
Huhtikuun 5. 
Pyhien marttyyrien Klaudioksen, 

Diodoroksen, Viktorin, Viktorinoksen, 
Pappiaksen, Nikeforoksen ja 

Serapionin muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kunniakkaat marttyyrit, | silmät lävistettyinä, sormet katkaistuina, | kyljet silvottuina, roikutettuina, 
luut murskattuina, | jäsenenne miekan leikkaamina te murskasitte kavalan pään | ettekä kieltäneet 
kaikkien Vapahtajaa. || Te ette uhranneet järjettömästi epäjumalille. 

Kunnioittakaamme Klaudioksen kanssa kunniakasta Nikeforosta, | kunniallista Diodorosta ja 
Viktoria, | Viktorinosta, Pappiasta ja Serapionia, | seitsenlukuista kuoroa, pyhää joukkoa, | kokonaista 
kirkkoa, || joukkoa, joka hakkasi miehuullisuuden miekalla kaikki kymmenettuhannet pahat henget. 

Suuresti ylistettäköön marttyyreja, joiden esikuvana oli Kristuksen pyhä kärsimys | ja jotka 
karkottavat jumalallisella armolla sielun ja ruumiin himoja, | järkkymättömiä pylväitä, uskovaisten 
valistajia, | kavalan surmaajia, suotuisia satamia myrskyssä, || sillä ansionsa mukaisesti he ovat 
päässeet korkeuteen asumaan.

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

Ylistäkäämme autuaaksi saastatonta majaa, elävää pilveä, | meidän Jumalamme pyhää temppeliä, | 
ylittämätöntä siltaa, kultaista astiaa, | pyhää arkkia, taivaallisia portaita, Valtiaan tilavaa sijaa, || 
Neitsyttä ja Herran Äitiä.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun synnyttäjäemo näki puulla Sinut, Karitsan ja Paimenen, | hän valitti äidillisesti ja lausui Sinulle: | 
Rakas pitkämielinen Poikani, kuinka Sinut on ripustettu ristin puulle? | Oi Sana, kuinka lainrikkojat 
ovat naulinneet kätesi ja jalkasi || ja Sinä, Valtias, olet vuodattanut veresi? 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti. 

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 pyhien ja triodionin kanonit järjestyksessään. 

Pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kunnioitan marttyyrien seitsenlukuista armoa. Josefin 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 

Käytyänne loppuun pyhän tien te, pyhät marttyyrit, seisotte nyt kunniassa jumalan valtaistuimen 
edessä ja valistatte maailman Hengen kirkkailla säteillä. 

Ylistettäköön tänään taistelijoitten seitsenpäistä joukkoa, joka säteilee jumalallista kauneutta ja 
karkeloi taivaissa ruumiittomien joukkojen kanssa. 

Lain mukaisesti te, viisaat, kävitte halki marttyyriuden kilpakentän ja kestettyänne vakaasta 
kaikkinaiset kidutukset saitte iloiten ottaa vastan iankaikkisen perinnön.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ajan ulkopuolella oleva Herra tuli Sinusta, puhdas, lihaksi ajassa ja päästi ihmiset pitkäaikaisista 
rikkomuksista. Rukoile hartaasti, että Hän armahtaisi meidän sielujamme.

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jouduttuanne Kristuksen tähden kaikenlaisiin kidutuksiin te, pyhät, säteilette nyt Pyhän Hengen 
armossa kultaa kirkkaammin. 

Sinä, marttyyri Viktorinos, kestit kärsivällisesti selkäsi murskaamisen ja silmiesi ja käsiesi poiston. 

Omaksuttuanne rakkauden Kristukseen te, kunniakkaat taistelijat, hajotitte kavalan lohikäärmeen 
kaikki juonet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, veisuin ylistettävä Neitsyt, synnytit kaiken Herran, joka pelastaa ihmiset 
hengellisestä vankeudesta.

Irmossi 

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

Katismatropari, 4.säv. 

Kestettyänne moninaiset kidutukset uljain mielin | te, taistelijat, loistatte nyt aurinkoakin 
kirkkaammin. | Sen tähden me vietämme kirkasta muistojuhlaanne anoen uskolla, | että saisimme 
teidän välityksellänne syntien lunastuksen || ja iankaikkisen hyvyyden nautinnon.
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Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv.

