
Elokuun 30 

Muistelemme Konstantinopolin  
pyhiä patriarkkoja 

Aleksanteria, Johannesta ja 
uutta Paavalia. 



Pyhittäjäisä Aleksanteri Syväriläisen tekstit löytyvät Juhlamineasta, OKJ 1987 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Edelläkävijän stikiirat, 4.säv. 

Sinä olet Vanhan ja Uuden jumalallinen välimies, Profeetta ja Edelläkävijä, | lihassa oleva enkeli, 
rikollisuuden nuhtelija, hedelmättömän kohdun hedelmä, | tulihenkinen suu, joka nuhtelit 
laittomuuksia harjoittavaa Herodesta. | Mutta tämä ei kestänyt nuhteita, vaan käski katkaista pääsi, | 
ja niin Sinua, pidättyväisyyden jumalallista herkkua, || kannettiin kuin ruokaa lautasella riettauden 
todistukseksi. 

Rikollisen äidin yllytyksestä rikollinen tytär | anoi autuasta ja enkeltenkin kunnioittamaa päätäsi, |  
sillä hän ei kestänyt sen nuhteita. | Niin hän kantoi sitä tarjottimella ja tanssi aterioitsijain jaloissa 
muuttaen ilon murheeksi. | Mutta Sinä, autuas, nuhtelet sitäkin enemmän riettautta || ja rukoilet, että 
Kristus pelastaisi meidän sielumme. 

Juopumuksen hullaannuttama Herodes | joutui tanssijan kavalien sanojen valtaan | ja valan tähden 
toteutti epäoikeudenmukaisen murhasi, oi vanhurskas, kunniakas profeetta. | Mutta Sinun 
kuolemasi toi ennakkosanoman kuolemattomuudesta ennen kuolleille, | sillä tuonelassakin Sinä olit 
edeltä kulkeva sanantuoja | kertoen Kristuksen, meidän Jumalamme, pelastavaisesta tulemisesta. || 
Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme. 

Pyhien stikiirat, 1.säv. 

Autuas Aleksanteri, | Sinä tulit kirkon paimeneksi ja oikean uskon puolustajaksi | 
kukistaessa[si]Areioksen kerskailun kiinteillä rukouksillasi kaikkien Lunastajan edessä. || Rukoile 
nytkin, että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Kallis Johannes, Sinä vihasit lihan turmiota. | Pidättyväisyyden, uskon, valvomisen ja tunnustuksen 
avulla | Sinä osoittauduit maanpäälliseksi enkeliksi ja taivaalliseksi ihmiseksi. || Rukoile, että 
Kristus antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Sinä, pyhittäjä, olit selvästi kuuliainen Paavalin jumalallisille opetuksille | ja nousit hänen 
kanssansa kolmanteen taivaaseen, hyveitten korkeuteen. | Sinä sait kuulla Hengen sanomattomia ja 
jumalallisia sanoja. | Oi autuas Paavali, Sinä oikeauskoisten järkkymätön perusta, || rukoile 
lakkaamatta Vapahtajaa. 

Kunnia... 6.säv. 

Häpeämättömän Herodeksen syntymäpäivää vietettäessä | täytettiin paheelliselle tanssijattarelle 
valalla annettu lupaus. | Edelläkävijän pää tuotiin kuin ateria tarjottimella pöytävieraitten eteen. | 
Voi näitä inhottavia pitoja, | joissa tapahtui häpeällisiä tekoja ja murha! | Mutta me ansioiden 
mukaisesti kunnioitamme Kastajaa suurimpana vaimoista syntyneiden joukossa || ja ylistämme 
häntä autuaaksi. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna Edelläkävijän kanssa esirukouksesi meidän puolestamme, || 
että Herra armahtaisi sielujamme. 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 4.säv. 

Herodes pani toimeen rikolliset syntymäpäivät ja häpeämättömät juomingit, | sillä naisen riettauden 
lumoamana ja jumalattoman naishulluuden lävistämänä | hän katkaisi Edelläkävijän pään, | mutta ei 
kyennyt katkaisemaan profeetallista kieltä, joka nuhteli hänen mielettömyyttään. | Hän vuodatti 
syytöntä verta salatakseen rikollisen synnin, | mutta ei kyennyt kätkemään ääntä, joka huutaa 
kaikille katumusta. | Hän iloitsi murhasta, | mutta me vietämme rakkaudella Johannes Kastajan 
autuaan surman juhlaa, | sillä hän ehätti tuonelaan julistamaan elämää kuoleman pimeydessä | ja 
varjossa oleville, koittoa korkeudesta, || Kristusta, meidän Jumalaamme, ainoaa armorikasta.  

