvaan Sinuun, järkkymättömään ja 
kukistamattomaan suojaan, sillä minä olen juonikkaitten himojen hirveässä myrskyssä synnin 
puuskien järkyttämänä. Sääli minua ja pelasta minut.

3. veisu. Teebalaisen kanoni.  Irmossi, 8.säv.

"Herra, joka sanalla olet vahvistanut taivaat | ja maan perustanut paljojen vetten päälle, || vahvista 
minutkin veisaamaan ja ylistämään Sinua!"

Troparit 

Isä, Sinä olit kääntänyt sielusi silmät Jumalan puoleen, Sinä rakastit Häntä, vihasit maallista ja vietit 
enkelielämää. 

Hyveitten sätein Sinä, isä, karkotit selvästi himojen pimeyden ja sait sydämeesi Hengen valistuksen. 

Niin kuin muinoin Elialla korpin kautta oli Sinulla, isä, ravintonasi taivaallinen leipä, ja niin Sinä 
Kristuksen varjeluksessa vältit hengellisen Isebelin.

Jumalansynnyttäjälle 

Kunnian Kuningas ja Luoja otti salaisesti Jumalanäidin veristä purppuravärin vaatteeseensa.
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3. veisu. Majassa asujan kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, | puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun 
tulemuksesi kautta, || joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra."

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, kannoit rukouksesi tuoksuvana suitsutuksena kaiken Kaitsijalle. Hän otti niiden 
tuoksun vastaan ja luki Sinut kilvoittelijoitten juhlajoukkoon. 

Hurskaitten sydämet hämmästyttävä oli se suuri ihme, että Sinä, pyhittäjä, asustit köyhänä ja 
ahdistettuna vanhempiesi portilla. 

Kun Sinä, pyhittäjä, kärsivällisesti ja lain mukaisesti elit rukouksessa ja paastossa, Sinä sait 
pukeutua himottomuuteen nöyryytettyäsi jumalallisen Hengen voimalla lihan mielen.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi tahraton, Puhdas havaitsi Sinut ikään kuin laaksojen mirhantuoksuiseksi ruusuksi ja saattoi 
ihmisyyden asumaan ihanaan tuoksuusi.

Irmossi/Katabasi 

"Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, | puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun 
tulemuksesi kautta, || joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra."

Katismatropari, 1.säv. 

Sydämestäsi Sinä vihasit maailman nautintoja | ja sielustasi rakastit yksin Jumalaa. | Sinä, Paavali, 
lähdit erämaahan kuin suureen kaupunkiin, | ja elettyäsi vaivannäössä ja näkemisessä | osoittauduit 
ruumiissa eläväksi enkeliksi. || Sen tähden me Sinua kunnioitamme.

Kunnia... 3.säv. 

Sinä, autuas isä, jätit tuhoutuvan rikkauden ja katoavan kunnian | ja saavutit taivaallisen autuuden ja  
totisesti  iankaikkisen  kunnian. |  Sen  tähden  me  ylistämme  autuaaksi  pyhää  nukkumistasi  |  ja  sen  
takia juhlaa viettäen huudamme Sinulle: | Kun 
Sinulla, Johannes, on uskallus, muistele meitä Herran  edessä. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi Neitsyt, Sinusta, viljelemättömästä viinipuusta, kasvoi ihana rypäle, | josta meille vuotaa 
pelastuksen viiniä. | Se ilahduttaa kaikkien sielun ja ruumiin. | Sen tähden ylistäen Sinua autuaaksi | 
hyvyyksien alkusyynä me aina huudamme Sinulle enkelin kanssa: Iloitse, armoitettu.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi  Kristus,  kun  aviota  tuntematon  puhdas  Äitisi  |  näki  Sinut  kuolleena  puulla  riippumassa, |  
hän  valitti  äidillisesti  ja  sanoi: |  Miten  maksoikaan  Sinulle  heprealaisten  laiton  ja  kiittämätön  
rahvas  |  saatuaan nauttia monia suuria lahjojasi, oi Poikani? 
| Veisuin minä ylistän jumalallista alentumistasi!
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4. veisu. Teebalaisen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Oi  Sana,  kun  profeetta  salaisesti  ennalta  näki  Sinut  |  Neitseestä  lihaksi  tulleena,  |  hän  huusi  
veisaten: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Jumalan huoneeseen istutettuna Sinä kannoit hyveitten runsasta hedelmää ja kuihdutit kilvoituksellasi 
lihan hyökkäykset. 

