
Tammikuun 16. 
Pyhän ja kunniakkaan apostoli Pietarin 

kalliitten kahleitten kumartaminen 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Sinä ruumiittomien vertainen Jumalan näkijä ja apostoli, | kahlitsit petoksen Herrassa kahlittuna ja 
vankilaan suljettuna. | Sen tähden me rakkaudella kunnioitamme Sinua ja uskolla kumarramme 
kahleitasi. | Kun me saamme ammentaa niistä rumiin terveyttä ja sielun pelastusta, || me 
velvollisuutemme mukaisesti ylistämme Sinua. 

Pakanoitten lukuisat joukot, | jotka ennen olivat tietämättömyyden vallassa, saavat Sinun kauttasi 
tiedon. | Heitä kuvasi korkeudesta tullut astia, joka sisälsi kaikkinaisia eläimiä. | Sen tähden kaikki 
ikäluokat ylistävät Sinua, kunniakas apostoli, || ja kumartavat kahleitasi, joita kannoit auliisti 
Kristuksen tähden. 

Veisuin Sinä, apostoli, ylistit kuolleista nousseena Häntä, jonka kielsit tuomittuna, | ja saarnasit 
koko maailmalle Jumalasta ja ihmisestä, | joka suuressa hyvyydessään tuli ihmisten keskuuteen. | 
Sen tähden me rakkaudella ylistämme autuaaksi Sinua, isä, || ja kumarramme kahleitasi, joita 
kannoit auliisti Kristuksen tähden.

Kunnia... 6.säv. Byzaksen runo. 

Tänään kirkon tuki, Pietari, uskon kallio | tuo nähtäviksemme kalliit kahleensa sielujen hyväksi. | 
Tulkaa kaikki, syleilkäämme niitä ja kruunatkaamme hänet ylistysveisuin: | Iloitse, Sinä uskon harras 
puolustaja, | joka hartain mielin ja suurella rohkeudella tunnustit Kristuksen Jumalan Pojaksi. | Iloitse, 
Sinä maailman kaunistus ja taivasten valtakunnan avainten haltija. | Anna armo meille, jotka 
rakkaudella Sinua kunnioitamme | ja syleilemme halulla kunnianarvoisia kahleitasi, | sillä Sinä seisot 
kaikkivaltiaan Jumalan valtaistuimen edessä || rukoillen meidän, rikkoneitten puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

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

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään meidän elämämme puulta riippumassa | viaton Jumalansynnyttäjä valitti äitinä ja huusi: | 
Poikani ja Jumalani, || pelasta ne, jotka rakkaudella ylistystäsi veisaavat! 

Virrelmästikiirat, 4.säv. 

Kumartakaamme kalliita kahleita, jotka päästävät himojen siteistä, | sillä viisaan Pietarin 
sanomattomat lahjat ovat ne puhtaasti pyhittäneet. | Saatuaan totisesti häneltä iäisen armon | ne 
lyhentävät Jumalan avulla ahdistusten, niin kuin Pietari rikkomusten siteitä, || ja päästävät 
hirveyksistä.

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

Oi autuas apostolien pää, Sinun kahleesi säteilevät ikään kuin taivaallinen nuora, | joka kohottaa 
meidät taivaan porttien korkeuteen. | Uskoen me lähestymme Sinua, viisasta ja ylen kirkasta 
avainten haltiaa. | Kun Sinulle, oi ylistettävä, on annettu valtakunnan avaimet haltuusi, || avaa 
sääliväisesti meille pelastuksen ovi.
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Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan. 

Enkelijoukot veisaavat ihmisille tänään yhteen ääneen ylistystäsi, oi viisas Pietari. | Sillä enkeli tuli 
vartijain ohitse, katkaisi kupeitasi sitovat kahleet | ja niin Sinä jätit siteet sitojillesi. | Meille Sinä 
annoit tämän riemun || ja päästät rikkomustemme hellittämättömät kahleet.

Kunnia... 6.säv. 

