
Marraskuun 10. 
Pyhien apostolien Olympaksen, 

Herodionin, Sosipatroksen, Tertioksen, 
Erastoksen ja Quartuksen, sekä pyhän 

marttyyri Oresteksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Apostolien avuksihuutostikiirat, 1.säv. 
 
Lentävien kotkien tavoin te, jumalalliset saarnaajat, | loistavasti kiersitte koko maailman | ja  
saatoitte nuhteettomaan uskoon viettelijän pyydystämät. | Rukoilkaa siis, että meidän sieluillemme || 
annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Kunnioittakaamme pyhin äänin Tertiosta, Sosipatrosta, Olympasta ja Herodionia, | sekä pyhien 
salaisuuksien tuntija Erastosta ja jumalallista Quartusta | ylistän/ylistäen Kristusta meidän  
Jumalaamme ja rukoillen, || että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Te autuaat ja viisaat saatoitte Kristuksen, Jumalan tykö pakanat lunastettuina Hänen verellään, | joka 
oli nähnyt hyväksi syntyä maan päälle ja vapaaehtoisesti kärsiä ristin ja kuoleman. | Rukoilkaa nyt 
Häntä, || että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon.

Ja marttyyrin stikiirat, 1.säv. 

 Autuas Orestes, omalla verelläsi Sinä värjäsit itsellesi purppuran, | ja siihen puettuna ja 
voittoseppelettä kantaen Sinä nyt seisot kuolemattoman Kristuksen edessä. || Rukoile Häntä, että 
Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Taistojesi tulella Sinä, viisas, poltit eksytyksen | ja veripisaroillasi hukutit vihollisen | ja kastelit  
uskovaisten kaikkien joukkojen sydämet kasvamaan jumalisuutta. || Rukoile nytkin, että meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Sinä, maineikas Orestes, | taistelijoitten kunnia, koitit aamuna joka valaiset taistojesi säteillä koko  
maailman | ja armossa karkotat jumalankieltämisen pimeyden. || Rukoile siis, että meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

 Iloitse, oi puhdas, Sinä outo sanoma! | Iloitse, Jumalan istuttama pyhä paratiisin puu! | Iloitse, 
pahojen henkien hävitys! | Iloitse, kaksiteräinen miekka, joka oudolla synnytykselläsi katkaisit 
vihollisen pään! | Oi ylen nuhteeton ja pyhä, || kutsu takaisin meidät, jotka olemme joutuneet  
muukalaisuuteen!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 
 
Kun uuhi, viaton Valtiatar, näki ristillä oman Karitsansa | muodottomana ja kauneudettomana, hän 
lausui valittaen: | Voi, suloisin! Mihin on kadonnut kauneutesi? | Mihin ihanuutesi? || Mihin 
ulkomuotosi säteilevä armo, rakkain Poikani?

Aamupalveluksessa 

Apostolien kanoni, jonka akrostikon on: Hartaasti veisaan ylistystä Jumalaa julistaville  
opetuslapsille. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

Oi Kuolematon, | Sinun voittorikas oikea kätesi | kohosi Jumalan kätenä | väkevyydessä kunniaan, | 
sillä kaikki voimallisena se musersi vastustajat, || mutta Israelille se avasi tien halki meren  syvyyden. 
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Troparit 

Oi autuaat, te olette armosta lihaksi tulleen Jumalamme jumalallisia opetuslapsia. Rukoilkaa, että 
Hän antaisi synnit anteeksi meille, jotka vietämme teidän muistoanne. 

Te, autuaat jumalannäkijät ja apostolit, osoittauduitte Jumalan valoisiksi kuvastimiksi, te heijastatte 
Hänen valkeuttaan ja jaatte hyvyydessänne kaikille uskovaisille pelastavaista kirkkautta. 

Valkeuden lähteestä ammentaneet Erastos, Tertios, Olympas, Herodion, Sosipatros sekä Quartus 
levittivät kaikille valistusta. Heitä me hartaasti ylistämme autuaiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Raskaudellasi Sinä, Neitsyt, loit uudelleen ihmissuvun, sillä Sinä synnytit Isän Sanan, joka oli 
pukeutunut kuolevaiseen lihaan ja osoitti meille kuolemattomuuden tien. 

