
Elokuun 16 
Käsittätehdyn ikonin eli  

pyhän Liinan tuominen Edessasta, 
ja pyhän Diomedeksen muisto. 



Typikon 

1. 15:nnen päivän iltana ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 3 pyhän ikonin stikiiraa ja 3
juhlan stikiiraa (pienestä ehtoopalveluksesta), Kunnia, nyt, ”Tulkaa, viettäkäämme koko maailma”.
Saatto, ”Oi Jeesus Kristus” ja päivän prokimeni. Virrelmästikiiroina ”Opetuslasten joukko on
kerääntynyt”, Kunnia, nyt, jälkijuhlan stikiira. Troparit ”Sinun puhtaalle kuvallesi”, ”Oi
Jumalansynnyttäjä, Sinä synnyttäessäsi”, ja päätös.

2. Aamupalvelus minean järjestyksen mukaisesti. Juhlan kanoni ja pyhän liinan kanoni.
Katabasioina ”Jumalallisen kunnian täyttämä”. ”Me ylistämme Sinua”. Vuorossa oleva
eksapostilario kahdesti. Kiitosstikiiroina ehtoopalveluksen 3 pyhän liinan stikiiraa ”Millä silmillä
me, maasta syntyneet” (ensimmäinen kahdesti), Kunnia, Nyt, ”Tänään antaa kaikkein pyhimmän
sielunsa” (ks litania). Suuri ylistysveisu ja tropari ”Sinun puhtaalle kuvallesi”.

3. Liturgiassa typikon-psalmit, autuuden troparit pyhän liinan kanonin 3:nnesta ja 6:nnesta veisusta.
Saaton jälkeen ”Sinun puhtaalle kuvallesi”, ”Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä synnyttäessäsi”, temppelin
pyhän tropari ja kontakki ”Esirukouksissaan väsymätöntä Jumalansynnyttäjää”. Epistola ja
evankeliumi. ”Totisesti on kohtuullista”. Ehtoollislauselma ”Ylistäkää Herraa”. ”Me näimme”, ja
päätös.

4. Jos on sunnuntai, niin lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa, 3 pyhän liinan stikiiraa ja 3 juhlan stikiiraa (pienestä ehtoopalveluksesta),
Kunnia, ”Tulkaa, uskovaiset, riemuitkaamme” ( ks litanian stikiiroista), Nyt, vuorosävelmän
mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus” ja prokimeni.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt, ”Veisatkaa kaikki kansat” (ks litanian
stikiiroista). Ylösnousemustropari, ”Sinun puhtaalle kuvallesi”, ”Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä
synnyttäessäsi”, ja päätös.

5. Sunnuntaina aamupalveluksessa ”Jumala on Herra” jälkeen troparit samoin, kuin
ehtoopalveluksessa. Katismatropareina ensimmäisellä kerralla kaksi vuorosävelmän mukaista ja
jälkijuhlan ”Puhdas, siunattu, veisuin ylistetty” (ks 168), toisella kerralla taas kaksi vuorosävelmän
mukaista ja jälkijuhlan ”Sinusta lihaksi tullut Luojasi ja Jumalasi”. Sitten ”Kiitetty olet Sinä,
Herra”, vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja pyhän
liinan kanoni (liitelauselmana ”Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme”). 3:nnen veisun
jälkeen katismatropari ”Tuntiessaan Sinut kaikkien Kuninkaaksi” ja juhlan katismatropari. 6:nnen
veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja -iikossi sekä päivän synaksario. Katabasioina
”Jumalallisen kunnian täyttämä”. ”Me ylistämme Sinua”. Ylösnousemuseksapostilario ja juhlan
eksapostilario ”Pilvissä kokoontunut apostolien joukko” kertaalleen. Kiitosstikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa ja 4 jälkijuhlan stikiiraa ”Saattaessaan veisuin kunniallista”, Kunnia,
evankeliumistikiira, Nyt, ”Korkeasti siunattu”. Suuri ylistysveisu ja ”Tänä päivänä”.

6. Liturgiassa typikon-psalmit ja vuorosävelmän mukaiset autuudentroparit. Saaton jälkeen
ylösnousemustropari, ”Sinun puhtaalle kuvallesi”, ”Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä synnyttäessäsi”,
temppelin pyhän tropari ja kontakki ”Esirukouksissaan väsymätöntä Jumalansynnyttäjää”.
Sunnuntain epistola ja evankeliumi. ”Totisesti on kohtuullista”. Ehtoollislauselma ”Ylistäkää
Herraa”. ”Me näimme”, ja päätös.

Juhlan jälkeinen sunnuntai 

7. Lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 jälkijuhlan
stikiiraa, Kunnia, ”Tänään antaa kaikkein pyhimmän sielunsa” ( ks litanian stikiiroista), Nyt,
vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus” ja prokimeni.
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Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt, ”Veisatkaa kaikki kansat” (ks litanian 
stikiiroista). Ylösnousemustropari, ”Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä synnyttäessäsi”, ja päätös. 