Pietari, uskon kallio ja harras puolustajamme, | kokoaa taaskin meidät hengelliselle juhla-aterialle | 
tarjoten ylellisenä ruokana kalliit kahleensa | sairauksien paranemiseksi, ahdistettujen 
lohdutukseksi ja myrskyyn joutuneitten satamaksi. | Tulkaa, kaikki, syleilkäämme niitä | ja 
pyytäkäämme Häneltä, joka antoi hänelle kunnian: || Hänen rukoustensa tähden, oi Kristus, pelasta 
meidän sielumme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Horjahtanein mielin ja hirmuvaltiaan petoksen orjana | minä kurja turvaan ihmeelliseen laupeuteesi 
ja  hartaaseen rukoukseesi, | oi Jumalan Morsian, pyhä Neitsyt! | Päästä siis  minut kiusauksista  ja  
ahdistuksista, oi viaton, | ja pelasta minut pahojen henkien hyökkäyksiltä, | että kunnioittaisin 
Sinua ja halulla ylistäisin veisuin, | kumartaisin ja kiittäisin Sinua, oi Valtiatar, || joka olet aina 
autuaaksi ylistettävä!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään Sinut ristiinnaulittuna, oi Kristus, | Sinun synnyttäjäsi huusi: | Mikä on tämä outo 
salaisuus, jonka minä näen, minun Poikani? || Kuinka Sinä, elämän antaja, kuolet lihallisesti puulla 
riippuen?

Tropari, 4.säv. 

Jättämättä Roomaa Sinä, apostoleista ensimmäinen, | tulit luoksemme kantamiesi kahleitten 
välityksellä. | Uskoen niitä kumartaen me pyydämme: | Anna esirukouksillasi Jumalan edessä || 
meille suuri armo.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen yksi oktoekhoksen kanoni ja kaksi apostolin kanonia. 
Ensimmäisen akrostikon, Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta, on: Rakkaudella me 
kumarramme Pietarin siteitä.

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"

Troparit 

Oi Kristuksen apostolien kerskaus ja ensisijan haltija, jumalallisen tunnustuksesi kalliolle 
perustettuina me kumarramme uskoen kahleitasi, jotka sitoivat puhtaat kätesi.
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Herra pani Sinut, apostoli, oman ruumiillistumisensa totiseksi todistajaksi, ja Sinä kerroit Hänen 
rohkeudestaan, rististään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. 

Vaikka sinä, Pietari, kielsitkin Jumalan surmaajien edessä kolmesti Herran pelkkänä ihmisenä, Sinä 
et kuitenkaan eksynyt aiemmasta Jumalan tuntemisestasi, vaan saarnasit Hänestä Jumalan Poikana 
ja Jumalana. 

Oi apostoli, repäise rikki meidän syntiemme siteet, kun me uskoen kumarramme jumalallisia 
kahleitasi, ja sääliväisenä aukaise meille ylhäisen valtakunnan lukot.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi aviota tuntematon, minä saastainen ja epäpuhdas en kykene veisuin ylistämään Sinua, 
puhtauden puhdasta asumusta, mutta puhdista minut Hengen sulatusuunissa, että kunnioittaisin 
Sinua.

Toinen kanoni, jonka akrostikon on: Kunnioitan Pietaria, oppien perustaa. Josef. 

1. veisu. Irmossi,  4.säv.

"Israelin joukot kuljettuaan kuivin jaloin läpi Punaisenmeren syvyyden | ja nähtyään vihollisten 
jalojen ratsumiesten siihen hukkuvan iloiten huusivat: | Veisatkaamme Jumalallemme, || sillä Hän 
on ylistetty."

Troparit 

Kristuksen koko kirkko viettää hengessä juhlaa ylistäen Sinua uskoen ja tervehtien rakkaudella 
kalliita kahleitasi, joita Sinä vangittuna kannoit. Niin Sinä, autuas apostoli ja ensisijan haltija, 
kahlitsit hirmuvaltiaan. 

Petoksen syvyydestä Sinä, Pietari, pyydystät kalojen tavoin ihmisiä ja saatat Hänen eteensä, joka 
totisesti valitsi Sinut kalastajien joukosta kaikkien opetuslastensa ensimmäiseksi. Sen tähden me 
hartaasti syleilemme kahleita, joita kannoit. 

Oi autuas ja viisas Pietari, Sinä rakensit kaikkien uskovaisten sielut uskon perustukselle, ja tuhoten 
eksytyksen temppelit pystytit kirkkoja, jotka suureen ääneen kunnioittavat Sinua ja niitä kahleita, 
joita kannoit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsyt, kavalan vihollisen kaikki nuolet hävisivät tyystin, kun keihäs lävisti Sinun 
saastattomassa kohdussasi asustaneen Sanan. Minä rukoilen: Haavoita nyt minun sydämeni Hänen 
suloisella rakkaudellaan.

3. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava."
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Troparit 

Oi kunniakas Pietari, kirkko kunnioittaa Sinua nyt niissä kahleissa, joihin Herodes tuomitsi Sinut 
ikään kuin pahantekijän. Uskoen me kumarramme kärsimyksiäsi.

Kirkko on saanut kultaa ja kalliita koruja arvokkaammaksi koristukseksi Sinun kahleesi, oi 
apostoli, joita se nyt Sinua kunnioittaen syleilee. 

Neljännesruhtinas Herodes pani Sinut, Pietari, kahlittuna neljän nelimiehisen vartioston 
vartioitavaksi surmatakseen Sinut, mutta Kristus päästi Sinut niistä enkelin avulla. 

Oi apostoli, sinun kahleesi, jotka yhteydessään jumalalliseen ja puhtaaseen lihaasi tulivat 
osallisiksi armostasi, pyhittävät kaikki, jotka niitä kumartavat.

Jumalansynnyttäjälle 

Katso, ihmisyys on päässyt vanhasta kirouksesta ja lankeemuksen aiheuttajasta Saatanasta on tullut 
loppu, sillä Sinä, puhdas, synnytit meille tämän siunauksen. 

3. veisu. Toinen kanoni. Irmossi.

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

Troparit 

Kokonaan puhtaimpaan valkeuteen yhtyneenä Sinä, Pietari, osoittauduit sen jumalallisessa 
osallisuudessa uudeksi valoksi, joka kirkastaa meidän sielujamme. 

Apostolien huippuna ja oppien järkkymättömänä perustuksena Sinä teit Kristuksen lait vahvoiksi ja 
opetit lain rikkojille lainmukaisuuden. 

Pyhitetyin kielin Sinä, Pietari, saarnasit kärsineestä ja lihallisesti ristille nousseesta Jumalasta. Sen 
tähden me kunnioitamme Sinut sitoneita kahleita.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinuun asti, oi Jumalansynnyttäjä, Neitsytäiti, kesti kuoleman hillitön raivo, sillä yksin Sinä olet 
synnyttänyt kuolemattomuuden lähteen.

Irmossi/Katabasi 

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

Katismatropari, 4.säv. 

Oi apostoli Pietari, Sinä tulit ylijumalallisen Kolminaisuuden temppeliksi. | Kun me nyt 
kunnioitamme uskoen Sinua pyhässä huoneessasi, | pyhitä ja valista meidät, | täytä anomuksemme 
ja suo meille pääsy Beliarin kaikista uhkaavista loukkauskivistä || rukoillen jatkuvasti Kristusta.
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Kunnia... 4.säv.

Oi apostoli Pietari, uskoen me ylistämme Sinua viisaista apostoleista ensimmäisenä | ja taivasten 
valtakunnan avainten haltijana, | ja puhtain mielin me syleilemme kahleita, | joita kannoit 
pahantekijän lailla päästäen vihollisen pahuudesta. || Rukoile, että mekin pääsisimme siitä.

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Sinä osoittauduit vertaamattomasti kerubeja ja serafeja ylhäisemmäksi, | taivasta ja maata 
avarammaksi ja näkymätöntä ja näkyväistä luomakuntaa korkeammaksi, | sillä Hän, joka ei mahdu 
taivasten avaruuteenkaan, | sijoittui Sinun kohtuusi, oi puhdas. || Rukoile, että Hän pelastaisi 
palvelijasi.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta 
Isästä, | näki Sinut ristillä riippumassa, hän huusi: | Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun 
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || 
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen.

4. veisu. Irmossi.

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!"

Troparit 

Uskoen vyöttäytyy kuninkaallinen purppurakaupunki Sinun kalliisiin kahleisiisi, oi Pietari, ja niitä 
kumartaen ja syleillen se kunnioittaa Sinun väkevyyttäsi ja ihmeitäsi. 

Herodes pani Sinut, oi apostoli, kahlittuna vankilaan luovuttaakseen Sinut Jumalan surmanneelle 
kansalle, mutta Jumalan pelastamana Sinä jätit siteesi palvelijoittesi kumarrettaviksi. 

