
Heinäkuun 9. 
Muistelemme pyhää pappismarttyyri 
Pankratiosta, Tauromenian piispaa 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Kun opetuslasten pylväät kiersivät koko maailmaa tukien, | he löysivät Sinut, autuas isä, kalliiksi 
kiveksi, jolle perustaa kirkko | ja joka tuhoaa epäjumalien pylväät ja temppelit || lihassa luoksemme  
tulleen Sanan jumalallisella voimalla. 

Sanalla karkottaen kavalien henkien pahuuden Sinä, marttyyri Pankratios, | teit Hengen armolla  
ihmiset hengellisiksi. | Sinä aukaisit heidän sydämensä vaot ja kylvit jumalallisen siemenen. | Sen 
Sinä kannoit taivaalliselle Viljelijälle || ja nyt Sinä rukoilet uskolla Sinua ylistävien puolesta. 

Hengellisellä säteilyllä Sinä teit lännen idäksi tuoden sinne jumalallisen tiedon auringon, | joka oli 
koittanut ymmärryksen ylittäen meille Neitseestä. | Taistelussa laskien Sinä isä Pankratios, nousit  
illattomaan valkeuteen, || jossa kuvastimien kadottua saat katsella halajamaasi kilpasi asettajan 
kauneutta. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Oi Hyvä, Sinä suojelet kaikkia, jotka uskolla turvaavat väkevään käteesi, | sillä vaaroissa ja 
ahdistuksissa ei meillä syntisillä ole Jumalan edessä toista esirukoilijaa, | kun monet rikkomukset 
meitä maahan painavat, | oi Korkeimman Jumalan Äiti. | Sen tähden me lankeamme Sinun eteesi: ||  
Päästä palvelijasi kaikista vaaroista! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Nähdessäsi kaiken Luojan kärsivän monia häväistyksiä ja ristille ylennettynä | Sinä, puhdas, 
huokasit sanoen: | Oi korkeasti veisattu Herra, minun Poikani ja Jumalani, | kuinka Sinä, Valtias, 
kärsit lihassa kunniattomuutta halutessasi antaa luodullesi kunnian? || Kunnia Sinun suurelle  
laupeudellesi ja alentumisellesi, oi ihmisiä rakastava! 

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa 
koit hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit  
uskosi tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Pankratios, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni. Theofaneksen 
runo. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

"Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, | joka on väkevällä käsivarrellaan tehnyt suuria ihmeitä | ja on 
pelastanut Israelin, || sillä Hän on ylistetty!" 
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Troparit

Kirkko tuntee Sinut, Pankratios, ylen kalliiksi kiveksi, jonka sanojen perustaan se aina tukeutuu. Sen 
tähden se kunnioittaa tänään Sinun muistoasi. 

Julistaen kolmilukuista yksikköä, yhtä luonnon ykseydessä, Sinä sammutit jumalankieltämisen usvan 
ja valistit säteilevin opetuksin kansat. 

Kynnettyäsi jumalallisten sanojesi auralla ennen vääräuskoisuuden paahteen kuivattamat sydämet 
Sinä, Pankratios, osoitit ne selvästi hedelmällisiksi uskon kautta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Valtiatar, Sinusta koitti valkeuden antaja Jeesus Herra, joka valistaa maan ääret. Hänen 
kauttansa pimeydessä ja varjossa olleet saivat nähdä valkeuden. 

3. veisu. Irmossi

"Vahvista sydämeni, | että aina täyttäisin Sinun tahtosi, oi kaikkivoimallinen Kristus Jumala, | joka 
olet vetten päälle toisen taivaan vahvistanut || ja olet maan vetten päälle perustanut." 

Troparit 

Hengen vahvistamana Sinä, ylistettävä, karkotit kavalat henget ja rukoustesi vivulla hajoitit 
epäjumalien temppelin pystyttäen kirkon. 

Pyhittäjä Pankratios, kalliilla puheellasi Sinä kitkit maineettomuuden ohdakkeet ja istutit sieluihin 
pelastavat opit, jotka johtavat hyveitten lisääntymiseen. 

Havaittuaan Sinut, kunnianarvoisa, jumalallisen Hengen puhtaat säteet vastaanottaneeksi astiaksi, 
opetuslapsista suurin lähetti Sinut länteen poistamaan jumalankieltämisen usvaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua, aviota tuntematon Neitsyt, valon täyttämää pilveä, 
Jumalan kultaista, taivaita avarampaa astiaa ja korkeuteen johtavia portaita. 

Irmossi 

"Vahvista sydämeni, | että aina täyttäisin Sinun tahtosi, oi kaikkivoimallinen Kristus Jumala, | joka 
olet vetten päälle toisen taivaan vahvistanut || ja olet maan vetten päälle perustanut." 

Katismatropari, 4.säv. 

