
Kesäkuun 4. 
Pyhien joukkoon luettua isämme 
Mitrofanoksen, Konstantinopolin 

arkkipiispan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. (Malaksoksen runo) 

Ylistäkäämme tänään pyhien veisuin Kolminaisuuden puolesta taistelijaa, | jumalisuuden opettajaa,  
Jumalan innoittamaa armon soitinta, | apostolien seuraajaa, enkelten seuralaista, | Kristuksen kirkon 
murtumatonta perustusta, || suurta piispaa Mitrofanosta. 

Kun kaupunkien ruhtinatar sai kuninkaan valtikan ja kruunun, | se sai hyväksi osakseen Kristuksen 
jumalallisesta päätöksestä myös Sinut, autuas Mitrofanos, | jumalallisen elämäsi kirkkauden 
ylentämän jumalisen piispan || oikein johtamaan Hänen kirkkoansa. 

Viisas Mitrofanos, Sinä loistit aurinkoa kirkkaammin armon sätein | ja hyveittesi ja jumalallisten  
oppiesi loistoa. | Sinä valistit kaikki ihmiset opettaen selvästi oikein palvelemaan Kolminaisuuden 
yksiolennollista valtaa, || ja saatoit häpeään mielettömän Areioksen riidanhalun

Toisia stikiiroita, 6.säv. 

Sinä osoittauduit kokonaan pyhitetyksi jumalankantajaksi | pukeutuneena Pyhässä Hengessä  
jumalalliseen, pyhään voiteluun. | Loistavasti Sinä, pyhittäjä, aina kävit kaikkeinpyhimpään | 
säteillen Jumalan antamaa kirkkautta | ja vihkiytyneenä pelastaviin salaisuuksin totisena  
salaisuuksien palvelijana, | totisena kunniakkaana piispana, || ja nyt Sinä rukoilet uskalluksella 
meidän sielujemme puolesta. 

Autuas Mitrofanos, | Sinun elämäsi säteili hyveitten kirkkautta | ja hajotti eksytyksen pimeyden. |  
Sinä, autuaaksi ylistettävä piispa Mitrofanos, | osoittauduit totisesti valonkirkkaaksi auringoksi, | ja 
nyt Sinä olet päässyt asumaan sinne, missä vallitsee illaton valkeus | tultuasi Pyhän Hengen armosta  
päivän lapseksi. | Sen tähden me vietämme jumalallista, valoisaa ja puhdasta muistoasi || ja 
ylistämme Sinua rakkaudella. 

Kohti jumalallista pyrkivä uskon kaunistama ja kirkkaasti jumaloitunut mielesi, | oi Jumalassa viisas 
ja autuas isä piispa Mitrofanos, | tukiskeli kuolevaisessa ja katoavaisessa ruumiissa  
turmeltumattomuutta | ja saavutti ruumiittomien kirkkauden irtautuen himoista, | himottomuuden 
kaunistamana. | Sinä olet meidän kirkas valistajamme ja sielujemme esirukoilija, || kun me ylistämme 
Sinua autuaaksi..

Kunnia... 2.säv. 

Enkelit ja ihmiset ihmettelivät, | papit ja munkit kumarsivat, | kuninkaat ja ruhtinaat kunnioittivat  
enkelten vertaista elämääsi lihassa, | ja Jumala, jota Sinä kunnioitit, antoi Sinulle kunnian. | Oi pyhä 
isä, || rukoile nytkin Häneltä meille armahdusta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Armon tultua on ohitse mennyt lain varjo, | sillä niin kuin liekehtivä orjantappurapensas ei tulessa  
kulunut, | niin Sinäkin, Neitsyt, Neitseenä pysyen synnytit. | Tulisen patsaan sijaan koitti 
vanhurskauden aurinko, || Mooseksen sijaan Kristus, meidän sielujemme pelastus. 
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Virrelmästikiirat, 2.säv. (Malaksoksen runo)

Sinä osoittauduit totisesti Korkeimman suureksi ylipapiksi, | kirkon valistajaksi, uskon 
perustukseksi, | järkkymättömäksi linnoitukseksi, jumalisten muuriksi, | järkkymättömäksi 
pylvääksi ja Kristuksen piispojen tarkaksi ohjenuoraksi. | Sen tähden me hartaasti kunnioitamme 
Sinua, Mitrofanos, || ja kunnioitamme pyhästi pyhää muistoasi. 

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki.

