
Marraskuun 26. 
Pyhittäjäisiemme Alypios 

Pylväskilvoittelijan ja Nikon 
Katumukseen kehottajan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Pyhittäjä Alypioksen avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Autuas Alypios, lapsesta asti Sinä omistit elämäsi Kristukselle, meidän Jumalallemme. | Hänen 
vahvistamanaan Sinä alistit lihan himot aivoituksille, | huonomman paremmalle. || Rukoile siis, että 
meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Jumalassa viisas Alypios, | Sinä osoittauduit suureksi valistajaksi, | joka valistat maailman ihmeitten 
ja jumalallisten tekojen kirkkaudella. | Sen tähden laskematon Valkeus ottikin Sinut  vastaan 
nukuttuasi. || Rukoile siis, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Viisas Alypios, | Sinä tulit munkkien pylvääksi pysyessäsi pylvään päällä | helteen ja kylmän ja  
paljon kilvoituksen vaivaamana. | Sen tähden Sinä sait ottaa vastaan Hengen jumalalliset lahjat || 
parantaa sairauksia ja karkottaa hirveitä himoja.

Pyhittäjä Nikonin stikiirat. 6.säv. 

Vaivannäkö ja vaivaa näkevä elintapasi ylensivät Sinun ruumiisi. | Elintapojesi jumalallisessa 
Hengessä säteilevä loisto kirkasti voimalla kaiken ymmärryksen ylittäen. | Ihmeellisen suuren 
kunnian sai arkkusi, josta kumpuaa parannuksia uskovaisille. | Outo näky! | Kuinka hauta ei sitonut 
tai kivi kukistanut voimaa, | vaan niin kuin Sinä ennen loppuasi julistit meille katumusta, || niin Sinä 
nyt kuolemasi jälkeenkin houkuttelet tietoon. 

Tulkaa ihmiset, kumartakaamme Herran huoneessa, | johon on talletettu autuaan pyhä maja. | Käyden 
sen tykö ihanin veisuin ja kirkkain soihduin huutakaamme: | Oi pyhä, kiiruhda ja armahda hädässä 
olevia, | tempaa meidät ahdistusten aallokosta ja myrskystä, | että kunnioittaisimme  ihanaa ja kallista 
arkkuasi || ja kumartaisimme mirhaa vuodattavaa ikoniasi. 

Lakonian kaupunki on saanut Sinut, ylistettävä autuas, rikkaudekseen, | joka säteilee valoisaa 
kirkkautta. | Oi isämme Nikon, | anna sille nytkin rauha, | täytä se voittomerkein torjuen vihollisten  
hyökkäykset | ja piirityksen esirukoustesi nuolilla. | Täytä armollisilla lahjoillasi meidän 
sydämemme, | kun me uskoen veisaamme ylistystäsi, || ja rukoile uskalluksella meidän sielujemme 
puolesta.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Mielensä puhtaudessa Jesaja ennusti jo kaukaa, | että Sinä, puhdas ja viaton Neitsyt, | synnytät  
luomakunnan Luojan, |  sillä yksin Sinä olet aikojen alusta asti osoittautunut nuhteettomaksi. | Sen 
tähden minä rukoilen Sinua: | Oi Neitsyt, puhdista saastunut sydämeni | ja osoita minut osalliseksi  
Poikasi jumalallisesta kirkkaudesta Hänen oikealla puolellaan, | kun Hän kirjoitusten mukaan istuu || 
tuomitsemaan koko maailmaa. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä huusi, oi ainoa armorikas: | Israelin tuomarit tuomitsivat Sinut, minun Poikani, | 
tuomittavaksi kuolemantuomioon, | kun he panivat Sinut tuomittavana seisomaan tuomioistuimen 
eteen, oi Vapahtaja, | joka tuomitset kuolleita ja eläviä. | He veivät Sinut Pilatuksen eteen, | ja jo  
ennen tuomiota nuo lainrikkojat Sinut tuomitsivat. | Voi! Sen nähdessäni minä haavoitun | ja tulen  
kanssasi tuomituksi, oi Herra! || Sen tähden haluan mieluummin kuolla, kuin elää huokauksissa! 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
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Pyhittäjä Alypioksen tropari, 1.säv. 

Sinusta, pyhittäjä, tuli kärsivällisyyden pylväs, | kun Sinä pidit esikuvinasi esi-isiä, | Jobia 
kärsimyksissä, Joosefia kiusauksissa, | ja vietit ruumiillisesti ruumiittomien elämää. | Oi 
pyhittäjäisämme Alypios, || rukoile, että Kristus Jumala pelastaisi meidän sielumme.

