
Tammikuun 21. 
Pyhittäjäisämme Maksimos 

Tunnustajan, ja pyhän marttyyri 
Neofitoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Tunnustajan avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Pyhittäjä Maksimos, | Sinä saarnasit Hänestä, |joka säälistä näki hyväksi tulla ihmiseksi, | tunnettuna 
kahdessa tahdossa ja toiminnassa. | Sinä tukit niiden saastaisten kurittomat suut, j| otka 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.

Marttyyrin stikiirat, 8.säv. 

Oi outoa ihmettä! | Korkeuksista tullut kyyhkynen puhuu marttyyri Neofitokselle ihmisäänellä. | Se 
säteilee enkelien vertaista elämää, | jonka voimistamana hän taistelee loistavasti. | Oi viidesti 
otelleen marttyyrin jumalallisia tekoja! || Kristus, pelasta laupiaana hänen rukoustensa kautta meidän 
sielumme. 

Oi outoa ihmettä! | Kapaloista asti ymmärtäväinen Neofitos tekee Hengen voimalla ihmeitä. | 
Rukouksillaan hän ammensi vettä kivestä, | ja herätti kuolleen, oman äitinsä niin kuin kävi ilmi. | Oi 
viidesti otelleen marttyyrin jumalallisia tekoja! || Kristus, pelasta laupiaana hänen rukoustensa kautta 
meidän sielumme. 

Oi outoa ihmettä! | Taistellen Kristuksen puolesta urhea Neofitos hämmästytti viholliset. | Suurin 
ihmein hän sammutti tulen, kun hänet siihen viskattiin, | ja villit pedot vetäytyivät peloissaan 
hänestä. | Oi kukistumatonta voimaa, joka teki kilvoittelijan ihmeelliseksi! || Jumala, pelasta meidät 
hänen rukoustensa kautta.

Kunnia... 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... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi Valtiatar, joka otit kohtuusi rajoittumattoman, | päästä minut pahan synnin meripedon vatsasta | ja 
pelasta kiusausten hirveästä aallokosta. | Oi puhdas Neitsyt, | tempaa minut rikkomusten myrskystä, | 
kuivata rikosteni meri | ja tee loppu pahojen henkien joukkojen hyökkäyksistä jumalallisessa 
säälissäsi, || että lakkaamatta ylistäisin Sinua, aina autuaaksi ylistettävää.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Vapahtaja, kun puhdas Neitsyt, Sinun äitisi, näki,  | kuinka lainrikkojakansa epäoikeudenmukaisesti 
naulitsi Sinut puulle, | hänen sisimpänsä haavoittui, || niin kuin Simeon oli ennustanut. 
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Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

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... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, tempaa minut ihmisiä surmaavan lohikäärmeen käsistä, | kun se teeskennellen taistelee 
minua vastaan haluten nielaista minut. | Murskaa sen leuat, minä pyydän, ja hajoita sen juonet, || niin 
että sen kynsistä päässeenä voisin ylistää Sinun valtaasi.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään vasikkansa vapaaehtoisesti puulle ripustettuna tahraton emo valitti katkerasti ja huusi: | 
Voi rakas lapseni! | Miten heprealaisten kiittämätön joukko | maksaakaan Sinulle, rakkaimpani, || 
halutessaan tehdä minut lapsettomaksi!

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.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja kaksi pyhien kanonia. 

Pyhittäjän  kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta on: Ylen suurta 
Maksimosta ylistetään. Johannes Damaskolaisen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kaikki ihmiset, veisatkaamme voittoveisu Herralle, | joka Punaisella merellä hukutti faraon, || sillä 
Hän on 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. 

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

Hän, joka näki hyväksi syntyä Sinun kohdustasi, oi Jumalan Morsian, on koko halajamisemme, 
suloisuutemme ja laskematon valkeutemme.

Marttyyrin kanoni, jonka akrostikon on: Marttyyri, minä ylistän Sinua Kristuksen uutena kasvina. 
Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!"

Troparit 

Veisuin me ylistämme Sinua, autuas Neofitos, tuntien Sinut Kristuksen uudeksi kasviksi, joka on 
kasvanut marttyyrien niityllä ja kantanut jumalisuuden pyhiä hedelmiä. 

