
Joulukuun 11. 
Pyhittäjäisämme Daniel 
Pylväällä asujan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Miksi nimittäisimme Sinua, Daniel? | Kilvoittelijaksi, sillä Sinä alistit himot järjelle. | Taistelijaksi, 
sillä Sinä kestit kärsivällisenä vaivat. | Maasta korkeuteen kohoavaksi pylvääksi, jonka 
perustuksena on totuuden kallio, | auliiksi kilvoittelijaksi ja kokeneeksi lääkäriksi. || Rukoile 
pelastusta meidän sieluillemme. 

Miksi kutsuisimme Sinua, Daniel? | Himojen kitkijäksi ja hyveitten viljelijäksi, | totiseksi ihmeitten 
tekijäksi ja syntisten esirukoilijaksi, | henkien urheaksi karkottajaksi, jumalisuuden loistavaksi 
valaisijaksi, | Hengen asumukseksi ja kirkon puolustajaksi. || Rukoile pelastusta meidän 
sieluillemme. 

Miksi kutsuisimme nyt Sinua, Daniel? | Munkkien esikuvaksi ja itsehillinnän kasvattajaksi, | 
uskovaisten kaunistukseksi ja parannusten antajaksi, | pimeydessä loistavaksi lampuksi, enkelten 
asuinkumppaniksi ja heidän arvoiseksensa, | paratiisin asukkaaksi ja taivaalliseksi ihmiseksi. || 
Rukoile pelastusta meidän sieluillemme.

Kunnia... 5.säv. Stouditeksen runo 

Kun Sinä, pyhittäjäisä, | hoidit hyvin Kristuksen Sinulle uskoman leiviskän, | Sinä osoittauduit 
kuolemasi jälkeenkin pahojen henkien karkottajaksi, | moninaisten sairauksien parantajaksi ja 
Kristuksen Kirkon pylvääksi, | perustukseksi ja pyhäksi vuoreksi. | Sentähden me rukoilemme 
Sinua, ihmeitten tekijä Daniel: || Ano meille rauhaa ja meidän sieluillemme suurta armoa.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Me pyydämme, oi armoitettu: | Rukoile puolestamme ja ano meidän sieluillemme runsasta 
laupeutta || ja armahdusta monille rikkomuksillemme.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 5.säv. 

Oi pitkämielinen kaiken Hallitsija, | kun puhdas ja ylen viaton Äitisi näki puhtaan kärsimyksesi, | 
hän itki katkerasti, löi rintoihinsa ja huusi: | Suloisin Jeesukseni, Poikani ja Jumalani, | saamani 
pelastava sanoma, koko maailman valkeus, | jumalallinen laskematon Aurinko, | kuinka kestäisin ja 
eläisin, kun nyt näen Sinut pahantekijän tavoin puulta riippumassa | ja, voi, puhdas kylkesi keihään 
lävistämänä, || ellei minulle loista Sinun ylösnousemuksesi valo!

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Tropari, 1.säv. 

Sinä, oi pyhittäjä, tulit kärsivällisyyden pylvääksi, | kun seurasit esi-isien esimerkkiä: | Jobia 
kärsimyksissä ja Joosefia kiusauksissa, | ja eläessäsi kuin ruumiiton, jollainen ruumiillisena olitkin. | 
Pyhittäjäisämme Daniel, rukoile Kristusta Jumalaa || pelastamaan meidän sielumme.
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Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni  ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Daniel Pylväällä  
asujaa. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

Kaikki ihmiset, veisatkaamme voittoveisu Herralle, | joka Punaisella merellä hukutti faraon, || sillä 
Hän on ylistetty! 

Troparit

Kun aion veisuin ylistää Sinun muistoasi, autuas Daniel, lähetä minulle taivaasta valistava kirkkaus.

Totisesti suurena aurinkona Sinä, isä, koitit maailman äärille valistaen uskovaisten joukot hyveitten 
sätein. 

Kuuliaisena Herran laeille Sinä, isä, kuoletit pidättyväisyydellä lihan ja alistit sen Hengelle.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinusta muuttumatta syntynyt Herra ilmestyi ihmisenä pysyen lihaksi 
tulemisen jälkeenkin sinä, mikä oli.

3. veisu. Irmossi
Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, kaiken 
halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava.