8. Sunnuntaina ”Jumalan on Herra” jälkeen ylösnousemustropari kahdesti ja juhlan tropari kerran.
Vuorosävelmän mukaiset katismatroparit, joiden tropari Jumalansynnyttäjälle korvataan jälkijuhlan
katismatroparilla. ”Kiitetty olet Sinä, Herra”. Vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja
prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja juhlan toinen kanoni ”Te nuoret neitseet”. 3:nnen veisun
jälkeen katismatropari ”Sinusta lihaksi tullut Luojasi ja Jumalasi”. 6:nnen veisun jälkeen
ylösnousemuskontakki ja -iikossi sekä synaksario. Katabasioina ”Jumalallisen kunnian täyttämä”.
”Me ylistämme Sinua”. Ylösnousemuseksapostilario ja juhlan eksapostilario ”Pilvissä kokoontunut
apostolien joukko” kertaalleen. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 jälkijuhlan stikiiraa,
Kunnia, evankeliumistikiira, Nyt, ”Korkeasti siunattu”. Suuri ylistysveisu ja ”Tänä päivänä”.

9. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista ja 4 juhlan kanonin
6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, ”Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä
synnyttäessäsi”, temppelin pyhän tropari ja kontakki ”Esirukouksissaan väsymätöntä
Jumalansynnyttäjää”. Sunnuntain epistola ja evankeliumi. ”Totisesti on kohtuullista”.
Ehtoollislauselma ”Ylistäkää Herraa”. ”Me näimme”, ja päätös.

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Pyhän ikonin stikiirat, 2.säv. 

Millä silmillä me, maasta syntyneet, | voisimme katsella kuvaasi? | Eivät enkelijoukotkaan kykene 
pelotta sitä katselemaan sen säteillessä jumalallista valkeutta. | Tänään se lähtee uskottomien maasta | 
ja matkaa jumalallisesta viittauksesta hallitsevaan kaupunkiin ja hurskaan kansan tykö, || ja sen 
saapuessa näemme kuninkaatkin pelolla ja uskolla maahan langenneina sen edessä, oi Kristus. 

Millä käsillä me, tomumajat, koskettelisimme Sinun kuvaasi, oi Sana? | Me rikkomusten tahraamat 
synnittömän Jumalamme kuvaa? | Me saastaiset lähestymättömän kuvaa? | Kerubitkin peittävät 
vavisten kasvonsa, serafitkaan eivät kestä katsella kunniaasi, | luomakuntaa palvelee Sinua pelossa. | 
Kristus, älä tuomitse meitä, || jotka ansiotta tervehdimme uskolla peljättävää muotoasi. 

Taas on Herran juhlapäivä koittanut, | sillä Hän, joka istuu korkeuksissa, | on selvästi tullut 
luoksemme puhtaan kuvansa kautta. | Hän, joka ylhäällä on kerubeille näkymätön, | on kuvana 
meidän näkyväinen meidän kaltaisenamme, | Hän, jonka Isän puhdas sormi sanomattomasti 
muovannut omaan kaltaisuuteensa. | Sitä uskolla ja rakkaudella kumartaessamme || me saamme 
pyhityksen. 

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Hengen yhteistyöllä Sinä, autuas, | tulit otolliseksi parantamaan kärsimyksiä, | poistamaan 
sairauksia ja karkottamaan kavalia henkiä, | sillä miehuullisesti Sinä hävitit niiden kuvat taistelussa 
kestävänä, | Sinä seppelöity marttyyri, enkelten seuralainen || ja voitollisten taistelijain 
asuinkumppani. 

Sinä kävit läpi taisto ja tiesi loppuun, Sinä, kunniakas, | säilytit uskosi ja lähdit jumalan tykö saaden 
Häneltä palkinnoksi ihmeet | ja voiton kuihtumattoman seppeleen voittamattomana marttyyrina, | 
ylhäisen valtakunnan perillisenä, || ja nyt Sinä rukoilet maailman puolesta. 
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Nauttien marttyyriutesi tiestä ikään kuin rikkaudesta | Diomedes antoi Sinun tahdostasi henkensä 
käsiisi, Herra Kristus, | kun hänen päänsä katkaistiin, | ja autuaan loppunsa jälkeen hän tuli 
totuuteen ohjaajaksi sokeille jumalankieltäjille, || jotka saivat ihmeellisesti näön uskon kautta. 

Kunnia... nyt... 6.säv. 

