
Toukokuun 1. 
Pyhän profeetta Jeremian muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Pyhän avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Herra, Sinä tunsit kunniakkaan Jeremiaan jo ennen hänen muovaamistaan | ja pyhitit hänet  
profeetaksi jo ennen kuin hän syntyi äitinsä kohdusta, | sillä totisesti Sinä tunsit hänen tahtonsa 
vapauden. || Pelasta hänen esirukoustensa tähden meidät hyvänä ja ihmisiä rakastavana. 

Herra, vaikka kunniakas Jeremia heitettiinkin kuoppaan, | hän nautti hengellistä ihanuutta ikään 
kuin olisi ollut paratiisin asunnoissa. | Pelasta hänen esirukoustensa tähden || meidät hyvänä ja  
ihmisiä rakastavana. 

Herra, vaikka palvelijasi Jeremia puhuikin valittaen, | ei hän profeettana kuitenkaan mustannut 
Sinun tykönäsi olevaa iloa, | sillä rakkaudella hän liitti sielunsa Sinuun, Kristus, || ja oli aina täynnä 
sanomatonta hyvää mieltä.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 2.säv. 

Viettäen profeettasi Jeremiaan pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: || 
Pelasta sielumme, oi Herra. 

Nyt… Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan kanoni, ja pyhän kanoni. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

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

Troparit 

Enne kuin Sinut muovattiin, Sinut ennalta tietäen pyhitettiin jo äidinkohdussa ja Sinä osoittauduit 
kansojen profeetaksi, joka huudat: Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme! 

Hän, joka tuntee kaiken edeltä, näki myös mielesi liikkeet ja määräsi Sinut, Jumalan julistaja 
Jeremia, kansansa ohjaajaksi. 

Selvästi puhdistettuasi mielesi silmät lihan saastasta Sinä osoittauduit Luojasi mieleiseksi totuuden 
todistajaksi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, synnytit yliluonnollisesti Sinuun asettautuneen Isän Sanan, 
Sinä osoittauduit kaikkien luotujen hallitsijattareksi.

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Herra, Sinä pyhitit saarnaajasi jo ennen syntymää ja lähetit hänet eksyneitten ohjaajaksi. 

Sinun huulillasi asustava Hengen armo osoitti Sinut ikään kuin valaisevaksi lampuksi pimeydessä 
oleville. 

Kestämättä hyvän tuoksusi mirhaa Israelin saastunut kansa sulki Sinut kuoppaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kauttasi, oi puhdas, näki Jumalan yliolennollinen ja aluton Poika hyväksi tulla ihmisten 
keskuuteen. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Rikollinen kanssa ei halunnut ottaa vastaan tiedon tuoksua, | vaan sulki mutakuoppaan Sinut,  viisas,  
vanhurskaitten lakien tukijan. | Sitä kansaa Sinä, autuas profeetta, valitit, || kun jumalattomat 
raakalaiset veivät sen väkisin vankeuteen. 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalallisen Hengen ylen kirkas valkeus loisti Sinun sydämessäsi ja sai Sinut säteilemään 
pimeydessä oleville. 

Autuas Jumalan valitsema, joka olet sääliväisin kaikista profeetoista, suo sääli minullekin, joka 
olen moniin himoihin toivottomasti vajonnut. 
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Sinä jumalallisen profeetallisen valistuksen välimies, rauhoita välitykselläsi minun elämäni 
kuohuva aallokko.

Jumalansynnyttäjän tropari

Jumala on nyt antanut rakastamalleen Israelille kaiken tiedon ja loistanut meille Sinusta, oi Neitsyt. 

5. veisu. Irmossi

"Herra, valista meidät käskyilläsi | ja anna meille rauha korkealla käsivarrellasi, || oi ihmisiä 
rakastava." 

Troparit 

Sinä, Kristus, lähetit profeettasi, pyhitetyn Jeremiaan, salaman tavoin tuomaan pimeydessä oleville 
sanomaa Sinusta, valkeudesta. 

Herrasi osoitti ennalta tietämyksessään Sinut, Jeremia, oikeaan aikaan valituksi, viiniin kätketyksi 
nuoleksi. 

Kun Sinulla, kunniakas profeetta, oli mielen puhtaat korvat, Sinä sait kuulla Hengen puhuvan 
Sinulle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suuri ja peljättävä on Neitseen salaisuus, sillä Äitinä hän imetti itsestään maan päälle ihmisille 
ilmestynyttä Jumalaa. 

