
Lokakuun 31. 
Pyhien apostolien Stakhyksen, 

Apelleksen, Ampliaksen, 
Ourbanoksen, Aristobouloksen ja 

Narkissoksen, sekä pyhän marttyyri 
Epimakhoksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Kolme apostolien stikiiraa, 1.säv. 

Oi Herran kunniakkaat apostolit, | teidän pelastavainen äänenne riensi kaikkeen maahan valistaen 
kaikkien sydämet | ja hajottaen eksytyksen pimeyden. | Rukoilkaa siis Jumalaa, että Hän antaisi 
meidän sieluillemme rauhan || ja suuren armon. 

Autuas Stakhys, Kristuksen saarnaaja ja apostoli, | ihmeellinen Apelles, Aristoboulos, Ourbanos, 
Amplias ja jumalallinen Narkissos | valistivat ja pelastivat orjuudesta kansat saarnatessaan pyhästä 
Kolminaisuudesta. || Ylistäkäämme kaikki uskoen heitä autuaiksi. 

Kristuksen ylen kirkkaat valaisimet, puhtaat astiat, | jotka olette uskolla vastaanottaneet Hengen 
koko kirkkauden, | kirkon pylväät, Jumalan kunniaa julistavat kunniakkaat taivaat, || rukoilkaa  
Häntä, että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Ja kolme marttyyrin stikiiraa, 1.säv. 

Halatessasi taivaallisten ihanuutta Sinä, kunniakas Epimakhos, | pidit mitättömänä ajallista 
kunniaa. | Sen tähden eläen lihassa enkelten lailla, kuin lihaton, || Sinä kestit kärsivällisesti  
vainoojien  moninaiset kidutukset. 

Oi kunniakas, autuas Epimakhos, | karkeloidessasi taivaan häähuoneissa ja nauttiessasi kaikkien 
Herran kunniasta | rukoile Häntä meidän puolestamme, | jotka Sinua kunnioitamme, || että  
saisimme  enkelten kanssa nauttia iankaikkisesta ihanuudesta ja ilosta. 

Sinä, marttyyri Epimakhos, | osoittauduit kirkkaaksi valaisimeksi, joka loistat pimeydessä oleville | 
ja valistat pyhillä kehotuksillasi ne, jotka ovat muinaisuudesta asti olleet tietämättömyyden 
pimeyden vallassa. | Ja taisteltuasi lain mukaisesti Kristuksen tähden || Sinä sait vastaanottaa  
voittoseppeleen. 

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

Oi Neitsyt, anna minulle elämän muutos, | joka erottaisi minut himokkaasta elämästä | ja soisi  
minun  pyrkiä kohti jumalallista himottomuutta ja sanomatonta jumaloitumista, || kun sieluni alati 
vuodattaisi ilahduttavan murheen kyyneleitä. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Sinun Poikasi, oi Jumalansynnyttäjä, | suostui kärsimään meidän tähtemme, | että antaisi 
kärsimyksellään kärsimyksistä vapauden kaikille. | Rukoile alati Häntä, että Hän Sinun 
esirukoustesi tähden || pelastaisi meidät kaikkinaisista sielun ja ruumiin kärsimyksistä. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 
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Apostolien tropari, 3.säv. 

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

Ja marttyyrin tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman 
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 

Apostolien kanoni, jonka akrostikon on: Uskoen ylistän Jumalan palvelijoita. Joosef. 

1. veisu.  Irmossi, 1.säv.

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

Troparit 

Oi Jumalan julistajat, pelastakaa himojen usvasta ja tehkää iankaikkisesta ilosta osallisiksi meidät, 
jotka uskoen ylistämme pyhää muistoanne ja iloiten vietämme muistojuhlaanne. 

Te, autuaat, seurasitte säälistä lihaksi tulleen Kristuksen jälkiä ja totellessanne Hänen jumalallisia 
käskyjänsä osoittauduitte kaikkien eksyneitten jumalisuuteen opettajiksi. 

