
Kesäkuun 19. 
Pyhän apostoli Juudaksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Autuas Juudas, Sinä tulit Kristuksen, meidän lihaksi tulleen Jumalamme opetuslapseksi, | ja Hän 
lähetti Sinut kuin lampaan totisesti susien keskelle | sanoillasi muuttamaan niiden jumalattomuuden 
jumalisuudeksi | ja Kolminaisuuden jumalalliseksi tuntemiseksi. || Sen tähden me ylistämme Sinua. 

Ihailtava Juudas, | Sinut lähetettiin nuolena haavoittamaan ja tyystin tuhoamaan pahojen henkien 
joukot | ja ainoan Jumalan armolla parantamaan niiden haavoittamat. || Rukoile, että Jumala antaisi  
meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Jumalan innoittama Juudas, | Sinä tulit Neitseestä koittaneen Auringon säteeksi, | valistit jumalisten 
sydämet ja karkotit luomakunnasta pimeyden. || Rukoile nytkin, että meidän sieluillemme 
annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Kunnia... 6.säv. 

Veljesi ylistävät Sinua, apostoli Juudas, | iankaikkisuudessa iankaikkisesta Isästä loistaneen | ja  
viimeisinä aikoina sanomattomasti pyhästä Neitseestä lihaksi ja ihmiseksi tulleen Sanan veljeä. | 
Rukoile hartaasti, että Hän antaisi maailmalle rauhan || ja Sinua kunnioittaville rikkomusten päästön  
ja suuren armon. 

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. 

Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka Sinä kestät häpeällisen kärsimyksen?

Tropari, 3.säv. 

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

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä apostolin kanoni, jonka 
akrostikon on: Riennän veisuin ylistämään Jumalan näkijää Juudasta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 5.säv. 

"Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, | syöksi hevoset ja ratsumiehet 
Punaiseen mereen, | mutta pelasti Israelin, || joka veisasi voittovirren." 
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Troparit

Taivaallisten salaisuuksien tuntija, viisas Juudas, Vapahtajan opetuslapsi ja elämän osallinen, liikuta 
minun kieltäni ja ohjaa sanani veisuin ylistääkseni Sinua, autuaaksi ylistettävää. 

Autuaaksi ylistettävä apostoli, kantaen Vapahtajan iestä Sinä kynnit vaon, viljelit armossa kylväen 
siemenen ja toit kutsujallesi runsaan sadon. 

Ylistettävä Jumalan näkijä, saatuasi lihaksi tulleen Sanan opettajaksesi ja palaen Hänen säteistään 
Sinä tulit Hänen loisteensa kaltaiseksi toiseksi valkeudeksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Usko hyväksyköön todistuksittakin ymmärryksen ylittävät ihmeesi, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, 
sillä Sinä synnytit ihmisyyteen pukeutuneen käsittämättömän Jumalan Sanan. 

3. veisu. Irmossi

"Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen 
ripustit, | vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä 
rakastava."

Troparit 

Kristuksen opetuslasten suurenmoisuus kohosi yläpuolelle kaiken majesteetin, sillä he tulivat Hänen 
ystävikseen ja omikseen, Hänen kansansa jäseniksi, Hänen ateriakumppaneikseen ja salaisuuksien 
julistajiksi. 

Sinun veljesi, Juudas, ylistävät Sinua pitäessään ja luullessaan Sinua lihassa ilmestyneen Sanan 
veljenä, Hänen joka ennen kaikkia aikoja on loistanut esiin yhtä iankaikkisesti Isästänsä. 

Kuolettaen maan päälliset jäsenesi Sinä, autuas, asuit kaikkien elämän Kristuksen kanssa. Sinä 
julistit koko maailmalle elävöittävää vaellusta lausuen elämän sanoja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, puhdas, Sinä tulit kaikkia armoitetummaksi, ylitit kaikki pyhyydessä, nousit kaikkia 
ylemmäksi ja osoittauduit selvästi taivasten voimiakin korkeammaksi Jumalan Äitinä. 

Irmossi 

"Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen 
ripustit, | vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä  
rakastava."

Katismatropari, 8.säv. 

Autuas Juudas, Sinä olit syntyneen ja kaikkien valittujen veljeksi tulleen Valtiaan veli. | Hän lähetti 
Sinut, maineikkaan, kaikkiin maan ääriin apostolina kylvämään kaikkiin uskon sanaa | ja 
valistamaan tietämättömyyden pimeydessä olevia maailman pahan valtiaan orjia. | Sen tähden me 
huudamme Sinulle: Rukoile Kristus Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.
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Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv.

Langettuani moninaisiin kiusauksiin olen joutunut näkymättömien ja näkyväisten vihollisten 
toimesta mittaamattomien rikkomusteni myrskyyn, | mutta kun minulla on Sinut hartaana 
puolustajana ja suojelijana, | minä kiiruhdan hyvyytesi satamaan. | Oi kaikkein pyhin, rukoile 
lakkaamatta Sinusta lihaksi tullutta kaikkien palvelijaisi puolesta, | kun me lakkaamatta veisaamme 
ylistystäsi. Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, | rukoile Häntä jatkuvasti, että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, || jotka uskossa kumarramme pyhää lastasi.

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

"Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, | vavistuksella huusi Sinulle: | 
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan || ja voideltujasi vapahtamaan." 

Troparit 

Herran suuri apostoli tuli rakastetuksi saatuaan nähdä Jumalan maan päällä ja katsella Hänen  
kirkkauttaan ja ihanuuttaan. 