Puhdas kirkko viettää velvollisuutensa mukaisesti riemuisaa, kunniakasta juhlaa | jumalallisena 
muistonasi, oi kunnianarvoisa isä. | Se ilahduttaa uskovaisia ja innostaa ihmiset Herran ylistykseen, 
| veisuin kiittämään Jumalan Sanaa, | joka antoi Sinulle kunnian. || Rukoile, että Hän pelastaisi 
kaikista vaaroista ne, jotka tätä juhlaa viettävät. 

Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.

Sinä, viisas, sammutit jumalattoman Areioksen saastan | hukuttaen sen niin kuin kaiken nielevän  
tulen opetustesi iäti virtaaviin vesiin. | Niiden virvoittamina me uskovaiset ylistämme hartaasti 
veisuin Kolminaisuutta, || jonka puolesta Sinä taistelit lämmöllä asettuen syntiä vastaan. 

Kunnia... 6.säv. 

Tänään on meille koittanut piispan kunnianarvoisa juhla. | Tuoksuvan kevään tavoin se levittää  
uskovaisille hyvää tuoksua | ja kutsuu kaikki kirkot salaiseen riemuun. | Katso, suuri valistaja, 
Kristuksen salaisuuksien palvelija Mitrofanos | tulee vuosittaisena muistopäivänään ja jakaa  
hengellisiä armolahjoja. | Hän loisti maailmassa jumalisuuden säteitä ja karkotti Areioksen 
hulluuden pimeyden korkealta istuimeltaan, | jolle ylhäinen kaitselmus oli hänet ansionsa 
mukaisesti pannut ikään kuin korkeaan lampunjalkaan | levittämään armon valkeutta. | Eihän  
lamppua pidä kätkeä vakan alle. | Ylistäkäämme siis kaikki velvollisuutemme mukaisesti häntä 
veisuin totuuden saarnaajana ja istuimen kaunistajana, || joka nyt rukoilee meidän sielujemme 
puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme.

Tropari, 1.säv. 

Julistaen Kolminaisuuden suurta salaisuutta | Sinä kirkastit kaikille Kristuksen taloudenhoidon. |  
Hengellisen lauman paimenena | Sinä karkotit hengelliset sudet | ja pelastit laumasi niiden 
tuhoisalta turmiolta, | ja se huutaa: Kunnia Hänelle, joka antoi Sinulle voiman! | Kunnia Hänelle,  
joka Sinut ylensi! || Kunnia Hänelle, joka Sinun kauttasi vahvisti oikean uskon! 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Gabrielin julistaessa ilotervehdyksen Sinulle, oi Neitsyt, | tuli yhtä aikaa sen äänen kanssa kaikkien 
Valtias lihaksi Sinussa, | pyhässä arkissa, niin kuin vanhurskas Daavid oli sanonut. | Luojasi 
kantajana Sinä tulit taivaita avarammaksi. | Kunnia olkoon Sinut asunnokseen ottaneelle, | kunnia 
Sinusta ilmestyneelle, || kunnia Hänelle, joka Sinun synnytyksesi kautta on meidän vapahtanut.
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Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatroparit, 3.säv. 

Saatettuasi jumalallisen opin valtaan Sinä, Mitrofanos, | vahvistit kirkon saattaen Areioksen 
häpeään, | sillä saarnaten Isän kanssa yksiolennollisesta Pojasta Sinä tuit uskovaisia. | Rukoile, oi 
pyhittäjäisä, Kristus Jumalaa, || että Hän antaisi meille suuren armon. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta | tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi, | vaan  
ihmiseksi tulleenakin pysyi Jumalana | ja säilytti Sinut, Äitinsä, synnytyksen jälkeen Neitseenä, | 
niin kuin olit ennen synnytystäkin. | Rukoile lakkaamatta, || että Hän lahjoittaisi meille suuren  
armon. 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatroparit, 3.säv. 

Sinusta tuli teoissasi uusi Mooses, | kun sait Jumalan salaisen ilmestyksen vuorella ottaa vastaan 
uskon taulut. | Sinä, Mitrofanos, sääsit ihmisille Kolminaisuuden salaisuuden jumalisuuden. | Sen 
tähden me kaikki uskovaiset kunnioitamme muistoasi || ja rukoilemme Sinun kauttasi suurta armoa. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, | enkeleitäkin puhtaampi, | Sinusta tuli Sanan asumus. | 
Puhdista minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, | ja anna 
minulle, oi puhdas, || esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 

Polyeleon jälkeen katismatroparit, 8.säv. 

