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Huhtikuun 15. 
Muistelemme pyhiä apostoleja 
seitsemänkymmenen joukosta 

Aristarkosta, Pudensia ja Trofimosta 
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(kreikkalaisessa mineassa 14.4.) 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Jumalallisen tiedon sanoilla te, viisaat apostolit, / pelastitte ihmiset tietämättömyydestä / ja saatoitte 
heidät  pelastuneina  syntymättömästä  Isästä  loistaneen Sanan  eteen.  // Rukoilkaa,  että Hän  antaisi 
meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Ylistäkäämme  totisia  Kristuksen  saarnaajia,  /  Pudensia,  viisasta  Aristarkosta  ja  jumalallista 
Trofimosta, / sillä jumalallisen armon lämmöllä he tekivät lopun eksytyksen talvesta. / Nyt he ovat 
päässeet  asumaan  laskemattomaan  valkeuteen  //  keräämään  vaivojensa  palkkaa  sanomattoman 
osallisuuden jumaloittamina. 

Seuraten  loistavaa  opettajaa,  Paavalia,  /  te  kunniakkaat  kärsitte  monia  vaaroja  vankeuteen 
suljettuina ja tuskia kokien, / ja taistelunne lopuksi miekka katkaisi teidän päänne. // Rukoilkaa, että 
Kristus antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

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

Oi  nuhteeton,  Sinä  Jumalan  tilava,  taivaita  avarampi  sija,  /  avarra  minut,  joka  olet  himojen 
puristuksessa ja kiusausten hyökkäysten ahdistuksessa, / anna minulle kevennyt mieli // ja tyynnytä 
elämäni tapahtumat jokapäiväisten esirukoustesi henkäyksellä. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Nähdessään  Kristuksen  puulta  riippumassa  Neitsyt  sanoi:  /  Oi  Poikani  ja  Herra,  miekka  on 
lävistänyt sydämeni ja repii minua, / niin kuin Simeon kerran minulle ennusti. / Mutta minä pyydän: 
Nouse ylös, oi kuolematon, // ja anna kanssasi kunnia äidillesi ja palvelijattarellesi. 

Troparit, 3.säv. 

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

Aamupalveluksessa 

Päivän  kanonit,  ja  pyhien  kanoni,  jonka  akrostikon  on:  Veisaan  jumalallisille  opetuslapsille 
jumalallisen sävelmän. Joosefin runo. 

1. veisu. 6.säv. Irmossi 

"Kuljettuaan  jalan  meren  syvyyden  halki  /  niin  kuin  mannerta  /  ja  nähtyään  takaaajavan  faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu." 

Troparit 

Kun  te,  apostolit,  seisotte  Jumalan  valtaistuimen  edessä  Hänen  palveluksensa  toimittajina  ja 
palvelijoinaan, anokaa valistusta meille, jotka kunnioitamme muistoanne.
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Hän,  joka  ilmestyi  säälistä maan päälle,  valitsi  opetuslapsikseen  ja  palvelijoikseen  teidät,  viisaat, 
julistamaan monien muitten kanssa Hänen jumalallista tahtoansa. 

Te,  Kristuksen  pyhitettyjen  seitsemänkymmenen  opetuslapsen  pyhä  kuoro,  kirkastitte  Paavalin 
kanssa opetusten jumalallisella valkeudella koko maan. 

Pyhitetty Pudens, kuulu  ja  viisas Aristarkos  sekä Trofimos  loistivat maan päällä  valoisien  tähtien 
tavoin karkottaen eksytyksen pimeyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  yhdistääkseen  suunnattomassa  laupeudessaan  alhaiset  ylhäisiin  Jumala  otti  Sinusta 
lihan, mutta säilyi lihaksi tulemisen jälkeenkin muuttumattomana. 

