
Tammikuun 24. 
Pyhittäjä-äitimme 

Ksenia Roomalaisen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Kerran Sinä, puhdas, tulit muukalaiseksi omasta tahdostasi | ja todistit teoillasi mielesi päätöksen.| 
Sinä, autuas, lähdit hekumain turhanaikaisesta mukavuudesta | ja astuit hyveitten jyrkkää, suoraa tietä || 
kohoten muukalaisena kohti korkeutta. 

Purjehtien jumalallisen rannan satamaan | Sinä kävit läpi maailman hämmingin aallokon. | Sinä, 
puhdas, säilytit sielusi laivan kaikkien aaltojen vedeltä || ja hekumain karvaudesta saavutit lopullisesti 
salaisen turvapaikan. 

Jumalallisena esikuvanasi Hän, | joka meidän tähtemme laskeutui alas nostaakseen langenneet | Sinä, 
viisas Ksenia, elit muukalaisena, tuntemattomana sukulaisillesi | mutta jumalisille tunnettuna, || sillä 
Sinä rukoilet puolestamme aina Jumalan edessä.

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

Ylistetty olet Sinä polvesta polveen, | oi Neitsytäiti, Jumalansynnyttäjä Maria, | maailman suojelija, | 
joka lihassa synnytit Hengen kanssa | totisesti yhtä iankaikkisen, aluttoman Isän Pojan. || Rukoile 
Häntä pelastamaan meidät!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun nuhteeton Äiti näki Karitsansa ristille ylennettynä, | hän huusi valittaen: | Oi suloisin lapseni, 
mikä on tämä uusi ja ihmeellinen näky? | Kuinka Sinut, joka pidät kaikkea kädessäsi, || on lihallisesti 
naulittu puulle?

Tropari, 8.säv. 

Sinussa, oi Äiti, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä Sinä otit ristin ja seurasit 
Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta 
sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee, oi pyhittäjä Ksenia, Sinun henkesi enkelten 
joukossa.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatismoitten jälkeen oktoehoksen kaksi kanonia ja yksi pyhän kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, | sillä Hän vapautti Israelin orjuudesta. | 
Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: || Sinulle, ainoalle Valtiaalle, me ylistystä veisaamme!"

Troparit 

Oi puhdas pyhittäjä Ksenia, tee otollisilla rukouksillasi Jumalan omaksi minut, joka olen vieras 
kaikille hyveille ja sopimattomilla teoillani etääntynyt Jumalasta, että voisin ylistää outoa elämääsi.

Sinussa syttynyt hengellinen tuli poltti maailman petoksen kuin tulenaran aineen ja sai Sinut 
miehuullisin mielin kieltäytymään lihallisesta kihlaajasta ja tulemaan Herran puhtaaksi morsiameksi.
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Käsittäen tämän elämän outouden ja taivaallisen elämän tätä pysyväisemmäksi, Sinä teit kutsuta teon 
ja riensit kuin janoava peura kuolemattoman Kihlaajasi jäljessä.

Jumalansynnyttäjälle 

Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin puhdasta Mariaa, armoitettua Jumalanäitiä, jumalallista suojelusta, 
suotuisaa satamaa ja kaikkien uskovaisten pelastusta.

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Puhtaan sielusi vallannut jumalallinen rakkaus sai Sinut, puhdas, unohtamaan kilvoituksen vaivat ja 
luonnon. 

Nauttien kuolemattoman Kihlaajasi ihanuudesta Sinä kuihdutit lihan kauneuden ja osoittauduit 
ihanaksi päästyäsi jumalalliseen häämajaan. 

Saatuasi hyveitten kultaamat siivet Sinä, autuas, lensit kuin turmelukseton kyyhky taivaan 
korkeuteen.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinä kohdustasi koittaneen hengellisen ja kirkkaan Auringon valoisa pilvi, valista meidän 
sielumme, kun me veisuin Sinua ylistämme.

Irmossi/Katabasi 

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

Katismatropari, 8.säv. 

