
Tammikuun 29. 
Pyhän pappismarttyyrin, Ignatios 

Jumalankantajan jäännösten siirto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Suurimpien teologien seuraajana | Sinä kävit heidän jälkiään. | Idästä Sinä olit kotoisin ja lännessäkin 
säteilit | valistaen jumalallisen julistuksesi salamin. | Sinä, viisas, laskit kyllä maailmasta, || mutta 
koitit Jumalassa armon säteilyn seppelöimänä. 

Oi viisas jumalankantaja, | pyhästi on Sinun taistelun pyhittämät ja kirkastamat jäännöksesi 
luovutettu kaupungillesi. | Armoa säteillen ne antoivat meille paluujuhlasi aiheen, | ja ne täyttävät 
Jumalan innoittamalla hyvällä mielellä ja riemulla meidät, || jotka hartaasti Sinua ylistämme. 

Koitettuasi auringon tavoin Hengen säteissä | Sinä kirkastit maailman ääret taistojesi loisteella. | 
Hartaasti Sinä esitit ja kirjoitit jumalisuuden totisia opetuksia. | Sen tähden Sinä, autuas, tulit 
uhrilahjaksi Herralle, || joka ravitsee päättymättömässä hyvyydessään kaiken. 

Loistettuasi ensin idässä | Sinä, aamutähti Ignatios, säteilit myös lännessä, | ja nyt jumalallisten 
jäännöstesi palatessa Sinä levität illastakin käsin säteitä maan päälle. | Rukoile lunastusta 
turmeluksesta ja vaaroista meille, || jotka uskolla vietämme iäti kunnioitettavaa muistoasi.

Kunnia... 8.säv. Anatolioksen runo 

Oi Ignatios Jumalankantaja, | omaksuttuasi Kristuksen rakkauden | Sinä sait Kristuksen evankeliumin 
papillisen palvelemisen palkkana | saavuttaa täydellisyyden veren kautta. | Kuolemattoman Viljelijän 
vehnänä Sinut jauhettiin petojen hampaissa | ja osoittauduit Hänen makeaksi leiväksensä. | Oi autuas 
taistelija, || rukoile meidän puolestamme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Pelasta minut, pelasta, oi viaton, | joka sanoin selittämättömästi synnytit Vapahtajan Kristuksen, | 
sillä yksin Sinut minulla on puolustuksena, | sortumattomana muurina, suojana, | riemuna ja sieluni 
jumalallisena lohdutuksena. | Oi Kristuksen, Jumalan Äiti, | pelasta siis minut nukkumattomalta 
madolta || ja iankaikkiselta tulelta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Mikä on tämä näky, jonka olen saanut silmiini, oi Valtias? | Sinutko, joka pidät koossa koko 
luomakunnan, on ripustettu puulle? | Ja Sinutko, joka annat kaikille elämän, surmataan? | Näin sanoi 
Jumalansynnyttäjä itkien, | kun näki ristillä riippumassa || hänestä sanomattomasti esiin loistaneen 
Jumalan ja Ihmisen.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 1.säv. 

Oi vakaata ja teräksistä sieluasi, Sinä autuaaksi ylistettävä Ignatios! | Sillä vakaasti kaivaten totisen 
Rakastajasi tykö Sinä lausuit: | Ei minussa ole aineeseen kiintynyttä tulta, | vaan elävää vettä, joka 
puhuu minussa ja sanoo sisälläni: | Tule Isän tykö. | Sen tähden Sinä jumalallisen Hengen 
sytyttämänä ärsytit petoja päästäksesi nopeammin maailmasta | ja lähteäksesi rakastamasi Kristuksen 
tykö. || Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv.,  jompikumpi seuraavista: 

Oi kaikkein pyhin Neitsyt, | joka otat vastaan syntisten rukoukset | etkä ylenkatso ahdistettujen 
huokausta, | rukoile puhtaasta kohdustasi syntynyttä, || että Hän pelastaisi meidät. (Parakletike)

Oi kaikkein pyhin Neitsyt! | Ota vastaan syntisten rukoukset, | älä ylenkatso ahdistettujen huokauksia || 
vaan rukoile turmeluksetta Sinusta syntynyttä pelastamaan meidät. (Juhlaminea)

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Seisten Poikasi ja Jumalasi ristin juurella ja nähden Hänen pitkämielisyytensä | Sinä, puhdas Äiti, 
lausuit valittaen: | Voi suloisin Lapseni! | Miksi Sinä, Jumalan Sana, kärsit näin 
epäoikeudenmukaisesti? || Pelastaaksesi ihmissuvun.

