
Toukokuun 26. 
Pyhän apostoli Karpoksen, yhden 
seitsemästäkymmenestä muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 3.säv. 

Altistaen mielesi jumalalliselle valistukselle Sinä, autuas, | sait valistuksen ja lähdit saarnaamaan 
Kristuksesta. | Sinä opetit ihmiset uskomaan Häneen, ihmisiä rakastavaan. || Rukoile nytkin, että 
meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Osoittautuen jumalallisen valistuksen kautta kirkkaaksi tähdeksi | Sinä, autuas, valistat aina 
opetuksillasi maan ääret | ja armossa hajotat joka päivä sairauksien usvan. || Rukoile nytkin, että 
meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Täydellisesti Sinä, marttyyri, | kannoit veretöntä uhria Jumalalle | ja tulit itse Hänen tähtensä 
uhratuksi. | Tuoksuvana uhrilahjana Sinut kannettiin hengelliselle pöydälle. | Oi Jumalan valitsema 
apostoli Karpos, || rukoile siis, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 3.säv. 

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

Aamupalveluksessa 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän jumalallisella rakkaudella kuulua Karposta. 
Josefin runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv. 

"Minä veisaan Sinulle, | Herra minun Jumalani, | sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta || ja 
hukutit faraon sotavaunut ja voiman."

Troparit 

Oi apostoli, täytä esirukoustesi kautta jumalallisella valkeudella meidät, jotka rakkaudella vietämme 
valoisaa, pyhitettyä, kunniakasta ja kallista muistoasi. 

Kokonaan Herraan tukeutuen sinä, apostoli, säilytit Hänen puhtaat lakinsa rikkomattomina ja opetit 
lain rikkojille lain mukaisuutta. 

Sinä, autuas ja pyhitetty, rakastit ymmärryksen ylittävää mieltä, sait salaisen näkemisen kautta 
mieleesi kirkkauden ja valistit maailman.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, ainainen Neitsyt ja Äiti, synnytit selittämättömästi neitseenä ja uudistit luonnon lait. Sen 
tähden me ylistämme Sinua autuaaksi.

3. veisu. Irmossi

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Oi autuas, Sinun Jumalan innoittama kielesi oli Hengen käyttämä lyyra, kun se kertoi meidän 
Vapahtajamme ja Jumalamme valtasuuruudesta. 

Kun Sinulla, Karpos, oli ohjaajanasi ja selvänä vahvistajanasi aluton Sana, Sinä osoitit 
jumalankieltäjille pelastuksen polut. 

Sinä, kunniakas Karpos, kestit monia vainoja ja ahdistuksia julistaaksesi Jumalan valitsemana 
piispana luomakunnalle pelastuksen sanomaa.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Jumalansynnyttäjä, synnytit uutena lapsukaisena Hänet, joka on ennen kaikkia aikoja 
sanomattomasti koittanut Isästä. Sen tähden me ylistämme Sinua. 

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa."

Katismatropari, 3.säv. 

Viisas Karpos, saatuasi Lohduttajan jumalallisen valistuksen | sinä valistit tietämättömyyden 
pimeydessä olleet. | Siirryttyäsi ylhäiseen valtakuntaan, | Sinä nyt seisot kaikkien Kuninkaan 
edessä, rukoillen joka päivä, || että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon.

Ja juhlan katismatropari 

4. veisu. Irmossi

"Sinä, oi Laupias, | nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan | ja kansat 
alistuivat, | sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, || olet väkevyyteni ja ylistysvirteni." 

Troparit 

Sinä, Jumalassa viisas apostoli, rakensit uskovaisten joukon jumalisuuden kalliolle ja teit heistä 
Pyhän Hengen temppeleitä. 

Kasteen kautta Sinä, Jumalan julistaja, uudistit tahallisen turmeluksen vanhentamat ihmiset ja 
pelastit heidät, kun he ylistivät Kristusta meidän Jumalaamme. 
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Sinä, Jumalassa viisas, esitit salaisuuden, joka on hyveellä kattanut taivaat, ja houkuttelit pakanat 
pimeydestä tietoon. 

Monesti Sinä, Karpos, matkasit maailman valistajan Paavalin kanssa ja osoitit ihmisille 
jumalisuuteen johtavat tiet.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalankantaja näki Sinut, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, hengellisesti suurena ja varjoisana vuorena, 
jolta meidän Jumalamme tuli lihassa. 

5. veisu. Irmossi

"Oi Herra, lähetä meille valistuksesi! | Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimeydestä, || ja anna  
meille taivaasta Sinun rauhasi!" 

Troparit 

Parhaan puutarhurin tavoin Sinä, Kristuksen saarnaaja apostoli, osoitit ihmisille elämän puun, josta  
nauttiva saa elää iankaikkisesti. 

Tultuasi pakanoitten saarnaajaksi, apostoliksi, puhtaaksi opettajaksi, salaisuuksien palvelijaksi ja 
pyhäksi julistajaksi Sinä, Karpos, seisot nyt iloiten Herran edessä. 

Sinä, piispallinen apostoli, nousit idästä laskemattomana valistajana kirkastamaan puheittesi sätein 
ja pyhitetyin elintapoinesi koko maailman. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi siunattu, puhdista minut nyt sielun ja ruumiin saastasta laupiaalla viittauksellasi, että voisin 
veisuin suuresti ylistää Sinua, veisuin ylistettävää, velvollisuuteni mukaan. 