Tulkaa, viettäkäämme koko maailma nuhteettoman Jumalansynnyttäjän nukkumisen juhlaa, | sillä 
tänään enkelit juhlivat Jumalanäidin puhdasta siirtymistä | ja kutsuvat meitä, maasta syntyneitä, 
iloon ja vaikenemattomin äänin huutamaan: | Iloitse, Sinä joka siirryit maasta ja muutit 
taivaallisiin asuntoihin! | Iloitse, Sinä, joka kokosit opetuslasten kuoron keveässä pilvessä yhteen! 
| Iloitse, Sinä meidän toivomme ja suojeluksemme! || Kristikunta ylistää lakkaamatta Sinua 
autuaaksi. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Opetuslasten joukko | on kerääntynyt maan ääristä Getsemanen kylään hautaamaan Jumalan 
kantanutta ruumistasi, || oi Jumalan Äiti. 

Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on! 

Oi yliluonnollisia ihmeitäsi, Sinä puhdas! | Sillä jumalan Äitinä Sinä, Jumalansynnyttäjä, || lähdit 
nyt loistavasti Hänen tykönsä. 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta. 

Neitseen ja Jumalansynnyttäjän hauta on portaat, | sillä se johdattaa taivaaseen ne, || jotka aina 
uskolla häntä ylistävät. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Kun Sinut, Neitsyt, | siirrettiin Sinusta syntyneen tykö, || apostolit kokoontuivat pilvissä 
hautaamaan ruumiisi. 

Pyhän ikonin tropari, 2.säv. 

Sinun puhtaalle kuvallesi me kumarramme, oi Hyvä, | ja rukoilemme syntejämme anteeksi, oi 
Kristus Jumala, | sillä pelastaaksesi Sinun luotusi vihollisen orjuudesta | Sinä tahdoit lihassa astua 
ristille. | Kiittäen me siis huudamme Sinulle: | Ilolla täytit Sinä kaikki, meidän Vapahtajamme || -
Sinä, joka tulit maailmaa pelastamaan.  

Juhlan tropari, 1.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä synnyttäessäsi säilytit neitsyyden | ja kuolonuneen nukkuessasi et 
maailmaa hyljännyt. | Sinä elämän äitinä menit Elämän tykö || ja rukouksillasi päästät kuolemasta 
meidän sielumme. 
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Aamupalveluksessa 

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

Puhdas, siunattu, veisuin ylistetty, pyhä Jumalan Äiti, | totisesti nähdessään Sinun siirtymisesi | ja 
koottuaan Sinusta syntyneen tahdon mukaisesti opetuslapsien pilven | enkelivoimat kantoivat 
iloiten kalliin ruumiisi paratiisiin || ylistäen veisuin Kristusta, joka on elämän antaja iankaikkisesti. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

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

Sinusta lihaksi tullut Luojasi ja Jumalasi | siirsi käsissään Sinun sielusi tahrattomaan elämään. | Sen 
tähden me puhtaasti ylistämme autuaaksi Sinua, | ainoaa puhdasta ja saastatonta, | ja ylistäen Sinua 
totisena Jumalansynnyttäjänä me kaikki huudamme: | Rukoile Kristusta, jonka tykö siirryit, || että 
Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmi 50(51) Sitten juhlan, pyhän ikonin ja pyhän kanonit. 

Pyhän ikonin kanoni, jonka akrostikon on: Vapahtaja, kunnioitan kasvojesi painamaa kuvaa. 
Patriarkka Germanoksen (runo). 

1. veisu. Pyhän ikonin kanoni, Irmossi, 6.säv.

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

Troparit 

Ennen muodoton, joka ei kieltäytynyt Isän suopeudesta ottamasta meidän tähtemme ruumiillista 
muotoa, lahjoitti meille muotonsa jumalallisen kuvan. 

Isän muuttumaton luonto ja tarkka kaltaisuus alentui ihmislihaan, ja noustessaan taivaaseen jätti 
meille maan päälle kuvansa. 

Kristus, Sinä vanhurskautit puhtailla kärsimyksilläsi vihollisen petkutuksen järkyttämän perintösi ja 
vahvistit sitä muotosi kuvalla. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka on antanut kaikille olemisen, lainasi yliluonnollisesti puhtaasta kohdustasi lihan, oi 
nuhteeton, ja tuli ihmisille nähtäväksi etääntymättä siitä, mitä oli. 

1.veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen kuolonuneen 
nukkumiselleen." 
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Troparit 

Oi kolmiaurinkoisen valkeuden kirkastama autuas, hajoita minun tietämättömyyteni pimeys, että 
voisin veisuin ylistää valoisaa muistoasi ja elämäsi urotekoja. 

Sinä autuas teit mielesi himoja hylkiväksi, osoittauduit Hengen astiaksi ja vuodatit meille 
parannusten meren, joka hukuttaa tautien kaikki hyökkäykset. 

