
Elokuun 27 

Pyhittäjäisämme Poimenin muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Miksi nimittäisimme nyt Sinua, Poimen? | Munkkien esikuvaksi ja parannusten toteuttajaksi, | joka 
ruoskit sielun himoja pidättyväisyyden tuskilla, | enkelten asuinkumppaniksi ja seuralaiseksi, | 
ylhäisen pääkaupungin asukkaaksi, hyveitten asumukseksi ja erämaan kaunistajaksi. || Rukoile 
pelastusta meidän sieluillemme. 

Miksi kutsuisimme nyt Sinua, Poimen? | Erämaan asuttajaksi ja hiljaisuuden rakastajaksi, | himojen 
vähentäjäksi ja munkkien opettajaksi, | jumalallisen Hengen opetusten tulvaksi, arvostelukyvyn 
sammumattomaksi valaisimeksi | ja totiseksi ihmeittentekijäksi, joka parannat moninaisia 
kärsimyksiä. || Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Sinä, viisas, tulit arvostelukyvyn lampuksi, | joka kirkastat luoksesi uskolla tulevien sielut | ja 
osoitat heille elämän polun. | Sen tähden me ylistämme kiittäen Sinua autuaaksi ja vietämme pyhää 
juhlaasi. | Poimen, Sinä isien kerskaus ja kilvoittelijain kaunistus, || rukoile pelastusta meidän 
sieluillemme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Kenen kaltainen oikein olet, kurja sielu, | kun et yhtään pyri katumukseen etkä pelkää tulta, | vaan 
pidät kiinni pahuudesta? | Nouse ylös, kutsu Ainoaa nopeaa puolustajaa ja huuda: | Oi Neitsytäiti, 
rukoile Poikaasi, meidän Jumalaamme, || että Hän pelastaisi minut viettelijän ansoista. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Kun emo näki Karitsansa vapaaehtoisesti ristin puulle levitettynä, | hän huusi äidillisesti valittaen ja 
itkien: | Poikani, mikä on tämä outo näky? | Kuinka Sinä, pitkämielinen, joka Herran jaat kaikille 
elämän, | kuolet antaaksesi ihmisille ylösnousemuksen? || Jumalani, minä ylistän suurta 
alentumistasi. 

Tropari, 8.säv. 

Kyynelvirroillasi Sinä teit hedelmättömän erämaan hedelmälliseksi | ja syvillä huokauksillasi sait 
vaivannäkösi kantamaan satakertaisen hedelmän. | Sinusta tuli valistaja, joka loistat maailmassa 
ihmeitten valoa. || Pyhittäjäisämme Poimen, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän 
sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Isä, Sinun Lohduttajan lämmittämä sydämesi teki lopun pahojen henkien pakkasesta ja himojen 
talvesta. 

Jumalan pelon hiilellä Sinä, autuas, poltit himojen aineen ja tulit arvostelukyvyn lampuksi ja 
himottomuuden soihduksi. 

Kantaen ristiä harteillasi Sinä, isä, seurasit rakkaudella kutsujaa ja tulit munkkien valistajaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsytäiti, Sinun kohdustasi lihaksi tullut ylijumalallinen Sana pelastaa minut kokonaan 
hyvyydessään. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Enkelit hämmästyivät kokoöistä seisomistasi, ja Sinä sait heidät työtovereiksesi rukoillessasi 
Jumalaa. 

Sinä puhdistit mielesi silmät himojen saastasta ja sait puhtaasti nähdä Näkymättömän. 

Pyhittäjä Poimen, kilvoituksen maito ravintonasi Sinä kohosit hyveitten korkeuteen, täydelliseen 
himottomuuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, puhdas, olet apunani minä en pelkää vihollisten hyökkäyksiä. Sinä suojelijanani minä 
torjun niiden joukot. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 3.säv. 

