
Kesäkuun 30. 
Kahdentoista pyhän ja kunniakkaan 

apostolin juhla 



Typikon 

1. Ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 3 stikiiraa Millä kunniaseppeleillä ja kahdentoista
apostolin stikiiraa Kaikkivoimallinen Jeesus, meidän sielujemme Pelastaja, Kunnia, Pyhien
apostolien pelastavainen, Nyt, Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi. Saatto, Oi Jeesus Kristus ja päivän
prokimeni. Virrelmästikiiroina 3 kiitosstikiiraa Vapahtajan kysyttyä, Kunnia, Tänään on
maanäärille, Nyt, Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu. Troparit Te apostolein korkeimmilla,
Kunnia, Oi pyhät apostolit, Nyt, Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, ja päätös.

2. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Apostolien
ja Jumalansynnyttäjän katismatroparit. Psalmi 50(51) luetaan. Molemmat kanonit, kolmannen
veisun jälkeen katismatropari ja Jumalansynnyttäjän katismatropari, kuudennen veisun jälkeen
apostolien kontakki ja iikossi sekä synaksario. Katabasioina Minä avaan nyt suuni. Me ylistämme
Sinua lauselmineen. Eksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4
apostolien stikiiraa, Kunnia, apostolien stikiira, Nyt, Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan.
Suuri ylistysveisu ja tropari Oi pyhät apostolit.

3. Liturgiassa typikonpsalmit, autuudentroparit ensimmäisen kanonin kolmannesta ja toisen
kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen pääapostolien tropari, kahdentoista tropari ja
temppelin pyhän tropari. Kahdentoista epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista.
Ehtoollislauselma Heidän äänensä. Me näimme ja päätös.

4. Jos muisto osuu sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 6
ylösnousemusstikiiraa ja 4 apostolien stikiiraa Kaikkivoimallinen Jeesus, Kunnia, Pyhien apostolien
pelastavainen, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus
Kristus ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Tänään on maanäärille,
Nyt, Sinusta, oi Puhtain, syntyi Kristus Herra. Ylösnousemustropari, apostolien tropari Oi pyhät
apostolit, Jumalansynnyttäjän tropari, ja päätös.

5. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Ylösnousemuskatismatroparit. Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän
mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja kahdentoista apostolin kanoni.
kolmannen veisun jälkeen apostolien kontakki ja iikossi, sitten katismatropari ja
Jumalansynnyttäjän katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja iikossi
sekä synaksario. Katabasioina Minä avaan nyt suuni. Me ylistämme Sinua lauselmineen.
Ylösnousemuseksapostilario, apostolien eksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario.
Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 apostolien stikiiraa, Kunnia, apostolien stikiira, Nyt,
Korkeasti siunattu. Suuri ylistysveisu ja tropari Tänä päivänä on maailmalle.

6. Liturgiassa typikon psalmit, autuuden tropareita 4 vuorosävelmän mukaista ja 4 apostolien
toisen kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, Oi pyhät apostolit,
temppelin pyhän tropari ja kontakki Kristittyjen varma puolustus. Kahdentoista epistola ja
evankeliumi. Totisesti on kohtuullista, Ehtoollislauselma Heidän äänensä. Me näimme ja päätös.
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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. 

Ja nämä kolme kahdentoista stikiiraa, 4.säv. 

Teitä, autuaat opetuslapset, | ylistetään autuaiksi Sanan lihaksi tulemisen silminnäkijöinä ja  
todistajina, | sillä salaman tavoin säteillen te ilmestyitte maailmalle. | Hengellisten vuorien lailla 
teistä tiukuu suloisuutta, | ja paratiisin iankaikkisten virtojen tavoin jakautuneina te kastelitte  
pakanoiden kirkot || jumalallisella vedellä. 

Autuaat pyhien salaisuuksien palvelijat, | Hengen säteitä loistavina nuolina teidät lähetettiin kaikkeen 
maailmaan | ja Kristuksen salaisuuksien palvelijoina te jaatte ehtymätöntä ihmeitten  voimaa 
jumalallisen armon tauluina, || joihin Jumala kirjoitti opettamansa lain. 

