
Marraskuun 15. 
Pyhien marttyyrien ja tunnustajien 

Guriaksen, Samonaksen ja 
Habiboksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Viisas Habibos, ihmeellinen Samonas ja kunniakas Gurias  | ovat yhtyneet uskovaisten  
juhlajoukkoon. | Voittajat karkeloivat nyt iloiten ja riemuitsevat meidän kanssamme, | sillä Jumala 
antaa marttyyrien sielujen hengellisesti nähdä, || mitä täällä tapahtuu. 

Kestettyänne sietämättömien kidutusten tuskat ja taisteltuanne urheasti  | te, kolminaisuuslukuiset  
Samonas, Gurias ja autuas Habibos, | nautitte nyt iankaikkista ja suloista ihanuutta, | jonka Kristus 
on antanut teille vaivojenne palkaksi. || Rukoilkaa hartaasti, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Te, autuaat ja pyhät, tunnustitte kolmilukuisen ykseyden  | ja hajotitte pakanoiden monijumalaisen  
käsityksen ja hullun viisauden  | heidän hulluutena pitämänsä ristin voimalla. | Sen vahvistamina te 
kestitte  || urhein mielin hirveät kidutukset. 

Autuaat, voittoisat marttyyrit, te kävitte aallottomaan satamaan, | rauhaisaan elämään ja tyyneen 
veteen  | ja siirryitte himoista vapauden iankaikkiseen ja pysyvään asuntoon. || Ansionne mukaisesti  
te saitte Jumalalta palkan tuskistanne ja palkinnon vaivoistanne.

Kunnia... 2.säv. Nunna Ikasian runo 

Edessa riemuitsee, | sillä se on saanut rikkaudekseen pyhien Guriaksen, Samonaksen ja Habiboksen 
jäännökset, | ja kutsuu Kristusta rakastavaa laumaa yhteen huutaen: | Tulkaa, marttyyreja rakastavat, 
kirkastukaa kirkkaana muistopäivänä. | Tulkaa, oi juhlaa rakastavat, ja valistukaa. | Tulkaa, nähkää 
maan päällä vaeltavat taivaalliset valistajat. | Tulkaa ja kuulkaa, minkälaisen karvaan kuoleman  
urheat sankarit kärsivät loputtoman elämän tähden. | Totuuden takaajina he pelastivat elävänä 
hautaan paiskatun neidon, |  ja heidät torjuneen saastaisen  he toimittivat armottomana murhaajana  
tuhoon. | Nyt he rukoilevat hartaasti kaikkein pyhintä Kolminaisuutta  | pelastamaan tuhosta, 
kiusauksista ja kaikista vaaroista ne, || jotka uskoen viettävät heidän muistojuhlaansa.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Mitä minä kurja kantaisin Sinulle, maailman Valtiattarelle, | paitsi kyyneleitä ja tekojeni 
tunnustuksen? | Oi Neitsyt, minä rukoilen, katso laupiaalla silmällä kurjan sieluni heikkouteen, | 
hajota himojeni pilvet ja päästä minut, Sinun palvelijasi, || minut vallanneesta pimeydestä.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun aviota tuntematon näki Sinut, Jeesus, ristille ripustettuna, | hän itki ja sanoi: | Suloinen lapseni,  
miksi jätit minut, synnyttäjäsi, yksin, | Sinä aluttoman Isän lähestymätön Valkeus? |  Kiiruhda 
osoittamaan kunniasi, että nekin, jotka kunnioittavat jumalallisia kärsimyksiäsi, || saisivat 
jumalallisen kunnian.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Haluttaessa voidaan laulaa nämä stikiirat, 1.säv. 

Oi Herran marttyyrit, | todella ihmeitten ihmettäkin ihmeellisemmäksi osoittautui maailmalle teidän  
ihmeenne, | kun te pelastitte pakanoitten lännessä epäoikeudenmukaisesti hautaan pannun  || neidon 
äidin syliin.
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Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.

Marttyyreina taistellessanne te, Jumalan autuuttamat, | otitte auliisti vastaan vihollisten kidutuksen  
ikään kuin runsaan armon. | Te ette välittäneet maallisista nautinnoista  || vaan valitsitte jumalallisen 
taipumatta rangaistusten edessä.

Liitelauselma: Pyhille, jotka maassa ovat, on Herra osoittanut ihmeellisyytensä. 

Ylistäkäämme kaikki tänään uskolla veisaten suurta ja urhoollista Guriasta  | sekä jumalallista 
Samonasta  | ja papistoon kuuluvaa suurta Habibosta, || sillä he ovat ahdistuksissa kaikkien hartaita  
puolustajia.

Kunnia... 2.säv. 