Nauttiessamme puhtaita lahjojasi me, Sinun palvelijasi, | emme lakkaa veisuin ylistämästä Sinua, 
Jumalansynnyttäjä. | Me huudamme ja lausumme: | Pyhä Neitsyt, vapauta meidät kaikki 
näkymättömistä vihollisista, hädästä ja kaikesta uhasta, || sillä Sinä olet meidän puolustuksemme.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Sinun Äitisi, oi kaikkeuden Kuningas, huusi: | En kestä nähdä ristille levitettynä Sinua, Poikaani ja 
Jumalaa, | jonka synnytin yliluonnollisesti. | Herra, minä tunnen, minä tunnen ihmisrakkautesi, | ja 
että kärsit ihmisten pelastuksen tähden, | mutta, Lapseni, || en kestä äidin tuskia nähdessäni Sinut 
ristillä.

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalassa viisas Viktor, kieli katkaistuna ja kyljet revittyinä Sinä voitit vihollisen myrkyllisen 
pahuuden ja sait marttyyrikunnian. 

Jumalisuuden kilven suojassa Sinä, marttyyri Nikeforos, kestit vakaasti ruumiin murskaamisen ja 
huusit Herrallesi: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Auliisti ylistäen kaikkien Jumalaa erinomainen Klaudios kesti iloiten käsien ja jalkojen 
katkaisemisen ja poskiensa kivillä murskaamisen hirmuvaltiaan raakuuden edessä. 

Te, maineikkaat, ette pelänneet moninaisten rangaistusten aallokkoa ettekä kuolemaa, joka antaa 
iankaikkisen kunnian, vaan huusitte uskossa: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, profeetta näki Sinut ennalta hengellisesti varjoisana vuorena, jolta Herra totisesti ilmestyi 
lihan muodossa pelastaakseen ihmissuvun turmeluksesta. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Suuriin kidutuksiin jouduttuasi Sinä, Diodoros, kestit auliisti kivipylväitten poltteen ja hiilien  
kuumuuden. 

Sinä, Serapion, pysyit  järkkymättömänä mieleltäsi roikutettuna, moninaisissa kidutuksissa ja 
miekan surmaamana. 
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Sinä, marttyyri Pappias, tylsistit vihollisen miekan silvottuna, naulattuna ja veteen hukutettuna.

Jumalansynnyttäjän tropari

Valtiatar, Sinä oikaisit ihmisten lankeemuksen synnyttäessäsi Jumalan, Sanan, joka voi nosta 
pystyyn maahan romahtaneet. 

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 

Veisuin ylistettäköön Serapionia, jumalallista Diodorosta, Viktorinosta, Pappiasta, Nikeforosta, 
Klaudios ja Viktoria, sillä he saivat perusteellisen voiton kavalan eksytyksestä. 

Te, taistelijat, osoittauduitte Hengen karaisemiksi miekoiksi, kun löitte maahan vihollisen kaikki 
joukot, ja nyt te nautitte taivaan valtakunnan hyvyyksiä. 

Voi ihmettä! Kuinka te, Viktor ja Viktorinos, tulitte myllynkiviin paiskattuina vehnän tavoin 
murskatuiksi, mutta luittenne murtuessa murskasittekin vihollisen ansat! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, vahvista sieluni, joka on jatkuvan välipitämättömyyden ja synnin veltostuttama, että 
voisin uskolla ja halulla alati Sinua veisuin ylistää. 

Irmossi 

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

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 5:ntenä päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Klaudiosta, Diodorosta, Viktoria,  
Viktorinosta, Pappiosta, Serapionia ja Nikeforosta. 

Säkeitä 

Polvesi taivuttaen Sinä, Klaudios, kiiruhdit pää katkaistuna Jumalan polvelle. 

Viidentenä murhaajan käsi katkaisi Klaudioksen pään. 
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Samana päivän muistelemme pyhittäjä-äitiämme Teodoraa Tessalonikasta. 

Säkeitä 

Sinä Tessalonika, jolla on kymmeniätuhansia hyvyyksiä, pidät kaappaamattomana rikkautensa 
myös Teodoraa.

Samana päivänä pyhien marttyyrien Teodoran ja Didymoksen muisto. 

Säkeitä 

Taistelutoverisi kanssa Sinä, Didymos, palat mestattuna, sillä teillä oli samanlaiset rangaistukset. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Termoksen muisto. 

Säkeitä 

Omatessaan jumalallisen kuuman rakkauden Termos piti loimuavan tulen kuumuutta vilpoisuutena. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä naisia, emäntää ja palvelijatarta. 

Säkeitä 

Pitihän palvelijattaren seurata emäntäänsä, joka lähti miekan avulla maasta Jumalan tykö. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Pompeioksen muisto. 

