
Syyskuun 3.

Pyhän pappismarttyyri Antimoksen, 
Nikomedeian piispan 

ja 
pyhittäjäisämme Teoktistoksen, 

Evtymios Suuren 
kilvoittelukumppanin, muisto. 
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Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat, pappismarttyyrin stikiirat, 1.säv. 

Sinä, mieleltäsi jumalallinen ja autuas, | kirkastit pyhän jumalallisen asusi oman veresi värillä, | sillä 
jumalisesti Sinä siirryit voimasta voimaan ja kunniasta kunniaan. || Rukoile nytkin, että meidän 
sieluillemme lahjoitettaisiin rauha ja suuri armo. 

Laillisena pappina Sinä ensin kannoit Jumalalle veretöntä uhria | ja totisena marttyyrina tarjosit 
sitten veren kautta itsesi otolliseksi kokonaisuhriksi Kristukselle. | Rukoile Häntä meidän 
puolestamme, || kun me veisuin ylistämme Sinua, kunnianarvoinen Jumalan julistaja. 

Lupauksillasi, kehoituksillasi, ohjeillasi,| ja antamalla itsesi selväksi esimerkiksi Sinä, mieleltäsi 
jumalallinen isä Antimos, | veit Kristukselle marttyyrien sotajoukkoja. | Rukoile heidän kanssaan, || 
että meidän sieluillemme lahjoitettaisiin rauha ja suuri armo.

Pyhittäjän stikiirat, 1.säv.

Isä Teoktistos, | kirkas muistosi ilahduttaa munkkien joukkoja vaelluksesi kauneudella,|ihmeitten 
armolla ja armolahjojen kirkkaudella. || Rukoile Kristusta, että Hän lahjoittaisi meidän sieluillemme 
rauhan ja suuren armon. 

Isä Teoktistos, | viholliset hämmästyivät kilvoituksesi kestävyyttä | ja Sinun rukouksesi kukistivat 
ne, oi kunniakas,| sillä Sinulla oli Kristus työtoverinasi. || Rukoile nyt Häntä, että Hän lahjoittaisi 
meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Isä Teoktistos, | Sinä olit Jumalan luomus, | sillä Sinä, ihmeellinen, säilytit kuvan kaltaisuuden | ja 
osoitit vaelluksesi ja kunniallisen asusi kautta kutsun todellisuuden.||Rukoile Kristusta, että Hän 
lahjoittaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Kunnia... 6.säv. 

Autuas Antimos, | Sinä olit loppuun asti lain mukainen pappi, | sillä toimittaen jumalallisia ja 
sanomattomia salaisuuksia | Sinä vuodatit veresi Kristuksen, Jumalan tähden | ja kannoit itsesi 
otolliseksi uhriksi Hänelle. | Kun Sinulla on uskallus Hänen edessänsä,| rukoile hartaasti meidän 
puolestamme, | jotka uskoen ja rakastaen vietämme aina kunnioitettavaa muistojuhlaasi | ja 
ylistämme sitä, että Hän pelastaisi meidät kiusauksista || ja kaikenlaisista vaaroista. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi Sinä hyvyyttä rakastava,| rukoile Poikaasi antamaan armahdus monista rikoksistani,|päästämään 
vasemmalla olevien osasta || ja suomaan minulle valtakuntansa.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kerran, ristiinnaulitsemisen aikana, | Neitsyt seisoi puun juurella neitseellisen opetuslapsen kanssa ja 
huusi itkien: | Voi kuinka Sinä kärsitkään, oi Kristus, || joka olet kaikkien vapautus kärsimyksistä!



2

Oktoehoksen virrelmästikiirat 

Kunnia... 6.säv. 

Kaikkeen maahan on käynyt sanoma Sinun uroteoistasi, oi pyhittäjäisä.| Sen tähden saitkin taivaissa 
palkan vaivannäöstäsi.| Pahojen henkien joukot Sinä tuhosit ja ylsit enkelten joukkoon, | joiden 
elämää Sinä moitteettomasti pidit esikuvanasi.| Kun Sinulla on uskallus Herran edessä,|| rukoile 
hartaasti meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä,| kun kavala vihollinen kadehtii Sinun laumaasi, | se joka päivä 
taistelee syödäkseen sen, || mutta päästä meidät sen vahingolta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen?

