
Lokakuun 22. 
Pyhän, apostoleinvertaisen Aberkioksen, 
Hierapoliksen piispan, ihmeidentekijän, 

sekä Efesoksen seitsemän pyhän 
nuorukaisen muisto



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Kolme esipaimenen stikiiraa, 2.säv. 

Kokonaan Jumalaan nojaten Sinä, Aberkios, | osoittauduit jumalallisten käskyjen täyttäjäksi. | 
Saatuasi korkeudesta armon Sinä, pyhä, vapautit ihmiset moninaisista sairauksista, | karkotit pahat 
henget ja kukistit niiden alttarit. | Sinä, autuas, istutit jumalallisen tiedon meihin, || jotka ennen 
olimme kurjasti tietämättömyyden uhkaamina. 

Jumalallisten opetusten salamoin Sinä, isä Aberkios, | hajotit monijumalaisuuden yön. | 
Yliluonnollisia ihmeitä tehden Sinä, piispa, koitit aamun tavoin | ja teit pimeydessä olleet päivän 
lapsiksi. | Sen tähden me kaikki uskoen vietämme pyhää muistojuhlaasi, | oi Jumalan innoittama, || ja 
veisuin ylistämme Sinua. 

Ihmeen tehden Sinä, isä Aberkios, | yhdistit yhteen astiaan viiniä, öljyä ja vielä muutakin, | mutta 
jumalallisesta armosta ne kaadettaessa pysyivät erillisinä. | Rukouksellasi Sinä sait lämpimän veden 
virtaamaan, | ja Sinä parannat kaikki meidän sairautemme, || kun me uskoen tulemme luoksesi ja 
ylistämme autuaaksi Sinua.

Ja kolme marttyyrien stikiiraa, 4.säv. 

Jumalan käskyä totellen autuaat nuorukaiset ylenkatsoivat rikollisen käskyn. | Vangittuina he 
kirvottivat eksytyksen siteet, | ja hylättyään maallisen arvon saavuttivat sen arvon, | joka teki heidät 
kunniakkaiksi || ja tuotti heille ylhäisen valtakunnan nautinnon. 

Kärsivällisesti valmistautuen kilvan vaivoihin te, pyhät, | kätkeydyitte luolaan ja lakkaamattomin 
rukouksin pyysitte, | että Herra antaisi teille kestävyyttä ja voimaa, | mutta ihmisiä Rakastava näki 
hyväksi jumalallisessa vallassaan || antaa teille käskyn nukkua rauhassa. 

Pyhien salaisuuteen liittyi toinenkin, | sillä oltuaan tiedottomina kuin kuolleet, | he nyt herättyään 
selvästi hämmästyivät. | Se tapahtui kuolleitten ylösnousemisen todistukseksi, | että 
ylösnousemuksen kieltäjät siitä kuultuaan vahvistuisivat uskossa || ja ylistäisivät marttyyreja.

Kunnia... 3.säv. Munkki Johanneksen runo 

Pyhittäjäpiispa, autuaaksi ylistettävä isä, | ihmeidentekijä, Kristuksen palvelija Aberkios, | Sinä loistit 
profeetallisesti eläen | ja Vapahtajaa palvellen saavutit apostoliset armolahjat. | Rukoile enkelten 
kanssa lakkaamatta, || että Hän pelastaisi kaikesta uhasta meidän sielumme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 3.säv. 

Oi Neitsyt, | Sinä olet jumalallisten enkelten ilo, | apostolien kunnia ja profeettain täyttymys, | sekä 
uskovien ihmisten suojelus ja pelastukseen ohjaus. || Sen tähden me kumarramme Sinua, oi Neitsyt!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Kun Sinä, nuhteeton, | näit Sinusta syntyneen puulla riippumassa, | Sinä valitit ja huusit: | Oi halatuin 
Lapseni, joka teit ihanaksi ihmissuvun, || minne on laskeutunut valoisa ihanuutesi?
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Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.

Kunnia... 8.säv. 