Kokoontukaamme uskoen ylistämään velvollisuutemme mukaisesti autuaiksi Stakhysta ja viisasta 
Ampliasta, Ourbanosta, Apellesta ja Narkissosta sekä Aristoboulosta, jotka olivat Kristuksen 
opetuslapsia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme naisten joukossa autuaaksi siunattua Neitsyttä, Jumalan kuulua vuorta, pyhää arkkia 
ja pöytää, kultaista astiaa ja Herran puhdasta palatsia. 

Marttyyrin kanoni, joka on myös saman Joosefin runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä veisaan Sinulle, | Herra minun Jumalani, | sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta || ja 
hukutit faraon sotavaunut ja voiman." 

Troparit 

Rukoile, autuas voittaja Epimakhos, jumalallisen kirkkauden valistusta meille, jotka vietämme 
valoisaa ja puhdasta muistojuhlaasi.
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Iloiten Sinä, autuas, kävit kidutuksiin peljästymättä vainoojien röyhkeyttä, ja surmattuna Sinä nyt 
saat iloita Luojasi rakkaudesta.

Sinä, voittaja, seisoit tuomioistuimen edessä ristin varustus suojanasi ja urhein mielin ylistäen Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, sillä siemenettä Sinä synnyit Neitseen kohdusta, ja 
hänen kauttansa Sinä ainoana armorikkaana pelastat kaikki. 

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 

Sinä, Jumalan autuuttama Stakhys, osoittauduit runsaaksi tähkäpääksi, kun Sinä tiedon sanoin ravitsi 
uskon nälässä olevat ja Hengen voimalla armossa teit heidät osallisiksi paremmasta ravinnosta. 

Apostoli Narkissos, kielesi verkkoa viisaasti käyttäen Sinä kalastit eksytyksen syvyydestä ja kannoit 
jumalallisen saaliin luomakunnan Kuninkaalle ja Herralle, joka tuli pelastamaan eksyneen. 

Idästä koittavan tähden tavoin Sinä, autuas Aristoboulos, riensit aina Britannian kaupunkeihin asti 
saarnaamaan Kristuksen evankeliumia ja armolla valistamaan ne, jotka uskoen ottivat vastaan Sinun 
sanasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  nuhteeton  Jumalansynnyttäjä,  osoittauduit  Kristuksen  valoisaksi  häämajaksi  ja  korkeaksi  
valtaistuimeksi,  sillä  Sinussa  levähtäen  Hän  yksin  otti  pois  meidän  vaivannäkömme  ja  valmisti 
arvollisille tulevan levon. 

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

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, |  mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Voittoisa, Kristuksen seppelöimä marttyyri Epimakhos mustasi jumalattomain röyhkeyden kerskaten 
ristin täydellisestä aseesta. 

Kristuksen sotilaana Sinä, marttyyri Epimakhos, ylenkatsoit ajallisen kunnian ja urhein mielin 
valmistauduit iloiten taistoon. 

Ruumiisi Sinä, marttyyri, annoit kidutettavaksi, mutta säilytit sielusi turvassa ja kannoit itsesi 
nuhteettomana, kalliina uhrilahjana Herralle. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Iloitse, aviota tuntematon Äiti, joka otit kohtuusi Jumalan, Sanan, ja synnytit Hänet lihaksitulleena 
Jumalana ja ihmisenä. 

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Apostolien katismatropari, 1.säv. 

Teidän viisas äänenne kävi totisesti kaikkeen maahan, | te Herran silminnäkijät. | Oi kunniakkaat  
apostolit, Ourbanos ja Amplias, Aristoboulos, Apelles ja Narkissos sekä Stakhys, || rukoilkaa  
lakkaamatta Vapahtajaa meidän puolestamme. 

Kunnia... Marttyyrin katismatropari, 4.säv. 

