
Marraskuun 6. 
Pyhien joukkoon luetun isämme, 

Konstantinopolin arkkipiispan Paavali 
Tunnustajan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Jumalallinen Paavali sai Sinusta, nimensä kantajasta, seuraajan, | sillä Sinulla, oikean uskon autuaalla 
puolustajalla, | oli kaunistuksenasi hänen tapansa, | hurskautensa, sielun miehuullisuus, | kärsivällisyys 
vaaroissa ja palava into. || Nyt Sinua ylistetään hänen kanssansa taivaan majojen asukkaana. 

Opetuksesi vahvoilla säikeillä Sinä hirtit jumalankieltäjä Areioksen | ja jumalattoman Makedonioksen, | 
ja oikealla puheellasi Sinä, autuas salaisuuksien palvelija, | vahvistit oikeauskoisten joukon. | Sen 
tähden Ihmisiä rakastava otti vastaan Sinun ylen kirkkaan tunnustuksesi || ja osoitti Sinut osalliseksi 
valtakunnastaan. 

Oi ihailtava, autuas piispa, | Sinä kävit tiesi loppuun ja säilytit uskon, | ja Kristus seppelöi Sinut 
vanhurskauden kirkkaalla seppeleellä | ja kirkasti tunnustuksesi. | Saatuasi taivaallisen perinnön 
rukoile Vapahtajaa meidän puolestamme, || jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Autuaaksi ylistettävä isä Paavali, | Sinä tunnustuksen nimen kantaja, | tule Sinua hartaasti ylistävien 
suojelijaksi ja pelasta meidät kaikesta vaarasta, | kaikista synneistä ja himojen myrskystä ja hirmu-
vallasta. | Voittamattomana marttyyrina ja piispana || Sinulla on otollinen uskallus Kristuksen, meidän 
Jumalamme edessä.

Kunnia... 1.säv. Germanoksen runo 

Pukeutuneena ylipapilliseen asuun Sinä, pyhittäjäisä, | noudatit kaimasi Paavalin esimerkkiä, | kestit 
vainoja ja vaaroja | ja vaivaa nähden teit lopun Areioksen Jumalaa pilkkaavista opeista. | Kärsien 
aluttoman ja yksiolennollisen Kolminaisuuden tähden | Sinä kukistit jumalattoman, Henkeä vastustavan 
Makedonioksen | ja kirkastit kaikille oikean uskon. | Nyt Sinä asut aineettomien enkelten kanssa.|| 
Rukoile heidän kanssansa meidän sieluillemme pelastusta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Taivaallisten joukkojen riemu, | maanpäällisten ihmisten vahva suoja, puhdas Neitsyt, | pelasta 
meidät, jotka Sinuun turvaamme, | sillä Sinuun, oi Jumalansynnyttäjä, || me olemme Jumalan jälkeen 
toivomme panneet.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Sinun Poikasi, oi Jumalansynnyttäjä, suostui kärsimään meidän tähtemme, | että antaisi kärsimyksellään 
kärsimyksistä vapauden kaikille. | Rukoile alati Häntä, että Hän Sinun esirukoustesi tähden pelastaisi 
meidät || kaikkinaisista sielun ja ruumiin kärsimyksistä.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 2.säv. Byzantioksen runo 

