
Kesäkuun 16. 
Pyhien joukkoon luetun isämme, 
Kyproksen Amathusin piispan 

Tykhonin muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Viettäen enkelten vertaista elämää | Sinä hekumaa karttamalla osoittauduit Jumalan astiaksi. | Sen 
tähden Jumala oikein määräsi Sinut, viisas, kansan ylipapiksi | ja osoitti Sinut, Jumalan innoittama,  
pyhitetty Tykhon, uskon pylvääksi ja perustaksi, || joka paimennat laumaasi oikean uskon vesien 
äärellä. 

Täynnä jumalallista ymmärrystä Sinä, viisas, | osoittauduit sanallisen lauman paimeneksi, | joka 
paimennat sitä totisen oppien vehreydessä. | Sen tähden me kunnioitamme pyhää juhlaasi | ja  
ylistämme suureen ääneen Sinulle kunnian antanutta Herraa. | Jumalassa viisas, autuas Tykhon, || 
rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Jumala, joka antaa kunnian Häntä uskolla kunnioittaville, | antoi Sinulle, isä, ihmeitten kunnian, | 
sillä puhtaan ja jumalallisen muistojuhlasi aikana | kokoontuu kaikkia ihmeitäsi veisuin ylistävien 
kypsä rypäle. || Siitä osallisina uskovaiset saavat pyhitystä ja hyötyä kunnioittaessaan Sinua ansiosi 
mukaisesti.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Kuka ei saisi pikaista vapautusta kauheuksista, | kun turvaa Sinun suojaasi, oi puhdas aviota 
tuntematon, ainainen Neitsyt Jumalansynnyttäjä? | Hän saa Sinusta häpeään joutumattoman  
auttajan, | suojelijan ja sortumattoman linnoituksen. | Oi moitteeton Jumalansynnyttäjä, Sinä 
kristittyjen puolustaja, || anna välitykselläsi pelastus meille, jotka Sinua kunnioitamme.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Kun uuhi näki Karitsan, oman Poikansa, ristiin naulittuna, | murheen miekka haavoitti hänen 
sieluansa. | Murhe järkytti hänen sisintänsä ja suru täytti hänen sydämensä, kun hän huusi: | Voi, 
Poikani! | Kuinka Sinä, pitkämielinen, kärsit tämän? || Minä ylistän pitkämielisyyttäsi kaikkia  
kohtaan.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Puhuttelen ihmeitä tekevää paimenta. Josef. 

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 

Seisoessasi seppelöitynä Jumalan valtaistuimen edessä ja säteillen illatonta valkeutta elettyäsi maan 
päällä pyhästi, valista minunkin sydämeni ja mieleni veisuin ylistämään enkelten vertaista elämääsi, 
oi autuas. 
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Sinä, Jumalan innoittama, ilmestyit autuaasta juuresta pyhästi kasvaen totisesti hedelmällisen oksan 
tavoin, täynnä uskoa, toivoa, rakkautta ja yliluonnollisten ihmeitten armoa.

Sinä, isä, kannoit itsesi puhtaana ja täydellisenä uhrina Kristukselle, joka uhrautui meidän 
tähtemme. Kiinteän kilvoituksen tuskin Sinä kuoletit sielun surmaavat himot. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, nostit ylös meidät, jotka olimme langenneet kadotuksen syvyyteen, synnyttäessäsi 
Kristuksen puhtaasta kohdustasi. Kun Sinulla on uskallus Hänen edessänsä, rukoile, että Hän 
pelastaisi palvelijasi vaaroista. 

3. veisu. Irmossi

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, kitkit rukousten sirpillä pahuuden aineen juurineen sydämestäsi ja kasvatit 
hedelmällisen maan tavoin satakertaisen tähkän. 

Halaten vain jumalalliseen elämään johdattavia polkuja Sinä, isä, kuljit kääntymättä oikeaan 
ohjaajanasi Hengen armo. 

Jumalassa viisas, Jumalan innoittama Tykhon, pyhänä Sinä pidit esikuvinasi pyhien elämiä, 
omaksuit sielun himottomuuden ja osoittauduit jumalallisen Hengen huoneeksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton, synnytit yhden Kolminaisuudesta, joka loi uudelleen meidät, vihollisemme 
käärmeen aiemmin murskaamat. 

