
Heinäkuun 30. 
Muistelemme pyhiä, 

seitsemäänkymmeneen kuuluvaa apostolia 
Silasta, Silouanosta, Kreskestä, 

Epainetosta ja Andronikosta 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Hengen salamoiden valistamina te, viisaat, kiersitte koko maan | ja valistitte uskovaisia poistaen  
tietämättömyyden syvän pimeyden Sanan apostoleina. | Sen tähden me tänään vietämme iloiten 
pyhää ja valoisaa muistoanne || saaden siitä pyhitystä. 

Pilvien lailla te, autuaat apostolit, | levititte taivaallista sadetta maan ääriin asti | ja kastelitte  
jumalallisella armolla uskovaisten sielut hukuttaen jumalankieltämisen hirveät valhevehnät | ja 
tehden ihmisten sielut hedelmällisiksi. || Sen tähden me kunnioitamme teitä ylistyksin. 

Kokoontukaamme kunnioittamaan ja uskolla ylistämään autuaiksi | erinomaista Silasta,  
Andronikosta, Epainetosta ja Kreskestä. | Kunnioittakaamme rakkaudella heidän rinnallaan 
Silouanostakin, | sillä he ovat uskon julistajia ja parannuksia levittäviä virtoja, || jotka poistavat 
jumalallisessa Hengessä kaikkinaiset kärsimykset. 

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. 

Oi puhdas, Sinä synnytit emona viattoman Karitsan, | joka tuli parantamaan koko maailman synnin  
omalla verellään, | kun Hänet meidän tähtemme teurastettiin, | ja Hän niin antoi kaikelle elämän. | 
Pue synnytyksesi villalla jumalallisen armon vaatteeseen minut, || joka olen riisuttu alastomaksi 
jumalallisesta turmeluksettomuudesta.

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni, ja tämä apostolien kanoni, jonka 
akrostikon on: Veisuin ylistän Sanan kunniakkaita opetuslapsia. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Veisatkaamme Herralle, | joka jumalallisella käskyllänsä kuivasi ylipääsemättömästi aaltoilevan 
meren | ja sen kautta johti jalan Israelin kansan, || sillä suuresti on Hän kunnioitettu." 
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Troparit

Kun te, pyhät, nyt seisotte aina jumalallisen valtaistuimen edessä laskemattoman hengellisen 
valkeuden kirkkaudessa, rukoilkaa valkeuksien Isää lähettämään valistus kaikille meille, jotka 
uskolla teitä ylistämme. 

Kun te, kunniakkaat, näitte Jumalan palvelijattaresta Neitseestä loistaneen vanhurskauden Auringon, 
te liityitte Häneen, tulitte jumalallisen osallisuuden kautta valkeuksiksi ja karkotitte eksytyksen 
koko pimeyden. 

Viisaat Kreskes ja Andronikos, Silas ja Silouanos, kielellänne jumalallinen laki te kuljitte kautta 
kaiken maan poistaen sieltä laittomuuden ja kylväen pelastavaa tietoa. 

Ylistäkäämme ylistettävää Epainetosta, Karthagon kerskausta, joka tuli Sanan opetuslapseksi, 
parannusten lähteeksi, käsittämättömien asioiden suureksi saarnaajaksi ja uskon perustaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä ja puhdas, Sinä synnytit selittämättömästi korkeasti ylistetyn jumalan, joka 
hyvyydessään pukeutui Sinusta lihaan. Sen tähden me veisaamme ylistystäsi kiitosäänin ja 
ylistämme Sinua vanhan ennustuksesi mukaisesti autuaaksi. 

3. veisu. Irmossi

"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle | Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, | sillä henkeni riemuitsi 
veisatessani: | Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme || eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, 
Herra!" 

Troparit 

Te viisaat, suuret saarnaajat, julistitte Herran lihaksi tulemista ja katkaisitte pahuuden siteet, ennen 
epäuskon kahlitsemat te päästitte vapaiksi ja johdatitte uskon kautta Jumalan tykö. 

Te, maineikkaat, tulitte laskemattoman valkeuden lampuiksi ja karkotitte jumalattomuuden 
pimeyden osoittaen ihmisille tiedon valkeuden. Sen tähden teitä aina ylistetään autuaiksi. 

Niin kuin Daavid veisaa, apostolien jumalallinen ääni levisi kaikkeen maahan opettaen Vapahtajan 
kärsimyksistä ja ylösnousemisesta, jonka kautta me kaikki olemme nousseet ylös turhanaikaisuuden 
haudasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Havaittuaan Sinut enkeleitä puhtaammaksi hän, joka asuu lähestymättömässä valkeudessa, asettui 
Sinun kohtuusi, oi Jumalansynnyttäjä. Sinusta lihaksi tulleena Hän ilmestyi ihmisille kahdessa  
luonnossa. 

Irmossi 

"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle | Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, | sillä henkeni riemuitsi 
veisatessani: | Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme || eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, 
Herra!" 
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Katismatropari, 4.säv.