Kun Sinä, pyhittäjä, purjehdit pidättyväisyyden tuulessa kilvoituksen merta, | Sinä vältit himojen 
aallokon. | Paavalin nimeä kantaen Sinä hänen laillaan kestit vainoja ja vaaroja | kieleltään sairaitten 
harhaoppisten vaivaamana. | Sinä teit lopun Areioksen opeista ja torjuit Nestorioksen harhat | 
osoittautuen Kristuksen Kirkon kiihkoilijaksi. | Oi autuas piispa, || rukoile, että Hän pelastaisi  
meidän sielumme.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Rientäen Sinun suojaasi, oi puhdas Neitsytäiti, | ikään kuin satamaan minä rukoilen: | Ole laupias 
äläkä hylkää minua, | vaan luonnoltasi sääliväisenä pelasta palvelija nyt uhkaavasta ahdistuksesta. || 
Oi alati esirukoileva korkeimman Jumalan Äiti, pelasta palvelijasi kaikista vaaroista.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun Sinä, elämän rypäleen synnyttäjä, näit puulla riippumassa Hänet, | jonka olit viljelemättä 
kantanut kohdussasi, | Sinä valitit ja huusit: | Lapseni ja Hyväntekijäni, vuodata rypälemehua, |    
joka poistaa himojen koko juopumuksen, || ja osoita laupeutesi minun, synnyttäjäsi, kautta.

Tropari, 3.säv. 

Jumalallisen uskon tunnustus osoitti Sinut pappien joukosta kirkolle uudeksi kiihkeäksi Paavaliksi. | 
Sinun kanssasi huutaa Abelin ja Sakariaan vanhurskas veri Herran puoleen. | Oi pyhittäjäisä, rukoile 
Kristusta Jumalaa, || että Hän antaisi meille suuren armon.

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja sitten tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Auliisti ylistän veisuin 
salaisuuksien opettajaa Paavalia. Teofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

Minä avaan nyt  suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin  
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä 

Troparit 

Me julistamme, että Sinä, Paavali, olet uskon perustus, Kirkon opettaja, tunnustuksen järkkymätön 
pylväs, armon kirkas valaisin ja tulinen suu. 

Suuri Paavali, koko maailman aurinko, osoitti Sinut, autuas, toiseksi Paavaliksi, kun Sinä  
voimakkaan tulen tavoin poltit harhaopit ja kirveen lailla hakkasit maahan jumalankieltämisen. 

Uskollisena piispana Sinä,  jumalallinen, taistelit  lain  mukaisesta antautuen  jumalallisessa  
saarnassa vaaraan, ja opetustesi säikein Sinä kuristit mieleltään turhanaikaisen Areioksen ikään kuin  
petoeläimen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tulkaa, ylistäkäämme kaikki veisuin puhdasta Mariaa, ainoa ihmiskunnan kaunistusta, lihaksi 
tulleen Jumalan synnyttäjää, joka säilyi vahingoittumattomana Neitseenä.

3. veisu. Irmossi

Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet veisaajasi | 
ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet. 
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Troparit

Jumalallisen armon lapsekseen ottamana ja jumalankantaja Paavalin oppeja seuraten Sinä, Paavali, 
et alentanut Isän kanssa yhtä alutonta ja luonnoltaan Ainosyntyistä Poikaa luoduksi. 

Mieleltäsi jumalallinen pyhittäjä Paavali, suulla, kielellä ja sydämellä Sinä julistit, että Kristus on 
Jumalan viisaus, voima ja persoonallinen Sana, ja niin osoitit jumalattoman Areioksen kehnouden. 

Sinä, viisas, opetit oikein ajatellen, että Jumalan yliolennollisen vallan Henki, joka meidät  
jumaloittaa, on luonnoltaan kaiken tekevä ja kaikki voimallinen Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Aluttoman Isän Sana, joka on kaikkea alkua ylempi, otti nyt Sinusta, oi puhdas, ruumiillistuessaan 
alun. Hän, joka on yläpuolella kaiken ajan, tuli ajalliseksi. 

Irmossi 

Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet. 

Katismatropari, 8.säv. 

Valitun astian kaimana ja seuraajana Sinä, isä, kestit vaaroja ja vainoa uskon tähden. | Hänen laillaan 
Sinä, pyhittäjä, menit Roomaan julistaen kaikkialla Kolminaisuuden yksiarvoisuutta. | Päätettyäsi 
tiesi Armeniassa Sinä sait ansiosi mukaan Herralta seppeleen saatettuasi Areioksen häpeään. || Rukoile 
Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää 
muistojuhlaasi.

