
Elokuun 7 
Muistelemme pyhää  

pyhittäjämarttyyria Dometiosta. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 4.säv. 

Oi Valtias, | ennen kunniallista ristiäsi ja kärsimystäsi Sinä otit ensimmäiseksi katsomasi pyhät 
opetuslapsesi | ja nousit Taborin vuorelle, | sillä Sinä halusit osoittaa heille kunniasi. | He näkivät 
sen Sinun kirkastuessasi ja loistaessasi aurinkoa kirkkaammin, | sen tähden he lankesivat 
kasvoilleen maahan ja ihmetellen valtaasi huusivat: | #Sinä, Kristus, olet iankaikkinen valkeus ja 
Isän kirkkauden säteily, || vaikka oletkin vapaaehtoisesti tullut muuttumatta ihmiseksi. 

Ennen kaikkia aikoja oleva jumala-Sana, | - Sinä, joka pukeudut valoon ikään kuin vaatteeseen, | 
kirkastuessasi opetuslastesi edessä Sinä loistit aurinkoa kirkkaammin. | Mooses ja Elia tulivat 
luoksesi | ja todistivat sekä kuolleille että eläville, että Sinä olet Herra. | He ylistivät sanoin 
kuvaamatonta kaitselmustasi ja armoasi | sekä suurta laupeuttasi, || jonka tähden Sinä pelastit 
synteihinsä hukkuvan maailman. 

Kun Sinä, oi Herra, kirkastuit opetuslastesi edessä Taborin vuorella, | valoisa pilvi ympäröi Sinut ja 
Isän ääni todisti, | että Sinä olet Hänen yksiolennollinen ja samalla valtaistuimella istuva Poikansa, | 
joka sikisit puhtaassa Neitseessä | ja tulit hänestä lihaksi. | Kirkkautesi sokaiseman Pietari 
hämmästyksessään lausui: | ”Meidän on täällä hyvä olla, oi armosta rikas Hyväntekijämme.” 

Pyhän stikiirat, 6.säv. 

Sinä jätit kokonaan lumoavan taikuuden | ja persialaisten inhottavat ja saastaiset ihmetemput | ja 
kiiruhdit kohti Jumalaa, | joka viisaalla kaitselmuksellaan hallitsee taivaallisia. | Hänen nimessään 
Sinä apostolien tavoin halulla paransit eläinten sairauksia ja ihmisten tauteja, | kun he lähestyivät 
Sinua, Kristuksen palvelijaa. || Rukoile uskalluksella Häntä meidän sielujemme puolesta. 

Sinä, pyhittäjä, | omistit koko elämäsi Herralle | ja lähdit innolla kilvoituksen tielle. | Sinä omasit 
selkeän rukouksen, kokoöisen valvomisen ja nuhteettoman enkelimäisen elämän. | Sen tähden Sinä 
sait rikkaudeksesi ihmeitten voiman, | sillä Herra osaa antaa kunnian palvelijoillensa. || Rukoile 
uskalluksella Häntä meidän sielujemme puolesta. 

Sinä pukeuduit kokonaan ristin haarniskaan | ja suojanasi uskon murtumaton kilpi | tulit 
peljättäväksi pahojen henkien vihollisjoukoille, | joita Sinä karkotit uskon ruoskalla ja Jumalaa 
avuksi kutsumalla. | Matkalaisiakin Sinä, Kristuksen palvelija Dometios, pelastit niitten vahingolta. 
|| Rukoile uskalluksella Häntä meidän sielujemme puolesta. 

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira, 6.säv. Anatolioksen runo. 

Oi Kristus jumala, | Sinä kuvasit ennalta ylösnousemistasi, | kun otit mukaasi kolme opetuslastasi: | 
Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen | ja astuit Taborin vuorelle. | Sinun kirkastuessasi, oi Vapahtaja, 
Tabor peittyi valolla. | Sinun opetuslapsesi, oi Sana, lankesivat alas maahan | voimatta katsella 
näkyä, | jota ei ihmisten sopinut nähdä. | Enkelit peläten ja vavisten palvelivat, | taivaat pelästyivät 
ja maa vapisi || nähdessään maan päällä olevan kunnian Herran. 