Kalastajien ruoko saattoi hämmennyksiin filosofien pauhun ja kaunopuhujien vuodatukset | 
kuvatessaan jumalallisen viisauden opetuksia ja oppeja | ja esittäen selvästi kymmeniä tuhansia 
hyvyyksiä, | evankeliumin, iankaikkisen nautinnon osallisuuden, || enkelten nautinnon ja pysyvän 
kunnian.

Kunnia... 6.säv. Munkki Kosmaksen runo 

Pyhien apostolien pelastavainen ja kunniakas juhla on nyt koittanut Kristuksen Kirkolle. | Sen tähden 
iloiten huutakaamme: | Iloitkaa, te auringon säteiden kaltaiset isämme, jotka opetuksillanne valaisette 
pimeydessä olevat! | Iloitkaa, Pietari ja Paavali, | jumalallisten oppien horjumattomat puolustajat! | 
Te Kristuksen ystävät ja valitut astiat, | olkaa alati näkymättömästi läsnä ja antakaa taivaallisia 
lahjoja meille, || jotka veisuin ylistämme juhlaanne.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista synnytystäsi veisuin 
kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tulleena | ilmestyi 
maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän itse, jolla on 
jumalallinen luonto ja joka meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei kahteen persoonaan 
jakaantuneena, vaan kahdessa yhteen sekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna.  | Rukoile, 
oi pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi.
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Virrelmästikiirat, 4.säv.

Vapahtajan kysyttyä kahdeltatoista apostoliltaan: | "Kenen ihmiset sanovat minun olevan?" | Sinä, 
Pietari, suurin Kristuksen opetuslapsista, saatuasi ylhäältä armon, | jumaluusoppineesti vastasit 
huudahtaen: | "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika!” | Sen vuoksi Sinua ansiosi mukaan 
ylistetään autuaaksi, | sillä Sinä olet saanut ilmoituksen ylhäältä || ja olet ottanut vastaan vallan sitoa 
ja päästää ihmisten syntejä. 

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

Et ihmisiltä vaan itseltään Jumalalta Sinä, Paavali, | sait kutsun seurata Kristusta. | Silloin maallinen 
pimeys sokaisi ruumiilliset silmäsi kuvatakseen sillä jumalattomuuden synkeyttä, | mutta ympärilläsi 
säteili taivaallinen valo, joka valaisi hengelliset silmäsi | ja kirkasti Sinulle hurskauden ihanuuden. | 
Silloin Sinä tunsit Kristuksen, meidän Jumalamme, | joka muuttaa pimeyden valkeudeksi. || Rukoile, 
että Hän pelastaisi ja valistaisi meidänkin sielumme. 

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

Ansiosi mukaan Sinua, Pietari, kutsutaan kallioksi, | jolle Kristus perusti Kirkon horjumattoman 
uskon. | Sillä Hän teki Sinusta hengellisten lampaittensa esipaimenen | ja uskoi Sinulle taivaan 
valtakunnan avaimet, jotta ottaisit vastaan kaikki, jotka uskossa pyrkivät sisälle. | Valtiaasi tavoin 
tulit Sinäkin arvolliseksi kärsimään ristinkuoleman. || Rukoile Häntä pelastamaan ja valistamaan 
meidän sielumme. 

Kunnia... 6.säv. Karian Efraimin runo 

Tänään on maanäärille koittanut ilojuhla, | Jumalassa viisaiden, korkeimpien apostolien Pietarin ja 
Paavalin kunniallinen muistopäivä, | jonka tähden Roomakin ilosta karkeloi. | Veljet, viettäkäämme 
mekin tätä kunnioitettavaa juhlaa | ja veisuin ja hymnein veisatkaamme ylistystä: | Iloitse, apostoli 
Pietari, opettajasi Kristuksen, meidän Jumalamme, vilpitön ystävä! | Iloitse, suuresti rakastettu 
Paavali, uskonsaarnaaja ja koko maailman opettaja! | Kun teillä, Jumalan valitsemat pyhät, on 
uskallus, rukoilkaa Kristusta, meidän Jumalaamme, || pelastamaan meidän sielumme. 