Pappismarttyyrin 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 Antimos, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme. 

Tai tämä pappismarttyyrin tropari, 1.säv., Konstantinopolin patriarkka Antimos IV:n runo.  

Laumasi vahvana suojelijana | Sinä, mieleltäsi jumalallinen, vuodatit auliisti veresi sen edestä. | Kun 
Sinä et pelännyt vihollisten uhkauksia,| Sinä iloitset nyt taivaissa seisten kolmiaurinkoisen 
jumaluuden valtaistuimen edessä. | Kunnia olkoon Kristukselle, joka antoi Sinulle voiman! | Kunnia 
olkoon uljuudellesi! || Kunnia olkoon marttyyrin kärsivällisyydellesi, Antimos! 

Kunnia... Pyhittäjän tropari, 8.säv.

Kyynelvirroillasi Sinä teit hedelmättömän erämaan hedelmälliseksi ja syvillä huokauksillasi sait 
vaivannäkösi kantamaan satakertaisen hedelmän. Sinusta tuli valistaja, joka loistat maailmassa 
ihmeitten valoa. Pyhittäjäisämme Teoktistos, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän 
sielumme.

Nyt... Tropari tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
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Aamupalvelus 
Oktoehoksen ja kaksi pyhien kanonia 

Pappismarttyyrin kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Sinua, paimenten ja marttyyrien 
kukkaa. Joosefin runo

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Oi Neitseestä syntynyt, | minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, || että kuoletettuani oman tahtoni voisin puhtauden 
harpulla soittaa Sinulle voittovirren."

Troparit 

Piispa Antimos, paljon taistellut marttyyri, pyhästi kukkien ikään kuin lilja marttyyrien niityllä Sinä 
levität taistelujesi hyvää tuoksua kaikkien niiden sieluun, jotka uskoen ylistävät Sinua. 

Sinä vahvistit sielusi kärsivällisellä opiskelulla, sidoit vihollisen miehuullisuuden sitein ja osoitit sen 
heikoksi. Sen tähden koko kirkko tuntee Sinut, autuas, vakaaksi marttyyriksi ja ylistää Sinua. 

Nähdessään Sinut, viisas, miehuullisena tuomioistuinten edessä viettelevä vihollinen hämmästyi ja 
koetti tehdä lopun kärsivällisyydestäsi juonitellen, mutta sen järjetön pauhu jäi tappiolle ja lankesi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, oi puhdas, oman tietonsa mukaisesti koittanut Herra on kirkastanut taistelijain kuorot, jotka 
kuvaavat kaikkia Hänen elävöittäviä kärsimyksiään ja epäoikeudenmukaista kuolemaansa, joka 
vanhurskauttaa meidät syntiset. 

Pyhittäjän kanoni, jonka akrostikon on: Sinun taistoistasi minä kerron, oi Teoktistos. 
Theofaneksen runo 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Jakaantunut jakoi kahtia jakaantumattoman | ja aurinko näki sellaisen maan, jota ei ennen ollut 
nähnyt. | Meri hukutti uhkaavan vihollisen, | mutta Israel riensi turvaan jalankäymätöntä maata 
pitkin. | Sen tähden se huusi: Veisatkaamme Herralle, || sillä Hän on suuresti ylistetty!"

Troparit 

Halaten himoista vapautumista Sinä, viisas Teoktistos, kuihdutit lihan karkailun Jumalan avulla. 
Rukoile nyt, että me täyttyisimme hengellisestä valkeudesta veisatessamme Herralle, sillä Hän on 
suuresti ylistetty. 

Liityttyään Sinuun, isä Teoktistos, jumalallisessa rakkaudessa ja eläessään kanssasi suuri Eythymios 
kulki todella vakaasti käytännön kilvoituksen tien ja huusi kanssasi: Veisatkaamme Herralle, sillä 
Hän on suuresti ylistetty! 
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Ruumiisi hilliten ja selvästi alistaen lihan himot Sinä, autuas isä Teoktistos, sait armon kirkkauden 
ja sen valaisemana huusit jumalallisesti: Veisatkaamme Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty! 

