
Heinäkuun 6. 
Pyhittäjäisämme Sisoes Suuren muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kirkkaana kuin aurinko on koittanut Sinun juhlava muistosi, | oi autuas pyhittäjä, | säteillen  
hyveellisten tekojesi valkeutta ja valistaen uskovaisten mielet ihmeittesi kirkkaudella. | Sitä 
viettäessämme iloiten me kunnioitamme Sinua || ja ylistämme uskolla autuaaksi Sinua, munkkien 
kerskausta. 

Autuas isä, Sinä elit maanpäällisen enkelin tavoin | kuihduttaen ruumiisi pidättyväisyydessä ja  
valvomisessa | ja alati pitäen mielessäsi kuoleman. | Sinä kasvoit jumalisuudessa suuresti kohoten 
korkeimpaan toivottuun. || Niin Sinä pääsit totisesti huipulle. 

Mieleltäsi pyhä, jumalallinen, viisas isä, | ymmärryksen ylittävä ihme tapahtui nukkuessasi, | kun 
pyhien joukko tuli äkkiä paikalle. | Sinun kasvosi säteilivät auringon tavoin todistaen kaikille sielusi 
salamoivasta puhtaudesta || ja siitä, minkälaisen lopun sait. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi veisuin ylistettävä, minä rukoilen Sinua, | Kuninkaan puhdasta palatsia: | Puhdista minun  
mieleni, jonka kaikkinaiset synnit ovat tahranneet, | ja tee se ylijumalallisen Kolminaisuuden 
ihanaksi asumukseksi, | että minä, Sinun kurja palvelijasi, || voisin pelastuneena ylistää Sinun 
voimaasi ja mittaamatonta armoasi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Niin kuin Simeon Sinulle sanoi, | Sinä nuhteeton ja puhdas sait sydämeesi kaksiteräisen miekan ja se 
haavoitti sisimpäsi ja mielesi, | kun näit Poikasi puulta riippumassa. | Sen tähden Sinä huusitkin: | 
Pitkämielinen Poikani, älä ylenkatso minua, || vaan kiiruhda nousemaan ylös, niin kuin edeltä sanoit.

Tropari, 1.säv. 

Sinä, oi jumalankantaja isämme Sisoes, | tulit erämaan asukkaaksi, | ruumiilliseksi enkeliksi | ja  
ihmeiden tekijäksi: | saatuasi paastolla, valvomisella ja rukouksilla taivaalliset lahjat | Sinä parannat 
sairasten taudit ja sielut, jotka luoksesi uskossa tulevat. | Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi Sinulle 
voiman. | Kunnia Hänelle, joka Sinut seppelöi. | Kunnia olkoon Hänelle, || joka Sinun kauttasi 
kaikille parannusta vuodattaa.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv. 

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

Isä, tee eläväksi minut, joka olen himojen kuolettama, kun nyt seisot suurella uskalluksella elävien 
Elämän edessä. 

Autuas isä Sisoes, rakkaudella torjuen lihan rakkauden Sinä seurasit halulla kutsujaasi. 

Saatuasi sydämeesi aineettoman kirkkauden Sinä, isä, valistuit ja hävitit himojen koko synkeyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, joka synnytit Vapahtajan, kaikkien tyyneyden, pelasta minut, joka olen joutunut 
kaikkinaisten hekumain aallokkoon. 

3. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Lihan Sinä, pyhittäjä, alistit vakaasti järjelle ja osoitit, että himojen orjuus ei voinut masentaa 
sieluasi. 

Vaivannäöllä Sinä, pyhittäjä, viljelit viisaasti sielusi kynnöstä ja kasvatit himottomuuden ja 
ihmeitten tähkän. 

Kristuksen jälkiä seuraten Sinä, kunniakas, pukeuduit elävöittävään kuoletukseen. Sen tähden Hän 
antoikin Sinulle armon nostaa ylös kuolleita. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme sinua, puhdas, pyhityksen sijaa ja hengellistä pöytää, joka otit vastaan leivän, 
Kristuksen, kaikkien elämän. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Katismatropari, 1.säv. 

Hyveistä huolehtien Sinä, viisas, kuoletit kiinteällä pidättyväisyydellä lihan hekumat. | Niin Sinä,  
isä, kasvoit hyvin nousussa ja saavutit taivaan polun, | ja nyt Sinä, isä Sisoes, || seisot aina enkelten 
kanssa Kristuksen edessä. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Armon saarnaaja, joka Hengen kautta tunsi sisimmässäsi olevan Jumalan, | kutsui Sinua, oi Neitsyt, 
äitinsä kielen kautta Jumalan ravitsijaksi ja Äidiksi, | ja synnyttyänsä näytti sormellaan Hänet  
Karitsaksi, || joka huonomman omaksumalle ottaa pois maailman synnin. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv.

Oi Kristus, kun viaton Äitisi näki Sinut ristille levitettynä, hän huusi: | Oi Isän ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, | mitä on tämä Sinun sanomaton taloudenhoitosi, || jolla Sinä, Laupias, pelastit 
puhtaitten kättesi luomuksen? 

4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Hengen sateen kautta Sinä, autuas isä, vuodatit ihmeitten virtoja, jotka puhdistavat uskolla Sinua 
lähestyvien saastan. 

Sinä, pyhittäjä, puhdistit sielusi kokoöisin ja joka päiväisin rukouksin ja osoitit sen Kolminaisuuden 
huoneeksi. 

