
Heinäkuun 18. 
Pyhän marttyyri Aimilianoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Herra, Sinä puit taistelijan voittamattomaan voimaan korkeudesta | ja vahvistit hänet kestämään  
taistoissa Sinun tähtesi rikollisten vihollisten kidutukset | ja samaan marttyyriseppeleen. | Lähetä 
hänen kauttansa meille syntien anteeksianto, || kaikkivoimallinen Jeesus, meidän sielujemme  
Pelastaja. 

Risti aseenaan ja palaen kiihkoa Sinun taistelijasi, oi Herra, | poltti kaikki epäjumalien temppelit ja 
kukisti pahuuden ruhtinaan joukot. | Kunniakas Aimilianos sai Sinulta, Herra, taivaallisen  
valtakunnan || ja nyt hän rukoilee meille pelastusta. 

Sinä osoitit kirkolle ylen kirkkaaksi tähdeksi marttyyri Aimilianoksen, | erinomaisen asemiehen, 
joka säteilee nyt koko maailmassa salaisia ihmeitä | ja hajottaa jumalankieltämisen pimeyden. | 
Hänen valistaminaan me ylistämme jumalallisesti veisuin Sinua, kaikkivoimallinen Jeesus, || meidän 
sielujemme Pelastaja. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, | pyyhi pois kurjan sydämeni saasta. | Puhdista, oi puhdas, 
kaikki synnin sille aiheuttamat vammat ja haavat, | ja tee vakaaksi horjuva mieleni, | että minä kurja  
ja kelvoton palvelijasi voisin ylistää Sinun valtaasi || ja suurta puolustustasi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Valtiatar näki kuolleena Kristuksen | ja itki Herranaan Häntä, joka oli kuolettanut  
kavalan, | hän ylisti veisuin synnyttämäänsä. | Ihmetellen Hänen pitkämielisyyttään hän huusi: | 
Rakas lapseni, älä unohda palvelijatartasi. | Älä viivy, oi ihmisiä rakastava, || Sinä minun 
halajamiseni!

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämän pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Veisaan marttyyri Aimilianoksen kunniaa. Josef. 

1. veisu. 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 ihmeillensä" 

Troparit 

Kiittäkäämme tänään kaikkien Jumalaa ja ylistäkäämme Hänen marttyyriaan, joka taisteli lain 
mukaisesti ja sai Hengen voimalla voittoseppeleen. 

Kunniakas, Jumalan autuuttama marttyyri, pukeutuneena Hänen voimaansa, joka hyvyydessään 
pukeutui meidän heikkouteemme, Sinä riisuit epäjumalien heikkouden turhanaikaisen pauhun.
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Oi autuas ja ihailtava, iloiten Sinä julistit kolmilukuista, luonnon ykseyden kautta yhtä Jumalaa ja 
hajotit monijumalaisen eksytyksen lujasti taistellen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, minun sydämeni väkevyys, ylistysveisu ja valistus on Kristus Herra, jonka Sinä 
synnytit kahdessa olemuksessa mutta yhdessä persoonassa. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Meidän Jumalamme laki tuli totisesti jalkojesi lampuksi ja polkujesi valoksi, ja niin Sinä horjutit 
rikollisen askeleet saaden marttyyrikunnian. 

Sinä, viisas, ohjasit mielesi kulkemaan kohti Jumalan tahdon tyyntä satamaa ja vältit pahuuden 
hengen kuohuttaman monijumalaisuuden meren. 

Taivaalliset voimat hämmästyivät Aimilianoksen jumalallisia taistoja, uskoa ja miehuullisuutta 
kuolemaan asti, kuinka hän lihassa nöyryytti ja kukisti lihattoman. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt, Sinä poikkesit luonnon laeista synnyttäessäsi yliluonnollisesti, ja säilyit neitseenä 
synnytyksen jälkeenkin, sillä Sinä, puhdas, synnytit koko luomakunnan Luojan. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 3.säv. 
Palaen jumalallista intoa Sinä et säikkynyt kanssapalvelijaasi tulta, | vaan astuit sytytettyyn rovioon  
pelottomin mielin | ja niin Sinut kannettiin polttouhriksi Herralle. | Oi kunniakas marttyyri, ||  
rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi, | vaan 
ihmiseksi tulleenakin pysyi Jumalana ja säilytti Sinut, Äitinsä, synnytyksen jälkeen Neitseenä, | niin 
kuin olit ennen synnytystäkin. | Rukoile lakkaamatta, || että Hän lahjoittaisi meille suuren armon. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat  
päästää ihmisen kunniattomuudesta?
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4. veisu. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!"

Troparit 

Ihmeellisesti Sinua poltti Jumalan jumalallinen rakkaus ja niin Sinä kestit kärsivällisesti kidutusten 
karvauden ja rovion. Sinä, autuas, poltit jumalattomien jumalat ja virvoitit uskovaisten sieluja. 

Ylistettävä taistelija Aimilianos, Sinä ylenkatsoit ajallisen yksin pysyvän tähden ja liitit koko 
sielusi jumalalliseen rakkauteen. Niin Sinä teit lopun jumalattomuuden vallasta. 

Jumalisesti ylistäen kolmiaurinkoisen Jumalan yhtä luontoa ja yhtä kunniaa Sinä astuit urheana 
soturina kilpakentälle ja paiskasit maahan väkevän lohikäärmeen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Neitsyt, me ylistämme Sinua meidän Pyhittäjämme pyhityksen ainoana sijana, jonka avulla 
me maan asukkaat olemme yltäneet taivaisiin ja tulleet otollisiksi totiseen elämään. 

