
Marraskuun 28. 
Pyhittäjäisämme Stefanos Uuden, ja 

pyhän marttyyri Irenarhoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Pyhittäjän avuksihuutostikiirat, 6.säv. 

Nuoruudestasi asti täysin omistautuen Herralle | Sinä, pyhitetty Stefanos, irtauduit lihasta ja  
maallisista suhteista, | tulit erinomaiseksi munkiksi ja jumalallisen Hengen astiaksi. | Sulkien 
ruumiisi ahtaaseen huoneeseen | Sinä, autuas, siivitit mielesi näkemään kohti taivasta, | Kristuksen,  
Kuninkaan ja Jumalan sanomatonta kauneutta, || ja kumartaen Hänen kuvaansa Sinä kilvoittelit 
vakaasti. 

Pyhitetty Stefanos, | Sinä munkkien perusta ja marttyyrien kaunistus, | paastottuasi Herran tavoin 
neljäkymmentä päivää vankilaan suljettuna | Sinä valmistauduit taistoon. | Niin armottomat kävivät 
petojen tavoin kimppuusi | ja epäoikeudenmukaisesti Sinua raahaten löivät Sinua | ja panivat  
rikollisten joukkoon Sinut, joka kilvoittelit vakaasti || ja nyt rukoilet meidän sielujemme puolesta. 

Oi pyhittäjäisä, | rikollinen kansa totellen rikollisen kuninkaan rikollisia käskyjä | kivitti Sinua  
armotta, niin kuin ensimmäisenä kilvoitelluttakin, | ja murskasi pyhän pääsi. | Kaduilla Sinua raa'asti 
raahaten | he vielä levittivät Sinun sisälmyksesikin, oi autuas, | säälimättä Sinua kuoleman  
jälkeenkään. | Oi miehuullisuuttasi! Oi mielenlaatuasi! | Oi suurta kärsivällisyyttäsi! || Niiden kautta 
Sinä, Stefanos, saavutit kuihtumattoman seppeleen.

Ja marttyyrin stikiira, 6.säv. 

Uskovaiset, ylistäen velvollisuutemme mukaan puhtaan kilvoittelijan taistoja | ja Kristuksen soturin 
tuskia huutakaamme Herralle: || Hänen rukouksiensa tähden päästä meidät kaikesta hädästä. 

Sinä sait Jumalalta suuren rauhan | taisteltuasi ja käytyäsi läpi hirveyksien myrskyn, | oi autuas  
Irenarhos, || urhea soturi ja Sinua ylistävien esirukoilija. 

Oi autuas marttyyri Irenarhos, | Sinun kanssasi kilvoitteli naisten kuoro | ja lasten jumalallinen  
joukko | rinnallanne jumalallinen Akakios, | joka kärsivällisesti kesti taiston || ja heikensi eksytyksen.

Kunnia... 6.säv. Stouditeksen runo 

Suuren profeetta Samuelin tavoin Sinut, pyhitetty Stefanos, | omistettiin Jumalalle pienokaisesta  
asti, | ja nousten vuorelle Sinä olit Hänen mieleisensä ainutlaatuisesti. | Mutta taistoon Sinä 
varustauduit miehuullisesti, | kestit Hänen kuvansa tähden kärsivällisesti karkotuksia ja ahdistuksia, | 
ja pysyit kestävänä kahleissa ja vankiloissa. | Maassa raahattuna, lyötynä, kivitettynä ja pääsi 
murskattuna | Sinä sait Kristus Jumalalta seppeleen. | Rukoile, että Hän päästäisi himoista, 
kiusauksista ja tulevasta ahdistuksista meidät, | jotka rakkaudella vietämme aina kunnioitettavaa  
muistoasi, || ja pelastaisi meidän sielumme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Ei kukaan, joka rientää luoksesi, oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, | joudu lähtemään häpeissään 
luotasi, | vaan se, joka pyytää armoa, || saa lahjan, joka hyvin täyttää anomuksen! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään muinoin oman karitsansa ristille ylennettynä | tahraton emo, viaton Valtiatar, valitti  
äidillisesti ja huusi hämmästyneenä: | Oi suloisin Lapseni, mikä on tämä uusi ja ihmeellinen näky? |  
Kuinka kiittämätön kansa vei Sinut Pilatuksen tuomioistuimen eteen | ja tuomitsi kuolemaan Sinut,  
ihmisten elämän? || Mutta veisuin minä ylistän sanomatonta alentumistasi, oi Sana.  
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Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 8.säv. 