Pyhitetty Pankratios, Sinä osoittauduit jumalisuuden voittoisaksi puolustajaksi | ja nyt Sinä seisot 
taivaissa ruumiittomien kanssa rukoillen, || että Herra pelastaisi meidät. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi puhdas Neitsyt, | ota vastaan meidän rukouksemme, | kun me turvaamme suojaasi, | äläkä lakkaa 
rukoilemasta ihmisiä rakastavaa, || että Hän pelastaisi palvelijasi. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.

Nähdessäsi Poikasi ja Herran puulle ripustettuna | Sinä valitit äidillisesti valittaen ja huusit: || Voi! 
Kuinka kärsit, rakas Poikani! 

4. veisu. Irmossi

"Profeetta Habakuk, | joka hengessään näki ennalta Sanan lihaksitulemisen, ennusti lausuen: | 
"Aikojen kuluessa ja vuosien täyttyessä tulee tunnetuksi ennustus." || Kunnia olkoon voimallesi, oi 
Herra!" 

Troparit 

Viisas Pankratios, osoittauduttuasi Lohduttajan tulessa tulihenkiseksi Sinä poltit eksytyksen. 
Lamppuna säteillen Sinä johdatat tietämättömyyden merelle hukkuvat jumalallisen tahdon 
satamaan. 

Pietari lähetti Sinut, Jumalassa viisaan, kulmakivestä vuotaneen veden täyttämänä uutena virtana 
kastelemaan kuivettuneita sieluja ja kuivettamaan jumalattomuuden virtoja jumalallisen saarnan 
virroilla. 

Jumalallista kauneutta säteilevä elämäsi mustasi kaikkien pahojen henkien kiihkon. Hajottaen 
jumalankieltämisen pimeyden Sinä osoitit päivän lapsiksi ne, jotka rakkaudella kuuntelivat 
opetuksiasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas, veisuin ylistettävä Neitsyt, sinä synnytit lihaksi tulleen Sanan kahdessa olemuksessa ja 
tahdossa. Ihmeellisesti Hän ilmaisi eksytyksen orjuuttamille portit pelastukseen. 

5. veisu. Irmossi

"Oi Jumalan Poika, anna meille rauhasi, | sillä muuta Jumalaa kuin Sinut emme tunne. | Sinun 
nimeäsi me avuksi huudamme, || sillä Sinä olet elävien ja kuolleitten Jumala." 

Troparit 

Sinä, pyhitetty, pyydystit ihmisiä ihmeitä tekemällä, sanalla Sinä hajotit temppeleitä ja rakensit 
ihania kirkkoja ihmisten uudistumiseksi. 

Verilläsi Sinä värjäsit papillisen asusi, pahojen henkien veret Sinä kuivatit ja nousit voittajana 
taivaaseen saamaan voiton seppeleen. 

Isä, Sinä salaisuuksien papillinen palvelija, Sinun kasvojesi edestä sortui epäjumalien muuri, 
pakanoille avautui portti ja uskovaisten sydämiin annettiin jumalallinen armo. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohtuusi, oi puhdas, laskeutui kasteen tavoin Kristus ja kuivatti monijumalaisuuden kasteen. 
Hän vuodatti Jumalan tuntemisen veden eksytyksen helteessä oleville. 
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6. veisu. Irmossi

"Profeetta Joonan tavoin rukoilen Sinua, oi Laupias, | nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja 
pelasta minut, kun huudan: | Kunnia olkoon Sinulle, || oi maailman Vapahtaja!" 

Troparit 

Armoitettuaan Sinun mielesi runsaalla kirkkaudella Jeesus, kaikkien valistus ja Jumala, pelasti 
ihmiset Sinun sanasi kautta sanattomuudesta. 

Sinä, Pankratios, pelastit ihmiset epäjumalien inhottavan veren pirskottamiselta ja karitsan tavoin 
uhrattuna Sinut kannettiin elävänä uhrina Jumalalle. 

Viisas marttyyri Pankratios, Sinä salaisuuksien papillinen palvelija, Jumalan evankeliumin pappina 
Sinä sinetöit kirkkaasi jumalalliset opetuksen omalla verelläsi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, joka synnytit Kristus Vapahtajan, palauta pelastuksen ja elämän valkeuteen minut, 
joka ole hedelmättömien ajatusten hyökkäyksiin hukkunut. 

Irmossi 

"Profeetta Joonan tavoin rukoilen Sinua, oi Laupias, | nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja 
pelasta minut, kun huudan: | Kunnia olkoon Sinulle, || oi maailman Vapahtaja!" 

Synaksario 

Saman kuun yhdeksäntenä päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Pankratiosta, Tauromenian 
piispaa. 

Säkeitä 

Tarjoutuen itse perustukseksi Pankratios rakensi kilvoituskivistä huoneen. 

Yhdeksäntenä Pankratios saavutti Kaikkivaltiaan huoneen. 

Pyhät marttyyri Andreas ja Probos kuolivat tulessa. 

