
Kesäkuun 29. 
Pyhien, kunniakkaitten ja arvoltaan 

suurimpien apostolien Pietarin ja 
Paavalin muisto 



Typikon 

1. Avuksihuutostikiiroina stikiirat Millä kunniaseppeleillä (kukin kahdesti), Kunnia, Simon,
rakastatko Sinä minua?, Nyt, Profeetta Daavid. Saatto, Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja parimiat. 3
virrelmästikiiraa, Kunnia, Tänään on maanäärille, Nyt, Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu.
Tropari Te apostolein korkeimmilla, Jumalansynnyttäjän tropari Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä, ja
päätös.

2. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen apostolien tropari kahdesti ja Jumalansynnyttäjän
tropari kerran. Katismatroparit järjestyksessään. neljännen säv:n 1. antifoni, prokimeni Heidän
äänensä. Evankeliumi. Psalmi 50(51), Kunnia, Apostolien rukouksien tähden, Nyt,
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, Armahda minua, Jumala ja stikiira Kunnioittakaamme
kiitosvirsin. Molemmat kanonit, kolmannen veisun jälkeen hypakoe Missä vankilassa et olisi ollut,
kuudennen veisun jälkeen kontakki, iikossi ja synaksario. Katabasioina Minä avaan nyt suuni, Me
ylistämme Sinua lauselmineen. Eksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario.
Kiitosstikiiroina 4 stikiiraa Vapahtajan kysyttyä, Kunnia, Pyhien apostolien pelastavainen, Nyt,
Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu. Suuri ylistysveisu ja tropari.

3. Liturgiassa typikonpsalmit, autuudentropareina 4 tropari ensimmäisen kanonin kolmannesta
veisusta ja 4 toisen kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen apostolien tropari, temppelin
pyhän tropari ja kontakki Kristittyjen varma puolustaja. Apostolien epistola ja evankeliumi.
Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Heidän äänensä. Me näimme ja päätös.

4. Jos muisto osuu sunnuntaiksi, niin lauantaiiltana avuksihuutostikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa ja 6 apostolien stikiiraa, Kunnia, apostolien stikiira, Nyt, vuorosävelmän
mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja parimiat.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Tänään on maanäärille, Nyt, Minun Luojani ja
Lunastajani. Ylösnousemustropari, apostolien tropari, Jumalansynnyttäjän tropari, ja päätös.

5. Sunnuntaina Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa.
Katismatropareina yksi ylösnousemustropari ja yksi apostolien ja Jumalansynnyttäjän tropari,
kolmannen kunnian jälkeen apostolien ja Jumalansynnyttäjän troparit. Kiitetty olet Sinä, Herra,
vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Molemmat apostolien kanonit.
Kolmannen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja iikossi sekä apostolien ja Jumalansynnyttäjän
katismatroparit. Kuudennen veisun jälkeen apostolien kontakki ja iikossi sekä synaksario.
Katabasioina Minä avaan nyt suuni. Me ylistämme Sinua lauselmineen.
Ylösnousemuseksapostilario, apostolien eksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario.
Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 stikiiraa Vapahtajan kysyttyä, Kunnia, Pyhien
apostolien pelastavainen, Nyt, Korkeasti siunattu. Suuri ylistysveisu ja tropari Tänä päivänä on
maailmalle.

6. Liturgiassa typikonpsalmit, autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista ja 4 troparia
apostolien toisen kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, apostolien
tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Kristittyjen varma puolustaja. Apostolien epistola ja
evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Heidän äänensä. Me näimme ja päätös.
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Pienessä ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kaikkivoimallinen Jeesus, meidän sielujemme Pelastaja, | Sinä, ihmisiä rakastava, annoit kirkolle 
kerskaukseksi puhtaat apostolisi. | Hengellisinä valaisijoina siinä loistavat Pietari ja Paavali |  
sanallisina tähtinä säteillen maailmaan, || ja heidän kauttansa Sinä valistit mustan lännen. 

Kaikkivoimallinen Jeesus, | meidän sielujemme Pelastaja, | Sinä Herra annoit kirkollesi Pietarin 
kestävyyden ja Paavalin ymmärryksen, | loistavan viisauden ja kummankin totisen Jumalan 
julistamisen, | joka karkottaa jumalankieltämisen eksytyksen. | Sen tähden me molempien 
salaisuuksiin johdattamina || ylistämme Sinua veisuin. 

Kaikkivoimallinen Jeesus, | meidän sielujemme Pelastaja, | Sinä annoit syntisille kääntymyksen 
esikuviksi kaksi apostoliasi. | Toinen oli kieltänyt Sinut kärsimyksen aikana, mutta katunut, | toinen  
vastusti saarnaasi ja vainosi sitä. || Molemmat Sinä osoitit ystäväjoukkosi ensimmäisiksi. 

Kunnia... 2.säv. Germanoksen runo.

Pietari, uskon kallio ja kunniakkaista apostoleista korkein, | sekä autuas Paavali, | Kristuksen Kirkon 
kaunopuhuja ja valistaja! | Seistessänne nyt jumalallisen valtaistuimen edessä || rukoilkaa meidän 
puolestamme Kristusta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv . 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, | oi Jumalanäiti, || suojele minua (Sinun) kattosi alla! 

Vir relmästikiirat, 6.säv. 