Herran paimentamana Sinä, autuas, | osoittauduit Hänen sävyisäksi lampaakseen, | joka sait voiton 
vihamielisistä susista. | Käytyäsi loppuun jumalallisen taistosi Sinä pääsit asumaan taivaan 
tarhoihin. | Oi pyhittäjäisä, || Rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Kunnia... nyt... 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. 

2



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? 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalankantaja, Sinä olit Lohduttajan säteet vastaanottava tahraton kuvastin ja ylenemisen astia. 

Kyynelten kastelemana Sinä, isä, osoittauduit pidättyväisyyden kaunistamaksi ja jumalallisia 
hedelmiä runsaasti kantavaksi korkealatvaiseksi puuksi. 

Valmistettuasi mielesi pellon kilvoituksen vaivoin Sinä viljelit hyveitten moninkertaista tähkää ja 
ihmeitten armoa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä neitseyden aarre ja rajoittamattoman luonnon asumus, valista minun sieluni, joka on monien 
himojen pimentämä. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kestettyäsi päivän paahteen Sinä, autuas pyhittäjä, tulit otolliseksi Herrasi iloon. 

Sinä osoittauduit kilvoituksen niityllä sulotuoksuiseksi ruusuksi, joka levität maan ääriin 
jumalallisen tiedon tuoksua. 

Sinä, isä, painoit nöyryyden avulla maahan ennen kerskanneen käärmeen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin me ylistämme Sinua Neitseenä synnytyksen jälkeenkin, oi Jumalansynnyttäjä, sillä Sinä 
synnytit Jumalan, Sanan, lihallisesti maailmaan. 

6. veisu. Irmossi

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

Ylistettävä Poimen, kuoletettuasi ruumiin kiihkot monin kilvoituksin Sinä lähdit kuolemattomaan 
elämään. 

Kun Sinulla, pyhittäjä, oli ainainen pidättyväisyys, rukous ja samentamaton rakkaus, Sinä 
osoittauduit Jumalan tahrattomaksi kuvastimeksi. 

Pysytellen jalan astumattomissa erämaissa Sinä riisuit itsesi himojen autiudesta ja tulit taivasten 
asukkaaksi. 

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." 

Kontakki, 4.säv. 

Oi Poimen, pyhittäjäisämme! | Loistavien taistojesi pyhä muisto on tänään koittanut, || ja se 
ilahduttaa hurskaitten sielut. 

Synaksario 

Saman kuun 27:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Poimenia. 

Säkeitä 

Elämästä temmattiin Poimen, suurimman Paimenen kasvatti, ja hän iloitsi kuin olisi päässyt 
sudesta. 

Poimen vietiin kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä suuren Paimenen eteen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa, Rooman paavi Liberiosta. 

Säkeitä 

Nyt Liberios saa taivaassa ollen ammentaa rikkautta, jonka ymmärtäväisesti kokosi. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Kordouan piispa Hosiosta. 

Säkeitä 

Pelkästään nimesi mainiten ylistän Sinua velvollisuuteni mukaisesti, oi Hosios. 

Samana päivänä muistelemme, kuinka pyhä Filippos kastoi etiopialaisen hoviherran. 
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Säkeitä 

Eunukki todistaa sananparren vääräksi, sillä etiopilaisenakin hän tuli valkoiseksi. 

Samana päivänä pyhä Anthousa Uusi kuoli karvavaatteeseen puettuna ja kaivoon heitettynä. 

Säkeitä 

Villa oli mantiasi, kivi solkesi, kun Sinä, Anthousa, astuit syvään kaivoon. 

Muistelemme pyhää marttyyri Fanouriosta, joka tuli ilmi vuonna 1500. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Viettäen aikasi jumalallisessa näkemisessä aineettoman, jumalallisen kirkkauden valistamana 
Sinä, jumalankantaja, tulit totisesti päivän lapseksi ja pimeydessä olevien valoksi iankaikkisesti. 