Oi kunniallinen Pietari, Sinun puhtaan ruumiisi kosketuksen karaisemat armon täyttämät kahleet 
välittävät pyhitystä meille kaikille, kun me Sinun tähtesi niitä kumarramme. 

Tulkaamme pelolla ja rakkaudella ja langetkaamme maahan Pietarin kahleitten edessä. 
Osoittakaamme vertauskuvan kautta uskomme apostolille varmoina siitä, että kumarruksemme 
kohdistuu häneen.

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin me ylistämme kaikki harhaopit torjuen Sinua Jumalansynnyttäjäksi, sillä Sinä synnytit 
ruumiillistuneen Jumalan. Sinusta ilmestyi Sana, joka oli Sinun veristäsi muovannut itselleen elävän 
lihan.

4. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

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

Uskon istuimena Sinä julistit Herran suuria tekoja ja käännytit kurittomien heprealaisten sydämet 
jumalalliseen uskoon.

Hän, joka käveli vetten päälle [päällä?], tiesi Sinun askeleesi niillä, oi Pietari, ja Hän opetti Sinut 
tuntemaan jumalalliset polut. 

Oi autuas, kun me olemme saaneet kaikkinaisten tautien parannukseksi jumalalliset kahleesi, me 
syleilemme niitä uskoen ja kunnioitamme Sinua. 

Jumalallinen ruumiisi pyhittää niitä vartioivan Rooman, oi Pietari, ja kalliit kahleesi valistavat niitä 
uskolla vartioivan Uuden Rooman.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Valtiatar, asuttuaan Sinun pyhässä kohdussasi ikään kuin avarassa palatsissa kaikki 
Kuningas ilmestyi ruumiillisesti.

5. veisu. Irmossi

"Nyt minä nousen, ennusti Jumala, | nyt minä korotan itseni. | Nyt minä kohottaudun otettuani 
Neitseestä itseeni langenneen ihmisluonnon || ja kohotan sen jumaluuteni ihmeelliseen valoon."

Troparit 

Oi apostoli, ota pois syntini kahleet, jotka painavat niskaani ja vetävät minua tuhoon, sillä Sinä olet 
saanut Vapahtajalta vallan sitoa ja päästää rikkomukset. 

Oi maineikas, laannuta pakanoitten hyökkäykset, lopeta kirkon pahennukset ja anna sille 
yksimielisyys, sillä sen tähden Sinut sidottiin kahlein, joita me uskoen syleilemme. 

Oi apostoli, päästä hengellisestä vankeudesta meidät, jotka uskoen kumarramme kahleitasi. Pelasta 
paimenenamme ja opettajanamme meidät taivaallisiin majoihin, jotka on Sinulle uskottu. 

Oi kunniakas apostoli Pietari, varjele voimallisella oikealla kädelläsi ja peljättävällä välitykselläsi 
oikeassa uskossa ne, joiden Opettajasi on suonut meitä hallita.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä, aurinkokin huomaa Sinut omia säteitään kirkkaammaksi, sillä Sinusta 
ilmestyi ihmiseksi tullut Jumala, joka ylentää Sinua kunnioittavat jumaluutensa valkeuteen. 

5. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Oi kunniakas, Sinä saarnasit jumalallisen ilmoituksen kautta Isän kanssa yhtä aluttomasta Pojasta, ja 
sen tähden autuas suu ylisti Sinua autuaaksi. 
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Kun Sinä, Pietari, näit Taaborilla loistaneen valkeuden, joka peitti auringonkin säteet, Valkeus 
Valkeudesta kirkasti Sinut ja Sinä tunsit Kristuksen Jumalaksi.

Pietari, Sinä saarnasit kolme päivää kuolleena olleesta Kristuksesta ja jouduit sen takia kahleisiin. 
Kun me nyt saamme kumartaa niitä, me ylistämme Sinua hartaasti.

Jumalansynnyttäjälle 

Monien syntieni taakka painaa minua, oi puhdas, mutta anna minulle nyt voimaa kantaakseni 
Kristuksen keveää iestä.

6. veisu. Irmossi

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta."