3. veisu. Irmossi 

"Ei  kukaan  ole  niin  pyhä  /  kuin  Sinä,  Herra,  minun  Jumalani,  /  joka  olet  ylentänyt  uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Troparit 

Kuulun  Paavalin  seurassa  te  kiersitte  hänen  kanssansa  niin  kuin  tähdet  auringon  kanssa  koko 
maailman karkottaen tietämättömyyden pimeyden pyhällä julistuksella. 

Suurilla  lihan  tuskilla  Sanan  opetuslapset  ottivat  pois  tuskallisen  synnin  valmistaen  uskovaisille 
tuskattoman lopun korkeuksissa. 

Apostolit  saarnasivat  selvästi  maan  päällä  lihaksi  tulleesta  Jumalasta,  Sanasta,  joka  oli 
sanomattomasti Isän kanssa jo alussa, ja niin he saattoivat häpeään tämän ajan ruhtinaat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä ravitsit maidolla koko maailman Ravitsijaa, joka syntyi virtauksetta puhtaasta kohdustasi ja loi 
uudelleen turmeluksen murskaamat ihmiset. 

Irmossi 

"Ei  kukaan  ole  niin  pyhä  /  kuin  Sinä,  Herra,  minun  Jumalani,  /  joka  olet  ylentänyt  uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Katismatropari, 4.säv. 

Te  taivaallisten  salaisuuksien  tuntijat,  /  Herran  apostolit,  /  elävöittävän  viinipuun  oksina  //  te 
kannoitte meille elämän viiniä tiukkuvia rypäleitä. 

Jumalansynnyttäjä tropari, 4.säv. 

Oi hyvä Jumalansynnyttäjä,  / puhdista esirukouksellasi  synnin himojen saastuttama sieluni,  // sillä 
Sinä olet pelastava puhdistus. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.
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Nähdessään  Karitsan  puulle  naulittuna  /  nuhteeton  Emo  ja  puhdas  Äiti  huusi:  //  Veisuin  minä 
ylistän jumalallisia kärsimyksiäsi, oi Sana. 

4. veisu. Irmossi 

"Kristus  on  minun  voimani,  /  Jumalani  ja  Herrani!  /    kohottaa  pyhä  seurakunta  jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 

Troparit 

Yliolennollinen Kolminaisuus sytytti kolmivaloisen lampun tavoin pyhitetyt Pudensin, Trofimoksen 
ja Aristarkoksen valistamaan maan jumalallisella sanalla. 

Te, viisaat  ja kunniakkaat, osoittauduitte Paavalin matkakumppaneiksi,  ja  iloiten  te kestitte hänen 
kanssansa moninaisia vainoja ja vaaroja tulevan elämän tähden. 

Verivirroillanne te, Kristuksen apostolit, pyhititte koko luomakunnan taistellessanne ja teitte lopun 
pahoille hengille uhratusta inhottavasta verestä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  puhdas,  olet  väkevyyteni,  turvani,  valloittaman  suojamuuri  ja  esirukoilija  Jumalan  edessä. 
Vapauta minut iankaikkisesta tulesta ja helvetistä. 

5. veisu. Irmossi 

"Minä  rukoilen  Sinua,  oi  Hyvä:  /  Sytytä  jumalallisen  säteilysi  voimalla  rakkaus  meidän 
sieluissamme,  /  jotka  aamusta  varhain  tykösi  riennämme,  /  jotta  tulisimme  tuntemaan  Sinut,  / 
Jumalan Sanan, // syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit 

Jumalan  kunniakkaat  julistajat  hajottivat  epäjumalien  pylväät  ja  temppelit  ja  rakensivat  armossa 
ihmisten sydämet ikään kuin rikkomusten sorruttaman majan. 

Jumalan  totisesti  kunniakkaina  hevosina  he  kuohuttivat  jumalankieltämisen  meren  ja  herättivät 
saarnallaan henkiin siihen ennen hukkuneet. 

Jumalallisella kaitselmuksellanne te, meidän pelastajamme, pelastitte epäjumalien hulluuden tuskiin 
ja vaaroihin joutuneet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhästi valistuneena pyhitetty Jesaja huusi muinoin jumalallisessa hengessä: Katso, Neitsyestä tulee 
laupeudessaan lihaksi käsittämätön Jumala. 