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa koit 
hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit uskosi 
tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Ignatios, Kristukselta Jumalalta pelastusta 
sieluillemme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanonit sekä pyhän kanoni (tropareita 6), jonka 
akrostikon on: Veisuin ylistän Ignatiosta, aamutähteä. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | Mooseksen 
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon."

Troparit 

Ohjaa elämäni hyveeseen, oi Ignatios Jumalankantaja, ja valista minut Sinussa asuvalla armolla. 
Hajota esirukouksillasi himojen hämminki. 

Sinä, oi Ignatios Jumalankantaja, osoittauduit hedelmälliseksi maaksi, kun kannoit satakertaisen 
hedelmän Kristukselle, joka kastelee sielut Hengen sateella. 

Tuntiessaan edeltä tietävänä Sinun sielusi jalouden kaikkien Valtias ja Jumala kirkasti Sinut, Ignatios 
Jumalankantaja, Hengen jumalallisen kirkkailla säteillä. 

Säteillen hengellisen Auringon sätein Sinä, viisas, nousit kirkkaasti idästä ja aineellisen auringon 
tavoin valaisit saarnallasi lännen pimeyden.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalan Morsian, Sinä synnytit meille yhden ylijumalallisesta Kolminaisuudesta, kun Hän 
ilmestyi Sinusta meidän kaltaisenamme Isän suopeudesta ja Pyhän Hengen yhteistyöllä.
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3. veisu. Irmossi

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni."

Troparit 

Oi Kristuksen autuas marttyyri Ignatios, paranna lihan hirveitten himojen haavoittama mieleni. 

Hyvien tietäen Sinut apostolien kanssa samoin ajattelevaksi Kristus asetti Sinut kirkoille jumalallista 
valoa säteileväksi opettajaksi. 

Nähdessäsi Elämän Antajan Sinun tähtesi surmattuna Sinä, Ignatios, kiiruhdit auliisti kuolemaan 
Hänen tähtensä.

Jumalansynnyttäjälle 

Hengen edeltä puhdistamana Sinä, oi puhdas, synnytit sanallisen luonnon hyväksi Isän Sanan.

Irmossi/Katabasi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni."

Katismatropari, 3.säv. 

Jumalallisen Hengen valistamana | Sinä ylevämielisesti saatoit paimen rohkeudella häpeään röyhkeän 
hirmuvaltiaan, | ja käytyäsi halki eksytyksen ulapan päädyit jumalalliseen satamaan. | Oi pyhittäjäisä, 
rukoile Kristusta Jumalaa, | että Hän lahjoittaisi 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.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

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

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi."

Troparit 

Jumalankantajaa on oikein kutsua niin, sillä elämänsä kautta hän pukeutui Kristukseen ja valmistaa 
loistavasti kaikki marttyyrit vahvoina ja rakkaudella ottamaan vastaan seppeleen.
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Sinun tähtesi ristille Naulitun voiman vahvistamana Sinä, Ignatios Jumalankantaja, kiihotit pedot 
lähettämään Sinut maailmasta halajamasi rakkauden tykö. 

Oi marttyyri Ignatios Jumalankantaja, rakastaen Herran kauneutta ja vakaasti Hänen tykönsä pyrkien 
Sinä auliisti pyrit myös Hänen kärsimyksiinsä. 

Oman veresi purppuran kaunistamana ja pappeuden voiteen kirkastamana Sinä, marttyyripiispa, 
huudat nyt iloiten Kristukselle: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Äiti, Sinusta syntyi Hän, joka on luonut jumalallisella voimallaan kaiken 
olemattomuudesta. Jumaluuden sätein ja Jumalan tuntemisen kirkkaudella Hän valistaa maailman.

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat."

Troparit 

Kuvausten nyt totisesti kirkastuttua Sinä, Ignatios, olet liittynyt rakkauteesi ja saat katsella Kristusta 
kasvoista kasvoihin. 

Sinä, Ignatios, ammensit valistuksen lähteestä, sillä Kristus pyhitti Sinut kantaessaan Sinua puhtain 
käsin. 

Koska  Sinun  mielesi,  oi  Ignatios, säteili Jumalan Hengen kirkkautta, Sinä lähetit armon lakeja  
kirjeissäsi ikään kuin Jumalan kirjoittamissa tauluissa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  iloiten  huusi  enkeli  korkeudesta  Sinulle  tervehdyksen  tuodessaan  sanoman  
Herran sanomattomasta sikiämisestä Sinussa. 

