
Huhtikuun 25. 
Pyhän apostoli ja evankelista 

Markuksen muisto 



Typikon 

I 
1. Jos  apostolin  muisto  osuu  pääsiäisviikon  (Uudistusviikon)  maanantaiksi,  palvelus  siirretään  ja
veisataan  tiistaina  seuraavasti.  Pääsiäisen  maanantaina  illalla  veisaamme  avuksihuutostikiiroina  4
ylösnousemusstikiiraa  ja  4  apostolin  stikiiraa,  Kunnia,  Me  ansiottomat  seisomme  puhtaassa
huoneessasi (tai  apostolin stikiira,  jos hänen muistoansa erityisesti vietetään), Nyt, Oi kunniallisin
Neitsyt. Saatto, Oi Jeesus Kristus, prokimeni Meidän Jumalamme on taivaissa. Virrelmästikiiroina
ylösnousemusstikiira  Kristus,  joka  kärsimiselläsi,  pääsiäisstikiirat  Nyt  on  meille  pyhitetty
Pääsiäinen  tullut, Kunnia,  apostolin  stikiira, Nyt, Ylösnousemisen päivä, Kristus  nousi kuolleista,
apostolin tropari, uudelleen Kristus nousi kuolleista, ja päätös.

2. Tiistaiaamuna  Kristus  nousi  kuolleista  ja  suuren  ektenian  jälkeen  (huomaa,  että  apostolin
palveluksessa  ei  ole  aamupalveluksen  katismoita  eikä  evankeliumia)  pääsiäiskanoni  ja  apostolin
kanoni,  katabasia  ja  pieni  ektenia  jokaisen  veisun  jälkeen  tavan  mukaisesti.  Kolmannen  veisun
jälkeen  luetaan  pääsiäisen  hypakoe  ja  kontakki,  kuudennen  veisun  jälkeen  apostolin  kontakki  ja
iikossi sekä synaksario. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen kolmesti. Pelkästään pääsiäisen 9.
veisu.  Pääsiäisen  eksapostilario,  apostolin  eksapostilario,  ja  uudelleen  pääsiäisen  eksapostilario.
Kiitosstikiiroina 3  ylösnousemusstikiiraa, 3 apostolin  stikiiraa, Nyt on meille pyhitetty Pääsiäinen
tullut, Kunnia, apostolin  stikiira, Nyt, Ylösnousemisen päivä. Kristus nousi kuolleista kolmesti,  ja
edelleen  liturgia  pääsiäisviikon  järjestyksen  mukaisesti.  Päivän  epistola  ja  apostolin  evankeliumi
jne. Ehtoollislauselmana Ottakaa vastaan, Kristus nousi kuolleista, ja päätös.

Jos apostolin muisto osuu saman viikon muulle päivälle, sovelletaan samanlaista järjestystä. 

II 
3. Jos muisto osuu Tuomaan sunnuntaiksi, niin avuksihuutostikiiroina 6 juhlan stikiiraa, 4 apostolin
stikiiraa,  Kunnia,  Nyt,  juhlan  stikiira  Virrelmästikiiroissa  Kunnia,  apostolin  stikiira,  Nyt,  juhlan
stikiira. Juhlan tropari, apostolin tropari, ja uudelleen juhlan tropari, ja päätös.

4. Sunnuntaina  aamupalveluksessa  troparit  samoin  kuin  ehtoopalveluksessakin.  Juhlan  kanoni  ja
apostolin  kanoni  niin  haluttaessa.  Juhlan  eksapostilario,  apostolin  eksapostilario,  ja  juhlan  toinen
eksapostilario. Kiitosstikiiroina 3 juhlan stikiiraa, 3 apostolin stikiiraa, Kunnia, Nyt,  juhlan stikiira
jne. Liturgiassa saaton jälkeen juhlan tropari, apostolin tropari ja juhlan kontakki. Apostolin epistola
ja sunnuntain evankeliumi, ja loput juhlan mukaan.