Saatto. Oi Jeesus Kristus. 

1



Prokimeni, 7.säv. (suuri prok.)

Meidän Jumalamme on taivaassa. | Kaiken, mitä Hän tahtoo, Hän myös tekee. 

Liitelauselma: Kun Israel lähti Egyptistä 

Liitelauselma: Meri näki tämän ja pakeni 

Liitelauselma: Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Tänään Kristus muutti Taborin vuorella Adamin mustuneen luonnon || ja kirkasti sen jumalalliseksi. 

Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä siinä 
on. 

Mooses ja Elia näkivät Taborilla Neitseestä ihmisten lunastukseksi lihaksi tulleen Jumalan. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi. 

Säteillessään tänään vuorella auringon tavoin Kristus näyttää ennen ristiä jumaluuden jumalallisen 
merkin salaisuuksien palvelijoille. 

Kunnia... nyt... 5.säv. 

Kristus, Sinä paljastit jumaluutesi heikon koiton kanssasi vuorelle nousseille | ja teit heidät 
osallisiksi ylimaallisesta kunniastasi. | Sen tähden he huusivat hartaasti: | Hyvä on meidän täällä 
olla. | Heidän kanssansa mekin ylistämme veisuin Sinua, || kirkastunutta Kristus Vapahtajaa 
iankaikkisesti. 

Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen juhlan katismatropari, 4.säv. 

Herran ylen kirkas juhla on koittanut. Tulkaa kaikki, hengellisesti puhdistautuen nouskaamme 
Taborin vuorelle näkemään Kristusta. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Uskovaiset, viettäessämme tänään kirkkaasti Kristuksen kunniakkaan ja peljättävän kirkastumisen 
jälkijuhlan päivää huutakaamme yksimielisesti: Vapahtaja, Sinä muovasit uudelleen jumalallisessa 
lihassasi meidän saviseoksemme, sillä siinä Sinä säteilit ja laupiaana annoit sille 
turmeluksettomuuden ylen korkean arvon. Sen tähden me kaikki kunnioitamme Sinua, ainoaa 
Jumalaamme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 
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Sitten juhlan kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Minä tarjoan Sinut, oi seppelöity, 
Kristuksen eteen esirukoilijakseni. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

”Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.” 

Troparit 

Oi Jumalan autuuttama, lähdettyäsi Jumalan tykö säteillen marttyyriuden armoa, rukoile 
Kristukselta valistavaa koittoa meille, jotka uskolla ylistämme Sinua veisuin. 

Murskattuasi eksytyksen leuat Sinä kiiruhdit vilpittömästi puhtain mielin Kristuksen tykö jättäen 
persialaisten epäjumalat ja paeten tietäjien jumalattomuutta. 

Viisaasti ajatellen ja taidolla tutkien Sinä näit, että luotu aurinko tai mikään näkyväinen ei ole 
jumala, ja niin löysit näkymättömän Jumalan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me uskovaiset julistamme, että Sinä, pyhä Neitsyt, olet Jumalan Äiti synnytettyäsi Jumalan Pojan, 
joka tuli meidän tähtemme meidän kaltaiseksemme, ja ylistämme Sinua autuaaksi. 

3. veisu. Irmossi

”Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.” 

Troparit 

Vahvan uskon tukemana Sinä osoittauduit horjumattomaksi, järkkymättömäksi torniksi välittämättä 
tietäjien puheista tai persialaisen taikuuden tiedoista. 

Sitä jätit sielun turmelevan myrkyn, luonnon palvomisen ja auringon kunnioittamisen, ja etsit 
rakkaudella totista Jumalaa, kaikkien Luojaa. 