Te Kristuksen apostolit, | opetuslapset ja kunniakkaat saarnaajat, | jotka kävitte maan päällä  loppuun 
hyvän tien, || älkää lakatko rukoilemasta teitä veisuin ylistävien puolesta. 

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

Lakkaamatta elämän aallokon kuohuissa ollen me huudamme: | Oi Hyvä, Sinä ylen hyvä, | pelasta 
kaikki || viisaitten ja korkeimpien jumalallisten apostoliesi esirukousten tähden. 

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

Te jumalalliset ja puhtaat opetuslapset, | salaisuuksien tuntijat ja opettajat, | Pietari ja Paavali, te 
apostolien pylväät, || rukoilkaa aina meidän puolestamme kaikkien Luojaa ja kunnian Herraa. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Neitsyt, puhdas Jumalansynnyttäjä, | rukoile Herraa, | että Hän Sinun puhtaitten esirukoustesi kautta 
antaisin rikkomukset anteeksi || ja pelastaisi meidät armollisena ja ihmisiä rakastavana. 

Tropari, 4.säv. 

Te apostolien korkeimmilla valtaistuimilla istujat | ja maailman opettajat, | rukoilkaa kaikkeuden 
Herraa, | että Hän soisi maailmalle rauhan || ja sieluillemme suuren laupeutensa.
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Jumalansynnyttäjän tropari, ja päätös. 

Suuressa ehtoopalveluksessa 

(Juhlan tekstit ovat täydellisinä Juhlamineassa, OKJ 1987)

Parimiat: 

Pyhän apostoli Pietarin ensimmäisestä lähetyskirjeestä (1:39) [296] 

Veljet, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa 
laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon 
herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei 
tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, 
niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana. Siksi te 
riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. 
Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. 
Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä 
ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, 
vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä  
te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. 

Pyhän apostoli Pietarin ensimmäisestä lähetyskirjeestä (1:1319) [296] 

Rakkaani, vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne 
siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Olkaa kuuliaisia lapsia 
älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. 
Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. 
Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte 
Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää 
jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä 
perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan 
Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. 

Pyhän apostoli Pietarin ensimmäisestä lähetyskirjeestä (2:1124) [296] 

Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään erossa 
tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, 
jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa 
sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen 
alaisuuteen: keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska 
keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät 
hyvää. Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten 
typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin  älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden  
verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, 
pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria. Palvelijat, kunnioittakaa isäntiänne ja olkaa heille 
kuuliaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. Armoahan se on, 
jos joku omassatunnossaan Jumalaan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä. Mitä 
erinomaista siinä on, jos te kestätte silloin, kun teitä kuritetaan tehtyänne väärin? Jos te sen sijaan 
kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa. Sillä
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siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta 
seuraisitte hänen jälkiään.  Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, 
mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen 
tuomarin haltuun. Itse, omassa ruumiissaan, hän "kantoi meidän syntimme" ristinpuulle, jotta me 
kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. 

Aamupalveluksessa 

Synaksario 

Saman kuun 29. päivä pyhien, kunniakkaitten ja arvoltaan suurimpien apostolien Pietarin ja 
Paavalin muisto. 

Säkeitä 

Ristiinnaulitseminen otti Kristuksen saarnaajan Pietarin, ja miekka Paavalin, eksytyksen katkaisijan. 

Kahdentenakymmenentenä yhdeksäntenä Pietari otti ristin ja Paavali miekan. 

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

Jos läsnäolijoita voidellaan pyhällä öljyllä (juhlan ikonin lampusta), voidaan laulaa nämä stikiirat: 

4.säv.

Sinun kauttasi, Sinä ensimmäinen apostoleista, | Kristus kallio perusti itsellensä kirkon, | jota 
tuonelan portit eivät kukista, | ei harhaoppisten suun pieksentä eivätkä raakalaisten hyökkäykset. |  
Oi autuaaksi ylistettävä, || pelasta se koettelemuksista ja vaaroista rukouksillasi. 

4. säv. Munkki Johanneksen runo

Kristus seppelöi Sinut, Pietari, | ensimmäiseksi uskon tukipylvääksi. | Kaikkien Valtias sanoi 
Sinulle: Autuas olet Sinä, Simon Joonaan poika, | sillä ei liha eikä veri tai mikään muukaan tehnyt  
Sinua jumaluuteni julistajaksi, | vaan minun Isäni, joka on taivaissa. | Oi Jumalan autuuttama 
apostoli, || rukoile, että Hän antaisi meille suuren armon. 

6.säv. Theofaneksen runo

Kunnioittakaamme ylistysveisuin jumalisuuden totisia saarnaajia ja kirkon ihmeellisiä tähtiä, | 
Pietaria, uskon kalliota, ja Paavalia, totista opettajaa ja Kristus Vapahtajan salaisuuksien tuntijaa, | 
sillä kylväen totuuden sanaa uskovaisten sydämiin | he antoivat kaikille hedelmällisyyden, | ja nyt 
he rukoilevat Kristusta, || että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnia... 8.säv. Munkki Johanneksen runo 

Sinä, autuaaksi ylistettävä Paavali, | olit kirkon häpäisijä ja vainooja, | mutta taivaasta kutsuttuna 
tulit ihmeelliseksi sen puolustajaksi. | Rukoile sille pääsyä vaaroista || ja meidän sieluillemme 
pelastusta. 
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