
Elokuun 12 
Pyhien marttyyrien 

Fotioksen ja Aniketoksen muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

HUOMAUTUS 

Tänä päivänä lauletaan myös pyhittäjäisämme Maksimos Tunnustajan palvelus, koska 
Kirkastumisen päätösjuhla on 13:ntena päivänä. 

Avuksihuutostikiirat 

Pyhien stikiirat, 4.säv. 

Oi urheat taistelijat, te ette säikkyneet tulta,|  ette silpovia aseita, että järjettömän tuomarin 
järjetöntä vihaa, | ette leijonien raivoa, ette kiehuvia kattiloita, | ette jäsenten katkaisemista, ette 
katkeraa kuolemantuomiota, | sillä ne tekivät teidät kuolemattomiksi || ja lähettivät teidät 
kuolemattoman Jumalan tykö. 

Te, maineikkaat ja urheat, | saavutitte autuaan, kaikin puolin kunnioitettavan ja otollisten halajaman 
lopun ja iankaikkisen toivon. | Te vuodatatte meille ihmeitten lähteen, | joka poistaa sielun ja 
ruumiin himojen paahteen niistä, || jotka hartaasti aina viettävät vuosittaista juhlaanne. 

Kunniakas Fotios ja Jumalassa viisas Aniketos, | erinomainen kolminaisuuden kirkkauden ja 
ihanien haavojen kaunistama pari, iloitsee aina enkelten kanssa. | Niille, jotka uskolla viettävät 
heidän kunniakkaan ja pyhitetyn taistelunsa juhlaa, || he jakavat valistusta ja armoa. 

Pyhittäjä Maksimoksen stikiirat, 4.säv. 

Pyhittäjä Maksimos, Sinä saarnasit Hänestä, | joka säälistä näki hyväksi tulla ihmiseksi, | tunnettuna 
kahdessa tahdossa ja toiminnassa. | Sinä tukit niiden saastaisten kurittomat suut, || jotka pahuuden 
keksijän perkeleen vaikutuksesta luulevat Hänellä olevan yhden tahdon ja toiminnan. 

Oppiesi jäntein Sinä, autuas isä Maksimos, | kuristit pahoin ajattelevan ja lörpöttelevän Pyrroksen. | 
Sinä kestit vainoja ja ahdistuksia, | Sinua kidutettiin kauheasti ja Sinulta katkaistiin kieli | ja alati 
kohti Jumalaa ojennettu jumalallinen kätesi, || jolla kirjoittaen Sinä esitit ylhäisiä oppeja. 

Isä, Sinun pyhä kielesi oli kuin Hengen teroittama, nopeasti kirjoittava ruoko, | ja armon avulla se 
kaunokirjoitti meidän sydäntemme tauluihin jumalallisten hyveitten ja tarkkojen oppien kirjan | 
sekä Hänen lihaksitulemisensa, | joka omasta halustaan ilmestyi ihmisille kahdessa olemuksessa || 
ja yhdessä persoonassa. 

Kunnia... 8.säv. 

Me, munkkien joukot, kunnioitamme Sinua, Maksimos, opettajanamme, | sillä Sinulta opimme 
vaeltamaan totisesti suoraa polkua. | Autuas olet Sinä Kristuksen palvelijana ja vihollisen voiman 
voittajana, | Sinä enkelten seuralainen, ja pyhittäjien ja vanhurskasten asuinkumppani. | Rukoile 
heidän kanssansa, || että Herra armahtaisi meidän sielujamme. 

Nyt... Juhlan stikiira, 8.säv. 

Kirkastuksen valoisa pilvi korvasi lain hämäryyden. | Siihen päästyään ja saatuaan valoakin 
kirkkaamman kunnian Mooses ja Elia sanoivat Jumalalle: | Sinä olet meidän Jumalamme, || 
aikakausien Hallitsija. 
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Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Käykäämme halulla taborin vuorelle || näkemään kaikkien Kuninkaan Kristuksen, meidän 
Lunastajamme, kunniaa. 

