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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Me tunnemme Sinut niin nimeltäsi kuin toimiltasikin Jumalan ihmiseksi, / sillä Sinä loistit hyveissä 
eläen maan päällä mittaamattomassa köyhyydessä ja puutteessa. / Ihmeillä Sinä vakuutit uskovaisia. 
// Rukoile siis, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Virvoittavalla  rakkaudella  Sinä,  Aleksios,  /  sammutit  lihan  polttavan  rakkauden,  /  Sinä  vaihdoit 
hääkammion  totiseen  kammioon,  /  ruumiin  hekuman  enkelten  kaltaisuuteen.  //  Rukoile  heidän 
kanssansa, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Sinä,  viisas,  pysyit  tuntemattomana  ahdistuksessa  jalojen  vanhempiesi  portilla  /  omien 
palvelijoittesi häpäisemänä pitkän ajan, / mutta kuoltuasi tulit ilmi tekemissäsi ihmeissä // parantaen 
sairauksia ja karkottaen saastaisia henkiä. 

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

Iloitse,  oi  puhdas,  Sinä  outo  sanoma!  /  Iloitse,  Jumalan  istuttama  pyhä  paratiisin  puu!  /  Iloitse, 
pahojen  henkien  hävitys!  /  Iloitse,  kaksiteräinen  miekka,  joka  oudolla  synnytykselläsi  katkaisit 
vihollisen  pään!  /  Oi  ylen  nuhteeton  ja  pyhä,  kutsui  takaisin  meidät,  //  jotka  olemme  joutuneet 
muukalaisuuteen! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun Neitsyt näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi, / hän valittaen huusi Sinulle: / Oi 
suloinen  lapseni, miksi  kärsit  vääryydellä?  / Kuinka Sinä,  joka olet  ripustanut  koko maan  vesiin, 
riiput  puulla?  /  Minä  rukoilen:  Älä  jätä  minua,  Äitiäsi  ja  palvelijatartasi,  yksin,  //  oi  armorikas 
Hyväntekijä! 

Troparit, 4.säv. 

Viisas  Aleksios,  /  Sinä  kasvoit  kuulusta  ja  maineikkaasta  juuresta,  /  puhkesit  kukkaan 
kuninkaallisesta  ja  loistavasta  kaupungista.  / Ylenkatsoen  kaikkea  katoavaisena  ja  turmeltuvana  / 
Sinä  kiiruhdit  liittymään  Kristukseen  ja  Herraan.  /  Rukoile  alati  Häntä  //  meidän  sielujemme 
puolesta. 

Aamupalveluksessa 

Kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Sinua, autuas, Jumalan ihmistä. Josef. 

1. veisu. 2.säv. Irmossi 

"Meren  syvyyteen  kukisti  muinoin  faraon  koko  sotajoukon  /  kaikki  väkevä  voima,  /  kun  taas 
kaikkipahan synnin / hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, // joka on suuresti kunnioitettu." 

Troparit 

Nuoruudestasi  asti  Sinä,  viisas  Aleksios,  vaelsit  ahdasta,  nuhteetonta  ja  pyhitettyä  tietä.  Avarra 
minunkin ahdistukseni, että voisin ylistää Sinua, joka nyt asut paratiisin avaruudessa.
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Sinä, autuas, antauduit kokonaan Jumalalle jättäen lihan ja maailman katoavan rikkauden. Sinä pidit 
parempana taivaallista, pysyvää rikkautta, joka tuottaa Siionin iankaikkisen kaupungin. 

Syntyessäsi Samuelin tavoin Sinä, autuas, lopetit äitisi kohdun hedelmättömyyden. Sinun sydämesi 
kohdussa  sikisi  puhdas  pelko  ja  Sinä  synnytit  pelastuksen  hengen  jumalallisissa  hyveissä  uskon 
kautta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan aluton Poika otti Sinut, Neitsyt, kaltaiseksemme  tulemisen  alkusyyksi,  havaittuaan  yksin 
Sinut koko luomakunnasta puhtaaksi. Sen tähden me, kaikki sukupolvet, ylistämme Sinua autuaaksi 
veisuin. 

3. veisu. Irmossi 

"Erämaa,  hedelmätön,  pakanallinen  seurakunta,  /  puhkesi  niin  kuin  lilja  kukoistukseen  Sinun 
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra." 

Troparit 

Puhtauden  rakkauden  haavoittamana  Sinä  vaihdoit  häähuoneen  taivaalliseen  ja  naisen  sulot 
suloiseen enkelten kaltaisuuteen. 

Isä Aleksios, Sinä  jätit elämän hämmingit  ja rikkauden taakan  ja  tulit  isänmaassasi muukalaiseksi 
esikuvanasi Kristuksen köyhyys. 