III 
5. Jos  muisto  osuu  mirhantuojien  sunnuntaiksi,  niin  ehtoopalveluksessa  veisaamme
avuksihuutostikiiroina  4  ylösnousemusstikiiraa,  3  mirhantuojain  stikiiraa  ja  3  apostolin  stikiiraa,
Kunnia, mirhantuojain stikiira, Nyt, Armon tultua on ohitse mennyt lain varjo. Virrelmästikiiroissa
Kunnia,  apostolin  stikiira, Nyt,  Joosef Nikodeemuksen  kanssa. Troparit Tultuasi  alas  kuolemaan,
Kunniallinen Joosef, Oi pyhä apostoli, Mirhaa tuoville naisille, ja päätös.

6. Sunnuntaina  aamupalveluksessa  Jumala  on  Herra  jälkeen  troparit  samoin  kuin
ehtoopalveluksessa. Pääsiäiskanoni kaksine tropareineen Jumalansynnyttäjälle (ja haluttaessa myös
apostolin  kanoni).  Kolmannen  veisun  jälkeen  mirhantuojien  katismatropari,  apostolin
katismatropari  ja  mirhantuojien  toinen  katismatropari,  jne.  Pääsiäisen,  apostolin  ja  mirhantuojien
eksapostilariot.  Kiitosstikiiroina  3  ylösnousemusstikiiraa,  3  apostolin  stikiiraa,  Nyt  on  meille
pyhitetty  Pääsiäinen  tullut,  Kunnia,  evankeliumistikiira,  Nyt,  Ylösnousemisen  päivä.  Suuri
ylistysveisu,  Tänä  päivänä  on  maailmalle  pelastus  tullut,  ja  edelleen  liturgia,  jossa  laulamme
pääsiäisen  antifonit  ja  saattolauselman.  Saaton  jälkeen  mirhantuojien  tropari,  pyhän  tropari,
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temppelin  pyhän  tropari,  ja  kontakki  Sinä,  oi  Kuolematon.  Pyhän  epistola  ja  sunnuntain 
evankeliumi  jne.  Ehtoollislauselma Ottakaa vastaan, Kristus  nousi  kuolleista, Me  näimme  totisen 
valkeuden ja päätös. 

IV 
7. Jos  muisto  osuu  mirhantuojien  maanantaiksi  tai  saman  viikon  muulle  päivälle,  niin
ehtoopalveluksessa  avuksihuutostikiiroina  Pentekostarion  mukaisesti  3  päivän  stikiiraa  ja  3
apostolin  stikiiraa,  Kunnia,  apostolin  stikiira,  Nyt,  mirhantuojien  stikiira.  Virrelmästikiiroissa
Kunnia,  apostolin  stikiira,  Nyt,  mirhantuojien  stikiira.  Troparit  Kunniallinen  Joosef,  Oi  pyhä
apostoli, Mirhaa tuoville naisille, ja päätös.

8. Aamupalveluksessa  Jumala  on  Herra  jälkeen  troparit  samoin  kuin  ehtoopalveluksessa.
Pentekostarionista  päivän  katismatroparit,  Nähtyämme  Kristuksen  ylösnousemisen,  ja  psalmi  50
(51).  Mirhantuojien  kanoni  ja  apostolin  kanoni.  Kolmannen  veisun  jälkeen  apostolin  ja
mirhantuojien  katismatroparit.  Kuudennen  veisun  jälkeen  apostolin  kontakki  ja  iikossi  sekä
synaksario.  Pääsiäisen  katabasiat, Me  ylistämme  Sinua  lauselmineen.  Apostolin  ja  mirhantuojien
eksapostilariot. Kiitosstikiiroihin  apostolin  stikiirat, Kunnia,  apostolin  stikiira, Nyt, mirhantuojain
stikiira.  Suuri  ylistysveisu,  mirhantuojain  tropari  ja  edelleen  liturgia,  jossa  laulamme  pääsiäisen
antifonit  ja saattolauselman, mirhantuojien, apostolin  ja temppelin pyhän troparit  ja mirhantuojien
kontakin.  Apostolin  epistola  ja  evankeliumi.  Totisesti  on  kohtuullista,  Ehtoollislauselma  Hänen
äänensä kaikuu, Kristus nousi kuolleista, ja päätös.