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

Sinä, minun Vapahtajani, | näyttäydyit Taborin vuorella Moosekselle, Elialle ja valituille 
opetuslapsille || säteillen aurinkoa kirkkaammin. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi.

Opetuslapset kuulivat isän äänen vahvistavan Sinun kunniasi, minun Vapahtajani, || ja lankesivat 
peloissaan maahan kasvoilleen. 

Kunnia... Pyhittäjän stikiira, 6.säv. 

Pyhittäjäisä, kaikkeen maahan on käynyt sanoma uroteoistasi, | joiden kautta sait taivaissa palkan 
vaivoistasi. | Sinä tuhosit pahojen henkien joukot ja ylsit enkeljoukkojen tasolle, | joiden elämää 
pidit moitteettomasti esikuvanasi. | Kun Sinulla on uskallus Kristuksen, Jumalan, edessä, || rukoile 
rauhaa meidän sieluillemme. 

Nyt... Juhlan stikiira, 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. 

Pyhittäjän tropari, 8.säv. 

Oikeauskoisuuteen ohjaaja, hurskauden ja sielun puhtauden opettaja, | maailmaa valaiseva 
kynttilä ja Jumalan hengen johtama munkkien kaunistus, | Viisas Maksimos, Sinä valistit 
hengellisen kanteleen tavoin kaikkia. || Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme. 

Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

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

Sinä, oi Vapahtaja, kirkastuit Taborin vuorella | ja osoitit kunniassasi ihmismuodon muuttumisen 
toisessa ja peljättävässä tulemisessasi. | Elia ja Mooses keskustelivat kanssasi | ja kolme rakkainta 
opetuslastasi nähdessään kunniasi, oi Valtias, | hämmästyivät kirkkautesi säteilyä. | Sinä, joka 
annoit valosi loistaa opetuslapsillesi, | valaise meidänkin sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen.
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Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Kirkastuessasi Taborin vuorella Sinä, Vapahtaja, näytit valituille opetuslapsillesi kunniasi säteillen 
muuttumatonta jumaluutta. Valoisassa pilvessä Sinä kutsuit Elian ja Mooseksen kanssasi 
puhumaan. Sen tähden pietari sanoikin: Oi armollinen, hyvän on olla täällä Sinun kanssasi. Sinä, 
joka silloin annoit valon heille loistaa, valista meidän sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Sitten juhlan ensimmäinen kanoni ja kaksi seuraavaa pyhien kanonia. 

Marttyyrien kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän ihanaa marttyyriparia. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon." 

Troparit 

Kärsivällisinä ja vakain mielin lihan tuskissa te, maineikkaat, siirryitte tuskattomaan elämään ja nyt 
te aina rukoilette meidän puolestamme. 

Uskon jumalallisin asein varustautuneena Sinä, Aniketos, kävit lujana taistelemaan lihattomia 
vihollisia vastaan ja jumalallisella voimalla Sinä hävitit niiden sotajoukot. 

Jumalallisen ymmärryksen kirkkaudella Sinä, kunniakas Aniketos, saatoit häpeään kaunopuhujien 
taidot ja pakanoiden kelvottoman mielen ja antauduit kokonaan taisteluun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, osoittauduit totisesti neitseeksi niin ennen kuin jälkeenkin synnytyksen, sillä 
selittämättömästi Sinä synnytit Jumalan, joka seppelöi taistelleet pyhät marttyyrit. 

Pyhittäjän kanoni, jonka akrostikon (Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta) on: Suurta 
Maksimosta ylistetään. Munkki Johanneksen (runo). 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 

Troparit 

Oi jumalallinen Maksimos, vuodata hunajaiselta ja suloiselta kieleltäsi minulle koko Jumalan 
antama Hengen armo. 