Kaivaten loppumatonta elämää Sinä, maineikas, voittamaton marttyyri, kiiruhdit juomaan 
kuoleman maljan, ja niin kuin kutsujasi tietää saavutit kuihtumattoman seppeleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä veisuin ylistettävä, Kuninkaan elävä kaupunki, joka näytit ihmeellisen synnytyksen ja 
jumalallisen nukkumisen, osoita kaupunkisikin turvatuksi maanjäristysten sortumilta. 

3. veisu. Pyhän ikonin kanoni, Irmossi, 6.säv.

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

Troparit 

Sinä, Vapahtaja, puit puhtaan kirkon hyveitten vaatteeseen ja liikutit hallitsijan sydämen etsimään 
puolustuksekseen Sinun kuvaasi. 

Kateuden synnyttäjä, joka haluaa kaapata hyvyydet ja vähentää niitä, luovutti ne säälimättä 
saastaisiin käsiin, mutta sen juonet osoittautuivat turhiksi. 
Kerran David iloitsi kirkkaasi karkeloidessaan pyhän arkin edessä, ja nyt hän, joka on saanut 
osakseen valtikan ja kuninkaallisen vallan, iloitsee vielä enemmän jumalallisesta kuvastasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsyt, Sinun Poikasi otti kohdustasi koko ihmisyyden halutessaan kitkeä juuriltaan 
kaiken lisääntyneen tottelemattomuuden. 

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

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi jumalallisen muistosi tähden 
saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit 

Jumala on antanut Sinut, autuas, Sinua kunnioittaville uskovaisille erinomaiseksi lääkäriksi, joka 
sanomattomalla ja jumalallisella hoidolla puhdistat ihmisten himot ja rukoilet hartaasti meidän 
puolestamme. 

Teuraaksi vietäessä marttyyri huusi Sinulle, meidän ainoalle Jumalallemme: Minä astun 
marttyyriutesi tietä esimerkkisi mukaisesti vakaasti kohti vapaaehtoista kärsimystä. 
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Kunniakas marttyyri Diomedes kutsuu salaisesti tänään meitä iloon tarjoten aineettomana herkkuna 
taistonsa. Uskovaiset, tulkaa ja nauttikaa! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalan armoittama, pelasta tämä kaupunkisi kaikelta maanjäristysten hävitykseltä, sillä 
Sinuun se luottaa, ja varjele laumasi rauhassa ja yksimielisyydessä. 

Irmossi 

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi jumalallisen muistosi tähden 
saamaan kunnian seppeleet." 

Pyhän ikonin katismatropari, 1.säv. 

Tuntiessaan Sinut kaikkien Kuninkaaksi, | joka tarjoat sanallasi valtikan | ja sotajoukon sijasta 
ihmeitten paljouden, | Edessan kuningas pyysi Sinua, Jumalihmistä, tulemaan luoksensa. | Ja 
nähdessään Sinun kuvasi hän huusi: || Sinä olet minun Jumalani ja Herrani! 

Kunnia... Pyhän katismatropari, 8.säv. 

Autuas, viisas marttyyri, saatuasi Jumalalta parannusten armon | Sinä olet osoittautunut sairastavien 
yhteiseksi parantolaksi. | Jumalallisen Hengen lahjoina Sinä jaat parannuksia jumalallisen 
rukouksesi kautta niille, jotka uskolla kiiruhtavat luoksesi. | Ihmeellisesti Sinä, ylistettävä parantaja, 
voittoisa Diomedes, joka päivä karkotat pahojen henkien joukkojakin. | Rukoile Kristus Jumalaa, 
että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || kun me hartaasti vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Nyt... Juhlan katismatropari, 8.säv. 

Siemenettä Sinussa sikisi Jumala, | turmeluksetta Sinä Hänet synnytit lihaan tulleena | ja nyt Sinä 
pukeudut Hengen uuteen turmeluksettomuuteen, | sillä elämän Äitinä ja kaikkien Kuningattarena 
Sinä, Neitsyt, siirryit aineettomaan elämään. | Totisesti arvosi mukaisesti Sinä, nuhteeton Jumalan 
Äiti, olet osoittautunut pilveksi, | joka sadat meille elämän vettä. | Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että 
Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka uskolla kumarramme jumalallista nukkumistasi. 

4. veisu. Pyhän ikonin kanoni, Irmossi, 6.säv.

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

Troparit 

Jumalassa viisas hallitsija ottaa nyt vastaan Sinun pyhitetyn kuvasi, Vapahtaja, joka on tulemassa 
hallitsevaan kaupunkiimme. 

Suloinen on valaiseva aurinko silmille, mutta Sinun kuvasi muoto, Kristus, on vielä suloisempi, 
sillä toinen loistaa aineellista, mutta toinen hengellistä valkeutta. 