Jumalallisen kirkkauden kaunistamana Sinä, viisas marttyyri Epimakhos, | poistit  
jumalankieltämisen pimeyden, | kun taistelit vereen asti. | Sen tähden me uskoen vietämme pyhää ja  
valoisaa muistoasi || ja rukoilemme, että kaikki saisimme jumalallisen armon. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Oi puhdas, viaton ja aviota tuntematon, | joka yksin synnytit Jumalan ajattoman Pojan ja Sanan  
ajassa, | rukoile pyhien ja puhtaitten patriarkkojen, marttyyrien, | pyhittäjien ja profeettain kanssa, || 
että Hän antaisi meille laupeuden ja suuren armon. 

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. Apostolien kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Loistettuaan maan päällä vanhurskauden Aurinko jätti selvästi salaisiksi säteikseen Stakhyksen ja 
Narkissoksen, Ourbanoksen ja Ampliaan, Aristobouloksen ja Apelleksen valaisemaan pimeyttä. 

Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä, apostoli Amplias, osoitit Odessan asukkaat valkeuden 
lapsiksi, kun teit suuria ihmetekoja ja kukistit pahojen henkien joukot. 

Täynnä jumalallista vettä Sinä, autuas Ourbanos, riensit pelastavaisena virtana. Sinä pyyhit pois 
karvaat ja juomakelvottomat vedet ja virvoitit armossa jumalisten joukon. 



5 

Jumalansynnyttäjän tropari

Sinä, Valtiatar, osoittauduit enkeleitä korkeammaksi, sillä selittämättömästi Sinä sait ottaa kohtuusi 
Hänet, jota he pelkäävät. Sinä kannoit pienokaisena käsissäsi Häntä, joka on päivien ja aikojen 
tuolla puolella. 

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

"Kristus, Sinun voimasi on peittänyt taivaat | ja maa on täynnä Sinun kunniaasi. | Sen tähden me 
lakkaamatta huudamme: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Välittämättä jumalattomain jumalankieltämisestä kunniakas Epimakhos kävi urheasti taistoon 
huutaen: Kunnia olkoon Sinulle, oi ihmisiä rakastava! 

Tulevan hyvän toivo vahvuutenaan Epimakhos ylenkatsoi miehekkäästi tuskat ja huusi: Kunnia 
olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Ihmeellinen Epimakhos sylki maanpäällistä kirkkautta ja sai kuoleman kautta periä valtakunnan 
kantaen ylistystä elävälle Jumalalle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, avioon käymätön Jumalansynnyttäjä, joka olet kerubijoukkoja korkeampi ja kannoit sylissäsi 
lihaksi tullutta Jumalaa. 

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 

Hyvä Paimen lähetti nuhteettomat lampaansa selvästi susien keskelle, jotka he kesyttivät ja 
johdattivat uskon kautta hengelliseen tarhaan. 

Suuri Andreas asetti Sinut, pyhä Stakhys, Bysantin piispaksi, opettamaan sen uskovaisia ja 
ohjaamaan heitä jumalallisessa armossa tyyniin satamiin. 

Herakleian puhdas kirkko sai Sinut, autuas Apelles, ylen kalliiksi kulmakiveksi, joka tuit sitä 
totuuden sanalla. Sen tähden me ansiosi mukaisesti veisuin ylistämme Sinua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, oi veisuin ylistetty ja puhdas, sikisi sanoin selittämättömästi Sana ja Sinä synnytit Hänet, 
jonka Isä synnytti kohdustaan ennen kaikkia aikoja. Sen tähden me velvollisuutemme mukaan  
ylistämme Sinua autuaaksi Hänen Äitinänsä. 
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5. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Oi Herra, lähetä meille valistuksesi! | Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimeydestä, || ja anna  
meille taivaasta Sinun rauhasi!"

Troparit 

Armon haarniskassa, risti aseenaan marttyyri huusi jumalattomille: Ei miekka eikä tuli erota minua 
Kristuksen rakkaudesta. 

Kunniakas Epimakhos seisoi rikollisten tuomioistuimen edessä ja huusi rohkeasti: Joutukoot 
jumalattomaan tuhoon jumalat, jotka eivät hallitse maata ja taivasta. 

