
Maaliskuun 3. 
Pyhien marttyyrien Eutropioksen, 

Kleonikoksen ja Basiliskoksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Te, marttyyrien kolmikko, | vastustitte vahvasti raakoja tuomareita, | kestitte uskolla kaikkinaiset 
kovat tuskat ja saitte ylhäisen valtakunnan. | Rukoilkaa siis, että meidän sieluillemme || annettaisiin 
rauha ja suuri armo. 

Ylistäkäämme hengellisin lauluin Evtropiosta, | vahvaa Kleonikosta ja Basiliskosta, | sillä he 
polttivat jumalisuuden armon tulessa jumalankieltämisen aineen | ja nyt he valistavat maan ääret 
jumalallisella valkeudella || kaiken eksytyksen mustanneitten kirkkaitten valaisimien tavoin. 

Pää katkaistuna te murskasitte vihollisen pään ihaniin jalkoihinne, | te urheat marttyyrit, 
harhailemattomat tähdet, | elävät uhrit, taivaallisen temppelin aarteet, | kunniakas Evtropios, 
Basiliskos ja Kleonikos, || ja nyt te rukoilette kaikille rauhaa.

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

Oi veisuin ylistetty, | paranna kavalien himojen hirveästi sairastuttama sieluni, | sillä Sinä synnytit 
Kristuksen, kaikkien parantajan ja Vapahtajan, | joka parantaa kaikki heikkoudet, || joka haavoitti 
perkeleen kavaluuden ja vapahti meidät kuolemasta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun Neitsyt näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi, | hän valittaen huusi Sinulle: | Oi 
suloinen lapseni, miksi kärsit vääryydellä? | Kuinka Sinä, joka olet ripustanut koko maan vesiin, 
riiput puulla? | Minä rukoilen: Älä jätä minua, Äitiäsi ja palvelijatartasi, yksin, || oi armorikas 
Hyväntekijä!

Ehtoopalveluksen loppuosa tavan mukaisesti. 

Pyhien tropari, 4.säv. 

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

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen triodionin kanonit ja sitten tämä pyhien  kanoni, jonka  
akrostikon on: Veisaan kolmen yksimielisen taistelijan tuskista. Teofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon."
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Troparit

Te pyhät, jotka kannatte Kolminaisuuden lukua ja säteilette jumalallisen valkeuden kirkkautta 
totisesti seppelöityinä taistelijoina, tehkää Hänet meille suopeaksi. 

Jumalallisten sanojen hengellisesti herättäminä ja yhtyneinä rauhan sitein toisiinne te marttyyrit 
saitte voiton vihollisen eksytyksestä. 

Te kolminaisuuslukuiset voittoisat Evtropios, Kleonikos ja Basiliskos osoittauduitte selvästi 
marttyyreiksi omatessanne kolminaisuususkon ja saitte yhdenvertaiset seppeleet.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ikiaikainen Sana tuli kaikkia ihmislapsia ihanampana Sinun kohdustasi, oi puhdas Valtiatar, ja 
hävitti synkeä kuoleman antaen meille iankaikkisen elämän.

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kunniakas marttyyri Evtropios, Kristuksessa vahvana Sinä sait nimesi mukaisesti voiton 
vihollisistasi. 

Viisas marttyyri Kleonikos, urheasti ristille naulittuna ja taistellen Sinä sait selvästi voiton 
kuolemattoman kunnian. 

Kunniakas, autuas marttyyri Basiliskos, risti haarniskanasi Sinä torjuit kuninkaallisesti pakanallisen 
monijumalaisuuden.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, kun Sinä olet meillä uskovaisille tyynenä satamana ja irtoamattomana 
ankkurina, me pelastumme hirveistä eksytyksistä.

Katismatropari, 1.säv. 

Marttyyrien kolmikko tunnusti suuren kansanjoukon edessä puhtaan Kolminaisuuden | ja luettiin 
taisteltuaan ruumiittomien joukkoon. | Ylistäkäämme tänään heitä uskolla ja viettäkäämme heidän 
pyhää, || koko maailmalle riemuisaa muistojuhlaansa.

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Pyhä Neitsyt, Sinä kristittyjen toivo, | rukoile ylhäisten voimien kanssa lakkaamatta Jumalaa, | jonka 
synnytit ymmärryksen ylittäen ja selittämättömästi, | että Hän antaisi syntien päästön ja elämän 
oikaisun kaikille meille, | jotka uskolla ja rakkaudella || aina Sinua ylistämme. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv.

Kun Karitsa ja täysin viaton Neitsyt näki Herran puulle levitettynä, | hän huusi: Oi uutta ihmettä! | 
Oi peljättävää salaisuutta! | Kuinka lainrikkojatuomarit tuomitsevat ristille Hänet, || joka pitää 
kaikkeutta kädessään?

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi."

Troparit 

Perustuksenanne totuuden kallio te, paljon taistelleet marttyyrit, osoittauduitte järkkymättömiksi 
kidutusten hyökkäyksissä. Selvästi te särjitte eksytyksen linnoituksen salvat. 

Koko halunne Luojaan kohdistuneena te, Kleonikos, Evtropios ja Basiliskos, osoittauduitte 
kukistumattomiksi kahleissakin tuskallisesti silvottuina. 

Ihanien säteitten kirkastamina, ikään kuin nähden Kristuksen edessänne, te taistelijat kestitte 
helposti tulen poltteen polttaen vastustajanne.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttäessäsi elämän virran Kristuksen Sinä, armon puhdas Äiti, pysäytit kuoleman kuohuvan 
virran. Rukoile, että Hän sammuttaisi minun sieluni synnin pätsin. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Mielen vakaudella te, kärsivälliset marttyyrit, musersitte raakojen kiduttajien lörpöttelyn ja teitte 
pilkkaa röyhkeydestä. 

