
Kesäkuun 15. 
Profeetta Amoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Oi profeetta, | Hengen koitto havaitsi Sinun mielesi kirkkaan kuvastimen tavoin säteilevän  
puhtauden. | Jumalan tuntemisen säteilevä valkeus kirkasti maailman | ja kuvasi jumalalliset 
salaisuudet ja armon, || joka oli tulossa kaikille ihmisille. 

Jumalan suuna, vanhurskauden oppeja ja jumalallisia käskyjä seuraten Sinä, autuas, | selvästi  
nuhtelit jumalattomuuden työn tekijöitä | valmistaen heille pakenemattoman ja välttämättömän 
tuomion. | Nähdessämme viisaitten sanojesi toteutuneen || me ylistämme Sinua ansiosi mukaisin  
veisuin. 

Sinä, Jumalan autuuttama profeetta, | tulit Jumalan sanomattomien päätösten salaisuuden tuntijaksi.  
| Sinä, Jumalaa julistava Amos, valistit kirkkaasti kansat ja saarnasit Kolminaisuudesta, | ja sen 
tähden me kunnioitamme Sinun muistoasi. | Oi kunniakas, päästä kaikesta hädästä kaikki, || jotka 
uskolla ylistävät Sinua ja viettävät juhlaasi.

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

Sinä, puhdas, synnytit elämän veden, kuolemattomuuden nektarin, Kristus Herran. | Juota minulle 
synninpäästön vettä | ja armoita minun mieleni jumalallisin ajatuksin toteuttamaan pelastavaisia  
käskyjä, | niin että minä niitä tekemällä saavuttaisin pelastuksen sataman || ja voisin ylistää Sinua, 
puhdasta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Sinä, oi puhdas, kärsit monia tuskia, | kun Poikasi ja Jumalasi ristiinnaulittiin, | Sinä huokasit 
kyynelehtien ja valitit: | Voi! Suloinen lapseni, kuinka kärsit epäoikeudenmukaisesti, | kun haluat 
lunastaa Adamista syntyneet? | Sen tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, me uskolla pyydämme Sinua: ||  
Tee Hänet meille armolliseksi!

Tropari, 2.säv. 

Viettäen profeettasi Amoksen pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: || 
Pelasta sielumme, oi Herra. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä profeetan kanoni, jonka 
akrostikon on: Amos, ylistän veisuin Sinua, suurta profeettaa. 

1. veisu. Irmossi, 7.säv.

"Veisatkaamme voittoveisua Jumalalle, | joka paiskasi faraon Punaiseen mereen, || sillä Hän on 
ylistetty!" 
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Troparit 

Herra, puhdista minun mieleni himojen usvaisista aivoituksista ja valista minut veisuin ylistämään 
profeettaasi Amosta.

Sinä, kunniakas, osoittauduit Jumalan ymmärryksen ylittävien salaisuuksien tuntijaksi ja sait nähdä 
ennalta tulevan. 

Osoittautuneen Jumalan tahrattomaksi ja puhtaaksi asumukseksi Sinä, Amos, sait Hengen 
jumalallisen voiman. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kantaessasi Vapahtajan ja Jumalan Sinä, puhdas, pystytit profeetan mukaisesti jälleen Adamin 
sortuneen majan. 

3. veisu. Irmossi

"Kristuksen Kirkko on vahvistunut uskossa, | ja siksi se lakkaamatta huutaa veisuin laulaen: | Pyhä 
olet Sinä, Herra, || ja Sinua minun henkeni veisuin ylistää!" 

Troparit 

Sinä, Jumalaa julistava Amos, nuhtelit rikollisia ja osoitit vanhurskauden huutaen: Pyhä olet Sinä, 
Herra, joka pelastat meidän sielumme. 

Sinut, profeetta, pystytettiin Uuden testamentin pylvääksi kannattamaan sen kattoa ja huutamaan 
uskolla: Pyhä olet Sinä, Herra, ja Sinua minun henkeni veisuin ylistää! 