Troparit 

Pidättyväisyyden sauvalla Sinä, isä, halkaisit himojen meren, kuljit kastumatta ja saavutit totisen 
himottomuuden vuoren, jossa sait puhua Jumalan kanssa mielen puhtaudessa. 

Noustuasi hyveitten korkeuteen Sinä tulit maailmalle tunnetuksi eläessäsi ilmassa pylväällä ja 
valistaen suurten ihmeitten kirkkaudella ne, jotka tulivat uskolla luoksesi. 

Jumalan tuntemisen kallio perustanasi Sinä osoittauduit horjumattomaksi pahojen henkien kaikkien 
juonien edessä, ja kun ylensit ruumiisi maan päällä pylväälle, sinä siivitit sielusi kohti taivaallisia.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, päästä minut himojen hyökkäyksistä ja vapauta minut vihollisteni sodasta. Vahvista 
minut Jumalan käskyjen kalliolle ja valista minun sieluni, Sinä jumalallisen valkeuden portti.

Irmossi 

Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, kaiken 
halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava.
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Katismatropari, 8.säv.

Kaunistettuasi jumalallisesti sielusi pidättyväisyydellä, vaivannäöllä ja rukouksella | Sinä, autuas, 
pääsit enkelten seuraan. | Sinä sait totisesti ihmeitten lahjoja parantaa niiden sairauksia, jotka uskolla 
Sinua kunnioittavat. | Sentähden Sinä, autuas, ylistettävä Daniel, karkotat pahojen henkien joukot ja 
annat ihmisille parannuksia. || Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön 
meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistoasi

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Tulkaa, kaikki uskovaiset, ylistäkäämme ääneen ja veisuin huutaen Kuningatarta, | kaikkien Luojan 
Äitiä. | Oi ilon alkusyy, veisuin ylistettävä Neitsyt, | pelasta ja varjele esirukouksillasi meitä, jotka 
Sinua kunnioitamme, | sillä Jumalan Äitinä Sinulla on uskallus armahtaa ja antaa sairauksien 
parannus. | Sentähden me huudamme Sinulle: | Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka hartaasti kumartavat siemenetöntä synnytystäsi.. 

Tai kärsimystropar i Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Kun Sinä, viaton ja puhdas, näit Poikasi ja Jumalasi ristinkärsimyksen, | Sinun sisintäsi raastoi ja 
Sinä huusit katkerasti valittaen: | Kuinka Sinä, Herra, vapaaehtoisesti kävit ristille ja otit vastaan 
lihallisen kuoleman? | Totisesti peljättävä on se sanoma! | Mutta Vapahtaja, veisuin minä ylistän 
sanomatonta ja selittämätöntä päätöstäsi tulla pelastamaan eksynyt luotusi. | Mutta nouse ylös, 
minun Poikani, ja täytä sydämeni ilolla, || Sinä joka kärsimyksilläsi täytit kaiken riemulla.

4. veisu. Irmossi

Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava.

Troparit 

Isä Daniel, Sinä näit Jumalan palvelijan Simeonin pylväällä loistavana kirkkaan auringon tavoin, 
hänestä lähtevä jumalallinen kirkkaus valisti Sinut ja Sinä seurasit elämässäsi hänen jälkiänsä. 

Uskon aseella Sinä, isä, voitit pahojen henkien joukot, hukutit ne rukousvirtoihin ja teit lopun siitä 
vahingosta, mitä ne tuottivat purjehtijoille. Sinä pelastit ne, jotka uskoen veisaavat Kristukselle: 
Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Oi autuas isä, Sinä seisoit pylväällä koko yön lihattoman tavoin sielusi silmät vakaina, ja puhtaan 
kuvastimen tavoin Sinä sait ottaa puhtain mielin vastaan Hengen kirkkauden ja jumalallisen 
valistuksen.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi puhdas, uudistuivat luonnon lait, sillä selittämättömästi Sinä synnytit totisen lainantajan, 
Sanan, joka päästi ihmissuvun järjettömyydestä, kun me uskoen veisaamme: Kunnia olkoon 
voimallesi, oi ihmisiä rakastava.
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5. veisu. 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 

Saadaksesi kuolemattoman kunnian Sinä, autuas isä, kuoletit lihan halut ja valjastit himojen 
kiihkon pidättyväisyyden vaivannäöllä. Niin Sinä osoittauduit ihmeitten virraksi ja parannusten 
lähteeksi. 