Tulkaa, kaikki marttyyreja rakastavat, | kunnioittakaamme veisuin Kristuksen sankareita, Guriasta, 
Habibosta ja Samonasta, | sillä yliluonnollisesti he toimivat ihmeissä. | He eivät ylenkatsoneet 
maasta muuttaneen neidon saamaa lupausta, |vaan pelastivat hänet käyden lainrikkoja goottilaista 
vastaan. || Kristus Jumala, pelasta heidän kauttansa hyvänä ja ihmisiä rakastavana meidän 
sielumme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Oi pyhä Jumalan Morsian ja Neitsyt, | Sinä yksin kannoit vaivattomasti kohdussasi rajoittamattoman 
Jumalan, | joka hyvyydessään tuli ihmiseksi. | Sen tähden minä rukoilen Sinua: | Vapauta minut  
minua ahdistavista himoista, || että pääsisin ahdasta ja suoraa polkua kulkien elämän tielle.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Nähdessäsi kaiken Luojan kärsivän monia häväistyksiä ja ristille ylennettynä  | Sinä, puhdas, 
huokasit sanoen: | Oi korkeasti veisattu Herra, minun Poikani ja Jumalani, | kuinka Sinä, Valtias, 
kärsit lihassa kunniattomuutta halutessasi antaa luodullesi kunnian? || Kunnia Sinun suurelle 
laupeudellesi ja alentumisellesi, oi ihmisiä rakastava!

Tropari, 5.säv. 

Kristus Jumala, Sinä olet antanut meille pyhien marttyyriesi ihmeet valtaamattomaksi muuriksi. | 
Heidän rukoustensa tähden hajota pakanoitten juonet  | ja vahvista hallitsijamme valtikka, || Sinä 
ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava.

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Puhuen kolmesta yhdessä ylistän 
heitä auliisti. 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 

Esittäen puhtaasti Kolminaisuuden jumalallista yksinvaltaa te, pyhät, hajotitte selvästi 
monivaltaisuuden usvan ja koititte idässä kirkasvaloisina tähtinä.

Loistaen selvästi hallitsevan Kolminaisuuden armoa ja osoittaen kärsivällistä kestävyyttä kolme  
tunnustajaa hävitti monijumalaisen eksytyksen. 

Hän, joka on luonnoltaan Poika, otti teidät, oi kunniakkaat, lapsiksensa ja laupiaana teki teidät Isältä 
saamansa perinnön kanssaperijiksi ja valtansa jakajiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton ja puhdas, Sinä tulit yliviisaan Viisauden majaksi, sillä Hän näki hyväksi rakentaa 
Sinun puhtaista veristäsi itselleen huoneen meidän sielujemme pelastukseksi. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kristuksen tunnustajat ja palvelijat antoivat vapaaehtoisesti ruumiinsa alttiiksi vaivoihin ja hirveisiin 
kidutuksiin. 

Oi pyhät, rukoilkaa, että meidät, jotka uskoen veisuin ylistämme taistoanne, pelastettaisiin synnin 
hirveistä aivoituksista. 

Kärsivällisinä puulle ripustettuina puhtaat marttyyrit säilyttivät hurskaasti tunnustuksensa 
vahingoittumattomana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan puhdas Äiti, Hän, joka sijoittui kohtuusi, osoitti Sinut parannusten lähteeksi. Paranna 
siis minun sieluni. 

Irmossi 

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

Katismatroparit, 1.säv. 

Julistaen puhtaan Kolminaisuuden uskoa te, viisaat, | kukistitte urheasti epäjumalten monijumalaisen 
eksytyksen uskon puolesta taistellen. | Te pelastitte myös kuoleman vaarasta hautaan elävänä 
suljetun neidon, || joka ylisti teitä autuaiksi.

Kunnia... 8.säv. 

Varusteenanne Kristuksen risti te miehuullisesti kukistitte hirmuvaltiaitten koko voiman uskon 
puolesta taistellen. | Epäjumalten koko jumalattomuuden te, pyhät, paljastitte ja auliisti saarnasitte 
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Kolminaisuudesta. | Sen tähden te ansionne mukaan saitte Häneltä voiton seppeleet, sillä te,  
maineikkaat voittajat, taistelitte lain mukaisesti. | | Rukoilkaa Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi  
rikkomusten päästön meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne.