Jumalan innoittama taistelija Epimakhos julisti Kolminaisuutta tuntemattomille, että Isä, Sana ja 
Pyhä Henki ovat yhtä luontoa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Puhdas, kuka kykenisi selittämään sanoin selittämättömän, ihmeellisen synnytyksesi, sillä sanoin 
selittämättömästi Sinä synnytit lihaksi tulleen Jumalan. 

6. veisu. Apostolien kanoni. Irmossi

"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 

Kuohuttaen pakanain meret jumalallisella ratsastuksellanne te, Jumalan autuuttamat, pelastitte 
muinoin karvaaseen mereen hukkuneet ja saatoitte pelastuneet Lunastajan tykö. 

Sinä, Jumalan autuuttama Narkissos, saarnasit armoa haluavasta Jumalasta ja vapautit 
jumalattomien sielut eksytyksestä. Sinusta tuli Ateenan suuri esimies ja ihanien kasvien viljelijä. 

Lihaksitulleen maailman Vapahtajan seuraajana jumalallinen Ourbanos vuodatti elävöittävää sanaa 
ja parannusten armoa ja houkutteli ihmiset jumalallisen armon valistukseen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me ylistämme veisuin Sinua, naisten joukossa siunattua ja Jumalan armoittamaa, sillä Sinun 
kauttasi vanhurskautettiin meidät, jotka ennen olimme tuomion alaisia, meidät liitettiin aineettomiin 
palvelijoihin ja me tulimme otollisiksi paratiisiin. 

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

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 
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Troparit 

Lihassa ristiinnaulitun Kristuksen, meidän Jumalamme, voimalla Epimakhos teki lopun epäjumalain 
eksytyksestä ja sai totisesti Häneltä kunnian seppeleen. 

Epimakhos hylkäsi maailman ja mitä siinä on, miehuullisesti hän antoi ruumiinsa kidutettavaksi 
Herran takia, ja nyt hän iloitsee voittajien kanssa.

Lihassa ristiinnaulitun Jumalamme voimalla Epimakhos tuli osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä, ja 
Hänen seuraajanaan pääsi myös jumalallisen kunnian osallisuuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Morsian ja Synnyttäjä, rukoile palvelijoittesi puolesta Sinusta lihaksi tullutta 
Jumalaamme, sillä yksin Sinut me uskovaiset tiedämme suojelijaksemme. 

Irmossi, 4.säv.

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Kontakki, 2.säv. 

Te riensitte maailman ääriin kylväen Jumalan tuntemisen sanaa, | ja koottuanne moninkertaisen 
tähkän kannoitte sen kaikkien Kuninkaalle, || oi Kristuksen autuaat apostolit. 

Iikossi 

Ylistäkäämme nyt kaikki jumalisesti apostolien autuasta muistoa pelastuksen päivänä, | sillä se 
loistaa koko maailmassa auringon tavoin, | karkottaa valon sätein kaiken synkeyden ja kirkastaa ne, 
jotka rakkaudella viettävät juhlaa ja uskoen ylistävät. | Kokoontukaamme siis auliisti, ylistäkäämme 
heitä veisuin ja huutakaamme: | Pelastakaa meidät vaaroista, || oi Herran autuaat apostolit. 

Synaksario 

Saman kuun 31:senä päivänä muistelemme pyhiä, seitsemänkymmenen joukkoon kuuluneita 
apostoleja Stakhysta, Apellesta, Ampliasta, Ourbanosta, Narkissosta ja Aristoboulosta. 

Säkeitä 

Surmaava viikate kerää Stakhyksen tähkäpäänä tästä elämästä. 

Apostolien nelikielinen lyyra vaikenee hengen lähtiessä ikään kuin vailla viritystappeja. 

Pyydystettyään sanalla sieluja Aristoboulos vei ne Jumalalle anoen saaliin palkkaa. 