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

7. veisu. Irmossi

"Oi Vapahtaja, | tuli ei koskettanut eikä kiusannut pätsissä nuorukaisia. | Kaikki kolme veisasivat 
ikään kuin yhdestä suusta ja ylistivät lausuen: || Kiitetty on meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Saatuasi ensin kasteen vedessä Sinä, Pankratios, sait oman veresi kasteen ja siirryit iloiten 
Kristuksen tykö. Sinä, aina autuaaksi ylistettävä, asut nyt Hänen kanssansa asemaltasi kirkkaasti 
jumaloituneena. 
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Kristuksen pyhitetty papillinen palvelija, hirveyksien suolaveteen uponneet Sinä nostit sanojesi 
koukulla ja rukoustesi pyhitetyllä vedellä Sinä kuivatit vääräuskoisuuden samean syvyyden.

Totisesti murtumaton kallio pani Sinut, viisas papillinen saarnaaja, pyhitetyn kirkon 
murtumattomaksi perustukseksi, johon lapsellisen vihollisen kaikki pahuus murtuu. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Löydettyään yksin Sinut, oi Jumalan Morsian, täysin puhtaaksi Jumalan puhdas Sana syntyi Sinun 
kohdustasi ja puhdistaa nyt uskovaiset siitä saastasta, jonka himojen hillittömyys on meissä 
aiheuttanut. 

8. veisu. Irmossi

"Papit, veisuin ylistäkää Luojana ja Herrana Häntä, | jota enkelit ja kaikki sotavoimat pelkäävät. | 
Nuorukaiset, ylistäkää, ja ihmiset, kiittäkää || ja suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Moninaisten kiusausten tulen koettelemana Sinä, viisas, säilyit vahingoittumattomana mielesi 
kirkkaan näkemisen karaisemana ja osoittauduit monijumalaisuuden aineen leikkaavaksi miekaksi. 

Sinä, Jumalassa viisas, johdatit ihmisiä Kristuksen tuntemiseen, Sinä teit selvästi ihmeitä ja 
tunnustekoja ja ennustit tulevaa Lohduttajan innoittamana Jumalan profeettana. 

Sinä osoitit ihmisille Luojan kuvan, johon Hän oli vapaaehtoisesti pukeutunut meihin 
yhdistyessään, ja sen kautta Sinä teit ihmetekoja hävittäen vihattavan monijumalaisuuden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohtuusi, oi Neitsyt, laskeutui Kristus, ainoa Hyväntekijä, kasteen tavoin ja kasteli koko 
luomakunnan totisesti kuivattaen epäjumalain hulluuden sameat virrat. 

Irmossi 

"Papit, veisuin ylistäkää Luojana ja Herrana Häntä, | jota enkelit ja kaikki sotavoimat pelkäävät. | 
Nuorukaiset, ylistäkää, ja ihmiset, kiittäkää || ja suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Uskovaiset, ylistäkäämme Neitsyttä, | elämän lähdettä, | kultaista lampunjalkaa, | elävää 
temppeliä, | puhdasta häämajaa ja taivasta || ja maata korkeampaa Jumalansynnyttäjää." 

Troparit 

Niin sielusi kuin mielesikin Pietarin säteilevän kirkkauden valistamana Sinä, Pankratios, saavuit 
kirkkaan tähden tavoin länteen valistaen opetuksillasi tietämättömyyden syvyyteen langenneita.
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 Tuntien kuvan alkukuvaan kohdistuvan kunnian Sinä, kunniakas, näytit kaikkialla Jeesuksen,  
meidän Jumalamme puhdasta kuvaa pahojen henkien kuvien poistamiseksi. 

Pyhitetty Pankratios, Sinä piispojen kunnia ja marttyyrien kaunistus, loistavana pyhässä 
kirkkaudessa Sinä säteilet marttyyriuden valkeutta nähden riemuitsevin sieluin Sinussa näkyvän 
Jumalan kunnian.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra, sääli meitä, jotka veisuin ylistämme sanomatonta syntymääsi Neitseestä. Oi ainoa ihmisiä 
rakastava, päästä hänen rukoustensa tähden meidät kiusauksista, himoista ja ahdistuksista. 

Irmossi 

"Uskovaiset, ylistäkäämme Neitsyttä, | elämän lähdettä, | kultaista lampunjalkaa, | elävää 
temppeliä, | puhdasta häämajaa ja taivasta || ja maata korkeampaa Jumalansynnyttäjää." 

Eksapostilario, 3.säv. 

Uskon kallio Pietari asetti Sinut, marttyyri isä Pankratios, | kirkon vahvaksi pylvääksi ja 
perustukseksi. || Varjele hänen kanssansa laumaasi Hagarin vahingolta. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Me kaikki uskovaiset tuomme Sinut, Jumalansynnyttäjä, | välittäjäksemme Poikasi ja Jumalasi 
eteen, | jonka kanssa olemme ristiin naulitut. | Älä lakkaa rukoilemasta || uskolla ylistystäsi  
veisaavien puolesta. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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