
Huhtikuun 14. 
Muistelemme pyhien joukkoon luettua 
isäämme Martinosta, Rooman paavia, 

ja piispoja hänen kanssansa 



Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Miksi nimittäisin nyt Sinua, Martinos? | Oikeauskoisten opetusten kuuluksi opettajaksi, |  
jumalallisten oppien valheettomasti pyhitetyksi huipuksi, | valheen totuudelliseksi syyttäjäksi, | 
sanan urheaksi puolustajaksi, | pyhitetyksi papiksi, kalliiksi ihmeidentekijäksi. || Rukoile pelastusta  
meidän sieluillemme. 

Miksi kutsuisimme nyt Sinua, Martinos? | Hengellisen veden täyttämäksi virraksi, | joka kastelee  
sielut hengelliseen hedelmällisyyteen, | jumalisuuden valkeutta säteileväksi lampuksi, | jumalallista 
riemua tiukkuvaksi vuoreksi, | pyhien sanojen julistajaksi, kaikkien harhaoppien kumoajaksi. || 
Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Miten puhuttelisimme nyt Sinua, Martinos? | Totisen majan jumalisena pappina, | joka  
jumalallisesti toimit Jumalan ja luodun välimiehenä, | jumalallisen juoman täyttämänä maljana, | 
lännestä lähteneenä, mutta idässä loistavana elämän sanaa kantavana valistajana. || Rukoile 
pelastusta meidän sieluillemme.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Mikä olisi Sinun hyvyyksiäsi ihmeellisempää? | Sinä, Neitsyt, parannat kaikki ja päästät himoista, |  
Sinä torjut vihollisten laittomat hyökkäykset, | Sinä päästät kunnioittajasi vaaroista | ja teet lopun 
ahdistuksista. | Oi Jumalan Morsian Neitsyt, | tule palvelijoillesi ilon antajaksi || ja rukoile  
pelastusta meidän sieluillemme.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Neitsyt huusi äidillisesti Herralle: | Mikä on tämä peljättävä näky? | Tuskat, joita en tuntenut 
synnyttäessäni Sinut, Poikani, ovat käyneet ankarina sydämeni kimppuun. | Oi silmieni valkeus, en 
kestä nähdä Sinua ristille naulittuna. | Kiiruhda siis nousemaan ylös || ja osoittamaan pelättävän 
taloudenhoitosi kunnia.

Loput tavan mukaisesti. 

Tropari, 4.säv. 

Oi isiemme Jumala, | Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. | Älä siis ota pois laupeuttasi, | vaan 
isiemme rukouksien tähden || ohjaa rauhassa meidän elämäämme.

Aamupalveluksessa 

Kanonit tavan mukaisesti. Pyhän kanoni, jonka akrostikon on:" Martinoksen tuskien ylistäminen on 
suuri kunnia. Joosefin runo. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

"Jakaantunut jakoi kahtia jakaantumattoman | ja aurinko näki sellaisen maan, jota ei ennen ollut 
nähnyt. | Meri hukutti uhkaavan vihollisen, | mutta Israel riensi turvaan jalankäymätöntä maata 
pitkin. | Sen tähden se huusi: || Veisatkaamme Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty!"
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Troparit 

Sinä, Martinos, kestit kymmeniätuhansia tuskia Kristus Jumalan tähden ja olet nyt lähtenyt 
tuskattomaan elämään taisteltuasi hyvin. Kevennä minunkin sieluni hirveät tuskat, että voisin 
rukoustesi valistamana ylistää Sinua veisuin. 

Autuas, pyhitetty Martinos, Sinä opetit, että yksi Kolminaisuudesta, Kristuksella, yliolennollisella 
Jumalalla, on kaksi tahtoa ja kaksi toimintaa, ja hylkäsit kaikki, jotka eivät Häntä siten palvele. 