Kolmantenakymmenentenä ensimmäisenä kuusi apostolia saavutti lopun. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Epimakhoksen muisto. 



Säkeitä 

Miekan edessä ei Epimakhos osoittanut pelkoa, sillä hänen taistelutoverinaan oli voittamaton 
Jumala.

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Iakobosta, Mygdonian piispa, joka 
oli yksi Nikeassa kokoontuneista kolmestasadasta kahdeksastatoista pyhästä isästä.

Samana päivänä piispa Theodoretoksen kertomus erään nimettömän tunnustajan elämästä ja 
taistelusta. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. 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 

Kärsivällisyydellä te, kunniakkaat apostolit, pelastuitte teitä koettelevan vihollisen kiusauksista, ja 
sanan sateella te kastelitte eksytyksen koko poltteen huutaessanne: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu 
on isäin Jumala. 

Loistavasti ja täydellisesti Sinä, autuas Aristoboulos, kasvatit oppilaasi ajattelemaan oikein, sillä 
Sinua opetti Sinussa asuva persoonallinen Viisaus, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala. 

Uskovaisten pyhä juhlajoukko ylistää pyhin äänin autuaaksi Sinua, Apelles, sillä Sinä saavutit 
autuaan lopun elettyäsi enkelimäisesti ja aina veisaten: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin 
Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä Valtiatar, Jumalan Morsian, pelasta meidät kiusauksista, ahdistuksista, 
kaikkinaisista onnettomuuksista ja barbaarien hyökkäyksestä, että ylistäisimme Sinua ja Sinusta 
syntynyttä kiitettyä ja korkeasti kunnioitettua isäin Jumalaa. 

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

"Aabrahamin lapset | polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä | ja riemuiten 
veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Miehuullisesti polkien maahan tulen kanssa eksytyksen autuas Epimakhos huusi Ristiinnaulitulle: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Epimakhos ei säikkynyt tulta, ei villejä petoja eikä kidutusten hyökyä, vaan huusi: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isäimme Jumala. 

8
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Koettelemukset kestäen marttyyri ei suinkaan osoittanut kunnioitusta sieluttomille jumalille, vaan 
huusi uskoen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tulessa kulumaton pensas ja vilpoisa pätsi kuvasivat ennalta Sinua, puhdas ja siunattu Neitsytäiti 
joka sanomattomasti synnytit lihaksitulleen Jumalan. 

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 

Te, Jumalan näkijät, ilmestyitte maailmalle salamain tavoin polttaessanne eksytyksen ja 
osoittaessanne päivän lapsiksi ne, jotka veisaavat: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten 
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Opetustesi maukkaalla suolalla Sinä, Amplias, puhdistit eksytyksen mädännäisyyden. Sen tähden 
me Sinua kunnioittaen veisaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Veisuin ylistettäköön kuulua Stakhysta, Ampliasta, Apellesta ja Narkissosta, Ourbanosta ja ylen 
viisasta Aristoboulosta, joka uskoen huutaa: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten 
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tuntiessamme Sinut, puhdas, muuriksi, turvaksi ja ihmiskunnan korkeuteen saattaviksi portaiksi, me 
huudamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 

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

"Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti Kristusta Jumalaa, | joka ristille lihassa 
naulittuna || näytti meille pelastuksen aseen!" 

Troparit 

Kuvaten puhdasta kärsimystä Sinä, viisas, kestit miehuullisesti moninaisia kidutuksia julistaen 
Kristusta, meidän Jumalaamme. 

Sinun hikesi, marttyyri Epimakhos, vuodattaa jumalisuuden suloa, joka poistaa jumalankieltämisen 
karvaan eksytyksen. Sen tähden Sinä saat ylistää Kristusta iankaikkisesti. 

Moninaisiin rangaistukseen joutuneena Sinä, autuas Epimakhos, iloitsit voimallisesti huutaen: 
Korkeasti kunnioittakaa Kristusta, meidän Jumalaamme, iankaikkisesti. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Pelasta minut, oi puhdas ja siunattu, joka synnytit Vapahtajan, meidän kaltaiseksemme tulleen 
Kristuksen, että kiittäen aina ylistäisimme autuaaksi Sinua. 