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Sinun kohdussasi, oi Jumalan Äiti, sikisi Sinua polttamatta Viisaus ja Sana, | Sinä synnytit 
maailmaan maailman valtiaan ja kannoit sylissäsi kaiken kantajaa, kaiken ravitsijaa ja luomakunnan 
Luojaa. | Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi pyhä Neitsyt, että pääsisin rikkomuksistani, kun 
joudun Luojani kasvojen eteen. | Oi puhdas Valtiatar ja Neitsyt, anna silloin minulle apusi, sillä 
Sinä, ylistettävä, voit tehdä sen, mitä haluat.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Sinut, Karitsan, Paimenen ja Lunastajan epäoikeudenmukaisesti ristillä riippumassa, 
emo huusi Sinulle valittaen: | Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, mutta sisimpäni on 
tulessa nähdessäni ristiinnaulitsemisesi, jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi ylen hyvä 
Jumala, vihaa kantamaton Herra. | Huutakaamme uskoen hänelle: | Oi Neitsyt, ole meille 
armollinen ja anna rikkomukset anteeksi meille, jotka uskoen kumarramme Hänen kärsimyksiään.

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Armottomasti ja moninaisesti kidutettuina voittajat osoittivat kaikille vakaata kärsivällisyyttä 
huutaen yhteen ääneen: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Kolminaisuuslukuiset seppeleen kantajat valistavat kolmivaloisella soihdullaan ne, jotka viettävät 
heidän pyhää muistoansa, ja jakavat kaikille parannuksia. 

Te Jumalassa viisaat, hartaasti rientäkäämme marttyyrien valoa kantavien, loistavien jäännösten 
tykö, sillä niistä kumpuaa parannuksia niille, jotka huutavat: Kunnia olkoon, Herra, Sinun 
voimallesi. 

Jumalalliset ja viisaat tunnustajat kukistivat kaiken jumalankieltämisen tunnustaessaan 
ymmärryksen ylittävän jumalallisen taloudenhoidon salaisuuden Jumalaa julistavin kielin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, ymmärryksen ylittäen Sinä synnytit ja osoittauduit synnytyksen jälkeenkin neitseeksi. 
Suuri on Sinun raskautesi salaisuus, oi puhdas Äiti ja ainainen Neitsyt! 

5. veisu. Irmossi

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

Uskon saarnaajat saattoivat häpeään hirmuvaltiaitten voimattoman röyhkeyden säteillen selvästi 
taistojen kirkkautta. 

Marttyyrien ihmeet yltävät selvästi kaikkiin maailman ääriin ja vahvistavat kaikkia 
uskossa.Vaivaa rakastavassa elämässään saatuaan armon siemenet jumalalliset viljelivät ikään 
kuin hyvää  hedelmällistä maata. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka on ainoa hyvä ja hyvyytensä äärettömyydessä ylläpitää kaiken, näki hyväksi tulla Sinun 
kantamaksesi, oi Jumalanäiti. 

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 

Lain mukaisesti te, Jumalassa viisaat, hyvien sotureitten tavoin olitte kaikessa pidättyväisiä ja 
säilytettyänne selvästi uskon saitte jumalallisen vanhurskauden seppeleen. 

Muinoin Habakuk nousi ilmaan Herran käskystä, ja nyt hirmuvaltiaan käsiin joutunut neito 
palautettiin teidän kauttanne äidilleen, oi Jumalan saarnaajat. 

Marttyyrien arkku säteilee ihmeissä ja kumpuaa parannusten virtoja kaikille, jotka sitä lähestyvät ja 
uskoen ihailevat heidän kärsivällisyyttään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalanäiti, hengellinen Ylkä asettui Sinuun asumaan löydettyään yksin Sinut ohdakkeitten 
keskellä puhtaaksi liljaksi ja laaksojen kukkaseksi. 

Irmossi 

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

Kontakki, 2.säv. 

Te, maineikkaat viisaat, saitte korkeudesta armon ja puolustatte kiusauksissa olevia. | Sen tähden te  
pyhät pelastitte neidon karvaasta kuolemasta, || sillä totisesti te olette Edessan kunnia ja maailman  ilo. 

Iikossi 

Oi elämän antaja Jeesus, kuule taistelijoittesi rukous ja päästä minut vihollisen orjuudesta, | niin että 
minä himoista vapain sieluin ja ruumiin ylistäisin heidän pikaista apuansa. | He kiiruhtivat 
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pelastamaan apua huutavan neidon, | kun hänen äitinsä oli uskonut hänet marttyyreille huutaen: || 
Te olette Edessan kunnia ja maailman ilo.

Synaksario 

Saman kuun 15:ntenä, pyhien marttyyrien ja tunnustajien Guriaksen, Samonaksen ja Habiboksen 
muisto. 

Säkeitä 

Miekka teki lopun Samonaksesta ja Guriaksesta, ja tuli Habiboksesta. Heidän ilonsa oli tuli ja  
miekka. Viidentenätoista tuli surmasi Habiboksen , metalli toiset. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Kyntirianosta, Seleukeian piispaa, ja hurskaita 
kuninkaita Justinusta ja Teodoraa, ja pyhää uutta Tuomasta, Konstantinopolin patriarkkaa. 