Tulkaa, koko luomakunta, | kohottakaamme psalmikymbaalein ja riemuäänin kiitos Jumalalle, | 
joka ennen yhteistä ylösnousemusta näytti meille ylösnousemuksen | ja hurskaan kuninkaan 
pyyntöjen tähden nosti maasta | kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi vuotta aikaisemmin loppuun 
päässeet seitsemän pyhää nuorukaista, | uskottomien vihollisten lankeemukseksi ja iankaikkiseksi 
häpeäksi, | mutta Häntä pelkäävien kunniaksi ja ylistykseksi. | Herra tietää kunnioittaa niitä, jotka 
Häntä kunnioittavat, | ja Hän täyttää niiden tahdon, jotka totuudessa Häntä pelkäävät. || Hän on 
ainoa laupias ja ihmisiä rakastava.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Iloitse, Jumalansynnyttäjä Valtiatar! | Iloitse, tahraton, Sinä Jumalan puhdas asumus! | Iloitse 
Jumalan vastaanottaneet Sanan vaunut! | Iloitse, Jumalan rakentama palatsi! | Iloitse, Jumalan 
antama aarre, elävä kammio, | Jumalan jumalallinen pöytä ja arkki, || ja jumalallisen Hengen 
moitteeton astia!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi outoa ihmettä! | Oi uutta salaisuutta! | Oi pelättävää toimenpidettä! | lausui Neitsyt nähdessään 
ristillä, kahden ryövärin keskellä riippumassa Sinut, | jonka oli pelättävällä tavalla tuskattomasti 
synnyttänyt, | ja hän itki huutaen: | Voi rakas Lapseni! || Kuinka hirveä ja kiittämätön kansa onkaan 
naulinnut Sinut ristille!

Esipaimenen tropari, 4.säv. 

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi asiain totuus osoitti Sinut 
laumallesi. | Sen tähden olet Sinä saavuttanut nöyryydessäsi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi  
rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Aberkios, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän 
sielumme. 

Ja marttyyrien tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | ovat kärsimyksissään saaneet Sinulta, meidän Jumalaltamme, 
kuihtumattomat voittoseppeleet, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | he voittivat julmat 
vaivaajat ja kukistivat pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Heidän rukouksiensa tähden 
pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 

Esipaimenen kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan Aberkioksen suurenmoisesta kunniasta. Joosef. 

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."
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Troparit 

Kolmiaurinkoisen jumaluuden kirkkaan loisteen valistamana Sinä, Aberkios, tulit valkeudeksi. Sinä 
valistit pimeydessä olevat ja hajotit pahojen henkien koko synkeyden. 

Sinä, autuas, vietit maan päällä taivaallista elämää, sillä Sinä vaelsit lihassa kuin lihaton, kuoletit 
himot ja sait ottaa vastaan pappeuden armon. 

Kun Sinussa, isä, oli elävä sana, Sinä teit lopun sanattomasta turhanaikaisuudesta ja tuhosit pahojen 
henkien temppelit ja eksytyksen jumalankuvat.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhetaitoisetkaan kielet eivät pysty kertomaan ymmärryksen ylittävästä sikiämisestä, sillä Sinä, 
pyhä Neitsyt, synnytit lihassa Jumalan, joka hyvyydessään tuli meidän kaltaiseksemme. 

Marttyyrien kanoni, jonka akrostikon on: Kunnioitan marttyyrien seitsenvaloista armoa. Joosef. 

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 

Me kunnioitamme teidän jumalallista ja valoisaa juhlaanne, oi marttyyrit, sillä te seisotte suuren 
Valkeuden edessä, ja pyydämme: Rukoilkaa, että meidät päästettäisiin himojen hämärästä 
kirkkauteen. 

Kun te, marttyyrit, saitte tietää jumalattomasta ja järjettömästä käskystä uhrata inhotuksille, te 
pysyitte järkkymättöminä Jumalan käskyjen tuella. 

Te, pyhät, kätkeydyitte keskittyäksenne paastoon ja rukoukseen ja valmistautuaksenne taistoon 
vihollisia vastaan. Sen tähden Herra varjeli teidät haavoittumattomina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Puhdas havaitsi Sinut, viaton, koko luomakuntaa puhtaammaksi, Hän asettui Sinuun haluten 
ihmisiä rakastavana karkottaa Aadamiin asettuneen laittomuuden. 