Kunnia... Pyhittäjä Nikonin tropari, 3.säv. 

Lakedaimonian kaupunki iloitsee saatuaan jäännöstesi jumalallisen astian, | josta kumpuaa 
parannusten lähde | ja joka pelastaa ahdistuksesta kaikki uskolla luoksesi kiiruhtavat. | Oi 
pyhittäjäisä Nikon, || rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 
Pyhittäjä Alypioksen kanoni, jonka akrostikon on: Iloitsen ylistän Alypioksen vaivannäköä. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 5.säv.

"Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, | syöksi hevoset ja ratsumiehet 
Punaiseen mereen, | mutta pelasti Israelin, || joka veisasi voittovirren." 

Troparit 

Oi armon täyttämä Alypios, täytä ilolla minun sieluni, että ylistäisin elämääsi ja vaellustasi, jolla 
ilahdutit kaikki taistellessasi enkelten vertaisesti. 

Jumala pyhitti Sinut ikään kuin uuden Samuelin jo äidin kohdusta asti, oi autuas, ylistettävä  
Alypios, ja nähden tulevan teki Sinut jumalallisen profeetan kaltaiseksi. 

Oi pyhittäjä, tuodakseen ilmi kirkkautesi, joka saavutit hyvin kilvoiteltuasi, Jumala täytti Poikansa  
jumalallisella valkeudella huoneesi ymmärryksen ylittäen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhtaan profeetan sana on toteutunut, sillä katso, Neitsyt kantoi lihassa Jumalan, joka luo uudelleen 
synnin rikkomusten aikaisemmin murskaamat ihmiset. 

1. veisu. Pyhittäjä Nikonin kanoni. Irmossi. 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi  
Jumalalle virren." 

Troparit 

Sielusi taivaallisen isänmaan rakkauden vallassa ja halaten siellä olevaa pysyvää kauneutta Sinä, 
autuas Nikon, jätit maanpäällisen isänmaasi ja vanhempasi.
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Siirtyen paikasta toiseen Sinä, autuas, pakenit ajallista, syrjään vetäytymällä Sinä selvästi torjuit 
maalliset suhteet etkä sallinut minkään aineellisen kiintymyksen häpäistä sielusi jaloutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Suuria  puhutaan  kaikissa  sukupolvissa  Sinusta,  Jumalansynnyttäjä  Maria,  joka  sijoitit  kohtuusi  
Jumalan,  Sanan,  ja  pysyit  puhtaana.  Sen  tähden  kaikki  mekin  ylistämme  Sinua,  suojelustamme  
Jumalan jälkeen. 

3. veisu. Pyhän Alypioksen kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen 
ripustit, | vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä 
rakastava."

Troparit 

Ikään kuin hyvän aseman lampunjalkaan pantu lamppu Sinä, isä, kirkastit hurskasmielisesti  
loistavilla hyveilläsi jokaisen sielun, joka uskolla Sinua lähestyi, ja pelastit synnin pimeydestä. 

Jumalankantajaisä Alypios, suunnaten mielesi liikkeet Hengen jumalallisten lakien noudattamiseen ja 
lihallisesti ryhtyen enkelielämään Sinä osoittauduit maanpäälliseksi enkeliksi. 

Ymmärtäväisesti Sinä, autuas pyhittäjä, osoittauduit elämän hämmingin karttajaksi ja lähdit 
kilvoituselämän kentälle auliisti osoittaen sydämesi Hengen asunnoksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinä Sanan puhdas palatsi, osoita minun sieluni Hengen asunnoksi. Sinä elävöittävän 
veden lähde, juota minua, joka näännyn synnin helteessä, että velvollisuuteni mukaan ylistäisin Sinua. 

3. veisu. Pyhän Nikonin kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Rientäen idästä länteen Sinä valistit kaikki katumuksen saarnalla. Niin Sinä, pyhittäjä, saitkin 
sopivasti katumuksen nimeksesi. 

Sielussasi Edelläkävijän into Sinä, isä, julistit Kristuksen toista tulemista maailmaan ja sanoit: 
Tuottakaa sydämestänne katumuksen otollisia hedelmiä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä ainoa, joka olet synnyttänyt kaikkien Herran. Iloitse, Sinä joka välitit ihmisille elämän. 
Iloitse, Sinä varjoisa ja louhimaton vuori. Iloitse, nuhteeton, Sinä uskovaisten vahvistus.  
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Irmossi

"Taivaan avaruuden Luojaja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, kaiken 
halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, | oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Pyhittäjä Alypioksen katismatropari, 8.säv. 

