
Elokuun 20 

Pyhän profeetta Samuelin muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 5.säv. 

Kun Hän, joka meidän tähtemme tuli meidän kaltaiseksemme puhtaista veristäsi, | ihmeellisesti 
näki hyväksi siirtää Sinut maailmasta | ja puhtaana ottaa Sinut tykönsä, | Hän kokosi omat 
kannattajansa pilvessä hautaamaan Sinua lähtösi kunniaksi. | Nähdessään armoa täynnä Sinut, 
Neitsyt, | he kumarsivat pyhästi uskolla ja huusivat: || Iloitse, Sinä joka synnytit maailmaan suuren 
armon! 

Puhdas Jumalansynnyttäjä sanoi opetuslapsille: | Mistä te saitte tietää ruumiista lähtemiseni? | 
Miksi tämä outo näky? | Ja he sanoivat: | Yhtäkkiä meidät nostettiin pilvissä ja tuotiin, niin kuin 
näet, majasi tykö | kumartamaan Sinua, oi pyhä, niin kuin tulista valtaistuinta | ja näkemään 
kunniakas ja jumalallinen siirtymisesi, | sekä hautamaan käsillämme Jumalan vastaanottanut 
majasi, || jonka kautta maailma sai suuren armon. 

Ympäröidessään Sinun paarejasi, oi pyhä ja puhdas, | ja saattaessaan Sinun luonnon lain mukaisesti 
hautaan | Lunastajan opetuslapset veisasivat Sinulle lähtölauluja lausuen: | Iloitse, puhdas, Sinä 
Jumalan palatsi! | Iloitse, Sinä ihmisten aulis apu! | Iloitse, Sinä jumaluuden puhtaat vaunut! | 
Lähde ja siirry iankaikkisille vuorille. | Asetu nyt asumaan jumalallisiin asuntoihin, Sinä kunnian 
asumus, || ja rukoile uskovaisille loputonta rauhaa ja suurta armoa. 

Profeetan stikiirat, 4.säv. 

Äidin sylistä synnyttäjäsi omisti Sinut, Samuel, | saatuaan Sinut rukouksen hedelmällisenä 
tuloksena otolliseksi lahjaksi Jumalalle, hyväntekijälle, | niin kuin oli luvannut. | Sen tähden 
Hengen armo lepäsi Sinussa, kunniakas, || ja sinä kasvoit pahuudettomuudessa ja menestyit 
ymmärryksessä. 

Pappina pyhään voiteluun pukeutuneena | Sinä, ylistettävä jumalankantaja, autuas Samuel, näet 
tulevan. | Jumalallisesta käskystä Sinä voitelet kuninkaita | ja kerrot tulevasta tuomiten 
oikeudenmukaisesti Israelin kansaa, || joka lakkaamatta rikkoo ja etääntyy Jumalasta. 

Oi kunnianarvoisa profeetta, | Sinä profeettain rinnalla oleva, vanhurskasten seuralainen | ja enkelten 
osan jakaja, | nyt Sinä et näe arvoituskuvin ja varjoina niin kuin ennen, | vaan kasvoista kasvoihin 
sen, mitä halasit, | vapauduttuasi lihan usvasta ja raskaudesta. || Sinä vaellat nyt riemuiten taivaissa. 

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

Sinun kuolemattoman poislähtösi hetkellä, oi Elämän Äiti, Jumalansynnyttäjä, | eri puolilla 
saarnanneet apostolit pilvien kantamina | tulivat ilmojen halki puhtaan ruumiisi luo. | He hautasivat 
sen kunniallisesti ja | veisasivat äänekkäästi Gabrielin tervehdystä: | Terve, Armoitettu, aviota 
tuntematon Neitsyt-äiti, | Herra on Sinun kanssasi! | Heidän kanssaan rukoile, oi Jumalansynnyttäjä, 
Poikaasi,  meidän Jumalaamme, || että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

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

Auetkaa, taivaan portit, | sillä katso, Korkeimman Äiti, puhdas Neitsyt, | tulee kuoltuaan. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

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

Ehtoopalveluksen loppuosa, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen juhlan katismatropari, 3.säv. 

Oi pyhä, turmeluksesta siirrettynä riemuitsee Sinun hengellinen sielusi taivaissa, | Sinun puhdas 
majasi paratiisissa. | Niin Herra maksoi rikollisille, | sillä he suunnittelivat kavalia kalliita 
jäännöksiäsi vastaan. || Sen tähden me huudamme apostolien kanssa: Iloitse, armoitettu! 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen Jumalansynnyttäjän 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. 