Kunnia... 3.säv. 

Vahvistaen jumalallista oppia ja karkottaen jumalattomat puheet | Sinä, mieleltäsi jumalallinen 
Paavali, saatoit Areioksen häpeään. | Julistaessasi, että Poika on Isän kanssa yhtä olentoa, | Sinä 
vahvistit uskovaisia. || Oi pyhittäjäisä, rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon.

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 ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta?

4. veisu. Irmossi

Profeetta Habakuk katsellessaan hengessään | Jumalan käsittämätöntä päätöstä Sinun, kaikkein 
Korkeimman, | lihaksitulemisesta Neitseestä huudahti: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
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Troparit

Oi autuas Jumalan julistaja Paavali, Luoja pani voittoisalla, elävöittävällä oikealla kädellään Sinun 
päähäsi tunnustuksen seppeleen, kallisarvoisen aarteen. 

Oi jumalallinen, viisas ja autuas Jumalan julistaja Paavali, kun Sinä ensin taistelit jumalisten oppien 
tähden, Sinä sait palkinnon ja olet nyt saavuttanut elämän puun. 

Oi kunniallinen Paavali, totuuden loistavana taistelijana ja puolustajana Sinä olet nyt päässyt 
tallaamaan taivaan maata, jossa sävyisien jalat karkeloivat.

Jumalansynnyttäjälle 

Isän kanssa yksiolennollisena Poikana tunnettu Vapahtaja, haluten pelastaa  ihmiskunnan Sinä tulit 
Neitseestä ruumiillistuneena meidän kanssamme yksiolennolliseksi. 

5. veisu. Irmossi

Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan | ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, 
jotka Sinulle ylistystä veisaavat.

Troparit 

Sinä, jumalallinen isä, käytit tehokkaana lääkkeenä tunnustustasi, oppiesi kirkkautta, mielesi 
puhtautta ja jumalallista kiihkoasi, ja niin teit lopun harhaopin tuhoisasta mädännäisyydestä. 

Runsaana vuosi Pyhän Hengen armo Sinun huulillesi, oi autuas, ja sai Sinusta oikeauskoisuuden 
vahvan puolustajan ja tukijan. Niin Sinä valistit oikeauskoisten joukot. 

Lingoten niin kuin Daavid kerran vierasrotuista vastaan Jumalan innoittamien oppiesi ja opetustesi 
punokset Sinä, Paavali, hirtit ja vakaasti tuomitsit Areioksen jumalankieltämisen ja Makedonioksen 
jumalanpilkan.

Jumalansynnyttäjälle 

Aluton Sana, joka on iankaikkinen, tuli nyt ajan alaisuuteen ottaen sielullisen ja järjellisen lihan 
Sinusta, aviota tuntematon Neitsyt, ja nyt hän lahjoittaa rauhan kaikille, jotka Sinulle ylistystä 
veisaavat.

6. veisu. Irmossi
Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta. 

Troparit 

Sinä, Jumalankantaja,  tuomitsit kurjan Areioksen,  joka puhui korkeutta pilkaten  ja alensi  Jumalan 
Pojan ja Sanan luoduksi. 
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Oi Jumalaa julistava Isä, Sinun kärsivällinen vastustuksesi kukisti mielettömän, jumalattoman ja 
järjettömän Makedonioksen, joka hylkäsi jumalallisen Hengen.

Oi Jumalan autuas piispa, pyhä Jumalan julistaja, Sinun elävöittävien sanojesi iskemänä 
harhaoppien paljous on kuollut kuin kiemurteleva käärme.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt Jumalanäiti, veisuin me ylistämme yliluonnollista synnytystäsi ja saastatonta 
puhtauttasi, sillä Sinussa ihailtava neitseys kohtasi turmeluksettoman synnytyksen. 