Oi viisas isä Alypios, Sinä osoittauduit meille uudeksi Simeoniksi, | sillä ylentäen ruumiisi maan 
päältä pylväälle Sinä Jumalassa viisaana sait voiton pahojen henkien joukoista | ja karkotit ne 
katkerasti valittavina jalan astumattomiin paikkoihin. | Niin Sinä osoittauduit jumalalliseksi 
kaunistukseksi, isien kerskaukseksi ja munkkien tueksi. | Sen tähden me uskoen huudamme Sinulle: 
|| Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten  päästön meille, jotka rakkaudella  
vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... Pyhittäjä Nikonin katismatropari, 1.säv. 

Esimerkkinäsi Kastajan puhdas into Sinä, pyhittäjäisämme, | saarnasit Luojan peljättävästä toisesta 
tulemisesta maailmaan | ja huusit kaikille: Tuottakaa nyt täydellisistä sydämistä || katumuksen  
Herralle otollisia hedelmiä. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Oi Puhdas,  ohjaa  kurjaa  sieluani,  ja  armahda  sitä,  | kun monet  rikkomukset  vetävät  sitä  kadotuksen 
syvyyteen.  | Oi Viattomin,  päästä minut kuoleman peljättävällä hetkellä  || pahojen henkien hirveistä 
syytöksistä! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun puhdas ja täysin viaton Neitsyt näki Herran puulle levitettynä, | hän huusi: Oi peljättävää ihmettä!  
Oi uutta salaisuutta! | Kuinka lainrikkojatuomarit tuomitsevat rikollisen tavoin ristille  Hänet, || joka pitää 
kaikkeutta kädessään? 

4. veisu. Pyhittäjä Alypioksen kanoni.  Irmossi, 5.säv.

"Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, | vavistuksella huusi Sinulle: | Sinä 
olet tullut kansaasi pelastamaan || ja voideltujasi vapahtamaan." 

Troparit 

Isä, Sinä omasit totisen rakkauden, säälin, uskon, horjumattoman toivon ja puhtaan elämän ja 
osoittauduit Kristuksen palvelijaksi. 

Seisten pylväällä horjumatta vastustajien hyökkäyksistä Sinä, autuas, horjutit pahojen henkien joukot 
ja tulit horjuneitten järkkymättömäksi perustukseksi. 

Oi Jumalassa viisas, autuas Alypios, täynnä jumalallista vettä Sinä virvoitit hirveän synnin paahteen 
näännyttämiä sieluja. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, joka synnytit valon antajana Kristuksen, ylen hyvän Herran, paranna minun sieluni himot 
ja valista minun mieleni ja sydämeni.
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4.veisu. Pyhittäjä Nikonin kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Totisesti halaten tietoa Sinä, autuas, muutit saavuttamasi näkemisen toiminnaksi ja hylkäsit  
pakanoitten lörpötykset. 

Jumalallisilla teoilla puhdistettuasi sydämen silmät Sinä saavutit näkevän mielen ja ennustit tulevia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumala, anna synnittömänä armahdus synneillemme, jotka olemme tietämättämme tehneet, ja anna 
Synnyttäjäsi esirukousten tähden rauha maailmallesi. 

5. veisu. Pyhittäjä Alypioksen kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, | minä aamusta varhain 
kiiruhdan | huutaen Sinulle: || Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias." 

Troparit 

Kokonaan liittyen Kaikkivaltiaaseen Sinä, isä, seisoit vuosia ulkona halukkaasti kestäen kimppuusi 
käyvän pakkasen ja kovan helteen. 

Viettäen aikasi veisaten ja rukoillen Sinä, pyhittäjä, sait puhtain mielin ottaa vastaan 
kolmiaurinkoisen Koiton armon ja säteilit parannusten valkeutta. 

Kun Sinä, isä, rajoitit ruumiisi pylväälle, Sinä päästit mielesi esteettä vaeltamaan rakastamasi tykö ja 
täytyit valkeudella. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä Neitsyt, Sinä synnytit säälistä ihmiseksi tulleen pyhän Jumalan, ja Hän pyhittää ne, jotka 
uskossa ja pelvossa pitävät Hänet pyhänä. 

