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Maaliskuun 7. 
Pyhien pappismarttyyrien, Hersonin 

piispojen Efraimin, Basileuksen, 
Eugenioksen, Agatodoroksen, 

Kapitonin, Eterioksen ja 
Elpidioksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Te, mieleltänne taivaalliset isät, | meidän sielujemme valistajat, | enkelten kumppanit ja 
Kolminaisuuden puolustajat, | tulitte voittamattomiksi marttyyreiksi ja maineikkaiksi piispoiksi, | 
koko maailman valistajiksi, jumalallisen kirkon horjumattomiksi pylväiksi | ja oppien perustukseksi, 
|| jumalisten ohjaajiksi ja eksytyksen hävittäjiksi. 

Ylistettäköön jumalallisin sanoin autuaiksi Efraimia | ja Jumalassa viisasta Basileusta, | suurta 
Kapitonia, jumalallista Agatodorosta | sekä Elpidiosta, Eteriosta ja kuulua Eugeniosta, | sillä 
elettyään pyhittäjinä ja taisteltuaan pyhästi || he osoittautuivat taivaan valtakunnan asukkaiksi. 

Kuoletettuaan lihan mielen taistoissa | autuas Basileus herätti kuolleita Jumalaa kutsumalla. | 
Kapiton, papillinen paimen, osoittautui liekkien keskellä riemuitessaan tulessa kulumattomaksi. | Oi 
ihmisiä rakastava, anna heidän esirukoustensa tähden || meille armahdus ja suuri laupeus.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Iloitse, Sinä auringon muotoinen, | Auringon laskemattomat vaunut, | josta käsittämätön Aurinko on  
loistanut! | Iloitse, jumalallista kirkkautta  säteilevä  mieli, | Sinä salaman valkeus, joka kirkastat 
maan ääret, | Sinä todella kullanhohtoinen, ylen ihana ja nuhteeton. || Sinusta on uskovaisille säteillyt 
illaton Valkeus.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään Kristuksen ristiinnaulittuna ja kylki keihään lävistämänä | puhdas, nuhteeton Valtiatar 
itki  huutaen: |  Poikani,  mitä tämä on? |  Miten kiittämätön kansa  maksaa Sinulle sen  hyvän,  mitä  
olet sille tehnyt, |  niin että nyt Sinä, rakkaimpani, kiiruhdat tekemään  minut  lapsettomaksi? || Oi 
laupias, mitä hämmästyn vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi.

Ehtoopalveluksen loppuosa järjestyksen mukaisesti. 

Pyhien tropari, 5.säv. 

Oi Kristus Jumala, | Sinä ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, | joka olet lahjoittanut meille 
valloittamattomaksi muuriksi pyhien marttyyriesi ihmeet, | hajota heidän rukoustensa kautta 
pakanoiden juonet || ja vahvista hallitsijoittemme valtikka.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen pyhien ja triodionin kanonit järjestyksessään. 

Pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kunnioitan paimenten seitsenpäistä kuoroa. Iosef. 

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 

Pelastakaa himojen pimeydestä tätä valoisaa ja kirkasta juhlaanne jumalisesti kunnioittavat, te 
jumalallisen valkeuden ympäröimät marttyyrit. 

Jumalan lihaksi tullut Sana osoitti teidät, pyhittäjät, kuuluiksi paimeniksi julistamaan Hänen 
jumaluuttansa eksyneille ja tietämättömyyden vaarassa oleville. 

Täynnä Hengen elävöittävää vettä te, kunniakkaat, virvoititte hirvittävän jumalankieltämisen paahteen 
näännyttämät ja ohjasitte heidät pelastuksen veden ääreen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Esi-isien rangaistus on purettu kun Sinä, puhdas, synnytit ymmärryksen ylittäen, ja he pääsivät 
alkuperäiseen paratiisiin suureen ääneen Sinua ylistäen.

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Erinomaisena paimenena Sinä, viisas Basileus, poltit jumalankieltämisen aineen mielesi palaessa 
jumalallista tulta. 

Hengen valolla te, kunniakkaat, houkuttelitte pyhän kasteen valistukseen hirveyksien pimeydessä 
olevat. 

Basileus, Jumalan tykö johtavat polkusi ohjasivat armolla kaikki Jumalan tuntemiseen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas, viaton Neitsyt, Sinä synnytit voimakkaan Herran, joka pelastaa ihmiset vihollisen vallasta. 