Kristuksen rakkauden tulella Sinä, isä, poltit himojen ohdakkeet ja osoitit itsesi Hengen asumukseksi. 

Hyveellisen elämäsi sauvalla Sinä karkotit himot ikään kuin petoeläimet. Sen tähden Sinun 
kuolemasikin kokosi petoja hautaukseesi.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun puhtaista veristäsi, oi Jumalansynnyttäjä, kudottiin kaikkien Jumalalle salainen purppuravaate, 
ja siihen pukeuduttuaan Hän yhdisti meidät Jumalan ja Isän kanssa.

4. veisu. Majassa asujan kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, | vaan itse ilmestyit meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana | ja pelastit koko minun ihmisluontoni. | Sen tähden minä huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi."

Troparit 

Oi Jumalan innoittama, Sinä osoittauduit kurjissa lumpuissa piileväksi aarteeksi, sillä rakastaen 
jumalallista vaatetta Sinä sait siihen pukeutuneena astua ylhäiseen häähuoneeseen. 

Oi Jumalan innoittama, saatuasi sydämesi kynnökseen taivaallisen siemenen, Sinä kasvatit ihanan 
tähkän, joka ravitsee niiden mielen, jotka veisuin Sinua ylistävät ja seuraavat pyhitysesimerkkiäsi. 

Oi autuas pyhittäjäisä, Sinä asuit ahtaassa majassa vapaaehtoisesti uutena köyhänä Lasaruksena. Sen 
tähden Sinä nyt olet päässyt lepoon Abrahamin helmoihin.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, ohjaa minun sieluni liikkeet kohti Sinun kohdustasi esille loistaneen jumalallisia 
käskyjä, ja päästä välitykselläsi minut elämän loukkauskivien hämmennyksestä.

5. veisu. Teebalaisen kanoni. Irmossi, 8.säv

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

Troparit 

Oi autuas pyhittäjä, Sinä menestyit veisuissa, paastossa, rukouksessa ja valvomisessa ja pääsit 
asumaan Jumalan tykö.
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Oi autuaaksi ylistettävä Paavali, elämäsi oli kallisarvoinen Herrassa ja hautauksesi ihmeellinen. 

Oi pyhittäjäisä, käytyäsi loppuun kilvoitustien Sinä tulit ylhäisten voimien veroiseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin  me  ylistämme  Sinua  Neitseenä  synnytyksen  jälkeenkin,  oi  Jumalansynnyttäjä,  sillä  
Sinä  synnytit Jumalan, Sanan, lihallisesti maailmaan. 

5. veisu. Majassa asujan kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Kristus, Vapahtajani, rauhan Ruhtinas, | pimeydessä olevien valo ja epätoivoon joutuneiden 
pelastus! | Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, | valista minut kirkkaudellasi, | sillä en 
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut."

Troparit 

Isä Johannes, hengessä köyhänä Sinä tulit omasta tahdostasi muukalaiseksi maallisille nautinnoille, 
muukalaiseksi omaisillesi, muukalaiseksi vanhemmillesi, ja puhdistauduttuasi pidättyväisyydellä 
tuli Kaikkivaltiaan omaksi. 

Isä Johannes, Sinä teit itsesi Pyhän Kolminaisuuden huoneeksi ja elit ahtaassa majassa 
jumalallisessa tutkiskelussa, Sinä puhdistit sielusi pitäen alati mielessäsi Jumalan sanomatonta 
kauneutta. 

Jumalankantaja isä, Sinä osoittauduit Jumalan lain täyttäjäksi, kun et pitänyt mitään Hänen 
rakkautensa veroisena. Sinua ei veltostaneet sisarten tahi vanhempien rakkaus eikä lihan hekuma.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsytäiti, synnytit turmeluksetta, synnytyksen jälkeenkin neitseenä säilyen, Emmanuelin, 
kaikkien Valtiaan. Rukoile Häntä lakkaamatta, että Hän päästäisi vihollisten hyökkäyksistä meidät, 
jotka turvaamme Sinun suojaasi.

6. veisu. Teebalaisen kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Ojentaen kätesi kohti Jumalaa Sinä, pyhittäjä, annoit sielusi Hänen haltuunsa ja olit öin ja päivin 
Hänen mieleensä. 