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, | varjele palvelijasi kaikkinaisista vaaroista, || että me ylistäisimme 
Sinua, meidän sielujemme toivoa! 

Edelläkävijän tropari, 2.säv. 

Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vietetään, | mutta Sinulle, oi Edelläkävijä, on kylliksi Herran 
todistus, | sillä Sinä totisesti osoittauduit profeetoista jaloimmaksi | tultuasi mahdolliseksi 
kastamaan virrassa Hänet, josta olet saarnannut. | Sen tähden taisteltuasi totuuden puolesta hamaan 
kuolemaan asti | Sinä ilolla julistit myös tuonelassa oleville lihassa ilmestyneestä Jumalasta, || joka 
ottaa pois maailman synnin ja antaa meille suuren armon. 

Kunnia... Pyhien tropari, 4.säv. 

Oi isiemme Jumala, | Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. | Älä siis ota pois laupeuttasi, | vaan 
isiemme rukouksien tähden | ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi kanonia, Edelläkävijän ja pyhien. 
Edelläkävijän kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan Edelläkävijästä, josta Jumala antoi todistuksen. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä”
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Troparit 

Kuka kykenisi arvon mukaisesti ylistämään valonkirkasta lamppua, maailman saarnaaja, 
jumalallista apostolia ja Kristuksen palvelijaa, Jumalalta todistuksen saanutta Herran 
Edelläkävijää? 

Ruumiittomien voimien jumalallinen joukkojen johtaja tuli Jumalan pyhään temppeliin mukanaan 
ilosanoma vanhukselle: Sinä, vanhus, synnytät Herran Edelläkävijän. 

Oi outoa ihmettä! Hedelmätön ja ikääntynyt kohtu kantoi erinomaista Profeettaa ja Edelläkävijää, 
joka jo äidin kohdussa kumarsi Kristusta, jota kannettiin Jumalanäidin kohdussa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan sotavoimien johtaja sanoi: Neitsyt, Jumalan Morsian, suuntaa pian kulkusi Elisabetin tykö, 
sillä havaitessasi hänet raskaaksi tiedät, mistä sanomattomasta synnytyksestä tuon sanomaa. 

Pyhien kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Tänään on koittanut isien kolmivaloisena loistava kunniakas muisto. Nauttien uskolla siitä 
karkeloikaamme. 

Piispa Aleksanteri, jumalisella uskalluksella saarnaten Kolminaisuudesta Sinä hajotit harhaoppisten 
linnoitukset. 

Jumalallisen Paavalin nimen jakajana Sinä, autuas, osoittauduit myös hänen hyveittensä 
jumalalliseksi kuvaksi. 

Isä Johannes, Sinun kielesi osoittautui Jumalan sanaa kirjoittavaksi Hengen kynäksi selittäessään 
uskoa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisatkaamme Herralle, joka näki hyväksi tulla siemenettä lihaksi Neitseestä meidän 
pelastukseksemme ja lunastukseksemme. 

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

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit 

Syntyessään hedelmättömästä Johannes vapautti isänsä kielen, sillä olihan hän Sanan kaikuva ääni, 
ja isä sanoi ylistäen: Yksin Sinä, Herra, olet pyhä. 
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Jumalallisen Hengen vahvistamana ja mitään ajallista rakastamatta Sinä, kunniakas, kiiruhdit 
asumaan erämaissa. Sinä elit aineettomasti kuin jumalallinen Elia. 

Kestämättä elämän hämminkiä Sinä, viisas, etäännyit linnun lailla asumaan erämaihin, ja sait 
lohduksesi Herran, joka pelasti Sinut myrskyistä ja ahdistuksista. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt lähti Elisabetin kotiin kantaen kohdussaan Jumalaa, alutonta Sanaa, ja heidän tervehtiessään 
Edelläkävijä tiesi sen kohdussa ja kumarsi. 