Päästyäsi lihan himojen hallitsijaksi Sinut voideltiin jumalallisesti piispaksi. | Oikeauskoisesti Sinä, 
Jumalan innoittama pyhittäjä, paimensit hallitsevaa kaupunkia | ja karkotit jumalallisten sanojesi 
sauvalla harhaoppien pedot. | Sen tähden Sinä, piispa Mitrofanos, sait lopun jälkeen periä 
loputtoman armon, | ja siksi me huudamme Sinulle: Rukoile Kristus Jumalaa, || että Hän antaisi 
rikkomusten päästön meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Veisuin ylistäkäämme taivaallista porttia ja arkkia, kaikkein pyhintä vuorta, | kirkkaasti säteilevää  
pilveä, taivaan portaita, hengellistä paratiisia, | Eevan vapahdusta ja koko maailman suurta kalleutta, 
| sillä hänen kauttaan on tullut pelastus ja muinaisten rikkomusten anteeksianto maailman  osaksi. | 
Sen tähden me hänelle huudamme: Rukoile Kristusta Jumalaa, Sinun Poikaasi, | että Hän lahjoittaisi 
syntien anteeksiannon niille, || jotka Sinun kaikkein pyhintä synnytystäsi hartaasti kumartaen 
kunnioittavat.

Neljännen säv:n 1. antifoni. 

Prokimeni, 1.säv. 

Suuni puhuu tiedon sanoja, || sydämeni pohtii viisautta. 

Liitelauselma: Kuulkaa tämä, kaikki kansat.
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Kaikki, joissa Henki on. 

Esipaimenen evankeliumi. 

Psalmi 50 (51). 

Kunnia... Esipaimenen rukouksien tähden... 

Nyt... Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden... 

Sitten Armahda minua, Jumala... ja stikiira, 2.säv. 

Enkelit ja ihmiset ihmettelivät, | papit ja munkit kumarsivat, | kuninkaat ja ruhtinaat kunnioittivat  
enkeltenvertaista elämääsi lihassa, | ja Jumala, jota Sinä kunnioitit, antoi Sinulle kunnian. || Oi pyhä 
isä, rukoile nytkin Häneltä meille armahdusta.

Jumalansynnyttäjän kanoni irmoksineen (tropareita 6) ja pyhän 2 kanonia (tropareita 8). 
Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän yliuhraaja Mitrofanosta. Ja Jumalansynnyttäjän 
tropareissa: Malaksos. ¨

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 

Jumalan aluton Sana, suo minulle korkeudesta Hengen jumalallinen armo, että se valistaisi minun 
mieleni ylistämään suurta piispaa, joka saarnasi Sinusta Isän kanssa yksiolennollisena. 

Jumalassa viisas Mitrofanos, jumalallinen oli elämäsi, Jumalan mukainen käytöksesi, tulinen intosi, 
siveät tapasi ja puheesi täynnä elämää. Sen tähden Sinä osoittauduit valistajaksi. 

Sinä, autuas, toimit kolmiaurinkoisen Jumalan temppelinä ja opeista niin kuin vedestä 
riemuitsevaksi Jumalan eläväksi kaupungiksi. Niiden kautta Sinä kirkastit maan ääret.

 Avatessasi suusi puhumaan Sinä vedit sisääsi Jumalan hengen ja vuodatit iankaikkisen elämän  
sanoja. Synodin edessä Sinä, viisas Mitrofanos, vahvistit oikean uskon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän ja jumalallisen Hengen kanssa yhdeksi ymmärrettävä aluton Sana tuli nyt viimeisinä aikoina 
lihaksi Sinusta, puhdas, ja asettui säälistä asumaan suopeutensa mukaisesti keskuuteemme. 

Pyhän toinen kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan Metrofaneksen suurta kunniaa. Theofaneksen 
runo. 

1. veisu. Toinen kanoni,  6.säv. 

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu."
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Troparit 

Isä Mitrofanos, seisoessasi ylhäisen kuoron kanssa pappina, Jumalan palvelijana rukoile hartaasti, 
että saavuttaisimme iankaikkiset hyvyydet. 

Autuas isä, valittuna toimimaan Herran puhtaan evankeliumin pappina Sinä käännytit ihmiset 
Jumalan tuntemiseen viisailla kehotuksillasi. 

Jumalan autuuttama viisas piispa, rikkautenasi jumalallinen tieto Sinä vuodatit sydämestäsi elämän 
sanan, joka kasteli himojen kuivettamat sielut. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeettain pyhitetty kuoro ilmoitti jo kaukaa, että Sinä, puhdas, olet totinen Jumalan synnyttäjä, 
kerubeita ja koko luomakuntaa korkeampi. 