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.

Tropari, 4.säv. 

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

Kunnia... 3.säv. 

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän  
sieluillemme. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | meidän sukukuntamme pelastuksen puolesta anojaa, me 
veisuin ylistämme. | Sillä Sinusta otetussa ruumiissaan kärsien ristin vaivan | Sinun Poikasi, meidän 
Jumalamme, || ihmisrakkaudessaan pelasti meidät turmeluksesta.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen korkeimpien apostolien katismatroparit järjestyksessään. 
Psalmi 50(51) ja korkeimpien sekä kahdentoista kanonit. Korkeimpien kanoni, jonka akrostikon on: 
Auliisti kunnioitan Pietaria ja ylistän veisuin Paavalia. 

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 

Herra, anna minulle pisara pyhän Henkesi armoa, oikeat sanat, että voisin nauttia ylistäessäni 
apostoleistasi ensimmäisten urotekoja. 

Maineikas Pietari, auliisti Sinä jätit ajallisen ja seurasit Kristuksen jälkiä. Ja Sinä, Paavali, jätit 
tottelemattomuuden ja liityit Sinua kutsuvaan Kristukseen. 

Pietari ja Paavali, saatuanne olemuksessaan teihin asettuneen jumalallisen Hengen armon te jaoitte 
siitä kaikelle maalle opettaen kaikkia maan ääriä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaunopuhujien moniäänisyys ja muusikkojen ylen kaunisääniset kielet eivät auta veisuin 
kunnioittamaan Sinua, puhdas, sillä Sinussa toteutunut jumalallinen salaisuus on yliinhimillinen. 

Kahdentoista kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Kristuksen viisaita apostoleja. Theofaneksen 
runo. 

1. veisu. Irmossi,  4.säv. 

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon." 

Troparit 

Halutessani ylistää veisuin apostolien kuoroa anna Jumalana, Kristus, minulle heidän rukoustensa 
kautta Pyhän Hengen säde ja viisautesi lamppu. 

Kristus, Sinun voimasi ja armosi vahvistamina puhtaat apostolisi murskasivat vastustavien 
vihollisten voiman jumaloituneina vakaasti kohti Sinua pyrkiessään. 
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Kunniakkaat apostolit toimittivat parannuksia Sinun nimessäsi, oi Herra, pyydystivät pakanoitten 
joukot Sinun tuntemiseesi ja kirkastivat ne Sinun valkeudellasi. 

Kunniakkaat Kristuksen apostolit, taivaallisen viisauden oppilaina te osoititte selvästi hullutukseksi 
viisaitten kaiken käyttökelvottoman monisanaisuuden vahvalla saarnallanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi puhdas Jumalan Morsian, Sinä synnytit meille yhden ylijumalallisesta Kolminaisuudesta, kun 
Hän ilmestyi Sinusta meidän kaltaisenamme Isän suopeudesta ja Pyhän Hengen yhteistyöllä. 

Katabasia 

"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" 

3. veisu. Korkeimpien kanoni. Irmossi 

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit 

Veljesi Andreas osoitti Sinulle, Pietari, Messiaan Kristuksen, jota Sinä uskolla lähestyit. Ja Sinä, 
jumalallinen Paavali, sait Ananiaan kautta valistuksen jumaloittavassa kasteessa. 

Pietari ohjasi armon valistuksella lain kirjaimeen mielettömästi haaksirikkoutuneita Israelin lapsia, 
ja Paavali pelastit eksytyksestä pakanoitten laumat. 

Alastomina ja aseettomina Sinä, Kristus, lähetit pakanoitten keskuuteen opetuslapsesi, jotka 
kantoivat aseinaan Sinun pyhää nimeäsi, ja uskolla he tekivät lopun eksytyksen sodasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Maineikkaat apostolit Pietari ja Paavali, teidän jumalallinen saarnanne täytti koko maan tiedolla 
Herrasta, joka loisti Neitseestä ja valisti maailman. 