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

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Pyhillä puheilla ja ihmeteoilla Sinä, Aberkios, ohjasit ihmeellisesti pelastuksen satamaan eksytyksen 
meren hätään joutuneet.
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Parantaen, ihmeitä tehden ja pahojen henkien näkyjä torjuen Sinä tulit kaikille pelastuksen aiheeksi, 
rikkaudeksi ja suojelijaksi. 

Isä, Sinun puheesi oli pyhää, vaelluksesi jumalallista, ihmeesi loistavia, elämäsi kunniakas ja 
kuolemasi kallis. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ennen näkymätön Jumala tuli laupeudessaan näkyväiseksi ottaen ruumiin Sinun kohdustasi, oi 
Neitsyt. Sen tähden me uskoen ylistämme Sinua autuaaksi. 

3. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Teidät, marttyyrit, vietiin jumalattoman kuninkaan eteen tunnustamaan taivaissa hallitsevan 
Jumalan nimeä. 

Pukeutuneina uskoon ikään kuin loistavan haarniskaan te, marttyyrit, säilyitte haavoittumattomina. 

Miehuullisesti te, pyhät, vastustitte rikollista kuningasta, joka käski teitä osoittamaan järjetöntä 
kunnioitusta epäjumalille. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kristus, joka pukeutui minuun Sinun jumalallisista veristäsi, oi puhdas, puki armon vaatteeseen 
minut, joka muinoin oli riisuttu alastomaksi. 

Irmossi 

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

Esipaimenen katismatropari, 8.säv. 

Jumalan puhtaasti voitelemana Sinä, pyhä isä, osoittauduit piispaksi, | joka armossa saatoit kaikki 
täydellisyyteen. | Jumalallisten ihmeitten lahja kaunistuksenasi Sinä, Aberkios, teet lukemattomia 
tunnustekoja ja ihmeitä, | parannat sairauksia, poltat pahoja henkiä ja käännytät eksyneitten 
joukkoja. | Sen tähden me huudamme Sinulle: Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... Marttyyrien katismatropari, 4.säv. 

Kristuksen Kirkon pylväinä te, viisaat, seitsenvaloiset marttyyrit, | murskasitte epäuskon muurit. | 
Ennen kuolemaa te torjuitte pakanoitten hulluuden | ja kuoleman jälkeen harhaopin hämmennyk-
sen. || Rukoilkaa meidän sielujemme puolesta. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv.

Jumalallisella synnytykselläsi Sinä, puhdas, | uudistit maasta syntyneitten himojen turmeleman 
kuolevaisen olemuksen | ja nostit kaikki kuolemasta turmeluksettomuuden elämään. | Sen tähden  
me kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, ylistetty Neitsyt, || niin kuin ennustitkin. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi nuhteeton Neitsyt, Kristus Jumalan Äiti, | miekka lävisti pyhän sielusi, | kun näit Poikasi ja 
Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. | Oi siunattu, älä lakkaa rukoilemasta, || että Hän antaisi  
meille rikkomusten anteeksiannon lahjan. 

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

"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 

Sinä, pyhittäjäpiispa Aberkios, olit istuimesi suuri kaunistus, sillä Sinä teit suuria ihmeitä kirkkaasti 
eläen. Sen tähden on meidän Jumalamme antanut Sinulle suuren kunnian. 

Kun Sinä, Jumalankantaja Aberkios, tunsit armoa haluavan Herran, Sinä pyysit Häneltä hartaasti, 
että Hän antaisi lämpimän veden ihmeellisesti virrata monien parannukseksi ja pelastukseksi. 

Sinä, Jumalan innoittama Aberkios, teit armossa hedelmällisiksi hedelmättömät mielet, sillä selvästi 
Sinä istutit niihin sanan siemenen, ja hyvänä viljelijänä sait kerätä satakertaisen sadon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalan Morsian, Sinä paransit maasta syntyneitten murtuneisuuden ja vanhan 
kurjuuden, kun synnytit Hänet, joka sanomattomassa laupeudessaan otti meidän sairautemme 
kannettavikseen. 

4. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinä, oi Laupias, nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan | ja kansat 
alistuivat, | sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, || olet väkevyyteni ja ylistysvirteni." 