Oi apostoli, täynnä Jumalan antamia armolahjoja ohjaa ylistystäsi veisaavat pelastukseen satamaan. 

Pyhä Hengen voittamattomalla voimalla Sinä, sanomattomien salaisuuksien palvelija, tukit 
pahuuden henkien suun armon sanalla ja karkotat ne. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Valtiatar, sanomattomasti sikisi Sinussa Luojasi ja Jumalasi. Rukoile, että Hän 
pelastaisi vaaroista meidät ja antaisi sielun pelastuksen ylistystäsi veisaaville. 

5. veisu. Irmossi

"Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, | minä aamusta varhain 
kiiruhdan | huutaen Sinulle: || Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias." 

Troparit 

Torjuen lain varjokuvat Sinä julistit selvästi totuuden kuvaa saatuasi ohjaajaksesi itse totuuden. 

Täyttäen lain käskyn Sinä, apostoli, riensit opettamaan kaikkia kansoja ja kastamaan heidät 
Kolminaisuuden nimeen. 
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Kuin taivaallinen sade, kuin korkeudesta tullut virvoitus Sinä jumalallinen äänesi, oi Jumalan 
julistaja, lopetti monijumalaisuuden helteen saarnatessasi yhdestä Jumalasta. 

Jumalansynnyttäjän tropariOi Jumalansynnyttäjä, Sinä totisen ylösnousemuksen Äiti, kuoleta 
minun himoni ja nosta ylös synnin pureman kuolettama sieluni. 

6. veisu. Irmossi

"Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata 
minut || ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Troparit 

Kristuksen apostoli, näkemisen opein ja vaelluksesi loistavien teoin Sinä valistit tietämättömyyden 
pimeydessä olevat. 

Jumalallinen papillinen julistaja, Sinä lähetit kaikille ihmisille valistavan ja Hengen oppien 
täyttämän kirjeesi. 

Jumalan näkijä puhuu ikään kuin hengellinen taivas julistaen meidän tähtemme lihassa ilmestyneen 
Jumalan kunniaa ja ihmeitä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Valtiatar, Jumalansynnyttäjä, joka synnytit himottomuuden lähteen, pelasta minut 
turmeluksesta ja tyynnytä himojen kuohunta. 

Irmossi 

"Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata 
minut || ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Kontakki, 1.säv. 

Herran silminnäkijä ja apostoli, Jumalan veli, Kristuksen viisas saarnaaja, | Sinä koitit meille 
kuulusta juuresta Jumalan lahjoittamana oksana | ja ravitset koko maailmaa sanojesi hedelmin || 
opettaen Herran oikeaoppista uskoa armon salaisuuden palvelijana. 

Synaksario 

Saman kuun 19. päivä muistelemme pyhää apostoli Juudasta. 

Säkeitä 

Oi Juudas, Sinä voit kerskata Kristuksen sukulaisuudesta, Hänen opetuslastensa kuoroon  
kuulumisesta ja Hänen kärsimyksestään. 

Yhdeksäntenätoista Juudas kuoli nuolilla ammuttuna. 
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Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Zosimosta. 

Säkeitä

Oi Sana, Sinun tähtesi miekan surmaama ja rakkaan sielunsa uhrannut Zosimos elää nyt sielullista 
elämää. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Zenonia. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. 

7. veisu. Irmossi

"Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin | ja langetti kasteen nuorukaisille, | jotka yksin  
äänin veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, Jumala." 

Troparit 

Ylistäkäämme kaikki veisuin Jumalan osallisuuden jumaloittamaa Juudasta ja veisatkaamme 
jumalallisesti: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Hengen liikuttama ja Jumalan innoittama kielesi käännytti maailman saarnatessasi Kristuksesta, jolle 
me kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Herra antoi Sinulle taivaallisen perintöosan ja ylen kirkkaan istuimen, jolla istuessasi Sinä veisaat 
jumalallisesti: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suin ja ajatuksin me kaikki julistamme Sinusta Jumalansynnyttäjä, sillä Sinä, puhdas, synnytit 
Jumalan, jolle me kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä, apostoli, sait kansojen rikkauden ja kuningasten suuren kunnian huutaessasi: Kaikki luodut,  
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Sinä, autuas ja kunniakas, sait päällesi tulleen Lohduttajan koko valistuksen ja Sinä huusit: Kaikki 
luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Juudas, me uskovaiset ylistämme uskolla ja veisuin Sinulle annettua valistusta ja veisaamme auliisti: 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Tulkaa, ylistäkäämme veisuin Jaakobin ihanuutta, puhdasta Mariaa, ja huutakaamme yhteen 
ääneen: Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina 
aikoina. 

Irmossi

"Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | 
Hänen nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Troparit 

Emmanuelin opetuslapsena Sinä, kunniakas Jumalan näkijä, säteilit Hengen kirkasta valkeutta ja 
leivät kaikille yliluonnollisten ihmeittesi salamoita. Kristusta suuresti kiittäen me ylistämme 
autuaaksi Sinua. 

Te jumalalliset ainosyntyisen, lihaan köyhtyneen silminnäkijät, rukoilkaa enkelijoukkojen 
kanssa hartaasti, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Sinä, puhdas, synnytit luotujen Luojan, Sinä tulit kaikkea syntynyttä korkeammaksi, 
verrattomasti ylemmäksi ja jalommaksi. Sen tähden kumartaen Poikaasi me Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | 
Hänen nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Palveluksen loppuosa, ja päätös. 
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