Tropari 

Tänään taivaalliset voimat ja apostolien joukot riemuitsevat yhdessä maanpäällisten kanssa 
nähdessään, kuinka Sinun kärsimystesi tunnuksia kumarretaan, oi Pietari. 

Pyhien kuorot paukuttavat käsiään ja pahojen henkien joukot valittavat kauhuissaan nähdessään, 
kuinka Sinun kärsimystesi tunnuksia kumarretaan, oi Pietari. 

Enkelin tullessa Sinua vartioivat sotilaat vaipuivat uneen, oi Pietari, ja kahleet kirposivat yhtäkkiä 
Sinun käsistäsi. Riemuiten me niitä tervehdimme. 

Kuolleen Tabitan Sinä nostit ylös, vartijat Sinä kuoletit ja vapauduit kahleistasi. Kaikki on Sinussa 
ymmärryksen ylittävää, oi apostoli! Sen tähden me uskoen kunnioitamme Sinua.

Jumalansynnyttäjälle 

Minä olen joutunut kadotuksen myrskyyn ja mittaamattomien virheitteni virtojen valtaan. Oi 
Valtiatar, sääli minua ja ohjaa minut jumalalliseen satamaan.

6. veisu.Toinen kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Oi Kristuksen opetuslapsi, Sinä sait kärsiä ihmeellisesti ylösalaisen ristin, kun olit valmistanut 
jalkasi astumaan taivaallista polkua. Vahvista meidätkin sitä käymään. 

Sinä liityit elävien elämään ja niin Sinä kahlittuna repäisit rikki Beliarin kahleet. Sen tähden me 
kunnioitamme Sinut sitoneita kahleita. 

Oi autuas, rukoile luomakunnan Herraa, että Hän lähettäisi armahduksen, rauhan ja laupeuden 
meille, jotka kunnioitamme Sinua Hänen totisena opetuslapsenaan.
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Jumalansynnyttäjälle 

Esiisä pukeutui kuoletuksen nahkavaatteisiin, mutta Luoja pukeutui häneen tullessaan 
selittämättömästi lihaksi Sinun veristäsi, oi nuhteeton.

Irmossi/Katabasi 

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

Kontakki, 2.säv. 

Ylistäkäämme apostoleista ensimmäistä ja heidän huippuansa, | totuuden jumalallista julistajaa, 
suurta Pietaria, || ja syleilkäämme uskoen hänen kahleitansa saadaksemme rikkomusten päästön. 

Iikossi 

Mikä ihmiskieli kykenisi ansion mukaisesti ylistämään Herran kuulua ja suurta opetuslasta? | Mikä 
mieli kiittelisi häntä, jota Jumala ja Sana sanoillaan ylisti autuaaksi? | Mutta kun jokaisen tulee 
tarjota Kristuksesta voimiensa mukaisesti, niin minäkin yritän. | Oi juhlaa rakastavat, || 
seppelöikäämme hartaasti veisuin ensi-istuimen haltijaa saadaksemme rikkomusten päästön.

Synaksario 

Saman kuun 16:ntena päivänä kumarramme pyhän ja kunniakkaan apostoli Pietarin kahleita. 

Säkeitä 

Pietari, päästä rikosten pitkästä ketjusta minut, joka kumarran kalliita ketjujasi. 

Kuudentenatoista minä kumarran Pietarin ketjuja.

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja, todellisia veljeksiä Peusipposta, Elasipposta ja 
Mesipposta, sekä heidän isoäitiään Neonillaa.

Säkeitä 

Vaikka ovatkin nimensä puolesta ratsumiehiä, kolmosveljet juoksevat jalan tuleen. 

Neonilla on vanha, mutta nuorekkaan neidon tavoin hän kestää palavan tulen. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Danaksen muisto. 

Säkeitä 

Pääsi kanssa menetit alkukirjaimesikin, sillä mestattuna osoittauduit taivaasta valtasi saaneeksi 
ruhtinaaksi.

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Irmossi

"Aabrahamin lapset Sinä pelastit tulesta | ja surmasit oikeamielisiä väärämielisesti vainonneet 
kaldealaiset. | Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, || meidän isäimme Jumala."

Troparit 

Näennäinen hallitsija, jota hekuma oikeastaan hallitsi, tuomitsi juutalaisia miellyttääkseen 
Sinut,apostoli, rautakahleisiin. Niitä kunnioittaen me ylistämme Sinua veisuin. 