Sinä, Martinos, nuhtelit totuudellisen mielen ja uskon kaunistamana niitä, jotka järjettömästi 
sairastaen ja mielettömästi ajattelevat Kristukselle yhden tahdon. Ja iloiten Sinä huusit: 
Veisatkaamme Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka jumalalliselta luonnoltaan on näkymätön, tuli ihmiseksi Sinusta, oi nuhteeton, ja ilmestyi 
näkyväisenä pienokaisena omaten yhdessä persoonassa totisesti kaksi tahtoa ja toimintaa. Rukoile, 
että Hän pelastaisi kaikki meidät, jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme. 

3. veisu. Irmossi

"Herra, istuta Sinun pelkosi palvelijasi sydämeen | ja vahvista meitä, || jotka totuudessa huudamme 
Sinua avuksi." 

Troparit 

Täynnä jumalallista intoa Sinä, autuas Martinos, kokosit pyhän synodin ja vahvistit kirkon opin. 

Synodin keskellä Sinä, pyhittäjä, hylkäsit Pyrroksen, Sergioksen, Theodoroksen ja Kyroksen ja 
kaikki heidän laillaan lörpöttelevät. 

Roomasta väkivalloin karkotettuna Sinä, pyhittäjä, kiersit auringon tavoin levittäen oikean uskon 
säteitä ja valistaen kaikki. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Neitsyt, selittämättömästi Sinä synnytit Hänet, joka on Isän kanssa yksiarvoinen ja yhtenä 
hallitseva ja jolla on kaksi toimintaa ja kaksi tahtoa. 

Irmossi 

"Herra, istuta Sinun pelkosi palvelijasi sydämeen | ja vahvista meitä, || jotka totuudessa huudamme 
Sinua avuksi."

Katismatropari, 8.säv. 

Pienokaisesta asti Jumalalle omistautuneena ja hengellisesti kasvaen hyveissä | Sinä tulit 
kelvolliseksi apostolien seuraajaksi paimentamaan oikeassa uskossa Herran laumaa. | 
Harhaoppisten joukot Sinä, kunniakas, karkotit. | Sen tähden sinut, autuas, Jumalan innoittama  
Martinos, lopulta kruunattiin marttyyriseppeleellä kukistamattomana taistelijana. | Rukoile Kristus 
Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää 
muistojuhlaasi.

2



Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Pahoihin ajatuksiin liukastuttuani olen painanut syntien syvyyteen. | Sydämeni pohjasta huoaten 
minä huudan Sinulle, oi puhtain: | Osoita minussa armosi runsaus, laupeutesi ääretön ulappa ja 
armeliaisuutesi mittaamaton rikkaus. | Anna minulle katumus ja rikkomusten anteeksianto, että 
rakkaudella huutaisin Sinulle: | Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi 
minulle, || sillä Sinä olet ansiottoman palvelijasi toivo.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan epäoikeudenmukaisesti ristille ylennettynä | emo 
huusi valittaen: Voi rakas lapseni! | Suloinen Poikani ja Sana, kuinka kestäisin katsella tätä  
peljättävää näkyä? | Sisintäni raastaa, sydämeni on haavoilla, enkä kestä epäoikeudenmukaista 
surmaamistasi. | Mutta luonnoltasi pitkämielinen Poikani, kiiruhda nousemaan pian ylös lupauksesi 
toteuttaen, || että antaisit kunnian minullekin, synnyttäjällesi. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä teit apostoleistasi Kirkkosi uskollisia palvelijoita, | otit heidät johdatukseesi ja valmistit 
heidän avullaan pelastuksen niille, | jotka uskossa veisaavat: || Kunnia olkoon Sinun  voimallesi, oi 
Herra!"

Troparit 

Väärämielisten ihmisten epäoikeudenmukaisesti istuimeltasi karkottamana Sinä, viisas ja 
vanhurskas isä, näit paremmaksi kärsiä pahaa säilyttääksesi kirkon oikean opin vahingoitta. 

Sinä, Jumalan valitsema piispa, seisoit lakia noudattavana taistelijana rikollisten keskellä turhaan 
ahdistettuna, häväistynä ja kiusattuna, mutta säilytit mielesi vakaana. 