Jumalansynnyttäjälle

Kun Sinä, puhdas Neitsytäiti, olit Sanan synnyttäjänä heidän pelastuksensa toivo, jumalalliset ja 
viisaat, kaikkien rakastama Eythymios ja jumalallinen Teoktistos menestyivät kilvoituksessa ja 
veisasivat Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty! 

3. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt | ja monilapsinen synagooga on heikoksi 
tullut, | huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!"

Troparit 

Sinä antauduit Kristuksen tavoin kiinniottajillesi ja Sinut vietiin uhrikauriin lailla teuraaksi. Nyt 
Sinä, Antimos, pyhität veresi kautta kaikki, jotka Sinua kunnioittavat. 

Jumalallisen armon avulla Sinä, marttyyri Antimos, teit lopun pahojen henkien eksytyksestä ja kun 
Sinut vangittiin, Sinä kuvasit Häntä, joka oli Sinun tähtesi vangittu ja joka kuolemallaan teki lopun 
kuolemasta. 

Vaikka näit silmäisi edessä repimisraudat ja kaikki kidutuslaitteet, ei mielesi järkkynyt, oi paljon 
taistellut Antimos, vaan Sinä kävit hartaasti kidutuksiin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, tulit ihanaksi, kun synnytit kaikkia maasta syntyneitä ihanamman Isän Pojan ja Sanan. 
Häntä halatessaan urheat marttyyrit saivat kunnian kirkkauden.

3. veisu. Pyhittäjän kanoni, irmossi, 8.säv.

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

Troparit

Lihasi Sinä, pyhittäjä, kuoletit pidättyväisyyden avulla, mutta kirkastit sielusi jumalallisilla 
armolahjoilla. 

Koko kiintymyksesi kohdistui Herraan, oi Jumalankantaja, mutta vihasi Sinä kohdistit pahoja 
henkiä vastaan. 

Jumalansynnyttäjälle 
Lauluja veisaten Jumalan opettamat kilvoittelijat ylistivät Sinua, Jumalan kantanutta Valtiatarta, 
Jumalansynnyttäjäksi. 

Irmossi, 8.säv.

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



5

Pappismarttyyrin katismatropari, 1.säv.

 Sinun veresi, oi jumalinen viisas, huusi Aabelin veren tavoin salaisesti maasta Jumalan puoleen, 
sillä selkeästi Sinä saarnasit luomattomasta Kolminaisuudesta. Niin Sinä, Antimos, loistavana 
paimenena ja uskon vartijana karkotit harhaoppien pedot. 

Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 4.säv. 

Pyhittäjäisä Teoktistos, Sinua kutsutaan isistä ensimmäiseksi, sillä Sinä tulit maailman kirkkaaksi 
valistajaksi. Sen tähden me lakkaamatta kunnioitamme Sinun muistoasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv.

 Uskovaiset, ylistäkäämme autuaaksi Jumalansynnyttäjää, harrasta puolustajaamme, auttajaamme 
hädässä ja sovitustamme Jumalan edessä, sillä hänen kauttansa me olemme lunastetut 
turmeluksesta. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Sinä, viaton, näit Poikasi puulle ripustettuna, sisimpäsi tunsi äidin tuskia ja Sinä huusit 
valittaen: Voi, kuinka Sinä, ajaton valkeuteni, oletkaan laskenut! 

4. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinä, oi Laupias, | nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan | ja kansat 
alistuivat, || sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni."

Troparit 

Sinun aivoituksesi olivat uskon kallioperustalla ja Stefanoksen lailla Sinut, marttyyri, kivitettiin. 
Sen tähden me riemuiten seppelöimme Sinut hymnein. 

Jumalan jumalallinen kiihko poltti Sinua, oi marttyyrien kaunistus, ja sen tähden Sinä et tuntenut 
mitään tulisin raudoin kahlittunakaan. 

Pappeuden pyhän voitelun voitelemana ja puhtaan marttyyriuden kaunistamana Sinä kävit iloiten 
Kaikkeinpyhimpään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jättämättä Isän helmaa Sana lepäsi pienokaisena Sinun helmassasi, oi Neitsyt, sillä Hän halusi 
muovata uudelleen turmelukseen joutuneen. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni, irmossi, 8.säv.