Troparit 

Tultuaan kaikkien Valtiaan omiksi nuorukaiset tulivat ylen ihaniksi. Sen tähden he torjuivat  
käärmeen kaiken pahuuden. 

Odottaen runsasta maksua pyhät jakoivat koko rikkautensa kaikille köyhille. Niin he saavuttivat 
katoamattoman autuuden. 

Rakastaen ylhäistä jaloutta jalojen vanhempien lapset eivät mitenkään halunneet alhaisen pahuuden 
vaikutusta. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Sinä, Neitsyt, synnytit ikiaikaisen uuden lapsen, joka jumalallisella tiedollansa uudistaa 
vanhentuneen maailman. Sen tähden me Sinua ylistämme. 

5. veisu. Esipaimenen 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 

Oi jumalinen, kun Sinun sydämesi jalat olivat tukevasti kalliolla, Sinä, autuas, opetit kadotukseen 
langenneita ja kiviä kunnioittavia jumalallisin sanoin kunnioittamaan kalliota Jeesusta, Kristusta, 
meidän Jumalaamme. 

Me kunnioitamme Aberkiosta, monin tavoin sairastavien parantajaa ja pelastusta, kaikkien 
eksyneitten ohjaajaa, puhtaitten armolahjojen mirhakoteloa, jumalallisen Hengen astiaa ja pyhien 
salaisuuksien palvelijaa. 

Kun Sinä, jumalallinen Aberkios, olit käskenyt sekoittaa samaan astiaan viiniä, öljyä ja jotakin 
muuta ainetta, ne ihmeellisesti valuivat siitä sekoittumattomina, kukin ajallaan, ja siten ilmaisivat 
suunnatonta armolahjaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, Neitsyt, lait ihmeellisesti uudistuivat, sillä siemenettä Sinä synnytit Jumalan, Vapahtajan, ja  
säilyit neitseenä. Outo on se ihme! Sen tähden me hartaasti julistamme, että Sinä olet  Emmanuelin 
Äiti. 

5. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Kunnioittakaamme Maksimilianosta, Ioannesta, Iamblikhosta ja Martinosta, jotka valaisimina 
valistavat kaikki maan ääret. 

Uskovaiset, kiittäkäämme kunniakasta Antoninosta sekä Eksakoustodianosta ja rakkaudella 
ylistäkäämme viisasta Dionysiosta. 

Ohimenevän ja katoavaisen te, pyhät, vaihdoitte katoamattomaan ja vanhenemattomaan. Sentähden 
on oikein ylistää teitä autuaiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, hajoita sieluni paatumus ja annan minun herkin tuntein noudattaa Poikasi jumalallisia 
käskyjä. 
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6. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 2.säv.

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

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, riensit Idästä Länteen ja Hengen voimalla päästit hallitsevan kaupungin pahojen 
henkien hirveästä kiusasta. 

Maailmalle vieraaksi osoittautuneena Sinä, pyhä Aberkios, teit suuria ja peljättäviä ihmeitä niin 
ruumiissa eläessäsi kuin täältä lähdettyäsikin. 

Oi Jumalan innoittama Aberkios, muodoltasi salamoivana Sinä kukistit pahojen henkien joukot, 
jotka eivät pystyneet kestämään uhkaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kauttasi, oi pyhä Jumalan Morsian, me kuoletettuinakin saimme osaksemme elämän ja 
turmeluksen orjinakin rikkaudeksemme katoamattomuuden. 

6. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Ruorinanne ristin ase te, voittajat, purjehditte epäjumalain meren ylitse ja saavutitte iankaikkiset 
satamat jumaloituneina. 

Jumalaa rukoillen te kastelitte kyynelpisaroin maan ja saitte nukkua monia vuosia. Noustuanne te 
todistitte kaikkien ylösnousemuksesta. 

Oi ihmettä! Monia vuosia unessa olleet todistivat monien epäilemän ylösnousemisen ja tukkivat 
harhaoppisten suut. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kuoleta lihani mieli, oi Neitsyt, sillä Sinä synnytit Elämän, joka kuolemallaan kukisti kuoleman ja 
ihmeellisellä ylösnousemisella antoi nuorukaisille kunnian. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."
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Esipaimenen kontakki, 8.säv. 