Autuas isä Martinos, Sinä katsoit lasten nuoliksi niiden järjettömyyden, jotka turhaan ahdistivat 
Sinua. Sinä taistelit kärsivällisesti takaa ajettuna, kahlittuna ja vankeuteen suljettuna. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton Neitsyt, synnytit jumalihmisenä kahdessa luonnossa yhden Kolminaisuudesta, 
Jumalan ja ihmisen, jolla on luontojensa mukaiset tahdot. 

5. veisu. Irmossi

"Viisautesi valolla Sinä, Herra, | johdat pois tietämättömyyden pimeydestä minut, | joka alati 
harhailen sielulleni vahingollisella tiellä. || Ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi tielle." 

Troparit 

Kunniakas isä, pyhitetyllä sanallasi Sinä selvästi vahvistit pyhää oppia ja torjuit harhaoppien parven 
kestäen maanpaon, vankeuden ja ahdistuksia. 

Sinä, pyhittäjä, et suonut luomillesi unta, enne kuin tulit Jumalan asumukseksi ja teit lopun 
harhaopin koko eksytyksestä taistellen marttyyrina.
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Raivoisien petojen tavoin viholliset raahasivat Sinua, viisas, kahlittuna pilkallisesti keskellä 
kaupunki ivaten, pilkaten ja häväisten Sinua säälimättömästi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, joka synnytit aviota tuntematta kuvaamattoman Jumalan lihassa, kuoleta minun lihani 
himot. Tee eläväksi rikkomusten kuolettama sieluni. 

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon 
syvyyttä, | mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, || ja nosta minut ylös 
turmeluksen syvyydestä!"

Irmossi 

Paha ratkesi pyhitettyjen jalkojesi edessä ja Sinun sanasi, oi jumalankantaja, tukki kavalien 
ihmisten salvattomat suut. Niin jumalallinen oppi saattoi säteillä aurinkoa kirkkaammin. 

Pyhitetty isä piispa Martinos, eksyttäjät raastoivat Sinua säälimättä ja sitoivat köysiin Sinut, joka 
sidot kaikki eksytykset ja revit rikki harhaoppien siteet jumalallisten oppiesi kahlein. 

Sinä, isä, seisoit tuomioistuinten edessä tuomiten niiden eksytyksen, jotka saarnaavat Kristuksen 
yhdestä tahdosta. Marttyyrien seppeleen ihanasti kaunistamana Sinä tulit osalliseksi heidän 
kunniastaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsytäiti, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, Sinussa purkautuivat luonnon lait, sillä 
sanomattomasti Sinä synnytit kaikkien Luojan Jumalana ja ihmisenä, kaksine tahtoineen ja 
toimintoineen. 

Irmossi 

"Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon 
syvyyttä, | mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, || ja nosta minut ylös 
turmeluksen syvyydestä!"

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun kolmantenatoista päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Martinosta, 
Rooman paavia, tunnustajaa, ja piispoja hänen kanssansa. 

Säkeitä 

Vapahtaja, Sinun lihaasi iloiten syönyt Martinos iloitsi riisuessaan lihansa. 

Kolmantenatoista kaikkien tuntema Martinos kuoli. 
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Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Maksimosta, Kyntillianosta ja Dadasta.

Säkeitä 

Ketkä nähtiin päättöminä makaamassa? Kyntillianos, Maksimos ja Dadas. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Eleutherios Persialaista. 

Säkeitä 

Eleutherios ei alistunut eksytyksen orjuuteen, vaan astui vapain suin miekan eteen. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Theodosioksen muisto. 

Säkeitä 

Kun ei Theodosios suostunut kantamaan mitään antia jumalille, hänet itsensä kannettiin miekalla. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Zoiloksen muisto. 

Säkeitä 

Puulla riippuessasi nuolen haavoittamana Sinä, Zoilos, haavoitit sen, joka tuotti turmeluksen puun 
kautta. 

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

7. veisu. Irmossi
"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus-  
uskon voimalla ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!"

