
Kesäkuun 26. 
Muistelemme pyhittäjäisäämme David 

Tessalonikalaista 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Autuaaksi ylistettävä isä David, | erinomaisesti kirkastaen mielesi pidättyväisyydellä Sinä lensit 
hyvyyksien alkusyyn tykö | ja osoittauduit valoisaksi pylvääksi, | joka sanoin ja ihmein valistat 
kaikki jumalallista mieltäsi lähestyvät. || Sen tähden me kunnioitamme ja ylistämme Sinua autuaaksi. 

Kuin visertävä lintu Sinä, isä, rakensit korkeaan kasviin pesän kylmässä palaen | ja kesällä helteestä  
kärsien. | Niin Sinä sait himottomuuden ja täydellisyyden kultasiivet | ja pääsit asumaan taivaan 
korkeuteen | alati rukoillen meidän puolestamme, || jotka Sinua ylistämme. 

Poltettuasi himottomuuden jumalallisella hiilellä lihan hekumat | Sinä, Jumalan innoittama pyhittäjä, 
| pidit palamatta kädessäsi hiiliä kuninkaan edessä, | joka hämmästyi kirkkauttasi. | Sen tähden 
Sinusta, autuas, | tulikin suuri esirukoilija Jumalan edessä, || joka täyttää pyyntösi. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Aina sopimattomuuksia tehden minä kurja vihastutan Luojaani Jumalaa | ja ansaitsen iankaikkisen 
kadotuksen, | tulen sammumattomat liekit ja raivoisat madot. | Tempaa minut niistä rukoillen  
Poikaasi, ihmisiä rakastavaa Sanaa, || oi puhdas, veisuin ylistetty Valtiatar.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Koko luonto nähdessään Sinut, Vapahtaja, ristiin naulittuna Pääkallon paikalla muuttui | ja 
sietämättä näkyä tuli vavistuksen valtaan. | Mutta äitisi, puhdas Neitsyt, itkien valitti ja huusi 
Sinulle: | Voi minua, Poikani, minun suloisin Vapahtajani! || Kuinka uutta, hämmästyttävää ja outoa 
on tämä kaikki, mitä näen!

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Autuas, veisuin minä ylistän elämääsi jumalallisin sanoin. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 5.säv.

"Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, | syöksi hevoset ja ratsumiehet 
Punaiseen mereen, | mutta pelasti Israelin, || joka veisasi voittovirren." 

Troparit 

Autuas pyhittäjä David, tuntien Sinut valkeuden ja päivän perilliseksi jumalallisessa Hengessä me 
olemme kokoontuneet kunnioittamaan valoisaa ja jumalallista muistoasi veisuin. 

Kuoletettuasi maan päällä ruumiisi jäsenet Sinä, isä, sait sydämeesi asumaan elämän, Kristuksen, 
joka kuoletti ihmiskunnan kuolettaneen perkeleen voiman. 

Kuuliaisena Herran laeille Sinä, pyhittäjä, otit harteillesi ristin, seurasit Hänen jälkiänsä ja kukistit 
nöyryydellä viettelijän ylpeyden.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, ainainen Neitsyt, olit hyveitten ihanuuden kaunistama ja synnytit ihanan Kristuksen, joka jakoi 
ihmisille jumaluuden ihanaa kauneutta. 

3. veisu. Irmossi

"Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen 
ripustit, | vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä 
rakastava." 

Troparit 

Sinä profeetan nimeä kantava isä kuihdutit pidättyväisyydellä ruumiin kauneuden ja sait ottaa 
vastaan jumalallisen Hengen valkeuden. Sinä säteilit himottomuuden kirkkaita säteitä ja parannusten 
armolahjoja. 

Autuas jumalankantajaisä, esikuvinasi pyhien elämät Sinä pyhityit kokonaan jumalallisissa teoissa. 
Sen tähden Sinä nyt pyhität salaisesti ne, jotka viettävät uskolla pyhää juhlaasi. 

