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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Te kunniakkaat jätitte kaiken nautinnon rakastaessanne Kristus, jota teidän sielunne seurasi. Viisaat 
Jason  ja  Sosipatros,  te  astuitte  uskolla  Hänen  jälkiänsä.  Rukoilkaa,  että  Hän  antaisi  meidän 
sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Valistakaa  himojen  pimentämä  sieluni,  Jason  ja  Sosipatros,  te  jotka  kirkastitte  koko  maailmalle 
jumalallisilla  opetuksillanne,  poistitte  epäjumalien  pimeyden  ja  saatoitte  koko  ihmissuvun 
pelastuneen Kristuksen, meidän Jumalamme eteen. 

Kristus Jumala lähetti teidät, Jason ja Sosipatros, kutsumaan takaisin eksyneitä, ja teidän Jumalassa 
viisaitten opetustenne kautta Hän ohjasi kaikki pelastukseen. Rukoilkaa nyt, että Hän antaisi meidän 
sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 3.säv. 

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

Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan kanoni, ja pyhien kanoni. 

1. veisu. 2.säv. Irmossi 

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

Troparit 

Kun te, apostolit, nyt seisotte Kristuksen  istuimen edessä, muistelkaa alati meitä,  jotka ylistämme 
teitä, sillä te olette saaneet armolahjan rukoilla meidän puolestamme. 

Te autuaitten apostolien puhdas pari,  rukoilkaa, että  laupias Kristus antaisi minulle armon ylistää 
teitä ja veisuin kiittää teidän taistojanne. 

Te Kristuksen  salaisuuksien  palvelijat,  autuaaksi  ylistettävä  Jason  ja  viisas Sosipatros,  pelastakaa 
kaikkinaisista vaaroista meidät, jotka vietämme puhdasta muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse,  puhdas,  sinä  lahjojen  syvyys!  Iloitse,  Sinä  myrskytön  satama!  Iloitse,  Sinä  meidän 
pelastuksemme linnoitus, ainoa veisuin ylistettävä Neitsyt, Jumalansynnyttäjä!
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3. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Paavalin  viisaina  oppilaina  te  kuljitte  hänen  jälkiään  ja  vaelsitte  halki  koko  maailman  julistaen 
pelastuksen sanaa. 

Viisauden  jumalallisina  virtoina  te,  kunniakkaat,  täytätte  pelastavalla  vedellä  koko  kirkon 
vuodattaen pelastuksen lähteen vettä. 

Oi  jumalankantajat,  ohjatkaa  pyhillä  esirukouksillanne  ja  pelastakaa  kaikesta  hädästä  ja  elämän 
vaaroista meidät, jotka nyt kunnioitamme teitä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän,  joka  ymmärryksen  ylittäen  tyhjensi  itsensä  taivaat  taivuttaen  tuli  köyhäksi  ottaen  lihan 
Sinusta, Jumalan Morsian, ja antoi maailman jumaluuden rikkauden. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Uskovaiset,  kunnioittakaamme  ansion  mukaisesti  veisuin  Jasonia  ja  Sosipatrosta,  Pyhän 
Kolminaisuuden  salaisuuden  pyhitettyjä  palvelijoita  ja  uskon  saarnaajia,  että  kaikki  saisimme 
heidän rukoustensa kautta armon ja jumalallisen laupeuden suotuisaksi avuksi. 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi 

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi / ja ylistin Sinua, / oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kristuksen  nimessä  te,  ihmeiden  tekijät,  suorititte  parannuksia  ja  niin  houkuttelitte  ihmiset 
uskomaan Jumalaan. 

Oi  autuaat,  me  uskomme,  että  te  loppunne  jälkeenkin  paimennatte  ja  ohjaatte  tätä  pientä 
laumaamme. 

Hengellisesti  toisiinne  liittyneinä  te,  kunniakkaat,  annatte  esirukouksen  hyvän  ystävyyden 
kansalaisillenne. 

Jumalansynnyttäjälle
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Me  rukoilemme,  oi  Jumalan Sana: Anna kansallesi  armo Sinut  lihassa  synnyttäneen  esirukousten 
tähden. 