3. veisu. Kahdentoista kanoni. Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 

Troparit 

Julistaen Jumalaa maan päällä tulikielin te, Kristuksen saarnaajat, jaoitte maan päällä taivaallisia ja 
puhtaita oppeja. 

Herra, Sinä osoitit opetuslapsesi sanallisiksi taivaiksi, jotka julistavat kaikille maan äärille Sinun 
kunniaasi. 
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Oi viisaat, taivaisiin kirjoitettuina ja Kristuksen asuinkumppaneiksi osoittautuneina varjelkaa nyt 
meitä, kun me auliisti teitä kunnioitamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Meidän keskuudessamme asusti Hän, joka asuu korkeuksissa, sillä yliluonnollisesti Hän otti 
Sinusta, oi puhdas, lihan, johon pukeutui. 

Katabasia

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Katismatropari, 4.säv. 

Valon asuntoina te, apostolit, | olette päässeet asumaan lähestymättömään valkeuteen | ja valistatte  
aina pyhän huoneenne jumalallisin sätein. | Sen tähden me huudamme uskolla: | Päästäkää meidät 
pimeydestä, | kaikenlaisista vaaroista || ja hirveitten vihollisten hyökkäyksestä rukoillen Luojaa. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Me kelvottomat emme koskaan herkeä puhumasta voimastasi, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä jollet 
Sinä esirukouksillasi puolustaisi, | niin kuka silloin päästäisi meidät näin suurista vaaroista? | Kuka 
olisi meidät tähän asti synnin orjuudesta vapaina säilyttänyt? | Emme erkane Sinusta, oi Valtiatar, | 
sillä Sinä aina pelastat palvelijasi || kaikista kauheista vaaroista. 

4. veisu. Korkeimpien kanoni. Irmossi 

"Profeetta Habakuk | katsellessaan hengessään Jumalan käsittämätöntä päätöstä | Sinun, kaikkein 
Korkeimman, lihaksitulemisesta Neitseestä || huudahti: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Kristuksen apostolit, Pietari ja Paavali, ottivat yhteen heikkoina väkevien kanssa ja yksinkertaisina 
puheentaitajien kanssa ja saivat voiton. 

Jumalallinen Pietari nuhteli luopiota, hirveää Simon noitaa, kullanhimosta, ja viisas Paavali sokaisi 
Kristuksen teitä vääristävän Elymaksen. 

Kalastaja ja teltantekijä, joiden puhe oli yksinkertaista, mutta jumalallisen suolan maustamaa, 
sulostuttivat viisautta rakastavien sielut ja johdattivat ne Kristuksen uskoon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan innoittamin sanoin jumalallinen Habakuk kutsui Sinua metsän varjostamaksi vuoreksi, ja 
ennusti selvästi Hänestä, joka tulee ihmiseksi tulleena Temanista, oi Valtiatar. 
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4. veisu. Kahdentoista kanoni. Irmossi 

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit 

Apostolien jumalallisten sanojen ääni kulki salaman tavoin halki koko maailman polttaen 
eksytyksen aineen ja valistaen armossa jumalisten joukot. 

Jumalallisiksi valistajiksi osoittautuneet opetuslapset kirkastivat jumalattomuuden pimeyden 
mustaaman maailman armon säteillä ja saarnan kirkkaudella.

Pyhitettyjen soihtujen kaunistamina te, autuaat, valaisitte maailman hengellisen auringon tähtinä 
karkottaen eksytyksen usvan jumaluuden valkeudella. 

Voiman sauvanansa Sinun ristisi, oi Sana, Sinun silminnäkijäsi halkaisivat elämän suolameren ja 
kuohuttivat hevosten tavoin monijumalaisuuden aallot. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kristus, Sinun, kuningasten Kuninkaan monipuolisen valistuksen kaunistamaa elävää taivasta, 
puhdasta Neitsyttä, ylistetään nyt Jumalansynnyttäjänä. 

