
Heinäkuun 3 
Muistelemme pyhittäjäisiämme Isaakiosta 

(tai Isakiosta), Dalmatosta ja Faustosta. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Tullen ruumiittomien kaltaisiksi Sinun pyhittäjäsi, oi Herra, | tekivät rukouksen ja pidättyväisyyden 
kautta lihan himot vähäisiksi. | Säteillen himottomuutta he valistivat kaikkien sydämet. || Lahjoita 
heidän rukoustensa tähden kansallesi suuri armo. 

Dalmatos ja Isakios | kukistivat selvästi Areioksen ja Nestorioksen harhaopit oikean kiihkon vallassa. | 
Taistellen oikeauskoisten rinnalla he saivat kaikilta kunnian. || Kristus, lahjoita heidän esirukoustensa 
kautta kansallesi suuri armo. 

Te, pyhittäjäisät, jotka ilmestyitte taiston taivaalle tähdiksi, | valistitte munkkien sielut | hajottaen 
pahojen henkien pimeyden. | Sen tähden teitä ylistetään autuaiksi loppunne jälkeen, | ja te rukoilette 
pelastusta kaikille, || jotka viettävät jumalallista muistoanne. 

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

Epäpuhtaita ovat ajatukseni, huuleni petolliset ja tekoni aivan saastaiset. | Mitä tekisin? Kuinka 
kohtaisin Tuomarin? | Oi Valtiatar Neitsyt, rukoile Poikaasi, Luojaasi ja Herraasi, || että Hän ainoana 
laupiaana ottaisi katuvaisen henkeni vastaan. 

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, 4.säv. 

Oi isiemme Jumala, | Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. | Älä siis ota pois laupeuttasi, | vaan 
isiemme rukouksien tähden | ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhien kanoni, jonka 
akrostikon on: Veisuin ylistän munkkien kirkkaita tähti. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Jakaantunut jakoi kahtia jakaantumattoman | ja aurinko näki sellaisen maan, jota ei ennen ollut 
nähnyt. | Meri hukutti uhkaavan vihollisen, mutta Israel riensi turvaan jalankäymätöntä maata pitkin. | 
Sen tähden se huusi: | Veisatkaamme Herralle, | sillä Hän on suuresti ylistetty!" 

Troparit 

Te, autuaat, seisotte kirkkaasti jumalallisen valkeuden edessä alati täynnä kolmiaurinkoista kirkkautta 
ja totisesti asemaltanne jumaloituneina. Valistakaa jumalallisesti meidätkin, jotka uskolla vietämme 
pyhitettyä muistojuhlaanne veisaten Herralle. 
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Tähdäten yksin pysyvään te torjuitte katoavaisen kaiken voiman. Koko mieleltänne te, 
kunnianarvoisat isät, liityitte Herraan ja jätitte lihan hekumat. Sen tähden te siirryitte illattomaan 
koittoon. 

Autuaan Isaakioksen jumalallisen opetuksen kaunistamana ja pyhitetyn tutkistelun siivittämänä Sinä, 
viisas isä Dalmatos, nousit hyveitten korkeuteen ja tulit munkkien pylvääksi ja vahvistukseksi. Sen 
tähden me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi kunnian saanut Jumalan synnyttäjä, puhdas Neitsyt, vapauta minut himojen kunniattomuudesta. 
Anna minulle katumusmieli ja valista mieleni katumuksen valkeudella, että voisin suuresti ylistää 
Sinua, joka teit kaikki suuriksi. 

3. veisu. Irmossi

"Taivaan avaruuden Luoja  ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, kaiken 
halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, | oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Me kaikki tunnemme Sinut, pyhittäjäisä Isaakios, idästä nousseena harhailemattomana tähtenä, joka 
hävität karvaan harhaopin pimeyden ja kirkastat uskovaiset sanoillasi. 

Hengellisesti koittaen taistojesi puhtaassa kirkkaudessa Sinä, autuas isä Faustos, tulit valkeudeksi ja 
valistat kaikki, jotka näkevät Sinut ja uskolla kuvaavat elämääsi. 

Autuaat pyhittäjät, lakkaamatta veisaten ja rukoille te nukutitte ruumiin kaikki himot ja saitte 
Jumalalta nukkumattoman armon ja katoamattoman rikkauden. 

Mooseksen tavoin pitkään paastoten Sinä, pyhittäjä Dalmatos, osoitit kaikille kärsivällisyytesi 
ihanuutenasi kirkkaat vaivasi ja kaunistuksenasi vaelluksesi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me tunnemme Sinut hengelliseksi ja kirkkaaksi lampunjalaksi, joka otit sisimpääsi sietämättömän 
tulen, jumalalliseksi palatsiksi ja korkeaksi valtaistuimeksi, jolla Yliolennollinen lepäsi. 

Irmossi 

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, kaiken 
halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, | oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 8.säv. 