Marttyyrin kanoni, jonka akrostikon on: Marttyyri Orestes, minä ylistän taistojasi. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti  
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty. 

Troparit 

Sinä, kunniakas, säteilet alati jumalallista kirkkautta. Valista meidätkin, jotka kunnioitamme 
valoisaa muistoasi, ja päästä meidät hirveyksien pimeydestä. 

Kristuksen jumalallinen rakkaus poltti Sinua, erinomainen marttyyri, ja teki Sinut voimalliseksi 
polttamaan epäjumalan hulluuden helposti syttyvän aineen. 

Oi voittoisa Orestes, kestävyydellä ja kärsivällisyydellä Sinä nuhtelit lainrikkojia, jotka vaativat 
Sinua palvomaan ihmiskätten töitä, sieluttomia epäjumalia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minä rukoilen Sinua, saastatonta, Jumalan puhtahinta asumusta: Puhdista välitykselläsi minun 
sydämeni, jonka saastaiset hekumat ovat tahranneet. 

3. veisu. Apostolien kanoni.  Irmossi, 1.säv.

Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon 
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun  
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit

Kantaen sanaa hengellisenä lamppuna te apostolit kuljitte Jumalalle kuuliaisina halki koko 
luomakunnan. Te hajotitte sen pimeyden ja osoititte armossa valkeuden lapsiksi tietämättömyyden  
pimeydessä olleet orjat. 
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Oi Jumalaa julistavat Herran apostolit, profeetan mukaisesti teidän pelastava äänenne ulottui yli 
kaiken maan ja maine teidän loistavista teoistanne levisi koko maailmaan uudistaen sielut. 

Oi viisaat, teidän sielussanne asustava Pyhä Henki teki teidät kokonaan jumalallisiksi. Sen tähden te  
maailmaa kiertäessänne armossa hajotitte epäjumalain temppelit ja rakensitte Jumalalle kirkkoja. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Maria, Jumalan Morsian, tietäessämme, että Sinusta syntyi isättä Hän, joka ennen oli Isän 
ainosyntyinen, äiditön Poika, me tunnustamme Sinut Jumalan Äidiksi, joka käsittämättömästi 
synnytit tuskattomasti ja säilyit Neitseenä. 

3.veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

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 

Lohduttajan voiman vahvistamana Sinä, autuas, seisoit rikollisen tuomarin edessä ja saatoit hänet  
sanojesi vallalla häpeään, kun sanoit veisaten: Ei ole muuta pyhää paitsi Sinä, Herra! 

Oi paljon taistellut marttyyri, Sinun elämäsi kirkastama puheesi ja puheen sytyttämä elämäsi 
johdattivat hurskauden valoon monia, joiden kanssa Sinä veisasit: Ei ole muuta pyhää paitsi Sinä, 
Herra! 

Miehuudella ja kärsivällisyydellä Sinä paiskasit maahan mielettömyydessä ylpistyneen rikollisen. 
Sinä, voittaja Orestes, kohosit Herran tykö ja lausuit veisaten: Ei ole muuta pyhää paitsi Sinä, Herra! 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kohdussasi, oi Jumalanäiti, sikisi Luojasi ja kaikkien Herra, ja Sinä synnytit Hänet 
selittämättömästi lihaan tulleena. Sen tähden me huudamme Sinulle: Ei ole muuta puhdasta paitsi 
Sinä, Valtiatar! 

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! 

Apostolien katismatropari, 1.säv. 

Kunnioittakaamme yhteen ääneen Erastoksen, Olympaksen, Sosipatroksen, | Tertioksen, Herodionin  
ja Quartuksen muistoa | ja huutakaamme heille: Oi jumalalliset saarnaajat ja Sanan palvelijat, |  
pelastakaa rukouksillanne meidän sielumme iankaikkisesta kidutuksesta.

Kunnia... Marttyyrin katismatropari, 4.säv. 

Sinä, autuas, kestit kärsivällisenä jäseniesi silpomisen ja hirveän tulessa polttamisen, | kun taistelit 
marttyyrina. | Sinä sidoit itsellesi katoamattomuuden seppeleen | ja seisot nyt pyhän  Kolminaisuuden
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valtaistuimen edessä. | Oi marttyyri Orestes, | rukoile, että Hän pelastaisi pahasta  meidät, || jotka 
uskoen veisaamme ylistystäsi.

