
Kesäkuun 12. 
Pyhittäjäisämme Onufrioksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

(Pyhittäjäisä Arseni konevitsalaisen tekstit löytyvät Juhlamineasta, OKJ 1987.)

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Jumalassa viisas autuas isä Onufrios, | taluta minut, joka nyt asun himojen erämaassa, | hyveitten  
suoralle tielle esirukouksillasi, katumuksen polulle, | Jumalan käskyjen täyttämiseen ja hyvyyksien 
ehtymättömään nautintoon, || että voisin iloiten viettää muistojuhlaasi. 

Jumalassa viisas pyhittäjäisä Onufrios, | tulevaisuuden toivon avulla Sinä kestit yön kylmyyden ja 
päivän helteen. | Sinä, pyhä, kuoletit maanpäälliset jäsenesi ja saavutit taivaallisen elämän || päästen  
häähuoneeseen katselemaan iloiten Luojasi teeskentelemätöntä kauneutta. 

Jumalassa viisas autuas isä Onufrios, | jättäen maailman hämmingin Sinä kohosit ylimaalliseen 
korkeuteen. | Halatessasi hyvyyksien lähdettä Sinä totisesti saavutit halajamasi. || Säteillen sieltä  
tulevaa kirkkautta tempaa esirukouksillasi meidät syntien pimeydestä.

Kunnia... 6.säv. 

Pyhittäjäisä, kaikkeen maahan levisi sanoma uroteoistasi. | Sen tähden Sinä saitkin taivaissa vaivojesi 
palkan. | Sinä tuhosit pahojen henkien joukot ja ylsit enkelien tasolle, | joiden elämää pidit 
nuhteettomasti esikuvanasi. | Kun Sinulla on uskallus Herran edessä, || rukoile hartaasti meidän 
sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Suuria armolahjoja sait Sinä osaksesi, | oi puhdas Neitsyt, kunniallinen Jumalansynnyttäjä, | sillä 
Sinä synnytit lihassa yhden Kolminaisuudesta, | elämän antajan Kristuksen, || meidän sielujemme 
pelastukseksi!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka Sinä kestät häpeällisen kärsimyksen?

Virrelmästikiirat, 4.säv. 

Jumalallinen Onufrios, | halaten ymmärryksen ylittävää autuutta | Sinä pidit pidättyväisyyttä  
nautintona, köyhyyttä rikkautena, | omaisuudettomuutta totisena omaisuutena | ja alhaisuutta 
kunniana. || Niin Sinä saavutitkin halajamasi ja asut nyt pyhien asumuksissa.

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. 

Kääntymättä Sinä kävit loppuun kilvoituksen tien ja säilytit uskon. | Sen tähden Sinä, isä, saitkin 
vanhurskauden seppeleen, | jonka on valmistanut Sinulle Kristus, | Hän joka jakaa palkinnot ansion 
mukaisesti | ja lahjoittaa kunnian ja korvaa vaivannäön. || Rukoile nytkin, että Hän pelastaisi meidät  
vaaroista.
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Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä. 

Sinä, Jumalassa viisas, | kukistit kaiken hekumallisuuden ja kielsit ruumiisi. | Aistisi Sinä katkeroitit 
pidättyväisyyden tuskissa ja vaivannäössä, | kärsivällisenä kiusauksissa ja vaaroissa. || Sen tähden 
Sinä saitkin loppumattoman ja iankaikkisen nautinnon ja sanomattoman ilon.

Kunnia... 8.säv. 

Me, munkkien joukot, kunnioitamme Sinua, Onufrios, opettajanamme, | sillä Sinun kauttasi opimme 
kulkemaan totisesti suoraa polkua. | Autuas olet Sinä palveltuasi Kristusta | ja saatuasi  voiton 
vihollisen voimasta, | Sinä enkelten seuralainen ja pyhittäjien ja vanhurskasten kumppani. || Rukoile 
heidän kanssansa, että Herra armahtaisi meidät sielujamme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään vasikkansa vapaaehtoisesti puulle ripustettuna | tahraton emo valitti katkerasti ja huusi: | 
Voi rakas lapseni! | Miten heprealaisten kiittämätön joukko maksaakaan Sinulle, rakkaimpani, || 
halutessaan tehdä minut lapsettomaksi!

Tropari, 1.säv. 

Sinä, oi jumalankantaja isämme Onufrios, | 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, jonka akrostikon 
on: Rakkaudella veisaan ylistyksen Onufriokselle. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Koko Kristus asui Sinussa, kunniakas, autuas Onufrios, Sinä hylkäsit maailman ja epävakaan 
kunnian ja nautit nyt ansiosi mukaisesti Hänen ilostaan. 

Sinä, jumalallinen, tutkiskelit Kristuksen lakia, hyveissä Sinä osoittauduit hedelmälliseksi elämän 
puuksi ja uroteoissasi toit esille jumalallisten parannusten armon. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinut, oi puhdas, tunnetaan viisauden huoneeksi, sillä Sinun puhtaista veristäsi Jumala otti lihan ja 
mentyään ristille antoi meille himoista vapautumisen. 

