
Helmikuun 15. 
Pyhän apostoli Onesimoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Armon julistajan virran kuohut ilahduttavat | tuotuaan maanpäälle paratiisin nautinnon 
sanomattomia sanoja | Jumalan osoitettua Sinut eläväksi kaupungiksi. | Sinä, autuas, olit Hänen 
toimelias palvelijansa | ja opetit taivaallisia sanoja, || joita ihminen ei kykene lausumaan. 

Jalolla uskolla Sinä, viisas, | kirkastit ajatuksen vapauden | ja sielun vapaan tahdon. | Sinä vapauduit 
maan päällisestä orjuudesta | ja taivutit kaulasi Kristuksen ikeeseen. | Niin Sinä riensit vapauttaen 
ihmiset hengellisestä orjuudesta || ja johdattaen heidät armon vapauteen. 

Maailman Aurinko ja Opettaja | lähetti Sinut, kunniakas ja viisas, | kirkkaana säteenä valistamaan 
maailmaa saarnan valkeudella, | hävittämään eksytyksen pimeyden jumalallisilla salamoilla || ja 
kirkastamaan uskovaisten mielet moninaisten ihmeitten voimalla.

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

Oi pyhä Jumalan Morsian, | päästä minut tuomiosta | ja kurja sieluni hirveistä rikkomuksista, | 
vapauta minut rukouksillasi kuolemasta | ja suo minun saavuttaa tutkimuspäivänä 
vanhurskautuminen, | jonka pyhien joukot ovat saavuttaneet || että ennen loppua puhdistuisin 
katumuksella ja kyynelvirroilla.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsytäitisi näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän hämmästyi ja Sinua katsoen sanoi: | 
Herra, miten maksoivatkaan Sinulle ne, | jotka ovat nauttineet monia lahjojasi? | Mutta minä 
pyydän, älä jätä minua maailmaan yksin, || vaan kiiruhda nousemaan ylös nostaen kanssasi esi- 
isätkin.

Tropari, 3.säv. 

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

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Oi autuas, pelasta minut, joka 
olen himojen orja. Theofaneksen (runo). 

1. veisu.  Irmossi, 6.säv.

Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu. 
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Troparit

Oi autuas Onesimos, joka olet Vapahtajan jumalallisen ja valonkirkkaan armon valistama, pelasta 
minun synkeä sieluni rukoilemalla ihmisiä rakastavaa Kristusta. 

Paavalin säteilyn valistamana Sinä, kunniakas ja autuas, vältit helposti tietämättömyyden pimeyden 
ja huusit Kristukselle kiitosveisua. 

Sinä, Jumalan autuuttama, osoittauduit jumalalliseksi papiksi ja säteillen kirkkaasti jumalallisessa 
Hengessä riensit kaikkialle julistamaan jumalisesti Kristusta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Jumalan Äiti, Sinä olit hyveitten ihanuuden kaunistama ja Sinussa sikisi ymmärryksen 
ylittäen totinen Jumala, joka kirkasti meidät jumalallisin hyvein. 

3. veisu. Irmossi

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle. 

Troparit 

Sinä, kunniakas, panit suusi jumalallisten vesien lähteelle, ammensit sieltä nautinnon tulvan ja 
kastelit puhtaan kirkon kasvot. 

Hengellisen valkeuden osallisuus osoitti Sinut kirkkaaksi jumalisuuden lampuksi, joka valistit 
loistavasti uskovaisten sydämet saarnan kirkkaudella. 

Paavalin siteet vapauttivat Sinut eksytyksen orjuudesta, Sinä sait armon vapaudessa Jumalan lapsen 
kunnian ja osoittauduit jumalalliseksi perilliseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kavalasti otti käärme minut muinoin vangikseen petoksen kautta, mutta Sinun kauttasi, oi Jumalan 
Äiti, vapautuneena sen orjuudesta minä ylistän veisuin Sinua autuaaksi. 

Katismatropari, 8.säv. 

