
 

Kesäkuun 27. 
Pyhittäjäisämme Sampsonin, 

Muukalaisten majoittajan, muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Maineikas isä, tukahduttaen lihan kiihkon kilvoitustulessa | Sinä asuit erämaassa niin kuin kerran 
Elia | puhdistaen mielesi lakkaamattomalla pyrkimyksellä kohti jumalallista. || Rukoile nytkin 
meidän sieluillemme rauhaa ja suurta armoa. 

Jumalassa viisas isä Sampson, | himottomuuden kaunistama Sinut on luettu kilvoittelijain joukkoon | 
ja Sinä olet päässyt asumaan pyhitettyihin asuntoihin, | sinne missä vallitsee laskematon valkeus ja 
missä elämän puu kasvaa. || Rukoile nytkin meidän sieluillemme rauhaa ja suurta armoa. 

Jumalan innoittama isä Sampson, | Sinä olit valaisin, joka kirkastit maailman ihmeitten loisteella, | 
karkotit sielun turmelevat sairaudet ja pimeyden | ja teit vähäiseksi pahojen henkien mustuuden. ||  
Rukoile nytkin meidän sieluillemme rauhaa ja suurta armoa. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Maria, puhtauden nuhteeton ja kaiken ymmärryksen ylittävä astia, | ohjaa ylen voimallisella  
suojeluksellasi katumuksen avaruuteen minut, | joka olen monien syntien vallassa ahdistettuna, || 
sillä Kaikkivaltiaan äitinä Sinä voit sen tehdä. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun uuhi, viaton Valtiatar, näki ristillä oman Karitsansa muodottomana ja kauneudettomana, | hän  
lausui valittaen: | Voi, suloisin! Mihin on kadonnut kauneutesi? | Mihin ihanuutesi? Mihin 
ulkomuotosi säteilevä armo, || rakkain Poikani?

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Uskon jumalallisin sanoin minä veisaan ylistystäsi, Sampson. Josef. 

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 

Oi autuas, kiiruhtaessani ylistämään veisuin valoisaa juhlaasi, lähetä minulle valkeus seistessäsi 
Valtiaan valtaistuimen edessä seppelöitynä. 

Halaten vain elämään ohjaavaa Sinä, Sampson, hylkäsit maailman nautinnot ja saavutit ylimaallisen 
perintöosan. Sen tähden me olemme kokoontuneet Sinua ylistämään. 

Kuuliaisena Jumalan laille Sinä, ylistettävä, riensit iloiten hyveen huipulle kaikessa armeliaana. Sen 
tähden me nyt ylistämme Sinua autuaaksi.
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Sinä, pyhittäjä, osoittauduit köyhien sääliväksi avuksi, sairastavien erinomaiseksi lääkäriksi ja 
vaivattujen puolustukseksi. Sen tähden Jumala antoi Sinulle kunnian. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Lakkaamatta me kunnioitamme ja ylistämme kaikkien vaivattujen väkevänä puolustuksena 
autuaaksi Sinua, nuhteeton, Jumalan käsittämätöntä synnyttäjää. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalan armosta Sinä, ylistettävä, sait jumalallisen laupeuden ja kuulla äänen, joka kutsui Sinut 
jumalalliseen häähuoneeseen. 

Ylistäkäämme pyhitettyä Sampsonia, sillä esikuvanaan Jumalan laupeus hän oli sairaille säälivä ja 
kaikkien alastomien vaatetus. 

Vietettyäsi jumalallisen elämäsi pyhästi ja puhtaasti Sinut luettiin pyhien joukkoon ja Sinä saavutit 
pyhittäjien asunnot saaden sanomattoman valistuksen. 

