
Elokuun 21 

Muistelemme pyhää apostoli Taddeosta ja 
pyhää marttyyri Bassaa. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Apostolin stikiirat, 8.säv. 

Autuas apostoli Taddeos, | seurusteltuasi korkeimman Valkeuden kanssa | Sinä tulit totisesti 
toiseksi valkeudeksi jumalallisen osallisuuden kautta. | Hajottaen monijumalaisen yön Sinä johdatit 
sieluja Kaikkivaltiaan tykö. | Sen me kunnioitamme riemuiten kirkasta, ihanaa ja valoisaa muistoasi ||  
ja ylistämme Kristusta. 

Autuas apostoli Taddeos, | Kristuksen jumalallisen ja valoisan ylösnousemuksen ja pyhän taivaisiin 
nousemisen jälkeen | Sinulle uskottiin jumalallinen saarnaaminen Edessan kaupungissa. | Sinne 
tultuasi Sinä vakuutit sanoin ja ihmein paikan hallitsijan, Augaroksen || ja hänen seuralaisensa 
totuudesta. 

Autuas apostoli Taddeos, | Sinun jumalallinen kosketuksesi antaa sokeille näön, | rammoille 
jäntevyyden, sairaille terveyden, | vaipuneille suoruuden ja vihkiytymättömille pelastavan tiedon, | 
sillä Sinä, autuas, olit täynnä kaiken toteuttavan Hengen armolahjoja. || Sen tähden me ylistämme 
Sinua veisuin. 

Marttyyrin stikiirat, 4.säv. 

Rakastaen taistelua Sinä, maineikas, | kestit kärsivällisesti monia kidutuksia.|  Täältä Sinut 
siirrettiin tuskattomaan loppuun, | laskemattomaan valkeuteen, kirkkaaseen iloon ja iankaikkiseen, 
jumalalliseen nautintoon. | Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi | ja vietämme tänään pyhää 
juhlaasi, || oi Jumalan innoittama taistelija. 

Kun Sinut tuskallisten ja moninaisten kidutusten jälkeen heitettiin mereen, | Jumala, kaikki 
Vapahtaja, pelasti Sinut jumalallisella voimalla. | Sinä, paljon taistellut Bassa, poljit maahan 
vihollisen voiman. | Niin Sinä valistit ymmärryksen ja käsityksen ylittäviä ihmeitä tehden || 
jumalisten mielet. 

Ihanan taistelun metsässä kauniisti visertävän linnun tavoin | Sinä kutsuit ihania poikasiasi. | 
Jumalassa viisas, ihailtava Bassa, heidän kanssansa | Sinä vältit eksytyksen ansat, ja heidän 
kanssansa Sinä, autuaaksi ylistettävä, | pääsit asumaan taivaan pesiin. || Nyt Sinä rukoilet joka päivä 
kaikkien puolesta. 

Kunnia... nyt... 5.säv. 

Tulkaa, viettäkäämme koko maailma nuhteettoman Jumalansynnyttäjän nukkumisen juhlaa, | sillä 
tänään enkelit juhlivat Jumalanäidin puhdasta siirtymistä | ja kutsuvat meitä, maasta syntyneitä, 
iloon ja vaikenemattomin äänin huutamaan: | Iloitse, Sinä joka siirryit maasta ja muutit taivaallisiin 
asuntoihin! | Iloitse, Sinä, joka kokosit opetuslasten kuoron keveässä pilvessä yhteen! | Iloitse, Sinä 
meidän toivomme ja suojeluksemme! || Kristikunta ylistää lakkaamatta Sinua autuaaksi. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Opetuslasten joukko | on kerääntynyt maan ääristä Getsemanen kylään || hautaamaan Jumalan 
kantanutta ruumistasi, oi Jumalan Äiti. 
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Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on!

Tulkaa, maasta syntyneet, | muodostakaamme tänään kirkas kuoro enkelten kanssa ||  ainoan 
Jumalanäidin nukkumisen johdosta. 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta.

Turmelus ei voinut lähestyä Sinun ruumistasi, | vaikka se haudattiinkin luonnon lain mukaisesti. || 
Se pysyy turmeltumattomana. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Kaikkein viattomin Morsian, | Isän hyvän tahdon Äiti, | jonka Jumala oli ennalta valinnut 
jumalallisen ja inhimillisen luontonsa yhdistymisen asumukseksi, | antaa tänään puhtaan sielunsa 
Luojalleen ja Jumalalleen. | Ruumiittomat voimat ottavat hänet jumalallisesti vastaan | ja 
iankaikkiseen elämään siirtyy hän, | joka totisesti on Elämän Äiti, | lähestymättömän valkeuden 
lamppu, || uskovaisten pelastus ja meidän sielujemme toivo. 