Eksytyksen orjuudesta päässeenä Sinä tulit vapaaksi Jumalassa | ja olit armossa Hänen todellinen 
palvelijansa. | Osallisena Paavalin kahleista Sinä, apostoli, kärsit Kristuksen tähden 
epäoikeudenmukaisen kuoleman. | Niin Sinä, piispa Onesimos, tulit laillisesti marttyyriksi ja sait 
ylhäisen kirkkauden. | Sen tähden me huudamme Sinulle: Rukoile Kristus Jumalaa, | että Hän 
antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Me, ihmisten kaikki sukupolvet, ylistämme autuaaksi Sinua, Neitsyttä, | joka naisten joukosta 
ainoana synnytit siemenettä Jumalan lihaan. | Sinussa asusti jumaluuden tuli, ja Sinä imetit Luojaa 
ja Herraa pienokaisena. | Sen tähden enkelit ja ihmissuku oikein ylistävät pyhää synnytystäsi, | ja 
yhteen ääneen me huudamme Sinulle: Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomukset  
anteeksi meille, || jotka oikein ylistämme veisuin Sinun kunniaasi, oi puhdas.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi!

4. veisu. Irmossi

Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! |  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 

Troparit 

Herra, joka haluaa kaikkien pelastusta, valitsi Sinut, autuas Jumalan julistaja, orjuuden ikeestä 
papiksi ja Sinä palvelit puhdasta evankeliumia. 

Sinä tulit armossa Jumalan lapseksi ja julistit Hänen ainosyntyistä, iankaikkista Sanaansa, joka 
ihmeellisesti tuli lihassa maan päällisten keskuuteen. 

Puheiltasi ymmärtäväisenä ja pappeuteen jumalallisesti voideltuna Sinä, viisas, menestyit pappina 
ja hirveykset kestäessäsi tulit jumalalliseksi marttyyriksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Luonnoltaan aluton ja ajaton Poika otti omasta tahdostaan ajallisen alun Neitseestä 
valmistautuessaan luomaan uudelleen ajassa elävät pois turmeluksesta. 

5. veisu. Irmossi

Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan. 

Troparit 

Terävin mielin ja puhtain sieluin Sinä, autuas, ylitit vihollisen kaikki ansat ja kohosit Jumalan 
tuntemisen siivin taivaan asuntoihin. 

Oi Hyvä, Sinun apostolisi julisti ihmisille Sinun lihallisesta tulemisestasi, ohjasi eksyneitä Sinun 
tuntemiseesi ja valisti meidät uskon kirkkaudella. 

Sinä, autuas Onesimos, osoittauduit ihanaksi temppeliksi, jossa oli valaistuksena jumalallisen 
armon valkeus ja jonka perustukset olivat jumalallisessa Hengessä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, repäise välitykselläsi ja puolustuksellasi rikki syntini siteet, sillä Sinä olet toivottomien 
toivo, kun me uskolla kiiruhdamme jumalalliseen suojelukseesi.
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6. veisu. Irmossi

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 

Troparit 

Hän, joka taivaasta kutsuttuna säteili armon valkeutta kuin aurinko, jätti Sinut, autuaaksi ylistettävä, 
kirkkaana säteenään karkottamaan tietämättömyyden pimeyden. 

Sinä, Herran kunnianarvoisa piispa, paljastit kirkkaasti rikollisten mädänneen ja jumalattoman 
pauhun, kun jumalisesti lausuit jumalisuuden jumalallisia opetuksia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Syyllisenä synteihin ja hirveästi haavoittuneena minä kurja turvaan Sinuun, säälivään Jumalan 
Äitiin, ja pyydän Sinua pyyhkimään pois rikkomusteni arvet. 

Kontakki, 4.säv. 

Sinä, autuas, | säteilit maailmalle maailman valistaneen Paavalin auringon kirkkain sätein. || Sen 
tähden me kaikki kunnioitamme Sinua, Onesimos. 

Iikossi 

Kuka kykenisi ylistämään totisesti ansiosi mukaisesti Sinua, | jonka viisas Paavali, jumalallinen 
pasuuna, johdatti uskoon, | jonka totuuden sana valisti salaisesti ja joka sait todistuksen hyveissä ja 
vakaassa uskossa, | tai kiittämään vaivannäköäsi, jolla Sinä vakaasti teit lopun eksytyksestä? | 
Maallisesta orjuudesta Sinut voideltiin jumalallisessa Hengessä papiksi | ja ottaessasi vastaan 
apostolien saarnan tulit osalliseksi myös heidän seppeleistään. || Sen tähden me kaikki 
kunnioitamme Sinua, Onesimos.

Synaksario 

Saman kuun 15:ntenä päivänä muistelemme pyhää apostoli Onesimosta, pyhän apostoli Paavalin 
oppilasta. 