6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."

Troparit 

Sinä hajotit pakanaviisauden opit, sillä Sinussa, oi pyhien salaisuuksien palvelija, oli Jumalan viisaus, 
ja suurella äänellä Sinä tuhosit eksytyksen muiston. 

Sinä, autuas, osoittauduit otolliseksi papiksi. Älä lakkaa rukoilemasta muistoasi viettävien puolesta, 
että meidät päästettäisiin hirveistä kiusauksista ja vaaroista. 

Miehuullisuudessa ja ymmärryksessä Sinä, pyhittäjä, jumalankantajamarttyyri, loistit, ja osoittauduit 
vanhurskauden kauneuden, siveyden ja kaikkinaisten hyveitten kaunistamaksi.
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalanäiti, hengellinen Ylkä ja Sana tuli Sinun kohdustasi löydettyään yksin Sinut ohdakkeitten 
keskellä puhtaaksi liljaksi ja laaksojen kukkaseksi.

Irmossi/Katabasi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."

Kontakki, 4.säv. 

Tänään saa marttyyriuden kaunistuksekseen | idästä koittanut ja koko luomakunnan opetuksillaan 
kirkastanut Jumalankantaja, || jumalallinen Ignatios.

Iikossi 

Ennalta tietävänä Jumala pyhitti Jeremiaan jo kohdussa | tietäen hänet ennen syntymääkin Pyhän 
Henkensä tulevaksi astiaksi. | Jo nuorella iällä Hän täytti hänet ja lähetti hänet kaikille profeetaksi ja 
saarnaajaksi, | julistamaan pyhää tulemistansa maan päälle. | Kun sama Jumala oli syntynyt Neitseestä 
tullessaan saarnaamaan, | Hän löysi jo pienokaisesta asti armonsa arvon mukaisen julistajan, | 
Jumalankantajan, jumalallisen Ignatioksen.

Synaksario 

Saman kuun 29:ntenä päivänä, pyhän pappismarttyyrin, Ignatios Jumalankantajan jäännösten siirto. 

Säkeitä 

Kiitos kaiken ahmiville leijonille, kun jättivät uskovaisille osan ruumiistasi, oi Ignatios.

Samana päivänä muistelemme seitsemää pyhää Samosatassa kuollutta marttyyria, Filotheosta, 
Hyperekhiosta, Abibosta, Ioulianosta, Romanosta, Iakobosta ja Paregoriosta. 

Säkeitä 

Ristille naulitun Sanan tähden naulattiin seitsemän taistelijan päät. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien piispa Siluanoksen, diakoni Lukaksen ja lukija Mokioksen 
muisto. 

Säkeitä 

Siluanos, Lukas ynnä Mokios tylsistyttivät villien leijonienkin kiihkon. 

Samana päivänä muistelemme Edessassa kärsineitä pyhiä marttyyreja Sarbelosta ja hänen sisartaan 
Bebaiaa. 

Samana päivänä pyhän pappismarttyyrin, Edessan piispa Barsimaioksen muisto. 
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Säkeitä 

Luovuttuaan raskaasta lihasta Barsimaios on nyt päivän paahteen raskauden kestävien kanssa.  

Samana päivänä pyhittäjäisämme Afraateksen muisto. 

Säkeitä 

Lihaltaan jo eläessään kuollut Afraates elää hengettömäksi vainajaksikin tultuaan iankaikkisesti.

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

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra."

Troparit 

Pappeuden jumalallinen mirha kirkkautenasi ja marttyyriveri kaunistuksenasi Sinä, pyhittäjä, 
osoittauduit molemmin tavoin suureksi huutaessasi: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 

Laeilla Sinä kirkastit koko maailman ja taivaallisella leivällä Sinä ravitsit uskovaiset, jotka huutavat 
Valtiaallesi: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Autuas Jumalankantaja, Sinä marttyyrien kerskaus, säteilevän valkeuden valistamana ja alkuvalon 
säteilyn kirkastamana Sinä sait iloiten ottaa vastaan taivaallisen nautinnon. 

Sanojesi mukaisesti Jumalan vehnänä Sinut, autuas marttyyri, jauhettiin petojen kidoissa ja Sinä tulit 
Hänen puhtaaksi leiväksensä, joka ravitsee kaikkeuden jumalallisessa hyvyydessään.