Saatuasi tiedon jumalallisista salaisuuksista Sinä, Jumalaa julistava Amos, valistit jumalallisesti 
ihmiset veisaten: Pyhä olet Sinä, Herra, joka pelastat meidän sielumme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minä vahvistuin saadessani tiedon Sinun jumalallisesti synnytyksestäsi, oi Neitsyt, ja saan Sinut 
suojelijakseni huutaessani: Pyhä olet Sinä, Herra, joka pelastat meidän sielumme. 

Irmossi 

"Kristuksen Kirkko on vahvistunut uskossa, | ja siksi se lakkaamatta huutaa veisuin laulaen: | Pyhä 
olet Sinä, Herra, || ja Sinua minun henkeni veisuin ylistää!" 

Katismatropari, 3.säv. 

Sinä, autuas, toimit Lohduttajan jumalallisena soittimena, | jota sen jatkuvat henkäykset kaiuttavat. 
|  Sinä, kunniakas Amos, kuulutat julki salaisuudet | ja valistat ne, jotka uskolla rientävät tykösi, || 
rukoillen Kristus Jumalaa antamaan meille suuren armon. 
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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. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv.

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat  
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 

4. veisu. Irmossi

"Herra, minä kuulin Sinulta sanoman, | että Sinä olet ilmestynyt maan päälle meidät pelastamaan. | 
Sen tähden minä huudan Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi!" 

Troparit 

Sinä, ylistettävä, nuhtelit kuuroja epäjumalia palvelevaa Israelin kansaa ja sanoit sen siitä syystä 
joutuvan vankeuteen. 

Pyhä julistaja Amos, Jumala valitsi Sinut, entisen paimenen, ja osoitti profeetaksi. Sen tähden me 
kaikki ylistämme uskolla Sinua autuaaksi. 

Saatuasi kuvastimen tavoin ottaa vastaan Pyhän Hengen kirkkaan säteilyn Sinä, Amos, heijastit 
iloiten kaikille jumalisuutta. 

Nähdessään nuhteettoman vaelluksesi, oi kunniakas, Jumala asetti Sinut oman kunniansa ja 
jumalallisen lihaksi tulemisen saarnaajaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinussa asustanut Sana muovasi uudelleen ennen rikkomuksiin sortuneen olemukseni. 

5. veisu. Irmossi

"Sinun tykösi minä aamusta varhain kiiruhdan | ja Sinulle minä veisaan, oi laupias Herra. | Anna  
käskyjesi valkeuden loistaa syntien pimentämälle sielulleni, || ja ohjaa minua!" 

Troparit 

Sinä, autuas, nuhtelit nautinnon nuolten kuolettamia, koska he luulivat vakaaksi katoavaista, joka 
tarjoaa muuttuvan ja katoavan nautinnon. 

Sinä, jumalallinen julistaja ja Jumalan seuralainen, olit rikkaan valistuksen vallassa paljastaessasi 
kaikille jumalattomuuden tunnusmerkit. 

Oi autuas, rukoile kaikille, jotka veisuin ylistävät Sinua, pelastusta vihollisen houkutuksista ja 
leuoista ja taivaallisen profetiasi valkeuden kirkkautta. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, kunpa saisimme iankaikkisen valtakunnan ja nautinnon Sinun kauttasi 
tunnustaessamme Sinut, Neitsytäidin, Jumalansynnyttäjäksi. 

6. veisu. Irmossi

"Tuonelan kohdusta Joona huusi: | Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta! | Ja me huudamme  
Sinulle: || Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!"

Troparit 

Säteillen totuuden valistavaa kirkkautta Sinä löit valheen profeetan ankarasti nuhdellen häntä ja 
ennustaen hänen tuhonsa. 

Sinä, profeetta, mustasit petoksen liekin koittaessasi Hengen valistuksen saaneena kaikille ikään 
kuin jumalisuutta säteilevä aurinko. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhä Neitsyt, veisuin minä ylistän puhdasta neitseyttäsi, ja kunnioitan turmeluksetonta ja 
kunnianarvoisaa synnytystäsi, joka on pelastanut minut turmeluksesta ja kuolemasta. 

Irmossi 

"Tuonelan kohdusta Joona huusi: | Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta! | Ja me huudamme 
Sinulle: || Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä!" 