5. veisu. Irmossi 

"Oi Herra,  /  Valkeuden  antaja  ja  aikakausien  Luoja!  /  Ohjaa  meitä  käskyjesi  valkeudessa,  /  sillä 
paitsi Sinua / emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Te,  viisaat,  osoittauduitte  Kristuksen  salaisuuksien  kunniakkaiksi  papeiksi  ja  osallisiksi  Hänen 
pyhistä kärsimyksistään. Sen tähden on oikein aina ylistää teitä autuaiksi. 

Hengellisten taivaitten tavoin te, pyhät, julistitte maan päällisille selvästi Jumalan kunniaa, poistitte 
hirveän pimeyden ja täytitte maailman Jumalan tuntemisella. 

Herra, pelasta meidät pyhitettyjen opetuslastesi anomusten tähden, sillä me olemme Sinun kansaasi 
ja laitumesi lampaita, ja peljäten me kaikki ylistämme Sinua veisuin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä,  puhdas,  olet  siunattu  polvesta  polveen,  sillä  jumalallisella  synnytykselläsi  Sinä  kuoletit 
muinaisen kirouksen ja vuodatit maailmalle siunauksen. 

6. veisu. Irmossi 

"Minä olen vajonnut syntien pohjattomaan syvyyteen, / mutta Sinä, Herra, pelasta minun elämäni, / 
niin kuin pelastit tuholta profeetta Joonan." 

Troparit 

Saatuaan  Sinut,  Sana,  aseekseen  Jumalaa  julistavat  apostolit  torjuivat  voimallisesti  vihollisten 
joukon erinomaisina sotureinasi. 

Jumalallisina  puheentaitajina,  saarnaajina  ja  Jumalan  piispoina  Sosipatros  ja  Jason  vahvistivat 
kirkon pyhitetyillä papillisilla sanoillaan. 

Synnin  tähden ovat hätä  ja ahdistukset meidät ympäröineet, mutta armahda,  Jumala, palvelijoitasi 
apostoliesi puhtaitten rukousten tähden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Autuas se kansa,  joka Sinut  tuntee, puhdas Jumalansynnyttäjä, sillä  jokainen,  joka vaeltaa Poikasi 
valossa, pelastuu iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Irmossi 

"Minä olen vajonnut syntien pohjattomaan syvyyteen, / mutta Sinä, Herra, pelasta minun elämäni, / 
niin kuin pelastit tuholta profeetta Joonan." 

Kontakki, 2.säv.



5 

Paavalin oppien valistamina te, autuaat, tulitte koko maailman valistajiksi, sillä  te kirkastatte alati 
maailmaa ihmein. Jason, Sinä ihmeitten lähde, ja Sosipatros, Sinä Kristuksen marttyyrien kunnia, te 
jumalankantajaapostolit  ja  hädässä  olevien  puolustajat,  rukoilkaa  Jumalaa,  että  Hän  pelastaisi 
meidän sielumme. 

Iikossi 

Te Jumalaa julistavat apostolit ja jumalisuuden saarnaajat, te jumalisten iäti kunnioitettavat opettajat 
ja  puolustajat,  teitä  me  rukoilemme:  Kun  te  nyt  seisotte  Jumalan  edessä  täynnä  jumalallista 
valkeutta  ja  seppelein  koristettuina,  valistakaa  meidät  ylistämään  juhlaanne  jumalisesti 
kiitosveisuin,  sillä  me  kaikki  olemme  armon  eksytyksestä  pelastamaa  laumaanne.  Kiiruhtakaa 
uskovaisten pelastajina uskalluksella rukoilemaan Luojaa, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Synaksario 

Saman  kuun  29.  päivä  muistelemme  pyhiä  apostoleja  seitsemänkymmenen  joukosta  Jasonia  ja 
Sosipatrosta. 

Säkeitä 

Jason saapui katoavaisen elämän loppuun, mutta löysi uuden, loputtoman. 

Kuollessasi Sinä, isä Sosipatros, kuvastit kasvoillasi Jumalan Sanan kunniaa. 

Kahdentenakymmenentenä yhdeksäntenä Jason lähti maasta. 

Samana  päivänä  muistelemme  seitsemää  pyhää  marttyyriryöväriä,  jotka  tulivat  uskomaan 
Kristukseen apostoli Jasonin kautta ja kuolivat heitettyinä kiehuvaan pikipataan. 