Troparit 

Ne jotka riistivät Kristukselta kaksinkertaisen toiminnan ja tahdon, riistivät Sinulta, isä, istuimen 
toimittaen sinut kaukaiseen maanpakoon, mutta Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Moitteettoman uskon vartijana Sinä alistuit ajallisiin vankiloihin, pienensit harhaoppien pimeyden ja 
valistit uskovaiset veisaamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä, isä Martinos, taistelit kylmää ja pakkasta vastaan, mutta pitkissä sairauksissa Sinua hoivasi 
vahvistava armo veisaamaan Hengessä: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä, isä, hylkäsit rikollisiin asiakirjoihin luottavat Leon, Theodoroksen, Kyroksen, Sergioksen ja 
Pyrroksen ja heidän aatetoverinsa ja erotit heidät Kristuksen pyhästä kirkosta. 

Kolminaisuuden tropari 

Luonnoltaan yksi pyhä Kolminaisuus jakaantuu persooniin: kaikkivaltias Isä, Hänen kanssaan oleva 
Poika ja Pyhä Henki. Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Oi nuhteeton, Sinusta kahdessa tahdossa ja kahdessa toiminnassa selittämättömästi syntynyt pelastaa 
niin ajattelevat, kun he huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: | 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina

Troparit 

Sairauksien, kurjien karkotusten ja moninaisten kidutusten ahdistamana Sinä, isä, sait marttyyrina 
marttyyriuden seppeleen. 

Sinua, Martinos, on oikein ylistää autuaaksi Jumalan valitsemana, sillä vanhurskauden tähden 
vainottuna Sinä karkotit epäoikeudenmukaisen harhaopin. 

Sinä, Martinos, kaunistit Pietarin jumalallista istuinta ja säilytit kirkon järkkymättömänä hänen 
kalliollansa. Sen tähden olet saanut hänen kanssansa kunnian. 

Kolminaisuuden tropari 

Uskovaiset, huutakaamme yhteen ääneen jumalallisten ruumiittomien tulikielistä veisua 
Kolminaisuudelle: Pyhä, pyhä, pyhä! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, joka olet ylhäisiä sotavoimia pyhempi ja kerubeita korkeampi, tee minutkin lihan 
himoja korkeammaksi. 

Irmossi 

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: | 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"

9. veisu. Irmossi
"Sinä ylitit luonnon rajat | ja tulit meille pelastuksen portiksi, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä Sinussa 
sikisi Luoja ja Herra. || Sen tähden me Sinua lakkaamatta veisuin ylistämme."

Troparit 

Sinä, suuri Martinos, tulit pyhitetyksi papiksi, tunnustajaksi ja marttyyriksi, ja saat nyt iloita ansiosi 
mukaisesti patriarkkojen kuoroissa. Sen tähden me uskolla ylistämme Sinua autuaaksi. 

Kirkkaan auringon tavoin Sinä, Martinos, koitit idästä länteen, valistit säteilläsi kaiken maan ja 
karkotit harhaoppisten syvän pimeyden. 

Seisokaamme Jumalamme huoneessa, julistakaamme mieleltään taivaallisen isämme Martinoksen 
kilvoituksia, taistoja ja tunnustuksia ja ylistäkäämme rakkaudella häntä autuaaksi.
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Jumalalta kunnian saanut autuas isä Martinos, Sinun muistosi säteilee päivänkirkkaan tähden tavoin 
maan ääriin asti ja valistaa kaikki ne, jotka ylistävät Sinua ansiosi mukaisilla veisuilla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kuuliaisina isien äänille me tunnustamme uskoen, että Sinusta, puhdas Neitsyt, syntyi yksi 
Kolminaisuudesta kahdessa olemuksessa ja tahdossa, ja suuresti me ylistämme Sinua. 

Irmossi 

"Sinä ylitit luonnon rajat | ja tulit meille pelastuksen portiksi, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä Sinussa 
sikisi Luoja ja Herra. || Sen tähden me Sinua lakkaamatta veisuin ylistämme."

Valovir relmä. Palveluksen loppuosa, 1. hetki, ja päätös. 
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