Säteillen loistavasti Kolminaisuuden valkeutta te, autuaat, valoisat isät, | jätitte hekumain syvän 
pimeyden ja valistitte jumalallisin teoin uskovaisten sydämet. | Sen tähden me tänään kunnioitamme 
valoisaa ja puhdasta muistoamme | ja huudamme yhteen ääneen: | Autuaat jumalankantajat, rukoilkaa 
Kristus Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää 
muistojuhlaanne. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Sinun kohdussasi, oi Jumalan Äiti, sikisi Sinua polttamatta Viisaus ja Sana, | Sinä synnytit maailmaan 
maailman valtiaan | ja kannoit sylissäsi kaiken kantajaa, kaiken ravitsijaa ja luomakunnan Luojaa. | 
Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi pyhä Neitsyt, | että pääsisin rikkomuksistani, kun joudun Luojani 
kasvojen eteen. | Oi puhdas Valtiatar ja Neitsyt, anna silloin minulle apusi, || sillä Sinä, ylistettävä, 
voit tehdä sen, mitä haluat. 

Tai kärsimysstikiira 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

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Te tulitte totisen viiniköynnöksen hedelmällisiksi oksiksi ja vuodatitte kaikille puhtaan katumuksen 
pelastavaa viiniä. 

Pyhittäjä Dalmatos, me kaikki tunnemme Sinut synodin puolustajaksi, joka vahvistat jumalisuutta ja 
torjut viettelijät. 

Synodi asetti Sinut kaikkien sielun koulujen valvojaksi, sillä jumalalliset hyveet antoivat Sinulle 
kunnian. 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnin uni on vallannut minun, välinpitämättömyyden uuvuttaman. Oi puhdas, herätä valppaalla 
rukouksellasi minut katumukseen. 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen." 

Troparit 

Idästä Sinä vaelsit hallitsevaan kaupunkiin ja teit jumalallisella kylvöllä suureksi sen sadon. Pyhitetty 
isä Isakios, Sinä kitkit juurineen Areioksen koko kavalan saastan. 

Pyhitetty Dalmatos, Sinä tulit Isakioksen seuraajaksi niin kuin Elisa Eliaan. Hengen armolahjojen 
viitalla Sinä halkaisit pahojen henkien kavalan vahingon veden ja valmistit uskovaisille tasaisen tien.
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Jumalankantaja Faustos, kuuliaisena jumalallisille laeille Sinä jätit täysi synnin lain ja osoittauduit 
jumalallisen joukon edellä kulkevaksi pylvääksi, munkkien esikuvaksi ja uskovaisten 
järkkymättömäksi perustukseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikki sukupolvet ylistävät Sinua, puhdas, totisena Jumalansynnyttäjänä, sillä Sinä, pyhä Neitsyt, olet 
selvästi enkeleitä pyhempi. Sen tähden minä huudan: Pyhitä minun himojen saastuttama sieluni! 

6. veisu. Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: | Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Troparit 

Dalmatos, Sinä osoittauduit enkelten seuralaiseksi, sillä maan päällä vaeltaessasi oli heidän elämänsä 
Sinun esikuvanasi. Pidättyväisyydellä Sinä, munkkien harjoittaja ja totisesti tarkka esikuva, kevensit 
ruumiisi. 

Autuas Isakios, palaen Eliaan tavoin Herran rakkauden kiihkoa Sinä nuhtelit rohkeasti valheen 
puolustajaa niin kuin Ahabia, joka järjettömästi sairasti Areioksen harhaa. 

Ihmeitä tekevät jumalankantajaisät, Faustos, Dalmatos ja jumalallinen Isakios, te Jeesuksen palvelijat 
ja munkkien iäti palavat lamput, te osoittauduitte eksyneitten oppaiksi ja pelastuvien uskovaisten 
satamiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä Neitsyt, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, Sinä minun toivoni, katso pelastavalla 
hoivallasi synneissä ja vihollisten kaikkinaisissa hyökkäyksissä sairastavan sieluni puoleen ja paranna se.

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Kontakki, 2.säv. 

Ylistäkäämme veisuin Isakiosta, Dalmatosta ja Faustosta, | Kristuksen palvelijoita, jotka loistivat 
kilvoituksessa maailmalle ja uskolla torjuivat harhaopit. || He huutavat kaikkien meidän puolestamme. 

Iikossi 

Kuka ihminen kykenisi kertomaan pyhittäjäisien loistavista hyveistä ja uroteoista, | jumalallisesta 
innosta, uskalluksesta, elämän puhtaudesta ja jumalallisista teoista, | joita he tekivät maan päällä 
enkelten tavoin? | Heidän kanssansa me kunnioitamme uskolla kolminaisuutta, | sillä he rukoilevat 
aina Häntä enkelikuorojen kanssa. || He huutavat kaikkien meidän puolestamme. 
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Synaksario 

Saman kuun 3:ntena päivänä muistelemme pyhittäjäisiämme Dalmatosta, Faustosta ja Isakiosta. 

Säkeitä 

Yksi, kaksi, kolme miestä, Faustos, Isakios ja Dalmatos, seisoo valtaistuimesi ympärillä, oi Korkein. 

Kolmantena kuolivat Dalmatos, Isakios ynnä Faustos. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Stefanosta, Rooman paavia. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Johannesta, Patalaraian luostarin 
igumeenia. 