Säkeitä 

Saatuaan tietää Edenin ryövärin osaksi ryövärit kiiruhtivat sinne tulisen pien kautta. 

Samana  päivänä  muistelemme  nuolien  lävistämänä  kuollutta  pyhää  Kerkyraa,  kuningas 
Kerkyllinoksen tytärtä. 

Säkeitä 

Nuolien lävistämän kuningattaren haavat säteilivät kuin helmet. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Zenonia ja Bitaliosta, jotka kuolivat tulessa. 

Säkeitä 

Bitalios, älä pelkää tulta, sillä minä Zenon käyn siihen edeltäsi. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Eusebios kuoli tulessa. 

Säkeitä 

Mitähän saastaa tuli poistaa Sinusta, Kristuksen koeteltu kulta Eusebios?
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Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"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 

Viisas  Paavali,  joka  sai  ottaa  vastaan  alkuvalkeuden  säteet,  valisti  teidät,  pyhitetty  Jason  ja 
jumalankantaja  Sosipatros,  opetuksillaan  toisiksi  valkeuksiksi  veisaamaan:  Kiitetty  olet  Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Te,  viisaat,  seurasitte  maan  päällä  aineellisen  auringon  tietä,  sillä  idästä  te  nousitte  ja  länteen 
päästyänne  laskitte,  ja  ylennettyänne  henkenne kirkkaassa  ruumiissa  Jumalan  tykö  te nyt  ylistätte 
veisuin Häntä isien Jumalana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä,  Kristus,  annoit  synnyttäjäsi  Neitseen  hartaaksi  puolustajaksi  hätään  ja  hirveisiin  vaaroihin 
joutuneille.  Pelasta  hänen  rukoustensa  tähden  meidätkin,  jotka  veisaamme:  Kiitetty  olet  Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Armon  evankeliumin  kaunistamina  te,  viisaat,  ilmestyitte  koko  maailmalle  julistaen  ilosanomaa 
ymmärryksen ylittävästä rauhasta. Sen tähden te ylistätte veisuin Kristusta iankaikkistesti. 

Te,  Sanan  salaisuuksien  puhtaat  palvelijat,  hajotitte  filosofien  punokset  viisaasti  opettamalla 
kolmipersoonaisen  luonnon  jumaluudesta,  ja  te  valistitte  koko  maailman  veisuin  ylistämään 
Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nimittäen Sinua, puhdas, totiseksi Jumalansynnyttäjäksi me tunnustamme, että Sinusta lihaksi tullut 
Sana  on  selittämättömästi  luonnoltaan,  vaan  ei  persoonaltaan,  kaksinkertainen,  ja  Häntä  me 
korkeasti ylistämme iankaikkisesti. 

Irmossi 

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

9. veisu. Irmossi
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"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 

Me ylistämme lakkaamatta Jumalan Sanaa, joka teki pyhät suuriksi maan päällä, antoi iankaikkisen 
kunnian  heidän  muistolleen  ja  nyt  säilyttää  omassa  oikeassa  kädessään  heidän  henkiään 
korkeuksissa. 

Vähässä  täydellistyneinä  te,  Jumalan  näkijät,  täytätte  nyt  pitkiä  aikoja  valoisissa  paikoissa,  joissa 
vallitsee sanomaton ilo, iankaikkinen kunnia ja valkeuden ansainneita Jumalana kirkastava valkeus, 
ja te rukoilette meidän puolestamme. 

Ylistäessämme nyt veisuin teitä, Jumalan näkijät Jason ja Sosipatros, pyhitettyinä ohjaajinamme me 
pyydämme: Rukoilkaa koko maailmalle rauhaa, kirkkojen kestävyyttä ja meidän pelastustamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  kukista  lakkaamattomilla  esirukouksillasi  sotaa  alati  tavoittelevien 
kansojen korskeus ja anna Kristusta rakastavalle hallitsijalle voitto vihollisista, että voisimme aina 
velvollisuutemme mukaisesti ylistää Sinua veisuin. 

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, 3.säv. 

Kerkyralaisten  joukot  kutsuvat  viettämään  apostolien  kirkasta  ja  jumalallista  juhlaa.  Tulkaa, 
nauttikaa kaikki kyllältänne hengellistä riemua. 

Ja juhlan eksapostilario. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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