3. veisu. Irmossi, 4. säv.

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit 

Sinä, autuas ja Jumalassa viisas, hajotit puheentaitajien koko suunsoiton sanojesi lujalla 
kestävyydellä ja osoitit sen heikkouden Jumalan Sinulle antamalla voimalla. 

Jumalan autuuttama Mitrofanos, Kristuksen seuraajana Sinä sait periä maan päällä Hänen 
istuimensa osoitettuna ansiosi mukaisesti kaupunkien ruhtinaan ensimmäiseksi patriarkaksi. 

Nähtyään mielesi suoruuden ensimmäinen jumalisista ruhtinaista asetti Sinut, Mitrofanos, Jumalan 
tahdon mukaisesti jumalalaisen synodin johtoon. 

Ihaillen Sinussa säteilevää Hengen lahjojen armoa ensimmäisen synodi ylisti Sinua, pyhittäjä, 
Jumalan ja hallitsijan päätöksen mukaisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Maria, kaiken Valtiatar, sait suuria armolahjoja synnyttäessäsi ymmärryksen ylittäen lihassa 
Jumalan, joka osoitti Sinut yhtä aikaa Neitseeksi ja Jumalan Äidiksi. 

3. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 6.säv. 

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Troparit 

Autuas isä, vuodattaen jumalallista suloisuutta huuliltasi Sinä kuivatit jumalankieltämisen karvaat 
lähteet ja juotit jumalisille tiedon jumalallista vettä. 

Pyhitetty jumalankantajaisä, jumalallisen päätöksen valitsemana Sinut voideltiin piispaksi 
kantamaan verettömiä uhreja meidän tähtemme uhratulle Jumalalle.
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Kunniakas piispa Mitrofanos, hauta, jossa puhdas ruumiisi makaa, levittää Jumalan paratiisin tavoin 
meille hyvää tuoksua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, ihmismieli ei kykene käsittämään synnytyksesi sanomatonta syvyyttä, sillä Jumala 
tyhjensi laupeudessaan itsensä Sinun kohtuusi ja pelasti ihmisen. 

Katismatropari, 8.säv. 

Sinä osoittauduit totisesti apostolien elämän ja julistuksen seuraajaksi, | sillä Pietarin tavoin Sinä 
julistit synodin edessä Sanan ja Pojan yksiolennolliseksi Isä Jumalan kanssa | rikkautenasi  
Johanneksen jumalalliset sanat. | Paavalin tavoin Sinä, autuas, uhrasit henkesi laumasi tähden, | ja 
ensiksi kutsutun tavoin näytit meille halatun. | Rukoile siis heidän kanssansa Kristusta, että Hän  
antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalanäiti! | Minä rukoilen Sinua: paranna sieluni tuskat ja anna 
minulle anteeksi rikkomukseni, | joilla minä kurja olen mielettömyydessäni saastuttanut sieluni ja 
ruumiini. | Mitä teenkään silloin, kun enkelit erottavat sieluni syntisestä ruumiistani? | Oi Valtiatar, 
tule silloin avukseni ja ole harras puolustajani, || sillä Sinä olet palvelijasi toivo.

4. veisu. 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 

Sinä istuit ylennettynä korkeimmalla istuimella loistavana isien isänä ylistäen veisuin Herraasi ja 
huutaen Hänelle: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 

Sinä, pyhittäjä, toteutit Kristuksen sanat Pietarille, sillä Sinun tunnustuksesi kalliolle Hän vahvisti 
kirkon perustukset eivätkä tuonelan portit saa siitä koskaan valtaa. 

Epäjumalien uskonto muuttui selvästi Jumalan palvelijaksi Sinun jumalallisen opetuksesi kautta, oi 
isä, ja muutti sen temppelit puhtaiksi, jumalallisesti puetuiksi kirkoiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sanoin selittämättömästi Sinä, ainainen Neitsyt, synnytit kaikkien Valtiaan, pysyit Hänet 
synnytettyäsikin neitseenä ja osoittauduit totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. Sen tähden me julistamme 
Sinua kaiken Valtiattarena. 

4. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 6.säv.  Irmossi 

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa."
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Troparit 

Täynnä jumalallista Henkeä Sinä, pyhitetty isä, karkotit pahat henget ja teit opetuksillasi ihmiset 
Jumalan huoneiksi. 