3. veisu. Pyhien kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Piispa Aleksanteri, erinomaisesti Sinä paimensit Herran laumaa. Sen tähden se ylistää Sinua 
iankaikkisesti. 

Autuas Johannes, Sinä vuodatit kieleltäsi pelastuksen vettä, jumalisia oppeja laumallesi. 

Autuaaksi ylistettävä Paavali, me kunnioitamme Sinua niin nimeltäsi kuin elämältäsikin valitun 
astian kuvana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinut, oi Jumalan Morsian, me kaikki kristityt olemme saaneet turvaksi ja suojaksi ja Sinua me 
vaikenematta ylistämme. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Kunnioittakaamme, uskovaiset, puhtain omintunnoin Kristuksen edelläkävijää, kastajaa ja 
profeettaa, | joka oli kunniakas saarnaaja, parannuksen opettaja ja Vapahtajan voitollinen marttyyri, 
| sillä kun hän nuhteli Herodesta tämän mielettömyydestä, || hänen päänsä katkaistiin. 

Kunnia... Pyhien katismatropari, 4.säv. 

Aleksanteri, Johannes ja kunniakas Paavali, | isien kolmivaloinen lamppu | säteilee valistaen 
uskovaisten joukot jumalalliseen tietoon | ja hajottaen jumalankieltäjien koko jumalattomuuden || 
opeilla, viisaudella ja suurella uskalluksella. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Sinä olet Sinuun luottavien häpeään joutumaton toivo, | Sinä ainoa, joka olet yliluonnollisesti 
synnyttänyt lihassa Kristuksen, meidän Jumalamme. | Rukoile Häntä pyhien apostolien kanssa, | 
että Hän antaisi maailmalle armahduksen ja rauhan || ja meille kaikille ennen loppua elämän 
oikaisun. 

4. veisu. Edelläkävijän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Profeetta Habakuk katsellessaan hengessään | Jumalan käsittämätöntä päätöstä Sinun, kaikkein 
Korkeimman, | lihaksitulemisesta Neitseestä huudahti: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Herra!" 

Troparit 

Edelläkävijä, Sinä söit ihanana aterianasi juuria, villihunajaa ja heinäsirkkoja, ja pukeuduit kamelin 
karvoihin mieluummin, kuin kuninkaalliseen purppuraan. 

Sinä, autuas, julistit kaikille Luojasta, viljelijästä, sillä Hänellä on viskin kädessään ja 
oikeudenmukaisena Hän puhdistaa puimatantereen. 

Lihattoman tavoin Sinä, autuas, viisas ja kunniakas, et suonut silmillesi unta etkä kulmillesi 
lihallista lepoa, ennen kuin olit rakentanut itsesi jumalallisen Hengen huoneeksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, Sinussa toteutuivat Habakukin sanat, sillä Sinusta, varjoisasta 
vuoresta, saapui Jumala lihaksi tulleena lunastamaan ihmiset eksytyksestä. 

4. veisu. Pyhien kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Aleksanteri, Sinä hylkäsit haisevaan paikkaan Juudaksen kaltaisen Kristuksen kavaltajan, joka oli 
ansainnut samanlaisen kirouksen. 

Hedelmällisen öljypuun tavoin Sinä, Johannes, seisoit Jumalan temppelissä ja kannoit uskoon 
tulleet kypsänä hedelmänäsi. 

Pyhittäjä Paavali, nöyryyden siivin Sinä pakenit vihollisen ansoja. Niin Sinä tulit korkeuteen 
nousseena taivaan asukkaaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylistäkäämme veisuin Neitsyttä, joka säilyi puhtaana Neitseenä myös synnytettyään Kristuksen, 
Jumalan, joka lunasti maailman eksytyksestä. 
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5. veisu. Edelläkävijän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan 
kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Pukeutuneena jumalallisen Hengen väkevyyteen Sinä kunniakas huusit kaikille läsnä oleville: 
Katukaa, sillä kato, kirves on selvästi nyt puitten juurella valmiina katkaisemaan hedelmättömän ja 
puhdistamaan viljelmän. 

Kielesi pasuunana Sinä, Herran Edelläkävijä, huusit kaikuvasti läsnä oleville: Minä kastan teidät 
vedellä, mutta perässäni tulee toinen, väkevä, jotka kastaa tulella ja hengellä. 