Osallisena uudestisyntymisen jumalallisista vesistä Sinä sait sieluusi valistuksen ja tulit totisesti 
armossa jumalan lapseksi ja jumalallisen nautinnon perilliseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Viisaus rakensi itsellensä jumalallisen huoneen ja asettui yli ymmärryksen ja järjen asumaan Sinun 
kunnialliseen, Hengen puhdistamaan kohtuusi, oi veisuin ylistetty. 

Irmossi 

”Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.” 
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Katismatropari, 3.säv. 

Sinä rakastit Kristuksen ihanuutta ja kuoletit himot kilvoituksen kautta. Kärsivällisesti taistellen 
Sinä, kunniakas Dometios, enkelten seuralainen, poltit tuhkaksi eksytyksen.  Sen tähden Sinä, 
ihailtava marttyyri, vuodatatkin ihmeitten vettä niille, jotka uskolla viettävät jumalallista muistoasi. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari, 3.säv. 

Sinä, Jumalan Sana, näytit kirkastuessasi Taborin vuorella totisesti jumalallisen kunniasi 
heijastuksen opetuslapsillesi heidän kykyjensä mukaan. Kunpa mekin saisimme valistuksen heidän 
kanssansa, kun me uskolla ylistämme Sinua veisuin, ainoa muuttumaton, kaikkivoimallinen Jeesus, 
ja yhteen ääneen huudamme: Kristus, kunnia olkoon valtakunnallesi! 

4. veisu. Irmossi

”Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.” 

Troparit 

Sinä, kunniakas, sait tuntea luonnoltaan tuntemattoman ymmärryksellä häntä etsittyäsi, ja Hänet 
löydettyäsi Sinä rakastit Häntä ja kumarsit iloiten Hänen valtasuuruuttansa. 

Hartaasti Sinä kiiruhdit pyhien ymmärtäväiseen kuoroon ja palaen hyveen intoa vaelsit puhtaasti 
paastoten ja rukoillen. 

Sinun Jumalassa viisas rakkautesi, oi isä, kirvoitti helposti luonnon kahleet ja sammutti himojen 
pätsin Pyhän Hengen vilvoittavalle valistuksella. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylijumalallinen Sana, joka tuli lihaksi Sinun tahrattomasta kohdustasi, oi Jumalansynnyttäjä 
Neitsyt, ja antoi meille elämän, on minun väkevyyteni, Jumalani ja Herrani. 

5. veisu. Irmossi

”Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.” 

Troparit 

Menestyen jumalisessa ymmärryksessä Sinä, autuas, pidit näkymättömien iankaikkisuutta kaikkea 
näkyväistä parempana ja säteilit puhtauden valkeutta. 

Isä Dometios, maistettuasi jumalallista hyvettä Sinä rakastit hiljaisuutta ja yksinäisyyttä ja säilytit 
mielesi hämärtymättömänä. 

Totisesti suuri ja ihmeellinen on parempaan muutokseen pyrkivä viisas mielesi, sillä niin tapahtui 
Korkeimman käden antama muutos ja jumalallisen armon teko. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, nuhteeton Valtiatar, säilyit viattomana Neitseenä, vaikka tulitkin äidiksi. Sinussa yhdistyi 
neitseys synnytykseen, Sinussa ovat molempien ominaisuudet. 

6. veisu. Irmossi

”Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.” 

Troparit 

Sinä, autuas ja ylistettävä, kestit vihollisen raivoisan aiheuttaman kiusauksen, ja moninaisesti 
koeteltuna ja kateutta vastaan taistellen osoittauduit voittajaksi. 

Sinun vaelluksesi oli jumalista, Sinun elämäsi jumalallista ja valon kirkasta. Sinä, Jumalassa viisas, 
jätit maailman nautinnot ja sait koota hedelmänä jumalallisen ihanuuden ja sulon. 