Koko luomakuntaa perääntyy edestäsi, oi Kristuksen opetuslapsi, sillä Lohduttajan voimalla sait 
katsoa ulapat kulkuteiksesi, kahleet naruiksi ja rautaportit kulkuväyliksi. 

Valheelliset tietäjät Sinä, Pietari, surmasit, kuolleita nostit ylös, rammoille ja halvaantuneille annoit 
terveyden, varjollasi paransit sairaita, ja käyden läpi suljettujen porttien riisuit kahleesi, joita me nyt 
kumarramme. 

Palestiinasta Kristuksen ratsu ja apostoli Pietari lähti kilpakentälle ja saarnasi maailmalle. Aiempi 
Rooma antoi hänelle leposijan, mutta Uudelle hän antoi kahleensa kumarrettaviksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Kaldean lieskat, jotka eivät vahingoittaneet nuorukaisia, ilmaisivat Sinun raskautesi ihmettä, oi 
Valtiatar. Pelasta esirukoustesi vilvoituksella minutkin, joka olen rikkomusten poltteessa.

7.veisu. Toinen kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Kolmesti Sinä kielsit Kristuksen, mutta kolmesti kysymällä Hän paransi rikoksesi, oi autuas Pietari, 
ja osoitti Sinut monien järkkyneitten vahvistukseksi. 

Kristuksen suloisen rakastamisen kahlehtimana Sinä jouduit moninaisiin kahleisiin, oi Pietari. Sen 
tähden me kumarramme uskoen kahleitasi, jotka vapauttavat himoista. 

Pietari, Sinä Kristuksen silminnäkijä ja apostolien kunnia, kiertäessäsi maailmaa suuren auringon 
tavoin Sinä teet lopun monijumalaisuuden hirveästä, synkeästä yöstä. 

Sinä, autuas Pietari, tulit Kristuksen kunniaksi kun annoit omissa jäsenissäsi kunnian Hänelle. Sen 
tähden me ylistämme Sinua ja kumarramme kahleita, jotka Sinua sitoivat.

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka kasteen tavoin laskeutui maan päälle, kasteli kaiken maan Jumalan tuntemisella ja osoitti 
Sinut, puhdas Neitsyt, kaikkia enkeleitä kunnioitettavammaksi. 
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8. veisu. Irmossi

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa."

Troparit 

Oi kunniakas Pietari, Sinä Kristuksen laumojen lainsäätäjä, paimen ja opettaja, päästä synnin 
siteistä meidät, jotka hartaasti ylistämme sinua veisuin ja uskoen kumarramme kahleitasi.

Oi Pietari, torju kiusaavat pahat henget, tyynnytä synnin myrsky ja karkota sairaudet, vaarat, 
ahdistukset ja barbaarien hyökkäykset meistä, jotka kunnioitamme kahleitasi. 

Oi apostoli, jokainen joka koskettaa kalliita kahleitasi, täyttyy armosta ja pyhityksestä ja veisaa 
iloiten: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa.

Kaikkinaiset juhlanautinnot voittaa puhtaitten kahleittesi harras kumartaminen, sillä Sinä, apostoli, 
olet meille tarjonnut tämän jumalallisen riemun.

Jumalansynnyttäjälle 

Kavalasti kimppuuni käynyt käärme karkotti huonoilla neuvoillaan minut nautinnosta, mutta Sinun 
kohdustasi ihmiseksi tullut suuren neuvon enkeli teki minut taas paratiisin asukkaaksi. 

8. veisu. Toinen kanoni. Irmossi

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella  
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

Troparit 

Oi Pietari, viljellen sydänten viljaa Sinä sait ne kantamaan runsasta satoa luomakunnan Viljelijälle, 
joka antoi Sinut jumalalliset avaimet sitoa ja päästää rikoksia. 

Oi apostoli Pietari, alati me ylistämme Sinua autuaaksi ja syleilemme kahleitasi. Pahantekijän 
tavoin Sinä niitä kannoit tehden lopun pahuuden ruhtinaasta, jonka kahlitsit kahleillasi. 

Oi autuas Pietari, säilytä kirkon täyteys uskosi horjumattomalla kalliolla, karkota siitä riidat ja 
rukoile sille rauhaisaa tilaa. 