5. veisu. Pyhittäjä Nikonin kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: | Pelasta meidät,  sillä Sinä olet meidän  
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Hulluna kimppusi käyneen ja haavoittuneen Sinä Jumalan voimalla paransit rukoustesi kautta ja 
opetit kunnioittamaan itseäsi. 

Elävänä ja sielullisena temppelinä eläen Sinä, autuas, pystytit Vapahtajalle kunniakkaan temppelin.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinusta kasvoi meille Elämä, Luoja ja Herra, joka elävöittää kaiken.
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6. veisu. Pyhittäjä Alypioksen kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata 
minut || ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Troparit 

Vaikka pahuuden henget selvästi viskelivät Sinua kivillä, kun Sinä seisoit pylväällä, eivät ne 
saaneet Sinua järkkymään sortumattomalta kalliolta. 

Kärsivällisenä Sinä, pyhittäjä, odotit Herraa, joka oli lahjoittanut Sinulle totisen kärsivällisyyden ja 
pelastanut Sinut kaikkinaisista vaikeuksista. 

Ihmeellisesti näkyi joka päivä pylvääsi yläpuolella valo, joka alati valisti Sinun sielusi aistit, oi 
pyhittäjä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikki me ahdistetut olemme saaneet Sinut, oi puhdas, voimalliseksi lohdutukseksi ja varmaksi 
puolustukseksi. Oi Jumalan Äiti, pelasta palvelijasi vaaroista. 

6. veisu. Pyhittäjä Nikonin kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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 

Sinun jäsenissäsi kunnian saanut Jumala antoi Sinulle suurien ihmeitten kunnian. Niin Sinä 
täydensit puutteellisen pylväänkin sopivaksi jumalalliseen huoneeseesi. 

Lakedaimonia sai Sinut uudeksi Moosekseksi, joka pahuudesta vapaana vaivasit himojen Egyptiä 
vitsauksin, jumalallisin katumusopetuksin, 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, päästäkööt Sinun rukouksesi meidät hirveistä rikkomuksista, että me 
saisimme Sinusta selittämättömästi lihaksi tulleen Jumalan Pojan jumalallisen valistuksen! 

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." 

Pyhittäjä Alypioksen kontakki, 8.säv. 

Tänään kirkko veisaten ylistää Sinua, Alypios, | hyveitten esikuvana ja kilvoittelijoitten 
kaunistuksena. | Anna murheettomuuden nimen kantajana | rukouksillasi vapahdus hirveistä 
rikoksista meille, || jotka rakkaudella kunnioitamme urotekojasi ja taistojasi.
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Pyhittäjä Nikonin kontakki, 6.säv. 

Oi jumalankantaja, pyhittäjä Nikon, | seuraten enkelielämää Sinä pidit maailman nautintoja  
turhuutena | ja osoitit meille katumuksen polun. | Viettäessämme nyt muistoasi | me kunnioitamme  
Sinua, || sillä Sinä olet totisesti parannusten lähde. 

Synaksario 

Saman kuun 26:ntena päivänä pyhittäjäisämme Alypios Pylväällä asustajan muisto. 

Säkeitä 

Alypios kiipesi korkealle pylväälle haluten nousta kohti taivasta, jossa hän nyt on. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Nikon Katumukseen kehottajan muisto. 

Säkeitä 

Ei ole Lakedaimonia pahan hengen pesä, sillä Nikon lyö sen ihmeillä. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Stylianos Paflagonialaisen muisto. 

Säkeitä 

Kilvoituksen vahva pylväs kaatui, kun Stylianoksen elämä päättyi. 

Samana päivänä Portaissa mainitun pyhittäjäisämme Akakioksen muisto. 

Säkeitä 

Elämässään kaikkea pahaa karttanut Akakios nauttii nyt elämän jätettyään äärettömistä hyvyyksistä. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Jaakob Erakon muisto. 

Säkeitä 

Jätettyään maailman Jaakob asuu nyt ylimaallisessa isänmaassa. 

Miekka surmasi pyhän uusmarttyyri Georgioksen, joka taisteli Khioksella vuonna 1807. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Siloksen, Persian piispan, muisto. 

Sekä Kyparissoksessa olevan pyhän Georgioksen kirkon vihkimisen muisto. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Pyhittäjä Alypioksen kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin | ja langetti kasteen nuorukaisille, | jotka yksin 
äänin veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, Jumala."
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Troparit 

Alypios, joka useita vuosia kärsivällisenä ja vahvana kärsi kylmää, kukoisti ihmeellisesti Hengen 
ravitsemana. 