Sitten juhlan ensimmäinen kanoni, ja tämä profeetan kanoni, jonka akrostikon on: Laulan näkijä 
Samuelin kunniaa. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Oi Neitseestä syntynyt, | minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, || että kuoletettuani oman tahtoni voisin puhtauden 
harpulla soittaa Sinulle voittovirren." 

Troparit 

Oi viisas Samuel, Sinä hedelmättömän lapsi, suo rukouksillasi, että minun hedelmätön sieluni 
kasvattaisi hyveen lapsirunsauden, että voisin pyhitetyin sävelmin ylistää valoisaa juhlaasi. 
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Hän, joka kerran aukaisi Saaran kohdun, täytti loistavasti Hannankin rukouksen. Tehden armossa 
hedelmättömän hedelmälliseksi Hän antoi Sinun, Samuel, nousta hänestä tähden tavoin. 

Kasvaen papillisen viitan kanssa jumalallisesti Sinä, Jumalassa viisas,  sait sieluusi Hengen 
salaisten säteitten valistuksen oppien kaikki salaisuudet. Enkelin tavoin Sinä toimitit palvelusta 
kaikkivaltiaalle Jumalalle. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka iankaikkisuudesta asti on Poikana isän kanssa, tuli viimeisinä aikoina lihaksi ja totisesti 
Sinun Pojaksesi, oi puhdas. Hän teki uskon kautta Jumalan lapsiksi kaikki, jotka olivat olleet 
hirveän vihollisen orjuudessa. 

3. veisu. Irmossi

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Ylevästi Jumalaan liittyneenä Sinä, kunniakas, tulit hänelle rakkaaksi koristuksenasi jumalallinen 
ymmärrys ja kaunistuksenasi vilpittömyys. 

Eläessäsi maan päällä enkelielämää Sinä, autuas Samuel, sait selvästi seurustella enkelten kanssa, 
jotka opettivat Sinulle ymmärryksen ylittäviä salaisuuksia. 

Pyhästi omaten sielun kirkkaan silmän Sinä, autuas, näit totisesti kaukana olevan, kuin se oli 
läsnä, osoittautuen Kaikkivaltiaan profeetaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta tuli ruumiillistuneena Jeesus Kristus ja jumaloitti meidät lihan ottamisen kautta, oi 
nuhteeton. Sen tähden me ylistämme Sinua hänen Äitinänsä. 

Irmossi 

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 3.säv. 

Lain käskyjen kasvattamana ja saatuasi kalliin voitelun | Sinä menestyit Aaronin tavoin 
pappeudessa. | Sydämesi Hengen kirkastamana Sinä, pyhitetty, näit kaukaisen kuin se olisi läsnä. || 
Rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

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

Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä, tapahtui suuria ihmeitä: | kun Sinä synnytit, tapahtui sikiäminen 
siemenettömästi | ja kun Sinä nukuit kuolonuneen, oli kuolema vailla turmiota. | Sinä, aviota 
tuntematon puhdas Neitsyt, tulit äidiksi, | mutta nyt olet muuttunut hajuvoitein voidelluksi 
vainajaksi. | Sen tähden me yhdessä enkelten kanssa huudamme Sinulle: || Iloitse, Armoitettu! 
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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 

Kun kaunistuksenasi oli pyhitetysti moitteeton vaellus, Sinulle uskottiin Jumalan pelastavien lakien 
julistaminen Israelille, joka jatkuvasti rikkoi ja vihastutti alati laupiasta. 

Poikien rikkoessa lakia Eeli tuomittiin ja karkotettiin vanhurskaalla päätöksellä jumalallisesta 
palveluksesta, mutta pyhitetty Samuel, joka tottelu kutsujaa vilpittömin sieluin, pantiin hänen 
sijalleen. 

Erinomaisen edustaen lain määräyksiä Sinä palvelit erinomaisesti, kuin kerran Aaron, kaiken 
Kuningasta. Sinä kannoit lain mukaisia uhreja, jotka kuvasivat Kristuksen pelastavaista kuolemaa. 