6. veisu. Irmossi

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Sinun jäännöstesi arkusta, oi piispa, kumpuaa jumalallisen armon kautta parannusten hedelmiä 
tarpeessa oleville, ne puhdistavat himot ja hukuttavat saastaiset henget. 

Kunniakas Karpos, Sinun sanasi pelastivat ihmiset järjettömyydestä ja suuret ihmetekosi ohjasivat 
eksyneet jumalisuuteen. 

Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä, apostoli, tuhosit korkeutta vastaan pilkkaavan 
lohikäärmeen ja pelastit sen tuhoamat. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Tuskattomasti Sinä, nuhteeton, synnytit Luojan, joka ottaa pois meidän tuskamme ja vaivamme ja 
suo ihmiskunnalle tuskattoman nautinnon. 

Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon 
vatsassa ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!"

Juhlan kontakki 

Synaksario 

Saman kuun 26. päivä muistelemme pyhää ja kunniakasta apostoli Karposta, yhtä 
seitsemästäkymmenestä apostolista. 

Säkeitä 

Kantaen Herralle otollisia hedelmiä, Sinä, Karpos, kestit kuoleman hetken kuin sadonkorjuuajan. 

Kahdentenakymmenentenä kuudentena Karpos lensi kauaksi maasta. 

Samana päivänä muistelemme pyhää apostoli Alfeusta ja pyhiä marttyyreja Aberkiosta ja Helenaa. 

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

7. veisu. Irmossi

"Aabrahamin lapset | polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä | ja riemuiten 
veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Sinä, salaisuuksien papillinen palvelija Karpos, karkotit sairauksia sanalla ja paransit vaivoja  
pelkällä sinetillä julistaen pelastavaa sanomaa ja valistaen pimeydessä olevat. 

Oi viisas, pelkäämättä ruhtinaitten vihaa Sinä astuit rivakasti tuskalliselle taistokentälle huutaen: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Herran kaitselmuksesta Berroia sai Sinut, Karpos, erinomaiseksi piispakseen, joka kaitsit sitä 
jumalallisella valppaudella. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Taivaita avarampana Sinä, Neitsyt, otit kohtuusi sijoittumattoman Sanan, joka lunastaa ihmissuvun 
kaikista ahdistuksista. 
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8. veisu. Irmossi

"Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti Kristusta Jumalaa, | joka ristille lihassa 
naulittuna || näytti meille pelastuksen aseen!" 

Troparit 

Palvellen jumalallisissa kirjeissä viisasta ohjaaja Paavalia Sinä, piispa, toimitit pelastavia oppeja 
pelastuville. 

Sinä, ylistettävä, osoittauduit koko maailman saarna valkeudella valaisevaksi kirkkaaksi koitoksi 
hävittäen tietämättömyyden syvän pimeyden.

Sinä, viisas, teit ihmeitä kutsumalla avuksi Isää, Henkeä ja lihaksi tullutta Sanaa, ja niin taivutit 
pakanoitten viisaat palvelemaan kolmipersoonaista olemusta.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä, Sinä osoittauduit taivaaksi, sillä Sinusta meille koitti vanhurskauden Aurinko, 
joka valistaa meidät Jumalan tuntemisen valkeudella. 

Irmossi 

"Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti Kristusta Jumalaa, | joka ristille lihassa 
naulittuna || näytti meille pelastuksen aseen!" 

9. veisu. Irmossi

"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: | Jumala tuli Sinun kupeistasi. | Hän ilmestyi maan 
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. || Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä."

Troparit 

Nähtyäsi seitsemänkymmenen opetuslapsen joukkoon luettuna lihaan pukeutuneen Jumalan 
nousevan kunniassa korkeuteen Sinä, Karpos, lähdit heidän kanssansa osoittautuen jumalalliseksi 
saarnaajaksi. 

Sinut, jumalallinen Julistaja Karpos, lähetettiin kuin lammas susien keskuuteen, ja Sinä johdatit 
heidät pelastuksen totisella sanalla tietoon ja muutit heidän mielensä jumalisuuteen. 

Jumalallinen julistaja, apostoli Karpos, Sinä osoittauduit enkelten ja ihmeellisesti jumalisuudessa 
täydellistyneitten apostolien ja marttyyrien kumppaniksi. Karkeloidessasi nyt riemuiten heidän  
kanssansa, muista meitäkin. 

Karpos, Sinä pyhitit askeleillasi maan julistaen pyhää evankeliumia uskolla. Niin Sinä johdatit 
sieluja elämän antavan sanan yhteyteen, ja sait sen tähden taivaallisen perinnön. 



Jumalansynnyttäjän tropari 

Me kannamme Sinulle, Neitsyt, Gabrielin tervehdystä huutaen: Iloitse, Sinä keveä pilvi! Iloitse, 
Sinä maa, joka viljelemättä kannoit ihanan tähkän, luomakunnan ravitsijan! 

Irmossi 

"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: | Jumala tuli Sinun kupeistasi. | Hän ilmestyi maan 
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. || Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä." 

Juhlan eksapostilario 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 
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