Pyhällä opetuksellasi Sinä kuvasit luomattoman, yhden Jumalan kolmeen persoonaan 
jakaantuneena, jakaantumattomana ja sekaantumattomana, ja niin valistit jumaliset. 

Pyhitetty Mitrofanos, kuoletettuasi ensin lihan karkailut pidättyväisyydessä, vaivannäössä ja  
rukouksessa, Sinä tulit Luojan jumalalliseksi papiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me ylistämme autuaaksi Neitsyttä porttina, joka antaa pääsyn jumalalliseen, jumalallisena 
hengellisenä paratiisina, pyhityksen sijana ja Jaakobin ihanuutena. 

5. veisu. Irmossi, 4. säv.

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan 
kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat."

Troparit 

Kirkkaan valaisimen tavoin Sinä, viisas, valistit opetustesi kirkkaudella yöhön ja pimeyteen 
joutuneen kansan ja kirkastit kaikki Jumalan tuntemisen salamin. 

Sinä, autuas, julistit kaikille oikeauskoisesti kolmilukuisesta yksiköstä, yksiolennollisesta 
kolminaisuudesta, yhdestä Jumalasta kolmessa persoonassa, jakaantumattomasta, jakamattomasta, 
sekoittamattomasti ja yksinkertaisesta. 

Sinä, Mitrofanos, säteilit aurinkoa kirkkaammin, sillä Sinä hajotit petoksen pimeyden, karkotit 
synkeät pahat henget, pyyhit pois himojen yön ja teit lopun harhaoppien hirveästi mustuudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Morsian, Sinun Poikasi tuli maasta syntyneitten luonnolle lunastukseksi muinaisesta 
kirouksesta ja jumalallisen siunauksen rikkaudeksi. Sen tähden me kaikki uskovaiset kiitämme 
Sinua, siunattu Maria, ja ylistämme Sinua. 

5. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 6. säv.

"Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan."

Troparit 

Isä Mitrofanos, jumalallisesta toteuttaen jumalallista ja puhtain mielin puuttuen puhtaaseen Sinä 
osoittauduit sydämen yksinkertaisuudessa Jumalan nuhteettomaksi papilliseksi palvelijaksi.
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Sinun puhtaat kehotuksesi osoittivat nyt epäjumalien palvelijat Jumalan palvelijoiksi. Saattaen 
heidät arvottomuudesta arvokkuuteen Sinä osoittauduit Kaikkivaltiaan palvelijaksi. 

Armon kutsumana Sinä, pyhittäjä, teit lopun epäjumalien helteestä sanojesi pilvillä ja teit Hengen 
armolla hedelmällisiksi kuivettuneet sydämet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi avioon käymätön, Jumalan armoittama Maria, peljättävän synnytyksen jälkeenkin Sinä säilyit 
Neitseenä, niin kuin olit ollutkin, sillä Sinä synnytit Jumalan, joka tahdollaan uudistaa kaiken. 

6. veisu. Irmossi, 4. säv.

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme."

Troparit 

Kunnioittakaamme veisuin Hengen jumalallista astiaa, Jumalan taivaallista ihmistä, lihallista 
enkeliä, piispojen kaunistusta, viisasta Mitrofanosta. 

Oi autuas, Sinun jumalallisten sanojesi voima ja jumalallisten puheittesi ääni kulki halki maailman 
äärien julistaen kaikille oikeata uskoa. 

Oi Mitrofanos, Hän joka Jumala tuntee kaiken jo ennen tapahtumista, tunsi Sinut äitisi kohdusta,  
pyhitti Sinut ja teki Sinut Hengen astiaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, sanomaton oli Sinussa tapahtunut Sikiäminen, selittämätön synnytykseksi ja 
käsittämätön puhtautesi salaisuus. Sen tähden me aina ylistämme Sinua pelkällä uskolla. 

6. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 6. säv.

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös  turmeluksesta."

Troparit 

Oi pyhitetty isä, Hengen teroittama kielesi koristaa ikään kuin kirjoittajan kynä jumalisten sydämet 
armon sanalla jumalallisessa Hengessä. 

Pyhitetty isä, tuntien jumalalliset salaisuudet Sinä asuit hengelliseen ja johdatit Hengessä uskovaiset 
kaikkeinpyhimpään, Kolminaisuuden valistukseen. 