Sinua, autuas Aberkios, suurta pappia ja apostolien asuinkumppania, | ylistää uskovaisten koko 
kirkko. | Varjele rukouksillasi se kaikkien harhaoppien hyökkäyksiltä järkkymättömänä, || oi 
suuresti ihailtava.

Iikossi 

Kuinka suuri onkaan armosi rikkaus! | Kunniallasi ei ole lukua, sillä olemattomuudesta Sinä, 
Herra, saatoit kaiken näkyväisen ja näkymättömän olemiseen. | Oi ihmisiä rakastava, jota enkelit 
lakkaamatta veisuin ylistävät, | lahjoita inhottavalle sydämelleni jumalallinen ylistys, || että 
kunnioittaisin esipaimenta, joka totisesti on suuresti ihailtava. 

Synaksario 

Saman kuun 22:sena pyhien joukkoon luetun isämme, apostoleinvertaisen Aberkioksen, 
Hierapoliksen piispan ja ihmeidentekijän muisto. 

Säkeitä 

Kun Aberkios kuolevaisten lain mukaisesti antoi tomun tomuun, jumaloitunut kävi luonnoltaan 
Jumalallisen tykö. Kahdentenakymmenentenä toisena Aberkios lähti maasta. 

Samana päivänä muistelemme seitsemää pyhää nuorukaista Efesoksessa, Maksimilianosta, 
Iamblikhosta, Martinianosta, Dionysiosta, Antoninosta, Eksakoustodianosta ja Ioannesta. 

Säkeitä 

Jätettyään hetkeksi pitkän unen nuorukaiset vaipuivat taas rauhan uneen. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Aleksandros piispaa sekä Herakleiosta, 
Theodotea, Glykeriaa, Annaa ja Elisabetia. 

Säkeitä 

Kun puhtaan Aleksandroksen kaula katkaistiin, hän tuli Kristuksen uhraajasta marttyyriksi. 

Theodote ja Glykeria hirtettiin, kun he rakastivat Jumalan suloisia anteja. 

Kaksi voittajaa lausuvat toisilleen: "Seisokaamme hyvin ja taivuttakaamme kaulamme miekalle".

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

7. veisu. Esipaimenen 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!" 
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Troparit 

Jumalallisena paimenena ja ihmeitten tekijänä Sinä, isä, annoit rukouksillasi sokeille näön, kuuroille 
kuulon, spitaalisille puhdistuksen ja rammoille vakaan käynnin, ja he veisaavat: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Oi viisas Aberkios, Sinun ihmeistäsi julistaa iankaikkisesti virtaava lämmin vesi ja haudallasi oleva 
alttari, jonka karkotettu paha henki toi Rooman suuresta kaupungista.

Sinä, pyhä pappi, johdit alhaista kansaa osoittautuen ylhäiseksi näkemisessä, ihmeissä ja 
voimateoissa, sekä korkean Kuninkaan palvelijaksi. Hänelle me huudamme: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, oi Neitsyt, syntyi Hän, jonka Isä oli synnyttänyt ennen kaikkia aikoja. Hänet me kaikki 
tunnemme Jumalaksi ja ihmiseksi, kahdessa olemuksessa ja kahdessa tahdossa, ja Hänelle me 
uskoen huudamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

7. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Kunnioittakaamme Iamblikhosta, Eksakoustodianosta, Martinianosta sekä Antinosta ja kunniakasta 
Ioannesta, Dionysiosta ja Maksimilianosta, Kristuksen marttyyreja. 

Kätkeytyneinä te rukoilitte salaisuuksien Tuntijaa tekemään salaisesti lopun vihollisen julkisesta 
vihasta, ja kuoltuanne ne kuvasitte peljättävää ylösnousemista. 

Väkivallankaan edessä te ette suinkaan taipuneet osoittamaan epäjumalille Jumalan inhoamaa  
kunnioitusta. Sen tähden me uskoen kunnioitamme teidän jäännöksiänne, oi pyhät, ja saamme  
pyhitystä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä osoittauduit enkeleitä korkeammaksi, Sinä osoittauduit totisesti 
taistelijoitten tueksi, Sinä, puhdas, osoittauduit niiden pelastukseksi, jotka tuntevat Sinut Sanan 
totiseksi synnyttäjäksi. 