6



Ismaelin oikean käden koko voima on vaipunut, sillä väkevämielinen hallitsija on koko sen alueen 
painanut maahan ristin aseella. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me pyydämme, oi puhdas: Rukoile, että kaupunkisi säilyisi turvassa raakalaisten hyökkäyksiltä, 
sillä näet, mitä turmelijat sitä vastaan punovat. 

4. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Profeetta Habakuk katsellessaan hengessään | Jumalan käsittämätöntä päätöstä Sinun, kaikkein 
Korkeimman, | lihaksitulemisesta Neitseestä huudahti: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Herra!" 

Troparit 

Kunniakas marttyyri Diomedes kantoi sydämessään jumalallisen tiedon sanaa, joka hukutti joen 
lailla tyystin eksytyksen tulvan ja epäjumalien voiman. 

Viisas marttyyri Diomedes säteili auringon tavoin maan päälle hyveitten kirkkautta ja ihmeitten 
varallisuutta ja valisti uskovaisten jumaliset joukot. 

Autuas, voittoisa marttyyri, joka sait autuaan lopun ja iloiten ottaa vastaan kauan kaipaamasi 
sanomattoman kunnian, muista meitä, jotka Sinua kunnioitamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton ja siunattu, ihmeellinen oli synnytyksesi ja puhdas nukkumisesi. Sitä Sinun laumasi 
kunnioittaa ja välttää raakalaisten vahingon hartaalla puolustuksellasi. 

5. veisu. Pyhän ikonin kanoni, Irmossi, 6.säv.

"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 

Pieni kaupunki kaunistui kerran saadessaan ottaa vastaan Sinut, Kristus, sillä Taddeuksen 
tuleminen, Sinun kätesi kirjoitus ja kasvojesi kuva päästivät sen sairauksista. 

Ylen suuret ovat Sinun armolahjasi, oi Kristus, sillä ne saatuaan Edessa kerran kerskasi, ja nyt Uusi 
Rooma riemuitsee ottaessaan ne vastaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt, tee loppu vihollisten tiheistä hyökkäyksistä, tee tyhjiksi heidän aikeensa, auta perintöäsi, 
sillä Sinä näet, että olemme joutuneet koettelemuksiin. 
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5. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kaikki hämmästyivät Sinun kunniallista kuolonuneen nukkumistasi, | sillä Sinä, oi aviota 
tuntematon Neitsyt, | menit maan päältä taivaallisiin asuinsijoihin ja loppumattomaan elämään. || 
Nyt Sinä lahjoitat pelastuksen kaikille niille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Urhea marttyyri Diomedes, ilman vertakin Sinä osoittauduit ihailtavaksi, tuskittakin seppeleen 
kantajaksi, haavoittakin erinomaiseksi voittajaksi, sillä taistoissasi Sinä kukistit vihollisparvet. 

Sinulle, vanhurskaalle, koitti sammumaton valkeus ja siihen liittyvä ilo tuli osaksesi, sillä Sinun 
vilpitön sielusi oli kuuliainen Vapahtajan kaikille käskyille. 

Hirmuvaltiaat jäivät ruumiin valoa paitsi katkaistuaan loppusi jälkeen pääsi, oi autuas Diomedes, 
mutta heidän sielunsa silmät selvästi avautuivat ja he lähestyivät uskolla Kristusta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Jumalanäiti, kun Sinä olet kaupunkien valtiattaren Kuningattarena ja Valtiattarena sen 
linnoituksena, se torjuu raakalaisten petomaiset hyökkäykset, pelastuu kaikenlaisista 
koettelemuksista, kasvaa ja vahvistuu. 

6. veisu. Pyhän ikonin kanoni, Irmossi, 6.säv.

"Meripeto nieli, mutta ei voinut pitää sisässänsä Joonaa, | sillä ollen Sinun, syntyneen ja lihassa 
ilmestyneen, esikuvana | Joona tuli ulos pedosta ikään kuin jostakin majasta. | Nyt Sinä synnyt 
lihallisesti, ja kärsittyäsi haudan ja kuoleman, || Sinä nouset ylös kolmantena päivänä!" 

Troparit 

Vapahtaja, Sinä oli kauneudessasi kaikki ihmislapsia ihanampi, sillä vaikka Sinulla kärsimyksen 
aikana ei ollut kaunista muotoa, Sinä totisesti valistit kaikki, jotka näkivät muotosi, jonka 
kankaaseen painettu kuva on lahjoitettu meille aarteeksi. 

Voimansa menetettyään agarilaisten joukko on nyt antanut uudelle Israelille Sinun kasvojesi kuvan, 
oi Kristus, ja siihen liittyvän kunnian, niin kuin vierasrotuiset kerran arkin, sillä ei ole sopivaa 
heittää pyhää koirien eteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainoa Lunastaja, Vapahtaja ja Sana, olen jäänyt ilman Sinun kätesi voimaa, mutta ota minulta 
pois rangaistukset miestä tuntemattoman Synnyttäjäsi esirukousten tähden, äläkä jätä minua synnin 
aallokon merihätään hukkumaan. 