9. Jos  muisto  osuu  halvatun  tai  samarialaisen  naisen  sunnuntaiksi,  niin  katso  järjestystä
mirhantuojien sunnuntaina 5, 6 (paitsi että kiitosstikiiroissa ei lauleta Ylösnousemuksen päivä, vaan
sunnuntain).  Samarialaisen  naisen  sunnuntaina  korvataan  keskijuhlan  palvelus  apostolin
palveluksella.

V 
10. Jos muisto osuu keskijuhlaksi, niin ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 3 juhlan stikiiraa
ja  3  apostolin  stikiiraa,  Kunnia,  Nyt,  juhlan  stikiira.  Virrelmästikiiroina  juhlan  stikiirat,  Kunnia,
apostolin  stikiira, Nyt,  juhlan stikiira. Juhlan tropari, apostolin tropari, uudelleen  juhlan tropari,  ja
päätös.

11. Keskiviikkona  aamupalveluksessa  juhlan  palvelus  niin  kuin  Pentekostarionissa  on  osoitettu.
Juhlan  ja apostolin kanonit. Kolmannen veisun  jälkeen apostolin kontakki  ja  iikossi,  sitten  juhlan
katismatropari, apostolin katismatropari  ja juhlan toinen katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen
juhlan  kontakki  ja  iikossi,  synaksario  jne.  Yhdeksännen  veisun  jälkeen  juhlan,  apostolin  ja
uudelleen  juhlan eksapostilario. Kiitosstikiiroina 3  juhlan stikiiraa  ja 3 apostolin  stikiiraa, kunnia,
apostolin  stikiira  (jos  halutaan), Nyt,  juhlan stikiira. Suuri  ylistysveisu,  juhlan  tropari,  ja edelleen
liturgia. Pyhän epistola ja juhlan evankeliumi, samoin kuin ehtoollislauselma.

Ehtoopalveluksessa 

Apostolin avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme ansion mukaisesti veisuin jumalallisten sanojen kirjoittajaa | ja Egyptin 
suurta suojelijaa ja huutakaamme: | Viisas Markus, ohjaa apostolina kaikki meidät aallottomaan 
elämään || opetuksillasi ja esirukouksillasi.
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Viisas Markus, | Sinä tulit valitun astian matkakumppaniksi | ja vaelsit hänen kanssaan halki koko 
Makedonian. | Roomaan tultuasi Sinä osoittauduit Pietarin suloiseksi tulkitsijaksi, || ja taisteltuasi 
jumalallisesti pääsit lepoon Egyptissä. 

Jumalallinen Markus, | evankeliumin valistavalla sateella Sinä uudistit paahteen kuivettamat sielut. | 
Sen tähden Aleksandria viettää tänään kirkkaasti muistojuhlaasi kanssamme || ja ylistää kumartaen 
Sinun jäännöksiäsi.

Toisia stikiiroita, 1.säv. 

Autuaaksi ylistettävä Markus, | Sinä joit nautinnon joesta ja lähtien ikään kuin Eedenistä loistavana 
rauhan virtana | Sinä kastelit evankeliumisaarnasi vedellä koko maan || ja viljelit kirkon 
kokonaisuutta Jumalan innoittamin opetuksin. 

Autuas Markus, | muinoin Mooses hukutti egyptiläiset mereen, | mutta Sinä, viisas, nostit heidät 
eksytyksen merestä Hänen voimallansa, | joka oli tullut ruumiillisesti maan päälle || ja korkealla 
käsivarrellaan kukistanut heidät käsintehdyt jumalansa. 

Pyhitetty Markus, | Hengen valossa Sinä tulit kokonaan hengelliseksi. | Nyt Sinä, autuas, pyrittyäsi 
vakaasti kohti Herraa | olet Hänen autuaan säteilynsä jumaloittamana || saavuttanut salaisuuden 
täyttymyksen ja päämaalin.