"Herra, Sinä teit apostoleistasi Kirkkosi uskollisia palvelijoita, | otit heidät johdatukseesi ja valmistit 
heidän avullaan pelastuksen niille,| jotka uskossa veisaavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Herra!"
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Troparit 

Sinä, viisas, osoittauduit ensimmäisen viisauden rakastajaksi, sillä Sinä vietit elämäsi puhdistaen 
erinomaisesti sielusi ja mielesi ja huutaen: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Kunniakas isä, Sinä puhdistit mielesi himojen hämmennyksestä, järjestit tunteesi ymmärtäväisesti ja 
saavutit hämmennyksettömän tyvenen veisaten auliisti: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Valtias, kilvoituksessa jättäen pois maalliset huolet Sinun palvelijasi jumalallinen Teoktistos pani 
toivonsa taivaaseen ja veisasi Eythymioksen kanssa: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä ilmestyit Neitseestä maailmaan ihmisenä, Sinä lahjoitit voiton pyhittäjillesi, sillä Sinun 
ristisi avulla he karkottivat pahoja henkiä ja huusivat uskoen: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Herra! 

5. veisu. Esipaimenen kanoni, irmossi, 4.säv.

"Oi Herra, lähetä meille valistuksesi! | Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimeydestä, || ja anna 
meille taivaasta Sinun rauhasi!"

Troparit 

Kun jalkojasi poltettiin hirveästi Sinä, taistelija, murskasit vihollisen pään ja astuit pyhien taistojen 
kaunistamana taivaaseen. 

Vihollinen jäi hämmästyneenä tappiolle, sillä Jumala kutsui Sinua, paljon taistellut piispa, elävällä 
äänellä ja pani rohkeuden sydämeesi. 

Iloiten Sinä, paimen ja marttyyri, kannoit itsesi kaiken Kuninkaalle kokonaisuhrina, pyhänä uhrina, 
alttariuhrina, jumalallisena esikoisuhrina. 

Jumalansynnyttäjälle

 Oi viaton Neitsyt, lain varjot kertoivat Valkeudesta, joka koitti Sinusta ja kirkasti Sinua ylistävät 
taistelijakuorot. 

5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit

Oi ihmisiä rakastava, kuoleta meidän lihamme mieli ja karkailu pyhittäjäsi otollisten rukousten 
kautta. 

Oi autuas ja viisas, Sinä katsot meitä korkeudesta ja ohjaat meidän elämäämme, kun me rakkaudella 
vietämme muistojuhlaasi. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Kaksi erinomaista Jumalan kutsumaa asuinkumppania julistaa meille Jumalasta, joka 
sanomattomasti loisti meille puhtaasta Neitseestä. 

6. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!"

Troparit 

Kauheasti kidutettuna, teiliin sidottuna ja soihduin joka puolelta poltettuna Sinä, paljon taistellut 
piispa Antimos, osoittauduit taipumattoman kestäväksi. 

Liekeissä Sinä kohotit Jumalalle kiitosveisun ja sait nuorukaisten tavoin vilvoituksen korkeudesta, 
oi urhea taistelija ja pyhien enkelten seuralainen. 

Paranna parantumattomasti sairas sieluni, oi autuas, sillä totisena pappina ja voittamattomana 
marttyyrina Sinulla on valta ottaa pois syntejä. 

Jumalansynnyttäjälle

 Oi avioon käymätön, joka vesasi kautta kuihdutit pahuuden kasvit, kitke pois minun himojeni oat 
ja saata sieluni versomaan jumalallisia aivoituksia. 

6.veisu. Pyhittäjän kanoni, irmossi, 8.säv.

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta."

Troparit 

Auringon tavoin Sinä koitit maassa oleville, Sinä valistit jumalisuuden soihdulla, levitit hyveitten 
valkeutta ja opetit siveyden kirkkautta, oi Teoktistos. Anna nytkin rukoustesi kautta maailmalle 
rauha. 

Ajatuksiltasi jumalisena Sinä ylenkatsoit kaikkea maallista ja pidit viisaasti parempana taivasten 
perimistä, oi autuas isä Teoktistos. Nyt Sinä selvästi riemuiten vaellat taivaissa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhästä, puhtaasta Jumalanäidistä maailmaan ilmestyneen Kristuksen siveän ja jumalallisen 
rakkauden ihanuus kiehtoi teidät ja te osoittauduitte munkkielämän tarkoiksi ohjenuoriksi. 