Ehtoopalveluksen loppuosa, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Oi puhdas, juhlien me vietämme nukkumistasi, | johon saapui myös Sinusta lihaksi tullut Kristus, 
meidän Jumalamme, | sanomattomalla kuolemalla ottaakseen vastaan Sinun henkesi. | Sinä 
siirryit kunniaan jättämättä maailmaa, oi Jumalansynnyttäjä, || vaan esirukouksillasi varjelet 
veisuin Sinua ylistäviä. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 5.säv. 

Enkelipaljous ylistää Sinua ja me, ihmissuku, veisaamme uskolla kiitostasi, | sillä Sinä siirryit 
taivaisiin ja rukoilet hartaasi, | että Poikasi ja Jumala pelastaisi vaaroista ne, || jotka uskolla 
ylistävät Sinun siirtymistäsi, oi Neitsyt. 

Sitten juhlan ensimmäinen kanoni, sekä apostolin ja marttyyrin kanonit. 

Apostolin kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän viisasta Jumalan julistajaa Taddeosta. 
Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Veisatkaamme Herralle, joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 
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Troparit 

Viisas Taddeos, seistessäsi Herran valtaistuimen äärellä suo minulle kirkas valistuksesi, että voisin 
veisuin ylistää juhlaasi. 

Ajassa meille näyttäytynyt yliolennollinen, ajaton Valkeus jätti Sinut, autuas, säteenään 
valistamaan maailmaa. 

Voimassaan vastustamaton vyötti Sinut voimaan ja teki Sinut kykeneväksi hävittämään viettelijän 
koko voiman. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, synnyttäessäsi sanomattomasti luotujen Valtiaan 
Sinä osoittauduit kaikkien Valtiattareksi. 

Marttyyrin kanoni, jonka akrostikon on: Auliisti kunnioitan taistojasi, Bassa. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: | 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Oi autuas ja kunniakas, rukoile minulle taivaasta valistusta ja sielun turmelevien rikkomusten 
anteeksi antamista, kun iloiten ylistän Sinun muistoasi. 

Sielusi Herran pelon linnoittamana Sinä et säikkynyt Jumalalle inhottavaa käskyä. Niin Sinä 
uskalsit käydä miehuullisesti moninaisiin kidutuksiin ja vaaroihin. 

Sinä, taistelija, kestit kolmine poikinesi kärsivällisesti moninaisia kidutuksia, ja heidän kanssansa 
Sinä sidoit katoamattomuuden seppeleet ylistäen Kolminaisuutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi pyhä, sikisi Isän Sana ja sanomattomasti ja selittämättömästi, synnytystuskia kokematta 
Sinä synnytit Hänet meidän pelastukseksemme. 

3. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi.

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. | Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Valistaen kansoja jumalallisen armon kirkkaudella Sinä, kunniakas, ilmestyit puhtaana valkeutena 
hirveyksien pimeydessä oleville. 

Jumalallisesta viittauksesta Sinä, viisas, toit parannuksen ja lunastuksen kuningas Augarokselle 
tullessasi hänen tykönsä. 
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Sinä, viisas, teit maasta syntyneet kaiken toimeenpanevan Hengen huoneiksi tuhoten kadotuksen 
rakennelmat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Valtiatar, Jumalanäiti, Sinun peljättävää synnytystäsi kuvasivat selvästi lain ennuskuvat ja 
profeettain äänet. 

3. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Taivaan avaruuden Luoja  ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Uskon ja Kristuksen suunnattoman rakkauden hartaan kaipuun sytyttämänä Sinä, maineikas, teit 
tuhkaksi tulen enkelin varjelemana ja poltit kiittämättömän kansan. 

Kunniakas Bassa, siunattu on Sinun kohdustasi loistanut vilpitön sukupolvi, joka taisteli rinnallasi 
ja hajotti rikollisten sumuisen vastustuksen mielensä vakaudella. 