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

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme | ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 
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Troparit 

Taistojesi virtoihin Sinä, ihailtava, hukutit ruumiittoman vihollisen ja ihmeittesi vedellä peset pois 
himojen moninaiset tahrat. 

Maineikas marttyyri, jumalallisen tuulin kuljettamana ja korkeudesta ohjattuna Sinä laskit suoraan 
tyyneen satamaan ja rukoilet nyt meidän puolestamme. 

Oi kunniakas, autuas ja ihailtava, Sinun sanomaton lääkityksesi puhdistaa uskovaiset himoista ja 
Sinun jumalallinen huolenpitosi karkottaa pahojen henkien joukot. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, Neitsyt, me kerskaamme, Sinun avullasi pelastumme vaikeuksista, Sinuun luottaessamme 
me emme pelkää vihamielisten raakalaisten hyökkäyksiä, kun me veisuin Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Juhlan kontakki, 6.säv. 

Esirukouksissaan väsymätöntä Jumalansynnyttäjää | ja puolustuksessaan horjumatonta toivoa | ei 
hauta ja kuolema valtaansa saanut, | sillä hänet, niinkuin Elämän äidin, || saattoi elämään Hän, joka 
oli asunut ainaisessa Neitseessä. 

Synaksario 

Saman kuun 16:ntena päivänä muistelemme pyhää marttyyri Diomedesta. 

Säkeitä 

Diomedes taisteli eläessään ja kuollessaan, eläessään toimiensa ja kuolleena katkaistun päänsä 
kautta. 

Samana päivänä pyhittäjä Khairemon pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Iloitse, autuas Khairemon, elämäsi päättyessä, sillä sait nähdä vaivojesi palkan alun. 

Samana päivänä muistelemme kolmeakymmentä pyhää marttyyriä, jotka miekka surmasi 
Palestiinassa. 

Säkeitä 

Vahva sotajoukko ja suuri puolustajajoukko torjui pahojen henkien sotavoimat kaatuessaan miekan 
kautta. 

9



Samana päivänä muistelemme Herramme, Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
käsittä tehdyn kuvan saapumista Edessan kaupungista Jumalan varjelemaan kaupunkien 
kuningattareen. 

Säkeitä 

Sinä, joka kuolleena tuli liinaan puetuksi, painoit eläessäsi kuvasi liinaan. 

Tiilelle: 
Käsin tehty tiili kantaa käsittä tehtyä kuvaasi, oi kaiken tekijä Kristus. 

Samana päivänä muistelemme Jumalan suurta ja ylittämätöntä ihmisrakkautta, jota Hän osoitti 
meitä kohtaan karkottaessaan häpeällä agarilaiset Valtiattaremme Jumalansynnyttäjän, ainaisen 
Neitseen Marian välityksellä. 

Säkeitä 

Sinä osoittauduit kaupungin asukkaitten puolustajaksi murskatessasi jumalattomat 
agarilaisviholliset. 

Samana päivänä pyhityslähde Eläväksitekevän Lähteen kirkossa tyrehtyi ja kumpusi uudelleen. 

Säkeitä 

Lähde tyhjeni ihmeitä tekevästä vedestä, mutta täytyttyään tekee ihmeitä entistä enemmän. 

Samana päivänä muistelemme sitä hirveää maanjäristyksen uhkaa, joka armosta kohtasi meitä 
niihin aikoihin, mutta josta ihmisiä rakastava Jumala vastoin odotuksia meidät pelasti. 

Säkeitä 

Herra, pysäytä meidän mielemme pelkoosi järkyttämällä maan perustuksia. 

Samana päivän muistelemme pyhittäjäisämme Gerasimosta, uutta kilvoittelijaa Kefallenian 
saarella. 

Säkeitä 

Uudelle Gerasimokselle kuuluu ylistys, jonka kantaa vanhojen kunnian seppelettä. 

Miekka surmasi pyhän uusmarttyyri Stamatios Boloslaisen, joka tuli marttyyriksi 
Konstantinopolissa vuonna 1680. 

Säkeitä 

Stamatios päätyi alhaalla pysähdykseen, mutta saavutti iäti liikkuvan ylhäisen tien. 

Pyhittäjäisämme Timoteos, Euripoksen arkkipiispa, Pentelen pyhitetyn luostarin rakentaja, pääsi 
rauhassa loppuun. 
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Säkeitä 

Timoteos, joka teoillaan kunnioitti jumalaa, sai Häneltä ylhäisen kunnian. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Pyhän ikonin kanoni, Irmossi, 6.säv.

"Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, | vaan tuleen heitettyinä | saivat 
kastevirvoituksen ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!" 