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta."
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Pappismarttyyrin kontakki, 4.säv. 

Elettyäsi hurskaasti sielunpaimenena | ja kuljettuasi veritodistuksen tien | Sinä, Jumalassa viisas, 
sammutit epäjumalien uhrialttarit | ja puolustit hengellistä laumaasi. | Kunnioittaen Sinua me 
lausumme Sinulle: | Päästä meidät hartailla rukouksillasi kaikesta hädästä, || oi isämme Antimos. 

Iikossi 

Täytä minut jumalallisella tiedolla ja hajota sydämeni tietämättömyyden pimeys rukoustesi avulla, 
että uskoen veisaisin ylistystä pyhälle muistollesi, jonka takia enkelten kuorot ja marttyyrit tänään 
jumalisesti iloitsevat. Ylistysveisuin ikään kuin kukkapunoksin ihmisetkin seppelöivät ansiosi 
mukaisesti pääsi ja pyytävät Sinulta kevennystä rikkomuksiinsa, vapahdusta elämän pahuudesta ja 
pelastusta näkyväisistä ja näkymättömistä vihollisista, Sinun esirukoustesi kautta, oi isämme 
Antimos. 

Synaksarion 

Saman kuun 3:ntena päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Antimosta, Nikomedeian 
piispaa.

Säkeitä 

Vaikka miekka katkaisi kaulasi, marttyyri Antimos, hiuksesi kasvoivat kuoltuasikin Jumalan 
kunniaksi. Terävä miekka surmasi Anthimoksen kolmantena (päivänä). 

Samana päivänä muistelemme Eythymios Suuren kanssa kilvoitellutta pyhittäjäisäämme 
Teoktistosta.

Säkeitä

Isä, kun Sinä tiesit, että Jumala on luojasi, Sinä asetit Hänet kaiken luodun edelle. 

Samana päivänä pyhä Zenon kuolee kiehuvaan lyijyyn paiskattuna.

Säkeitä

Jumalan rakkauden polttama jumalallinen Zenon astui iloiten polttavaan lyijyyn. 

Samana päivänä kuolee pyhä Basilissa, joka petojen kanssa taistellessaan ei kärsinyt vahinkoa.

Säkeitä

Pedoille peljättäväksi osoittautunut Basilissa on päässyt kaiken Kuninkaan peljättävän 
valtaistuimen eteen. 

Samana päivänä pyhä Aristion, Aleksandrian piispa, kuolee tulessa.

Säkeitä

Juosten Sinä, Kristuksen parhain marttyyri Aristion, kiiruhdit rovioista parhaaseen. 



Samana päivänä pyhä Khariton kuolee kalkkikuoppaan viskattuna. 

Säkeitä 

Paiskattuna sammumattoman kalkin kuoppaan Khariton saavutti tahrattoman paikan 
sammumattoman valkeuden. 

Pyhä marttyyri Arkhontion kuolee nälkään. 

Pyhä uusmarttyyri Polydoros, joka tuli marttyyriksi uudessa Efesoksessa vuonna 1794, kuolee 
hirsipuussa. 

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

7. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Aabrahamin lapset | polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä | ja riemuiten 
veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala."

Troparit 

Puhtaaseen lihaasi suunnatut liekit eivät lainkaan vahingoittaneet Sinua, vaan jumalallisten 
enkelten suojeluksessa kääntyivät vihaajiasi vastaan.

Jumalan kaikkivoimallisesta toimesta Sinua kiduttava pyörä äkkiä pysähtyi ja uskottomien 
joukot vierivät ihmeen kautta uskoon, oi viisas salaisuuksien palvelija. 

Sinä autuas Kristuksen käskyjen vartija, tulit vangituksi Hänessä pysyen, ja jumalallisten 
opetusten kautta Sinusta tuli vartijoittesi vartija. 

Jumalansynnyttäjälle 

Suunnattomassa ihmisrakkaudessaan Sana ilmestyi Sinusta, Neitsyt, ruumiillisesti ja pelastaa 
ne, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Vakaassa kilvoituksessa Sinä liityit kaikesta halustasi Valtiaaseen ja nyt nautit Hänen 
kirkkaudestaan huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä, autuas, kannoit elämäsi Valtiaalle jumalalliseksi esikoisuhriksi ja otolliseksi viattomaksi 
uhrilahjaksi huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

9
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Sinä, autuas ja viisas, sait paratiisin nautinnon vaivannäkösi palkaksi, sillä ahdasta tietä kulkien 
Sinä pääsit Valtakunnan avaruuteen kiittämään kaikkien Luojaa. 