6. veisu. Irmossi 

"Nähdessäni  tämän  maailman  merellä  riehuvan  kiusausten  myrskyn  /  minä  tyveneen  satamaasi 
kiiruhtaen  huudan  Sinulle:  /  Oi  ylen  armollinen  Herra,  //  johdata  minun  elämäni  ylös 
turmeluksesta."
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Troparit 

Ylistettäköön  pyhitetyn  sävelmin  viisasta  Trofimosta,  Aristarkosta  ja  ihailtavaa  Pudensia,  Sanan 
opetuslapsia ja Paavalin pyhitettyjä matkatovereita. 

Totitesti  täynnä  Hengen  vettä  te  viisaat  kastelitte  opetuksillanne  kaikki  sielut  ja  poistitte 
jumalallisen armon avulla eksytyksen paahteen. 

Hengessä yhdistyneinä te ette eronneet, vaikka ruumiinne  jäsenet erotettiin, sillä  julistaja Paavalin 
kanssa te saitte kunnian, kun päänne katkaistiin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Outo oli sikiäminen Sinussa, oi Neitsyt, outo ja peljättävä ymmärryksen ylittävä synnytyksesi, joka 
sovitti Jumalasta vieraantuneet Hänen kanssansa ja palautti alkuperäisen kauneuden. 

Irmossi 

"Nähdessäni  tämän  maailman  merellä  riehuvan  kiusausten  myrskyn  /  minä  tyveneen  satamaasi 
kiiruhtaen  huudan  Sinulle:  /  Oi  ylen  armollinen  Herra,  //  johdata  minun  elämäni  ylös 
turmeluksesta." 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun neljäntenätoista päivänä muistelemme pyhiä apostoleja seitsemänkymmenen joukosta 
Aristarkosta, Pudensia ja Trofimosta. 

Säkeitä 

Mestarina kunnioitan Aristarkosta, joka menestyi miekankin edessä. 

Mihin lähdit, kun Sinut, Pudens mestattiin? Mihinkä muualle, kuin katoamattomaan kunniaan? 

Halaten suunnattomasti taivaan nautintoa Trofimos tuli miekan ruoaksi. 

Neljäntenätoista opetuslapset lähtivät. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Ardalion Näyttelijää. 

Säkeitä 

Nyt Ardalion on entistä parempi näyttelijä, sillä marttyyreja näytellen hän kesti tulen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Thomesta. 

Säkeitä 

Raamatun tulevan ajan Isänä Sinä otit Tomeksen tästä ajasta.
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Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"Hurskaille  nuorukaisille  enkeli  virvoitti  kasteella  tulisen  pätsin,  /  mutta  kaldealaiset  polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Viisaina  apostoleina  te  sammutitte  jumalattomuuden  pätsin  puhtaan  julistuksen  sateella  ja 
jumalallisina taistelijoina poltitte verivirroillanne epäjumalien aineen. Sen tähden teitä ylistetään. 

Kuin  siipien  kantamina  te,  maineikkaat  apostolit,  kuljitte  halki  kaiken  maan,  erinomaisina 
viljelijöinä  te  kylvitte  jumalallisen  saarnan  pakanoitten  sieluihin  ja  ikään  kuin  vehnän  kannoitte 
kaikki Kristukselle. 

Aristarkos ja Trofimos, totisesti  ihailtavan Pudensin kanssa te tulitte ihaniksi  ihanine haavoinenne, 
te tulitte kirkkaammiksi koeteltua kultaa, ja nyt te rukoilette alati Kristusta meidän puolestamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Henki osoitti Sinut, puhdas, autuaaksi, sillä Sinä annoit ruumiin Suuren Neuvon Enkelille,  ja 
Hän  lähetti  jumalalliset  opetuslapsensa  maailmaan  valistamaan  uskovaisia  jumalisten  salamain 
tavoin. 