Nukutettuasi kokoöisin rukouksin ja taistoin ruumiin hekumat Sinä, pyhittäjäisä, nukuit totisesti 
rauhan uneen, ja niin me saimme Sinut valppaaksi varjelijaksemme rakkaudella Sinua 
ylistäessämme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, neitsyt, osoittauduit enkeleitä kunnioitettavammaksi synnyttäessä heidän Luojansa. Sen tähden 
minä rukoilen Sinua, puhdas: Pyhitä minun mieleni, valista minun sydämeni ja karkota himojen 
pilvet. 

Irmossi 

"Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen 
ripustit, | vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä 
rakastava." 

Katismatropari, 8.säv. 

Sinä, viisas, autuas isä, alistit pidättyväisyydellä lihan himot sielulle | ja osoittauduit ruumiilliseksi 
enkeliksi. | Visertävän linnun tavoin Sinä rakensit pesän korkeaan kasviin ja siivitit mielesi. | Niin 
Sinä sait ihmeitten voiman rikkaudeksesi ja siirryit pienokaisesta asti rakastamasi Herran tykö. | Sen 
tähden me huudamme Sinulle: Rukoile Kristus Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön 
meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 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.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi! 

4. veisu. Irmossi

"Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, | vavistuksella huusi Sinulle: | 
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan || ja voideltujasi vapahtamaan." 

Troparit 

Kuuliaisena Hengen elävöittäville sanoille Sinä jätit elämän suolaisen meren ja kuivatit kyynelilläsi 
himojen virtailut. 

Täynnä ymmärrystä ja armoa Sinä, isä David, etsit hiljaisuudessa kaikkien hyväntekijää ja saavutit 
Hänen valistuksensa. 

Sinun elämäsi, oi pyhittäjä, osoittautui loistavaksi luonnon pakottamisessa ja Hengen avulla se on 
pelastanut ihmiset väkivaltaisesta pahuudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, veisuin ylistettävä Valtiatar, joka synnytit selittämättömästi veisuin 
ylistetyn Jumalan ja voitit kauneudessa verrattomasti enkelikuorot. 

5. veisu. Irmossi

"Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, | minä aamusta varhain 
kiiruhdan | huutaen Sinulle: || Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias." 

Troparit 

Suunnaten silmäsi ja ajatuksesi puuhun ylennettyyn Sinä, isä, pysyit kärsivällisenä puussa niin 
helteellä kuin pakkasellakin. 

Autuas pyhittäjä David, Sinä osoittauduit muodoltasi salaman kirkkaaksi pitäessäsi tulta käsissäsi ja 
suitsuttaessasi hallitsijaa. 

Autuas pyhittäjä, enää Sinä et katsele jumalallista kauneutta arvoituskuvana tai kuvitelmana, vaan 
kasvoista kasvoihin kuvastimien väistyttyä. 

Pyhittäjäisä David, Sinä osoittauduit jumalallisen viinipuun ihanaksi rypäleeksi, josta kumpuaa 
katumuksen viiniä himojen juopumuksen hullaannuttamille. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Neitsyt, ohjaa minun elämäni ja mieleni liikkeet Sinusta sanomattomasti maailmaan tulleen 
jumalallista tahtoa kohden.

6. veisu. Irmossi

"Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata 
minut || ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Troparit 

Pyhittäjä David, Sinä tulit jumalallisen Hengen huoneeksi sulkeutuessasi ahtaaseen majaan ja 
valitessa ahtauden avaruuden sijaan. 

Sinä, isä, alistit sielusi Herran valeille, täytyit valkeudesta ja sait ottaa vastaan Hengen armolahjat. 

Jumalankantajaisä, tieto ihmeitten kaunistamasta elämästäsi on levinnyt maan ääriin. Sen tähden 
me ylistämme Sinua uskolla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä, Sinun puhtaista veristäsi kutoutui liha ihmisen Luojalle. Sen tähden me arvosi 
mukaisesti ylistämme Sinua veisuin. 