Sinä, autuas, osoittauduit harhaoppeja polttavaksi tuleksi, sillä Hengen innolla Sinä tuhosit ne kuin 
ruo'ot. 

3



Jumalaton halu esitti järjettömän opin yhdestä tahdosta, mutta Sinun sanasi, oi isä, kumosi sen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin me ylistämme Sinua, puhdas Jumalansynnyttäjä, joka yliluonnollisesti synnytit lihaksi 
tulleen iankaikkisen, ylijumalallisen Sanan. 

3. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || 
turvani ja tukeni." 

Troparit 

Voitettuasi Kristuksen kanssa vihollisen joukot Sinä, voittoisa marttyyri Aniketos, sait 
voittoseppeleen. 

Kristuksen marttyyrit ylenkatsoivat lihan katoavaisena ja kestivät vakain mielin hirveitä kidutuksia. 

Täynnä elävöittävää vettä te, viisaat marttyyrit, teitte verivirroillanne lopun eksytyksen sameista 
virroista. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä, asui taivaissa asuva Herra ja hääti pois meistä kaiken eksytyksen. 

3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. | Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Veren kautta Maksimos osoittautui Kristuksen jumalisen uskon suureksi saarnaajaksi ja 
marttyyriksi. 

Oi autuas Maksimos, kilvoituksen kautta Sinä tulit viisauden rakastamisen jumalalliseksi ja 
puhtaaksi asumukseksi. 

Oi autuas Maksimos, Sinä viisauden kasvatti, Sinun kieleltäsi virtasi jokien tavoin Kristuksen 
jumalista opetusta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me kaikki kristityt olemme saaneet Sinut turvaksi ja muuriksi, ja vaikenematta me ylistämme 
Sinua, oi veisuin ylistettävä. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. | Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 
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Juhlan kontakki ja sitten pyhittäjän kontakki, 6.säv. 

Sinun sielussasi asustava kolminainen valkeus | osoitti Sinut, autuas, valituksi astiaksi, | sillä Sinä 
selvität maan äärille jumalallisia, vaikeatajuisia ajatuksia. || Autuas Maksimos, Sinä julistat 
kaikille selvästi yliolennollista, alutonta Kolminaisuutta. 

Iikossi 

Tänään säteilee maailmalle jumalallisen muistonsa kautta ihailtava Maksimos, |  pappien tuki, 
oppien perustus, viisauden pasuuna, marttyyrien huippu ja uskovaisten vahvistus. | Nouskaa siis 
kaikki kohti hänen kirkkauttaan ylistäen sitä rohkeutta ja intoa, | jota hän osoitti jumalisuuden 
tähden. | Sen tähden hän totisesti asettui susia vastaan | niin kuin paimen laumansa puolesta, | ja 
kukistettuaan ne sai voittopalkinnoksi seppeleen. || Hän julistaa kaikille selvästi yliolennollista, 
alutonta Kolminaisuutta. 

Pyhien katismatropari, 4.säv. 

Kukistettuanne vihollisen korskeuden hirveyksiä kestäen | te, taistelijat, autuas Fotios ja Aniketos, 
pääsitte iloiten asumaan taivaaseen. | Sen tähden teitä ylistetään autuaiksi iankaikkisesti | ja te 
rukoilette Kristusta meidän puolestamme, || kun me vietämme teidän muistoanne. 

Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 3.säv. 

Isä Maksimos, Sinun vaelluksesi uroteot valaisevat kaikkien askeleita, | jotka totisella uskolla 
pitävät Sinua esikuvanaan. | Pelasta aina esirukouksillasi taivaassa kaikesta ahdistuksesta meidät, | 
jotka ylistämme Sinua autuaaksi, || ja rukoile hyvää Kristusta, oi ihailtava autuas. 

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. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.” 

Troparit 

Voittamattomat marttyyrit, te meidän sielujemme esirukoilijat, Jumalan rakkauden polttamina te 
astuitte auliisti tuleen säilyen Hengen vilvoituksessa palamattomina. 