Sinä, autuas ja ylistettävä, tulit otolliseksi tekemään yliluonnollisia ihmeitä ja tunnustekoja 
aseistuksenasi jumalallinen voima ja korkeudesta Sinua auttava armo. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, olet Valkeuden asumus ja kaikkien Luojan ymmärryksen ylittävän lihaksi tulemisen 
jumalallinen häämaja. Yksin Sinä olit Jumalan arvoinen asuinsija. 

Irmossi 

”Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.ö 

Synaksario

Saman kuun 7:ntenä päivänä muistelemme pyhää pyhittäjämarttyyri Dometios Persialaista. 

Säkeitä 

Isä, kivien keskellä taistelivat ennen muita opettamasi salaisuuksien palvelijat. 

Seitsemäntenä Dometios lähti kahden salaisuuksien palvelijan kanssa. 

Merkinkantaja, pyhittäjä Dometios, joka kilvoitteli Filotheoksen seudun luostarissa, pääsi rauhassa 
loppuun. 

Muistelemme pyhittäjää ja jumalankantajaisäämme Nikanor ihmeidentekijää, joka loisti 
Kallistratoksen vuorella. 

Samana päivänä pyhittäjä Or pääsi rauhassa loppuun. 

5



Säkeitä 

Maasta lähtiessään minun Orini sanoi: Armo on suurempi kuin Sinun Orisi (=Hur), oi laki. 

Samana päivänä kymmenentuhatta tebalaista pyhittäjäkilvoittelijaa pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Sinä, Sana, viet maasta Davidin sanojen mukaisesti kymmenettuhannet vaunusi. 
Samana päivänä miekka surmasi pyhittäjä Potamian, ihmeiden tekijän. 

Säkeitä 

Miekan Kristuksen tähden surmaamana ihmeellinen Potamia vuodattaa ihmeitten virtoja. Samana 
päivänä pyhä Narkissos, Jerusalemin arkkipiispa, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Tuoksuen narsissia ihanammin Sinä, Narkissos, levität tuoksuasi Edenin tiloissa. 
Samana päivänä miekka surmasi pyhittäjä Asterioksen, ihmeiden tekijän. 

Säkeitä 

Kun miekka katkaisi Asterioksen kaulan, hän pääsi säteilemään tähden lailla taistelijain kuoroihin. 

Samana päivänä pyhä Sozon Nikemedeialainen, joka heitettiin tuleen mutta pelastui sieltä 
vahingoittumattoman, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Marttyyri Sozon oli tulessa kuin uusi salamanteri, ja hän pääsi loppuun ilman tulta. 
Samana päivänä pyhä Hyperekhios pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Vaikka Hyperekhios kätkettiinkin hautaan, hän on enkelten kuoroissa heidän vertaisenaan. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

”Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: | Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.ö 

Troparit 

Hengen valoisa armo asettui Sinun päällesi, isä, ja toi ilmi ihmeellisiä voimia Sinussa, kun Sinä 
uskolla huusit ja veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Lujin mielin Sinä, kävit kilvoituksen tietä ja taistojesi lopuksi tulit totisesti marttyyriksi huutaen 
Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 
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Salaisuuksien tuntijat taistelivat rinnallasi kuin lapset isänsä rinnalla, ja luolassa Sinun kanssasi 
kärsivällisinä eläessään he huusivat yhteen ääneen Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Saatuamme Sinut pelastuksen satamaksi me pelastumme kuohuista. Pannen toivomme Sinuun kuin 
ankkuriin me huudamme Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

8. veisu. Irmossi

”Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina.” 

Troparit 

Luojan rakkauden haavoittamana Sinä, isä, hylkäsit kaiken luotuun kiintymisen ohjaajanasi selvästi 
Jumalan Henki. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

Karistettuasi pois maanpäälliset huolet Sinä, pyhittäjäisä, sait rikkaudeksesi taivaallisen toivon, 
autuuden Kristuksessa. Siitä Sinä nyt nautit kaikkina aikoina. 