Osoittautuen jumalallisten sanojen toteuttajaksi Sinä, autuas, valitsi ymmärtäväisesti jo pienokaisena 
hyvän osan, ja tuli eksyneitten ohjaajaksi. 

Kun Sinä, Jumalassa viisas, annoit pyhiltä huuliltasi virrata Jumalan tuntemisen suloutta, Sinä 
sulostutit vihollisen pahuuden myrkyttämät sielut puhtaasti.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Jumalan Morsian, kun Sinä synnytit luonnoltaan Luojan, Sinä jumaloitit maasta 
syntyneitten koko olemuksen. Sen tähden me kutsumme Sinua totiseksi Jumalansynnyttäjäksi.

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 

Osoittaaksesi meille pyhyyteen johtavan polun Sinä, Herra, asetuit pyhästi asumaan pyhään kohtuun.

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

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

Kun Sinä, kunniakas, nojauduit yksin laupiaaseen Sanaan, Henki varjeli Sinut puhtaana ja 
vahingoittumattomana. 

Ihmispaljous ylisti veisuin Herraa nähdessään, kuinka Sinun kauttasi, oi marttyyri, Sinun äitisi heräsi 
kuolleista henkiin. 

Valoa säteilevä kyyhkynen kutsui Sinua, Neofitos, ihmisäänellä pelastuksen tielle.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Äiti, Sinun kauttasi kuolemattomuuden perinyt ihmissuku ylistää Sinua aina kiitosveisuin.

Irmossi/Katabasi 

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

Tunnustajan katismatropari, 5.säv. 

Kestäen vainoja uskon takia Sinä, isä, karkotit kaikki harhaopit. | Ja kun Sinulta, autuas Maksimos, 
katkaistiin tunnustuksen jalot käsi ja kieli, | Sinä sait seppeleen Luojan kädestä. | Rukoile nyt 
lakkaamatta, että Hän armahtaisi meidän sielujamme..

Kunnia... Marttyyrin katismatropari, 4.säv. 

Kun Sinä kasvoit uutena versona Kristuksen taistelijoitten niityllä, | Sinä kannoit Kristukselle 
jumalallisen tiedon hedelmiä, | ja ne ravitsevat niitä, jotka uskolla Sinua kunnioittavat, | oi kunniakas 
Neofitos, Sinä urhea taistelija. | Mutta seisoessasi alati Jumalan edessä pelasta meidät rukouksillasi.

Nyt... Jumalansynnyttäjä tropari, 4.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä, | turvautuen Jumalan jälkeen Sinun jumalalliseen suojaasi minä kurja pyydän 
rukoillen: | Oi puhdas Valtiatar, armahda, | sillä synnit ovat nousseet pääni yläpuolelle | ja minä 
pelkään vavisten kadotusta. | Oi viaton, ano Pojaltasi, | että Hän päästäisi minut siitä.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta 
Isästä, | näki Sinut ristillä riippumassa, hän huusi: | Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun 
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? | 
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen.

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Herra, minä kuulin Sinusta sanoman ja peljästyin! | Minä käsitin Sinun tekosi, || ja ylistin Sinun 
valtaasi, oi Herra!"

Troparit 

Maasta syntyneet ylistävät Sinua ja taivaallisten joukot ihailevat, sillä viisauden rakkaus osoitti Sinut, 
isä, ruumiittoman kaltaiseksi.
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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 nuhteeton Jumalan Morsian, Sinun synnytyksesi vapauttamina synnin velasta me kohotamme 
Sinulle kiitosveisun.

4. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Herra, minä kuulin Sinusta sanoman ja peljästyin! | Minä käsitin Sinun tekosi, || ja ylistin Sinun 
valtaasi, oi Herra!"

Troparit 

Oi kunniakas marttyyri, nähdessään nuhteettoman elämäsi ja voittamattoman ymmärryksesi suuret 
joukot lähestyivät Jumalaa. 

Sinä, autuas, nousit vuorelle jumalallisen Hengen ohjaamana ja asetuit sinne asumaan. Enkelin 
ravitsemana Sinä osoittauduit enkelten vertaiseksi. 

Ottaen vastaan kirjoituksen jumalalliset lait Sinä, ihailtava, kiiruhdit täyttämään ne ja kestit 
kilvoituksen tuskat. 