Säkeitä 

Onesimos ojensi jäsenensä murskattaviksi rientäessään urheasti Paavalin jäsenten tietä. 

Viidentenätoista Onesimoksen jäsenet murskattiin. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Maior kuoli kidutettuna. 

Säkeitä 

Lausu Daavidin sanoja, marttyyri Maior, ruoskien täyttäessä lanteesi poltteella. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Eusebioksen muisto.
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Säkeitä 

Iloiten vietti ihmiselämän Eusebios, jota enkelitkin ihailevat. 

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

7. veisu. Irmossi

Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava Jumalan 
käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.

Troparit 

Autuas Onesimos, Sinä sait autuaan lopun ja tulit otolliseksi näkemään turmeluksettoman 
kuolemattomuuden, ja nyt Sinä veisaat riemuiten Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Vahvoin mielin Sinä, Jumalassa viisas Onesimos, poljit maahan eksytyksen juonet ja tuhosit ne 
jumalisuuden asein huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, nuhteettomassa Jumalan Morsiamessa, sikisi Jumalan Sana, joka rajoittamattomasti on Isän 
helmoissa, ja Sinä, siunattu, pyhä ja puhdas Jumalan Äiti, kannoit Häntä käsissäsi. 

8. veisu. Irmossi

Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulen liekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina. 

Troparit 

Enkelten kanssa karkeloiden ja kaunistuksenasi marttyyrin seppele Sinä, autuas Onesimos, seisot nyt 
kirkkaasti Herran valtaistuimen edessä. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

Palvellen jumalallista apostolia Sinä, autuas, sait jumalallisten salaisuuksien voiman ja tulit 
Kristuksen totiseksi saarnaajaksi. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

Sinä, autuas, sait rikkaudeksesi parannusten armon Vapahtajan ehtymättömästä lähteestä ja 
kuuliaisena Hänen jumalallisille käskyilleen jaoit siitä kaikille. Häntä me yli kaiken ylistämme 
kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Opittuamme Sinun synnytyksesi salaisuuden, oi puhdas ja viaton Jumalan Äiti, me kiitämme veisuin 
ymmärryksen ylittävää suurta salaisuutta ja yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 
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9. veisu. Irmossi

Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot 
rohkenekatsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena 
Sana. | Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme.

Troparit 

Sinä, autuas Onesimos, osoittauduit ylen kirkkaaksi tähdeksi, joka säteilee Hengen valistavia säteitä 
ja kirkastaa maan ääret Jumalan tuntemisen valkeudella. Sen tähden me ylistämme Sinua apostolien 
kuorojen kanssa. 

Täynnä Hengen hedelmiä Sinä, Jumalan julistaja, Kristuksen apostoliksi tullut viisas piispa, 
voittamaton marttyyri, ymmärryksen ylittävien totinen saarnaaja ja Jumalan autuuttama, nousit 
iloiten taivaisiin. 

Sinä,  Onesimos,  seisot  Herran  edessä  täynnä  valoa,  täynnä  kirkkautta,  täynnä  Hänen  säteilynsä 
loistoa, puolustaen aina meitä, jotka alati veisuin Sinua ylistämme ja vietämme muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Jumalan Äiti, Sinun synnytyksesi pelastamana vanhasta kuoleman nahasta ja 
karistettuani pois synnin kirouksen, turmeluksen ja kuoleman minä nyt ylistän Sinua taivaallisten 
sotavoimien kanssa. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Apostoleista suurimman, Paavalin oppilaana | Sinä, viisas, kiersit hänen kanssansa maata | 
vahvistaen viettelijän eksytyksen näännyttämiä sydämiä sanoillasi. | Käytyäsi tien loppuun Sinä, 
apostoli Onesimos, | seisot nyt taivaissa Kristuksen edessä enkelten kanssa || rukoillen maailman 
puolesta.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Ei enkelten eikä ihmisten mieli kykene selittämään | tai käsittämään ymmärryksen ylittävää 
synnytystäsi, oi Neitsyt, | sillä sanomattomasti Sinä synnytit yliolennollisen Jumalan, | jota koko 
luomakunta veisuin ylistää Luojana Isän ja Pyhän Hengen kanssa. | Oi Jumalansynnyttäjä, || suo 
meillekin Hänen ilonsa.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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