Katabasia 

"Profeetta Habakuk | katsellessaan hengessään Jumalan käsittämätöntä päätöstä | Sinun, kaikkein 
Korkeimman, lihaksitulemisesta Neitseestä || huudahti: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

5. veisu. Korkeimpien kanoni. Irmossi 

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan  
kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Kristus kutsui Sinua, Pietari, vakaana kallioksi ja rakensi Sinuun kirkon, jota eivät tuonelan portit 
voita. Sinua taas, Paavali, Hän kutsui valituksi astiaksi, joka kuljetat Hänen nimensä pakanoitten  
eteen. 

Opettajan kolmesti kieltänyt Pietari pääsi sovintoon myöntäessään kolmesti rakkautensa. Paavali 
taas, joka ennen pilkkasi Jumalaa ja ahdisti vakavasti uskovaisia, saarnasi sittemmin vainoamastaan. 

Pietari, Sinä sait Paavalin kanssa Kristukselta tahrattoman kunnian ja iankaikkisen kirkkauden.  
Toiselle uskottiin taivasten avaimet, toinen taas vietiin paratiisin kuulemaan ihmisille sanomattomia 
sanoja. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisen Hengen täyttämänä Jesaja ennusti isättömästä synnytyksestä, kun Sinusta, Neitseestä, 
syntyi Emmanuel, joka on Jumala meidän kanssamme. Sinä, puhdas, synnytit Hänet 
selittämättömästi ja käsittämättömästi. 

5. veisu. Kahdentoista kanoni. Irmossi 

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Kristus, Sinä osoitit jumalalliset ja viisaat palvelijasi valoiksi maailmalle, jotka julistavat kaikille 
Sinua, laskematonta valkeutta.

Te, kaikkia hyveitä selvästi harjoittaneet apostolit, hajotitte pahojen henkien moninaisen pahuuden 
leuat. 

Tulikielin puhuvat apostolit osoittivat meille Kolminaisuuden kirkkauden, yhden Jumalan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, oi Jumalan Morsian, olet meille murtumaton suojavarustus vihollisia vastaan. Sinusta me  
olemme saaneet itsellemme pelastuksen ankkurin ja toivon. 

Katabasia 

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan  
kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

6. veisu. Korkeimpien kanoni. Irmossi 

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Troparit 

Loistavia olivat Pietarin ihmeet, puhtaita Paavalin tunnusteot, sillä heidän vaippansa ja varjonsa 
paransivat niitä lähestyvien sairaitten taudit. 

Totisesti kunniakas Pietari ja totisesti jumalallinen Paavali, te jumalallinen pari ja puhtaan, elämän  
alkuisen Kolminaisuuden asumukset, muistakaa meitä kaikkia. 

Jumalallisena ja erinomaisena lääkärinä Pietari paransi sairastavien sielut ja ruumiit, Paavali valisti 
pakanat ja merkitsi heidät Herran valkeudella. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Meillä on kyllä velvollisuus ylistää Sinua veisuin, mutta emme kykene siihen ansiosi mukaisesti. 
Sen tähden veisatessamme Sinulle, Neitsyt, me kunnioitamme vaieten Sinussa toteutunutta 
sanomatonta salaisuutta. 
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6. veisu. Kahdentoista kanoni. Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla  
verellä." 

Troparit 

Vapahtaja, Sinä tuit opetuslapsiasi viisaudella ja armolla, teit heidät voimakkaammiksi 
väittelynhaluisia pakanoita, joiden petollisista opeista teit lopun. 

Viisauden jumalalliset virrat täyttivät pelastuksen vedellä kirkon kaikki laaksot antaen niiden 
rikkaudeksi pelastuksen lähteitten juoksun.