Jumalansynnyttäjälle

Katso, Neitsyt on synnyttänyt jumalallisen lapsukaisen. Tuntiessaan Hänet Jumalaksi ja Herraksi 
jumalankantajat huusivat: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

8. veisu. Esipaimenen kanoni, irmossi, 4.säv.

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa."

Troparit 

Kidutuksiin ja katkeriin rangaistuksiin ja tuskiin joutuneena Sinä, paljon taistellut piispa Antimos, 
puhuit Herran lihaksi tulemisesta lakia rikkovien hirmuhallitsijain edessä. 

Raudan tavoin Sinut, autuas, karaistiin äärettömien kidutusten tulessa, ja lyötyäsi pahojen henkien 
mittaamattomat joukot Sinä sait voiton seppeleen ja ylistät nyt Herraa. 

Vapaaehtoisesti kuoletettuna Sinä, autuas, sait ikuisen elämän ja pääsyn paratiisiin ja jumalallisiin 
asumuksiin. Siellä nyt karkeloidessasi muista meitä, jotka Sinua, Antimos, kunnioitamme. 

Jumalansynnyttäjälle

Ylistäkäämme pyhin äänin autuaaksi Jumalan saastatonta majaa, elävää arkkia ja marttyyrien 
ylistystä, joka on kerubeita ja koko luomakuntaa korkeampi. 

8.veisu. Pyhittäjän kanoni, irmossi, 8.säv.

"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 

Ylistyspuhein vietetään Sinun muistoasi, oi Jumalankantaja, sillä Sinä, viisas isä, osoittauduit 
vanhurskauden, miehuullisuuden ja ymmärtäväisyyden kasvatiksi, joka huusit: Nuorukaiset, 
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Kunnioittakaamme kaikki ylistyksin Jumalankantajaa, sillä hän oli selvästi täynnä armoa ja 
jumalallisen kirkkauden täysin valistama. Huutakaamme: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja 
Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.

Hyvän mielen nimeä kantava piispa hautasi Sinun ruumiisi arkkuun, mutta enkelit saattoivat 
taivaissa Sinun sielusi Luojan eteen veisaten riemuisasti: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja 
Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Jumalassa viisaat kilvoittelijat pyrkivät totiseen viisauteen rakastaessaan persoonallista Viisautta, 
joka ilmestyi maailmaan Sinusta, viaton Neitsyt, ja jumalallisesti istutti hyveet. Häntä nuorukaiset 
kiittävät, papit, veisaavat ja ihmiset ylistävät kaikkina aikoina. 

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. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 4. säv.

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä 
Neitsyt, | synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme."

Troparit 

Tuoksuvan ruusun lailla Sinä, autuas, kukoistit salaisesti meidän Jumalamme huoneessa. Niin 
Sinä tultuasi Herran hyväksi tuoksuksi levität meille hyvää tuoksua ja karkotat meidän 
sielujemme haisevat himot. 

Kaupunkien joukossa kunniakas, jalo Nikomedeian kaupunki kutsuu kaikkia kaupunkeja tänään 
kokoon viettämään kunniakasta muistoasi, sillä Sinä, marttyyri, olet sen suojelija. Paimenna sitä 
taivaasta. 

Maa otti vastaan vuotaneen veresi, oi piispa, mutta henkesi vietiin taivaisiin iloitsemaan 
jumalallisten henkien kanssa. Oi Antimos, Sinä jumalallisten marttyyrien huippu, muista 
meitäkin heidän kanssansa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Paratiisin portin ennen sulkenut tulinen miekka kääntyy nyt pois niiden tieltä, joka kuvaavat 
omasta tahdostaan keihäällä lävistetyn Kristuksen puhtaita kärsimyksiä ja kunnioittavat Sinua, 
ylen kunnioitettavaa. 

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | 
ja että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. | Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || 
enkelein ja ihmisten joukot ylistävät."