8. veisu. Irmossi 

"Sinä, Kristus,  joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat,  / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen  lähteeksi,  /  ja  vanhurskaan  uhrin  Sinä  vedellä  palamaan  sytytit.  //  Sinua  me  yli  kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina." 

Troparit 

Kitkien jumalankieltämisen juuret jumalallisella sirpillä te, Jumalan julistajat, istutitte totisen uskon 
ja täydellisen tiedon jumalisten sydämiin. 

Te, viisaat apostolit, viljelitte jumalallisella sanalla sydämiä ja kylväen tiedon siemenen saitte kerätä 
moninkertaisen sadon, pelastuneitten suuren joukon. 

Kunnioitettakoon Aristarkosta, Pudensia  ja Trofimosta, Kristuksen kirkon horjumattomia pylväitä, 
jumalallisen viinipuun jumalallisia rypäleitä, jotka tiukkuvat elämän suloa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Neitsyt,  elävän  Jumalan  armoitettu    iti,  uudistit  koko murskaantuneen  ihmisyyden  uudella 
synnytykselläsi uudistaen yliluonnollisesti luonnon lait. 

Irmossi 

"Sinä, Kristus,  joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat,  / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen  lähteeksi,  /  ja  vanhurskaan  uhrin  Sinä  vedellä  palamaan  sytytit.  //  Sinua  me  yli  kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina."
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9. veisu. Irmossi 

"Ihmisten  on  mahdoton  nähdä  Jumalaa,  /  sillä  Häntä  kohti  eivät  enkeleinkään  joukot  rohkene 
katsettaan kohottaa,  / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain,  /  ilmestyi  ihmisille  lihaksi  tulleena Sana.  / 
Hänelle  taivaallisten  sotajoukkojen  kanssa  kiitosta  veisaten  //  me  Sinua,  Neitsyt,  autuaaksi 
ylistämme." 

Troparit 

Viettelijä  on menettänyt  voimansa,  sen  korskea  pauhu on  laannut,  sillä  lihan  heikkoudessa  pyhät 
taistelivat sen kanssa, karkottivat ja tuhosivat sen ja pelastivat uskovaiset sen hirmuvallasta. 

Te  apostolit  jauhoitte  eksytyksen  tomuksi  ja  osoittauduitte  maailman  loistaviksi  valistajiksi  ja 
enkelten asuinkumppaneiksi. Heidän kanssansa te nyt veisaatte: Pyhä, pyhä, pyhä on Isä, Poika  ja 
Pyhä Henki. 

Te  Herran  apostolit  parannatte  lihan  taudit  ja  sielun  sairaudet  tehden  suuria  ihmeitä,  ja  niin  te 
johdatitte tietämättömyydessä olleet tiedon totiseen valkeuteen. Sen tähden teitä kunnioitetaan. 

Oi apostolit, teidän nyt koittanut jumalallinen muistonne kirkastaa Kristuksen kirkon. Jumalallisilla 
rukouksillanne te päästätte sen harhaoppien kaikista vahingoista  ja suojelette hurskasta, turvatonta 
kansaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Vapauta minut helvetin tulesta, Sinä joka synnytit ymmärryksen ylittävän tulen. Oi puhdas, Jumalan 
armoittama Neitsyt, sytytä sieluni halajamaan maan päälle tulleen tiedon tulen levittämiseen. 

Irmossi 

"Ihmisten  on  mahdoton  nähdä  Jumalaa,  /  sillä  Häntä  kohti  eivät  enkeleinkään  joukot  rohkene 
katsettaan kohottaa,  / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain,  /  ilmestyi  ihmisille  lihaksi  tulleena Sana.  / 
Hänelle  taivaallisten  sotajoukkojen  kanssa  kiitosta  veisaten  //  me  Sinua,  Neitsyt,  autuaaksi 
ylistämme." 

Valovir relmä, ja palveluksen loppuosa, ja päätös. 
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