Elävöittäviksi tähdiksi osoittautuneina te, autuaat, hajotitte kaiken pimeän eksytyksen säteillen 
Jumalan tuntemisen kirkkautta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hengellinen Ylkä asettui asumaan Sinuun, oi Jumalan Äiti, havaittuaan Sinut rakkaaksi, ihanaksi ja  
nuhteettomaksi, puhtaaksi liljaksi ja laaksojen kukaksi. 

Katabasia 

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Kontakki, 2.säv. 

Horjumattomat saarnaajat, Jumalan julistajat, | opetuslapsistasi etevimmät olet Sinä, Herra, 
vastaanottanut hyvyyksiesi nautintoon ja lepoon, | sillä heidän työnsä ja kuolemansa | ovat 
kelvanneet enemmän kuin mitkään polttouhrit Sinulle, || oi ainoa sydänten tuntija. 

Iikossi 

Vapahtajani, sytytä sydämeni, | täytä suuni Sinun sanoillasi ja kirvoita kieleni, | että aina toimisin, 
niin kuin opetan, | ja tekisin sen, mitä opetan. | Sillä kirjoitettu on, että jokainen joka tekee ja 
opettaa, on suuri, | mutta puhe ilman tekoja on kuin helisevä vaski. | Suo minun siis puhua tahtosi 
mukaisesti ja tehdä se, mikä kelpaa Sinulle, || oi ainoa sydänten tuntija. 

Synaksario 

Saman kuun 30:nenta päivänä pyhien, kunniakkaitten ja maineikkaitten kahdentoista apostolin 
juhla. 

Säkeitä 

Kunnioitan kahtatoista Jumalan näkijää ja Kristuksen ystävää, sankareita ja sanoisinko Jumalan 
kaltaisia. 

Kolmaskymmenes korostaa kahtatoista kunniakasta salaisuuksien palvelijaa. 
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Pyhien ja maineikkaitten apostolien esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Korkeimpien kanoni. Irmossi 

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Kristus ylisti autuaaksi Pietaria, joka kutsui Häntä elävän Jumalan Pojaksi. Paavali sai kunnian 
käyttökelpoisena astiana, ja molemmat veisasivat yhteisellä sävelmällä: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Pietari opetti saamansa käskyn mukaisesti lain palvelijoita ja Paavali pakanoita, ja he johdattivat 
ihmiset Kristuksen armoon huutaen: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala.

Kristuksen erinomaisena paimenena Pietari sai lauman, Paavali tuli Hänen kirkkonsa jumalalliseksi 
opettajaksi, ja molemmat huusivat: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton ja pyhyydessä verraton Neitsyt, joka synnytit selittämättömästi Jumalan lihaan ja  
ravitsit Häntä maidolla, rukoile, että Hän päästäisi meidät kaikista kiusauksista ja loukkauskivistä. 

7. veisu. Kahdentoista kanoni. Irmossi 

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Sinä, ylen hyvä Isän luonnollinen Poika, teit opetuslapsesi asemaltaan Isän perillisiksi ja Jumalana 
ja Herrana soit heidän hallita Sinun kanssasi. 

Sinä, Sana, annoit jumalallisille opetuslapsillesi viisauden mehun, sydämen avaruuden ja 
kaunopuheisen kielen ja lähetit heidät saarnaamaan valtakunnan evankeliumia kaikille kansoille. 

Jumalallisen valkeuden täyttämiksi pilviksi osoittautuneet apostolit vuodattivat kaikille elävöittävää 
vettä huutaen: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Neitsytäiti, Sinä ainoa joka koskaan olet saanut ottaa vastaan Isän Sanan, Sinä osoittauduit 
jumalallisen kunnian koristamaksi. Siunattu olet Sinä, viaton, naisten joukossa. 