Säkeitä 

Herran elävänä lampaana Sinä, Pompeios, vuodatit maitoa, kun kaulasi lypsettiin miekalla. 

Samana päivänä pyhä Zenon kuoli piellä voideltuna, tulee heitettynä ja tulessa keihäällä lävistettynä. 

Säkeitä 

Luulenpa, että Zenon kärsi kolme taistoansa, pien, tulen ja keihään, Kolminaisuuden tähden.   

Samana päivänä muistelemme pyhä marttyyreja Maksimosta ja Terentiosta. 

Säkeitä 

Terentios ja Maksimos, joiden lopuksi tuli miekka, saivat paitsi samanlaista loppua, myös 
samanlaiset seppeleet. 

Samana päivän muistelemme viittä pyhää marttyyrineitoa Lesbokselta. 

Säkeitä 

Miekka koetteli yhtä, kahta, kolmea, neljää, viittä Lesboksen neitoa. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 



6 

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kunniakas Viktor, sidottuna silvottiin kylkesi, myllynkivellä Sinut murskattiin ja kielesi katkaistiin, 
mutta Sinä kuolit veisaten: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Jumalallisen Hengen voimalla Sinä, marttyyri Klaudios, kestit selän ja vatsan ruoskimisen, poskien 
murskaamisen ja käsien ja jalkojen katkaisemisen ylistäen veisuin Herraa. 

Ylevästi Sinä, marttyyri Nikeforos, kestit sormien katkaisemisen ja nuorekkaasti koko ruumiisi 
murskaamisen. Nimesi mukaisesti olet saanut voiton seppeleen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me kaikki ylistämme Sinua, Neitsyt, veisuin Korkeimman korkeimpana valtaistuimena, kultaisena 
lampunjalkana ja pyhityksen arkkina, ja huudamme: Kiitetty olet Sinä naisten joukossa, oi 
nuhteeton!

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 

Ojentaen kätenne pelastamaan kykenevän Jumalan puoleen te, Jumalan autuuttamat, kestitte 
moninaisten kidutusten tuskat ja nousitte Hänen tykönsä voittajina huutaen: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Uskovaiset, ylistäkäämme tänään veisuin Pappiasta ja Serapionia, Diodorosta, Klaudiosta, 
Nikeforosta, Viktoria sekä Viktorinosta, Kristuksen marttyyreja, ja laulakaamme: Kaikki luodut, 
veisuin ylistäkää Herraa. 

Oi suurmarttyyrit, teidän vuotaneet verenne pyhittivät maan, pysäyttivät jumalallisella armolla 
epäuskon virrat ja kastelivat ne, jotka huutavat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

Kolminaisuustropari 

Ylistäkäämme pyhitetyin veisuin ja sanoin alutonta Isää, yhtä alutonta Poikaa ja Pyhää 
Henkeä, yksivoimallista jumaluutta, yhtenä hallitsevaa elämää, ja huutakaamme: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan armoittama, peljättävä lapsesi ylittämään ymmärryksen, sillä Hän on aluton Jumala, joka 
otti ajallisen alun pelastaakseen uskovaiset, jotka huutavat Hänelle: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

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."

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 

Seuraten puhtaitten kärsimysten jälkiä te, taistelijat, kestitte vakain mielin kaikenlaiset kidutukset, ja 
kuoltuanne kunniakkaasta olette nyt saaneet iankaikkisen autuuden. 

Tarjoiltuina tuoksuvan uhrilahjan tavoin taivaan pöydällä te, marttyyrit, kirkastatte esikoisten kirkon 
säteillen aurinkoa kirkkaammin. 

Uskovaiset, kokoontukaamme tänään ylistämään autuaiksi urheaa Viktorinosta, Klaudiosta, 
jumalallista Pappiasta, Diodorosta, Serapionia, viisasta Viktoria ja Nikeforosta. 

Oi ylistettävät, puhtaat asemiehet, teidän valon täyttämä muistonne on koittanut valaisemaan koko 
Kristuksen kirkon. Rukoilkaa nyt, että meille annettaisiin syntien päästö.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kantaen sylissäsi Sinusta kuolevaisen lihan ottanutta Kristusta rukoile Häntä, nuhteeton Neitsyt, 
antamaan kuolemattomuuden meille, jotka uskolla kunnioitamme ja ylistämme Sinua, 
Jumalansynnyttäjää. 

Irmossi 

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

Vuorosävelmän  mukainen  valovirrelmä.  Päivän  stikiira  ja  marttyyristikiira,  1.  hetki  tavan  
mukaisesti, ja päätös. 