Troparit 

Maan päällä vaeltaessasi Sinä, Jumalan Sana, karkotit sanallasi kaikenlaiset sairaudet, ja noustuasi 
Isän istuimen tykö Sinä parannat meidän sairautemme kuvasi kautta. 

Hän, joka on sanallaan kaiken tehnyt ja ottanut vieraan muodon, jätti meille oman muotonsa kuvan. 
Ottaessamme sen vastaan iloiten me riemuitsemme. 

Uskova hallitsija, joka etsi koko sielustaan Sinun muotosi kuvaa, oi Herra, saavutti jumalallisen 
toiveensa toteutumisen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun synnytyksesi päästi ihmisen muinaisesta tuomiosta, oi nuhteeton, sillä havaittuaan yksin 
Sinut taivaita avarammaksi Jumala asettui Sinuun asumaan. 

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

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Oi kunniakas, Sinun katkaistu pääsi säteili valkeutta turhia ajatteleville. Nähdessään sen, mieleltään 
kuoleutunut hirmuvaltiasta osoitti sille kunniaan niin kuin se eläisi, vaikka ei ymmärtänyt huutaa: 
Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Sinä, autuas, riisuit kuoleman muodottoman vaatteen. Niin Sinä sait armossa pukeutua 
kuolemattomuuden ihanaan vaatteeseen ja huudat nyt riemuiten Herrallesi: Kiitetty olet Sinä, 
Jumala! 

Kärsivällisyyden tulella Sinä poltit tuhkaksi vihollisten aineellisen eksytyksen. Sinä, marttyyri, 
osoittauduit jumalallisen kirkkaaksi tähdeksi ja säteilet parannusten säteitä niille, jotka huutavat: 
Kiitetty olet Sinä, isien Herra ja Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä maailman Kuningatar, joka synnytit Kristus Kuninkaan, päästä tuhosta, maanjäristyksestä ja 
kansojen hyökkäyksistä hallitseva kaupunki, joka veisaa: Siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, oi 
puhdas! 
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8. veisu. Pyhän ikonin kanoni, Irmossi, 6.säv.

"Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan | katsoivat halvaksi 
hallitsijain mielettömän käskyn | ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, | veisasivat Valtiaalle 
otollisen virren: | Luodut veisatkaa kiitosta Herralle || ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Kaupungin valittu koko kansa piispojen jumalallisen kuoron johtamana valmistaa Sinulle, Herra, 
ihmeellisen vastaanoton, niin kuin olisit itse tulossa. Heidän harteillaan kannettuna Sinä, 
armollinen, käyt oman Äitisi kaupungin temppeliin lepäämään. 

Kerran pahuudettomien lasten suut ylistivät veisuin Sinua, mennessäsi 
profeettainsurmaajakaupunkiin. Heprealaisten rikollinen synagoga varusti murhaavan käden 
raivossaan Sinua vastaan. Nyt lainkuuliainen kaupunki vaeltaa kokonaisuudessaan, ikään kuin 
näkisi Sinut, Luoja, ja iloitsee ottaessaan vastaan muotosi kuvan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Päätettyään pukeutua lihaan Isän suuren neuvon Enkeli muovautui Sinun kohdussasi, oi puhdas ja 
viaton, ja Sinut merkittiin Hänen �idiksensä alhaalla. Hän uudisti turmeltuneen ihmisolemuksen. 
Häntä me kiitämme Luojana ja korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

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

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinun kunnialliset jalkasi, oi viisas taistelija, suuntautuivat marttyyriuden poluille, ja nyt ne 
astelevat iloiten elävien maassa, nautinnon paratiisissa. Sen tähden me olemme kokoontuneet 
kunnioittamaan ja veisuin ylistämään Kristusta iankaikkisesti. 

Ylistettävä marttyyri, lujasti taisteltuasi ja voitettuasi pahuuden ruhtinaan käärmeen Sinä sait 
turmeluksettomuuden seppeleen ja taistelijain piiri otti Sinut vastaan huutaessasi: Veisuin kiittäkää 
ja korkeasti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina! 

Jumalalliseen voimaan pukeutuneena Sinä, marttyyri, levität ihmeitten kirkkautta, teet lopun 
sairauksista, lopetat taudit ja karkotat pahuuden henget huutaen: Herran teot, veisuin kiittäkää ja 
korkeasti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnin monien hyökkäysten järkyttäminä me turvaamme Sinun järkkymättömään suojaasi, oi 
Neitsyt. Tue palvelijoitasi, vahvista meitä himoja vastaan ja pelasta Sinuun luottava kaupunkisi 
maanjäristyksestä, nälänhädästä ja kansojen hyökkäyksistä. 
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Irmossi 

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Pyhän ikonin kanoni, Irmossi, 6.säv.