Rakastaen säälissään maan päälle tullutta Isän Jumalan Sanaa Sinä, autuas, seurasit | Häntä kuin 
ylkääsi. | Auliisti Sinä jätit katoavaisen, Sinulle annetun yljän ja ajallisen rikkauden. | Niin Sinä, 
Jumalan innoittama, nimesi mukaisesti elit muukalaisena, kuoletit himot ja saavutit elävien 
perintöosan. | Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Langettuani moninaisiin kiusauksiin olen joutunut näkymättömien ja näkyväisten vihollisten toimesta 
mittaamattomien rikkomusteni myrskyyn, | mutta kun minulla on Sinut hartaana puolustajana ja 
suojelijana, minä kiiruhdan hyvyytesi satamaan. | Oi kaikkein pyhin, rukoile lakkaamatta Sinusta 
lihaksi tullutta kaikkien palvelijaisi puolesta, | kun me lakkaamatta veisaamme ylistystäsi. | Oi puhdas 
Jumalansynnyttäjä, rukoile Häntä jatkuvasti, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, jotka 
uskossa kumarramme pyhää lastasi.
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Tai  kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | Maailma 
riemuitsee saadessaan lunastuksen, mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni ristiinnaulitsemisesi, | jonka 
Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon syvyys ja hyvyyden lähde. | Ole 
laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, jotka uskolla kumarramme Sinun jumalallisia 
kärsimyksiäsi!

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä toit Kristukselle myötäjäisinäsi puhtauden, jäsenten kuoletuksen ja pidättyväisyyden tuskat ja 
sait vastalahjaksi taivaan valtakunnan ja iankaikkisen nautinnon. 

Sinun vuoteesi, oi pyhittäjä, oli kyynelistä märkä ja tuhkan kanssa Sinä söit lohdutuksen leipää. Niin 
Sinä saavutit paratiisin iankaikkisen nautinnon. 

Oi Jumalassa viisas, ylistettävä Ksenia, tarjoten itsesi hyvyyden esikuvaksi Sinä houkuttelit monia 
sieluja irtautumaan maallisista pyrkimyksistä pelastukseen.

Jumalansynnyttäjälle 

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

5. veisu. Irmossi

"Hajota sieluni synkeys, oi valkeuden antaja Kristus Jumala, | joka karkotit syvyyden alkuperäisen 
pimeyden, | ja anna minulle Sinun käskyjesi valkeus, || että aamusta varhain Sinua ylistäisin, oi 
Sana!"

Troparit 

Ikään kuin paimenen jumalallista kauneutta halajava hieho Sinä huusit: Missä nyt laidunnat, ylkä? 
Kerro, missä oleskelet? Kaipaan nähdä ihanan muotosi ja olen kuin tulessa. 

Ylkä huutaa: Kauneuteni, jota kaipaat ja rakastat, Sinä puhdas saat hyveitten kirkastamana nähdä 
taivaissa. Siellä minä laidunnan ja kutsun alati omia laumojani. 

Sinä, ylistettävä, puhdas Ksenia, osoittauduit ihanaksi pyyksi, loistavaksi pääskyksi, hengelliseksi 
satakieleksi ja Kristuksen talletetuksi kauneudeksi, kun vältit hengellisten linnustajien ansat.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, synnytit viimeisinä aikoina isättä Hänet, joka korkeuksissa on äidittä, kun Hän 
suuressa laupeudessaan otti koko olemuksemme. Rukoile, että Hän pelastaisi turmeluksesta meidät, 
jotka veisuin Sinua ylistämme. 

3



6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala."

Troparit 

Hän, joka tuli Sinun tähtesi muukalaiseksi, kaunisti Sinut, kunniakas pyhittäjä, totisesti ihmeellisin 
tunnusteoin osoittaakseen muukalaiselämäsi ja yli-inhimillisen kilvoituksesi kunnian. 

Oi pyhittäjä, tee rukouksillasi minut meidän Jumalamme omaksi, vaikka olen vieraantunut kauas 
Hänen käskyistään, ja tee minut vieraaksi hirveälle kadotukselle ja minut vallanneille himoille. 

Hyveitten piiri seppeleenäsi sinä riensit ylös halajamasi Kristuksen tykö, joka julisti Sinusta 
ihmeellisesti tähtipiirin kautta niin lähellä kuin kaukanakin oleville, oi kunniakas Ksenia.

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, jota kerubit kuvaamattomana kantavat harteillaan, asettui lihassa, joskaan ei jumaluudessa 
kuvattavana Sinun kohtuusi. Sinusta Hän tuli pelastamaan ihmissuvun.

Irmossi/Katabasi 

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala."

Kontakki, 2.säv. 

Me, jotka rakkaudella kunnioitamme sinua, Ksenia, | vietämme ihmeellistä muistojuhlaasi ja 
ylistämme veisuin Kristusta, | joka antaa Sinulle kaikkinaisten parannusten voiman. || Rukoile Häntä 
alati kaikkien meidän puolestamme.