Katismatropari, 3.säv. 

Kunniakkaat marttyyrit ja maailman valistajat, | pappeuden armon voitelemina te osoittauduitte 
Jumalassa viisaan kansa paimeniksi | ja puhtaitten lampaitten tavoin teurastettuina | teidät kannettiin 
Sanalle, Esipaimenelle, joka uhrattiin kuin karitsa. | Sen tähden me kaikki vietämme || rakkaudella 
jumalallista muistojuhlaanne.

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi Neitsyt, Sinusta, viljelemättömästä viinipuusta, | kasvoi ihana rypäle, josta meille vuotaa 
pelastuksen viiniä. | Se ilahduttaa kaikkien sielun ja ruumiin. | Sen tähden ylistäen Sinua autuaaksi 
hyvyyksien alkusyynä || me aina huudamme Sinulle enkelin kanssa: Iloitse, armoitettu.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv.

Oi armollinen Kristus, vapaaehtoisesti Sinä kärsit häpeällisen ristinkuoleman, | jonka nähdessään  
Sinun synnyttäjäsi kärsi, | ja sisimpänsä tuskaisena hän valitti äidillisesti. | Hänen rukoustensa tähden 
armahda suuressa laupeudessasi ja pelasta maailma, || Sinä joka otat pois sen synnin. 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Veisuin ylistettäköön pappeuden ja marttyyriuden armon kaunistamaa marttyyrien pyhää kuoroa, 
joka veisaa riemuiten: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Efraim, Agatodoros, Basileus, Kapiton, Eugenios, Elpidios ja jumalallinen Eterios osoittautuivat 
Pyhässä Hengessä kirkon jumalankantajaohjaajiksi. 

Vihittyinä jumalallisiin salaisuuksiin te, jumalalliset isät, paimensitte totisesti pyhyydessä ja 
vanhurskaudessa ihmisiä ja saitte autuaan lopun marttyyriuden kautta. 

Epäuskon kuolettamat saavuttivat Sinun kauttasi, pyhä marttyyri Basileus, iankaikkisen elämän 
tultuaan Kristuksen, meidän Jumalamme uskoon kuolleen noustua ylös.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Sinä, Neitsyt, synnytit ymmärryksen ylittäen persoonallisen Elämän, säälissään ihmiseksi tulleen 
Kristuksen, meidän Jumalamme, Sinä annoit elämän kuoleutuneille ihmisille.

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalankantajaisät, te joitte puhtaan marttyyriuden maljan huutaen uskolla avuksi Herran nimeä. 

Ainoa, joka henkäisee kuolleille ylösnousemuksen, herätti kuolleen Sinun rukouksesi kautta, oi 
Basileus, kirkastaen saarnasi. 

Julistaessanne Poikaa yhden arvoisena Isän kanssa te, isät, mitätöitte monijumalaisen 
epäjumalainpalvonnan hirmuvallan.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Autuas se kansa, joka tuntee Sinut, nuhteeton, kaikkien Herran Äidiksi ja rakkaudelle ylistää Sinua 
autuaaksi.
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6. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Seppelöikäämme ylistyksin Agatodoros ja Eugenios, suuri Basileus ja viisas Elpidios, sillä he ovat 
piispoja ja urheita marttyyreja. 

Hengen lakien ravitsemina te, viisaat, esititte lain rikkojille pelastavaiset lait ja houkuttelitte heidät 
jumalisuuden valkeuteen. 

Eri kaupunkien kasvatteina te osoittauduitte yhden kansan paimeniksi ja sen jumalallisen kaupungin 
perillisiksi, jossa asuvat Jumalaa palvelleet marttyyrit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Neitsyt, lain varjot ja profeettain arvoitukset kuvasivat edeltä sanoin selittämätöntä  
raskauttasi, joka pelasti maailman. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun seitsemäntenä muistelemme pyhiä pappismarttyyreja, Khersonin piispoja Efraimia,  
Basileusta, Eugeniosta, Agatodorosta, Elpidiosta, Kapitonia ja Eteriosta. 

Säkeitä 

Taivuttamatta päätään veistoksille Efraim riemuitsi taivuttaessaan sen katkaistavaksi. 

Riivaajien käsistä raahaamana Basileus mursi riivaavan eksytyksen kädet. 

Yhdessä taisteleva kolmikko lausui profeetan sanoin: "Minä tarjosin selkäni lyötäväksi". 