Katabasia 

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 
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8. veisu. Korkeimpien kanoni. Irmossi 

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Jumalallisen voiman vahvistama Pietari nosti rukouksella ylös kuolleen Tabitan, Paavali herätti 
korkealta pudonneen ja kuolleen Eutykoksen ja molemmat huusivat: Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Peljättävän ja ihmeellisen näyn kautta Pietari valisti Kornelioksen, Paavali kastoi Gaioksen, 
Krispoksen, Panestioksen Ja Stefanaksen, ja molemmat huusivat: Herran luodut, veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Kristus vapautti paikalle tulleen enkelin kautta vangitun ja kahlitun Pietarin, Paavalin sekä Silaksen, 
jotka rukoilivat rangaistuspaikassa jalat hirveästi kahlittuina, Hän vapautti järisyttäen vankilaa. Sen 
tähden he ylistivät Häntä riemuiten. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä, päästä meidät tuhoisista himoista ja repäise rikki meidän syntiemme siteet, jotka 
meitä kahlitsevat, sillä kaikki olemme syntiä tehneet ja syynalaisina anomme armoa. Anna 
rukouksillasi se meille, jotka korkeasti ylistämme Kristusta iankaikkisesti. 

8. veisu. Kahdentoista kanoni. Irmossi 

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

Troparit 

Kristuksen apostolien jumalallinen ja viisas kuoro poltti Hengen tulessa pahojen henkien kuvat 
ikään kuin tulenaran aineen ja valisti uskovaisten sydämet, kun he huutavat: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Kunnioittakaamme yhteen ääneen veisaten Kristuksen jumalallisia opetuslapsia ja apostoleja, uskon 
niittyjä, ihmiskunnan yhteisiä hyväntekijäöitä ja Vapahtajan palvelijoita, jotka ovat jylisseet meille 
taivaallisia oppeja. 

Ylistäkäämme valon puhtaita ja tilavia astioita, ihmisten esikoisuhreja, saarnan pasuunoita, 
katoamattoman elämän virtoja, jumalankantajasalamoita, parannusten lähteitä ja evankeliumin 
hengellisiä jalkoja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Täysi tyhjensi itsensä meidän tähtemme, että tulisimme osallisiksi Hänen täyteydestään, sillä 
käydessään Sinun puhtaaseen kohtuusi rajoittumaton tuli lihaksi eroamatta Isän helmoista. Sen 
tähden me kaikki ylistämme Sinua, Jumalan Morsian Maria. 
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Katabasia 

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Korkeimpien kanoni. 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

Autuaaksi ylistettävä Pietari ja jumalallinen apostoli Paavali, ikään kuin siipien kantamina te kuljitte 
kaikkialle koko maailmaan. Te julistitte Kristuksen evankeliumia kaikille roduille, kielille ja 
kansoille ja houkuttelitte kaikki uskoon. 

Päästyäsi syvään vanhuuteen ja toteuttaen luonnon vaatimuksen Sinä, Pietari, kärsit opettajasi 
Kristuksen mukaisesti ristin. Ja – oi peljättävää ihmettä – kun Sinun pääsi, Paavali, katkaistiin, niin  
veren sijasta vuosi maitoa, ja niin Sinä käännytit uskottomia. 

Oi te Kristuksen korkeimmat apostolit, te jumalallinen, maailman pelastavainen pari, joka vakuutitte 
kaikki ja saatoitte jumalattomuudesta jumalallisuuteen, ja vielä kuoltuannekin pelastatte uskovaisten 
sieluja, muistakaa ja auttakaa nyt meitäkin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä hyvä,  luonnoltasi  ihmisiä  rakastava  ja armorikas Vapahtaja,  lähetä  taivaasta meille armosi  ja 
apu veisuin ylistetyn Äitisi  ja Neitseen  jumalallisten anomusten  ja apostoliesi Pietarin  ja Paavalin 
esirukousten tähden. 

9. veisu. Kahdentoista kanoni. Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Te Jumalan näkijät, jotka saitte Herralta vallan päästää rikkomusten siteet, pyyhkikää sääliväisesti 
pois veisuin teitä ylistävien synnyt ja suokaa meille pelastus. 

Hengen koko kirkkauden ilmestyttyä olemuksellisesti teille, viisaat, te saitte ottaa sen vastaan 
ylähuoneessa salaisuuksien opetettuina. Sen tähden teitä nyt arvonne mukaisesti ylistetään autuaiksi. 