Iikossi 

Oi autuas Ksenia, | rukoile Neitseestä oudosti syntynyttä Kristusta olemaan meille armollinen, | kun 
me velvollisuutemme mukaan puhtain sieluin ja sydämin kokoonnumme tykösi | ja yritämme hartaasti 
veisuin ylistää muistoasi. | Ansiosi mukaisesti kaikki taivasten voimat kunnioittavat Sinun valoisaa, 
nuhteetonta ja pyhää juhlaasi, oi kunniakas, | kun Sinä lakkaamatta rukoilet kaikkien meidän 
puolestamme.

Synaksario 

Saman kuun 24:ntenä päivänä muistelemme pyhää äitiämme Kseniaa [roomalaista]ja hänen kahta 
palvelijatartaan. 

Säkeitä

Ksenia lähtee tästä elämästä, jolle oli jo ennestään totisesti vieras. 

Ksenia rinnalla kuolevat palvelijattaret, joille hänen hyveensä eivät olleet vieraita. 
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Kahdentenakymmenentenäneljäntenä Ksenia lähti taivaan vieraaksi. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien ja todellisten veljesten Pauloksen, Pausirioksen ja Theodotionin 
muisto.

Säkeitä 

Vesivirta osoitti taistelutovereiksi muutenkin toisilleen sukua olevat Pausirioksen ja Pauloksen. 
Tässä kaula, tulkoon miekka! huusi Jumalaa halajava Teodotion. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Babylasta, joka oli Sisiliassa, ja hänen 
oppilaitaan Timoteosta ja Agapiosta. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Makedonioksen muisto. 

Säkeitä 

Oi Kristus, Makedonios saa yhden Isän kotisi monista asumuksista. 

Samana päivänä pyhän pyhittäjämarttyyrin Anastasios Persialaisen jäännösten siirto. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Hermogenesta ja Menasta, sekä pyhittäjäisäämme 
Filonia, joka tuli Kalpasionin piispaksi. Muistelemme myös pyhittäjäisäämme pappi Filipposta, 
pyhää marttyyri Barsimosta ja hänen kahta veljeänsä. 

Säkeitä 

Kolmea veljeä yhdistänyt jumalallinen rakkaus sai heidät halajamaan jumalallista loppua miekan  
kautta. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Helladios Komentaresioksen. 

Säkeitä 

Taivuttaessaan kaulassa miekan edessä Helladios saattoi häpeään helleenisen eksytyksen. 

Samana päivänä pyhittäjä Zosimas pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Zosimas, kuka kertoisi pitkistä vaivoistasi? Ja kuka vaivojesi seppeleistä kuolemasi jälkeen? 

Samana päivänä muistelemme pyhää profeettaa, Edelläkävijää ja Kastajaa Johannesta haudan  
lähellä. 

Samana päivän pyhän autuaan äiti Ksenia Pietarilaisen muisto (lisäys)

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

7. veisu. Irmossi

"Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, | joka vilvoitit nuorukaisia pätsissä || ja säilytit 
Synnyttäjäsi neitseenä synnytyksen jälkeenkin!" 
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Troparit 

Rooma kerskaa kapaloistasi ja Mylassa jäännöksistäsi, joista uskovaisille kumpuaa ihmeitä, oi 
Jumalan kihlaama. 

Sinä osoittauduit parannusten virraksi, joka hukutat kärsimysten meren, kun me veisuin ylistämme 
isiemme Jumalaa. 

Sinä, autuas, nukutit paljon valvomalla sielun turmelevat himot ja vaivuit vanhurskasten uneen. Ja 
nyt Sinä rukoilet maailman puolesta.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, älä lakkaa rukoilemasta Häntä, joka selittämättömästi tuli Sinusta lihaksi, 
että Hän päästäisi vihollisen ansoista meidän sielumme.

8. veisu. Irmossi

"Sinua, oi kaikkeuden Luoja, | joka peität taivaat sadepilvillä ja asetat hiekan merelle rajaksi, | 
veisuin ylistää aurinko, Sinua kunnioittaa kuu ja koko luomakunta veisaa ylistystä iankaikkisesti 
Sinulle, | Rakentajalleen ja Luojalleen."

Troparit 

Liitettynä kirjoitusten mukaan kauneudessaan loistavaan yhteen mieheen, Kristukseen, Sinä, 
kunniakas, harjoitit jumalisesti kaikkinaisia hyveitä, ja käytyäsi jumalalliseen kammioon sait 
huomenlahjaksesi parannusten armon kaikkina aikoina. 

