
Huhtikuun 8. 
Muistelemme pyhiä apostoleja 
seitsemänkymmenen joukosta 

Herodionia, Agabosta, Rufosta, 
Asynkritosta, Flegonia ja Hermestä 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Siipien kantamien kotkien tavoin te, maineikkaat, | kuljitte halki kaiken maan kylväen puhtaita 
opetuksia | ja kitkien armossa eksytyksen valhevehnää. | Te viljelitte runsaan hedelmän, || jota 
säilytetään iankaikkisesti hengellisissä aitoissa kuolemattomalle Viljelijälle. 

Ylistäkäämme autuaiksi Herodionia, Agabosta ja Asynkritosta, | Rufosta, Hermestä ja Flegonia, | 
viinipuun hedelmällisiä oksia, | joista meille kumpuaa pelastuksen suloutta. | Se ilahduttaa niiden 
janoiset sydämet, || jotka totisin uskoin viettävät heidän loistavaa muistoansa. 

Te Jumalan nähneet apostolit, | jumalisten ohjaajat, kirkon perustukset, | järkkymättömät 
linnoitukset, jumalisuuden satamat, | sanomattomien salaisuuksien palvelijat ja meidän sielujemme 
valistajat, | omaten taivaisiin yltävän mielen || te julistatte meidän omasta tahdostaan lihaksi tulleen 
Jumalamme kunniaa.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Sinä Jumalan turmelukseton, puhdas ja nuhteeton Äiti, | Sinä pyhyydessä vertaamaton, | älä hylkää 
minua, joka olet kaikkinaisen häpeällisen, | rikollisen ja hirveän teon inhottava ja saastainen keksijä. | 
Älä laske minua tuhoutumaan, || vaan päästä minut himoistani ja pelasta minut kääntyneenä.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Sinun sisimmästäsi käsittämättömästi lihan ottanut sääli ja armahti Sinua, oi puhdas, | kun Sinä itkit 
katkerasti ja valitit. | Poikanasi Hän antoi Sinulle virvoituksen ja lausui Sinulle: | Lakkaa 
kyynelehtimästä, Neitsyt ja Äiti, | sillä vaikka vapaaehtoisesti kärsinkin ja kuolen, | niin nousen ylös 
antamaan kunnian niille, || jotka puhtaasti ylistävät Sinua.

Palveluksen loppuosa. 

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme.

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukainen psalmiluenta, apostolien kanoni ja triodionit järjestyksessään. 

Apostolien kanoni, jonka akrostikon on: Punokaamme apostoleille jumalallinen sävelmä. Joosefin 
runo. 

1. veisu.  Irmossi, 3.säv.

"Hän, joka muinoin jumalallisella kädenojennuksella vedet yhteen paikkaan keräsi | ja Israelin 
kansalle meren kahtia jakoi, | on meidän Jumalamme, ja Hän on korkeasti ylistetty. | Hänelle ainoalle 
veisatkaamme, || sillä Hänen kunniansa on suureksi tullut."
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Troparit 

Juhlikaamme yhteen ääneen pyhien apostolien muistoa ja ylistäkäämme heitä veisuin riemuisin 
sieluin, sillä he rukoilevat ylen pyhää Sanaa antamaan meille laupeuden ja armon. 

Te kunniakkaat pyyhitte pois monijumalaisen hulluuden mädännäisyyden, paransitte kaikki 
pahentuneet sielut ja saatoitte ne pelastuneina kaikkien Luojan eteen. Sen tähden teitä ylistetään. 

Ylistettäköön veisuin autuaiksi kunniakasta Herodionia, Rufosta ja Agabosta, Flegonia, 
Asynkritosta sekä Hermestä, sillä he tulivat meidän Lunastajamme todellisiksi ystäviksi, viisaiksi 
apostoleiksi ja jumalallisiksi saarnaajiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi säälivä Jumalansynnyttäjä, Sinä apostolien kerskaus, taistelijoitten kunnia ja uskovaisten tuki, 
minä pyydän: vahvista minun mieli, joka horjuu eksyttäjän hyökkäyksistä rikkomusten 
pimentämänä. 