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon 
syvyyttä, | mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, || ja nosta minut ylös 
turmeluksen syvyydestä!"

Troparit 

Sinä, oi jumalankantaja profeetta, sait runsaan valistuksen ja armon, kun hengellisesti aukaisit 
sielusi suun, ja yhteyden täyttämänä Sinä jaoit kaikille halukkaille valistusta. 

Nähdessäsi maailman meren nousseena kiusausten aallokkoon Sinä halasit viimeistä hetkeä ja 
valitit kyynelten virratessa katkerasti onnetonta kansaasi. 

Salaisesti Sinä, Jumalan julistaja, näit edeltä Lunastajan kuoleman, sillä juutalaisten rikollinen 
kansa ripusti puulle karitsan tavoin Kristuksen, elämän hallitsijan ja koko luomakunnan 
hyväntekijän. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isästä ennen aikoja ruumiittomasti syntynyt Sana syntyi Sinusta, puhdas, lihallisesti aikaan, ja me 
saamme elää Hänen suojassaan, niin kuin Jeremia muinoin ennusti. 
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Irmossi 

"Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon 
syvyyttä, | mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, || ja nosta minut ylös 
turmeluksen syvyydestä!"

Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Toukokuussa on 31 päivää. Päivässä on 14 ja yössä 10 tuntia. 

Saman kuun ensimmäisenä päivänä muistelemme pyhää profeetta Jeremiaa. 

Säkeitä 

Kivettyneet ja Jumalan pelolle vieraat sielut kivittivät jumalallisen Jeremiaan. 

Toukokuun ensimmäisenä Jeremia surmattiin kivillä. 

Samana päivänä muistelemme pyhän pappismarttyyri Batas Persialaisen taistelua. 

Säkeitä 

Batas, jonka pään miekka katkaisi, saa oikein astella taivaan mailla. 

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 

Profeetta, nähdessäsi nyt, että ennen toivomasi ennustukset ovat todella täyttyneet, Sinä huudat: 
Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä osoittauduit Lohduttajan käden ohjaamaksi jumalalliseksi soittimeksi, joka lausut taivaallisia 
sanoja ja veisaat: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Oi profeetta, vaikka kirjoititkin valituksia, Sinä et mustannut jumalallista iloa, jossa olit 
pienokaisesta asti kasvanut huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Sinä näit hyväksi sulkeutua Neitseen kohtuun haluten pelastaa ihmiset, Sinä opetit selvästi 
ihmeen profeetoille, jotka huusivat: Kiitetty olet Sinä, Jumala, iankaikkisesti!
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8. veisu. 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!" 

Troparit

Jumalan innoittama Jeremia, iloiten Sinä nousit taivaisiin ja kierrät nyt Kaikkivaltiaan valtaistuinta 
veisaten: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Säteillen jumalallisen valkeuden tulta Sinä kirkkaaksi kuvastimeksi osoittautuneena levität 
heijastusta sitä kaipaaville veisaten: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää 
Häntä kaikkina aikoina! 

Osoittautuneena jumalisuuden saarnaajaksi Sinä, maineikas, pyhitetty Jeremia, paljastit 
jumalankieltämisen heikkouden veisaten: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti 
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Elämän antaja otti minun olemukseni Sinusta, oi Jumalan Äiti, ja puhdisti sen vanhoista tahroista. 
Sen tähden me, kaikki Herran teot, kiitämme Herraa, ja korkeasti ylistämme Häntä kaikkina 
aikoina! 

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!" 

9. veisu. Irmossi

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi  
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit 

Nyt Sinä, autuas, olet yhdistynyt jumaluuden korkeimman valkeuden kirkkauteen, jonka heijastus 
Sinulla oli selvästi maan päällä. 

Päästyäsi tahrattomalle lähteelle Sinä, Jumalan innoittama, saavutit sen heijastuksissa halajamasi 
lopun. 

Autuas Jeremia, suo kaikille meille, jotka ylistämme veisuin muistoasi, sitä valistavaa kirkkautta, 
josta Sinä nyt nautit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Uskoen Sinun puhtaan lapsesi pelastuksen satamaksi me pyydämme, että päästäisit meidät 
vaaroista.
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Irmossi 

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi  
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Juhlan eksapostilario. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat.

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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