Kunnia... 6.säv. 

Apostoli Markus, | Sinun huulillesi vuodatettiin suloisuus | ja Sinusta tuli Kristuksen kirkon paimen. | 
Sinä opetit sanallisia lampaita uskomaan || yksiolennolliseen Kolminaisuuteen yhdessä jumaluudessa.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Apostolin vir relmästikiirat, 1.säv. 

Oi Jumalassa viisas Markus, | Sinä tulit taitavan kirjurin kynäksi | kuvatessa jumalallisella 
innoituksella Kristuksen lihaksi tulemista | ja lausuen selvästi loputtoman elämän sanoja. | Rukoile, 
että meidätkin kirjoitettaisiin siihen elämään, || kun me veisuin ylistämme ja kunnioitamme 
kunniakasta muistoasi.

Liitelauselma: Hänen äänensä kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. 

Oi maineikas Markus, | julistaen Kristuksen evankeliumia | Sinä kulit halki maailman auringon 
tavoin hävittäen uskon valkeudella monijumalaisuuden pimeyden. || Rukoile nytkin, että meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo.

Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan. 

Oi Jumalaa julistava apostoli Markus, | Sinä saarnasit siellä, missä ennen vallitsi runsaana 
jumalattomuuden mielettömyys, | ja hajotit sanojesi valkeudella egyptiläisten pimeyden. || Rukoile 
nytkin, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo.

Kunnia... 8.säv.
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Tulkaa kaikki, ylistäkäämme lauluin ja veisuin taivaallisten salaisuuksien saarnaajaa | ja 
evankeliumin opettajaa Markusta, | sillä hän osoittautui hengellisen paratiisin virraksi, | joka   
kastelee taivaan sateella sielun kynnöksen | ja tekee ne hedelmällisiksi Kristus Jumalalle, || joka 
hänen esirukoustensa kautta antaa kaikille laupeuden ja suuren armon.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhä apostoli ja evankelista Markus, | rukoile armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || 
synninpäästön meidän sieluillemme.

Kunnia... nyt... Juhlan tropari 

Aamupalveluksessa 

Juhlan kanonit irmoksineen (tropareita 8) ja pyhän kanoni (tropareita 6). 

Pyhän kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

"Oi Kuolematon, | Sinun voittorikas oikea kätesi | kohosi Jumalan kätenä | väkevyydessä kunniaan, | 
sillä kaikki voimallisena se musersi vastustajat, || mutta Israelille se avasi tien halki meren 
syvyyden."

Troparit 

Ylistäessäni Jumalan näkijä Markusta kutsun Hengen armoa valistavalla henkäyksellään poistamaan 
minusta tietämättömyyden ja antamaan minulle viisauden jumalallisen rikkauden. 

Hyvyyksien alkusyynä Sinä, Vapahtaja, Jumalan Sana, kirkastit armon valistuksellasi jumalallisen 
julistajan ja lähetit hänet maailman tuomaan ilosanomaa tulemisestasi. 

Viisaan Pietarin oppilaana ja rikkautenasi hänen lapsekseen ottaminen Sinä, autuas Markus, 
osoittauduit Kristuksen salaisuuksien tuntijaksi ja tulit hänen kunniansa kanssaperilliseksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka hukutti egyptiläiset syvyyteen, tuli myöhemmin istuen neitseellisellä pilvellä heidän 
tykönsä ja pelasti heidät eksytyksestä Markuksen kautta.

3. veisu. Irmossi

"Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon 
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava."
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Troparit

Ihmisiä rakastava Kristus, Sinun palvelijasi Markus julisti Sinun säteittesi valistamana Sinusta, 
persoonallisesti viisaudesta, joka ilmestyit koko maailmalle ja valistit ihmiset. 

Ihmisiä rakastava Kristus, silminnäkijäsi Markus sai Sinun viisautesi iäti virtaavan veden ja peitti 
maan kuohuvan joen tavoin Jumalan tuntemisen valkeudella osoittaen ennustukseksi oikeaksi. 