Jumalallinen profeetta sanoi: Herra tulee, ja lähettää edeltä enkelinsä valmistamaan polkujaan. Hän 
pelastaa tottelemattoman kansan ja valmistaa sen jumalan pyhäksi perinnöksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun äitinsä kohdussa kannettu Edelläkävijä tunsi Pyhän Hengen valistamana, että Neitsyt kantoi 
sisällään peljättävästi Luojaa, hän karkeloi kohdussa ja kumarsi maahan langeten. 

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

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

Troparit 

Aleksanteri, Sinä kaunistat Metrofaneksen istuinta ja säteilit jo ennen istuimelle nousuasi piispojen 
joukossa oppeinesi. 

Sinä, autuas, loistit ihmeellisesti paimenten joukossa, sillä Nikeassa Sinä osoittauduit isien 
kaunistukseksi. 

Johannes, Sinun sanojesi armo vahvisti kirkon, sillä Sinut me olemme saaneet oikean uskon 
pylvääksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin me ylistämme Sinua Neitseenä synnytyksen jälkeenkin, oi Jumalansynnyttäjä, sillä Sinä 
synnytit Jumalan, Sanan, lihallisesti maailmaan. 

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

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 
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Troparit 

Kavala kansa tuli luoksesi Sinua kiusaamaan ja sanomaan: Sinäkö olet Herra? Mutta Sinä sanoit: 
En minä, vaan toinen, joka tulee jäljessäni, vaikka on edelläni. 

Minun luontoni on katoavainen, mutta jäljessäni tuleva on katoamaton, Hän on myös ajaton ja koko 
luomakunnan Luoja. En kykene edes päästämään Hänen jalkineitansa. 

Kunniakas profeetta, Sinut nähdessään kaikki syntiset naiset, publikaanit ja riettaat, kiiruhtivat 
tykösi ja ottivat Sinulle kasteen saaden opetusta vaelluksesta Kristuksen tykö. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Morsian Neitsyt, tempaa palvelijasi kaikesta hirveydestä, kun me turvaamme Sinun 
vastustamattomaan suojaasi. Pelasta meidät uhkaavasta, hirveästi kadotuksesta. 

6. veisu. Pyhien kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Pyhitetty isä, taistellen miehuullisesti Kristuksen kirkon puolesta Sinä surmasit rukoustesi nuolilla 
hulluuden nimen kantajan. 

Autuaaksi ylistettävä Johannes, elämän viiniköynnöksen kalliina oksana Sinä kannoit Herrallesi 
runsasta hedelmää. 

Kallis Paavali, jumalisesti Sinä pyysit päästä eroon kaupunkien kuningattaresta, kun se rikollisesti 
hylkäsi kuvien kumartamisen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me rukoilemme Sinua, ainoata, joka sanan kautta synnytit lihassa Sanan: Pelasta meidän sielumme 
vihollisen ansoista! 

Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Edelläkävijän kontakki, 5.säv. 

Edelläkävijän kärsimä kunniakas mestaus | tapahtui jumalallisen kaitselmuksen mukaan, | jotta hän 
tuonelassakin olisi Vapahtajan tuloa saarnannut. | Itkeköön Herodias, | koska hän on pyytänyt 
laitonta murhaa, | sillä ei hän mieltynyt Jumalan lakiin || eikä rakastanut iankaikkista, vaan 
petollista ajallista elämää. 
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Synaksario 

Saman kuun 30:nten päivänä muistelemme Konstantinopolin pyhiä patriarkkoja Aleksanteria, 
Johannesta ja Paavali uutta. 

Säkeitä 

Aleksanteri, jättäen lihan siteet Sinä tulit Herran papiston sitojaksi. 

Synkeät on kirkon kasvot, kun se on menettänyt Johanneksen. 

Jättäessään elämän tiet Paavali löysi levähdyksen elämän vaivoista. 

Kolmantenakymmenentenä kolmikko astui Kolminaisuuden eteen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjää ja ihmeiden tekijää Fantinosta. 

Säkeitä 

Vaikka ihmeiden tekijä Fantinos painuikin maan alle, hän sataa meille ylhäältä ihmeitten mannaa. 

Kolmantenakymmenentenä Fantinos hävisi elämästä. 

Samana päivänä muistelemme kuuttatoista pyhää marttyyria Thebaiksesta. 