Kunnianarvoisa piispa, opetustesi virroin Sinä upotit jumalankieltämisen sameat vedet ja 
osoittauduit hurskaitten uskovaisten joukot kastelevaksi joeksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi Jumalan kaunistama, nuhteeton Neitsyt, kylvämättä Sinun kohdussasi lihaksi tullut Sana 
osoittautui täydelliseksi ihmiseksi. Jumalallisesti Hän uudisti luonnot, niin kuin itse tietää. 
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Kontakki, 4.säv. 

Kristuksen piispaa Mitrofanosta, kirkon kirkasta valistajaa, | joka julistit jumalankantajaisien 
keskellä Isän kanssa yksiolennollista Sanaa | ja kaunista ensimmäisenä kuningatarkaupungin 
istuinta | saatuaan selvästi Jumalalta profetian armon, || kunnioittakaamme yhteen ääneen veisuin. 

Iikossi 

Sanomattomien jumalallisten salaisuuksien opettaja, suuri apostoli Paavali, Kristuksen suu, | näki 
kaukaa edeltä tulevan ja kuvasi kuningatarkaupungin istuimen arvoista haltijaa sanoen: | Juuri 
tällaisen ylipapin me tarvitsimme. | Hän on pyhä, viaton, vanhurskas ja tahraton, hänet on erotettu 
syntisistä | ja yhdistetty Hengessä taivaallisiin voimiin korkeudessa. | Uskaltaen astua pyhimpään 
hän seisoo aina armon istuimen edessä rukoille, että meille annettaisiin laupeus ja armo oikeaksi 
avuksi. | Ylistäen siis velvollisuutemme mukaisesti häntä Jumalan armon oikeana vastaanottajana || 
kunnioittakaamme häntä yhteen ääneen veisuin. 

Synaksario 

Saman kuun neljäntenä päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isämme, Konstantinopolin 
arkkipiispaa Mitrofanosta. 

Säkeitä 

Jättäen äitimaan Sinä, autuas Mitrofanos, siirryit sinne, missä kaikkien suuri Isä on. 

Neljäntenä Mitrofanos laskeutui ravitsevaan maahan. 

Muistelemme kilvoitellen elänyttä pyhittäjääitiämme Sofiaa. 

Pyhä pyhittäjämarttyyri Johannes, Monagrian luostarin igumeeni, kuoli säkkiin pantuna ja mereen 
upotettuna. 

Pyhittäjä Halonios pääsi rauhassa loppuun. 

Pyhät Maria ja Martta, Lasaruksen sisaret, pääsivät rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Uskomme, että Hän pystyy pelastamaan kuoleman jälkeen Betaniassa Lasaruksen sisaretkin. 

Heidän esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"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

Oi pyhittäjä, Sinun piispuutesi selkeänä aikana jumalisuuden valkeus koitti kaikille maan äärille, ja 
sen tähden Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala.
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. Korkeudesta innoitettuna Sinä, viisas, paljastit hallitsijalle seuraajasi istuimellasi ja jumalisessa 
mielenlaadussasi kolmanteen asti Kolminaisuuden aitona ja uskollisena palvelijana. 

Kristus otti syliinsä Jumalan kantaman nuoren lapsen ja osoitti hänet piispaksi ja marttyyriksi. 
Hänen esimerkkinsä mukaisesti sinä, viisas, ennustit seuraajasi olevan uuden Paavalin. 

Sinussa asustanut Hengen armo osoitti Sinut profeetaksi, joka näit kauaksi ja ennustit selvästi. Niin 
Sinä, jumalallinen, kerroit ennalta jumalallisen lähtösikin niille, jotka kysyivät Sinulta paljon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Maistettuaan puusta esiisät jäivät paitsi paratiisin nautintoa, mutta maistaessamme Sinun Poikasi 
lihaa, oi Jumalan Morsian, me saamme periä Edenin nautinnon ja elämän. 

7. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 6. säv.

"Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala."

Troparit 

Hengen armon valistamana Sinä, viisas, tulit pyrkiessäsi Jumalaa kohti ja Hänen osallisuuteensa 
valoisaksi tähdeksi, ja Sinä valistat ne, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Hyveellisten tekojen kaunistaman pyhänä temppelinä Sinussa asui pyhästi Kolminaisuus, ja Sinä 
huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Sinä torjuit luomiltasi unen jumalallisesti valvoen ja sait jumalallisen valistuksen, joka teki Sinut 
valon enkeliksi, uskovaisten tukipylvääksi ja piispaksi. 