Pietaria seuraten Sinä, viisas apostoli, kirjoitut hänen oppilaanaan viisaasti evankeliumin ammentaen 
häneltä Jumalan tuntemisen valkeutta. Sinä julistit selvästi Jumalan tulemisesta.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitseen  sylissä  Sinä,  Kristus,  tulit  kerran  ja  hajotit  Egyptin  pahojen  henkien  alttarit.  Sitten  Sinä  
lähetit sinne Markuksen tuomaan kaikille tiedon ihmiseksi tulemisesi salaisuudesta. 

Pyhän katismatropari, 1.säv. 

Nousten hyveitten korkeuteen Sinä, jumalallinen, autuas Markus, | jylisit jumalallisena saarnaajana 
meille pelastavaisen oppien suuria salaisuuksia. | Sen tähden me pyydämme uskolla: || vapauta meidät 
kaikista ahdistuksista, synneistä ja vaaroista.

Kunnia... Pyhän toinen katismatropari, 4.säv. 

Saatuaan Sinut, kunniakas, suureksi tähdekseen | Sinun opetustesi säteitten kirkastama kirkko huutaa 
Sinulle: || Iloitse, Herran autuas apostoli!

Nyt... Juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Profeetan silmin nähtyään Sinut | jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa | Habakuk edeltä 
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, || meidän pelastuksemme ja uudistuksemme." 

Troparit 

Daavidin mukaisesti Sinun äänesi, oi viisas, kaikui kaikessa maassa, ja maailman äärille asti kävi 
Sinun sanojesi voima julistaen tulisesti pelastustamme ja uudelleen luomistamme. 

Vapahtaja, viisas apostoli ilmestyi koko maailmalle salaman tavoin jumalallista kirkkautta säteillen 
tuoden ilosanomaa totuudesta meidän pelastukseksemme ja uudelleen luomiseksemme. 

Profeetan mukaisesti olivat jalkasi ihanat, sillä Sinä, Jumalan innoittama, toit meille ymmärryksen 
ylittävän ilosanoman lihassa maan äärille ilmestyneestä ilosta meidän pelastukseksemme ja uudelleen 
luomiseksemme.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitseellisellä pilvellä ajaen laupias Sana hajotti hullutuksina egyptiläisten juonet ja Jumalan vastaiset 
ajatukset jumalallisen Markuksen opetusten kautta meidän pelastukseksemme ja uudelleen 
luomiseksemme.
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5. veisu. Irmossi

"Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit | ja ristilläsi kirkastit, | valaise 
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, || jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat."

Troparit 

Autuas, Jumalan valitsema Markus, Sinun sanasi tiukkuivat suloisuutta ja Sinä osoittauduit 
hengellisen Auringon armoa säteileväksi jumalalliseksi vuoreksi kaikkialle. 

Apostoli, Sinä virtasit Herran huoneesta lähteenä ja kastelit kuivettuneet sydämet runsaalla vedellä 
opettaen ne hedelmättömyyden sijasta kantamaan Hengen hedelmää. 

Herran apostoli Markus, Sinä tulit suuren Pietarin pojaksi ja kirkastat hänen opetustensa valistamana 
alati niiden sydämet, jotka hartaasti Sinua lähestyvät.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Isästä ennen luomista loistanut Kristus, ilmestyit Neitseestä syntyneenä ihmisenä egyptiläisille 
ja voitelit viisaasti Markuksen ohjaamaan heitä Jumalan tuntemisen salaisuuksissa. 

6. veisu. Irmossi

"Ympärillämme on pohjaton syvyys, | eikä ole pelastajaa. | Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt 
lampaat. | Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, | sillä Sinä olet voimattomien väkevyys || ja 
korotus."

Troparit 

Herra, Sinä painoit alas rikollisten kulmat ja nöyryytit korskean häpäisyn osoittaessasi apostolisi 
voittajaksi Sinun voimasi avulla, sillä Sinä olet heikkojen väkevyys ja oikaisu. 

Kunniakas, viisas Markus, me olemme saaneet kruunuksemme toivon seppeleen, kun Sinä sanoissasi 
saarnasit meidän tähtemme ruumiin luontoon tulleesta luomakunnan Luojasta. 