Sääliväisenä Sinä, autuas, jaoit omaisuutesi köyhille käskyn mukaisesti, ja niin hankit itsellesi 
iankaikkisesti pysyvän.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Jumalansynnyttäjä, synnytit meidän köyhyyttämme säälivän Ylijumalan, joka hyvyytensä 
rikkaudessa tuli vapaaehtoisesti köyhäksi.

5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"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.
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalan Äiti, ne, jotka eivät tunne Sinua Jumalansynnyttäjäksi, eivät voi nähdä Sinusta 
syntyneen valkeutta.

5. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen." 

Troparit 

Täynnä sanomattomia salaisuuksia Sinä, ihailtava marttyyri Neofitos, kävit iloiten taiston odottavaan 
miehuulliseen kilpaan kidutuksia tai kuolemaa pelkäämättä. 

Oi kunniakas, vaellustasi ohjaavan sanomattomasta kaitselmuksesta jumalalliset enkelit saapuivat 
viemään Sinut kilpakentälle tuoden Sinut jumalallista kirkkautta loistavana vuorelta ikään kuin uuden 
Mooseksen. 

Sydämessäsi elävä sana Sinä, autuas marttyyri Neofitos, huusit urhein mielin vainoojille: Omasta 
halustani antaudun nyt etsijöilleni paljastaakseni epäjumalienne heikkouden.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kauttasi, oi nuhteeton Neitsyt, paljastui iankaikkisuudesta asti kätkettynä ollut salaisuus maan 
äärille: Jumalan Poika ja Sana tuli lihaksi ja jumaloitti ihmisen. 

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"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. 

Kristus, Sinä ainoa hyvä, ole minulle armollinen ja vuodata pyhittäjäsi rukousten kautta armon lähde 
minun sydämeeni.

Jumalansynnyttäjälle 

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

6. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 
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Troparit 

Puulle ylennettynä Sinun kylkiäsi revittiin raa'asti raudoilla, ja nuhteillasi Sinä kouristit eksyttäjän 
paatuneen sydämen, joka käski Sinua uhraamaan jumalille ja kieltämään kuolemattoman Jumalan. 

Revittynä ja jalkasi kahlittuna Sinä, marttyyri, lopulta poljit eksytyksen jalkoihisi. Hengen voimalla 
Sinä osoitit vihollisen hillittömän vaelluksen tarkoituksettomaksi. Sinä riensit taivaaseen ja seisot 
nyt kruunattuna Kristuksen edessä. 

Herran kauneus lumosi Sinut ja Sinä liityit Häneen huutaen: Oi Jumalan Sana, Sinun, surmatun, 
tähden minä tule vapaaehtoisesti surmattavaksi loistavana esikuvanani Sinä puhtaat ja jumalalliset 
kärsimyksesi.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, osoittauduit taivaallisen Kuninkaan ylen kirkkaaksi istuimeksi. Omasta tahdostaan 
Hän lepäsi Sinussa, Hän otti pois suuren vaivamme ja asetti suopeudessaan ihmisen Isän 
valtaistuimelle.

Irmossi/Katabasi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta."

Kontakki, 8.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme ansionsa mukaisesti Kolminaisuuden rakastajaa, suurta Maksimosta, | 
joka opetti selvästi jumalallista uskoa, | ylistämään Kristusta kahdessa luonnossa, sekä kahdessa 
toiminnassa ja tahdossa. || Huutakaamme: Iloitse, Sinä uskon saarnaaja!

Iikossi 

Kristus Jumala, minun Vapahtajani, avaa minun huuleni ja anna minulle jumalallinen armo 
kyetäkseni ansion mukaisesti veisuin ylistämään häntä, joka kaikkia muita loistavammin julisti 
Sinusta kahdessa luonnossa. Hänelle minä huudan näin: 

Iloitse, maailman kirkastava valaisin; iloitse, elämän myrskyssä olevien satama! 

Iloitse, munkkien kirkas valistaja; iloitse, marttyyrien kunnia ja tuki! 

Iloitse, kirkon totinen kaunistus ja koristus; iloitse, uskon perusta ja järkkymätön pohja! 

Iloitse, sillä Sinä kukistit harhaoppien korskeuden; iloitse, sillä auliisti annoit leikata jäsenesi 
Kristuksen tähden! 