3. veisu. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaamme." 

Troparit 

Sinä, Onufrios, otit kantaaksesi Kristuksen ikeen haluten jalan käymättömissä erämaissa olla yksin 
Hänen seurassaan ja nauttia Hänen jumalallisen kunniansa ihanuudesta. 

Sinä, isä, valistuit tiedon valkeudessa, hajotit himojen usvan ja sait sydämesi himottomuuden lain 
taulut. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainainen Neitsyt jumalansynnyttäjä, sammuta sääliväisenä esirukoustesi pisaroin minun sydämeni 
polte, avaa minulle säälin lähde. 

Irmossi 

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän  
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaamme." 

Katismatropari, 4.säv. 

Sinä, pyhittäjä, lähdit kauas | ja asuit erämaissa luottaen aina Herraan, | joka pelasti Sinut hirveyksistä. | 
Niin Sinä, autuas, olit Herran mieleen | ja saavutit taivasten iankaikkisen valtakunnan. | Muista nyt 
siellä asuessasi meitä, || jotka Sinua kunnioitamme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Jumalallisella synnytykselläsi Sinä, puhdas, | uudistit maasta syntyneitten himojen turmeleman 
kuolevaisen olemuksen | ja nostit kaikki kuolemasta turmeluksettomuuden elämään. | Sen tähden  me 
kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, ylistetty Neitsyt, || niin kuin ennustitkin. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.

Voi silmieni valkeus, | kun Sinut ylennettiin, Sinä ylensit muinoin langenneet, | mutta minut painoit  
ylennykselläsi maahan. | Poikani, ota vapaaehtoisesti vastaan kärsimys meidän tähtemme, | kestä 
risti, naulat, sieni ja keihäs, | joiden kautta annat || himottomuuden armon palkinnon. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 
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Troparit 

Järkkymättömästi Kristuksen nojautuen Sinä, Onufrios, hajotit pahojen henkien aallokon kuin 
vaahdon. 

Timantin tavoin Sinä kestit kärsivällisenä helteen ja pakkasen ja teit lopun pahojen henkien taistosta. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi Jumalansynnyttäjä, ota Poikasi valkeudella pois minun sieluni kurjuus ja liitä minut 
pelastukseen. 

5. veisu. Irmossi

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä 
paitsi Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Kannettuasi mielesi polttouhrina meidän tähtemme ristin kuoleman kärsineelle Sinä tulit ansion 
mukaisesti osalliseksi Hänen kunniastaan ja Hänen perillisekseen. 

Sinä, autuas pyhittäjä Onufrios, teit hyvein itsesi säteileväksi temppeliksi ja säteilet jumalallisen 
kirkkaasti jumalallisten ihmeitten salamoita. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, synnytit hyvyyden antajan Kristuksen. Oi Neitsyt, paranna 
laupeudessasi nyt minutkin, joka olen himojen pahassa aallokossa. 

6. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Pyhittäjä Onufrios, Hengen tuulten ohjaamana Sinä laskit tyyneen satamaan jätettyäsi 
pidättyväisyyden kautta lihan painon. 

Jumalallisen pyrkimyksen jumaloittamana sinä, autuas Onufrios, tulit maanpäälliseksi enkeliksi, 
sillä esikuvanasi oli Johanneksen ja Eliaan elämä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Himojen tuskissa ja rikkomuksiini kompastuen minä rukoilen, oi puhdas: Annan ilon synnyttäjänä 
minulle pääsy pahoista teoistani. 

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 
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Kontakki, 8.säv. 

Saatuasi sydämeesi hengellisen ja taivaallisen valkeuden | Sinä, Onufrios, osoittauduit  
Kolminaisuuden astiaksi. | Nyt Sinut on luettu enkelten joukkoon || ja Sinä veisaat: Halleluja! 

Iikossi

Oi rakkauden ylen kirkasta valkeutta! Oi kaikkien hyveitten huippua! Se täyttää alati taivaalliset 
joukot ilolla ja armolla, se asusti pyhissä patriarkoissa, profeetoissa ja apostoleissa. Toimita se 
heidän rukoustensa kautta meihinkin asumaan, että voisimme heidän kanssansa veisata Jumalalle: 
Halleluja! 

Synaksario 

Saman kuun 12. päivä muistelemme pyhittäjäisäämme Onufrios Egyptiläistä. 

Säkeitä 

Isä, Sinä ylitit yhden vaipan käskyn eläen lopulta alastomana. 

Kahdentenatoista vaipaton Onufrios otettiin elämästä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Pietari Athoslaista. 

Säkeitä 

Sinullekin, Pietari, Kristus ojensi oikean kätensä ja pelasti Sinut elämän mereltä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Antoninaa. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Johannes Sotilasta, pyhittäjä Zenonia ja piispa Trifylliosta 
sekä pyhittäjä Ioulianosta Dagatoksesta (tai Dagazoksesta). 