Oi pyhittäjäisä, Sinun nukkumistasi ylistivät enkelten sotajoukot sekä profeettain ja pyhien 
apostolien ryhmät. 

Välttäen himojen kuohut Sinä, pyhittäjä, laskit äärimmäisen kilvoittelun purjeella Kristuksen 
tyyneen satamaan.
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Jumalansynnyttäjälle

Me rukoilemme Sinua, ainoata, joka sanan kautta synnytit lihassa Sanan: Pelasta meidän sielumme 
vihollisen ansoista! 

6. veisu. Majassa asujan kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Nöyryyden  asein  Sinä,  autuas,  kukistit  ylpeän  käärmeen  ja  hengessä  ylennettynä  pääsit  asumaan 
iäisen elämän majoihin. 

Järkevänä  ja viisaana  ja koko Jumalaan turvaten Sinä tulit  täyteen Hengen armolahjoja  ja kukistit 
pahuuden henget. 

Jumalan  vahvistamana  Sinä,  isä  Johannes,  olit  kärsivällinen  ahtaassa  majassa  ja  kiusausten 
hyökkäyksissä tavoitellen himoista vapautumisen korkeuksia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas,  Sinä  saatoit  kohdustasi  ruumiiseen  Isän  kanssa  yhtä  väkevän  ja  yhdessä  hallitsevan 
Sanan, joka sanomattomassa laupeudessaan pukeutui koko luontoomme. 

Irmossi/Katabasi 

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

Majassa asujan kontakki, 2.säv. 

Halaten Kristuksen kaltaista köyhyyttä Sinä, viisas Johannes, | jätit vanhempiesi rikkauden, | ja 
kantaen käsissäsi evankeliumia seurasit Jumalaa. || Nyt Sinä rukoilet lakkaamatta kaikkien meidän 
puolestamme..

Iikossi 

Kuka kykenisi ansiosi mukaisesti veisuin ylistämään vaivojesi, kärsimystesi ja tekojesi kunniaa ja 
suuruutta? |  Mutta  anna  nyt  Jumalan  edessä  otollisilla  rukouksillasi  minulle  Hengen  armo|,  että  
voisin uskollisesti kertoa yliluonnollisista taistoistasi | ja veisuin ylistää käsittämätöntä 
kärsivällisyyttäsi  ja  kestävyyttäsi, | joiden  kautta  Sinä,  autuaaksi  ylistettävä,  saatoit  eksyttäjän  
häpeään. | Nyt Sinä rukoilet lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.

Synaksario 

Saman kuun 15:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Paavali Teebalaista. 

Säkeitä 

Jos portit ovat Egyptin Teeban ihme, niin kuin suuri ihme onkaan Paavali, vaikka jättikin elämän portit. 
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Viidentenätoista kuoli Teeban kasvatti Paavali. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Johannesta, Kristuksen tähden köyhää, jota 
kutsutaan myös Majassa asujaksi.

Säkeitä 

Jättäen maan ja majansa maailman kieltäjä pystytti taivaisiin uuden majan. 

Viidentenätoista Johannes siirsi majansa paikan. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Pansofioksen muisto. 

Säkeitä 

Mitä enemmän te, eksyttäjät, pieksitte Pansofiosta, sitä suuremman seppeleen te hänelle punoitte. 

Samana päivänä kuusi pyhää isää pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Elämästä lennähtäneet kuusi kirkasta sielua ovat nyt kuusisiipisten henkien parissa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Teebalaisen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Sinä, Herra, isiemme Jumala, | joka alussa perustit maan ja taivaat sanallasi vahvistit, | olet kiitetty 
iankaikkisesti." 

Troparit 

Alistaen lihan tahdon hengelle pyhittäjä huusi: Sinä, Herra, isiemme Jumala, olet kiitetty 
iankaikkisesti. 

Pelastuttuaan vihollisen ansoista pyhittäjä huusi iloiten: Sinä, Herra, isiemme Jumala, olet kiitetty 
iankaikkisesti. 

Poljettuaan kilvoituksessa maahan himojen koko liekin pyhittäjä huusi: Sinä, Herra, isiemme Jumala, 
olet kiitetty iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitseen taivaaksi tehnyt ja hänestä auringon tavoin koittanut Herra, isiemme Jumala, olet 
kiitetty iankaikkisesti.