"Tulkaa, uskovaiset, nauttikaamme ylössuunnatuin mielin Herran vieraanvaraisuudesta | 
kuolemattomuuden ateriaa köyhässä luolassa, | ja oppikaamme sanoin selittämättömästi tuntemaan 
lihaksi tullut Sana, || jota me ylistämme!" 

Troparit 

Ymmärtämätön kansa raivosi Sinua vastaan, oi Vapahtaja, ja röyhkeän sietämättömästi maksoi 
Sinulle hyvät tekosi. Mutta Sinun kärsimyksesi, oi Vapahtaja, tekivät lapsiksi meidät, jotka olimme 
kauaksi hylätyt. 

Herra, anna apu vihollisia vastaan hurskaille ja uskoville hallitsijoille, sillä saatuaan Sinun lihasi 
kuvan valtaamattomaksi linnoitukseksi he luottavat sen avulla pelastuvansa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, oi nuhteeton, tuli maan päälle ruumiillistunut Sana kaksinkertaisessa luonnossa, mutta 
jumaluuden yhdessä persoonassa sekoittumattomasti sekoitukseemme yhdistyneenä. Häntä me 
ylistämme. 

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

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon. | Viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | ja kunnioittaen Jumalanäidin pyhää poismuuttoa huutakoot: || Iloitse, autuain, 
puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen Neitsyt!" 

Troparit 

Sinä sait vaivojesi palkaksi korkeudessa Sinulle valmistetun nautinnon. Siellä asuessasi ihanana 
marttyyrikauneudessa Sinä nautit Luojasi ihanuudesta ja rukoilet armahdusta ja lunastusta pahoista 
teoista meille, jotka Sinua kunnioitamme. 

Sinä, marttyyri Diomedes, osoittauduit hyveitten pylvääksi ja uskon perustukseksi, Kristuksen 
kirkon järkkymättömäksi pylvääksi ja sortumattomaksi linnaksi sekä virraksi, joka vuodatat 
parannusten vettä, ilmaiseksi parantolaksi niille, jotka rakkaudella viettävät muistojuhlaasi. 

Hävitettyäsi epäjumalien jumalattoman pimeyden Sinä, kunniakas, laskit maan päältä ja siirryit 
valon hallitseman elämän illattomaan aamuun, jonka heijastuksen olit jo ennalta saanut. Nyt Sinä 
säteilet sen kirkkautta täynnä iankaikkista iloa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Neitsyt, Sinä Jumalan totisesti järkkymätön kaupunki, jossa Hän asui, pelasta kaupunkisi 
maanjäristyksestä, sortumisesta, raakalaisten valtauksesta, tulesta, vihollisen miekasta ja kaikesta 
pahasta, sillä Sinulla on harras uskallus Jumalan edessä. 
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Irmossi 

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon. | Viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | ja kunnioittaen Jumalanäidin pyhää poismuuttoa huutakoot: || Iloitse, autuain, 
puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen Neitsyt!" 

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Kunniakas suurmarttyyri, autuas Diomedes, | Sinä purppuroit jumalallisesti Kristuksen kirkon 
verivirroillasi | ja sammutit epäjumalien sielun turmelevan petoksen. || Älä lakkaa nyt rukoilemasta 
meidän puolestamme Herraa. 

Ja juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Pilvissä kokoontunut apostolien joukko | hautaa velvollisuutensa mukaisesti Herran Äidin || 
Vapahtajan ja kymmenientuhansien enkeleitten läsnäollessa. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Saattaessaan veisuin kunniallista, | Jumalan vastaan ottanutta ruumistasi | jumalalliset ystäväsi 
huusivat: || Valtiatar, minne olet menossa? 

Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on! 

Tulkaa, maasta syntyneet, | veisatkaamme kuorossa lähtöveisuja || Jumalansynnyttäjän tänään 
siirtyessä. 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta. 

Neitsyt, maa sai siunauksen Sinun hautaamisesi kautta, || ja ilma pyhittyi Sinun ihmeellisesti 
noustessa luonnon lain mukaisesti kuolleena. 

Kunnia... nyt... 1.säv. 

Niiden, jotka olivat omin silmin nähneet Sanan | ja itse olivat Sanan palvelijoita, | oli kohtuullista 
omin silmin nähdä myös hänen lihallisen Äitinsä kuolonuneen nukkuminen, | tämä Jumalan 
viimeinen salaisuus. | Sillä he eivät olleet ainoastaan Vapahtajana taivaaseen astumisen, | vaan 
myös Hänen synnyttäjänsäkin poismuuttamisen todistajia. | Sen tähden he jumalallisen voiman 
kuljettamina saapuivat kaikkialta Siioniin | ja olivat saattamassa taivaaseen menevää ja kerubeja 
korkeampaa. || Kumartakaamme mekin Neitseelle, sillä hän rukoilee meidän sielujemme puolesta. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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