
Heinäkuun 14. 
Muistelemme pyhää apostoli Akylasta 

(=Aquilaa), yhtä seitsemästäkymmenestä 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Suuri Paavali, maailman aurinko, | lähetti Sinut, Jumalassa viisaan ja autuaan, | ikään kuin kirkkaana 
säteenään koko luomakuntaan valistamaan sanojesi kirkkaudella || ennen tietämättömyyden yön 
vaaroissa olleet. 

Sinä, Jumalaa julistava Akylas, | olit totisesti valoisa | jumalallisen Hengen valistavien säteitten  
runsaina kirkastaessa puhdasta sydäntäsi, || ja jumalallisella armolla Sinä hajotit pakanoiden hirveän 
pimeyden. 

Autuas, pyhitetty Akylas, | kiiruhtaessamme uskolla jumalalliseen temppeliisi | me saamme pyhien  
esirukoustesi ja Jumalan edessä välityksesi kautta vapautuksen kaikkinaisista sairauksista, || 
vaaroista ja ahdistuksista. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi Jumalan autuuttama Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, | vie suopeana puolustajanamme uskovaisten  
rukoukset Luojalle | ja anna palvelijoillesi armahdus, | Sinä Jumalan Morsian, || meidän sielujemme 
täydellinen pelastus ja armahdus. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Seisten Poikasi ja Jumalasi ristin juurella | ja nähden Hänen pitkämielisyytensä Sinä, puhdas Äiti, 
lausuit valittaen: | Voi suloisin Lapseni! | Miksi Sinä, Jumalan Sana, kärsit näin  
epäoikeudenmukaisesti? || Pelastaaksesi ihmissuvun. "Ikään  kuin  lapsen  sylki  meripeto  vatsastaan  
Joonan  |  samanlaisena  kuin  oli  hänet  niellytkin.  |  Samoin Sana, joka asui Neitseessä, | otti 
hänestä muodon ja syntyi maailmaan, | mutta säilytti  synnyttäjänsä puhtauden koskemattomana, || 
sillä Jumalalle oli turmelus vierasta."

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhä apostoli Akylas, | rukoile armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme. 

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Ylistäkäämme rakkaudella veisuin kuulua Akylasta. Josef. 

1. veisu. Irmossi,  2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 
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Troparit 

Ylistäkäämme pyhitettyä Akylasta pyhitetyin veisuin ja huutakaamme: Oi armollinen, pelasta ylen 
hyvänä hänen anomustensa kautta kaikki!

Sinä, autuas, tulit kokonaan Hengen astiaksi säteillen Hänen kirkkauttaan. Sen tähden sinä valistit 
pimeydessä olevia. 

Sinä, Jumalan autuuttama, kukistit rikollisten koko pauhun ja hajotit taistellen epäjumalien 
temppelit mielesi varustuksena Kristuksen lait. 

Oi kunniakas, puhdista puhdistaville esirukouksillasi meidän ruumiittemme ja sielujemme himot, 
kun me uskolla vietämme jumalallista muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sanan kautta sanallaan kaiken luonut Sana sikisi Sinun kohdussasi, oi puhdas ja Jumalan 
autuuttama. Sen tähden me ylistämme Sinua jumalallisin veisusanoin. 

3. veisu. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Sinä kunniakas rakastit lain mukaisesti Jumalaa, ainoaa Herraa ja Kuningasta, ja toteutit 
epäröimättömin sydämin Hänen jumalallista tahtoansa. 

Pyhitetty, maineikas Akylas, puhtaan ja jumalallisen Hengen voimalla Sinä kukistit Beliarin koko 
voiman urheasti taistellen. 

Puhdasmielisenä Sinä, autuas, heijastit Herran kunniaa ja siirryttyäsi ajallisesta pysyvään tulit siitä 
täydellisestä osalliseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tuntiessaan Sinut, nuhteeton, koko luomakuntaa puhtaammaksi ainoa puhdas, ainoa Herra tuli 
ruumiilliseksi Sinun puhtaista veristäsi. 

Irmossi 

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Katismatropari, 4.säv. 