8. veisu. Esipaimenen 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 

Kunnioitettakoon taitavaa paimenta, parannusten ehtymätöntä lähdettä, Kirkon pylvästä, 
uskovaisten vahvistusta, suurta valoisaa tähteä, salaisuuksien palvelijaa Aberkiosta. 
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Psalmin mukaisesti Sinä, viisas, viheriöitsit kuin palmupuu elävän Jumalan kartanoissa, Sinä kasvoit 
kuin setri, ja Sinä osoittauduit kuin öljypuuksi, joka saata kaikkien uskovaisten kasvot tekojesi 
öljystä kiiltäviksi. 

Sinut, pyhittäjä, tunnettiin selvästi ikään kuin käytännön elämän vuorella olevaksi kaupungiksi, kun 
Sinä osoitit ennen eksytykseen vajonneen kaupunkisi ylhäisen kaupungin perilliseksi.

Jumalansynnyttäjän tropari

Katso, Salomon kantotuoli, jonka ympärillä on urhoja, niin kuin pyhä Kirjoitus ennustaa.  
Jumalallisesti lihaksi tullut Kristus Jumala lepäsi sillä, ja se on siunattu ja armoitettu. 

8. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

"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 

Efeson loistava kirkko selvästi iloitsee saatuaan rikkaudekseen teidät, pyhät, esirukoilijoikseen 
Kaikkihyvän edessä ja puolustajikseen. Outo näky te olitte maan päällä ihmeellisessä 
ylösnousemisessanne, joka teki teidät kunniakkaiksi. 

Te, viisaat, osoittauduitte nukkumisenne jälkeen meidän valppaiksi varjelijoiksemme, kun te 
nukutitte epäuskon aallot ja selvästi tukitte harhaoppisten jumalattomat suut tehdessänne Jumalan 
viittauksesta suuria ihmeitä. 

Teidän jalkojenne edessä makaa tunnottomana kuolleena haljennut eksyttäjä, joka ennen kerskasi 
mittaamattomasti korskeutensa pimentämänä, ja meidät suureksi tehnyt Kristus osoittaa 
suuruutensa. Hänelle me huudamme: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa! 

Pyhin sanoin veisatkaamme tänään ylistystä nuorukaisille, jotka Herra on kruunannut 
kuihtumattomin seppelein ja tehnyt suuriksi monien ihmeitten kirkkaudessa, sillä he veisasivat: 
Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, paranna sairastava sieluni ja pyyhi pois minussa oleva himojen kura. Vie minut 
kaikkivaltiaan Jumalan tuomioistuimen eteen pelastuneen, että veisaisin: Kaikki luodut, veisuin 
ylistäkää Herraa! 

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." 
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9. veisu. Esipaimenen 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 

Kuinka kirkas olikaan elämäsi, kuinka ihanat jalkasi, kuinka ihmeellinen pyrkimyksesi Jumalan 
tykö, joka teki Sinut Hänen omaksensa, ja kuinka suuri Sinulle ylhäältä annettu armo, oi viisas 
Aberkios. Sen tähden me uskoen kunnioitamme sinua.

Uskoen me ylistämme Sinua, Aberkios, kaikkien pyhien marttyyrien asuinkumppania, jumalallisten 
opetuslasten valtaistuimen jakajaa, patriarkkojen vertaista, ja profeettain, pyhittäjien ja taivaallisten 
palvelushenkien kumppania. 

Maailman levinnyt pyhä muistosi valistaa runsaalla kirkkaudellaan armossa ihmisten sielut. Me 
rukoilemme: Aberkios, pelasta esirukouksillasi himoista ja kiusausten pimeydestä meidät, jotka 
rakkaudella sitä vietämme.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeetta näki Sinut, pyhä Neitsyt, ennalta lampunjalkana, joka totisesti kannoit itsessäsi 
jumalallista lamppua, ainoaa yliolennollista Jumalaa, joka suuressa laupeudessaan tuli Sinusta 
ihmiseksi. 

9. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Jumalallinen Daavid huutaa: Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että pyhät nuorukaiset sovussa 
asuvat puhtaissa asumuksissa säilyttäen murtumattomana ykseytensä Luojan edessä. 