Taistelijat kielsivät ruumiinsa moninaisesti silvottuina, sillä koko mielensä he olivat suunnanneet 
Jumalaan, joka uskon kautta antaa heille kärsivällisyyden. 

Jumalisuuden vahvoina linnoituksina te, marttyyrit, hajotitte vihollisen muurit ja tulitte 
jumalallisen kaupungin asukkaiksi huutaen: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 
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Te ette vaipuneet jumalattomuuden uneen, vaan jumalallisen valppaina te, marttyyrit, armossa 
herätätte aina ne, jotka vaipuvat kuoleman uneen, Jumalan tuntemisen valkeuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ihanana Sinä, Neitsytäiti, synnytit Ihanan, joka on tuonut esille ihanat, lujasti taistelleet ja 
jumalankieltämisen hävittäneet marttyyrit. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Maasta syntyneet ylistävät Sinua ja taivaallisten joukot ihailevat, sillä viisauden rakkaus osoitti 
Sinut, isä, ruumiittoman kaltaiseksi. 

Röyhkeä oli hirmuvaltias, mutta kukistumaton Sinun kärsivällisyytesi! Sen tähden Sinä saitkin 
autuuden, mutta tuo täysin paha tuomion. 

Sinun kanssasi, Maksimos, kilvoitteli oppilaittesi autuas parivaljakko osallistuen taistoihisi. Sen 
tähden he saivat kanssasi saman palkinnon. 

Oi pyhittäjä, verivirtojesi kastelema Kristuksen kirkko kukoistaa Sinun jumalallisesti kylvämääsi, 
isiltä perittyä oppia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi kyntämätön pelto, Jumalansynnyttäjä, joka kasvatit eläväksi tekevän tähkäpään, joka antaa 
maailmalle elämän, pelasta ne, jotka ylistystäsi veisaavat. 

5. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, | jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Autuas Aniketos, tuhansien kidutusten kuolettama lihasi tuotti Sinulle katoamattoman ja 
kuolemattoman kunnian. 

Oi Fotios, Sinä jumalallisesta valkeudesta osallinen laskemattoman päivän todellinen lapsi, Sinua 
ei tulikaan voinut polttaa. 

Kunniakkaat marttyyrit torjuivat kertakaikkiaan katoavaisen rakastaessaan koko sielustaan pysyvää 
ihanuutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, kuka kykenisi tulkitsemaan salaisuutesi? Sillä Sinä synnytit ymmärryksen ja järjen 
ylittäen luonnoltaan kaksinkertaisen Jumalan ja Sanan. 
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5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: Pelasta meidät, sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Koottuasi niin maallista kuin taivaallista tietoa Sinä, Maksimos, sait oikeutetusti filosofin nimen. 

Autuas Maksimos, rakastaessasi parempaa viisautta Sinä osoittauduit Kristuksen erinomaiseksi 
seuraajaksi.  

Hirmuvaltiaan raivo karkotti Sinut maastasi, mutta Sinä autuas sait lohdun Jeesuksessa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tyynnytä himojeni hillitön aallokko, Sinä, joka synnytit Jumalan, Ohjaajan ja Herran. 

6. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä | Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Troparit 

Marttyyri Aniketos, raa'asti Sinut ylennettiin puulle ja Sinusta raastettiin kuoleman raskaus, ja 
sanomattomasti Sinä sait taivaasta jumalallisen vaatteen. 

Repäisten rikki eksytyksen siteet pyhät kärsivällisyyden ja kestävyyden lujissa kahleissa kuristivat 
pimeyden suojelijan jumalallisiin leukoihin. 

Te, Kristuksen urheat taistelijat, osoittauduitte suuriksi valaisimiksi levittäessänne parannusten 
säteitä ja jumalallisten taistojen kirkkautta koko luomakuntaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, nuhteeton, synnytit luonnon laeista poiketen totisen Lainsäätäjän. Rukoile, että Hän 
armahtaisi synnin lain voittamaa sieluani ja pelastaisi minut. 