Iloitse, Sinä niiden ilo, jotka uskolla Sinua kunnioittavat; iloitse, Sinä, joka täytät ilolla Sinua 
rakastavat! 

Iloitse, Sinä joka olet pelastanut monet Beliarilta; iloitse, Sinä joka olet johdattanut uskovaiset 
Jumalan tykö! 

Iloitse, Sinä uskon saarnaaja!
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Synaksario 

Saman kuun 21:senä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Maksimos Tunnustajaa.

Säkeitä 

Kädettömänä ja kielettömänäkin Sinusta, Maksimos, kasvoi käsi ja kieli, ja Sinä annoit sielusi  
Jumalan käsiin. 

Kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä hauta peitti Maksimoksen luut. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Neofitoksen muisto.

Säkeitä 

Keihäs irrotti maajuuriltaan Neofitoksen, ikään kuin uuden kasvin ihanan taimen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Zosimosta, Sisilian saaren Syracusan piispaa.

Säkeitä 

Zosimos saavutti kuoleman elämästä muuttona, vaikka koko hänen aiempi elämänsä oli ollut  
muuttamista. 

Samana päivänä pyhät marttyyrit Eugenios, Valerianos, Kandidos ja Akylas taistelivat. 

Säkeitä 

Sielun jalouden tähden miekka surmaa Eugenioksen ja hänen kolme taistelutoveriaan. 

Samana päivänä meren rannalla olevan Pyhän Eirenen pyhän kirkon jumalanpalvelus, ja pyhän 
marttyyri Hagnen muisto.

Säkeitä 

Tulessa poltettu Hagne oli Sinulle  [miellyttää Sinua ] enemmän kuin nuori uhrihärkä, niin kuin  
Daavid sanoi, oi Sana. 

Samana päivänä miekka surmaa Tyroksessa neljä pyhää marttyyria. 

Säkeitä 

Neljän vakaan taistelijan ääni on yksi: Meille surmaava miekka on onni.

Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

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

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!

Jumalansynnyttäjälle 

Neitseellisestä kohdusta lihaan tulleena Sinä ilmestyit meidän pelastukseksemme. Sen tähden 
tietäen Äitisi Jumalansynnyttäjäksi me huudamme kiitollisina: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala!

7. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Lainrikkoja sytytti surmaavan pätsin ja sulki Sinut sinne kolmeksi päiväksi, mutta Sinä, Neofitos, 
et suinkaan palanut vaan huusit: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Ihmeellisesti kaikui veisu, kun Sinä, marttyyri, seisot liekkien keskellä, sillä Jumalan vilvoitus 
virkisti Sinut huutamaan: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala! 

Kaiken ymmärryksen hämmästyttävä suuri ihme toteutui Sinussa, oi Jumalassa viisas, sillä tule ei 
Sinua suinkaan polttanut, vaikka ympäriltään polttikin tulen perilliset.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, osoittauduit enkeleitä korkeammaksi synnyttäessäsi suuren 
neuvon Enkelin, jolle me kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

8. veisu. Pyhittäjän kanoni. 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!"
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Troparit 

Sinä, autuas, rakastit täydellisesti Häntä, joka rakasti ylen määrin 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 harhaleville auringoksi, kun huusit: Kiittäkää, kaikki teot, Herraa, ja korkeasti 
ylistäkää Häntä iankaikkisesti!

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.

8. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina."

Troparit 

Sinä, autuas, tuhosit pahuuden ruhtinaan kavaluuden nuoressa ruumiissa, mutta täydessä 
ymmärryksessä. Sinä kasvoit ihanana kasvina Hänen tarhassaan, joka oli kasvanut Iisain juuresta, 
ja jolle Sinä lakkaamatta huudat: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Kilpakentällä pedot säästivät Sinut, voittaja, niin kuin pyhitetyn Danielin kerran, sillä ne tunsivat 
Sinut Kristuksen kärsimysten todistajaksi. Hänet tunnustaen Sinä kestit sietämättömiä kidutuksia 
huutaen: Papit, kiittäkää, ihmiset ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Suunnaton leijona, joka tunsi Sinut aikaisemmin vuorella, tuotiin kilpakentälle Sinua 
rankaisemaan, oi Jumalan autuuttama taistelija Neofitos, mutta tunnistaen Sinut se peloissaan 
kumarsi Sinua ja vuodatti katuvaisena kyynelvirtoja.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, synnytit uutena lapsukaisena Hänet, joka selittämättömästi oli kasvanut Isästä ennen 
kaikkea luomakuntaa. Rukoile, että Hän uudistaisi minut, joka olen rikkomusten vanhettama, ja 
pelastaisi minut huutaessani: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti. 
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Irmossi/Katabasi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina."