5. veisu. Irmossi

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan 
kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Pyhitetyn veresi virroilla Sinä, Aimilianos, sammutit jumalankieltämisen tulen. Sen tähden Sinusta 
kumpusi ihmeitten lähde, joka tekee lopun himojen järvistä, peittää sairaudet ja hukuttaa pahat 
henget. 

Vihollinen käski sitoa Sinut piestäväksi, ja liha silvottuna ja kidutusten haavoittamana Sinä, 
taistelija, kuvastit ristillä haavoitetun autuasta kärsimystä. 

Täynnä Hengen lahjoja Sinä, ylistettävä, parannat parantumattomia tauteja, teet lopun sairauksien 
helteestä, karkotat pahoja henkiä ja autat kaikkia ahdistettuja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Paranna tehokkaalla lääkkeelläsi minut, joka olen synnin miekan haavoittama, oi puhdas, sillä Sinä 
synnytit Vapahtajan Kristuksen, joka tuli minun tähteni keihään lävistämäksi ja lävisti käärmeen 
sydämen. 

6. veisu. Irmossi

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta." 
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Troparit

Marttyyrius teki Sinut, autuas, autuaaksi ja jumalallisen kunnian täyttämäksi ja nyt Sinä asut 
enkelten kanssa taivaissa rukoillen pelastusta meidän sieluillemme. 

Sinä, kunniakas, et murehtinut kuolevaista ruumista. Niin Sinä sait periä surmattuna pysyvän 
rakastaessasi Häntä, joka kuoletti himot. 

Autuas, urhea marttyyri, Sinun jäännöstesi astia vuodattaa mirhavirran, joka tekee aina lopun 
ihmisten pahanhajuisista sairauksista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Eeva poimi puun kuolettavan hedelmän, mutta Sinä, puhdas, kannoit elämän puun hedelmänäsi, ja 
siitä maistaminen on elävöittänyt kaikki kuolleet. 

Irmossi 

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta." 

Synaksario 

Saman kuun 18. päivä pyhän marttyyri Aimilianoksen muisto. 

Säkeitä 

Rovioon heitetty Aimilianos iloitsee enkelten kanssa seistessään Kristuksen edessä. 

Kahdeksantenatoista Aimilianos heitettiin liekkeihin. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Paavalia, Theaa ja Oualentinaa. 

Muistelemme pyhää marttyyri Hyakinthosta Amastriksesta. 

Pyhä marttyyri Markellos kuoli tuliselle vuotelle levitettynä.

Miekka surmasi pyhät marttyyri Dasioksen ja Maronin. 

Pyhittäjä Pambo pääsi rauhassa loppuun. 

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

7. veisu. Irmossi

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

Autuas, Jumalan innoittama marttyyri, jumalallisen Hengen armon kirkastamana Sinä astuit pätsin 
tuleen ja veisasit: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala.

Rakastajasi Kristuksen rakkauden polttamana Sinä, autuas, et säikkynyt tulta, vaan Hengen 
vilvoittamana veisasit siinä: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

Ihanat taistosi tekivät Sinut, viisas, ruumiittomien kaltaiseksi, ja heidän kanssansa seisten ihanan 
Kristuksen edessä Sinä veisaat riemuiten: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja 
Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Totinen Jumalan Morsian, uskolla me huudamme Sinulle: Iloitse! Sinä synnytit sanomattoman ilon, 
Kristus Herran, jolla me huudamme: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala. 

8. veisu. 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." 

Troparit 

Hajottaen eksytyksen jumalankuvat sinä, viisas ja kunniakas, päästi vartijasi siteistä ja kävit omasta 
tahdostasi marttyyriuteen huutaen: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Sinä, autuas, huusit: Olen ollut lähellä niitä, jotka eivät minua etsi, olen ollut läsnä, vaikka minua ei 
ole kyselty. Ymmärtäkää, rikolliset! Pahuudettoman karitsan tavoin Sinä riensit teuraaksi huutaen: 
Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Suuri Aimilianos on kutsunut meidät pitoihin tarjoten ruoaksi taistonsa. Uskovaiset, nauttikaamme 
hengellisesti ja veisatkaamme: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suo armon pisaran sataa päälleni, Sinä joka synnytit armon lähteen, Neitsyt, Jumalansynnyttäjä 
Maria, kuivata syntini sade ja tyynnytä minun sieluni villit aallot, että voisin ylistää Sinua kaikkina 
aikoina. 

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." 
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9. veisu. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit

Halaten nähden Jumalan sanomattoman ilon ja nautinnon Sinä, kunniakas, ylenkatsoit mielelläsi 
elämän kaikki ihanuudet ja kävit iloiten marttyyriuteen. Sen tähden me ylistämme rakkaudella Sinua 
autuaaksi. 

Tulessa paistetun uhrilahjan tavoin Sinut, kunniakas, kannettiin uhrattuna lampaana jumalalliseen 
pöytään täynnä hengellistä tuoksua ja totisen kunnian saavuttaneena. Sen tähden me kaikki 
ylistämme Sinua autuaaksi. 

Oi taistelija, tänään on muistosi koittanut meille aurinkoa kirkkaampana ilahduttaen jokaisen 
sydämen, valistaen uskovaisten mielen ja karkottaen sairauksien pimeyden. Oikein on ylistää sitä 
autuaaksi. 

Esikoisten valittu piiri on saanut Sinut keskuuteensa, ja nähdessään Sinun karkeloivan heidän 
kanssansa kaikki marttyyrit iloitsevat. Oi nimekäs suurmarttyyri, muista heidän kanssansa meitä, 
jotka muistamme Sinua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä, Sinä toivottomien turva, anna valkeutesi loistaa minulle, joka vaellan 
pimeydessä, ojenna minulle auttava kätesi, hajota sieluni pilvet ja tyynnytä minun himojeni 
aallokko. 

Irmossi 

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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