
Toukokuun 4. 
Pyhän marttyyri Pelagian muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Ylistettävä marttyyri Pelagia, | Sinä halasit puhdasta, pyhää ja pelastavaista kastetta | ja innolla sitä  
tavoittelit. | Löydettyäsi salaisuuksien opettajan | riensit kohti halattua iloiten ja riemuiten, | ja tulit 
otolliseksi ihmeellisiin näkyihin. || Kuin neito Sinä kiiruhdit Yljän perässä. 

Sinä jätit maallisen kauneuden ajallisena, | katoavaisena ja kuihtuvana | ja tavoittelit innokkaasti 
jumalallista, aina pysyvää ihanuutta, | johon kuuluu jatkuva riemu, ilo ja puhtaus. || Neitseyteen  
Sinä lisäsit marttyyrien kunnian säteillen kaksinkertaisesti. 

Ääretön ja sanomaton on Sinun ihmeittesi ulappa, | kunniakas Pelagia, | sillä rakastaen Kristusta 
puhtain ja täydellisin sydämin | Sinä ylenkatsoit tulta ja kidutuksia. | Sen tähden Ylkä, meidän 
sielujemme Vapahtaja, || teki Sinut, kärsivällisen, taivaan kammioitten asukkaaksi. 

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 4.säv. 

Sinun karitsasi Pelagia huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: | Sinua, Ylkäni, minä rakastan ja 
Sinua etsien kärsin. | Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, | Sinun kuolemaasi kastettu, Sinun 
kanssasi  haudattu. | Sinun tähtesi minä kärsin | hallitakseni kanssasi, | Sinun edestäsi kuolen | 
elääkseni kanssasi. | Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, | joka on rakkaudella uhrautunut 
Sinulle. || - Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme.

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan kanoni ja pyhän kanoni. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Punon Pelagialle ansaitun kiitoksen. 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 

Kristus kuulu marttyyri Pelagia, anna minulle, joka purjehdin sinun ihmeittesi ulapalla, Hengen 
tuuli ja ohjaa minut Sinun ylistyksesi suotuisaan satamaan.
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Kunniakas Pelagia, ennalta tietämisen mukaisesti, pienokaisesti asti Sinut, puhdas, omistettiin 
Luojallesi, Sinä hylkäsit kiintymyksen katoavaiseen ja poljit miehuullisesti maahan himot 
jumalallisen voiman avulla. 

Marttyyri Pelagia, halaten saada Kasteen kylvyn ja löydettyäsi Kristuksen papin, Sinä riensit hänen 
tykönsä ja kasteen saatuasi tulit täyteen jumalallista valkeutta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Neitsyt, Sinä osoittauduit pyhistä pyhimmäksi kantaessasi sylissäsi pyhistä pyhintä 
Kristusta, joka jumalallisella voimallansa pitää hallussaan koko luomakunnan. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kristuksen viisas marttyyri, hyvän maan tavoin saatuasi ottaa vastaan sanan siemenet, Sinä viljelit 
ne moninkertaisiksi. 

Jumalallisten opetusten vahvistamana sinä, Kristuksen kunniakas marttyyri, valittuna kiiruhdit 
suoraan Herran ja Jumalan tykö. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinä nostit ylös langenneen muotoni, kun synnytit yliluonnollisen ylösnousemuksen 
selvän alkusyyn. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Sielusi palaessa Kristuksen rakkautta Sinä, Jumalassa viisas Pelagia, | astuit miehuullisesti tuliseksi 
kuumennettuun vaskikuvaan | ja tulit hyväntuoksuiseksi uhriksi Herrallesi. || Sen tähden me  
vietämme tänään kirkkaasti pyhää muistojuhlaasi. 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

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

Kunniakas marttyyri Pelagia, pukeuduttuasi Herran purppuraan uudelleen syntymisen kylvyssä, 
Sinä riisuit elämän koko nautinnollisen purppuran. 