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Oi viaton, kuka voisi luetella saastaisten ajatusteni paljouden | ja sopimattomien mietteitteni pilvet? |  
Kuka kertoa lihattomien vihollisteni hyökkäyksistä | ja niiden pahuudesta? || Mutta lahjoita, oi hyvä,  
esirukouksillasi minulle pääsy niistä. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta 
Isästä, | näki Sinut ristillä riippumassa, hän huusi: | Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun 
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || 
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen. 

4. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Profeetan silmin nähtyään Sinut | jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa | Habakuk edeltä 
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, || meidän pelastuksemme ja uudistuksemme. 

Troparit 

Ennen tuettomien tukina te, Vapahtajan jumalalliset apostolit, avasitte Jumalan antamilla 
opetuksillanne vihollisen kaikkinaiset linnoitukset ja hävititte ne tyystin. 

Suuret julistajat, jumalalliset apostolit, suuresti julistaen Kristuksen suuruutta te valistitte suuresti 
täysin vähäpätöisiksi käyneet ihmiset ja teitte heidät loistaviksi armon suuruudessa. 

Kiitettäköön jumalallisin veisuin Olympasta, ja hänen kanssaan ylistettäköön hartaasti Herodionia, 
sillä he kävivät loppuun marttyyriuden tien jumalallisen julistajan Pietarin kanssa, kun heidän 
päänsä katkaistiin Roomassa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, Sinussa toteutunut uusi ihme osoittautui selvästi kaikkia ihmeitä korkeammaksi, sillä 
Sinä, Jumalan Morsian, synnytit ruumiillisesti Jumalan, joka sekoittumattomassa yhdistymisessä  
liittyi säälistä ihmisiin. 

4. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, | vaan itse ilmestyit meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana | ja pelastit koko minun ihmisluontoni. | Sen tähden minä 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi. 

Troparit

Kidutusten kokoontuneet tulvavirrat eivät järkyttäneet Sinun sielusi linnoitusta, oi autuas marttyyri 
Orestes, sillä Sinulla, oi ylistettävä, oli perustuksenasi Kristuksen rakkaus.

Tietämättömyyden yössä vaeltava hirmuvaltias ei voinut katsoa sanojesi kirkkautta, ja sen tähden  
teki Sinut kidutusten kautta valkeuden ja päivän lapseksi. 
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Jeesus Kristus vahvisti Sinua jumalallisella armolla, kun Sinua, autuas voittaja, armottomasti 
ahdistettiin kidutuksin ja näännytettiin kuolemaan asti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Habakuk kuvasi Sinut varjoisaksi vuoreksi, josta lähti yksin ihmisiä rakastava Sana 
suunnattomassa laupeudessaan lihaksi ja ihmiseksi tulleena. 

5. veisu. Apostolien kanoni.  Irmossi, 1.säv.

Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit | ja ristilläsi kirkastit, | valaise 
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, || jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat. 

Troparit 

Kaiken olemiseen saattanut Isän Viisaus lähetti teidät maailmaan opettajiksi, valistamaan 
jumalallisesti kaikkia Hengen viisaudessa totuuden esittäen. 

Heittäen sanan koukun te, viisaat, pyydystitte armossa tietämättömyyden syvyydestä kalojakin 
sanattomammat ja saatoitte heidät uskoon tulleina Herran eteen. 

Ylistäkäämme Olympasta, suurta Herodionia, Tertiosta, Sosipatrosta, Erastosta ja jumalallista 
Quartusta, Kristuksen saarnaajia ja kaikkien hurskaitten puolustajia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä Valtiatar, sikisi sanan kautta Sana ja sanoin 
selittämättömästi Sinä synnytit Hänet ihmiseksi tulleena. Sen tähden me alati ylistämme Jumalan  
innoittamin sanoin Sinua autuaaksi. 

5. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.
 
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 

Koko ruumiisi sauvoin murskattuna Sinä, autuas, kunniakas Orestes, seisoit kestävänä uskossa 
osoittaen lujaa kärsivällisyyttä ja huusit: En tunne muuta Jumalaa kuin Sinut. 

Kun Sinä, Orestes, toimitit pyhillä rukouksillasi Luojan puoleen pakanoitten jumalat tuhoon, Sinä 
jouduit ankariin kidutuksiin ja Sinun lihasi nahka nyljettiin. 