Huolehtien taivaallisesta enemmän kuin maallisesta te jätitte kukoistavan syntyperän, 
asepalveluksen, rikkauden ja kunnian. 

Pelkäämättä hirmuvaltiaitten säälimätöntä hulluutta te syljitte miehuullisesti tulelle, ruoskimiselle, 
silpomisille ja kidutuksille.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pukeuduttuaan Sinusta, oi Jumalansynnyttäjä, minuun Luoja tuli  tunnetuksi kahdessa  luonnossa  ja 
yhdessä persoonassa. 
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6. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalallinen Kleonikos ja Evtropios, monien kidutusten jälkeen ristiinnaulittu vahva marttyyrien 
veljespari sai katoamattomaan seppeleen. 

Käydessään marttyyriuden järkkymätöntä tietä kunniakas Basiliskos murskasi jalkoihinsa pahojen 
henkien jalat naulojen lävistämänäkin. 

Louhien sydämesi temppeliksi Sinä, autuas marttyyri Basiliskos, kaadoit ja poltit eksytyksen 
kuvapatsaan ja kun miekka katkaisi kaulasi sait seppeleen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Havaittuaan Sinut, oi Jumalan Äiti, kuin ruusuksi ohdakkeiden keskellä, puhtaaksi liljaksi ja 
laaksojen kukkaseksi Ylkä ja Sana asettui asumaan Sinun kohtuusi.

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun 3:ntena päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Evtropiosta, Kleonikosta ja 
Basiliskosta. 

Säkeitä 

Elintavoiltaan hyvä Evtropios löysi Kristuksen ja sai lopun miekan kautta. 

Kleonikoskin sai maineikkaan lopun ristiltä riippuen, niin kuin kerran Kristukseni. 

Basiliskos, jonka vankilana oli ruumis jo ennen vankilaa, pääsi molemmista vankeuksista. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Theodoretosta, Antiokian pappia. 

Säkeitä 

Jostakin Edenissä on suuri Theodoretoskin saanut sijan. 

Samana päivänä pyhät Zenon ja Zoilos pääsivät rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Elämän loppu tuli Zenonille ja Zoilokselle paremman elämän aiheeksi. 

Samana päivänä pyhittäjäneitsyt Piamoun pääsi rauhassa loppuun. 
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Säkeitä 

Piamoun lähti pukeutuneena hyveeseen ikään kuin kultakoristeiseen mustaan vaatteeseen. 

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

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Te voittoisat taistelijat, saatuanne ansionne mukaisesti iankaikkisen elämän, niin kuin Luoja on 
luvannut taistelijoille, veisaatte nyt: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Perittyänne ymmärryksen ylittävän salaisuuksien tuntemisen, kunnian, seppeleen, pysyvän 
kauneuden ja suruttoman ilon te huudatte: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Kärsivällisinä kidutusten pätsissä te, horjumattomat marttyyrit, poltitte eksytyksen palvelijat 
huutaen: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt, päästä minun syntieni käsikirjoitus ja pelastat minut kavalan kaikelta vahingolta ja 
hyökkäyksiltä, että huutaisin Sinulle: Siunattu olet Sinä naisten joukossa, nuhteeton Valtiatar.

8. veisu. 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."

Troparit 

Täynnä iloa ja kirkasta riemua on nyt koittanut vuotuinen juhlanne, oi pyhät, jolloin me ylistämme 
teitä rakkaudella ja huudamme seppeleen antajalle ja Jumalalle veisun: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Ihanat ovat haavanne, sillä ne osoittivat teidät, marttyyrit, Jumalalle ikään kuin kullaksi ja kalliiksi 
kiviksi. Niitä uskolla kumartaen me huudamme voimaa teille antaneelle Jumalalle: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Kristus on annettu armolahjojen valheettomaksi lähteeksi marttyyreille, sillä hedelmätön kantaa 
hedelmää, kuivasta kumpuaa lähteitä ja järjettömien luonto osoittautuu järjelliseksi huutaessaan: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Valtiatar, Sinun kohdussa asui ylijumalallinen Sana ja tuli lihaksi jumaloittaen minun 
luontoni suunnattomassa ihmisrakkaudessaan. Häntä uskolla ylistäen me veisaamme: Kaikki 
luodut, kiittäkää Herraa.

9. veisu. Irmossi

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

Troparit

Kun te, luvultanne kolme marttyyria, nyt katselette seppelöityinä selvästi Herran kunniaa 
ruumiittomien, marttyyrien ja vanhurskasten joukkojen kanssa, rukoilkaa hartaasti meidän 
puolestamme. 

Jumalassa viisaat Evtropios, Kleonikos ja Basiliskos, otettuaan koko Vapahtajan itseenne asumaan te 
osoittauduitte Jumalan jumalallisille muurinharjoille perustetuksi kaupungiksi. 

Kunniakkaat marttyyrit, rukoilkaa Luojaa antamaan syntien päästön meille, jotka uskolla vietämme 
pyhää muistoanne ja ylistämme jumalallisia, pyhiä taistojanne.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, ainainen Neitsyt, olet osoittautunut ainoaksi puolustukseksi, toivoksi ja pelastukseksi ja minun 
sieluni turvaksi, muuriksi ja jumalalliseksi lohduksi. Päästä minut kaikista rangaistuksista.

Vuorosävelmän mukainen valovirrelmä. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti ja päätös. 