Kapiton nosti kätensä rukoukseen ja nousi Jumalan tykö jaloista päästyään. 

Virrasta Sinä, isä, lähdit virrasta lihallisesti pestyn Jumalan tykö. 

Seitsemäntenä kuolo tempaisi seitsemän isää. 

Samana päivänä Nestor ja Arkadios, Trimytusin piispat, pääsivät rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Kaksi hyvää Trimytusin paimenta karkeloi Edenin ihanassa vehreydessä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Pavlos Yksinkertaista. 



6 

Säkeitä 

Siirryttyään maasta Jumalan ja Sanan tykö Pavlos sai yksinkertaisuuden moninkertaiset seppeleet.

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

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Iloitsen Sinä, isä Kapiton, astuit pätsiin, mutta säilyit palamatta, niin kuin kolme nuorukaista ja 
jumalallisilla ihmeilläsi pelastaen uskoon tulleet uskottomat tulevasta tulesta. 

Pelkäämättä tai kauhistumatta käskyä Sinä, autuas pyhä isä Kapiton, pukeuduit papilliseen vaippaasi 
ja kannoit siinä tulisia hiiliä. 

Jumalan valitsema papillisen palveluksen toimittaja Kapiton, Sinä pysäytit jumalallisilla sanoillasi 
tietämättömyyden tulvan jakaen kaikille turhuuden syvyyksiin vaipuneille jumalisuuden tietoa.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Haluten luoda uudelleen kaikki omalla kädellään Eevan luonut Jumalan Sana tuli luoduksi Sinun 
kohdustasi, oi Neitsyt. Hän, joka istuu Isän ja Hengen kanssa yhdellä istuimella, otti alun.

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 

Lihan tuskien kuolettamine te, pyhittäjäisät, tuotitte kuolemattoman elämän kaikille, jotka palvelivat 
kuolleita jumalia, ja pelastuneina he aina huutavat teidän kanssanne: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Uskovaiset, ylistäkäämme yhteen ääneen veisuin Eugeniosta, Agatodorosta, Efraimia, Elpidiosta, 
Eteriosta, Basileusta ja Kapitonia, vihollisen kukistajia ja Kristuksen piispoja, ja huutakaamme 
Kristukselle: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Viisas isä, Sinä ilahdutit ihmisiä opetuksillasi ja olet nyt siirtynyt illattomaan valkeuteen, 
iankaikkiseen iloon nauttimaan vaivojesi palkkaa ja huutamaan: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Te, autuaaksi ylistettävät, olette nyt elämän viinipuun rypäleitä, te vuodatatte alati parannusten viiniä 
ja ilahdutatte kaikkien sydämet, jotka uskolla teitä ylistävät ja huutavat: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinusta syntyen tuli ihmisenä näkyviin yliolennollinen, kahdessa luonnossa, toiminnassa 
ja tahdossa ja ilmestyi tahtonsa mukaisesti meille meidän kaltaisenamme. Hänelle me huudamme: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

9. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Tulkaa kaikki, viettäen pappismarttyyrien pyhää muistoa kunnioittakaamme heitä suureen ääneen 
veisuin, sillä he rukoilevat meidän puolestamme laupiasta Jumalaamme. 

Jumalankieltäjien maassa raahaamina te, jumalalliset marttyyrit, osoittauduit ikään kuin kalliiksi 
kiviksi ja Jumalan voimalla te murskasitte petoksen linnoitukset. Sen tähden on oikein ylistää teitä 
autuaiksi. 

Tänään viettää Hersonin kaupunki teidän muistoanne, sillä te, Jumalan autuuttamat, osoittauduitte sen 
torneiksi, jumalallisiksi pylväiksi, linnoituksiksi, paimeniksi, opettajiksi ja esirukoilijoiksi. 

Eugenios, Efraim ja Kapiton, Elpidios ja Eterios, kunniakas Basileus ja Jumalassa viisas Agatodoros, 
isien kuoro, on nyt luettu enkelikuoroihin.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kantaessaan sylissään Kristusta, joka kantaa kaiken kädessään, Jumalan armoittama Neitsyt 
hämmästyi ja huusi: Oi käsittämätön, kuinka tunnen Sinut Pojakseni ja Luojakseni?

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Vir relmästikiiroina triodionin stikiirat. 

Aamupalveluksen loppuosa ja 1. hetki tavan mukaisesti, ja päätös. 