Oi äitiä, joka ylitti katoavaisen luonnon lait yhdistymällä yliluonnolliseen! Voi kuinka hän 
kestikään niiden epäoikeudenmukaisen kuoleman, joita oli ravinnut uskolla ja maidolla! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Neitsyt, Sinä ainoa, joka olet synnyttänyt persoonallisen Elämän, Sinä pelastit minut, 
joka oli tottelemattoman syömisen kuolettama. Sen tähden me nyt ylistämme Sinua, aina autuaaksi 
ylistettävää. 

Irmossi 

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Apostolin katismatropari, 8.säv. 

Oltuasi hengellisen Auringon lähellä Sinä, autuas, | sait Häneltä salaiset säteet ja tulit kirkkaan 
tähden kaltaiseksi | valistaen kaiken maan täyteyden ja hajottaen eksytyksen usvan. | Sen tähden 
me vietämme uskolla valoisaa ja pyhää muistoasi ja huudamme Sinulle yhteen ääneen: | Apostoli 
Taddeos, rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella 
vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... Pyhän katismatropari, 8.säv. 

Taistelija Bassa, Sinä enkelten seuralainen, | taisteltuasi pyhästi uskon siivittämänä Sinä pääsit 
kyyhkyn tavoin poikasinesi lepäämään aineettomiin pesiin. | Nyt Sinä vuodatat tarpeessa oleville 
ihmeitten virtoja. | Sen tähden viettäessämme velvollisuutemme mukaisesti pyhää muistoasi me 
kunnioitamme Sinua | ylistäen Vapahtajaa ja huudamme Sinulle yhteen ääneen: | Rukoile Kristus 
Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää 
muistojuhlaasi. 
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Nyt... Juhlan katismatropari, 8.säv. 

Siemenettä Sinussa sikisi Jumala, | turmeluksetta Sinä Hänet synnytit lihaan tulleena | ja nyt Sinä 
pukeudut Hengen uuteen turmeluksettomuuteen, | sillä elämän Äitinä ja kaikkien Kuningattarena 
Sinä, Neitsyt, siirryit aineettomaan elämään. | Totisesti arvosi mukaisesti Sinä, nuhteeton Jumalan 
Äiti, olet osoittautunut pilveksi, | joka sadat meille elämän vettä. | Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että 
Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka uskolla kumarramme jumalallista nukkumistasi. 

4. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän 
jumaluuttasi." 

Troparit 

Kaikkivaltiaan opetuslapsi Taddeos, mieleltäsi ylevänä Sinä sait ottaa vastaan jumalallisia ajatuksia 
ja Hengen armolahjoja. 

Vihkiydyttyäsi jumalallisiin salaisuuksiin Sinä, autuas, valistit vihkiytymättömiä palvelemaan 
puhdasta Kolminaisuutta. 

Sinä, autuas, kaiversit jumalallisen lain sydämiin ensin poistettuasi tietämättömyyden kaiverrukset 
ja jumalattomuuden epäjumalat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Luojan synnyttäjänä Sinä osoittauduit kaikkien luotujen Kuningattareksi. Sen tähden me ylistämme 
Sinua, ainoa ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä. 

4. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi | ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Mieleltäsi vakaana Sinä kävit taisteluun kavalaa vihollista vastaan ja hukutit sen veriesi syvyyteen. 

Taistelija Bassa, kunnioittaen Sinua, syvyys, johon Sinut oli epäoikeudenmukaiseen kuolemaan 
tuomittuna heitetty, pelasti Sinut jumalallisesta viittauksesta. 

Sinä, kunniakas, sait kuulujen poikiesi kanssa periä järkkymättömän valtakunnan, taivaallisen 
häähuoneen ja laskemattoman valkeuden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Habakuk näki Sinut, Neitsyt, muinoin Hengessä louhimattomana vuorena, jolta Jumala ilmestyi ja 
pelasti meidät. 
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5. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut | tietämättömyyden yössä olleet maanääret, || valaise 
minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra." 

Troparit 

Sinä, autuas, lähdit liikkeelle jumalallisena parantajana viemään ruhtinas Augarokselle Herran 
jumalallista kuvaa. 

Pyhitetty Tuomas lähetti Sinut, viisas Taddeos, Sanan jumalallisen taivaaseen nousemisen jälkeen 
saarnaamaan tarpeessa oleville. 

Nähdessään tautien pakenevan ja sydämien paranevan Augaros tuli Sinun välitykselläsi täyteen 
jumalallista valistusta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Aviota tuntematon Neitsyt, Sinä synnytit lihaksi tulleen Sanan, jolla on kaksi toimintaa, ja pysyit 
saastattomana Neitseenä. 

5. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen." 

Troparit 

kunniakas, Jumalan autuuttama Agapios, Kristuksen rakkauden janon vallassa Sinä vihasit täysin 
pahuutta. Vakaasti Sinä kestit kidutusten tuskat ja lihallisen nahan nylkemisen. 

Autuas, viisas Theognios, kantapääsi terävien kynsien repiminä Sinä osoittauduit entistäkin 
puhtaammin kaikkien Jumalan ystäväksi halusi mukaan. Kunniassa Sinä nousit Hänen tykönsä 
säteillen taistojen kirkkautta. 

Viisas Pistos, epäröimättömällä uskolla Sinä kestit marttyyriuden. Sinä, autuas, haavoitit 
uskottomien järjettömät sydämet, kun luusi murskattiin ja ruumiisi kaikki nivelet hajotettiin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalanäiti, Sinä ainoa siunattu naisten joukosta, synnyttäessä kaikkien Lunastajan, Vapahtajan, 
Luojan ja Herran Sinä käänsit esiäiti Eevan tappion. Sen tähden me uskolla kunnioitamme Sinua. 

6. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Herra, Sinä saatoit Joonan aivan yksin asumaan meripedon vatsaan. | Niin kuin pelastit hänet, 
pelasta minutkin, | joka olen joutunut vihollisen saaliiksi." 
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Troparit 

Sinun sydämessäsi asustava Pyhän Hengen valkeus teki Sinut, Taddeos, totiseksi maailman 
valistajaksi, joka hajotit eksytyksen pimeyden. 

Viisas Taddeos, kantaen lihassasi Kristuksen pelastavia haavoja kaunistuksena Sinä pelastit kansat 
kaikesta kauneudettomuudesta ja nousit ylimaalliseen iloon. 

Sinä, kunniakas Taddeos, ilmestyit meille koittona näyttäen vanhurskauden Aurinkoa. Hänen 
valistaminaan me maasta syntyneet olemme tulleet valkeuden lapsiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, synnytit meille uutena pienokaisena Hänet, joka on Isän kanssa yhtä olentoa, ja Hän 
saattoi ihmisten turmeltuneen luonnon takaisin alkuperäiseen kauneuteen. 

6. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala." 

Troparit 

Taistelija Bassa, perustettuasi sielusi Jumalan sanomattomaan rakkauteen Sinä hajotit tomuksi 
saastaisten jumalien rakennelmat ja tulit enkelten asuinkumppaniksi. 

Sinä, marttyyri, kävit Kristuksen tähden läpi suurten taistojen ja sait Häneltä suuret palkinnot, 
kuolemattoman kunnian, jumalallisen häämajan ja katoamattoman nautinnon. 

Niin kuin kerran Joonan Jumala pelasti kaikkivoimallisella voimallaan Sinutkin, maineikas, meren 
syvyydestä. Ihmeellinen on Sinussa Hän, jota ylistetään joka päivä pyhien kokouksissa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minun mieleni on joutunut syntien meren ja epätoivon aaltojen myrskyyn. Oi Valtiatar, joka 
synnytit Vapahtajan, ojenna minulle kätesi ja pelasta minut! 

Irmossi 

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala." 

Apostolin kontakki, 3.säv. 

Apostolin riemuisa juhla on koittanut. | Viettäkäämme sitä tänään iloiten, | sillä sitä aina uskolla 
kunnioittaville se jakaa syntien lunastusta ja jumalallista terveyttä. | Hänellä on uskallus Kristuksen 
edessä || armon salaisuuksien jumalallisena palvelijana. 
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Iikossi 

Ylistäkäämme kaikki Kristuksen opetuslasta, | kunnioittakaamme tänään Sanan silminnäkijää, | 
sillä hän saarnasi maailmassa puhdasta evankeliumia |  ja pyydystäen kansat nosti ne eksytyksen 
syvyydestä. | Näyttäen totuuden tien hän nostaa sen kautta uskovaiset taivaalliseen isänmaahan, | ja 
seistessään kirkkaana jumalallisen valtaistuimen edessä antaa runsaan valistuksen niille, | jotka 
rakkaudella häntä ylistävät. || Hänellä on uskallus Kristuksen edessä armon salaisuuksien 
jumalallisena palvelijana. 

Synaksario 

Saman kuun 21:senä päivänä muistelemme pyhää apostoli Taddeosta. 