7. veisu. Majassa asujan kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky | sytytti korkealle leimuavan liekin, | mutta 
jumalaa pelkääväisten nuorukaisten suojaksi | vuodatti hengellisen kasteen Kristus, || kiitetty ja 
korkeasti kunnioitettu." 
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Troparit 

Oi ylistettävä ja Jumalan autuuttama, Sinä pidit kaitaa tietä laveaa parempana ja pysyit iloiten 
vanhempiesi portilla häväistynä ja monien sairauksien vaivaamana. 

Sinä, viisas ja ihailtava, kuoletit lihan mielen ja kaunistit itsesi ihanalla nousulla. Sen tähden Sinä sait 
käydä taivaisiin luettuna puhtaitten isien joukkoihin. 

Sinä, autuas, astuit jumalalliseen lepoon johtavia teitä ja vältit pahojen henkien rotkot jumalallisen 
armon suojaamana ja huutaen: Hän, joka on, on kiitetty ja korkeasti kunnioitettu.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi siunattu ja Jumalan autuuttama, veisuin me ylistämme synnytystäsi, jonka kautta pääsimme 
muinaisesta tuomiosta, ja me ylistämme autuaaksi Sinua, jota rakasti Hän, joka on, kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu. 

8. veisu. Teebalaisen kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Erämaassa kilvoitellessasi Sinulla, Jumalassa viisaalla, oli esikuvanasi Johannes Edelläkävijä, ja 
hänen kanssansa Sinä tulitkin otolliseksi saamaan totisesti iankaikkisen elämän. 

Sinä, meidän isämme, sammutit himojen pätsin itsehillinnän vilvoituksella huutaessasi hartaasti: 
Ihmiset, korkeasti kiittäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Kaikkinaisessa hyveessä menestyen Sinä teit erämaan totiseksi paratiisiksi. Sen tähden tulitkin 
otolliseksi nautinnon paratiisiin.

Jumalansynnyttäjälle 

Koska Sinulla, veisuin ylistettävä Jumalanäiti Maria, on uskallus Jumalan edessä, rukoile, että Hän 
päästäisi vaaroista meidät, jotka uskoen veisaamme Sinulle. 

8. veisu. Majassa asujan kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Sinä, Johannes, pukeuduit kurjaan vaatteeseen köyhän tavoin ja asustit vanhempiesi portilla 
kutoaksesi itsellesi vanhenemattoman, hyveitten koristaman vaipan. 

Uutena nuhteettomana Jobina Sinä, viisas, kärsit portin edessä ikään kuin tunkiolla kärsien 
palvelijoittesi moitteet nälän ja janon tuskissa. Niin Sinä sait periä ylhäisen valtakunnan.
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Selvästi Sinä, autuas, seurasit käsiin ottamaasi evankeliumia ja tulit köyhäksi murehtien koko 
elämäsi. Sinä tulit sävyisäksi ja pahuudettomaksi ja ylhäisen valtakunnan perilliseksi. 

Sinä, autuas, osoittauduit uudeksi Abrahamiksi, kun otit vieraaksi majaasi Kolminaisuuden puhtain 
ajatuksin jumalallisesti ylentyen. Äärimmäisessä köyhyydessä Sinä palvelit Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas ja viaton, vuodatat iäisen lähteen meille, jotka Sinuun turvaamme. Ammentaen sen 
turmeluksetonta armoa ja ylistämme veisuin Poikaasi ja korkeasti kiitämme Häntä kaikkina aikoina.

Irmossi/Katabasi 

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

9. veisu. Teebalaisen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Oi aviotatuntematon Neitsyt ja Äiti, | joka otit vastaan Hänet, | joka jumalalliselta muodoltaan on 
näkymätön, || veisuin me ylistämme synnytystäsi." 

Troparit 

Oi pyhittäjä, Jumala ilmaisi Sinut Antoniokselle ikään kuin hengellisen aarteen, meille kunniaksi ja 
riemuksi. 

Oi pyhittäjäisä, nauliutuneena Jumalan pelkoon Sinä vietit elämäsi kuolemaa tutkiskellen ja niin tulit 
otolliseksi elämään. 

Oi autuas Paavali, kun Sinulla on uskallus Jumalan edessä, rukoile meidän puolestamme, jotka 
uskoen vietämme maan päällä tätä muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinussa sikisi Isän ja Pyhän Hengen kanssa yhtä aluton Kristus ja sanomattomasti Sinä 
Hänet synnytit. Rukoile meille pelastusta. 