Suuri Pietari johdatti Sinut selvästi salaisuuksiin, kirjoittamaan puhtaan evankeliumin, ja osoitti Sinut 
armon palvelijaksi, sillä Sinä levitit meille Jumalan tuntemisen valkeuden.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tullen Neitseen, Jumalan Äidin, pienokaisena Sinä, ihmisiä rakastava Herra, kirkastit ennen 
pimeydessä olleen Egyptin ja sait jumalallisen Markuksen opetusten kautta voiton sen epäjumalista.

Kontakki, 2.säv. 

Autuas apostoli Markus, | Sinä sait korkeudesta Hengen armon, | hajotit kaunopuhujien punokset, | 
sait saaliiksesi kaikki kansat ja johdatit heidät Herran tykö || saarnaten jumalallista evankeliumia. 
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Iikossi 

Sinä tulit apostoleista suurimman oppilaaksi | ja saarnasit hänen kanssansa Kristuksesta, Jumalan 
Pojasta | lujittaen totuuden kalliolle eksytyksen järkyttämät. | Vahvista minutkin siihen ja ohjaa minun 
askeleeni pelastaen minut vihollisen ansoista, | että voisin esteettä ylistää Sinua, viisas Markus, || sillä 
Sinä valistit kaikki saarnaten jumalallista evankeliumia.

Synaksario 

Saman kuun 25:ntenä päivänä muistelemme pyhää apostoli ja evankelista Markusta. 

Säkeitä 

Raahatessaan Markusta maata pitkin murhanhimoiset eivät tietäneet lähettävänsä hänet taivaaseen. 

Kahdentenakymmenentenä viidentenä järjettömät raahasivat Markuksen kuolemaan. 

Samana päivänä muistelemme pyhän ja kunniakkaan apostoleista suurimman Pietarin puhtaan  
kirkon vihkimistä pyhän Suuren Kirkon yhteyteen. 

Samana päivänä  muistelemme pyhien  joukkoon  luettua  isäämme Makedoniosta, Konstantinopolin  
patriarkkaa. 

Säkeitä 

Jätettyäsi katoavaisen valtaistuimen Sinä, Makedonios, ylistät nyt Jumalaa veisuin Serafien ja  
Valtaistuinten kanssa. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Nikeä. 

Säkeitä 

Voittopalkinnon jakaja antaa voiton palkinnon voittoisalle mestatulle Nikelle. 

Samana päivänä muistelemme kahdeksaa pyhää pyhittäjämarttyyria ja erakkoa. 

Säkeitä 

Oi Sana, Sinun ikeesi taltuttamien kahdeksan miehen kaulat katkaistiin. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, | olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, | sillä niin kuin 
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala | muinoin pätsissä pelasti kolme 
nuorukaista, | niin myös Sinun kohdussasi || Hän uudisti kaiken maailman."

Troparit 

Jumalallisten salamain sytyttämänä Sinä, autuaaksi ylistettävä Markus, levität salaisesti koiton 
kirkkautta, sillä Sinä saarnasit Sanasta, joka on lihaksi tullut lihaton, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu 
isäin Jumala. 
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Sinä, kaiken tekijä, varustit Jumalaa julistavan opetuslapsen jumaloittavilla voimilla ja teit hänet 
ihmeiden tekijäksi, sillä hän karkotti sairauksia ja paransi heikkouksia saarnaten Sinusta, joka olet 
kiitetty ja korkeasti kunnioitettu Jumala.

Ohjaajanasi opetuslasten kuoron johtaja Pietari Sinä osoittauduit hänen esikuvansa seuraajaksi, sillä 
sinä, kunniakas, järjestit koko kirkon täyteyden saarnaten Hänestä, joka on kiitetty isäin Jumala.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, maineikas, pystytit Egyptin pylvääksi evankeliumisi kirjoituksen seuraten Häntä, joka Jesajan 
sanojen mukaisesti oli syntynyt siemenettä Jumalan Äidistä, ja saarnaten Hänestä, joka on kiitetty ja 
korkeasti kunnioitettu Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa | kultaa kirkkaammin säteilivät 
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: | Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, || veisaten    ylistäkää 
ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."