Irmossi 

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 3.säv. 

Pyhä Henki voiteli Sinut, aina autuaaksi ylistettävä Tykhon, | jumalallisella mirhavoiteella piispaksi 
paimentamaan kansaa hyvin, kaikkinaisessa pyhityksessä. | Niin Hän kaunisti Sinut myös pyhitetyin 
ihmein, | sillä joka päivä Sinä parannat niiden sairauksia, || jotka elävin uskoin lähestyvät 
jäännöksiäsi.

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi puhdas, Sinä ainoa nuhteeton, tee eläväksi himojen kuolettama sieluni, | sillä Sinulla on äidin 
uskallus Poikasi edessä. | Yksin Sinä olet synnyttänyt ymmärryksen ylittäen Isän ja Hengen kanssa 
yhtä aluttoman Sanan, | joka antaa maailmalle aina elämän, || turmeluksettomuuden ja suuren  armon.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv.

Oi armollinen Kristus, vapaaehtoisesti Sinä kärsit häpeällisen ristinkuoleman, | jonka nähdessään 
Sinun synnyttäjäsi kärsi, | ja sisimpänsä tuskaisena hän valitti äidillisesti. | Hänen rukoustensa 
tähden armahda suuressa laupeudessasi ja pelasta maailma, || Sinä joka otat pois sen synnin.

4. veisu. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi  
Kristus!"

Troparit 

Nähdessään hyveellisen elämäsi, kunniakkaat ihmeesi, vakaan uskosi, kärsivällisyytesi ja 
sävyisyytesi uskovaiset asettivat Sinut, oi pyhittäjä, papiksi ja paimeneksi. 

Kun Sinä, autuas, annoit kädelläsi vehnää puutteessa oleville, se ei vähentynyt, vaan siunattuna 
lisääntyi jumalallisen armon täyttäessä tyhjentyneet astiat. 

Kunniakas Tykhon, avaten sydämesi sääliväisesti köyhille Sinä olit heidän rikkautensa, alastomien 
vaatetus ja orpojen suojelus ja palvelit niin Kristusta, meidän Jumalaamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä synnittömän Sanan synnyttäjä, valista minut, joka olen välinpitämättömyyden vallassa, 
himojen tyystin pimentämä ja synnin orjuudessa, ja taluta minut elämään. 

5. veisu. Irmossi

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän 
kunniassa."

Troparit 

Erinomaisena viljelijänä Sinä, viisas isä, kynnit kuivettuneita sieluja ja kylväen niihin hyvänä 
siemenenä omat sanasi valmistit ne kantamaan jumalallisia ajatuksia. 

Jumalallisen Hengen astiana Sinä, piispa, karkotat pahoja henkiä, puhdistat himot ja parannat 
sairaat. 

Sinut, piispa, tunnettiin salaisen veden täyttämänä jokena. Armossa Sinä kuivatit himojen lähteet ja 
kastelit sielut kasvamaan jumalisuutta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, tule pelastamaan vihollisten hyökkäyksistä ja raakalaisten käsistä palvelijasi, jotka ovat 
saaneet Sinut voimalliseksi puolustajaksi ja häpeään joutumattomaksi esirukoilijaksi. 
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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 

Paha ei järkyttänyt Sinun sielusi huonetta, sillä Sinä, Jumalan innoittama isä, seisoit totisesti 
totuuden kalliolla vahvuutenasi jumalallinen voima. 

Kaunistuksenasi Jumalan viisaus ja hyveitten korkeuteen yltäneenä Sinä, piispa, painoit nöyrin 
sydämin ja armossa maahan pahan korskeuden. 

Pyhittäjäpiispa Tykhon, Sinä osoittauduit kukkivaksi niityksi, joka Jumalan tahdon mukaisesti 
kasvoit kaikille uskovaisille hyveitten kukkia ja ihmeitten hyvää tuoksua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minä pyydän, oi pyhä Neitsyt, tee hyvänä hyväksi minun sieluni, jonka vihollinen on kavalasti 
synnillä tahrannut, ja kirkasta minut valkeudellasi. 