Säkeitä 

Jättäessään rajoitetun elämän Tuomas löysi ansionsa mukaan rajoittamattoman elämän. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä Elpidiosta, Markellosta, Eustokhiosta ja heidän 
seuralaisiaan. 

Säkeitä 

Palkinnon toivo innosti Sinut, Elpidios, tovereinesi ja ystävinesi kestämään tulen. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Demetrioksen muisto. 

Säkeitä 

Pyövelin käden mestaama Demetrios karkeloi Herran taistelijain joukossa. 

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 

Hän, joka pelasti pätsistä Aabrahamin sukukunnan lapset, pelasti nytkin laupiaana palvelijoittensa 
välityksellä vieraalle maalle joutuneen neidon hirveästä vaarasta. 

Oi Jumalan Sana, Viisaus ja Voima, Sinun oikeudenmukaisen tuomiosi kautta pahamaineinen 
viettelijä joutui vastuuseen raa'asta epäinhimillisyydestään ja luopumaan yhtäkkiä kaikesta  
pahuudestaan. 

Luottamuksensa teihin vahvuutenaan, oi kunniakkaat, kuolleitten kanssa hautaan suljettu neito ei 
pettynyt toiveessaan, vaan sai huutaa: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 
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Jumalansynnyttäjälle

Sinä, Neitsyt, sijoitit itseesi uuden ja kirkkaan kuvastimen tavoin itseesi osuneen jumalallisen 
säteilyn kirkkauden. Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi 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 

Tänään on meille koittanut Kristuksen marttyyrien kokomaailmallinen, kirkas juhla. Se valistaa 
ihmeitten armolla ne, jotka kiiruhtavat kokoon, ja antaa hengellisen ilon niille, jotka huutavat: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Oi Herra, Sinun jumaluutesi tunnustajat kukistivat helposti kaiken jumalankieltämisen, kun eivät 
pelänneet hirmuvaltiaitten uhkaa, vaan vakaasti huusivat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Viisaat tunnustajat, jumalallisen opin puolustajat, karkottivat vihollisten joukot, sillä miekan 
surmaamina he selvästi saivat yliluonnollisen ja loistavan voiton. Kaatuessaan he kukistivat 
viholliset. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä synnytit kahdessa luonnossa tunnetun Kristuksen, joka kantoi selvästi yhdistettyä olemusta, 
kun jumaluus ymmärryksen ylittäen totisesti yhdistyi ihmisyyteen. Sen tähden me kaikki ylistämme 
Sinua, Jumalan Morsian Maria. 

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 

Te, ylistettävät, jumalallisen loistavat tunnustajat, seurasitte Vapahtajan jumalallisia ja Jumalan 
innoittamia sanoja. Iloiten te otitte ristin kantaaksenne ja astuitte elämää kantavia jälkiä. 

Kun urheat tunnustajat kävivät riemuiten kohti Kolminaisuuden valkeutta, he saivat ottaa vastaan 
kilpapalkinnot ja pääsivät asustamaan ruumiittomien joukkojen kanssa. 
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Vapahtajan viisaat ja kunnianarvoisat tunnustajat, nyt te ette enää näe kuvastimessa autuasta 
toivoanne, vaan kuvastatte seppelöityinä totuuden ihanuutta. 

Ylijumalallisen Kolminaisuuden lukuisina te, Jumalaa julistavat tunnustajat, valistuitte selvästi 
Hänen kirkkaudellaan. Hänen tähtensä taisteltuanne te saitte periä katoamattoman elämän.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsytäiti, kaiken kaunistanut Sana halusi tulla lihassa maailmaan ja asettui asumaan Sinuun, 
ainoaan kaikkia pyhempään, ja osoitti Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. 

Irmossi 

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

Eksapostilario, 2.säv. 

Kerran te, pyhät, pelastitte karvaasta kuolemasta hautaan paiskatun neidon  | ja annoitte lakia  
rikkovan goottilaisen kuolemaan. | Vapauttakaa nyt minutkin hillittömistä himoistani, || että 
kirkkaasti viettäisin valoisaa muistojuhlaanne.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Sinusta, oi Neitsyt, tuli sanomattomasti ruumiilliseksi Hän, joka jumaluudessaan kuvaamattomana 
täyttää kaiken. | Säälistä Hän tuli uudeksi Adamiksi oikaistakseen Adamin lankeemuksen. || Oi 
Jumalansynnyttäjä, rukoile Häntä, Poikaasi, meidän puolestamme.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 
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