Herran ihmeitä tekevät apostolit, | jumalisesti te valistitte suurten tähtien tavoin maailman 
jumalisuuden kirkkaudella || ja sen tähden teitä ylistetään iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi Neitsytäiti, levitä puhtaat kätesi ja varjele Sinuun luottavia, | jotka huutavat Pojallesi: || Kristus, 
anna kaikille armosi! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessäsi Poikasi puulle ripustettuna | Sinä, oi puhdas, huusit äidin sisimpäsi kouristuksissa: || 
Voi, miksi lasketkaan, Sinä ajaton Valkeuteni! 

4. veisu. Irmossi

"Veisuin minä ylistän Sinua, Herra, | sillä olen kuullut sanoman ja hämmästynyt, | koska Sinä tulet  
minuun asti etsien minua, eksynyttä. | Sen tähden minä ylistän suurta alentumistasi tyköni, || oi 
armorikas." 

Troparit 

Kaiken Luojan voimalla te, jumalankantajat, kävitte halki koko maailman ikään kuin siivillä, 
pelastitte hirveään merihätään joutuneet ja ohjasitte heidät tyyneen satamaan. 

Vahvistaen masentuneita mieliä sanalla Sinä, Silas, vaelsit saarnaaja Paavalin kanssa kaikkeen 
maailmaan kokien monia koettelemuksia ja selvästi julistaen Vapahtajaa kaikille. 

Suuren hyvyyden kaunistamana Sinä, viisas Silas, kuljit idästä hamaan länteen asti seuraten 
Paavalia niin kuin säde kirkasta aurinkoa. Te valistitte pakanoitten sydämet. 

Ylistettäköön Kreskestä ja Andronikosta, kunnioitettakoon Silouanosta tänään Silaksen kanssa ja 
kiitettäköön Epainetosta, Kristuksen viinipuun rypäleitä, jotka vuodattavat pelastavaa viiniä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmeistä suurin on Sinussa tapahtunut ihme, sillä luonnon laeista poiketen Sinä, nuhteeton, synnytit 
lain antajan Kristuksen, joka päästi esiisät rikkomuksesta. 

5. veisu. Irmossi

"Kristus, Vapahtajani, rauhan Ruhtinas, | pimeydessä olevien valo ja epätoivoon joutuneiden 
pelastus! | Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, | valista minut kirkkaudellasi, || sillä en 
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut." 

Troparit 

Ylen hyvä Jeesus, Jumalan Sanan, yli taivasten nousi Sinun opetuslapsiesi suuruus, kun he 
saarnasivat puhtaasta maan päälle tulemisestasi, kärsimyksistäsi ja ylösnousemuksestasi. 
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Ylistäkäämme viisasta Silouanosta, Lohduttajan kirkasta ja loistavaa astiaa, eksyneitten ohjaajaa, 
Tessalonikan kunniakasta siunausta ja apostolien kaunistusta.

Nimesi mukaisesti ja Sanan auttamana miehuullisena Sinä viisas Andronikos, tulit vahvistamaan 
vihollisen hyökkäysten masentamia sydämiä ja valistamaan Jumalan käsittämiseen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Daavid kuvasi Sinua mahtavaksi vuoreksi, meidän Jumalamme vuoreksi, sillä Sinussa, oi Neitsyt, 
tulivat ilmi Hänen tiensä, kun Hän köyhtyi lihaan ja palautti meidät alkutilaan. 

6. veisu. Irmossi

"Herran puoleen huusi Joona meripedon vatsasta: | Minä rukoilen Sinua, | nosta minut ylös helvetin 
syvyydestä, | että minä Sinulle, Pelastajalleni, || uhraisin ylistysveisuin totuuden hengessä." 

Troparit 

Puhtaan pyrkimyksenne ylentäminä Herran puoleen te, viisaat, nostitte kadotuksen rotkoihin 
langenneet ylhäisen näkemisen ja toiminnan taivaalliseen korkeuteen. 

Saarnaten olemukseltaan yhtä, mutta persooniltaan Kolminaisuutta te, Jumalan autuuttamat, 
hajotitte tyystin monijumalaisen usvan ja osoittauduitte sielujen valistajiksi. 

Viisas Kreskes, Kristus vahvisti Sinun ajatuksesi ja osoitti Sinut Gallian Karkhedonin 
esipaimeneksi osoittamaan eksyneille jumalisuuden polkua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä pyhä Neitsyt, havaittuaan Sinut kauneudessasi ihanaksi Luoja asettui Sinuun 
asumaan ja ilmestyi ruumiillistuneena kaikkia maasta syntyneitä lapsia ihanampana. 

Irmossi 

"Herran puoleen huusi Joona meripedon vatsasta: | Minä rukoilen Sinua, | nosta minut ylös helvetin 
syvyydestä, | että minä Sinulle, Pelastajalleni, || uhraisin ylistysveisuin totuuden hengessä." 

Synaksario 

Saman kuun 30. päivä muistelemme pyhiä apostoleja seitsemänkymmenen joukosta Silasta, 
Silouanosta, Kreskestä, Epainetosta ja Andronikosta. 