Kyynelin,  vaivannäöllä  ja  pidättyväisyydellä  Sinä  tavoittelit  hyvyyttä.  Siitä  tulee  tiedon  valkeus, 
joka jakaa sydämeesi himoista vapautumisen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän,  joka  on  korkeuksissa  näkymätön  enkeleillekin,  tuli  Sinusta,  puhdas,  näkyväksi  täydellisenä 
ihmisenä hankkiakseen takaisen tuhoutuneen maailman. 

Katismatropari, 8.säv. 

Nähdessämme  hengellisesti  vaivannäkösi  ja  tuskasi,  oi  viisas,  autuas  Aleksios,  /  me  kaikki 
uskovaiset  täytymme  kaikkinaisella  hartaudella.  /  Sydämellisellä  rakkaudella  me  innoitumme 
jumalallisin  veisuin  kiittämään  ja  ylistämään  kaikkien  Herraa,  /  lauluin  kunnioittamaan  Sinua  ja 
uskolla  huutamaan  Sinulle,  Herran  palvelijalle:  //  Rukoile  Kristus  Jumalaa,  että  Hän  antaisi 
rikkomusten päästön meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... 3.säv. 

Pyhästi  Sinä,  isä  Aleksios,  jätit  maailman  ihanuudet  /  vaihtaen  selvästi  katoavaisen  rikkauden 
katoamattomaan  ja  pysyvään.  /  Sen  tähden  me  ylistämme  Sinua  kaikkien  pyhien  kanssa  /  ja 
vietämme pyhästi muistojuhlaasi // anoen Sinun rukoustesi kautta suurta armoa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv.
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Oi  puhdas,  Jumalan  armoittama  Valtiatar,  /  käsittämätön  ja  ymmärryksen  ylittävä  on  Sinussa 
toteutunut peljättävä salaisuus,  / sillä kuvaamaton sikisi Sinussa /  ja Sinä synnytit Hänet puhtaista 
veristäsi  lihaan  pukeutuneena.  /  Oi  puhdas,  rukoile  Häntä  aina  Poikanasi,  //  että  Hän  pelastaisi 
meidän sielumme. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Kun synnyttäjäsi näki Sinut, Kristus, pahantekijän tavoin ristille ylennettynä, / hän valitti katkerasti 
ja  sanoi  näin:  / Voi! Kuinka  lainrikkojakansa  ei  yhtään  säälinyt  Sinua,  /  joka  säälit  sitä  suuressa 
armossasi? // Oi ainoa synnitön, älä jätä minua yksin maailmaan. 

4. veisu. Irmossi 

"Herra,  Sinä  et  tullut  meidän  tykömme  lähettiläänä  etkä  enkelinä,  /  vaan  itse  ilmestyit  meille 
Neitseestä  lihaksi  tulleena  Jumalana  /  ja  pelastit  koko  minun  ihmisluontoni.  /  Sen  tähden  minä 
huudan Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi." 

Troparit 

Sinä,  autuas,  kestit  köyhyyden  ryhtyen  kerjäläiseksi  köyhän  Lasaruksen  tavoin,  sillä  jumalallinen 
rakkaus innosti sydämesi halajamaan taivaallista rikkautta. 

Autuas  Aleksios,  Sinä  halasit  yksinkertaista  ja  huoletonta  elämää  syöden  ruokaa  kerran  viikossa 
odottaessasi katoamatonta, pysyvää nautintoa. 

Sinä, kunniakas, halusit  tehdä sydämesi  Jumalan  temppeliksi  ja oleskelit mielelläsi Jumalan Äidin 
huoneessa katsellen taivaallista ihanuutta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  Neitsyt,  imetit  maidon  antajaa.  Minä  rukoilen:  Ravitse  nytkin  nälkäinen  ja  ahdistunut 
sydämesi kaikkinaisella tiedolla ja jumalallisella katumuksella. 

5. veisu. Irmossi 

"Kristus  Jumala,  / Sinä  tulit  Jumalan  ja  ihmisten  välimieheksi,  /  sillä Sinun kauttasi, oi Valtias,  / 
meillä on pääsy tietämättömyyden pimeydestä // valkeuden alkulähteen, Sinun Isäsi, tykö." 

Troparit 

Pyhillä  kyynelvirroilla  Sinä  alati  kastelit  sieluasi  ja  viljelit  totisesti  satakertaisen  tähkän,  jonka 
säilytit hyvin kuolemattomalle viljelijälle. 

Sinä, ylistettävä isä, elit maan päällä lihattomien esimerkin mukaisesti suuressa pidättyväisyydessä 
ja kiinteästi rukoille. Niin Sinä tulit valkeudeksi. 