Jumalansynnyttäjäksi 

Hän, joka istuu kuvaamattomasti Isän helmassa, istuu nyt kuvattavana Sinun helmassasi, oi 
puhdas, pukeutuneena Sinun muotoosi pelastaakseen Adamin uutena Adamina. 

8. veisu. Irmossi, 4. säv.

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."

Troparit 

Hengen veden täyttämän elävöittävän virran tavoin Sinä, Jumalassa viisas, vuodatit jumalisuuden 
vettä, joka kasteli uskovaisten sielut ja opetti aina veisaamaan: Herran luodut, veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Sinä, pyhitetty, osoittauduit Hengen halujen mieheksi ja valituksi astiaksi. Niin Sinä Aleksandrian 
esimiespiispan kysyessä ennustit hänen seuraajaksensa jumalalliset tuntevan ja loistavan, suuren 
Athanasioksen. 
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Sinä, viisas ja autuas, ohjasit kokeneen kapteenin tavoin kirkon laivan oikean uskon tyyneen 
satamaan ja saavutit ylhäisen kaupungin saaden vaivannäkösi palkan Kristus Herralta 
iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, ottaen Sinusta koko ihmisolemuksen yliolennollinen pelasta omasta tahdostaan minut, 
ihmisen, ja osoitti minut osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Sen tähden me riemuiten ylistämme 
Sinua, Neitsyt, veisuin hyvyyksien alkusyynä iankaikkisesti. 

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

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina."

Troparit 

Nöyryydelläsi Sinä, autuas, nöyryytit ylpeän käärmeen, ja puhdas pyrkimyksesi kohti Jumalaa 
ylensi Sinut. Sen tähden me kunnioitamme Sinua ja ylistämme korkeasti Kristusta. 

Jumalassa viisas isä piispa Mitrofanos, Sinä esitit lihaksi tulleen Sanan jumaluuden ja pelastit 
ihmiset eksytyksen orjuudesta karkottaen epäjumalain jumalattomuuden. 

Isä, Sinun elämäsi oli sanojesi mukainen ja Sinun sanasi elämässäsi loistavat. Täynnä Hengen 
päiviä Sinä siirryit ylhäisiin asuntoihin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi siunattu Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, Sinun synnytyksesi lunastamina muinaisesta kirouksesta, 
me veisaamme Sinulle Gabrielin sanoin: Iloitse, Sinä kaikkien pelastuksen alkusyy! 

9. veisu. Irmossi, 4. säv.

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas 
Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!"

Troparit 

Kirjoitettu laki meni ohitse Kristuksen armon ilmestyttyä, ja Aronin pappeus väistyi selvästi Sinun 
piispuutesi edestä, viisas Mitrofanos, niin kuin tähden loisto katoaa auringon kirkkaasti säteilles

Sinä, pyhitetty, sait Jumalan suuren rauhan, sillä Sinun ihanat jalkasi riensivät rauhan tietä julistaen 
sanat ja ymmärryksen ylittävää rauhaa. Sinä pääsit rauhan sijoille asumaan ja jaat rukouksillasi 
meille rauhaa.

Seisoessasi patriarkkojen ja marttyyri joukkojen, pyhittäjien, profeettain ja enkelten päämiesten 
kanssa Kaikkivaltiaan valtaistuimen edessä, rukoile lakkaamatta, että Hän varjelisi uskon 
julistuksen vahingoittumana iankaikkisesta iankaikkiseen. 
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Oi kaiken Kuningas, kolmipersoonainen Jumala, ole meille armollinen piispan rukousten tähden, tee 
loppu kaikesta pahennuksesta kirkossa, hävitä jumalankieltäjävihollisten pauhu ja anna rauha koko 
maailmallesi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalan Äiti, pelasta kiusauksista ja kaikkinaisista ahdistuksista kaikki palvelijasi, päästä 
meidät iankaikkisesta kadotuksesta ja suo meille Poikasi ja Jumalan ilo, kun me rakkaudella 
ylistämme Sinua veisuin ja kunnioitamme jumalallista kuvaasi. 

9. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 6. säv.

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi  
ylistämme."

Troparit 

Sinä, piispa, pääsit asumaan sävyisien maahan tultuasi pahuudettomassa sävyisäksi, ja Sinut liitettiin 
ylhäisiin sotajoukkoihin jumalallisen kirkkauden kaunistamana, täynnä hyveitten valkeutta. 