Irmossi 

"Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti Kristusta Jumalaa, | joka ristille lihassa 
naulittuna || näytti meille pelastuksen aseen!" 

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 

Sinä, armollinen, lähetit pelastavaisen valosi maailman ääriin, jotka olivat täynnä vihollisen 
eksytystä ja jumalankieltämisen pimeyttä, että kirkasta[isit?] ne tiedon valkeudella. 

Sinä, pyhä saarnaaja, osoittauduit nimesi mukaan pelastavaiseksi tähkäpääksi, joka antaa tarpeessa 
oleville Jumalan tuntemisen vahvistavaa ravintoa ja päästää hengellisestä nälänhädästä ne, jotka 
uskolla ja rakkaudella ylistävät Sinua autuaaksi. 

Jumalan suuna Sinä, Aristoboulos, osoitit kaunopuhujien kielet mykiksi, Sinä tempaisit vihollisen 
kidasta sielut ja saatoit ne Herran eteen täydellisen tiedon pelastamina. 

Te Jumalan apostolit, jotka nyt riemuiten asutte jumaloituneina taivaissa, osoittakaa iankaikkisesta 
kirkkaudesta osallisiksi meidätkin, jotka maan päällä vilpittömästi kunnioitamme teitä ja ylistämme 
teitä autuaiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä kannat kaiken kantajaa ja imetät Häntä, joka kaikille antaa ravinnon. Suuri ja peljättävä on 
ymmärryksen ylittävä salaisuutesi, oi puhtaan pyhityksen arkki, Neitsyt, Jumalansynnyttäjä. Sen 
tähden me uskolla ylistämme Sinua autuaaksi. 

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

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Kristuksen voiman vahvistamana Sinä, voittaja Epimakhos, kukistit pahojen henkien voimattoman 
vallan ja sait voiton kirkkaan merkin, seppeleen taistelijoitten kuoroissa. Sen tähden me uskoen  
ylistämme Sinua autuaaksi. 
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Oi mieleltäsi jumalallinen, ylistettävä marttyyri Epimakhos, Sinun hautasi on osoittautunut totisesti 
lähteeksi, josta kumpuaa suurien ihmeitten armoa. Se karkottaa aina himojen pilven niistä, jotka 
uskolla Sinua lähestyvät. 

Sinä, kunniakas Epimakhos, murskasit vihollisen kaikki ansat ja hävitit sen nimenkin, kun tunnustit 
kaikuvasti Kristuksen hirmuvaltiaitten ja kuninkaitten edessä. Sen tähden me kaikki ylistämme  
Sinua autuaaksi. 

Sinun muistosi, oi autuas voittaja Epimakhos, on koittanut meille aurinkoa kirkkaampana, ja se 
valistaa kaikkien uskovaisten sydämet, kun he tänään kunnioittavat Sinua. Sentähden me kaikki  
ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, tulit valon asumukseksi. Sen tähden minä rukoilen Sinua: Valtiatar, valaise sydämeni  
silmät, jotka hirveät himot ovat kurjasti pimentäneet, että uskoen ylistäisin Sinua autuaaksi. 

Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Ylistäkäämme nyt velvollisuutemme mukaan valistajia Stakhysta, Ampliasta, | Narkissosta ja 
kunniakasta Apellesta, | jumalallista Aristoboulosta sekä Ourbanosta Kristuksen apostoleina, |   
jotka rukoilevat meidän puolestamme, || kun me rakkaudella vietämme heidän pyhää muistoansa. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi veisuin ylistettävä, katso perintösi puoleen | ja varjele sitä voittamattomalla vallallasi. | Ohjaa  
valtakuntamme valtikkaa ja vahvista se, || tyynnytä pakanakansat ja vuodata rauha maailman ääriin. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 