Rukoustulella Sinä,  viisas,  poltit  synnin  aineen  ja  valvomalla  nukutit  kaiken  hekumallisuuden.  Ja 
kun nukuit, Sinä siirryit illattomaan valkeuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari



5 

Hän,  joka  asuu  valkeudessa,  asettui  asumaan  Sinun  kohtuusi,  oi  puhdas,  ja  otti  omaksensa 
tietämättömyyden  pimeyteen  hukkuneen maailman.  Rukoile,  että Hän  valistaisi  kaikki  ylistystäsi 
veisaavat. 

6. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Kristuksen asumus, aviota tuntematon Neitsyt ilmaisi Sinut Jumalan salatuksi eläväksi temppeliksi, 
ja antoi kunnia Sinulle, joka halusit kätkeytyä. 

Jumala  otti  Sinun  rukouksesi,  oi  autuas,  vastaan  suitsutuksen  tavoin.  Sen  tähden Sinä  elämässäsi 
levitit Hengen armosta hyvää tuoksua uskovaisten mieliin. 

Kristus  palautti  Sinut  pyhän  vaelluksen  kaunistamana  kotimaallesi  vastoin  tahtoasikin,  sillä  Sinä 
vältit ajallista kunniaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Luomakunnan  Luoja  uudisti  luonnon  lait,  syntyi  sanoin  selittämättömästi  Sinusta  ja  jumaloitti 
minut mittaamattomassa armossansa. 

Kontakki, 4.säv. 

Viettäessämme tänään autuaan Aleksioksen puhdasta juhlaa / ylistäkäämme hartaasti häntä veisuin 
ja lausukaamme: // Iloitse, Sinä pyhittäjien ihana kaunistus! 

Iikossi 

Kuka  voisi  arvon  mukaisesti  kiittää  puhtaita  hyveitäsi  /  ja  riittävästi  niitä  veisuin  ylistää,  oi 
Jumalassa  viisas  Aleksios?  /  Ymmärtäväisyyttäsi,  kärsivällisyyttäsi,  sävyisyyttäsi, 
pidättyväisyyttäsi,  /  lakkaamatonta  veisuutasi,  suunnatonta  vaivannäköä  ja  mittaamatonta 
nöyryyttäsi, / joiden kautta Sinä tulit enkelten vertaiseksi, / ja nyt Sinä rukoilet aina koko maailman 
puolesta.  /  Sen  tähden  Sinä,  pyhittäjä,  /  saat  nyt  kuulla  kaikilta  uskovaisilta:  //  Iloitse,  Sinä 
pyhittäjien ihana kaunistus! 

Synaksario 

Saman  kuun  seitsemäntenätoista  päivänä  muistelemme  pyhittäjäisäämme  Aleksiosta,  Jumalan 
miestä. 

Säkeitä 

Yksin Sinua kutsuttiin maan päällä Jumalan ihmiseksi, ja yksin Sinulla, isä, on taivaassakin jotakin 
uutta. 

Seitsemäntenätoista Sinä, Aleksios, saavutit kuoleman.
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Samana päivänä muistelemme myös pelättävää maanjäristystä, joka ihmisrakkauden tähden kohtasi 
meitä  ja  josta  ihmisiä  rakastava  Herra  pelasti  meidät  vastoin  odotustakin.  Se  tapahtui  kuningas 
Konstantinoksen aikana. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Paulos surmattiin tulessa pyhien ikonien tähden. 

Säkeitä 

Kiihko ikonien puolesta poltti Paulosta, ja niiden tähden hänelle sytytettiin pätsin tuli. 

Samana päivänä pyhittäjä Teosteriktos, Tunnustaja, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Teosteriktos, anna elämästä lähdettyäsikin esirukoustesi tuki uskovaisille. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"Rikollisen  hirmuvaltiaan  jumalanvastainen  käsky  /  sytytti  korkealle  leimuavan  liekin,  /  mutta 
jumalaa  pelkääväisten  nuorukaisten  suojaksi  /  vuodatti  hengellisen  kasteen  Kristus,  //  kiitetty  ja 
korkeasti kunnioitettu." 

Troparit 

Sinä,  pyhittäjä,  pysyttelit  vanhempiesi  portilla  täysin  tuntemattomana  kestäen  palvelijain 
ylenkatseen ja hirveästi ivattuna suuren köyhyyden ahdistuksessa. 

Sinä, pyhittäjä, kuoletit  lihan mielen nähdessäsi vanhempasi, mutta heistä välittämättä, Sinä kestit 
luonnon väkivallan ja Sinua ahdistavien monien palvelijain häpäisyn. 