Sinä kohosit himottomuuden korkeuteen, ruumiissa Sinä jäljittelit enkeleitä. Sinä, autuas, tulit 
paratiisin nautinnon perilliseksi ja huudat nyt: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Säteillen himottomuuden kirkkautta Sinä, pyhittäjä, mustasit pahojen henkien hyökkäykset ja 
pelastit niiden pahuudelta ne, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Katso, hänessä, jota suuri Jesaja Hengessä kutsui Neitseeksi, sikisi Jumala, jonka hän synnytti ja 
jolle me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Papit, veisuin ylistäkää alutonta kunnian Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat pelkäävät! || 
Ihmiset, korkeasti kiittäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Säilytettyäsi sielusi lampun sammumatta taistojesi öljyn avulla Sinä pääsit iloon, 
turmeluksettomaan häähuoneeseen, ja elät iankaikkisesti. 

Oi autuas jumalankantaja, saastaisten henkien tuulet eivät järkyttäneet Sinun sielusi linnaan, sillä 
sen perustukset olivat uskon kalliolla. 

Sinä, isä, riisuit himojen ruman vaipan ja pukeuduit jumalallisen himottomuuden ihanaan 
vaatteeseen, ja nyt Sinä hallitset Kristuksen kanssa. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Ihmiset, ylistäkäämme veisuin pyhää Neitsyttä Korkeimman Jumalan kallisarvoisena ja ylhäisenä 
valtaistuimena, ja korkeasti kunnioittakaamme häntä kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Papit, veisuin ylistäkää alutonta kunnian Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat pelkäävät! || 
Ihmiset, korkeasti kiittäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Sinä, autuas, laskit tähden tavoin maailmasta, mutta nousit Kristuksen, vanhurskauden totisen 
Auringon, tykö. Säteinäsi Sinä jätit uskovaisille valonkirkkaat hyveesi, jotka karkottavat sielujen 
mustuuden. 

Sinun kuolemasi, oi autuas Poimen, on kallis Jumalan edessä, sillä pyhästi Sinä vaelsit maan päällä 
noudattaen tarkasti Hänen käskyjään ja oikeuksiaan. Sen tähden Sinulle, vanhurskaalle, koitti 
illaton valkeus. 

Isä Poimen, nauttiessasi jumalallisesta kauneudesta asemaltasi jumaloituneena ja seistessäsi 
valistettuna suuren Valkeuden edessä, selvästi korkeimman halatun saavuttaneena, muistele meitä, 
jotka kunnioitamme ja vietämme Sinun muistoasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ainoana naisista Sinä, Jumalan Morsian, teit lopun ensiksi luotujen kirouksesta synnyttäessäsi 
lihassa kuvattavana kuvaamattoman. Sinä, saastaton, uudistit luonnon lait ja yhdistit ihmeellisellä 
välitykselläsi ennen erossa olleet. 

Irmossi 

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Saatuasi selvästi ottaa vastaan jumaluuden koko kolmiaurinkoisen kirkkauden Sinä, viisas, | olet 
nyt Jumala osallisena Jumalan luonnosta. | Jumalassa viisas pyhittäjäisä Poimen, Sinä kilvoittelijain 
kaunistus, | rukoile, että Hän pelastaisi vaaroista ja ahdistuksista meidät, || jotka Sinua 
kunnioitamme ja vietämme puhdasta ja valonkirkasta muistojuhlaasi. 
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Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Isä valitsi Sinut, oi puhdas Jumalansynnyttäjä, ikään kuin kaivatun liljan | jumalallisen Hengen 
kautta Poikansa asumukseksi, | löydettyään Sinut ohdakkeitten keskeltä neitseyden kauneutta 
säteilevänä. | Oi nuhteeton Jumalan Morsian, | sen tähden me, jotka olemme Sinun kauttasi 
pelastuneet, || ylistämme Sinua rakkaudella ja veisuin autuaaksi. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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