Sinä, pyhittäjä Mitrofanos, saat katsella enkelten, patriarkkojen, marttyyrien ja apostolien 
jumalallista kirkkautta, ja heidän kanssansa Sinä rukoilet, että ihmisiä rakastava antaisi rikkomusten 
päästön ja elämän oikaisin meille, jotka Sinua ylistämme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Taivaallinen kaste laskeutui Sinun kohtuusi, oi Jumalan armoittama Neitsyt, kuivatti eksytyksen 
virrat ja satoi katoamattomuuden ja lunastuksen kaikille ihmisille Sinun kauttasi. 

Eksapostilario, 3.säv. 

Saatuasi sydämeesi kolminaisen valkeuden | Sinä, Mitrofanos, osoittauduit kirkon suureksi  
valistajaksi. | Sinä valistat ne, jotka uskolla kumartavat || yhtä Jumalaa Kolminaisuudessa.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Sinä, valon kirkas Jumalansynnyttäjä, | osoittauduit valkeuden astiaksi, | sillä Sinun kohdustasi koitti 
ajaton Valkeus maailmaan | ja valista kaikki, || jotka oikeauskoisesti veisuin ylistävät Sinua  
Jumalansynnyttäjäksi.

Kiitosstikiirat, 4.säv. (Malaksoksen runo) 

Pukeutuneena Kristuksen varustukseen ja vyöttäen kupeesi väkevästi vilpittömään totuuteen, | 
kantaen vanhurskauden jumalallista haarniskaa | ja ihanien jalkojesi kenkinä armon evankeliumi, | 
usko kilpenäsi ja Hengen miekkanasi Jumalan Sana || Sinä, Mitrofanos, sammutit vihollisen tuliset 
nuolet.
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Muukalaisen tavoin elämäsi viettäen, | esikuvanasi mittamattomassa laupeudessaan muukalaiseksi 
tullut Kristus, | Sinä, isä Mitrofanos, tulit otolliseksi saamaan ihmeelliset armolahjat. | Jumalallisena, 
uutena profeettana Sinä sielusi vanhuksen kaltaisessa viisaudessa ennustit tulevan selvästi niin 
muukalaisille kuin paikallisillekin. | Sen tähden Sinä, autuas, sait ansiosi mukaisesti osaksesi 
jumalallisen, paremman vieraanvaraisuuden || ja rukoilet nyt pelastusta meille, jotka  uskolla 
ylistämme Sinua veisuin. 

Ikään kuin korkeuden lännestä kutsumana komeetta Konstantinos, | ensimmäinen Kristuksen nimeä 
kantava hallitsijain hallitsija, | löysi Sinut, Mitrofanos, uutena, idästä nousseena aurinkona. | Hän 
kutsui jumalallisten isien, iäti loistavien tähtien, kuoron ensimmäiseen kokoukseen || asettaen Sinut  
Kristuksen kirkon korkeaistuimiselle taivaalle valistamaan ihmiskuntaa jumalisuuden sätein. 

Piispana, Sinä, autuas, | esiin kantaen ylitaivaallista leipää | kannoit itsesi otollisena, verettömänä  
uhrina ja pyhitettynä lahjana Kaikkivaltiaalle, | ja Hän tunsi suitsutuksesi tuoksuvoiteittesi hyvän 
hajun, | Sinun hyveittesi ja jumalallisten tekojesi tuoksun. | Seisoessasi nyt Vapahtajan valtaistuimen 
edessä | Sinä kannat uskalluksella veretöntä uhria || ja valista meidät, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Kunnia... 8.säv. 

Oi viisas Mitrofanos, Sinut osoitettuun valonkirkkaan Äidin, Kristuksen kirkon, isäksi | ja salaisesti  
Sinä toimit taivasten Kuninkaan valitun morsiamen kunniallisena sulhaspoikana | kooten 
näkymättömälle Isälle uskon kautta lukemattomia lapsia. | Pyhässä Hengessä Sinä teit kastealtaan 
monilapsiseksi. | Niin Sinä moninkertaistit saamasi leiviskän | ja sait iloiten astua taivaan  
häähuoneeseen || iloitsemaan esikoisten kuorojen kanssa ja rukoillen meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi armoitettu, avioon käymätön Äiti, | taivaalliset veisaavat Sinun ylistystäsi, | ja mekin  
kunnioitamme selittämätöntä synnytystäsi! | Oi Jumalansynnyttäjä, || rukoile pelastusta meidän 
sieluillemme!

Suuri ylistysveisu, ja päätös. 

Liturgiassa 

Typikonpsalmit, ja autuudentroparit kanonien kolmannesta ja kuudennesta veisuista.
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