Sielusi Paavalin sanojen kirkastamana Sinä, autuas Akylas, | loistit auringon tavoin Jumalan 
tuntemisen valkeutta, | ja lain mukaisesti Sinä sidoit marttyyriseppeleen. | Sen tähden Sinusta 
kumpuaa parannusvirtoja niille, || jotka viettävät uskolla muistojuhlaasi. 

2



Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Ota, oi Valtiatar, vastaan rukouksemme | ja vie ne Poikasi, meidän Jumalamme, eteen. | Vapahda  
Sinuun turvaavat vaaroista, | tee tyhjiksi jumalattomien hyökkäykset ja kavalat juonet || sekä kukista 
heidän röyhkeytensä, oi Puhtain.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Äitisi näki Sinut, oi Jumalan Sana, ristiin naulittuna, | hän valitti äidillisesti ja sanoi: | 
Poikani, mikä on tämä uusi ja outo ihme? | Kuinka Sinä, kaikkien Elämä, käyt kuolemaan? ||  
Haluten laupiaana antaa kuolleille elämän. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Sinä, Akylas, herätit jumalisuuden valkeuteen kavalan jumalattomuuden unta nukkuvat. 

Jumalallisen nöyryyden haarniskassa Sinä, Akylas, painoit maahan vihollisen korskean pauhun. 

Sinä, Kristuksen pappi ja Hänen kärsimystensä todistaja, taistelit autuaasti Hänen tähtensä veresi 
vuodattaen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä Valtiatar, me kutsumme Sinua hengelliseksi palatsiksi ja Kuninkaan korkeaksi 
valtaistuimeksi. 

5. veisu. Irmossi

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä paitsi 
Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Maineikas, viisas Akylas, salaisuuksien pappina Sinä vuodatit aina jumalisesti suloista puhetta ja 
sulostutit karvaaseen eksytykseen joutuneitten sielut. 

Jumalaa julistava Luukas kirjoitti totisesti ylistyksesi, sillä Sinä tulit pyhitetyn Paavalin oppilaaksi ja 
jumalalliseksi vieraanvaraisuuden osoittajaksi saaden viisaasti jumalallista opetusta. 

Havaittuasi pyhitetyn Paavalin puhtaan saarnan kuin valistavaksi, kirkkaaksi tähdeksi, Sinä otit 
Hänen loisteestaan Sanan suuresti kirkastuen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä olit meidän tähtemme lihaksi tulleen Kristuksen Äiti ja Palvelijatar. Rukoile aina hartaasti, että 
Hän pelastaisi meidät, jotka nimitämme Sinua puhtaaksi Jumalansynnyttäjäksi.
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6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit

Autuas, pyhitetty, Jumalan innoittama Akylas, armo valoi Sinun huulillesi ja kaikkien Herra siunasi 
Sinut iankaikkisesti. 

Autuas jumalankantaja Akylas, Sinun esirukouksesi on kaikkinaisten sairauksien torjuja ja syntisten 
sielujen armahdus. 

Sinun jumalallinen, Jumalan teitä kohti suuntautunut vaelluksesi tuli eksyneille opastukseksi ja 
pelastuksen poluksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi totinen nuhteeton Neitsyt, joka synnytit hyvyyden antajan Jumalan, pelasta aina moninaisista 
kiusauksista meidät, jotka Sinua veisuin ylistämme. 

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Kontakki, 4.säv. 

Apostoli Akylas, | apostolien istuimen jakajana ja matkakumppanina | Sinä kirkastit maailman 
opetuksin ja ihmein | ja sait ottaa vastaan || kunnian seppeleen. 

Synaksario 

Saman kuun 14. päivä muistelemme pyhää apostoli Akylasta. 

Säkeitä 

Paavali levitti sanansa verkoksi ja sai jumalalliseksi saaliikseen Akylaksen. 

Kumpu peitti Akylaksen neljäntenätoista. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Ioustosta. 

Säkeitä 

Ioustos, joka ei halunnut panna uhrilahjaa alttarin tuleen, heitettiin tuleen outona uhrilahjana.

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme, ihmeiden tekijää Onesimosta. 

Säkeitä 

Minä, Onesimos, otit kantaakseni keveän taakkasi ja tulen sen kanssa tykösi, oi Sana. 
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Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Josefia, Tessalonikan arkkipiispaa. 