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

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

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Väkevänä nousten Herodesta vastaan Sinä, kunniakas Edelläkävijä, huusit häntä nuhdellen: Sinun 
ei ole lupa verisukulaisesi puolisoa, vaan se on laitonta. Mutta sitä kestämättä Herodes katkaisi 
hänen kaulansa. 

Kunniakkaana profeettana Sinä tunsit Herran jo ennen syntymää ja näytit Hänet kaikille Jumalan 
Karitsana. Sinä kutsuit kaikkia jumalisuuteen huutaen Herralle: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Kunniakas Edelläkävijä, valmistautuessasi autuaaseen loppuun Sinä lähetit oppilaasi Kristuksen, 
Jumalan tykö kysymään Häneltä: Sinäkö olet Herra, joka tulet pelastamaan, vain odotammeko 
toista? 

Kristus sanoi oppilaille: Menkää ja sanokaa Johannekselle: Katso, kuolleet nousevat ylös, kuurot 
kuulevat, pitaliset puhdistuvat ja rammat kulkevat kuin peurat. 

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

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

Kunniakas piispa Aleksanteri, Sinä osoittauduit ylhäisen, ylijumalallisen Kolminaisuuden 
salaisuuksien tuntijaksi puhtaasti Häntä palvellessasi ja jatkuvasti veisatessasi: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Kristus osoitti Sinut, Johannes, oppien aarteeksi ja ihmeitten lähteeksi. Sinä jaat Jumalan 
tuntemisen rikkautta niille, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalallisen Paavalin nimen kantajana Sinä, autuas, vietit hänen laillaan enkelten vertaista elämää, 
ja Kristus antoi sanojen ehtymättömän rikkaudella Sinulle, kun huusit: Kiitetty olet Sinä, Kristus, 
iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitseellisestä kohdusta lihaan tulleena Sinä ilmestyit meidän pelastukseksemme. Sen tähden 
tietäen Äitisi Jumalansynnyttäjäksi me huudamme kiitollisina: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

8. veisu. Edelläkävijän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä, maineikas, olet Vanhan ja Uuden lain profeettana yläpuolella kaikkien profeettain. Sinä et 
ollut tuulten heiluttama ruoko, vaan seisoit järkkymättömänä huutaen: Kiittäkää Herraa ja korkeasti 
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Nähdessään irstaan Herodiaksen tyttären tanssimassa riettaan himon hullaannuttama kurja Herodes 
sanoi: Mitä pyydätkin, sen vannon antavani, jopa puolet valtakunnastani. Ja tuo pyysi Edelläkävijän 
päätä. 

Johanneksen ollessa vankilassa iloitseva Herodes juomansa vankina. Silloin säädytön tyttö tanssi ja 
oltuaan mieleen sai Edelläkävijän kalliin ja pyhän pään, jonka vei äidilleen kuin kallisarvoisen 
lahjan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, pelasta kaupunkisi kaikesta uhasta ja vahingosta, maanjäristyksestä, raakalaisten 
hyökkäyksestä ja iankaikkisen tulen peljättävästä rangaistuksesta, sillä Sinut me, kaikki kristityt, 
olemme saaneet pelastukseksemme Jumalan jälkeen. 

8. veisu. Pyhien kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Papit, veisuin ylistäkää Häntä, | joka ennen kaikkia aikoja on syntynyt Isästä | ja viimeisinä 
aikoina tullut lihaksi Äidistä! || Ihmiset, korkeasti kiittäkää Häntä kaikkina aikoina!" 
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Troparit 

Kaiken lääkitsevällä rukouksellasi Sinä, Jumalassa viisas Aleksanteri, surmasit inhottavaan 
paikkaan jumalattoman Areioksen. Häpäisijän toimitit niin kuin Juudaksen silmukkaan. 

Jumalaa vastustavan Kristuksen viitan repijän Sinä paiskasit maahan kavaltajana ja nyt hän valittaa 
oikeudenmukaisesti kuoltuaan tuonelassa epäoikeudenmukaisten sielujen kohtaloa. 

Autuas Johannes, pidättyväisyydessä Sinä osoittauduit lihattoman kaltaiseksi, valvomisessa 
melkein verettömäksi ja opetuksessa paratiisin lähteeksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Mikä ihmiskuoro ei ylistäisi veisuin selittämätöntä synnytystäsi, oi Maria? Sillä Sinä, aina siunattu, 
olit neitsyt niin ennen synnytystä kuin sen aikanakin. 