Pyhittäjäisä, Sinä säilytit vahingoittumattomana kuvan mukaisuuden, | kun miehuullisesti puolustit 
Kristuksen kuvaa | etkä alistunut Likanimisen uhkailuihin, | vaan surmasit hänet Hengen miekalla. | 
Kun Sinulla, paljon taistellut Stefanos, sen tähden on uskallus Jumalan edessä, || varjele laumaasi 
kaikilta harhaopeilta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Mikä on tämä näky, | jonka olen saanut silmiini, oi Valtias? | Sinutko, joka pidät koossa koko  
luomakunnan, on ripustettu puulle? | Ja Sinutko, joka annat kaikille elämän, surmataan? | Näin sanoi 
Jumalansynnyttäjä itkien, kun näki ristillä riippumassa || hänestä sanomattomasti esiin loistaneen 
Jumalan ja Ihmisen.

Pyhittäjän tropari, 4.säv. 

Harjoiteltuasi kilvoitellen vuorella | Sinä, autuas, tuhosit hengellisten vihollisten joukot ristin  
aseella. | Sitten Sinä miehuullisesti varustauduit taisteluun | ja surmasit Likanimisen uskon miekalla. 
|| Molemmista syistä antoi Jumala Sinulle seppeleen, oi autuas pyhittäjämarttyyri Stefanos. 

Kunnia... Marttyyrin tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman 
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari ja päätös 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja seuraavat kaksi pyhien kanonia 
Pyhittäjän kanoni, jonka akrostikon on: Kristus kruunaa Sinut, autuas, marttyyrien seppeleellä. 
Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaaajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu." 

Troparit

Iloisena Sinä, autuas, vaelsit kilvoituksen ahdasta polkua, marttyyriuden avaruudella Sinä teit 
ahtaaksi vihollisten kiihkon ja sait periä rajoittamattoman elämän. 
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Annan nimeä kantava, ennen hedelmätön juuri kantoi hedelmänään Sinut, oi viisas, niin kuin kerran 
Samuelin, ja antoi Sinut lahjaksi Jumalalle siten ilmaisten elämäsi armoa. 

Pyhittäjä Stefanos, pyhitetysti Sinä astuit munkkien jumalalliseen joukkoon ja loistit kirkkaan 
tähden tavoin salaisesti valistaen hyvein uskovaiset. 

Sulkemalla ruumiisi ahtaaseen asumukseen Sinä, viisas, siivitit mielesi kohti taivaallisia ja niin 
Sinä saavutit hyvin nousemalla avaruuden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylistäkäämme me, pyhitetty kansa, pyhin äänin läpikäymätöntä porttia, puhtauden puhdasta 
temppeliä, naisten joukossa ihanaa, pyhää Valtiatarta. 

Marttyyrin kanoni, jonka akrostikon on: Sinä, marttyyri, jaat minulle rauhaisaa armoa. 
Teofaneksen (runo).

1.veisu  (Samat irmossit kuin edellisessä, pyhittäjän kanonissa)

Troparit 

Oi taisteluja Irenarhos, rauhoita minun mieleni elämän viettelyksistä ja minua kiusaavista himoista, 
ja suo minun otollisesti ylistää tyyntä muistoasi. 

Oi autuas Irenarhos, saatuasi pyhän voiton seppeleet Sinä siirryit maasta taistottomaan rauhaan, 
valkeuteen ja totiseen elämään. 

Oi marttyyri Irenarhos, verivirroilla Sinä sammutit vainoojien liekin ja kastelit uskovaisten mielen 
jumalisesti kasvamaan iankaikkisen elämän rakkauden kukkia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Jumalan vastaanottanut maja, joka synnytit kohtuusi sijoittuneen sijoittumattoman 
Sanan, vapauta minut minua ahdistavasta pahuuden hirveästä aallokosta. 

3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Troparit 

Jumalaa kohti pyrkimisen kaunistama mielesi, oi isä, osoittautui ihanaksi, totisesti kaikkinaisen 
armon täyttämäksi ja osalliseksi jumalallisesta kirkkaudesta.

Suudellen Kristuksen ja Hänen synnyttäjänsä puhdasta kuvaa Sinä, autuas, inhosit jumalattoman 
kuninkaan jumalatonta käskyä jumalallisen Hengen voimalla. 