Voi ihmettä! Kuinka Sinä, Aleksios, pysyitkään alati köyhyydessä äärettömän nöyryyden rikkauden 
keskellä!  Kuinka  Sinä,  viisas,  kestitkään  palvelijoittesi  ivan  ja  pilkan,  kun  he  eivät  tunteneet 
vaellustasi! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  nuhteeton,  tulit  suuren  salaisuuden  palvelijaksi,  sillä  Sinä  annoit  ruumiin  Jumalalle,  joka 
lunastaa  meidät  suuresta  pahuudesta,  kun  me  ylistämme  Sinua,  puhdasta,  siunattua  ja  Jumalan 
armoittamaa. 

8. veisu. Irmossi 

"Jumalan  käskystä  oli  tulisella  pätsillä  Babyloniassa  muinoin  kahdenlainen  vaikutus:  /  se  poltti 
kaldealaiset, mutta  langetti kasteen uskovaisten päälle,  jotka veisasivat:  // Kaikki  luodut, kiittäkää 
Herraa." 

Troparit 

Pysyttyäsi  vanhemmillesi  vieraana  Sinä,  kunniakas,  ilmaisit  salaisuuden  heille  lähtöhetkelläsi 
kunniaksi meidän Jumalallemme, joka antoi Sinulle ansiosi mukaisesti suuren kunnian.
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Suurella äänellä Herra paljasti koko Roomalle Sinut, kätketyn aarteen, joka makasit köyhän asussa, 
mutta rikastutit kaikki uskolla tykösi tulevat parannusten lahjoilla. 

Jumalan  viittauksesta  kansojen  ruhtinaat,  hallitsijat  ja  papit  kokoontuivat  hautaamaan  Sinut,  oi 
autuas pyhittäjä, ja he näkivät suuria hämmästyen niitä ihmeitä, joita Sinä teit Hengen jumalallisella 
voimalla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton,  Ihmisiä  rakastava  tuli  turmeluksetta  turmeluksettomasta  kohdustasi  uudistamaan 
meidät, jotka muinainen rikkomus oli turmellut, ja Hän pelasti kaikki synnin turmeluksesta. 

9. veisu. Irmossi 

"Aluttoman  Isän  Poika,  /  Hän,  Jumala  ja  Herra,  /  tuli  lihaksi  Neitseestä  ja  ilmestyi  meille  / 
valistaaksensa  pimeyden  vallassa  olevat  /  ja  kootaksensa  hajotetut.  //  Sen  tähden  me  korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme." 

Troparit 

Sinä, autuas pyhittäjä Aleksios, tulit otolliseksi näkemään Jumalan kunnian, kun Hän lopuksi antoi 
Sinulle kirkkaan kunnian, sillä näkemättömät näkivät valon ja ennen puhumattomat saivat puheen. 

Kun  Sinua,  isä,  kannettiin  haudattavaksi,  Sinä  säteilit  ihmeellisesti  auringon  tavoin  parannusten 
säteitä, karkotit pimeät himot ja valistit Jumalassa viisaat. 

Jumalan viittauksesta patriarkoista ensimmäinen, Kristusta rakastava hallitsija, ruhtinaat, vanhukset, 
nuoret  ja  munkkien  kuorot  kokoontuivat  hautaamaan  Sinua,  autuas,  ja  he  saivat  pyhityksen 
kosketuksestasi. 

Sinä  kohosit  hyveen  vaunuilla  ajaen  ja  pääsit  lepoon  sinne,  missä  ovat  pyhittäjien,  apostolien, 
marttyyrien, patriarkkojen ja kaikkien vanhurskasten joukot. Muistele heidän kanssansa meitä, jotka 
kunnioitamme Sinua, Aleksios. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Gabrielin sanoin me iloiten tervehdimme Sinua lausuen: Iloitse, Sinä viljelemätön maa! Iloitse, Sinä 
kirouksen  päästö!  Iloitse,  Sinä  elävän  veden  lähde,  pyhittäjien  kerskaus,  ainainen  Neitsyt 
Jumalansynnyttäjä! 

Eksapostilario, 3.säv. 

Voi  ihmettä! Timantin kovana Sinä, Aleksios,  /  pysyit pitkät ajat vanhempiesi portilla  //  luonnon 
väkivallan ja vanhempien ja puolison katkeran murheen Sinua murtamatta. 

Jumalansynnyttäjä eksapostilario, 3.säv. 

Sinä enkelten suloisuus, ahdistettujen ilo ja kristittyjen puolustaja, / Herran Äiti ja Neitsyt, puolusta 
minua // ja päästä minut iankaikkisista vaivoista. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, 1. hetki, ja päätös.
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