Oi autuas isä, ihmeellinen Simeon ilmestyi Sinulle näyssä, osoitti kahden enkelin kanssa sen tien, 
jota oli käynyt, ja huusi: Tule rinnalleni noustaksesi armossa Jumalan tykö. 

Illattoman ja jumalallisen valistuksen kirkastamana Sinä, isä, karkotit pahojen henkien pimeyden 
ja himojen usvan ja osoittauduit valoisaksi pylvääksi ja portaiksi, jotka totisesti johdattavat 
uskovaiset Jumalan tykö.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainoa veisuin ylistettävä Neitsyt, synnyttäessäsi Herran Sinä osoittauduit ylhäisiä voimia 
korkeammaksi ja jumaloitit ihmisluonnon. Sen tähden me uskovaiset kunnioitamme Sinua sieluin ja 
kielin totisena Jumalansynnyttäjänä.

6. veisu. Irmossi

Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala. 

Troparit 

Oi isä, Jumalan läheisyyden valistama mielesi ei palanut hekumain tulessa, vaan säilyi himojen 
korkeammalla ja ruumiista huolehtimisen yläpuolella. 

Oi Jumalassa viisas ja autuas, Hengen armolahjojen elävöittävän veden täyttämästä sielustasi 
kumpusi parannusvirtoja, jotka totisesti kuivattavat himojen kuohut.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä ihmisten ainoa turva, Sinut me uskovaiset olemme saaneet suojaksi ja 
muuriksi, kun aina olemme pahuuden syvyydessä ja ahdistusten aallokossa.

Irmossi 

Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala. 
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Kontakki, 8.säv. 

Noustuasi kirkkaan tähden lailla pylväälle Sinä, autuas isä, | valistit maailman pyhitysteoillasi ja 
karkotit eksytyksen pimeyden. | Sentähden me rukoilemme: || Anna nytkin palvelijaisi sydämissä 
loistaa tiedon laskemattoman valkeuden.

Iikossi

Saastainen on taistojasi ylistävä veisuni, oi pyhä isä, | sillä sydämeni ei ole puhdas. | Häpeällisesti 
olen sen saastuttanut, mutta anna minulle sanat, että voisin puhtaasi ylistää veisuin elämääsi, | jota 
enkelitkin totisesti ihmettelivät, || sillä Sinä tulit ruumiittomien kaltaiseksi saatuasi tiedon 
laskemattoman valkeuden.

Synaksario 

Saman kuun 11:ntenä päivänä pyhittäjäisämme Daniel Pylväällä eläjän muisto. 

Säkeitä 

Kaiken maallisen ja jopa maankin jättäen Daniel asui ensin pylväällä ja nyt taivaassa. 
Yhdentenätoista Daniel saavutti pylväsmatkansa pään. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Lukaksen, uuden Pylväällä eläjän, muisto. 

Säkeitä 

Pylväs kohotti Lukaksen korkeuteen, ja Lukas mielensä kohti Jumalaa, jonka tykö kiiruhti. Samana 
päivänä pyhien marttyyrien Akepseeksen ja Aeithalaksen muisto. 

Säkeitä 

Oi Aeithalas, nähdessäsi minun, Akepseeksen, kärsivän miekan edessä, noudata esimerkkiäni.  Minä  
noudatin. 

Samana päivänä kertomus eräästä Meiraksista ja ylen hyödyllinen tarina. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Barsabaksen taisto. 

Säkeitä 

Uhraa, Barsabas, niin saat elää ja pelastut miekalta.  Ylhäällä haluan elää, tuo pian miekka. 

Pyhien marttyyrien Terentioksen, Bikentioksen, Aimilianoksen ja Bebaian muisto. 

Säkeitä 

Mestattuina kolme ynnä yksi kuvaavat Jumalan kolmea persoona ja yhtä luontoa . 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
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7. veisu. Irmossi

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

Troparit

Enkelijoukot hämmästyivät asemaasi, oi autuas jumalankantaja, sillä ruumiinesi Sinä ryhdyit heidän 
elämäänsä ja huusit: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Oi ihmeitten tekijä Daniel, aineettoman elämän ylhäisyydessä ja säteillen profetian valoa Sinä levitit 
parannusten säteitä meille, jotka hartaasti kunnioitamme Sinua. 