Säkeitä 

Taddeos, kuinka muuten seppelöisin Sinut, kuin kutsumalla Sinua Sanan silminnäkijäksi ja 
salaisuuksien palvelijaksi? 

Kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä Taddeos lennähti elämästä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Bassaa ja hänen lapsiansa Theogniosta, Agapiosta 
ja Pistosta. 

Säkeitä 

Yhden äidin kolme erinomaista lasta otti yksimielisesti vastaan mestauksen äitinsä Bassan kanssa. 

Miekka leikkasi Bassan lapsineen kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Jumalaa kunnioittavat nuorukaiset eivät kumartaneet kultaista kuvaa Babylonissa, | vaan vilpoisina 
pätsin tulen keskellä he veisasivat veisun lausuen: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Tehden ihmeitä ruumiin aineessa ilmestynyttä Herra kutsuen Sinä, maineikas, ohjasit ihmisiä ja 
kaupunkeja varmaan uskoon, ja he huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä teit lopun jumalankieltämisen mädännäisyydestä maukkaitten sanojesi jumalallisella suolalla. 
Sinä, autuas apostoli, paransit käärmeen nuolen haavoittamia sydämiä huutaen: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Oi Taddeos, Sinä kohosit näkemisen korkeuteen täynnä jumalalista Henkeä, jumalallisesti Sinä 
annoit ihmisille pelastavan sanan rikkauden ja opetit heidät huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 
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Jumalansynnyttäjälle 

Omasta tahdostani liukastuttuani ja sopimattomiin tekoihin pukeuduttuani minä turvaan Sinuun: 
Valtiatar, auta minua antaen minulle katumuksen kurjaan sieluuni, että voisin ylistää Sinua. 

7. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus-
uskon voimalla ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Sinä, marttyyri, kävit turvallisesti läpi tulen liekkien jumalallisen voiman avulla, poltit veresi 
tulella eksytyksen kuin aineen ja huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Herra, Sinä joka hillitsit kuopassa leijonien raivon pelastaen Danielisi, Sinä osoitit taistelijankin 
pedoilta suojatuksi, kun hän huusi Sinulle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Säteille ristin suurta kirkkautta kunniakas Bassa kävi kiusauksitta halki eksytyksen pimeyden ja 
pääsi valkeuteen huutaen: Kiitetty olet Sinä, Kristus Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Morsian, repäisi rikosteni mutkikkaat siteet, Sinä joka synnytit selittämättömästi 
maailman synnin pois ottajan, Jumalan, Sinä puhdas, siunattu ja aina ylistetty. 

8. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät 
nuorukaiset huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!" 

Troparit 

Taddeos, Sinä osoittauduit Jumalan kunniaa julistavaksi taivaaksi ja kansojen valistukseksi 
johdattaessasi heidät jumalalliseen uskoon heidän hartaasti huutaessaan: Kiittäkää Herraa ja 
korkeasti ylistäkää Häntä iankaikkisesti! 

Sinä, autuas, annoit Hengen voimalla sairaille parannuksen, sokeille uuden näön ja vaipuneille 
suoruuden, ja tulit Edessan kaupungin valistajaksi. Aina se uskolla ylistää Sinua, Taddeos. 

Velvollisuuden mukaisesti ylistetään uskolla Taddeosta, joka Jumalan viittauksesta johdatti 
uskottoman kansan uskoon ihmeomaisuudellaan, ja pelasti epäjumalien eksytyksestä luoksensa 
kiiruhtavat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, lain varjot väistyivät, kun Sinä synnytit lain antajan, joka armolla valaisee maailman. 
Rukoile aina, että Hän pian armahtaisi minua, joka seuraan synnin lakia. 
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8. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

Troparit 

Hän, joka pukeutui meidän heikkouteemme, siivitti loistavasti Sinun heikkoutesi ja teki Sinut, 
marttyyri, tulta, vettä, petoja ja kidutusvälineitä voimakkaammaksi, kun Sinä uskolla huusit: Papit, 
kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Nuorekkaasti menestyivät ja miehuullisesti voittivat puhtaat lapset vihollisten vastustuksen, 
jumalallinen Theognios, pyhitetty Agapios ja teoissaan ja sanoissaan nimensä mukainen Pistos. 
Saatuaan Jumalalta voiton seppeleet he suuresti ylistävät Häntä kaikkina aikoina.  