Irmossi 

"Papit, veisuin ylistäkää Häntä, joka ennen kaikkia aikoja on syntynyt Isästä ja viimeisinä aikoina 
tullut lihaksi Äidistä! Ihmiset, korkeasti kiittäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Edelläkävijän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas 
Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!" 

Troparit 

Inhottava juominen, rietas syöminen ja suloton tanssi lumosivat kurjan hirveään himokkaaseen 
kiihkoon ja hulluuden palkaksi hän antoi Edelläkävijän pään, jonka arvoinen ei koko maailmakaan 
ole. Pelottava salaisuus! 

Voi, kuinka hirveä Herodes ei pelännyt erehtymätöntä Tuomaria! Hulluudessaan hän hautoi 
sielussaan kavalasti Kastajan murhaa kestämättä nuhteita, ja saatuaan tilaisuuden mestasi 
vanhurskaan. 

Herran viisas Edelläkävijä, elettyäsi maan päällä enkelin tavoin Sinä astuit maasta totisesti pyhään 
enkelin lailla. Muista korkeudessa ylistystäsi veisaavia, oi kunniakas, rukoile rikkomusten päästöä 
ja anna meille rauha ja armo. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Poika, pitkämielinen ja armorikas Herra, pelasta palvelijasi Kastajasi anomusten ja 
synnyttäjäsi ja kaikkien pyhien rukousten kautta. Anna ihmisiä rakastavana korkeudesta voiton 
merkit hallitsij

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

"Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, | Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen 
sanan kautta synnyttänyt totisen Jumalan, | Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, || me 
herkeämättömin kiitosvirsin ylistämme." 
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Troparit 

Herra, oikein on ylistää nyt autuaaksi lain mukaista ja totisesti jumalallista oppilastasi piispa 
Aleksanteria, joka kuuliaisena elävöittäville sanoillesi osoittautui pyhittäjäksi, sävyisäksi ja 
siveäksi. 

Oi Jumalan autuuttama autuas isämme Johannes, sanomaton rakkaus teki Sinut, kunniakkaan, 
salaisuuksien tarkaksi tuntijaksi, salaisuuksien opettajaksi ja jumalallisten oppien saarnaajaksi ja 
Kolminaisuuden palvelijaksi. 

Kaikki me ylistämme yhteen ääneen autuaaksi Sinua, isä Paavali, kaunatonta ja pyhää paimenta, 
nuhteetonta, puhdasta ja saastatonta uskon saarnaajaa ja oikeauskoisuuden opettajaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas ja moitteeton, Sinä hyvän tuoksun astia, rukoile Kristusta, jonka synnytit, että Hän 
antaisi hallitsijoillemme voiton ja vapauttaisi kansansa orjuuden ikeestä. Sinua me lakkaamatta 
suuresti ylistämme. 

Irmossi 

"Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, | Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen 
sanan kautta synnyttänyt totisen Jumalan, | Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, | me 
herkeämättömin kiitosvirsin ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Järjetön, rikollinen Herodes katkaisi Edelläkävijän jumalallisen ja pyhitetyn pään, | kun ei kestänyt 
sen nuhteita. | Valittakoon tuo kurja tehtyään rikollisen murhan, | mutta me kunnioitamme veisuin 
kallista päätä || ja ylistämme Kristuksen Kastajaa hänen arvonsa mukaisesti. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas, vaikka koko sanallinen luonto | onkin kykenemätön ylistämään Sinua, 
Jumalansynnyttäjää, | sillä selvästi Sinä olet yläpuolella koko luomakunnan, | niin saamme yrittää 
voimiemme mukaisesti. | Ota siis minultakin vastaan lyhyt veisu, || niin kuin Poikasi kerran otti 
vastaan lesken rovot. 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 8.säv. 

Oi Vapahtajan edelläkävijä, | vaikka Herodes tekikin murhan kautta lopun Sinusta, totuuden 
saarnaajasta, | niin Sinun suusi kirkas lamppu säteili ihanasti tuonelassa oleville uskon valkeutta. || 
Rukoile siis armahdusta meidän sieluillemme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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