Te, jumalalliset marttyyrit, osoittauduitte seitsenkerroksiseksi Kolminaisuuden huoneeksi, kun 
kuolitte luolassa, murskasitte epäjumalten huoneet ja jumalisina muutitte taivaalliseen temppeliin. 

Karkeloi, Kristuksen kirkko, sillä Sinua kannattaa Herran seitsemän pylvästä, nuorukaiset, joiden 
kautta vääräuskoisuuden perustuksettomat muurit sortuvat Hänen armostansa, joka antaa kuolleille 
elämän. 

Ikään kuin rauhaisasti loistavat tähdet te, autuaat nuorukaiset, valistatte koko maan jumalallisten  
hyveitten ja ihmeitten kirkkain sätein. Valistakaa meidänkin sydämemme aistit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, Sinä kannat sylissäsi Häntä, joka pitää kädessään kaikkeuden. Rukoile, että Hän 
sanomattomassa laupeudessaan ottaisi syliinsä minutkin, joka yksin olen tuomion ansainnut, ja 
pelastaisi minut. 
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Irmossi 

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

Esipaimenen eksapostilario, 2.säv. 

Sinä, Aberkios, teit ihmeitä ja tunnustekoja. | Rukouksillasi Sinä, isä, sait lämpimän veden 
virtaamaan, | ja Sinun käskystäsi viini, öljy ja jokin muu aine jumalallisen ihmeen kautta eivät 
sekoittuneet, || vaan jokainen vuosi erikseen ulos Kristuksen jumalalliseksi kunniaksi. 

Toinen, marttyyrien ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.

Veisuin ylistäkäämme Iamblikhosta, Ioannesta, Martinosta ja Antoninosta, | sekä Maksimilianosta,  
Dionysiosta ja kuulua Eksakoustodianosta, | ja viettäkäämme kirkkaasti heidän muistojuhlaansa, |  
että me heidän ja Jumalansynnyttäjän esirukousten kautta || saisimme Kristukselta, Vapahtajalta,  
rikkomuksemme anteeksi. 

Kiitosstikiiroina kolme esipaimenen stikiiraa, 8.säv. 

Lohduttajan armo voiteli Sinut, Aberkios, piispaksi, | Sinä kukistit eksytyksen temppelit | ja armossa 
kohotit Jumalan pyhiä temppeleitä Hänen kunniaksensa, || joka syntyi Neitseestä ja pyhitti kaiken. 
(kahdesti)

Isä Aberkios, ihmeillä Sinä vahvistit kaikki jumalallisen saarnasi sanat. | Erehtymättömäksi  
valistajaksi ja pahojen henkien karkottajaksi osoittautuen | Sinä ohjasit harhailevat ihmiset  
jumalalliseen tietoon. || Sen tähden me ylistämme Sinua. 

Autuas isä, suuren auringon lailla | Sinä koitit koko maailmalle viisaitten sanojesi kirkkaudessa. |  
Parannusten loisteella Sinä valistat uskovaiset, || ja Pyhän Hengen avulla Sinä aina hajotat himojen  
pimeyden. 

Kunnia... 3.säv. 

Oi pyhittäjäpiispa, | autuaaksi ylistettävä isä, ihmeidentekijä, Kristuksen palvelija Aberkios, | 
loistettuasi profeetallisessa elämässä ja saatuasi osaksesi apostoliset armolahjat | Sinä nyt  
lakkaamatta toimitat enkelten kanssa palvelusta Vapahtajan edessä. || Rukoile, että Hän pelastaisi 
kaikesta uhasta meidän sielumme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 3.säv. 

Oi Neitsyt, | Sinä olet jumalallisten enkelten ilo, apostolien kunnia ja profeettain täyttymys, | sekä 
uskovien ihmisten suojelus ja pelastukseen ohjaus. || Sen tähden me kumarramme Sinua, oi Neitsyt! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Kun Sinä, nuhteeton, näit Sinusta syntyneen puulla riippumassa, | Sinä valitit ja huusit: | Oi halatuin 
Lapseni, | joka teit ihanaksi ihmissuvun, || minne on laskeutunut valoisa ihanuutesi? 
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