Hyvä on osasi, Sinä onnellinen isä, sillä Sinä noudatit meidän Herramme ja Jumalamme lakeja. 
Rukoile, että Hän pelastaisi laumasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, hajota sieluni ja mieleni pimeys ja anna minulle vaeltaa kunniallisesti päivän valossa 
täyttäen pelastavaisia käskyjä. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Omaten armeliaan sielun Sinä, isä, jaoit runsaita lahjoja köyhille, | ja nyt Sinä olet siirtynyt 
ylhäiseen valtakuntaan nauttimaan tekojesi palkkaa. | Sen tähden me ylistämme Sinua, Sampson, || 
autuaaksi sydämen ilossa. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Neitsytäiti, Sinä syntisten suojelija, maailman apu ja uskovaisten ainoa väkevä puolustus, | rukoile 
lakkaamatta Jumalaa, jonka synnytit ymmärryksen ylittäen ja selittämättömästi, | että Hän pelastaisi 
meidän sielumme || kaikesta ahdistuksesta, onnettomuuksista ja vaaroista. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv.

Kun tahraton uuhi näki Karitsan ja Paimenen kuolleena puulta riippumassa, | hän huusi itkien, 
äidillisesti valittaen: | Kuinka kestäisin ymmärryksen ylittävän alentumisesi, oi Poikani, || ja 
vapaaehtoisen kärsimisesi, oi ylen hyvä Jumala? 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kirkkaan tähden tavoin Sinä valistat kaikkien meidän sydämemme, kun me velvollisuutemme 
mukaisesti ylistämme Sinua autuaaksi. 

Karistaen luomiltasi uneliaisuuden Sinä valvoit ja nukutit ruumiin kaiken hekuman. 

Sinä, pyhittäjä, jaoit köyhille Kristuksen tähden ja sait riemuiten ottaa vastaan ylhäisen perintöosan.

Autuas jumalankantaja, pyhästi Sinä vaelsit maan päällä ja saavutit iankaikkisen ihanuuden. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Veisaten me ylistämme autuaaksi Sinua, nuhteeton Valtiatar, Sanan valoisa palatsi. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Pyhittäjäisä, Sinussa leposijan saanut puhdas valkeus teki Sinutkin valkeudeksi ja hyveittesi 
kirkkaalla loisteella Sinä valistat uskovaisia. 

Suuressa sääliväisyydessä Sinä tulit köyhien rikkaudeksi ja sairauksien vallassa olevien parantajaksi 
rakentaen heille taudit parantavan sairaalan. 

Jumalankantajaisä, Sinä osoittauduit pyhän ja puhtaan Hengen puhtaaksi temppeliksi 
puhdistauduttuasi totisesti himojen loasta. Sen tähden me ylistämme Sinua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Uskon jumalallisin äänin me ylistämme veisuin Sinua, pyhä ja puhdas Jaakobin ihanuus, sillä Sinä 
synnytit meille lihaan pukeutuneen Jumalan, jonka edessä kaikki vapisee. 

6. veisu. Irmossi

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

Rakastaessasi laupeutta ja avatessasi sisimpäsi täydellisin mielin köyhille Sinä, autuas Sampson, 
kokosit rikkaudeksesi taivaallisen aarteen. 

Sinä, autuaaksi ylistettävä, rakensit meidän Jumalamme kunniaksi pyhitetyn huoneen, johon 
kiiruhtavat uskovaiset puhdistuvat moninaisista sairauksista. 

Sinä, Jumalan innoittama, vietit elämäsi pyhästi ja pääsit pyhittäjänä asumaan pyhittäjien kanssa. 
Nyt Sinä rukoilet meidän puolestamme, kun me uskolla Sinua kunnioitamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisesta armosta Sinä, nuhteeton, tulit kaiken hallitsijan Jumalan korkeaksi taivaaksi, 
puhtaaksi palatsiksi ja valoisaksi häähuoneeksi. 

Irmossi 

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

Kontakki, 8.säv. 

Kiiruhtaen jumalallisen arkkusi tykö me kokoonnumme ylistämään Sinua, Jumalassa viisas 
pyhittäjä Sampson, | veisuin ja psalmein erinomaisena lääkärinä ja otollisena palveluksen 
toimittajana || ja ylistämme Kristusta, joka antaa Sinulle parannusten suuren armon. 

Synaksario

Saman kuun 27. päivä muistelemme pyhittäjäisäämme Sampsonia, Muukalaisten majoittajaa.

Säkeitä 

Muinainen Sampson (Simson) sai juotavaa leukaluusta, mutta nykyinen Sampson vuodattaa 
haudasta mirhavoidetta. 

Kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä Sampson kuoli ja mirhavoiteet alkoivat virrata. Samana 
päivänä muistelemme pyhää marttyyri Anektosta. 

Säkeitä 

Anektokselle ei ollut sopimatonta rakastaa kuolemaa Kristuksen tähden loppuun asti. 

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!" 
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Troparit

Autuas pyhittäjä, kun Sinulla oli kiusauksissa väkevänä voimana Kristus, Sitä kävit halki elämän 
aallokon uppoamatta ja laskit iloiten tyyneen satamaan huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Autuas pyhittäjäisä, suuren viisauden ja hengellisen rakkauden vaatimuksesta Sinä rakensit suuren 
huoneen. Kaikki sinne kiiruhtavat saavat parannuksen ja huutavat ja lausuvat: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Sampson, Sinä osoittauduit jumalallisen valkeuden kirkastamaksi hyveitten kirkkaaksi lampuksi ja 
valistit maailman ääret. Sen tähden me olemme kokoontuneet uskolla ylistämään Sinua autuaaksi 
ja veisaamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Villa kuvasi kerran edeltä Sinun puhdasta kohtuasi, oi viaton, johon laskeutui kaikkia virvoittava 
taivaallinen kaste, kun me huudamme synnin janossa: 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 

Sointuisasti Sinä, isä Sampson, panit kielesi veisaamaan Jumalalle, pidättyväisyydellä Sinä orjuutit 
lihan himot sielulle ja osoittauduit Kristuksen todelliseksi palvelijaksi ja ylhäisen kaupungin 
perilliseksi. 

Oi autuas jumalankantaja, Sinun puhdas, jumalallisen valistuksen kaunistama mielesi osoittautui 
valon täyttämäksi ja kykeneväksi näkemään jumalallisen kirkkauden. Sen tähden me 
kunnioitamme Sinua veisuin. 

Autuas Sampson, vietettyäsi maineikkaan, pyhitetyn elämän Sinä sait selvästi kunnian siirtyessäsi 
Jumalan tykö, sillä katso, Sinun muistosi ja vanhurskautesi pysyy iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, siunattu Neitsyt, laannuta minun himojen hirveä aallokko ja taistele kaikkia säälimättä 
köyhyyteni kimppuun käyviä lihattomia vihollisia vastaan, että voisin uskolla veisata ylistystäsi. 

Irmossi 

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

Katso, isä, Sinun muistosi on koittanut auringon tavoin valistaen kirkkaasti kaikki, jotka tänään 
ylistävät Sinua Kristuksen jumalallisena palvelijana, Hänen valtakuntansa perillisenä ja kaikkien 
pyhittäjien joukkoon luettuna. 

Kuinka valoisa onkaan elämäsi, kuinka suuri kunniasi, kuinka autuas hautasi, Sinä viisas, jossa 
kallis ruumiisi maatessaan vuodattaa terveyttä uskolla lähestyville ja apua pyytäville joka päivä! 

Isä, me pyydämme, älä koskaan lakkaa katsomasta kuulun parantolasi puoleen, jonka vaivoillasi 
rakensit, vaan puolla suuressa sääliväisyydessäsi meitä ja kevennä meidän sielujemme tuskat ja 
vaivat. 

Me pyydämme, autuas isä: Säteillen auringon tavoin Sinua kunnioittaville valista meidän 
sielujemme aistit ja suo esirukouksillasi meidän päästä osallisiksi jumalallisesta kirkkaudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhä Neitsyt, tuntiessamme Sinut ymmärryksen ylittäväksi Jumalansynnyttäjäksi, me saamme 
uskolla valistusta Sinusta lihaksi tulleen kirkkaudesta ja vapaudumme himojen pimeydestä, 
kaikkinaisesta uhasta ja elämän vaaroista. 

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, 3.säv. 

Oi Sampson, Sinä jaoit Jumalan mieleisesti rikkautesi köyhille | ja antauduit täysin Herralle. | 
Rukoile lakkaamatta, || että Hän päästäisi meidät himoista. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Oi puhdas, varjele väkevällä suojeluksellasi | vihollisten juonilta vahingoittumattomina kaikki 
palvelijasi, || sillä yksin Sinut meillä on turvana hädässä. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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