Oi autuas, Sinä saarnasit loistavasti Hänen kahleistaan, puhtaista kärsimyksistään ja kuolemastaan, 
joka kahlitsi tuonelan. Sen tähden me syleillessämme kahleitasi saamme pyhityksen.

Kolminaisuuden tropari 

Huutakaamme ylhäisten joukkojen tavoin kolmipyhäveisua ylistäen nyt kaiken alkusyytä Isää, 
Poikaa ja Henkeä, yhtä olemusta, yhtä voimaa ja yhtä toimintaa.
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, profeetta kuvasi ennalta Sinua hengellisenä lampunjalkana, sillä Sinä kannoit 
jumalallisen lampun, joka valisti meidät, ennen pahojen tekojen suuren pimeyden valtaamat. 

Irmossi/Katabasi 

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella  
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

"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 

Oi ylistetty apostoli, täynnä suloa ja kaikkinaista hyvää mieltä ovat Sinun juhlasi. Ilahduta ja pyhitä 
siis nytkin palvelijasi ja suo meidän viettää kirkasta juhlaa. 

Oi apostoli, murskaa meitä vastaan taistelevien pakanoitten voima, alista kukistamattomassa 
voimassasi heidän ruhtinaansa kahlittuina hallitsijoillemme ja anna voitto kaupungillesi, jossa nyt 
kunnioitetaan puhtaitten kättesi kahleita. 

Totisesti todet ovat Sanasi, jotka Sinä, Herra, lausuit: Se joka uskoo minuun, tekee suurempia tekoja, 
kuin minä, sillä katso, eläessään apostoli paransi varjollaan sairauksia, ja nytkin hän tekee 
kahleittensa kautta moninaisia ihmeitä.

Kolminaisuustropari 

Oi korkein Isä, Poika ja Lohduttaja, Sinä yksiarvoinen Kolminaisuus, taistele aina sodissa 
hallitsijamme puolesta apostoleistasi suurimman Pietarin rukousten tähden, ja säilytä kaupunkimme 
järkkymättömässä, horjumattomassa ja rauhaisassa tilassa.

Jumalansynnyttäjälle 

Kykenemättä  veisuin  ylistämään  ihmeellistä  synnytystäsi  me,  kaikki  ihmiset,  laulamme  
Sinulle  iloiten Sinua  lähestyneen  enkelin sanoin: Iloitse,  Sinä  ihmisten  lunastus  
ja köyhien ravinto! Iloitse,  Sinä pahojen henkien torjunta! Iloitse, Sinä minun tahrojeni puhdistus! 

9.veisu. Toinen kanoni. 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."
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Troparit 

Sinä, Pietari, sait nähdä sen, mitä olit jo kauan toivonutkin, ja sait iloiten ottaa vastaan ihmisiä 
rakastavalta Jumalalta vaivojesi palkinnot, sillä omassa lihassasi Sinä kuvasit Hänen jumalallista 
kärsimystänsä. 

Valtakunnan jumalallisena avainten vartijana aukaisi sen portit meille, jotka uskoen kunnioitamme 
Sinua maan päällä ja tervehdimme kunniallisia kahleitasi, joita Sinä, Pietari, vangittuna kannoit. 

Ollessasi Pojan kanssa Taaborilla, Sinä Pietari sait kuulla Isän äänen Hänestä todistavan, kun Hengi 
ihmeellisesti kirkasti puhtaaksi karsitun sydämesi. 

Oi Pietari, ano armahdusta, velkojen päästöä ja valtakunnan nautintoa meille, jotka rakkaudella Sinua 
kunnioitamme ja tervehdimme kahleita, jotka Sinua sitoivat.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, tulit Valkeuden asumukseksi. Valista nyt minutkin, joka olen vihollisen 
kaikkienhyökkäysten pimentämä, niin että uskoen voisin ylistää Sinua, pyhä Neitsytäiti.

Irmossi/Katabasi 

"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."

Eksapostilario, 2.säv. 