3. veisu. Irmossi

"Kaikkivaltias Herra, | joka olet olemattomuudesta olemiseen saattanut kaiken Sanalla luotavan | ja 
Hengellä täydelliseksi tehtävän, || vahvista minua Sinun rakkaudessasi." 

Troparit 

Te Jumalan Sanan jumalalliset opetuslapset, tulitte kirkon silmiksi ja aukaisitte monien silmät 
näkemään todellisen kauneuden. 

Autuas Rufos, Sinä osoittauduit Kolminaisuuden valoisaksi huoneeksi, Sinä hajotit maahan 
temppeleitä armon sanalla ja rakensit Herralle kirkkoja. 

Viisas Rufos, jumalallisella sanallasi Sinä kynsit sydämet, kylvit pelastavia oppeja ja keräsit 
runsaana tähkäpäänä pelastuneitten pelastuksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Hän, joka jumalalliselta luonnoltaan on lähestymätön, on nyt tullut lähestyttäväkseni ja 
yhdistynyt kokonaan ottamaansa lihaan suuren laupeutensa tähden. 

Irmossi 

"Kaikkivaltias Herra, | joka olet olemattomuudesta olemiseen saattanut kaiken Sanalla luotavan | ja 
Hengellä täydelliseksi tehtävän, || vahvista minua Sinun rakkaudessasi." 

Katismatropari, 1.säv. 

Tullen hengellisen Auringon säteiksi te, Jumalan valon täyttämät julistajat, | kirkastatte maan 
sanojenne säteillä | ja karkotatte armolla tietämättömyyden pimeyden. || Sen tähden me 
kirkastuneina ylistämme tänään, kirkkaana muistopäivänänne, teitä autuaiksi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.

Tuomari on lähellä, loppu jo ovella. | Valvo, sielu, ja huoaten sydämen syvyydestä huuda meidän 
Jumalamme Äidille: | Vapauta minut hirveistä rangaistuksista || ja saata minun lepopaikkaan, oi 
puhdas Valtiatar. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun Emo näki Sinut, Kristus, Karitsansa ristiltä riippumassa pahantekijäin keskellä, | hän huusi 
kyynelehtien ja katkerasti valittaen: | Rakas lapseni, mikä on tämä outo näky? || Sinä vastasit: Oi  
puhdas Äiti, tämä osoittautuu koko maailman elämäksi. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä osoitit meitä kohtaan voimallisen rakkautesi | antaessasi meidän edestämme kuolemaan 
ainokaisen Poikasi. | Sen tähden me kiittäen huudamme Sinulle: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun 
voimallesi." 

Troparit 

Kielellänne te, viisaat, tarjositte uskovaisille jumalallista parannusta, toimititte jumalattomuuden 
maan hävitykseen ja rakensitte sielut uskoon. Sen tähden ylistetään teitä autuaiksi. 

Sinun kauttasi, autuas Herodion, Patraksen kaupunki on pukeutunut loistavaan voimaan, sillä Sinä 
kaunistit ensimmäisenä sen istuinta säteillen Pyhän Hengen jumalallista valkeutta. 

Patraksen kaupunki sai Sinut, autuas Herodion, totisesti suureksi suojelijakseen, ja Sinä johdatit sen 
ylhäiseen Siioniin. Sen tähden se kunnioittaa Sinua jumalallisin sävelmin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, sikisi pyhitetyn sanan kautta Isän Sana, joka lunastaa ihmiset 
kaikesta sanomattomasta. Sen tähden me ylistämme Sinua alati jumalallisin sanoin suureen ääneen. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi näkymätön, ilmestyit maan päälle, | ja Sinä, oi käsittämätön, elit vapaaehtoisesti ihmisten 
kanssa. | Aamuvarhaisesta Sinun tykösi kiiruhtaen || me veisuin ylistämme Sinua, oi ihmisiä  
rakastava!" 

Troparit 

Jumalalliset apostolit, te saarnasitte Sanasta, joka tuli maan päälle pelastamaan eksyneen, ja niin te 
pelastitte kaikki ihmiset eksytyksestä. 