Irmossi 

Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta. 

Kontakki, 2.säv. 

Sinä, Paavali, säteilit  maan päällä taivaallisen valoisana tähtenä |  ja  nyt valistat katolisen kirkon, |  
jonka tähden taistelit asettaen sielusi alttiiksi, || ja niin kuin Sakariaan ja Aabelin veri, huutaa  
Sinun  veresi selkeästi Herran puoleen. 

Iikossi 

Sinä, salaisuuksien palvelija Paavali, olet maan valistaja Paavalin kaimana, | tapojen ja taistelujen 
jakajana | ja Jeesuksen haavoja ruumiissasi kantavana tunnustuksen pylväs. | Niistä alati nauttien ja 
kerskaten | Sinut nähtiin seisomassa vääräoppisten kuninkaitten edessä | ylen voimallisena, mitään 
pelkäämättä. || Sen tähden huutaa Sinun veresi selkeästi Herran puoleen. 

Synaksario 

Saman kuun kuudentena päivänä, pyhien joukkoon luetun isämme, Konstantinopolin arkkipiispan 
Paavali Tunnustajan muisto. 

Säkeitä 

Kantaessaan kaulallaan hirttonuoraa Paavali irrotti kauloista virtojen hirttonuoran. Jumalan 
tunnustettuaan Paavali hirtettiin kuudentena. 

Samana päivänä muistelemme Suuren Leon aikana ihmisrakkauden tähden laskeutunutta tomua.

Säkeitä 

Sinä uhkaat polttaa, mutta et polta, sillä Sinä, Sana, yhdistät vihastukseen pitkämielisyyden. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Lukaksen muisto. 

Säkeitä 

Kun Sinä, Lukas, toimit Jumalan mieleisesti, Sinä kuoltuasi sait Hänen mieleistensä osan. 
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Samana päivänä Kristuksen tähden houkka pyhä Paavali saavutti rauhaisan lopun.

Säkeitä

Teeskenneltyään maan päällä hulluutta Paavali on nyt kuoltuaan Jumalassa viisaiden kuorossa. 

Muistelemme pyhittäjäisiämme Khotinen Abraamia ja venäläisten luolan Lukasta. 

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

7. veisu. Irmossi

Jumalassa viisaat eivät palvelleet  luotua Luojan sijaan,  | vaan miehuullisesti  torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

Troparit 

Sinä, Jumalassa viisas Paavali, siirryit taivaan asuntoihin, Jumalan läheisyyden ja osallisuuden 
jumaloittamana Sinä tulit jumalalliseksi, ja nyt Sinä veisaat: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty 
isiemme Herra ja Jumala. 

Oi kunniakas Paavali, Sinun sanojesi voimalla me saamme oppia palvomaan ikään kuin kolmena 
aurinkoa jakamatonta ja erottamatonta Jumalaa, jolle me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken 
ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

Kuinka pyhä olikaan Sinun jumalallinen ja Jumalalle mieluinen tunnustuksesi, oi pyhittäjä, sillä 
puhdistetun kullan tavoin Sinut kannettiin otollisena uhrina Jumalalle ja Sinä saat iloita Vapahtajan 
kärsimysten lunastamana.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä osoittauduit ihmisille jumalallisen lunastuksen välittäjäksi, kun Sinä, nuhteeton, synnytit kaiken 
Lunastajan, jolle me kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala.