Pyrkien elämässäsi kohti taivaan korkeutta Sinä ylenkatsoit katoavaisen ruumiin, ja vaikka se 
mätäni, Sinä et välittänyt tuskista. 

Kieltäytyen kaikesta nautinnosta Sinä, isä, kilvoittelit ulkoilmassa taistellen kylmää ja hellettä 
vastaan ja veisaten: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Rajoittumaton otti Sinusta, ainaisesta Neitseestä, ymmärtäväisen ja elävän lihan pelastaakseen ne, 
jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

7. veisu. Pyhittäjä Nikonin kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus  
uskon voimalla ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Ikään kuin hyveitten nelivaljakolla ajaen Sinä, isä, kiiruhdit korkeuteen uuden Eliaan tavoin ja  
veisasit Vapahtajallesi: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Uutena intoilijana Sinä, isä, jätit Sinua rakastaville viittasi, jossa kurittaen ja pakottaen lihaasi 
annoit sielullesi levon. Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi korkeimman persoonallinen Viisaus, täytä Jumalansynnyttäjän kautta viisaudella ja jumalallisella 
voimalla meidät, jotka uskoen veisaamme Sinulle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Pyhittäjä Alypioksen kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Isä Alypios, puhdasmielisenä Sinä osoittauduit tulevan näkeväksi uudeksi Samueliksi, ja 
jumalallisen profeetan tavoin Sinä ennustit kaikille sen, mitä Herra Sinulle ilmoitti. 

Kunnioitettakoon kirkon valoisaa pylvästä ja kaikkien Jumalaan uskovien ihmisten järkkymätöntä 
linnoitusta ja sortumatonta muuria, Kristuksen palvelijaa Alypiosta. 

Nukutettuasi ensin valppain rukouksin moninaiset himot Sinä, isä, sai nukahtaa hyvin kaikkien 
vanhurskasten ansaitsemaan uneen. Sen tähden me olemme nyt rikkaudeksemme saaneet Sinut,  
valppaan puolustajan.
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinä ainoa kirouksen poisto, Sinun synnytyksesi on nyt puhdistanut käärmeen pahuuden 
aiheuttaman haavan. Sen tähden me kunnioitamme Sinua kaikkina aikoina. 

8. veisu. Pyhittäjä Nikonin 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 

Kantaen jumalallisena aarteena sielusi puhdasta ja tahratonta vaatetta, kärsivällistä ja himoista 
vapaata lihaasi Lakedaimonia rukoilee parannusta ruumiitten ja sielujen tuskiin veisaten yhteen 
ääneen: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Parannusten armoa vuotava arkku parantaa kaikki sairauksien ja himojen hyökkäykset, kaikkinaiset 
kärsimykset ja kaiken heikkouden niissä, jotka uskoen veisaavat: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja 
Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Oi voiton nimen kantajana Jumalan edessä seisova pyhittäjä, tee Vapahtaja ja Herra armolliseksi 
meitä kohtaan, jotka turvaamme Sinun suojaasi, että Hän lunastaisi vihollisten kaikesta pahuudesta, 
pahojen henkien hyökkäyksistä, hädästä ja sairaudesta meidät, jotka uskoen veisaamme ylistystäsi 
kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Mieli ei kykene kertomaan synnytyksesi peljättävyyttä, kuin Sinä, puhdas, säilyit neitseenä 
synnytyksen jälkeen. Sen käsittää vain kaikkien Herra. Oi Neitsyt, älä lakkaa taivuttamasta Poikaasi 
pelastamaan meidät, jotka uskoen huudamme Hänelle: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti. 

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. Pyhittäjä Alypioksen kanoni. Irmossi, 5.säv.

"Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | 
Hänen nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Troparit 

Kapaloista asti Sinun pyhä elämäsi osoittautui Jumalan edessä hyveitten valkeutta loistavaksi, oi 
autuas isä Alypios, Sinä munkkien huippu, ja Sinun kuolemasi oli kallis Kristuksen silmissä.
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Oi pyhittäjä, ylen kirkkaana valaisimena Sinä kirkastat kaiken maan karkottaen himojen pahan yön, 
hajottaen pahojen henkien pimeyden ja valistaen kaikki parannusten jumalallisella kirkkaudella. 

Sinä, viisas isä, pysyit pylväällä viisikymmentä kolme vuotta taistellen innokkaana kilvoittelijana 
kylmän, pakkasen ja helteen armottomasti vaivaamanakin. 