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, | ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Oi jumalankantaja, kanna harras rukous Jumalalle, että Hän lunastaisi minut sielun ja ruumiin 
himoista ja turmeluksesta. 

Oi autuas Maksimos, harhaoppien koko mutainen lähde kuivuu Sinun kielesi voiman tukkimana. 
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Kristus, Sinä ainoa hyvä, ole minulle armollinen ja vuodata pyhittäjäsi rukousten kautta armon 
lähde minun sydämeeni. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me rukoilemme Sinua, ainoata, joka sanan kautta synnytit lihassa Sanan: Pelasta meidän sielumme 
vihollisen ansoista! 

Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, | ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Pyhien kontakki, 2.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme jumalallisia asemiehiä. | Kiittäkäämme Kristuksen kunnian paria. | 
Kaikki taistojen ystävät ja Jumalan totiset rakastajat, || seppelöikäämme heidät jumalisuuden lujina 
saarnaajina ylistysveisuin. 

Iikossi 

Oi ainoa ihmisiä rakastava, | vaikka minä olen maaksi ja tomuksi, saastaksi ja madoksi tullut | 
häpeällisen ja inhottavien tekojen ja ajatusten kautta, | minä rukoilen Sinua ja lankean eteesi: | 
Kristus, puhdista minut armosi sienellä siitä saastasta, | jonka olen teoillani ja puheillani koonnut. | 
Oi minun Vapahtajani, valista mieleni pimeys armosi kirkkaudella, | että voisin arvon mukaisesti 
kertoa marttyyriesi kestävyydestä || ja seppelöidä heidät ylistysveisuin. 

Synaksario 

Saman kuun 12:ntena päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Fotiosta ja Aniketosta. 

Säkeitä 

Tuli poltti Aniketosta ynnä Fotiosta, jotka nyt ovat voittamattomina valkeuden huoneessa. 
Kahdentenatoista tuli surmasi Fotioksen ja Aniketoksen. 

Samana päivänä  muistelemme pyhiä, miekan surmaamia marttyyreja Pamfilosta ja Kapitonia.

Säkeitä 

Miekan kohdattuaan Pamfilos ja Kapiton makaavat maassa verilammikossa. 

Samana päivänä muistelemme rauhassa loppuun päässeitä pyhittäjiä Sergiosta ja Stefanosta.

Säkeitä 

Samasta vaivannäöstä Sergios ja Stefanos saivat samat seppeleet, ja sehän on oikein. 

Pyhittäjät Kastor ja Palamon pääsivät rauhassa loppuun. 
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Säkeitä 

Suuri Kastor, jumalallinen kynttilänsydän sammuit elämän loppuessa öljyn lailla. 

Antaessasi sielusi Jumalan käsiin, Sinä, Palamon, pääsit turvaan sielun turmelijan käsistä. 

Miekka surmasi kaksitoista pyhää marttyyrisotilasta, jotka olivat kotoisin Kreetalta. 

Säkeitä 

Miekan kautta taistelee Kristuksen valittujen opetuslasten lukua kantavat marttyyrit. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: | Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Käytyänne läpi oudon taiston te, maineikkaat marttyyrit, osoittauduitte totisesti oudoiksi lihan 
aivoituksille, enkelten asuinkumppaneiksi ja Kristuksen perillisiksi. 

Kärsivällisyydellä ja kestolla te, autuaat marttyyrit, voititte jumalattomien vihollisten kaikki juonet 
ja tuskien kirkastamina te siirryitte laskemattomaan valkeuteen. 