8. veisu. Irmossi

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys,  |  silloin  tosin kuvauksellinen  | 
mutta nyt  todellinen,  |  ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin,  joka veisaa:  | Herran  luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit 

Sinun opetustesi lähteistä virtaava vesi kastelee koko Kirkon. Verelläsi Sinä, isä, pyhitit kaikki, 
jotka seuraavat oikeata uskoasi ja huutavat: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 

Hyläten elämän aallokon Sinä laskit tyyneen satamaan, sillä Sinulla, autuas Paavali, oli koko 
matkasi aikana ohjaajana Herra, joka viittauksellaan tekee kaiken. Häntä me korkeasti 
kunnioitamme kaikkina aikoina.
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Kolminaisuuden tropari

Sinussa asunut ylijumalallisen Kolminaisuuden kolmikirkas valkeus osoitti Sinutkin valkeudeksi, 
joka valistat oikeauskoisen kansan, tylsytät harhaoppisten joukkion ja opetat veisaamaan: Veisaten 
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Jumalansynnyttäjälle 

Profeettain sanoja seuraten me julistamme, että Sinä, Neitsyt, olet Jumalansynnyttäjä, sillä Sinä 
synnytit kaikkea vanhemman lapsen. Hänen nimensä on Emmanuel ja Hänelle me huudamme: 
Herran teot, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Irmossi 

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

9. veisu. Irmossi

Jokainen  maan päällä  syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt  juhlaa  ruumiittomat  
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa  ja huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas 
Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt! 

Troparit 

Minä antaudun kokonaan Sinun suojaasi, oi jumalallinen. Kun Sinä olet pappismarttyyrina saanut 
Kristukselta vallan päästää rikkomuksista, revi rikki minunkin virheitteni siteet, pelasta minut 
esirukouksillasi ja kirkasta jumalallisella valkeudella. 

Kun Sinä, erinomainen isä, osoittauduit uudeksi Paavaliksi, Sinä saat nyt paratiisissa kuulla 
sanomattomia sanoja. Sinä olit osallinen hänen tavoistaan ja julistuksestaan ja niin sait ottaa 
vastaan Kristuksen valtakunnan ihanan seppeleen. 

Sinä, autuas pappismarttyyri Paavali, osoittauduit kaikkien harhaoppien erinomaiseksi syyttäjäksi 
ja oikean uskon jumalalliseksi puolustajaksi. Selvästi Sinua kaunistivat armon säteet ja Sinä loistit 
luomattoman Kolminaisuuden kirkkautta.

Jumalansynnyttäjälle 

Sana pukeutui Sinusta ottamaansa lihaan, oi nuhteeton, ja laupiaana Hän eli maailmassa kuitenkin 
pysyen ruumiittomana, niin kuin ennenkin. Jumalallisessa voimallaan Hän kukisti kaikkien vanhan 
hirmuvaltiaan.

Irmossi 

Jokainen  maan päällä  syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat  
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa  ja  huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas 
Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt! 
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Eksapostilario, 2.säv.

Sinä piispojen kaunistus, autuas Paavali, otit esimerkiksesi uskon saarnaaja Paavalin, | ja kylväen 
korkeimman viisauden oppeja Sinä teit tylsiksi kaikki harhaopit. || Sen tähden Sinä, Jumalassa 
viisas, osoittauduit oikean uskon pylvääksi. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi  puhdas Jumalan Morsian Maria, | kun me hartaasti Sinua lähestymme ja rakkaudella veisuin 
ylistämme Sinun ja Sinun Poikasi kuvaa, | rukoile lihassa synnyttämääsi Jumalaa, || että Hän 
lunastaisi meidät kadotuksesta ja iankaikkisesta hädästä.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 7.säv. Anatolioksen runo 

Sinä, pyhittäjäisä, | sukelsit Hengen syvyyksiin elettyäsi lihattomasti maan päällä, | sieltä Sinä 
ammensit jumalallisen tiedon rikkauden || ja opetuksellasi vuodatit ihmisille oikean uskon.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 7.säv. 

Oi Valtiatar, joka synnytit minun Valtiaani lihallisesti, || pelasta minut vihollisen vallasta ja  
orjuudesta. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 7.säv. 

Kun  nuhteeton näki Sinut vapaaehtoisesti puulle  naulittuna, || hän  valittaen  veisasi  ylistystä Sinun  
vallallesi. 
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