Troparit 

Sinä, kunniakas, saarnasit Kristuksesta, Isästä ennen kaikkia aikoja syntyneestä Sanasta, joka 
pukeutui ihmisten luontoon, ja Sinä huusit: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää 
ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Sinä, kunniakas, ylistit Kristusta, joka antoi itsensä meidän syntimme lunnaaksi ja kärsimyksellään 
nosti langenneet ylös, ja Sinä huusit: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Kuuliaisena Pietarin opetukselle Sinä, viisas Markus, kirjoitit puhtaan evankeliumin uskovaisille, 
jotka huutavat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Immanuelia pienokaisena kantava Neitsyt tuli egyptiläisten tykö, ja Sinut, Markus, lähetettiin heille 
kirkkaana tähtenä huutamaan: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

9. veisu. Irmossi

"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava 
kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme."

Troparit 

Sinä, pyhitetty Jumalan julistaja, tavoitit kolmiaurinkoisen valistuksen tavoittamattoman lähteen ja 
saat nyt nauttia puhtaasti ja selvästi ymmärryksen ylittävästä jumaloitumisesta karkeloiden 
lakkaamatta enkelten kanssa.
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Sinä, autuas Jumalan julistaja, apostoli Markus, tulit osalliseksi Pietarin opetuksesta ja jumalallisesta 
saarnasta, ja hänen kanssaan Sinä nyt vaellat taivaan asumuksissa rukoillen meidän puolestamme.

Viisas Markus, armon kirkkauden valistamana Sinä saarnasit jumalisesti kolmesta yhdistyneestä 
valosta, jotka yhdistyneinäkin ovat ihmeellisesti kolme. Sen tähden me pyydämme: Rukoile nyt 
meidän puolestamme.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas  apostoli  Markus  annettiin  egyptiläisille  piispaksi,  joiden  tykö  pienokaisena  tuli  puhtaasta 
Neitseestä, Jumalan Äidistä ruumiillistunut kunnian Herra. Häntä me veisuin suuresti ylistämme. 

Eksapostilario, 3.säv. 

Sinä, Markus, sait rikkaudeksesi tulla Pietarin pojaksi, | ja ensimmäisenä kaikista Sinä kuvasit 
egyptiläisille evankeliumin, || jonka kautta valistat maailman.

Ja juhlan eksapostilario. 

Apostolin kiitosstikiirat, 1.säv. 

Ylistäkäämme veisuin ja jumalallisin sävelmin Egyptin kirkasta valaisijaa, | erinomaista Markusta, | 
Sanan viisasta saarnaaja ja evankeliumin jumalallista kirjoittajaa, | sillä hän rukoilee Kristusta, että 
Hän antaisi meidän sieluillemme || rauhan ja suuren armon. 

Kristuksen jumalallisten oppien kirjoittajana Sinä, apostoli, | valistit koko maan julistaen Hänen 
lihaksi tulemistaan, | jumalallisia kärsimyksiään, puhdasta ylösnousemustaan | ja Isän tykö 
menemistään. || Niin Sinä houkuttelit kansat totuuden tuntemiseen. 

Jumalallisen Pietarin tottelevaisena seuralaisena | ja hänen opetuksilleen kuuliaisena Sinä, Herran 
viisas apostoli Markus, | valistit Pyhän Hengen armolla ihmiset, | kirkastit egyptiläisten mielen || ja 
kaunistit heidän kaupunkiansa.

Kunnia... 6.säv. 

Apostoli Markus, | Sinun huulillesi vuodatettiin suloisuus | ja Sinusta tuli Kristuksen kirkon paimen. | 
Sinä opetit sanallisia lampaita || uskomaan yksiolennolliseen Kolminaisuuteen yhdessä jumaluudessa.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Liturgiassa 

Ehtoollislauselma: Hänen äänensä kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. 
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