Samuel, Sinä voitelit Jumalan viittauksesta järjettömälle kansalle, joka ei pysynyt kaiken 
Kuninkaan jumalallisissa käskyissä, sen pyynnön mukaisesti kuninkaan, joka häpäisi sen ylpeät 
aikeet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka ei tyhjentänyt Isän helmoja, näki hyväksi maata uutena pienokaisena Sinun helmoissasi, 
oi Neitsyt, meidän sielujemme uudelleen kutsumiseksi. Hänelle me huudamme: Kunnia olkoon 
Sinun voimallesi, oi Kristus! 

5. veisu. Irmossi

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän 
kunniassa." 

Troparit 

Hengen viisaaksi tekemänä Sinä tulit lapsesta asti Jumalan palvelijaksi ja jumalallisten ohjeitten 
mukaan Sinä, kunniakas, voitelit voiteluöljyllä kuninkaita armossa. 

Vakaasti sopimattomuuksistaan kiinni pitävälle Saulille, Sinä, autuas Samuel, ennustit jumalallisen 
päätöksen, että jumalallinen Henki selvästi hänet jättäisi. 

Aina pahuudettomuudessa eläen Sinä nuhtelit Israelin pahaan kääntymistä ja oikaisit sitä 
jumalallisen pappina ja totisena profeettana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Vapahtaja otti ymmärryksen ylittäen ruumiin Sinun pyhitetyistä veristäsi, oi nuhteeton, tullen 
säälistä luoksemme. Ihmisiä rakastava tunnetaan niin Jumalana kuin ihmisenäkin. 
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6. veisu. Irmossi

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon 
vatsassa ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Profeetta Samuel, Sinä Hengen jumalallinen asumus, Sanan armon jumaloittama sanasi ennusti 
kaukaisesta kuin pian tapahtuvasta. 

Ylhäisen näkemisen ja toiminnan ylentämänä Sinä, ylistettävä, suoritit lain palveluksen mukaisia 
puhdistuksia profeettana ja kaikkivaltiaan Jumalan pappina. 

Luopioksi tullut Saul tuli kelvottomaksi ja jumala käski Sinun, Jumalassa viisas Samuel, voidelle 
hänen sijalleen sävyisän Daavidin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, Eeva pääsi synnytystuskista, kun Sinä tuskattomasti synnytit Kristuksen, meidän 
Jumalamme, joka selvästi parantaa kaikkien kärsimykset ja tuskat. 

Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon 
vatsassa ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Synaksario 

Saman kuun 20:ntena päivänä muistelemme pyhää ja kunniakasta profeetta Samuelia. 

Säkeitä 

Kuollessa näkijä Samuelkin sulki silmänsä, ja näkee kuoltuaankin aina elävänä Valkeuden. 

Tulevan näkevä Samuel lähti täältä kahdentenakymmenentenä. 

Samana päivänä muistelemme kolmeakymmentä seitsemään pyhää marttyyria, jotka tulivat 
marttyyreiksi Thrakian Bizyessä. 

Säkeitä 

Sinun kunniaksesi, oi Kolminaisuus, poltettiin kolmea vaille neljästi kymmenen. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Seberosta ja Memnon Sadanpäämiestä. 

Säkeitä

Miekan kautta kärsittyään Seberos sai ansionsa mukaisesti kärsimystensä kirkkaat palkinnot. 

Hetken Sinä, Memnon, olit tulessa, mutta seppeleesi säilyy iankaikkisesti. 
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Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Foteinea, joka kuoli Blakhernain portin 
ulkopuolella, ja pyhää marttyyri Loukios Neuvosmiestä. 

Säkeitä 

Sinä, Loukios, sivuutit kaikki Ahitofelin neuvot taistellessa vakain mielin miekan kautta. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Heliodorosta ja Dosaita (tai Dosasta tai Sodasta).

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista Baabelissa teki tyhjäksi hirmuvaltiaan käskyn | ja liekkien keskeltä huusi: | 
Kiitetty olet Sinä, Herra, | meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Äitisi tarjosi Sinut, autuas, suurena lahjana kaiken Kuninkaalle toteuttaen pyhitetyn rukouksensa ja 
veisaten: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala! 

Kunniakas Samuel, kun Sinä olit temppelissä ja toimitit taivaalliselle Valtiaalle palvelusta Aaronin 
järjestyksen mukaisesti, jumalallinen armo kirkasti Sinut. 