Oi autuas, hajoita esirukouksesi kirkkaudella himojeni usva ja ohjaa minut elämän poluille, kun 
minä huudan: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, ole armollinen minulle, jota synnin miekka on haavoittanut, ja paranna esirukouksesi 
siteellä minut, että huutaisin: Siunattu on Sinun kohtusi hedelmä.

8. veisu. 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 

Jumalankantajaisä Daniel, hyveellisten tekojen siipien keventämänä Sinä saavutit tarkoin 
suurimman halutun ja korkeimman hyvyyden, ja nyt Sinä huudat ruumiittomien kanssa: 
Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa ja ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalan voima vahvisti selvästi Sinut kestämään putoamisen vaaran, auringon paahteen, lihan 
mätänemisen ja siitä johtuvien matojen vahingon, ja Sinä huusit: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti 
ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Oi ylistettävä Daniel, Sinä osoittauduit uudeksi Jobiksi koettelemusten ja ahdistusten keskellä, Sinä 
jäljittelit Daavidin sävyisyyttä, Jaakobin suoruutta ja Joosefin siveyttä ja huusit: Papit, kiittäkää, 
ihmiset, korkeasti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä veisuin ylistettävä Valtiatar, uskoen Sinut Jumalansynnyttäjäksi me sanojesi mukaisesti 
ylistämme nyt Sinua autuaaksi, sillä Sinä synnytit meille autuaan Jumalan. Veisuin ylistäen Häntä 
kahdessa olemuksessa ja yhdessä persoonassa me huudamme: Ihmiset, korkeasti ylistäkää kaikkina 
aikoina.
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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.

9. veisu. 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 

Katso, isä, lähdettyäsi ja tien päätettyäsi taivasten portit aukenivat Sinulle ja enkelijoukot ottivat 
Sinut vastaan. Seppeleen antaja Kristus seppelöi Sinut vanhurskauden kunnialla ja Häntä me 
uskovaiset veisuin ylistämme. 

Sinä, isä, kukoistit ketojen liljan tavoin kilvoituksen niityllä, sypressin tavoin Sinä kohosit 
täydellisyyden korkeuteen ja psalmien mukaisesti Sinä osoittauduit kuin öljypuuksi, joka vaivojesi 
öljyllä ilahdutat meidän kasvomme ja sydämemme. 

Luomakunta sai tuntea Sinut, Daniel, hyveitten perustalle pystytettynä pylväänä, horjumattomana 
tornina, ihmeitten lähteenä, suotuisana satamana, parannusten aarteena ja Hengen astiana. 
Sentähden se tänään viettää Sinun muistoasi. 

Oi pyhittäjä, tänään on Sinun jumalallinen muistosi koittanut meille aurinkoa kirkkaampana, se 
valistaa uskovaisten sydämet vanhurskauden valkeudella ja karkottaa sielunturmelevien himojen 
pimeyden. Sitä hartaasti viettäen me veisuin ylistämme Sinua.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Vapahtaja, Sinä synnyit ja säilytit synnyttäjäsi turmeluksettomana synnytyksen jälkeenkin. Sääli 
minua, kun istuudut tuomitsemaan tekojani. Älä ota huomioon rikoksiani ja syntejäni, oi synnitön, 
armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala.

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.

Eksapostilario, 3.säv. 

Oi ihailtava isä Daniel, | kylmän ja helteen puristuksessa | Sinä elit ruumiillisesti ilmassa teräksen 
lailla taipumattomana luonnon tarpeitten edessä. || Sentähden Sinä pääsitkin nauttimaan 
kuolemattoman kunnian lapsena.
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Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Sinä, puhdas, synnytit Jumalan Sanan, Jumalan, | joka viisaasti toteuttaa maailmalle pelastavaisen 
erinomaisen taloudenhoidon. | Sen tähden me kaikki ansiosi mukaisesti ylistämme Sinua veisuin, | 
sillä Sinä rukoilet, || että Hän lunastaisi meidät sairauksista ja kaikkinaisista vaaroista.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 
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