Säkeitä 

Jätettyään maallisen istuimensa Josef seisoo nyt Herran valtaistuimen edessä.Miekka surmasi  
pyhät marttyyri Akylaksen ja Hilarioksen. 

Pyhä marttyyri Pietari uusi kuoli jalat katkaistuina. 

Pyhä marttyyri Herakleios kuoli sauvoin piestynä. 

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

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli  
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Kudottuasi itsellesi jumalallisessa Hengessä katoamattomuuden vaatteen Sinä, Akylas, tulit 
ihanaksi, riisuit vihollisen alastomaksi ja puit sen riisumat valoisaan vaatteeseen, pelastavaan 
valkeuteen. 

Jumalallisena salaisuuksien pappina Sinä, ylistettävä, ravitsit viisautesi sanojen leivällä hengellisen 
nälän vallassa olevia uhattuja ihmisiä ja teit heidät osallisiksi taivaallisesta pöydästä. 

Oi maineikas, Sinun pyhään temppeliisi kiiruhtavat saavat terveyttä, pääsevät himoista ja 
puhdistuvat sairauksista ylistäen Sinua rakkaudella ja huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Turmeleva syöminen kuoletti muinoin Adamin, mutta Sinä, nuhteeton Neitsyt, elävöitit hänet 
synnyttäessäsi meidän Elämämme. Sen tähden me ylistämme Sinua hyvyyksien alkusyynä ja 
huudamme: Siunattu olet Sinä, joka synnytit lihassa Jumalan!

8. veisu. Irmossi

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Akylas, asuessasi Sanan jumalallisten opetuslasten, palvelijain ja silminnäkijäin kanssa iloiten 
taivaissa asemaltasi jumalallisena muista meitä, jotka uskolla ja rakkaudella kunnioitamme Sinua. 

Sinun hikilähteesi, oi autuas, vuodattavat meille kaikille jumalallisten ihmeitten virtoja, jotka alati 
kuivattavat sopimattomien himojen hyökkäykset ja hukuttavat eksyttäjän joukot. 
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Kunniakas Akylas, Sinä Kristuksen salaisuuksien pappi, asemaltasi iäti jumalallisena lähellä 
aineetonta mieltä Jumalaa Sinä olet täynnä valkeutta lihasta päästyäsi ja saat nähdä sen, mitä 
enkelitkin näkevät. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi puhdas ja viaton, totisesti kaiken järjen ylittäen sikisi Sinun kohdussasi kaiken alkusyy Jumala ja 
Sinä synnytit Hänet meidän tähtemme meidän kaltaiseksemme tulleena. Rukoile Häntä veisuin 
Sinua ylistävien puolesta. 

Irmossi 

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. ||  
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Akylas, me olemme kokoontuneet ylistämään pyhitetyin veisuin autuaaksi Sinua, pyhitettyä ja 
puhdasta Sanan aarretta ja Hänen viisasta saarnaajaansa, maailman valistajaa ja meidän uskomme 
tukea. 

Oi Jumalaa julistava Akylas, rukoile eksytyksen kukistajana, pakanoitten ohjaajana, Vapahtajan 
jumalallisena taistelijana ja pyhien enkelten asuinkumppanina Herraa, että Hän pelastaisi meidän 
sielumme. 

Hartain mielin me ylistämme autuaaksi Sinua, Akylas, tuntien Sinut Paavalin oppilaaksi, maailman 
harhautumattomaksi valistajaksi, pyhitetyksi marttyyriksi, epäjumalien tuhoajaksi ja Jumalan 
tuntemisen opettajaksi. 

Sinun pyhä muistosi on koittanut maailman ja valistaa auringon tavoin Sinua hartaasti ylistävien 
sielut. Oi autuas, rukoile tänään, että meille kaikille annettaisiin syntien armahdus, syvä rauha ja 
suuri armo. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeetta näki ennalta Sinut, Neitsytäiti, valaisevana lampunjalkana, joka kannat Valkeudesta 
koittanutta Valkeutta. Sanomattomalle jumaluutensa kirkkaudella Hän valaisee ennen pimentyneet. 

Irmossi 

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa  
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. ||  
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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