Taivaan ihanuuksien halu mustasi maan päälliset halut, ja Sinä, taistelija, lensit Kristuksen tykö 
huutaen ja lausuen: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Autuas, Jumalan innoittama marttyyri Pelagia, Sinä jätit väärennetyn uskonnon ja riensit viisaasti 
Kristuksen tykö polkien maahan epäjumalien koko eksytyksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, aviota tuntematta Sinä synnytit ja osoittauduit neitseeksi synnytyksen jälkeenkin. Sen 
tähden, oi Valtiatar, me järkkymättömästi uskoen vaikenemattomin äänin huudamme Sinulle: Iloitse! 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Maineikas Pelagia, Herran ristin ja armon pelastamana Sinä pystyit kukistamaan vihollisen 
korskeuden. 

Nyt Sinä, loistava, iloitset totisesti liityttyäsi Ylkääsi kantaen marttyyriuden ja neitseyden soihtua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, oi Jumalan Äiti, asusti Herra luoden uudelleen käärmeen petoksen kautta turmelukseen 
langenneen ihmisen. 

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 

Tultuasi Kristuksen lailliseksi morsiameksi Sinä kuljit loppuun marttyyriuden tien kutsuen avuksesi 
Ylkää, ja niin Sinä laskit Hänen tyyneen satamaansa. 

Jumalassa viisas Pelagia, Sinä kruunattu marttyyri, Sinun päähäsi punottiin vanhurskauden ihana 
seppele, sillä loppuun asti Sinä säilytit uskon vahingoittumattomana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kavala käärme vuodatti kerran Eevan korviin myrkkyä, ja yksin Sinä, Jumalan Äiti, karistit sen 
pois synnyttäessäsi sen poistajan.
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Irmossi 

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

Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Saman kuun neljäntenä päivänä muistelemme pyhää marttyyri Pelagiaa. 

Säkeitä 

Tuliseksi kuumennettu vaskihärkä poltti sisuksiinsa heitetyn Pelagian. 

Neljäntenä Pelagia poltettiin vaskihärässä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Hilarionia, ihmeidentekijää. 

Säkeitä 

Tiedän, että luonnoltaan rauhaisa Hilarion tekee ihmeitä hautaan laskettuna. 

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 

Palaen Kristuksen jumalallista rakkautta Sinä, marttyyri, huusit ikään kuin pätsin polttama soitin: 
Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Hän, joka kietoo taivaan pilviin, ilahdutti Sinut, marttyyri, jumalallisella vaatteella, kun Sinä 
alastomana veisasit: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

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." 
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Troparit 

Kristuksen  valheettomana  marttyyrina  Sinä,  maineikas,  julistit  Hänen  jumalallista  voimaansa  
opettaen Jumalassa viisaana kaikkia ihmisiä ja houkutellen heidät veisaamaan: Kaikki luodut,  
kiittäkää Herraa. 

Kunnianarvoisa marttyyri Pelagia, selvästi Kristuksen kihlattuna Sinä sammutit hirmuvaltiaan koko 
kiihkon vuodattaen viisauden merta, ja kolme kruunua kaunistuksenasi Sinä huudat: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sanoessamme, että Sinusta, nuhteeton, tuli lihaksi Isän ja Hengen kanssa yhtä aluton, 
ainosyntyinen Sana, me uskovaiset tunnustamme, että Poika ja Pyhä Henki ovat aluttomasta Isästä. 

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." 

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 

Sana ei riitä Sinun kiitokseesi, Pelagia, sillä Sinä vuodatat ihmeitten ulapan Ylkäsi voimalla ja 
armolla. Rukoile nytkin, että Hän pelastaisi kaikki ylistystäsi veisaavat. 

Sinä, seppelöity morsian Pelagia, saavutit halajamasi tultuasi otolliseksi marttyyrina pääsemään 
korkeimpaan haluttuun ja saamaan iankaikkisen nautinnon. 

Rukoile Ylkääsi antamaan maailmalle rauhan, oi Jumalassa viisas marttyyri Pelagia, joka suojelet 
kirkkoa koettelemuksilta ja valistat armolla ylistäsi veisaavat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Jumalansynnyttäjä, osoittauduit yliluonnollisesti Neitseeksi ja Äidiksi, kun Sinussa sikisi 
Jumalan Sana, jonka Sinä synnytit lihaan tulleena. Sen tähden pelastuneina me ylistämme suuresti 
Sinua, Jumalansynnyttäjä. 

Irmossi

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

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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