Ylijumalallisen Kolminaisuuden temppeleiksi tulleina maineikkaat hajottivat miehuullisesti 
jumalankieltäjien pylväät ja temppelit ja siirtyivät riemuiten taivaalliseen temppeliin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Taivaita avarampana Sinä, puhdas ja nuhteeton, sait ymmärryksen ylittäen ottaa vastaan 
mihinkään rajoittumattoman Sanan, joka johdattaa jumalallisen elämän avaruuteen ahtaitten 
teitten kulkijat. 

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus-
uskon voimalla ja veisasivat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Sinä sanoit, että Kolminaisuudessa on yksi luonto, yksi tahto ja yksi toiminta, mutta julistit, että 
kun Jumala tuli lihaksi, Hänessä oli kaksi tahtoa ja toimintaa, ja Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Sinä, isä, et julistanut kahdesta vastakkaisesta, vaan kahdesta luonnoltaan erilaisesta tahdosta: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Kun meillä on oikean uskon pylväänä Sinun jumalalliset sanasi, oi isä, me kunnioitamme yhtä 
Kolminaisuudesta kahdessa olemuksessa ja tahdossa ja huudamme Hänelle: Kiitetty olet Sinä, 
Kristus! 
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Isä, Sinun opetuksesi ansiosta me tiedämme, että säälissään lihaksi tulleessa Jumalassa on kaksi 
toimintaa ja kaksi itsenäistä tahtoa, ja me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: | 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

Troparit 

Todistaen mielenne vahvuuden te, viisaat, ette säikkyneet petojen raivoa, ette pelänneet kiehuvia 
kattiloita, ette jäsenten katkaisemista ettekä kidutuksia, vaan huusitte: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Te parannatte uskovaisten kärsimykset, sillä omilla kärsimyksillänne te, pyhät, kuvasitte autuas 
kärsimystä. Te teette lopun sairauksista ja karkotatte hirveät henget huutaen: Kaikki Herran luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Ihana taistelijapari tunnusti luomattoman Kolminaisuuden ja tuhosi totisesti kymmentuhantisen 
vihollisjoukon. Heidät liitettiin kymmeniin tuhansiin henkiin ja he veisaavat: Kaikki Herran 
luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhä Neitsyt, Sinä synnytit ylen pyhän Jumalan, joka armossa seppelöi pyhät marttyyrinsa. Pelasta 
ja pyhitä meidät, jotka auliisti veisaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa. 

8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät 
nuorukaiset huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Sinä, autuas, rakastit täydellisesti Häntä, joka rakasti ylenmäärin ihmissukua, otit ristisi ja tulit 
Hänen kanssaan ristiinnaulituksi veisatessasi: Kiittäkää, kaikki teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää 
Häntä iankaikkisesti! 

Sinä, autuas, vieraannuit kaikesta kuolettavasta hekumasta, teit itsesi tahrattomaksi jumalalliseksi 
kuvastimeksi ja veisasit: Kiittäkää, kaikki teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä iankaikkisesti! 

Sinua ei kukistanut armottoman hirmuvaltiaan jumalaton raakuus, vaan Sinä seisoit oikean uskon 
vakaana, järkkymättömänä pylväänä huutaen: Kiittäkää, kaikki teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää 
Häntä iankaikkisesti! 

Saatuasi ottaa vastaan yhden kolmipersoonaisen Jumalan elävöittävän kirkkauden Sinä osoittauduit 
pimeydessä harhaaville auringoksi, kun huusit: Kiittäkää, kaikki teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää 
Häntä iankaikkisesti! 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, olit tosin langenneen Aadamin tytär, mutta osoittauduit minun olemukseni 
uudistaneen Jumalan Äidiksi. Häntä me, kaikki Herran teot, kiitämme Herrana ja korkeasti 
ylistämme kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät 
nuorukaiset huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Katso, jumalallisen Fotioksen ja Aniketoksen kirkas, valoisa ja armon täyttämä päivä on koittanut. 
Se valistaa kaikki, jotka tänään ylistävät heidän valoisia kärsimyksiänsä. 