9. veisu. Pyhittäjän kanoni, Irmossi

"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. 

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.

9. veisu. Marttyyrin kanoni. 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 

Marttyyri Neofitos, Sinä seisoit kuin teuraaksi vapaaehtoisesti tarjoutunut karitsa surmaajiesi, 
katkerain vainoojiesi edessä. Ja kun keihäs lävisti kylkesi Sinä, Kristuksen urhea voittaja, saavutit 
autuaan lopun. 

Sinut, autuas, kannettiin Jumalalle ikään kuin ihanana uhrieläimenä, puhtaana erinomaisena uhrina, 
uhrilahjana, pyhän temppelin puhtaana lahjana, valittuna varpusena, kallisarvoisena härkänä, 
paratiisin uutena kukkana. 

Sinä, marttyyri, mukauduit meidän tähtemme hyvyydessään kärsineen kärsimyksiin ja samanlainen 
keihäs antoi Sinulle kunnian. Nyt Sinä asut taivaissa koristeenasi voittokruunu ja täynnä 
iankaikkista iloa.
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Sinun taistelusi muisto, oi marttyyri, on koittanut valontäyteisenä ja kunniakkaana ja aurinkoa 
kirkkaammin se valistaa uskovaisten mielet. Tänään me pyydämme Sinua päästämään meidät 
kaikkinaisten himojen pimeydestä ja hirveistä vaaroista.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Jumalan Morsian, Sinä kannoit ikään kuin pihdit taivaallista hiiltä. Minä pyydän: 
Polta nytkin minun sydämeni kuivat himot ja pelasta minut helvetin tulesta, että voisin ylistää 
Sinua, uskovaisten toivoa.

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."

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Jumalaa julistaen Sinä, isä, saarnasit Kolminaisuuden yhdestä luonnosta, | yhdestä tahdosta ja 
yhdestä toiminnasta, | ja kun Sinä, viisas ja jumalallinen julistaja Maksimos, | tunnustit lihaksi 
tulleen Jumalan kaksi luontoa, tahtoa ja toimintaa, | Sinä tuhosit Jumalan vastaisen harhaopin. | 
Kun Sinun kätesi ja kielesi katkaistiin, Sinä osoittauduit marttyyriksi.

Marttyyrin eksapostilario, 2.säv. 

Paikalle tultuasi Sinä, Neofitos, | Kristuksen suurena palvelijana osoitit suuren ihmeen, | kun 
ihmeellisesti herätit kuolleen äitisi. | Kun Sinä, Jumalassa viisas ja pyhä, voittoisa marttyyri, | nyt 
seisot kruunattuna Kristuksen edessä, | älä lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, | jotka 
veisuin Sinua ylistämme ja vietämme valoisaa muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi Neitsytäiti, puhtaan synnytyksesi outo ja sanomaton jumalallinen salaisuus | hämmästyttää 
enkeleitä ja ihmisjoukkoja, | sillä kohdussasi sekoittumatta ja siemenettä | lihaksi tullut 
lähestymätön Jumala ilmestyi minun kaltaisenani | ja ihmeellisesti yhdisti minut jumaluuteensa.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 6.säv. 

Kun viisauden rakkaus kaunisti elämääsi, | Sinä sait kirkkaudeksesi jumalallisen viisauden, | ja 
molemmissa edistyen Sinä, autuas Maksimos, | sinetöit molemmat hyvällä tunnustuksella. | Kun 
Sinulle nyt on uskallus Kristus Jumalan edessä, || rukoile hartaasti meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Ei kukaan, joka rientää luoksesi, oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, | joudu lähtemään 
häpeissään luotasi, | vaan se joka pyytää armoa, saa lahjan, || joka hyvin täyttää anomuksen!
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv.

Kun ylen viaton näki Sinut ristillä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen? 
Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti ja päätös.
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