Kolminaisuuden tropari

Palvellen yhtä kolmipersoonaista hallitusta ja julistaen ylijumalallisen ja luomattoman 
Kolminaisuuden yhtä olemusta ja yhtä herrautta Sinä murskasit valheelliset jumalat ja hajotit 
epäjumalten temppelit. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, osoittauduit kunnian Auringon koiton Äidiksi, kun Hän syntyi hyljätyn 
ihmisolemuksen ehtooseen ja valisti kaikki, vapautti kaikki hirveyksien yöstä. 

6. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Ympärillämme on pohjaton syvyys, | eikä ole pelastajaa. | Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt 
lampaat. | Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, | sillä Sinä olet voimattomien väkevyys || ja 
korotus. 

Troparit 

Oi Sanan salaisuuden jumalalliset, autuaat palvelijat, ikään kuin ylen arvokkaat kivet te vieritte  
maan päällä saattaen jumalisuuteen ne, jotka pahan tahdosta uhrasivat tunteettomille kiville. 

Julistaen kolmea persoonaa yhtenä jakamattomana ja sekoittumattomana jumaluutena te, Kristuksen 
eksymättömät apostolit, poistitte maan päältä monijumalaisuuden eksytyksen ja ohjasitte hirveästi 
eksyneitä. 

Ihanin ajatuksin ymmärtäväiset vakuuttivat mielettömyyteen joutuneet, että on palveltava vain 
kaikkien Kuningasta Jumalaa, joka jumalallisella valkeudellaan kirkastaa koko luomakunnan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me ylistämme Sinua, Valtiatar, uutena, entistä korkeammaksi osoittautuneena taivaana,sillä Sinusta 
koitti meille vanhurskauden Aurinko ja hajotti tietämättömyyden syvän pimeyden. 

6. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: ||  
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 

Troparit 

Oi Kristuksen urhea voittaja, puhtaitten veriesi pirskoitus teki lopun pahoille hengille mielettömästi  
kannetusta inhottavasta veriuhrista. 

Saatuamme Sinut, marttyyri, sielujen ja ruumiitten lääkäriksi me pääsemme Sinun otollisten ja 
jumalallisten esirukouksiesi kautta kiusauksista ja ahdistuksista. 

Kun Sinun ruumiisi riisuttiin, oi autuas, Sinä sait ylhäisen armon kutoman vaatteen ja riisuit 
vihollisten joukot. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä Neitsyt, Jumalan Morsian, suo minulle jumalallinen sääli, vaikka minä pahuuden    
valtaamana ja hekumallisena en sitä ansaitsekaan.
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Irmossi 

Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: ||  
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 

Apostolien kontakki, 1.säv. 

Te, viisaat, saarnasitte puhtaan Kolminaisuuden uskoa | ja puhtailla opetuksillanne poistitte  
epäjumalain eksytyksen. | Sen tähden te apostolit saitte taivaissa || vaivojenne iankaikkisen  
palkinnon ja seppeleet. 

Synaksario 

Saman kuun kymmenentenä päivänä pyhien, seitsemänkymmenen joukkoon kuuluneitten  
apostolien Olympaksen, Herodionin, Sosipatroksen, Tertioksen, Erastoksen ja Quartuksen muisto. 

Säkeitä 

Veisusanoin ylistän Sanan salaisuuksien palvelijain kuusikkoa, jotka sanan kautta päästivät ihmiset 
sanattomuudesta. Kymmenentenä apostolikuusikko päätti elämänsä. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Oresteksen muisto. 

Säkeitä 

Sinä, Orestes, saat odottaa suuria voittopalkintoja kilparatsastuksestasi. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Teosteriktosta, joka asui Symbolassa, sekä 
pyhittäjäisäämme piispa Nonosta, jotka opetti pyhää Pelagiaa. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme piispa Martinosta. 

Säkeitä 

Jättäen elämän, jonka tie on lyhyt, Martinos riensi taivaaseen johtavalle tielle. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Milosta, piispaa, ja hänen kahta oppilastaan. 

Säkeitä 

Viholliset surmasivat Miloksen ja hänen kaksi salaisuuksien palvelijaansa, hänet miekalla ja 
palvelijat kivillä. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Kalliopiosta, Nirosta ja Orionia. 