Oi viisas isä, Sinun pyhä muistosi pyhittää pyhässä Hengessä meidät, jotka pyhästi sitä vietämme ja  
uskoen ylistämme veisuin Sinua sielujemme auttajana ja puolustajana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Valtiatar, Sinua veisuin ylistävien puolustus, lahjoita valistus minulle, joka ole himojen 
pimeydessä, ja päästä minut pahoista teoista ja minua, kurjaa syntistä, odottavasta tulesta. 

9. veisu. Pyhittäjä Nikonin 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 

Oi Jumalassa viisas isä Nikon, siirryttyäsi loistavasta enkelielämästä aineettomiin asuntoihin Sinä 
saat nyt välittömästi nauttia siitä elämästä, jonka tähden kilvoittelit maan päällä kaikin voimin. 
Rukoile pelastusta meille, jotka uskoen viivymme temppelissäsi. 

Autuas Nikon, Sinä iloitset enkelten kanssa taivaassa seistessäsi kaikkien Jumalan edessä, ja maan  
päällä Sinun arkustasi kumpuaa lahjoja niille, jotka lähestyvät ja koskettavat sitä rakkaudella ja 
pelvolla, sillä Siinä lepää puhtaasti Sinun pyhä ja puhdas ruumiisi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi veisuin ylistettävä Maria, säilyi neitseyden puhtaus, sillä yksin Sinussa sikisi siemenettä 
Jumala, jonka Sinä synnytit lihaan tulleena pysyen totisena Neitseenä. Sen tähden me veisuin  
ylistämme, kumarramme ja kunnioitamme Sinua totisena Jumalansynnyttäjänä. 

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." 

Pyhän Alypioksen eksapostilario, 2.säv. 

Oi pyhittäjäisä, Sinä kestit yliinhimillisiä taistoja Kristuksen voimalla, | sillä viisikymmentä kolme 
vuotta Sinä, viisas Alypios, pysyit pylväällä kaikkinaisessa ahdistuksessa. || Nyt Sinä, autuas, olet 
saavuttanut kaikkien hyvyyksien huipun. 

Pyhän Nikonin eksapostilario, 3.säv. 

Oi jumalankantaja Nikon, | arkku jossa Sinun kunniakas ruumiisi makaa, | vuodattaa runsaita 
parannuksen armolahjoja kaikille, || jotka uskoen sitä lähestyvät.
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Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Kaikki enkelten ja arkkienkelten kuorot ylistävät Sinua, Neitsyt, | korkeimman Jumalan Äiti, | ja 
mekin, koko ihmissuku, || kunnioitamme Sinua rakkaudella. 

Kiitosstikiiroina nämä pyhän Nikonin stikiirat, 1.säv. 

Oi autuas pyhittäjä, jumalankantajaisämme, | nauttiessasi nyt välittömästi toiveittesi täyttymyksestä | 
Sinä valistat maan päällä kaikkien niiden mielen, | jotka uskoen viettävät Sinun muistoasi || ja  
hartaasti ovat kokoontuneet jumalalliseen temppeliisi. (Kahdesti)

Esimerkkinäsi Edelläkävijän into Sinä, autuas, huusit koko sydämestäsi kaikille: | Katukaa, sillä 
Kristuksen valtakunta on lähellä. | Rukoile Häntä lakkaamatta meidän puolestamme, || jotka uskoen 
Sinua kunnioitamme. 

Sinä, isä, riensit idästä länteen asti sytyttäen kaikki katumuksen sanoin. | Kaupunkisi Lakedaimonia 
oppi tuntemaan Sinut uutena Mooseksena, | sillä katumusopetuksin || Sinä nyt kitket himojen  
Egyptin. 

Kunnia... 6.säv. 

Pyhittäjäisä, | kaikkeen maahan on levinnyt sanoma Sinun uroteoistasi, | joiden takia sait taivaissa  
palkan vaivoistasi. | Sinä tuhosit pahojen henkien joukot | 1 ja ylsit enkelijoukkojen tasolla   
moitteettomasti jäljitellen heidän elämäänsä. | Kun Sinulla on uskallus Kristus Jumalan edessä, || 
rukoile rauhaa meidän sieluillemme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | joka olet ahdistettujen päästäjä ja sairasten vapauttaja, | pelasta 
kaupunkisi ja kansasi, | 1 Sinä sodassa olevien rauha, | myrskyssä olevien tyyneys, || uskovaisten 
ainoa suojelija! 

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? 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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