Ihmeellisesti Sinä, Jumalassa viisas Agabos, sait Jumalan runsaana vuodattaman profetian armon. 
Niin Sinä selvästi julistit ennalta tulevaa. 

Profeetta Agabos, Sinä ilmestyit ennustamaan Paavalille vainoa, kahleita ja kidutuksia, kun sidoit 
kätesi hänen vyöllään. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Ainoastaan Sinä olet maan päällä synnyttänyt ihmeellisen Lapsen, joka ainoana sovittaa meidät 
ainoan ikiaikaisen Isän kanssa. Sen tähden me kunnioitamme Sinua ainoana Jumalan Äitinä. 

6. veisu. Irmossi

"Syntien pohjaton syvyys ympäröi minua, | ja henkeni on nääntymäisillään. | Mutta ojenna  
voimallinen käsivartesi | ja pelasta minut, || niin kuin pelastit Pietarin, oi Johdattaja." 

Troparit 

Sana asetti teidät, jumalalliset apostolit, kirkkaiksi valaisimiksi valaisemaan maailman, hajottamaan 
pimeyden ja näyttämään pelastuksen tietä. 

Viisas Asynkritos, apostolien kerskaus ja Hyrkanian viisas suojamuuri, saarnaten kärsimyksistä 
vapaan kuolemasta Sinä, johdatit kuoletetut elämään. 

Hyrkania sai Sinut, Asynkritos, Hengen veden täyttämäksi virraksi, ja Sinun puhtaasti kastelemana 
se kantoi Herralle ihania vesoja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Lain arkki kuvasi Sinua, Jumalan Morsian, joka otit vastaan jumalallisen lain täyteyden ja synnytit 
sen lihassa pysyen synnytyksen jälkeenkin niin kuin ennen synnytystä ainaisena neitseenä. 

Irmossi 

"Syntien pohjaton syvyys ympäröi minua, | ja henkeni on nääntymäisillään. | Mutta ojenna  
voimallinen käsivartesi | ja pelasta minut, || niin kuin pelastit Pietarin, oi Johdattaja."

Jos on paasto, niin luetaan vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun kahdeksantena päivänä muistelemme pyhiä apostoleja seitsemänkymmenen joukosta 
Herodionia, Agabosta, Rufosta, Asynkritosta, Flegonia ja Hermestä. 

Säkeitä 

Rientäen evankeliumin hyvää tietä Herodion saavutti parhaan seppeleen. 

Sielujen pelastaja Herra kutsuu profeettaapostoli Agaboksen sielua. 

Sammutettuaan eksytyksen leimuavan liekin Flegon sai nähdä henget, joita Daavid kutsuu tulen 
liekeiksi. 

Suuri apostoli Paavali kutsuu Sinua, Rufos, totisesti valituksi, ja sen kiitoksen olet ansainnut. 

Kaikki ylistävät Asynkritosta, sillä Paavali tervehti häntä suun annolla. 

4



Herran kuolleelle opetuslapselle Hermekselle veistän hengellisen muistopatsaan sanoista. 

Kahdeksantena apostolit siirtyivät enkelten tykö. 

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista ei muinoin kumartanut kultaista kuvaa, | persialaista epäjumalaa, | vaan he  
veisasivat pätsin keskellä: || Siunattu olet Sinä, isäin Jumala!" 

Troparit 

Jumalan julistajat valistivat viisaasti ja perustivat hyvin uskon kalliolle pakanoiden joukot, jotka 
ennen olivat turhaan palvelleet kiviä. 

Pyhitetty Flegon, Sinä poltit jumalallisessa tulessa eksytyksen kaikki ohdakkeet ja sytytit kurjasti 
tukahtuneet sydämet Hengen lämmöllä. 

Kunniakas Flegon, saatuaan Sinut suureksi puolustajaksi, erinomaiseksi opettajaksi, valistajaksi ja 
oppaaksi Maratonin asukkaat kunnioittavat Sinua lakkaamatta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, tulit meille uudeksi elämän puun paratiisiksi. Siitä syöminen 
elävöitti kuolemaan joutuneet. 