Irmossi 

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

Synaksario 

Saman kuun 16. päivä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Kyproksen Amathusin 
piispaa Tykhonia. 

Säkeitä 

Vältettyäsi tuhoajan vahingon iloitse, Tykhon, saavutettuasi tuhoutumattoman elämän. 

Kuudentenatoista maa nieli Tykhonin. 

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

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista Baabelissa teki tyhjäksi hirmuvaltiaan käskyn | ja liekkien keskeltä huusi: | 
Kiitetty olet Sinä, Herra, || meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Tykhon, jumalalliset sanat kastelivat Sinun sydämesi niin kuin totisen viinipuun, se kasvoi 
Jumalan tuntemisen rypäleen ja vuodatti meille parannusten suloa. 

4



Sinä, isä, kukoistit kuin ruusu, säteilit kuin tähti ja loistit kuin aurinko valistaen ne, jotka huutavat: 
Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala! 

Isä, Sinun jumalalliseen päähäsi pantiin kirjoitusten mukaisesti armolahjojen seppele, sillä Sinä sait 
voiton vihollisista ja veisasit: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala!

Ihmeellinen isä Tykhon, Sinun suuri ihmeesi on vuosien kirkastama, sillä Sinun muistopäivänäsi 
viinipuu tuottaa rypäleen, joka antaa uskovaisella ilon suloisuutta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä osoittauduit kaikkia ruumiittomia korkeammaksi, oi Neitsyt, Jumalan Äitinä. Rukoile Häntä ja 
osoita minun mieleni lihallista hekumaa korkeammaksi. 

8. veisu. Irmossi

"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 

Sinä, pyhittäjä, et vaipunut hekumain uneen, vaan riensit valppaana läpi elämän yön, ja nukutettuasi 
lihan himot saavutit jumalallisesti himottomuuden valkeuden. 

Pyhitetty Tykhon, Sinun pyhien jäännöstesi arkku on osoittautunut himojen parantolaksi, ja sitä 
ympäröiden me vesaamme: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Autuas isä, nyt Sinä ylistät suuresti Kristusta, meidän Jumalamme, kuultuasi hyvin ja pyhästi 
elettyäsi äänen, joka kutsui Sinut loistavasti ylhäiseen valtakuntaan. 

Sinulle, isä Tykhon, ilmoitettiin elämästä lähtösi, sillä vanhurskas Jumala liitti Sinut vanhurskautta 
loistavana kaikkiin vanhurskaisiin, ja nyt Sinä rukoilet Häntä kaikkien puolesta. 

Tykhon, lapsesta asti Sinä kartoit lapsen mieltä ja kukistit täydellisin ajatuksin pahuuden keksijän 
huutaen: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Papit ja kansa ylistävät Sinua, siunattu, nuhteeton Neitsyt, sillä Sinä seppelöit siunauksin kaikki, 
jotka veisaavat: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa. 

Irmossi 

"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."
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9. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalassa viisas isä piispa, katso, nyt ovat taivaalliset asumukset auenneet Sinulle hyvän tien 
käytyäsi, ja pyhyyttä säteilevänä Sinä olet päässyt valoisaan paikkaan.Salaisuuksien tuntijana, 
jumalallisena pappina, erinomaisena esipaimenena, kirkon perustuksena ja ihmeitten tekijänä 
Sinua, autuas, ylistetään ja Sinut on riemuitsevana luettu kaikkien pyhien pyhitettyihin joukkoihin. 

Jumalassa viisas, pyhitetty Tykhon, tänään on muistosi koittanut meille aurinkoa kirkkaampana 
valistaen jumalallisten armolahjojen loisteella uskovaisten mielen ja karkottaen himojen pimeyden. 

Autuas, ylistettävä Tykhon, Kypros on saanut Sinun pyhän ruumiisi, oi viisas, parannusten 
lähteeksi, ja jokainen kaupunki ja kylä julistaa elämääsi, ihmeitäsi ja Herran läheisyyttäsi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, Sinun pyhä kohtusi tuli valkeuden asunnoksi, ja sen valistamina me pelastumme 
eksytyksen pimeydestä veisuin kiittäen ja totisella rakkaudella ylistäen autuaaksi Sinua, ihmisten 
ainoaa oikaisua. 

Irmossi 

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

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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