Säkeitä 

Kun Sinä, Kalliopios, taivutit pääsi miekan edessä, Sinä saat taipumatta katsoa Jumalan Sanan 
kauneutta. 

Sinun pääsi, oi Niros, on meille miekan kautta tullut jumalallisen marttyyrin pääksi.
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Vaikka marttyyri Orion eläessään paiskattiinkin maahan, hän loistaa taivaan Orionia kirkkaammin. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, | olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, | sillä niin kuin 
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala | muinoin pätsissä pelasti kolme 
nuorukaista, | niin myös Sinun kohdussasi || Hän uudisti kaiken maailman. 

Troparit 

Kristuksen Jerusalemissa olevan kirkon pyhäksi rahainhoitajaksi julisti kirjeessään Sinut apostoli 
Paavali. Hänen kanssaan me kunnioitamme Sinua, oi Erastos, ja veisaamme: Kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu on isäin Jumala. 

Kärsivällisenä kiusauksissa ja ahdistuksissa, vainojen koettelemana ja kaunistuksenasi Kristuksen 
haavat Sinä, autuas Erastos, huusit suureen ääneen: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin Jumala. 

Sinä, Quartus, osoittauduit uuden lain julistajaksi, kun Sinä ohjasit järjettömät pois laittomuudesta ja 
saatoit heidät uuteen elämään huutaen: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin Jumala.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, annoit ruumiin ihmisille ilmestyneelle Isän iankaikkiselle Sanalle ja synnytit lihassa 
ihmisten pelastukseksi ihmiseksi tulleen kiitetyn ja korkeasti kunnioitetun isäin Jumalan. 

7. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.
 
Kolme  nuorukaista  polki  maahan  jumalattoman  määräyksen,  |  kun  Duuran  lakeudella  palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli heitä, 
kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Troparit 

Sammutettuasi verivirroillasi jumalankieltämisen rovion Sinä, ylistettävä, alati virvoitat himojen 
näännyttämiä, jotka uskoen huutavat ja veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Oi voittoisa marttyyri Orestes, Sinun jäännöstesi astia on osoittautunut ihmeitten syvyydeksi, 
parannusten virraksi ja kaikkinaista terveyttä ja murheista vapautumista kumpuavaksi lähteeksi. Sitä 
hartaasti kumartaen me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Kidutusten kautta ruumiin himoista vapautuneena Sinut, oi viisas, sidottiin eläimen raa'asti 
raahattavaksi. Niin Sinä marttyyri vapauduit lihasta ja yhdistyit entistä puhtaammin ja täydellisemmin 
Jumalaan. 

Jumalansynnyttäjälle

Hän, joka on luonnoltaan Jumala, otti Sinusta, oi puhdas, ihmisluonnon ja tuli käsittämättömästi  
lihaksi, kun Hän suuressa hyvyydessään halusi pelastaa ihmiset. Häntä veisuin ylistäen me 
huudamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 
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8. veisu. Apostolien kanoni.  Irmossi, 1.säv.

Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa | kultaa kirkkaammin säteilivät 
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: | Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, || veisaten ylistäkää ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit 

Kristuksen Kirkon sortumattomiksi pylväiksi osoittautuneet mursivat jumalattomuuden muurit ja 
rakensivat kaikki uskovaiset kivinä Kristuksen Kirkon peruskalliolle. Korkeasti kunnioittakaa Häntä 
kaikkina aikoina. 

Te, autuaat, osoittauduitte lainantajiksi, kun te kirjoititte Hengen lain uskovaisten sydämiin, ja Hänen  
valistaminaan he huusivat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Ihanaksi tuli Sinä, autuas Olympas, sinä päivänä, kun suuri Pietari saavutti lopun. Sinäkin Herodionin 
kanssa pääsit selvästi maaliin miekan kautta lainrikkojakuningas Neron käskystä, ja teidät liitettiin 
taivaallisiin kuoroihin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Muinoin mannaa kantava astia kuvasi Sinua, oi puhdas, sillä Sinä kannoit kohdussasi  suloisuuttamme  
Kristusta ja synnytit lihassa Hänet, joka päästää sopimattomien rikosten kaikesta karvaudesta ne, jotka 
korkeasti kunnioittavat Häntä kaikkina aikoina. 

8. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.
 