Jumalallisella sanalla Sinä, autuas, tuomitseva Israelin kansaa julistaen sille aina Jumalan oikeuksia 
ja torjuen vihollisten kaiken vahingon hartaalla rukouksella. 

Tyhjentäen mielestäsi kaiken aineen Sinä, kunniakas, osoittauduit Hengen kuvastimeksi ja huusit 
vaikenematta: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnyttäessäsi totisesti jumaluuden tulen Sinä, puhdas, osoittauduit palamattomaksi. Oi 
Jumalansynnyttäjä, polta sääliväisenä ja ihmisiä rakastavana minun aineelliset himoni. 

8. veisu. Irmossi

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

Troparit 

Aaron asun kaunistamana Sinä, autuaaksi ylistettävä, astuit kaikkein pyhimpään puhdistaen Israelin 
uhreilla, jotka kuvasivat ennalta Karitsan pelastavaa teurastamista. 

Saatuasi puhtaaseen mieleesi Hengen valistuksen Sinä, Samuel, ennustit jumalallisena profeettana 
kaukaisesta ikään kuin läsnä olevasta. Sen tähden me uskolla ylistämme Sinua. 

Daavid oli valittu Iisain poikien joukossa, niin kuin ilmoitit voidellessasi hänet pyhällä voiteella ja 
huutaessasi: Kaikki teot, kiittäkää Herraa! 
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Kunpa saavuttaisimme Sinun esirukoustesi kautta ylhäisen valtakunnan, oi vanhurskasten 
seuralainen Samuel, kun vietämme Sinun juhlaasi ja huudamme: Kaikki teot, kiittäkää Herraa! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi säälivä ja hyvää rakastava Valtiatar, suo minulle säälisi ja pelasta minut kadotuksesta ja 
ulkopuolisesta pimeydestä, että uskolla ja rakkaudella ylistäisin Sinua. 

Irmossi 

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Nuhteettoman elämän kaunistamana Sinä, autuas, seisoit Herramme ja Jumalamme edessä 
toimittaen Hänelle palvelusta, saaden jumalallisia ilmoituksia ja ennustaen selvästi. 

Äidin kohdusta asti Sinä, autuas, osoittauduit Pyhän Hengen astiaksi. Kasvaen papillisen asun 
mukana Sinä palvelit Jumalaa sävyisin sydämin ja ihanin mielin. 

Tänään on muistosi koittanut meille auringon tavoin, oi jumalankantaja. Armolahjojen runsaalla 
kirkkaudella se valistaa Sinua kunnioittavien sielut ja karkottaa hirveyksien sumun. Sen tähden me 
kaikki suuresti Sinua ylistämme. 

Sinä nousit valoisiin asuntoihin ja säteilet nyt aurinkoa kirkkaammin. Sinä näet saman kuin 
profeetat, apostolit ja kaikki vanhurskaat osallisuuden jumaloittamana, oi Jumalan innoittama. Sen 
tähden me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tuntematta miehen turmelusta Sinä, ainoa turmelukseton ja nuhteeton, sait ottaa kohtuusi 
turmeluksettoman Sanan, joka pelastaa turmeluksettoman lihansa kärsimyksellä meidät, monien 
rikkomusten turmelemat. 

Irmossi 

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

Eksapostilario, 3.säv. 

Veisuin ylistettäköön Samuelia, jonka kunniakas äiti antoi jo ennen sikiämistä Antajalle, 
korkeimmalle Jumalalle. Pappina ja profeettana hän voiteli kuninkaita. 
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Ja juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Te apostolit, tultuanne eri tahoilta yhteen | haudatkaa ruumiini Getsemaneen, | ja Sinä, Poikani ja 
Jumalani, | ota minun henkeni vastaan! 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Kun Sinä, Neitsyt, | siirryit Sinusta syntyneen tykö, || apostolit kokoontuivat pilvissä hautaamaan 
Sinun ruumiisi. 

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

Oi yliluonnollisia ihmeitäsi! | Jumalan Äitinä Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, || lähdit loistavasti 
Hänen tykönsä. 

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

Te opetuslasten ja jumalallisten apostolien joukko, || kokoontukaa hautaamaan ainoan 
Jumalanäidin jumalan vastaanottanut ruumis. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Kun Sinä, Neitsyt, | siirryit Sinusta syntyneen tykö, || apostolit kokoontuivat 
pilvissä hautaamaan Sinun ruumiisi. 

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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