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

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli 
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Rukouksen auralla Sinä, isä Onufrios, uudistit sielusi, kylvit siihen pidättyväisyyden ja sait koota 
puhtauden tähkän. Se ravintonasi Sinä autuas huusit enkelten kanssa: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Sinä, pyhittäjä, etäännyit maallisesta ravinnosta ja asuen erämaissa sait taivaallisen leivän, sillä 
ravitsijanasi oli viljan antaja Kristus ja iloiten Sinä huusit Hänelle: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinun synnytyksesi jumalallinen salaisuus kummastuttaa ihmisiä ja aineettomia, sillä yksi 
Sinä synnytit kylvämättä Sanan, joka tuli säälissään lihaksi ja jossa pelastuneina me huudamme: 
Kiitetty olet Sinä, joka synnytit lihassa Jumalan! 

8. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Autuas Onufrios, selvästi palaen Hengen kirkkautta Sinun mielesi säteilee valaisimen lailla  
näkemisen säteitä ja parannusten kirkkautta niille, jotka korkeasti kunnioittavat Kristusta kaikkina 
aikoina. 

Jumalallisen voiman väkevöittämänä Sinä, pyhittäjä, kukistit pahojen henkien röyhkeyden ja  
selvästi alistit järjettömien eläinten luonnon huutaen: Sinua, Kristus, me korkeasti kunnioitamme 
kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Äiti, kannoit kuin valoisa pilvi sylissäsi ylijumalallista KristusAurinkoa. Oi 
Jumalansynnyttäjä, kirkasta Hänen kauttansa minun sielussani oleva himojen pimeys 
himottomuuden valkeudella. 

Irmossi 

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

9. veisu. Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Jumalan rakkauden tulella Sinä, isä, poltit lihan hekumat, teit sielusi ihanaksi ja säteilit tähden 
tavoin erämaassa valistaen kirkkaasti koko maailman elämäsi sätein ja parannusten valkeudella. 

Kokonaan Jumalaan yhdistyneen rakkauden kautta Sinä, autuas Onufrios, tulit osalliseksi Hänen 
valtakunnastaan ja saavutit nautinnon, elämän tulvan, juhlaa viettävien kuoron ja iankaikkisen ilon. 

Koska Jumala kilvoituksesi tuskien ja suuren vaivannäkösi tähden on Sinulle suopea, viisas, autuas  
Onufrios, tee Hänet suopeaksi meillekin, jotka veisuin Sinua ylistämme ja päästä meidät 
onnettomuuksista, himoista ja tuskista. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Koska Sinä, Jumalansynnyttäjä, olet ainoana suojanani, väkevyytenäni, muurina ja vahvana 
linnoituksenani, minä saan voiton vihollisten hyökkäyksistä ja himojen tulvista. Yksin Sinuun minä 
panen aina toivoni ja Sinä päästät minut turmeluksesta. 

Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Ylhäinen elämäsi on yksin eläjille täydellisen jumalisuuden ohje, | sillä kypsin ajatuksin ja 
erotuskyvyn vaa'alla Sinä, Onufrios, || saat heidän uskalluksella vaeltamaan. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä, me kerskaamme | ja Sinä olet puolustajamme Jumalan edessä. | 
Ojenna voittamaton kätesi ja murskaa meidän vihollisemme. || Lähetä palvelijoillesi apu Pyhästä. 

Kiitosstikiirat, 8.säv. 

Jumalassa viisas isä Onufrios, | Sinä olit hengessä Eliaan seuraaja lähtiessäsi maailman 
hämmingistä, | kieltäessäsi lihan halut ja asuessasi iloiten erämaassa. | Niin Sinä, autuas, siivitit 
sielusi lentämään taivaaseen, || johon selvästi pääsit asumaan. (Kahdesti) 

Pyhittäjäisä Onufrios, | Jumalassa viisaana Sinä pyhitit sielusi, | kestit jumalallisen uskon 
vahvistamana kiusaukset | ja yhdistyneenä Jumalaan rakkauden kautta pääsit asumaan sävyisien  
maahan | kirkkaitten hyveitten kaunistamana. || Sen tähden me iloiten vietämme muistojuhlaasi. 

Autuas isä Onufrios, | saatuasi taivaasta ymmärryksen ylittävät lahjat | Sinä jumalisesti jaoit niille,  
jotka rakastivat kilvoituselämääsi. | Päästyäsi häähuoneeseen Sinä sait kuulla siunatun äänen | ja 
Siellä Sinä, ihailtava, || nyt kuljet Kaikkivaltiaan valtaistuimen ympäri.

Kunnia... 2.säv. 

Sinä, jumalankantaja, | pyrit näkemään Herran ihanuuden | ja halusit olla yksin Hänen seurassansa. |  
Sen tähden Sinä jätit maailman sitä paeten | ja elit erämaissa ja vuorilla. | Kristukseen  
pukeutuneena Sinä et huolehtinut vaatetuksesta, | vaan hankit itsellesi turmeluksettomuuden  
vaatteen, || ja niin Sinä, pyhittäjä Onufrios, pääsit taivaan häähuoneeseen, iankaikkiseen iloon. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, | oi Jumalanäiti, || suojele minua (Sinun) kattosi alla! 

Vir relmästikiiroina Oktoehoksen stikiirat. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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