Troparit

Kyynelvirtojesi puhdistamana Sinä, autuas Teoktistos, saat nyt nauttia kolmivaloisesta 
Valkeudesta. Sen edessä seisten ja sen säteitten kirkkaasti valaisemana Sinä kaitset 
korkeudesta meitä, jotka vietämme muistojuhlaasi. 
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Rakkauden ja toivon haarniskassa ja uskon varustamana Sinä hajotit vihollisten kavalat juonet. 
Seppelöitynä voittajana Sinä nyt kierrät enkelten ja vanhurskasten jumalallisten joukkojen kanssa 
kaiken Valtiaan valtaistuinta. 

Elettyänne maan päällä ymmärtäväisesti, vanhurskaasti ja jumalisesti ihmisten keskellä te, 
Jumalassa viisaat kilvoittelijat, loistatte nyt taivaissa ruumiittomien joukkojen kanssa nauttien 
Jumalasta lähtevää kirkkautta, sillä siitä te olette oikeuden mukaisesti saaneet seppeleet 
voittoisina taistelijoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi te kaksi jumalallista, viisasta ja pyhää, ylen kirkasta ja autuasta isää, rukoilkaa, että Jumala 
lähettäisi maailmalle rauhan ja Kirkolle vilpittömän yksimielisyyden ja uskon, 
Jumalansynnyttäjän otollisten esirukousten tähden. 

Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. | Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä,|| enkelein 
ja ihmisten joukot ylistävät."

Pappismarttyyrin eksapostilario, 2.säv. 

Sinä, Nikomedian koko iloitseva kaupunki, käy tänään hyvän paimenesi vuosittaiseen juhlaan ja 
karkeloi, sillä sinulla on suojelija, joka varjelee sinut yläpuolella vihollisten vahinkoa. 

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Enkelten tavoin Sinä, viisas jumalankantaja Teoktistos, elit maan päällä suuren valistaja 
Evtymioksen kanssa menestyen rukouksessa, paastossa, monissa uroteoissa ja sisäisen näkemisen 
toteuttamisessa. Kun Sinä, autuas, nyt seisot hänen kanssaan lähestymättömän Kolminaisuuden 
edessä, rukoile meidän puolestamme, jotka Sinua kunnioitamme. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Esi-isäsi Daavid kutsui Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, veisatessaan hyytyneeksi ja rasvaiseksi 
vuoreksi, ja jumalallinen Salomo Veisussaan selvästi vuoteeksi, Jesaja sauvaksi. Jaakob näki 
Sinut portaina ja joku toinen porttina, jonka kautta Jumala uudistaa ihmisten saviseoksen. 

Kiitos(Virrelmä-?)stikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 4.säv. Efraim Karialaisen runo

Tänään jokainen kaupunki ja paikka | viettää Nikomedeian suuren kaupungin kanssa |sen 
kunnianarvoisen suojelijan muistojuhlaa. | Maan ääretkin osallistuvat iloiten pappismarttyyrin 
juhlaan. | Sitokaamme mekin hänelle veisuista ikään kuin kukkasista seppele ja huutakaamme: | 
Iloitse, hyvä paimen, joka annoit henkesi lampaitten edestä, |Sinä uhri ja uhraaja, pappi ja 
alttari! | Me pyydämme Sinulta, oi Antimos: | Rukoile taistelutovereittesi kanssa, että tämä lauma 
pelastettaisiin vihamielisiltä susilta || ja sille suotaisiin taivaallinen tarha. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.

 Oi viaton Jumalansynnyttäjä, | minä makaan välinpitämättömyyden vuoteella,| kuljen 
kevytmielisesti läpi elämäni ja pelkään loppuni hetkeä, | ettei kavala käärme raatelisi leijonan 
tavoin säälimättä kurjaa sieluani. || Riennä hyvyydessäsi ennen loppua ja herätä minut 
katumukseen. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.

Nähdessään Kristuksen kuoletettuna kuoletettuaan pettäjän, | viaton Valtiatar valitti katkerasti 
synnyttämäänsä | ja ihmetellen Hänen pitkämielisyyttänsä hämmästyi ja huusi: | Oi halattu 
Lapseni, älä unohda palvelijatartasi! || Oi ihmisiä rakastava, älä viivy, Sinä minun toiveitteni 
täyttymys! 
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