Säkeitä 

Ylistettäköön yhdessä Epainetosta, Kreskestä, Silouanosta, Silasta ja Andronikosta. 

Kolmantenakymmenentenä viisi Jumalan salaisuuksien palvelijaa lähti elämästä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Ioulittaa Kesareasta. 
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Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Viisautta rakastavat nuorukaiset osoittautuivat kerran kaunopuhujiksi, | sillä Jumalan vallattua 
heidän sielunsa | heidän huulensa opettivat Jumalasta ja veisasivat: | Siunattu olet Sinä, || isien ja 
meidän ylijumalainen Jumalamme!" 

Troparit 

Ylistäkäämme jumalallisin veisuin Silasta ja Silouanosta, Lohduttajan koko armon sisältäviä 
astioita, jotka tekivät eksytyksen astioiksi tulleet Jumalalle otollisiksi. 

Kuka kykenisi ylistämään ihmeellistä Epainetosta, sillä hän tuli Kristuksen kaltaiseksi kestäessään 
Hänen tavallaan kärsimyksen ja hyvin taisteltuaan osalliseksi Hänen valtakunnastaan. 

Jumalallisin veisuin ylistettäköön Kreskestä, joka osoitti Kristuksen salatut tiet ja tuomittuaan 
omassa lihassaan tuomittavan synnin osoitti monet tuomiosta vapaiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, päästä hyvällä välitykselläsi minun rikkomusteni siteet ja sido kiinni hyvään Poikaasi 
minut, joka joka päivä etäännyn Hänestä sopimattomien hekumain kautta. 

8. veisu. Irmossi

"Kolme hurskasta nuorukaista | ei totellut hirmuvaltiaan käskyä. | Heitettyinä sen takia pätsiin | he 
kuitenkin tunnustivat Jumalan ja lauloivat: || Herran teot kiittäkää Herraa!" 

Troparit 

Sanan valppaat palvelijat eivät suoneet silmilleen unta ennen kuin pelastivat uskovaiset eksytyksen 
raskaasta unesta ja osoittivat heidät valkeuden ja päivän lapsiksi. 

Kunniakkaat apostolit, te tulitte Jumalan vaunuiksi ja saitte Hänet ohjaajaksenne taivaaseen ja 
murskaamaan eksytyksen kaikki vaunut. 

Ylistettäköön arvonsa mukaisesti viisasta Silasta, Kristuksen palvelijaa, ja hänen kanssansa 
Kreskestä ja Andronikosta, valistajia, jotka valistivat kaikki kansat. 

Kolminaisuustropari 

Veisuin ylistäkäämme elämänalkuista Kolminaisuutta, jonka tunnemme persooniltaan kolminaisena 
yhdessä luonnossa, ja lausukaamme veisaten: Herran teot kiittäkää Herraa! 

Irmossi 

"Kolme hurskasta nuorukaista | ei totellut hirmuvaltiaan käskyä. | Heitettyinä sen takia pätsiin | he 
kuitenkin tunnustivat Jumalan ja lauloivat: || Herran teot kiittäkää Herraa!" 
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9. veisu. Irmossi

"Oi siunattu, puhtain Jumalansynnyttäjä! | Neitseellisessä helmassasi Sinä käsittämättömästi puit 
lihaan Jumalan, | joka on ennen aurinkoa säteilevä valo | ja joka on meidän tähtemme tullut lihaksi. || 
Sen tähden me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, ylistämme."

Troparit 

Te jumalallisen kirkkaat apostolit tulitte sielujen ja ruumiitten parantajiksi, jotka puhdistatte 
hengellisin lääkkein sairaat ja osoitatte heidät kaikin puolin terveiksi. Sen tähden on oikein ylistää 
teitä autuaiksi. 

Te viisaat paloitte Hengen kuumuutta hiilien tavoin, te teitte lopun eksytyksen syövereistä, 
jäykistyneet sydämet te sulatitte uskoon ja ohjasitte pelastuksen kevääseen. 

Kokoontukaamme meidän Jumalamme huoneeseen ylistämään Silouanosta, Silasta ja Andronikosta 
sekä suurta Epainetosta ja viisasta Kreskestä, totuuden saarnaajia ja meidän esirukoilijoitamme. 

Oi viisaat, teidät pyhä, jumalallisen Hengen armolahjojen täyttämä, pyhitetty ja totisesti ylistettävä 
muistonne valistaa jumaloittavin sätein hurskaitten joukot ja kehottaa meitä veisuin teitä ylistämään. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikki voimalline Herra, tullessasi taas jumaluuden kunniassa tuomitsemaan maailman, säästä  
minut miehettä Sinut  synnyttäneen  rukouksien  tähden, äläkä  lähetä  tulee minua,  joka olen  syntien 
tuomitsema. 

Irmossi 

"Oi siunattu, puhtain Jumalansynnyttäjä! | Neitseellisessä helmassasi Sinä käsittämättömästi puit 
lihaan Jumalan, | joka on ennen aurinkoa säteilevä valo | ja joka on meidän tähtemme tullut lihaksi. || 
Sen tähden me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, ylistämme." 

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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