Rakkaudella Sinä huusit: Minun sieluni seuraa Sinua, Kristus, niin kuin janoava maa. Sinua, Herra, 
elävää vettä minä etsin. Sinulle tarjoan kyynelvirtani. Vapahtaja, kastele minua rakkautesi vedellä 
kaikkina aikoina. 

Sinä, neitsyt, tulit ihanaksi halatessasi totisesti halattavaa. Sinä kirkastuit liittyessäsi 
kirkastuneeseen Kristukseen. Sinä johdatit Vapahtajan eteen esimerkkiäsi seuraavien neitseitten 
kuoron, ja nyt Sinä karkeloit heidän kanssansa ylhäisissä asumuksissa.

Jumalansynnyttäjälle 

Isän Sana valitsi yksin Sinut, Jaakobin ihanuuden, ja asettui Sinuun asumaan. Niin kuin Hän itse, 
kaikkia ihmisiä ihanampana, näki hyväksi, Hän tuli Sinusta, oi puhdas, puhdistaakseen mustuneen 
luontomme.

Irmossi/Katabasi 

"Sinua, oi kaikkeuden Luoja, | joka peität taivaat sadepilvillä ja asetat hiekan merelle rajaksi, | 
veisuin ylistää aurinko, Sinua kunnioittaa kuu ja koko luomakunta veisaa ylistystä iankaikkisesti 
Sinulle, | Rakentajalleen ja Luojalleen."

9. veisu. Irmossi

"Kiitetty on Herra, Israelin Jumala, | joka on nostanut meille pelastuksen sarven palvelijansa 
Daavidin huoneesta, | jonka kautta meille tuli koitto korkeudesta || ja ohjasi meidät rauhan tielle."
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Troparit 

Heikkouden kautta Sinä, kunniakas, sait voiton väkevästä vihollisesta viettäen outoa elämää ja 
kuolettaen lihan himot. Nyt Sinä, puhdas neitsyt, asustat taivaissa, jonka totinen kansalainen aina 
olitkin. 

Kiitetty on Herra, joka osoitti puhtaat jäännöksesi tyyneksi satamaksi meille, jotka alati olemme 
himojen myrskyisän meren uhkaamia, Sinä yksin eläjien kunnia ja neitseitten kerskaus, 
jumalankantaja Ksenia. 

Jumalallisen kirkkauden jumaloittamana Sinä, puhdas, näet selvästi suurimman halatun. Sinä näet 
sen, mitä enkelitkin, ja karkeloit kaikkien valittujen kanssa rukoillen alati syntien päästöä meille, 
jotka Sinua ylistämme. 

Me uskovaiset ylistämme Sinua, jumalankantaja Ksenia, neitseyden temppelinä, puhtaana kyyhkynä, 
nuhteettomana pyynä, Kristuksen kauniina, ihanana ja moitteettomana morsiamena, jumalallisten 
hyveitten patsaana ja suljettuna puutarhana.

Jumalansynnyttäjälle 

Omien sanojesi mukaisesti me kaikki sukupolvet ylistämme aina autuaaksi Sinua, puhdas Maria, 
sillä Sinä synnytit totisesti autuaan Jumalan, joka tekee autuaiksi kaikki, jotka Häntä valheettomasti 
palvelevat.

Irmossi/Katabasi 

"Kiitetty on Herra, Israelin Jumala, | joka on nostanut meille pelastuksen sarven palvelijansa 
Daavidin huoneesta, | jonka kautta meille tuli koitto korkeudesta || ja ohjasi meidät rauhan tielle."

Eksapostilario, 2.säv. 

Halaten taivaallista muukalaisuutta Sinä, puhdas jumalankantaja Ksenia, | vieraannuit jumalisesti 
kotimaasta, rikkaudesta ja suvustasi. | Kantaen ristiäsi Sinä kiiruhdit auliisti Kristuksen perässä, | 
joka tuli oudolla tavalla Neitseestä ihmiset pelastamaan.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi Neitsyt Valtiatar, | Sinä osoittauduit suurimmaksi luoduista, | kun synnytit lihassa 
Jumalan, kaikkien Luojan. | Hänen ristinsä voimistamina jumaliset naiset ovat saavuttaneet 
nuorekkaan voiton. | Heidän kanssansa me kaikki ylistämme veisuin sinua, siunattu Maria. 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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