Viisas, autuas isä, saatuasi pyhän ja jumalallisen Hengen valistavat säteet Sinä sait omin silmin 
nähdä Hänet peljättävänä jumalallisten salaisuuksien päällä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Esi-isäsi Jumalan soittama lyyra kuvasi Sinua, puhdas, pyhäksi arkiksi, joka kannat lihaan 
pukeutunutta Jumalaa. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

Irmossi 

”Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. | Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina.” 

9. veisu. Irmossi

”Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme.” 

Troparit 

Aineettoman valkeuden valistamana Sinä, valoa kantava isä, tulit ansiosi mukaisesti valon 
kaltaiseksi omaten nuhteettoman ja pyhän elämän. Nyt Sinä seisot Valtiaan ja Jumalan edessä 
rukoillen laumasi puolesta. 
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Marttyyritaistot kruunasivat arvon mukaisesti kilvoitustaistosi ja Sinä sait uroteoistasi 
kaksinkertaisen palkinnon. Niitä kantaen Sinä saavutit iankaikkisten hyvyyksien nautinnon. 

Jumalallisen voiman ja armon vahvistamana Sinä, Jumalan autuuttama, osoittauduit kaikille 
jumalisuuden selkeäksi opettajaksi kaunistuksenasi ihmeet. Kaikkia Sinä tuet, kaikki parannat, 
jotka uskolla tulevat luoksesi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinussa toteutuivat yli-inhimilliset, yliluonnolliset salaisuudet, sillä 
Sinä tulit Jumalan synnyttäjäksi, Sinä kannoit sylissäsi ja ravitsit Häntä, jota taivaalliset sotavoimat 
veisuin ylistävät. 

Irmossi 

”Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten | me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme.” 

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Jumalan julistaja Dometios, | syntyisin Persian tulta palvovasta maasta Sinä lapsesta asti kiiruhdit 
kohti Kristuksen jumalallista uskoa. | Sen tähden me kunnioitamme Sinua, isä, kilvoittelijana, | 
jumalallisena marttyyrina, peljättävien salaisuuksien jumalallisen pappina || ja niiden 
esirukoilijana, jotka viettävän kunnianarvoisaa muistoasi. 

Juhlan eksapostilario, 2.säv. 

Herra, Sinä otit ennen ristiäsi valitut opetuslapsesi ja kirkastuit pyhällä Taborilla. | Siellä Mooses ja 
Elia seisoivat palvelijan pelolla kanssasi puhumassa, oi Valtias. | Kristus Vapahtaja, heidän 
kanssansa me kumarramme Isän ja Hengen rinnalla Sinua, || joka loistit Neitseestä ihmisten 
pelastukseksi. 

Kiitosstikiirat, 2.säv. 

Haluten parantaa Adamista syntyneen luonnon Sinä, Kristus, | nousit nyt Taborin vuorelle || ja 
paljastit salaisuuksien palvelijoille jumaluutesi. 

Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä 
siinä on. 

Muinoin Sinä, Kristus, | ilmestyit Moosekselle ja Elialle pilvessä, | myrskyssä ja keveässä tuulessa, ||  
mutta nyt kunniasi valkeudessa. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi. 

Kun Sinä, Vapahtaja, | säteilit Taborin vuorella jumalallisen kunniasi sanomatonta, kolminaista 
valkeutta, || Sinä kirkastit koko maailman. 
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Kunnia... nyt... 5.säv. 

Sinun kirkastumisessasi, oi Kristus, | jumalannäkijä Mooses | ja tulisissa vaunuissa 
vahingoittumattomana taivaaseen mennyt Elia, | jotka näkivät Sinut muinoin pilvessä, | todistivat 
nyt Sinun olevan lain ja profeettain luoja sekä täyttäjä. | Tee, oi Herra, meidätkin kelvollisiksi 
yhdessä heidän kanssaan osallistumaan Sinun kirkkaudestasi || veisataksemme Sinulle ylistystä 
iankaikkisesti. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti ja päätös. 
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