Ei liha eikä veri, vaan Isä innoitti Sinut, Pietari, | julistamaan Kristuksen, elävän Jumalan ja Isän
Pojan jumaluutta. | Sen tähden Hän jo ennalta ylisti Sinua autuaaksi || ja antoi Sinulle, kirkon
järkkymättömälle kalliolle ja perustukselle, nimen Pietari.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Sinut opittiin tuntemaan nuhteettomana Neitseenä  ja  Äitinä, |  kun Sinä yliluonnollisesti  synnytit  
Jumalan ja ihmisen. | Sinun raskautesi tuli pelastukseksi niille, jotka rakkaudella veisaavat: || Ylistys, 
kunnia ja kumarrus kuuluvat lähestymättömälle ja jumalalliselle Kolminaisuudelle.

Kiitosstikiirat, 6.säv. 

Oi apostolien kunniakas johtaja, | kunnioittaen julistuksesi vaivoja | ja uskoen kumartaen kahleitasi 
me ylistämme veisuin Kristusta, || elämän antajaa ja meidän sielujemme hyväntekijää. (Kahdesti) 

Oi kunniakas Pietari, | niin kuin Sinä nostit saarnasi koukulla jumalankieltämisen syvyydestä 
ihmisiä, | nosta niin esirukouksillasi meidätkin, || jotka rakkaudella veisaamme ylistystäsi. 

Oi kunniakas, kun Sinulla on uskallus, | valmista esirukouksillasi ikään kuin jumalallisilla avaimilla 
taivaan sisäänkäynti | ja avaa sen portit meillekin, || jotka ylistämme Sinua apostoleista 
ensimmäiseksi.
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Kunnia... 4.säv. Munkki Johanneksen runo 

"Simon, Johanneksen poika, rakastatko Sinä minua?" | kysyi Kristus kolmesti Pietarilta | ja kumosi 
näin kolminkertaisen kieltämisen. | Ja Pietari vastasi Hänelle: | "Herra, Sinä tiedät kaiken, Sinä 
tunnet kaiken, | Sinä tiedät, että olet minulle rakas." | Sen tähden Kristus kehotti Pietaria: | "Ruoki 
minun karitsojani, kaitse minun laumaani ja ruoki minun lampaitani, | jotka olen omalla verelläni 
lunastanut pelastukseen." | Oi Jumalassa autuas apostoli Pietari! || Rukoile Jumalaa, että Hän 
lahjoittaisi meille suuren armonsa.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi ylen puhdas, | joka olet Herran edessä valppaana esirukoilijana ja pysyvänä auttajana, | nukuta 
kurjan sieluni kiusaukset ja tyynnytä aallot! | Lohduta, oi Neitsyt, ahdistuksessa olevaa sydäntäni! | 
Minä rukoilen Sinua, || anna armo minun mielelleni, että oikein Sinua ylistäisin!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun synnyttäjäemo näki puulla Sinut, Karitsan ja Paimenen, | hän valitti äidillisesti ja lausui 
Sinulle: | Rakas pitkämielinen Poikani, | kuinka Sinut on ripustettu ristin puulle? | Oi Sana, kuinka 
lainrikkojat ovat naulinneet kätesi ja jalkasi || ja Sinä, Valtias, olet vuodattanut veresi?

Haluttaessa suuri ylistysveisu, tai muutoin: 

Oktoehoksen vir relmästikiirat 

Kunnia... 4.säv. Anatolioksen runo 

Oi viisas apostoli, sinä uskon kallio, | ansiosi mukaan Sinä sait Jumalalta armolahjoja, | sillä Sinä, 
maineikas, tarjosit veresi Luojalle suloiseksi uhriksi | ja osoittauduit taivaan porttien avainten 
vartijaksi || kaikille, jotka uskoen Sinua ylistävät.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi hyvä Jumalansynnyttäjä, | kuoleman peljättävä pimeys näännyttää minun sieluani | ja pahojen 
henkien kuulustelu saa minut aina kauhistumaan ja pelkäämään. | Oi aviota tuntematon Neitsyt, | 
vapauta voimallasi minut niistä ja saata minut pelastuksen satamaan, || pyhien illattomaan 
valkeuteen.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Valtiatar näki kuolleena Kristuksen ja itki Herranaan Häntä, | joka oli kuolettanut 
kavalan, | hän ylisti veisuin synnyttämäänsä. | Ihmetellen Hänen pitkämielisyyttään hän huusi: | 
Rakas lapseni, älä unohda palvelijatartasi. | Älä viivy, oi ihmisiä rakastava, || Sinä minun 
halajamiseni!

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaan, ja päätös. 
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