Synaksario 

Saman kuun 15. päivä pyhän profeetta Amoksen muisto. 

Säkeitä 

Amos, karjankasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä, nauttii Edenin puista enää viljelemättä. 
Viidentenätoista Amos lensi elämästä. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Doulaksen muisto. 

Säkeitä 

Osoittamatta orjamaista kunnioitusta epäjumalille Doulas kesti Jumalan palvelijana lihan 
raastamisen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Nersestä, ja Marinakioksen tuolla puolella 
toimitamme jumalanpalveluksen pyhän Valtiattaremme Jumalansynnyttäjän kunniaksi. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset tulisessa pätsissä | muuttivat ylistysveisuillaan tulen kasteeksi ja veisasivat: | 
Kiitetty olet Sinä, Herra, || meidän isiemme Jumala." 

Troparit 

Ihailtava profeetta Amos, ennustamasi jumalallinen pelastus on tullut säteillen jumalisuuden 
valkeutta maailmalle, joka huutaa: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala. 

Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä olit Jumalaa vastustaville vihollisille kukistamaton, ja Sinä 
huusit timantin lujana: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me ylistämme Neitseen käsittämätöntä synnytystä, jonka kautta pelastuimme kuolemasta ja 
synnyimme turmeluksettomuuteen, ja me huudamme: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme 
Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Ainoalle aluttomalle kunnian Kuninkaalle, | jonka edessä taivasten voimat ylistävät | ja jota 
enkelien järjestöt pelkäävät, | papit laulakaa kiitosvirsiä, || ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!" 

Troparit 

Sinä, Amos, kohosit korkealle ilmaan ja sait tiedon sanomattomista salaisuuksista. Sinä tulit Sanan 
lihaksi tulemisen sanansaattajaksi. Sen tähden me ylistämme Sinua veisuin kaikkina aikoina. 

Terävämielisenä Sinun suotiin käsittää kaikkien Valtias, joka opetti Sinulle sanomattomien 
salaisuuksien tiedon, ja hartaasti Sinä huusit: Ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Profeettana Sinä, taivaallisten näkijä, saavutit autuuden, kuvaamattoman ilon ja taivasten 
valtakunnan, ja Sinä hartaasti Sinä huudat: Ihmiset suuresti ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Jumalan Äiti, synnytit jumalallisesti ja siemenettä kahdessa luonnossa yhden 
Kolminaisuudesta, maailman Vapahtajan. Sen tähden me uskovaiset rakkaudella ylistämme Sinua 
suuresti kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Ainoalle aluttomalle kunnian Kuninkaalle, | jonka edessä taivasten voimat ylistävät | ja jota 
enkelien järjestöt pelkäävät, | papit laulakaa kiitosvirsiä, || ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!" 
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9. veisu. Irmossi

"Oi veisuin ylistettävä, Sinä olet taivaita avarampi, | sillä Sinussa sikisi siemenettä aluton Sana, | ja 
Sinä synnytit ihmisille lihaksi tulleen Jumalan. || Sen tähden me kaikki aina Sinua ylistämme!" 

Troparit 

Tultuasi profeetallisen julistuksen Jumalan liikuttamaksi kieleksi Sinä, Amos, julistat kaikille 
jumalallista laupeutta. Sen tähden me kaikki aina ylistämme Sinua autuaaksi. 

Sanomaton on profeettain kunnia, sillä heissä asustanut Pyhä Henki osoitti heidät osallisiksi 
omasta valkeudestaan, ja niin me kaikki uskovaiset olemme saaneet valistuksen. 

Jumalansynnyttäjän tropariSynnyttäessäsi ihmisille lihaksi tulleen Jumalan pelastavaksi vaipaksi 
Sinä, Neitsyt, riisuit pois kuoleman ja turmeluksen vaatteeni. Sen tähden me kaikki aina suuresti 
Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Oi veisuin ylistettävä, Sinä olet taivaita avarampi, | sillä Sinussa sikisi siemenettä aluton Sana, | ja 
Sinä synnytit ihmisille lihaksi tulleen Jumalan. || Sen tähden me kaikki aina Sinua ylistämme!" 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 

6