Sinä kukoistit kuin hedelmällinen öljypuu, kuin satoisa viiniköynnös kolmine oksinesi. Niiden 
kanssa Sinä, Bassa, tuotit tunnustuksen rypäleitä, jotka vuodattavat marttyyriuden viiniä, ja se 
ilahduttaa niiden sydämet, jotka hartaasti huutavat: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti! 

Kun te, maineikkaat, seisotte ruumiittomien joukkojen ja marttyyriarmeijan kanssa Jumalan 
valtaistuimen edessä täynnä kunniaa, armoa ja valistusta, hajottakaa meidän rikostemme synkeys, 
kun me uskolla vietämme valoisaa, jumalallista ja armolahjojen täyttämää ihanaa muistoanne. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka viittaukseen on luonut taivaan ja tahdollaan maan ja on muovannut ihmisen, Jumalan 
Sana, suostui ottamaan Sinusta, puhdas Neitsyt, lihan rakentaakseen uudelleen käärmeen petoksen 
murskaaman luontomme. Hän on ainoa armollinen. 

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

9. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit 

Autuas Taddeos, iloitse ja karkeloi, nähdessäsi nyt iankaikkiset jumalalliset palkinnot ja päästyäsi 
lähelle korkeinta halattua. 

Kunniakas Taddeos, Sinä kohosit kuin seetri, kuin suuri sypressi hyveissä levittäen hyvää tuoksua 
Sinua ylistävien sydämiin. 
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Riemuitsevana olet Sinä, autuas, liittynyt apostolien, marttyyrien ja ruumiittomien kuoroihin. 
Rukoile heidän kanssansa pelastusta meille, jotka Sinua kunnioitamme. 

Sinun muistosi säteilee armolahjojen runsautta valistaen uskovaisten mielet ja innostaen kaikki 
ylistämään Sinua, Taddeos. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi hyvää rakastava Neitsyt, Sinä joka synnytit ylen hyvän Sanan, tee hyväksi syntien pahentama 
sieluni. 

9. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Halaten nähdä, mitä maasta syntyneen silmä ei totisesti ole nähnyt, Sinä, maineikas ja autuaaksi 
ylistettävä, kestit miehuullisesti lihan tuskat, jäsenten murskaamisen, petojen raivon, tulen poltteen 
ja meren aallokon aineettoman valkeuden kirkastamana. 

Sinä, jumalankantaja, koitit kuin totisesti valoisa ja jalo kuu seurassasi ikään kuin kirkkainten 
tähtien kuorona kohdusta syntyneet. Nyt te autuaat kirkastatte maailman aineettomalla valkeudella. 

Mielenne perustukset lujasti kärsivällisyyden kalliossa te, autuaat, osoittauduitte totisesti 
järkkymättömiksi moninaisten koettelemusten hyökkäyksissä. Saatuanne Kristuksen kanssa voiton 
te pääsitte riemuiten aina hallitsemaan Hänen kanssansa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ihailtava ja hyvää rakastava Valtiatar, joka synnytit ihmisiä rakastavan Lunastajan, anna 
rukouksillasi minulle syntien lunastus. Oi puhdas ja nuhteeton, tee hyväksi ajatusten pahentama 
sieluni ja osoita minut vapaaksi kuolettavista himoista. 

Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Viisas Taddeos, Sinä Jumalaa julistava apostoli, Sinä olit Edessan valistaja. | Siellä Sinä saarnasit 
Sanan jumalallista taloudenhoitoa | ja valistettuasi hallitsija Augaroksen ja kaikki hänen kanssansa || 
osoitit heidät ylen kirkkaan Kolminaisuuden palvelijoiksi. 
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Ja juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Pilvissä kokoontunut apostolien joukko | hautaa velvollisuutensa mukaisesti Herran Äidin || 
Vapahtajan ja kymmenientuhansien enkeleitten läsnäollessa. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | muista aina meitä, jotka Sinua rukoilemme || ja rakkaudella ylistämme 
veisuin pyhitettyä nukkumistasi. 

Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on!

Tule, profeettain pilvi! || Tuokoon itse kukin mukanaan juhlaan sopivan lähtöveisun. 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta.

Te opetuslasten ja jumalallisten apostolien joukko, || kokoontukaa hautaamaan ainoan 
Jumalanäidin jumalan vastaanottanut ruumis. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Kohotkaa, te taivasten portit, | nähdessään Korkeimman portin tulevan kunniassa || Poikansa ja 
Herran tykö. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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