Irmossi 

"Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata 
minut || ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Synaksario 

Saman kuun 26. päivä muistelemme pyhittäjäisäämme David Tessalonikalaista. 

Säkeitä 

Sinä, David, yhdistyit muinaiseen Davidiin surmatessa lihan himot kuin toisen Goljatin. 

Kahdentenakymmenentenä kuudentena David sulki elämän portit. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Johannesta, Gothian piispaa. 

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

7. veisu. Irmossi

"Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin | ja langetti kasteen nuorukaisille, | jotka yksin 
äänin veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, Jumala." 
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Troparit 

Järkkymättä Sinä, pyhittäjä, pysyit puun oksilla kastellen itsesi usein kyynelin ja veisaten 
vaikenematta: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Sinä, jumalankantaja, panit kaiken toivosi Jumalaan ja teit koko sydämesi jumalallisten 
armolahjojen astiaksi iankaikkisesti.Sinä, Jumalassa viisas, ohjasit elämääsi jumalallisen tahdon 
toteuttamiseen ja saavutit toivosi mukaisesti ylhäisen pääkaupungin, jonka asukkaaksi pääsit. 

Nähdessään Sinut, valkeuden kirkastaman isän, pitelemässä hiiliä käsissäsi ruhtinas hämmästyi ja 
kumarsi Sinua maahan langeten. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi ainoa siunattu Jumalansynnyttäjä, Sinun synnytyksesi päästi ihmiskunnan kirouksesta. Sen 
tähden me ylistämme Sinua armoitettuna. 

8. veisu. Irmossi

"Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä, autuas, ilmestyit elämän pimeydessä oleville kirkkaana valona säteillen tiedon valkeutta 
kaikille, jotka rakkaudella ylistävät Sinua veisuin ja korkeasti kunnioittavat Kristusta iankaikkisesti. 

Sinä, isä David, tulit suoraksi, nöyräksi ja sävyisäksi kuvaten uskossa kaimaasi. Sen tähden Sinä 
saitkin periä hänen kanssansa sävyisien maan kaikkina aikoina. 

Munkkien jumalallisen kirkas pylväs, autuas David, osoittautui uudeksi jumalalliseksi profeetaksi 
ennustaessaan jumalallisen Hengen innoittamana tulevaa. 

Papillisena, kokonaan pyhitettynä Sinä, isä, jätit elämän syvässä vanhuudessa, täynnä Hengen 
päiviä, ja nyt Sinä elät iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinua, Neitsyt, Jaakobin ihanuutta, johon Jumala rakastui ja jonka Hän valitsi, me kaikki ylistämme 
veisuin ainoana aina siunattuna kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | 
Hänen nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 
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Troparit 

Kokoontukaamme kaikki uskolla tänään pyhitettyyn juhlaan viettääksemme kilvoituksessa 
loistaneen ja täydellisen elämän kautta kokonaan Jumalalle omistautuneen isän muistoa.

Sinä, pyhittäjäisä, viheriöit puun tavoin hengellisten hyveitten vesivirtojen äärellä hedelmää 
kantaen, kotkan tavoin Sinä rakensit pesän puuhun ja annoit mielesi lentää taivaisiin. 

Profeetallisesti Sinä, viisas pyhittäjä David, näit lähtösi ja julistit sen ihmisille, joiden pyynnöstä 
laannutit hallitsijan heitä kohdanneen suuren vihan. 

Pyhittäjä David, Sinun pyhä muistosi pyhittää tänään meidät, jotka uskolla sitä vietämme, sillä 
pyhästi Sinä, pyhä, vietit elämäsi ja nyt sinä iloitset nukuttuasi aina pyhien kanssa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hesekiel näki ennalta Sinut, puhdas, valoisana porttina, jonka läpi kulki totinen valkeus, Kristus 
meidän Jumalamme, ja minä pyydän: Rukoile hartaasti, että Hän avaisi minulle katumuksen portit. 

Irmossi 

"Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | 
Hänen nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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