Autuas isä, paeten Sinä etäännyit erämaihin ja odotit Häntä, joka pelastaa Sinut masennuksesta ja 
pahasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Habakuk näki muinoin Sinut, nuhteeton, louhimattomana vuorena, jolta ilmestyi Jumala ja uudisti  
meidät, jotka olimme turmeltuneet. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Toimien kolmiaurinkoisen jumaluuden temppelinä Sinä hävitit sielustasi himojen epäjumalankuvat. 

Kuoletettuasi lihasi mielen Sinä, jumalankantaja, herätit kuolleita armon avulla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, joka synnytit elämän Auringon, valaise minut, joka olen himojen tyystin 
pimentämä. 

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." 
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Troparit 

Isä, Sinä vältit hengellisen meripedon tuhoisuuden omaksuttuasi pidättyväisyyden, vilpittömän 
rakkauden, vakaan nöyrtymisen ja lujan rakkauden Kristukseen.

Kristus ohjasi kohti itseään Sinun askeleesi, autuaaksi ylistettävä jumalankantaja, voimallinen teki 
selvästi Sinut voimalliseksi polkemaan käärmeitten ja skorpionien päitä. 

Pyrkiessäsi kohti Jumalaa Sinä, jumalankantajaisä, jumaloiduit selvästi ja täysin rakastaessasi 
valkeutta tulit valkeudeksi, maanpäälliseksi enkeliksi ja taivaalliseksi ihmiseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Maria, Sinä neitseyden puhdas aarre, puhdista minun mieleni himojen synkeydestä ja 
täytä minun sydämeni armolla ja vanhurskaudella. 

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." 

Synaksario 

Saman kuun kuudentena päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Sisoes Suurta. 

Säkeitä 

Jumalallisen Hengen taulu Sisoes kirjoitettiin kuoltuaan Jumalan tauluun. 

Kuudentena nuhteeton Sisoes meni maasta taivaaseen. 

Samana päivänä muistelemme pyhän marttyyrineitseen Loukian, Reksoksen, Bikarioksen ja monien 
muitten Kampaniassa kärsineitten taistoa. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Astiosta (tai Asteiosta), Dyrrakhionin piispaa. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä apostoleja Arkhipposta, Filemonia ja Onesimosta, sekä pyhiä 
marttyyreja Apolloniosta, Aleksandrionia ja Epimakhosta. 

Miekka surmasi Loukian ja Reksoksen kanssa kuolleet kaksikymmentäneljä marttyyria. 

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

7. veisu. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 
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Troparit 

Puhdistetuin mielin Sinä sait ottaa vastaan Hengen koko kirkkauden ja tulit niiden valistajaksi, jotka 
huutavat uskolla: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Pidättyväisyyden jumalallisella tulella Sinä poltit synnin ohdakkeet ja siirryit hengelliseen 
valkeuteen huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pelasta minut, Vapahtaja Äiti, joka olen syntien pahuuden syvyyden vallassa, että voisin 
pelastuneena ylistää Sinun suojelustasi. 

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä  
kaikkina aikoina." 

Troparit 

Jatkuvin rukouksin ja anomuksin Sinä karkotit sielustasi himojen saastan ja puhdistit mielesi silmät. 
Sen tähden Sinut, Sisoes, suotiin profeetallisesti nähdä tuleva ja Sinä veisasit: Ihmiset, korkeasti 
ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Enkelimäisesti Sinä, pyhittäjä, elit ruumiissasi ja sait voiton vihollisjoukoista. Sen tähden Sinä, isä, 
pääsit iloiten aineettomaan elämään, jossa enkelijoukot asuvat. Heidän kanssansa Sinä nyt huudat: 
Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Oi jumalankantajaisä, puhdista minun sieluni aineeseen hullaannuttavista himoista pyhillä 
rukouksilla Jumalan edessä ja pelasta minut vankeudesta, johon olen joutunut, että voisin puhtaasti 
veisata: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta kaikkina 
aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hengen pyhittämä Sinä, puhdas Neitsyt, sait kohtuusi ihmisluonnon Luojan ja synnytit Hänet 
selittämättömästi. Häntä lakkaamatta veisuin ylistäen me huudamme: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, 
veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä  
kaikkina aikoina." 
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9. veisu. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset ||  kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Isä, Sinun nukkumisesi aikana tapahtui peljättävä ihme, sillä kasvosi loistivat aurinkoa kirkkaammin 
ja pyhien kuorot tulivat ottamaan henkesi ja viemään sen Jumalan ja Luojan eteen.

Kun Sinä, autuas, nautit nyt jumalallisesta kauneudesta asemaltasi jumaloituneena ja Hänen suurta 
kirkkauttaan säteillen, päästä himojen synkeästä saastasta meidät, jotka uskolla ylistämme valoisaa 
muistoasi. 

Ylistettävä pyhittäjäisä, Sinä olit vanhurskas, nuhteeton, kaikkea pahaa karttava ja pahuudeton 
palvellessasi pyhästi Jumalaa. Sen tähden Kolminaisuus lepäsi Sinun sydämessäsi, oi ylistettävä, ja 
nyt Sinä saat selvästi nauttia Hänestä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, minun töissäni ei ole mitään pelastavaa, sillä kuljettuani vastustajan polkua ole täynnä 
pimeyttä. Mutta valista minut, Sinä josta meille koitti Valkeus Valkeudesta, älä ylenkatso minua 
joutuessani hirveään tuhoon. 

Irmossi 

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset ||  kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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