8. veisu. Irmossi

"Babylonian pätsi ei polttanut nuorukaisia, | eikä Jumaluuden tuli tuhonnut Neitsyttä. | Sen tähden,  
uskovaiset, huutakaamme nuorukaisten kanssa: || Herran teot, kiittäkää Herraa!" 

Troparit 

Ylistettäköön tänään autuaiksi Agabosta, Flegonia ja Asynkritosta, Rufosta, kunniakasta Hermestä 
ja Herodionia, Sanan jumalallisia apostoleja, maailman valistajia ja pakanoiden opettajia. 

Autuas Hermes tuli koko Dalmatian oppaaksi ja valistukseksi, sillä hän loisti siellä kirkkaan 
auringon tavoin tehden suuria ihmeitä ja valistaen ennen sokaistuneita sydämiä. 

Kantaen Sanaa loistavana lamppuna Sinä, kunniakas Hermes, valistit vaikeuksien yöhön joutuneet. 
Tehden parannuksia ja suuria ihmeitä Sinä houkuttelit uskoon uskottomien paljouden.

Kolminaisuustropari 

Kolminaisuuden palvelijat, ylistäkäämme Isää, kumartakaamme uskolla Poikaa ja Pyhää Henkeä, 
yhtä kolmessa persoonassa yhdistynyttä, yksinkertaista ja jakamatonta jumaluutta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, olet meidän, palvelijaisi, puolustus ja häpeään joutumaton välittäjämme Poikasi ja 
Jumalan edessä. Pelasta, oi viaton, meidät vaaroista ja koettelemuksista, että uskolla ja rakkaudella 
voisimme aina ylistää Sinua.

5



Irmossi 

"Babylonian pätsi ei polttanut nuorukaisia, | eikä Jumaluuden tuli tuhonnut Neitsyttä. | Sen tähden,  
uskovaiset, huutakaamme nuorukaisten kanssa: || Herran teot, kiittäkää Herraa!"

9. veisu. Irmossi

"Veisuin me kunnioitamme ja ylistämme | pensaassa ja tulessa Siinailla lain antaja Moosekselle 
edeltä kuvattua, | ja kohtuunsa palamatta jumalallisen tulen ottanutta, || valon täyttämää,  
sammumatonta lamppua, totista Jumalansynnyttäjää!" 

Troparit 

Kokoontukaamme pyhitettyyn kuoron uskolla ja yksimielisin sieluin ylistämään hartaasti autuaiksi 
Hermestä ja Herodionia, Rufosta, Agabosta, suurta Asynkritosta ja jumalallista Flegonia, Sanan 
silminnäkijöitä. 

Salaisten öljypuiden tapaan Jumalan julistajat ilahduttivat sielumme ja kasvomme armossa ja 
pelastivat meidät jumalankieltämisen vallasta ja tietämättömyyden pimeydestä. Sen tähden on 
oikein ylistää heitä autuaiksi. 

Viisaat Lunastajan apostolit, te pelastitte meidät monista huokauksista sekä vihollisen ja vanhan 
viettelijän orjuudesta, ja osoititte polut, jotka johtavat jumalallisella varmuudella taivasten 
Valtakuntaan. 

Sinä pyhien opetuslasten kuusivaloinen lamppu, rukoile jatkuvasti kolmiaurinkoista koittoa 
valistamaan meidän sielumme ja pelastamaan pimeydestä ja iankaikkisesta tuomiosta meidät, kun 
me vietämme kirkasta muistoanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Valoa kantavien pihtien tavoin Sinä, puhdas, veisuin ylistetty Neitsyt, otit vastaan kohtuusi 
hengellisen hiilen, joka polttaa meidän himomme ja valistaa meidän sielumme sekä hajottaa 
epäjumalain hulluuden pimeyden. 

Irmossi 

"Veisuin me kunnioitamme ja ylistämme | pensaassa ja tulessa Siinailla lain antaja Moosekselle 
edeltä kuvattua, | ja kohtuunsa palamatta jumalallisen tulen ottanutta, || valon täyttämää,  
sammumatonta lamppua, totista Jumalansynnyttäjää!" 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä, päivän stikiira ja niin edelleen, tavan mukaisesti, ja 
päätös. 
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