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin hebrealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit 

Kun Sinä, autuas Orestes, halasit iankaikkista elämää enemmän kuin ajallista, Sinä et suinkaan  
säästänyt kuolevaista ja turmeltuvaista lihaa. Sen tähden Sinä urhoollisesti kestit kidutukset. 

Kun vainooja raateli Sinua ikään kuin susi Kristuksen karitsaa, hän valmisti Sinut otolliseksi  
pyhäksi ja jumalalliseksi uhriksi, arvolliseksi Herran ylhäiseen pöytään. 

Tultuasi Sanan vaunuiksi Sinä, autuas, sait kantaa Häntä. Sen tähden kun Sinut katalasti sidottiin  
hevosiin ja Sinä niiden väkivaltaisesti raahaamana heitit henkesi, Sinä saavutit iloiten iankaikkisen 
nautinnon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhin äänin Jumalan puhtaat profeetat ennustivat Sinusta yliluonnollisesti syntyvän kaiken luodun 
Herran Äitinä. Sen tähden me veisuin ylistämme Sinua kaikkina aikoina.

Irmossi 

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin hebrealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
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9. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi, 1.säv.

Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava 
kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme. 

Troparit 

Herran apostolit, meidän sydäntemme valistajat, käytyänne saman tien rikkautenanne Herran sama 
sana ja otollisina Hengen samoihin lahjoihin te saitte saman palkinnon. 

Tähtitaivaan lailla te valistitte koko maan ihmeillä, karkotitte tietämättömyyden syvän pimeyden ja 
osoititte päivän lapsiksi ne, jotka muinoin olivat joutuneet viettelijän juonien orjuuteen. 

Kunniakkaat, viisaat apostolit, te tuhositte vihollisparven, joka muinoin oli saattanut pakanakansat 
tuhoon, ja toitte Jumalalle aineettomiin voimiin yhdistyneen pelastuneen kansan. 

Suuri Olympas, Sosipatros, Tertios, Herodion, Quartus ja pyhä Erastos kohosivat ylimaalliseen ja nyt 
he rukoilevat Vapahtajaa maailman puolesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Herra, sääli kansaasi ja pelasta se barbaarien hyökkäyksiltä, synneistä, kiusauksista ja iankaikkisista 
vaivoista synnyttäjäsi, pyhän Neitseen ja kunniakkaitten apostoliesi rukousten tähden. 

9. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.
 

Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. ||  
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä. 

Troparit 

Autuas Orestes, voitettuasi hirmuvaltiaat Sinä sait monien kidutusten jälkeen siirtyä iloiten Jumalan  
tykö ja ottaa vastaan voittopalkinnon urheana asemiehenä, suurena sankarina ja Kristuksen valittuna 
soturina. 

Taivaissa Sinä, autuas, karkeloit enkelten kanssa, ja heidän kanssaan Sinä veisaat riemuiten: Pyhä, 
pyhä, pyhä on kaikkivaltias Isä, Isän kanssa yhtä olentoa oleva Poika ja Pyhä Henki, kaikki 
voimallinen Kolminaisuus. 

Oi marttyyri Orestes, kun Sinä nyt elät apostolien, marttyyrien, pyhittäjien, profeettojen ja piispojen 
kuoroissa, rukoile heidän kanssansa, että meille, jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme, annettaisiin 
armahdus synneistä ja päästö kaikista vaaroista. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas Neitsyt, minä rukoilen Sinua, joka olet Herran Äiti ja kerubeita korkeampi: Paranna  
kurjan  sydämeni  tuskalliset  himot  ja  pelasta  tuomiopäivänä  tulesta  minut,  jotka  olen  
ansainnut  tuomion. 
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Irmossi 

Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Oikein on meidän nyt kirkkain veisuin ylistää Herodionia, Sosipatrosta, Olympasta, | Tertios,  
Erastosta ja Quartusta, | Kristuksen apostoleja ja opetuslapsia || jotka rukoilevat heidän pyhää 
muistoaan viettävien puolesta. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas Maria, Sinä kultainen suitsutusastia, | Sinä tulit totisesti rajoittumattoman 
Kolminaisuuden astiaksi, | sillä Sinussa, oi Neitsyt, oli Isän suopeus, || Sinussa Poika asui ja Sinut 
Pyhä Henki varjosi ja osoitti Jumalansynnyttäjäksi.
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