Kristus antaa nyt teille, lepääville ystävilleen, palkinnoksi kuihtumattomat seppeleet ja täyttää teidät 
jumalallisella näkemisellä. Rukoilkaa, että Hän pelastaisi kirkon. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsytäiti, halutessaan tulla lihassa maailmaan kaiken tehnyt Sana asettui asumaan Sinuun 
löydettyään yksin Sinut kaikkia pyhemmäksi. Hän osoitti Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. 

Katabasia 

"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!" 

Eksapostilario, 2.säv. 

Kiiruhtakaamme kokoon riemulla ylistääksemme kahtatoista kunniakasta opetuslasta: | Iloitkaa, te 
jotka kiersitte koko maailman | ja pyydystitte pakanoitten huonouskoiset laumat || opettaen niille  
jumalallista.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä, me kerskaamme | ja Sinä olet puolustajamme Jumalan edessä. | 
Ojenna voittamaton kätesi ja murskaa meidän vihollisemme. || Lähetä palvelijoillesi apu Pyhästä. 

Kiitosstikiirat, 4.säv. 

Pietari, Sinä apostolien korkein pylväs, | Sinä jätit kaiken ja seurasit Opettajaa huutaen Hänelle: | 
Sinulle minä kuolen elääkseni autuaan elämän. | Sen tähden Sinua ylistettiin autuaaksi | ja Sinä tulit  
kaupungeista suurimman kirkkaudeksi ja kunniaksi | ja kirkon perustukseksi, | jota eivät tuonelan 
portit voita, | niin kuin Kristus totisesti ennusti. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän  
sielumme. 

Paavali, äidin kohdusta asti valittuna | Sinä jätit kaiken aineellisen taakan ja nousit totisesti 
jumalallisen rakkauden siivittämänä jumalalliseen korkeuteen. | Siellä Sinä astuit jumalallisen  
valkeuden ylen kirkkaaseen pilveen ruumiittoman tavoin | ja sait rikkaudeksesi sanomattomien 
sanojen tiedon. | Sinut lähetettiin tuomaan sokeille sanomaa valkeudesta, | Kristuksesta meidän  
Jumalastamme. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme. 

Vapahtaja, Sinä ikiaikainen valkeus, | kun Sinä näit hyväksi tulla minun, ihmisen, tykö 
sanomattomassa ihmisrakkaudessa | ja hyvyydessäsi tulla ihmiseksi, | silloin Sinä osoitit 
salamankaltaisen kirkkautesi toisiksi valkeuksiksi apostolisi ja opetuslapsesi. | Heidät Sinä lähetit 
kirkastamaan jumalallisella valkeudellasi koko luomakunnan || ja he rukoilevat, että Sinä pelastaisit  
ja valistaisit meidän sielumme. 

Te Sanan viljelijät Pietari ja Paavali, | Andreas, Jakob ja viisas Johannes, | Bartolomeos ja Filippos, 
Tuomas, Matteus, Simon, Juudas ja jumalallinen Jakob, | te kaksitoista koko maailmalle  
kallisarvoista opetuslasta, | jotka saarnasitte maailmassa iankaikkista, luonnoltaan pyhää 
Kolminaisuutta ja Jumalaa, | te kirkon totisesti sortumattoman linnoitukset ja järkkymättömät  
pylväät, || rukoilkaa kaikkien Valtiasta, että Hän pelastaisi meidät.
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Kunnia... 8. säv. Munkki Kosmaksen runo. 

Te Vapahtajan opetuslapset pelastitte luomakunnan, | jonka halki kuljitte valistaen, polttaen 
epäjumalien eksytyksen kuin aineen opetuksillanne | ja pyydystäen kansat tietämättömyyden 
syvyydestä jumalalliseen tietoon. | Rukoilkaa nytkin, || että Kristus olisi meille armollinen  
tuomiopäivänä. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 

Suuri ylistysveisu, ja päätös. 
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