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, sillä Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, on 
annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi puhtain Valtiatar!

8. veisu. Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: ||
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa."

Troparit 

Korokkeellasi seisten Sinä, viisas, opetit luomattoman Kolminaisuuden jumaluudesta. Mielesi 
puhtaudessa ja ymmärryksesi kirkkaudessa Sinä, pyhä, et säikkynyt hirmuvaltiaitten istuinten 
raakuutta, vaan huusit: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa. 

Ymmärtäväisesti ohjaten mieltäsi jumalallisin opein Sinä, autuas Ignatios, hukutit tyystin viisautesi 
tulvaan taikauskoisen hirmuvaltiaan, petoksen esimiehen, ja huusit: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 
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Säteillen jumaluuden ääretöntä valkeutta Sinä, kukistumaton marttyyri, hävitit jumalankieltämisen 
epävakaan synkeyden lähettäen valonkirkkaita kirjeitä niille, jotka veisaavat: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, jumalallinen Ignatios, et säikkynyt petojen raivoa ja kitoja, sillä Neitseestä koittanut 
Korkeimman voima puki Sinut ristin varustukseen, kun Sinä huusit: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

Irmossi/Katabasi 

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa."

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme."

Troparit 

Sielusi vallannut jumalallinen rakkaus poltti aineettomalla tulella kaikki maailman aineelliset huolet ja 
teki Sinut korkeimman halusi mukaan kruununkantajaksi. 

Sinä, Jumalankantaja, laskit loistavasti tyyneen satamaan päästen aaltojen kuohuista, niin villien kuin 
sanallistenkin petojen raivosta, ja nyt Sinä saat nauttia iankaikkisesti. 

Sinä, pyhien salaisuuksien palvelija, kannat monimuotoista seppeleloistoa, sillä Sinussa asuvaan 
pappeuteen yhdistyi marttyyriuden kunnia, ja molemmin tavoin Sinä tulit osalliseksi Herrasi 
kunniasta. 

Jumalallisena julistajana käytä nyt uskallustasi Herrasi ja Jumalasi edessä, oi Ignatios, ja rukoile, että 
Hän lunastaisi kiusauksista meidät, jotka nyt uskolla vietämme muistoasi.

Jumalansynnyttäjälle 

Taivaita avarampana, kerubeja pyhempänä ja koko luomakuntaa kalliimpana Sinä, puhdas, synnytit 
Jumalan ja kannoit sylissäsi Häntä, joka istuu Isän helmoissa.

Irmossi/Katabasi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Oi Ignatios Jumalankantaja, Sinä autuas pappismarttyyri, | päästä kaikista ahdistuksista ja viettelijän 
vahingoista meidät, | jotka rakkaudella vietämme loistavan paluusi juhlaa, | ja anna meille rikkomukset 
anteeksi, | sillä siihen Sinulle on Kristus Vapahtaja antanut vallan.
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Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.

Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | Sinä synnytit sanomattomasti kahdessa tahdossa ja 
luonnossa mutta yhdessä persoonassa Jumalan, | joka meidän tähtemme omasta tahdostaan köyhtyi 
ristille asti | ja lahjoitti meille jumaluuden rikkauden.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 1.säv. Studiteksen runo 

Jumalankantaja Ignatios, | Sinä sielullinen pylväs ja elävä kuva, | Sinun vuosittainen juhlasi on 
koittanut | kertoen salaisuuksien palvelemisestasi ja uroteoistasi, | taistelustasi uskon tähden veriin 
asti ja autuaista sanoistasi: | Minä olen Jumalan vehnää ja minut jauhetaan petojen hampaissa. || 
Tultuasi Kristuksen seuraajaksi rukoile meidän sieluillemme pelastusta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi veisuin ylistetty, | paranna kavalien himojen hirveästi sairastuttama sieluni, | sillä Sinä synnytit 
Kristuksen, kaikkien parantajan ja Vapahtajan, | joka parantaa kaikki heikkoudet, || joka haavoitti 
perkeleen kavaluuden ja vapahti meidät kuolemasta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun Neitsyt näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi, | hän valittaen huusi Sinulle: | Oi 
suloinen lapseni, miksi kärsit vääryydellä? | Kuinka Sinä, joka olet ripustanut koko maan vesiin, 
riiput puulla? | Minä rukoilen: Älä jätä minua, Äitiäsi ja palvelijatartasi, yksin, || oi armorikas 
Hyväntekijä!

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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