Samana päivänä pyhä Salome, mirhantuoja, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Lihan vyöryttyä syrjään kiven tavoin Salome näkee Kristuksen, eikä Kristuksen hautaa. 

Samana päivänä pyhä Theokleto pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä

Theokleto toteutti nimensä, sillä lihan riisuessaan hän osoittautui Jumalan kutsumaksi. 

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

7. veisu. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Te, jumalankantajat, osoittauduitte Lohduttajan jumalallista tulta palaviksi hiiliksi, jotka poltatte 
pahuuden aineen ja valistatte uskovaiset iankaikkisesti. 

Jumalankantaja Dalmatos, Sinä alistit kurittoman lihan paaston avulla hengelle ja hukutit vihollisen 
pahuuden sielullisten kyyneleittesi sateeseen iankaikkisesti. 

Saatuanne autuaan lopun te, isät, asutte nyt taivasten valtakunnassa pyhittäjien kuoroihin liitettyinä, ja 
heidän kanssansa te huudatte: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnyttäessäsi kuolemattoman Jumalan Sinä pysäytit kuoleman juoksun, oi ainoa puhdas 
Jumalansynnyttäjä. Hänelle me uskolla veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 
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8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | Nuorukaiset, 
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Ristin sauvalla te, pyhät isät, halkaisitte himojen meren ja tuhositte hengellisen faraon koko voiman, 
ja johdatitte himottomuuden pyhitetty maahan munkkipaljouden lakkaamatta veisaten: Papit, kiittäkää, 
ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Dalmatos, Sinä kukistit harhaoppisten röyhkeyden nähden ennalta heidän loppunsa. Köyhiä Sinä 
hoivasit ja tulit sokeitten oppaaksi, vanhusten tueksi ja leskien suojelijaksi huutaen: Papit, kiittäkää, 
ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Viisas Dalmatos, Sinä paastotit kolmekymmentä kolme päivää ja sitten vaivuit yhtä pitkään 
yliluonnolliseen uneen, mutta sydämesi silmä pysyi valppaana ja Sinua ohjasi Jumalan valkeus. 
Hänelle Sinä huudat: Papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjälle 

Herra, joka asettui asumaan nuhteettomaan kohtuusi, osoitti Sinut, Neitsyt, täysin puhtaaksi ja 
valonkirkkaaksi. Puhdista siis minutkin, joka olen saastunut vihollisten myrkkypuraisuista ja 
vahingollisista hyökkäyksistä, ja suo minun veisata: Ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti! 

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | Nuorukaiset, 
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, | ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset | kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Mieleltään taivaalliset munkkien johtajat kykenivät jumalan voiman vahvistamina taistelemaan 
vihollisen voimatonta kerskailua vastaan, ja nyt he ovat kunnian saaneina ja iloiten siirtyneet 
hengellisille pihoille. 

Te osoittauduitte illatonta koittoa levittäväksi kolmivaloiseksi lampuksi. Te, autuaat isät, jaatte 
paratiisin kuihtumattoman ruusun tuoksua uskovaisten mieliin. Sen tähden me uskolla vietämme 
muistojuhlaanne. 

Pukeutuneina himottomuuteen kuin ihanaan seppeleeseen ja kaunistuksenanne jumalallisen rakkauden 
uroteot te, viisaat, kävitte iloiten Kristuksen häähuoneen lepoon nauttimaan vaivojenne palkkaa. 
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Autuas Dalmatos, Faustos ja Isakios, te munkkien johtajat ja koko maailman valistajat, teidän 
jumalallinen muistonne on koittanut säteillen hengellistä valkeutta ja valistaen uskovaisten joukot. 
Valistakaa meidänkin sielujemme aistit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Viaton Jumalansynnyttäjä, Sinä valkeuden portti, valista minua pahuuden sokaisema sydämeni äläkä 
anna minun nyt herätä kuolemaan, vaikka olen aina saastaisten ajatusten pimentämä, että voisin 
kiitollisena ylistää Sinua. 

Irmossi 

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset | kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Te mieleltänne taivaalliset isät ja enkelten asuinkumppanit | pyhät Dalmatos, Faustos ynnä ihailtava 
Isakios, | muistakaa lakkaamatta meitä Herran edessä seistessänne, || kun me vietämme kirkasta ja 
valon täyttämää muistoanne. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Puhdas Jumalansynnyttäjä, valtiatar Maria, | vapauta pian minut, joka olen joutunut sielun 
turmelevien himojen valtaan, | ja saata minut palvelemaan Sinua ja Poikaasi, || että voisin veisuin 
ylistää velvollisuuteni mukaisesti Sinua, kristittyjen toivoa. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun Sinä, puhdas, seisoit ristin juurella | ja näit Poikasi puulle levitettynä ja hengettömänä, | Sinä itkit 
ja valitit äidillisesti kyyneleitä vuodattaen ja lausuen: | Mikä on tämä ihme, || kun maailman Luoja 
suostuu ristille levitettäväksi? 

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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