9. veisu. Majassa asujan kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme."

Troparit 

Sinä huusit: Herra on minun väkevyyteni  ja ylistysveisuni, Hänen avullaan minä torjun pimeyden 
suojelijan,  enkä  lainkaan  pelkää  sen  mielikuvituspetoksia,  vaan  pidän  mielessäni  jumalallisen 
lähestymättömän kauneuden. 

Hedelmällisen maan tavoin Sinä, pyhittäjä, sait sydämeesi taivaallisen siemenen mielesi vakoihin. 
Sinä, Jumalan autuuttama, kannoit satakertaisen tähkän ja se ravitsee niiden sielut, jotka uskoen 
kunnioittavat Sinua.
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Oi ylistettävä pyhittäjä Johannes, kun Sinä nyt olet Herrasi kanssa Hänen kirkkaitten säteittensä 
valistamana, rukoile, että Hän antaisi jumalallisen valistuksen meille, jotka uskoen vietämme kirkasta 
muistojuhlaasi. 

Herra pyhitti Sinut, oi autuas, jo kohdussa ja ohjasi vaelluksesi kohti itseään. Sen tähden Sinut luettiin 
jumalisesti eläneitten pyhittäjien joukkoon ja Sinä saat nauttia heidän jumaloitumisestaan.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kohtusi tuli Valkeuden asunnoksi ja sen kautta pimeydessä olevat näkivät valkeuden. Sen 
tähden me aina ylistämme Sinua vaikenemattomin veisuin, oi Jumalan Äiti, ja rakkaudella 
kunnioitamme Sinua, meidän sielujemme toivoa.

Irmossi/Katabasi 

"Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme."

Teebalaisen eksapostilario, 2.säv. 

Autuas  pyhittäjä,  jumalallisesta  osallisuuden  jumaloittamana  Sinä  olet  tullut  Jumalan  kaltaiseksi  
Antonioksen kanssa. | Muistele hänen kanssansa meitä, jotka vietämme valoisaa muistojuhlaasi | ja 
kunnioitamme rakkaudella Sinua, pyhä Paavali, munkkien valistaja. 

Majassa asujan eksapostilario, 2.säv. 

Oi viisas pyhittäjäisä Johannes, | köyhän Lasaruksen tavoin Sinä elit vanhempiesi portilla ahdistettuna 
pienessä majassa, | mutta olet nyt saavuttanut avarat asuinsijat | enkelten ja kaikkien pyhien kanssa 
taivaissa.

Majassa asujan toinen eksapostilario, 2.säv. 

Sinä, jumalankantajaisä Johannes, | jätit vanhempiesi pyrkimykset ja katoavan rikkauden, | otit ristisi 
ja seurasit auliisti Kristusta. | Kilvoituksessa Sinä kuoletit himot, nousit himoista vapauteen | ja 
rukoilet nyt meidän puolestamme.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, | Sinä synnytit Isän suuren neuvon enkelin, Kristuksen, kunnian 
Kuninkaan. | Hänen ristiään kantaen pyhittäjät ja kilvoittelijat riensivät Hänen jäljissään. | Rukoile 
lakkaamatta heidän kanssansa meidän puolestamme, oi Jumalansynnyttäjä.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 8.säv. 

Me, luostariasukkaitten joukot, kunnioitamme opettajanamme Sinua, isämme Paavali, | sillä Sinulta 
olemme oppineet astumaan totisesti suoraa polkua. | Autuas olet Sinä, joka palvelit Kristusta ja sait 
voiton vihollisen voimasta, | Sinä enkelten kumppani ja pyhittäjien ja vanhurskasten asuintoveri. || 
Rukoile heidän kanssansa, että Herra armahtaisi meidän sielujamme.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Puhdas Neitsyt, Sanan portti, | Jumalamme Äiti, || rukoile meille pelastusta!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Mikä on tämä näky, jonka olen saanut silmiini, oi Valtias? | Sinutko, joka pidät koossa koko 
luomakunnan, on ripustettu puulle? | Ja Sinutko, joka annat kaikille elämän, surmataan? | Näin sanoi 
Jumalansynnyttäjä itkien, | kun näki ristillä riippumassa || hänestä sanomattomasti esiin loistaneen 
Jumalan ja Ihmisen.

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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