Hiilten tavoin te poltitte pahuuden kaiken aineen, ja vapaaehtoisesti teurastettuina te olitte kuin 
karitsat, jotka uhrattiin synnit pois ottaneelle Karitsalle. 

Tänään me kaikki iloitsemme ylistäessämme teidän haavojanne, oi taistelijat, ja kärsimyksiänne, 
tuskianne, ymmärryksen ylittävää kärsivällisyyttänne, kilvoitustanne ja kunniakasta loppuanne. 

Ihanat taistelijat kukoistivat pyhästi marttyyrilaaksoissa ruusujen tavoin ja levittävät nyt hengessä 
hyvää tuoksua hurskaisiin poistaen pahanhajuisen eksytyksen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, joka synnytit lähestymättömän Valkeuden, valista meidät. Täytä meidät ilolla, hyvällä 
mielellä ja jumalallisella tiedolla, kun jumalisesti ja puhtain sydämen ylistämme Sinua autuaaksi. 

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa | edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, | pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme." 

Troparit 

Oi autuas ja suuri Maksimos, niin kuin Abelin veri Sinunkin Jumalan innoittamat oppisi kaikuvat 
yhä tulisella äänellä Kristuksen kirkossa iankaikkisesti. 

Kätesi kyllä katkaistiin, mutta se kirjoittaa sydämiin oikeata uskoa ikään kuin jumalallinen sormi 
kynänään ja musteenaan katkaistun kielesi kallis veri. 

Maailmassa lauletaan jumalallisesta uskalluksestasi ja sydämesi jumalallisen rakkauden tulesta, 
joiden tähden Sinä, pyhittäjä Maksimos, auliisti alistuit veresi vuodatukseen. 
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Sinä, isä, seisot jumalallisen istuimen edessä marttyyrien kanssa, joiden innosta olit osallinen, ja 
nyt Sinä teet meidät seuraajiksesi ja siten Herran omiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet meidän aseemme ja muurimme, Sinä olet luoksesi kiiruhtavien 
puolustaja. Sinua me nytkin pyydämme esirukoukseen, että pääsisimme vihollisistamme. 

Irmossi 

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa | edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, | pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme." 

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi Vapahtaja, Hengessä tutkiskellaan Sinun tuomioittesi syvyyksiä. | Maksimos taas tutki hengessä 
ja voimassa julistaen Sinun kahta tahtoasi ja toimintaasi. || Sen tähden häntä nyt kirkkaasti 
kunnioitetaan. 

Marttyyrien eksapostilario, 3.säv. 

Fotioksen marttyyrius tuli ihmisille valkeudeksi | ja Aniketoksen voitto kidutuksissa siitä 
eksytyksestä, | joka opetti Kristuksen kahdesta syntymästä. || Heitä me yhdessä ylistämme. 

Ja juhlan eksapostilario, 3.säv.

Oi Sana, aluttoman Isän valkeuden muuttumaton valo! Tänään me olemme nähneet Taborilla 
tapahtuneessa kirkastumisessasi Isän ja Hengen valkeutena, joka valaisee koko luomakunnan. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Nähdessään Sinun jumaluutesi, oi Vapahtaja, | Mooses huusi Taborin vuorella: || Varjo on 
väistynyt ja armo on tullut! 

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

Elia ja Mooses puhuivat Taborilla kunniakkaasta lähdöstäsi, | jonka Sinä, ihmisiä rakastava, || olit 
tekevä meidän tähtemme. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi.

Vapahtaja, kykenemättä katselemaan jumalallisen muotosi säteilyä || kolme opetuslastasi lankesi 
peloissaan maahan. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Oi armollinen Kaiken Kuningas, Vapahtaja, | kohota synnyttäjäsi esirukousten tähden hurskaitten 
hallitsijain sarvi || ja anna heille voittoja. 

Palveluksen loppuosa, ja päätös. 
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