Kahliten rautoihin Sinut, autuas Stefanos, jolla oli rautainen sydän, tuo mieletön toimitti 
vankeuteen Sinut, uskovaisten opin vartijan. 
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Urheamielinen, autuas Stefanos, selvästi olivat jalkasi ihanat, kun Sinä loistavasti astuit 
marttyyriuden polkua ja murskasit vihollisten pään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, ainoasta puhtaasta, tuli ylijumalallinen Sana lihaksi, niin kuin itse tietää, ja pelasti meidät,  
jotka kumarramme Hänen sääliväistä, jumalallista alentumistansa. 

3. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi

Troparit 

Oi autuas, voittoisa, urhea marttyyri, jumalallisen voiman vahvistamana Sinä kävit rohkeasti kilpaan 
kestäen vihollisten kidutukset ja silvonnan. 

Kristus, taiston suuri asettaja, antaa Sinulle, marttyyri, voiman tuhota eksytyksen ja saattaa häpeään 
vihollisen, joka kerskaa häpeämättömästi ja pauhaa turhanaikaisesti. 

Väkevästi taisteltuaan ja jumalallisen Hengen voimalla kestettyään kidutukset ja kahleet pyhien 
kuoro tuhosi miehuullisin tuskin pahuuden päämiehen käärmeen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylistäkäämme veisuin Mariaa, puhdasta palatsia ja jumalallisia portaita, joiden Jaakob selvästi näki 
ulottuvan maasta taivaan korkeuteen. 

Irmossi 

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Pyhittäjän katismatropari, 4.säv. 

Sinä, Stefanos, osoittauduit munkkien esikuvaksi | ja ilmenit taistelijoitten kaunistukseksi  
molemmin tavoin ihanana. | Sen tähden Sinä, ylistettävä isä, saitkin sekä pidättyväisyyden että  
taistelun seppeleen. | Oi Stefanos, rukoile hartaasti Kristusta meidän puolestamme, || jotka Sinua 
veisuin ylistämme. 

Kunnia... Marttyyrin katismatropari, 4.säv. 

Maa ja vesi saivat jakaa kärsivälliset taistosi, oi urheamielinen kilvoittelija. | Niiden kautta Sinä, 
autuas, hajotit eksytyksen pauhun ja sait periä kaikkien marttyyrien kanssa iankaikkisen kunnian. || 
Oi autuas Irenarhos, rukoile Kristusta kaikkien Sinua kunnioittavien puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Oi ylen pyhä Valtiatar, | hirveyksiin joutuneitten turva, rikkoneitten sovitus Jumalan edessä, |  
varjele kaikista vaaroista, ihmisten pahuudelta, | kauhealta kadotukselta ja himojen  
kunniattomuudelta meitä, || jotka vakain uskoin aina kutsumme avuksi Sinua, veisuin ylistettävää 
Neitsyttä. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Seisten ristin juurella Sinä, Neitsyt, | huusit tuskaisesti huoaten ja katkerasti itkien Pojallesi ja 
Jumalalle: | Voi, suloisin! Kuinka kestät lainrikkojamiesten potkut, | naulojen lävistyksen ja  
pahantekijäin kuoleman? | Selvästi haluten valmistaa ihmissuvulle pelastuksen. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! |  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, | puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 

Troparit 

Säteillen Hengen valkeutta Sinä, Jumalan innoittama isä, annoit Herrasi ja Jumalasi mukaisesti 
jumalallisen rukouksen kautta sokeille valon. 

Autuas isä Stefanos, Sinä säteilit kaukaa merihädässä oleville ja ohjasit jumalallisella armolla heidät 
tyyneen satamaan, kun he uskoen kutsuivat Sinua avuksi. 

Pyhän teurasuhrin tavoin Sinut, Stefanos, kannettiin Hänelle, joka uhrautui Sinun tähtesi, ja Sinä 
pääsit riemuiten lepoon esikoisten majoihin. 

Sinun puhdas sanasi, oi marttyyri, osoitti täysin terveeksi ennen puoleksi kuivettuneen, joka 
hämmästyi Sinulle korkeudesta runsaana annettua armoa ihmisten hoivaamiseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinuun, oi nuhteeton, minä olen pannut pelastukseni toivon, Sinun suojaasi minä turvaan. Neitsyt, 
tule avukseni ja päästä minut hirveyksistä. 

4. veisu. Marttyyrin kanoni.

Troparit 

Jumalan lain vahvistamana ja säilyen vahingoittumattomana Sinä, autuas, juoksit lain mukaisesti, 
kilvoittelit lain mukaisesti ja sait seppeleen lain mukaisesti. 

Kun Sinä, kunniakas, et halannut uida eksytyksessä, Sinä ymmärtäväisesti iloiten etenit Jumalan 
tuntemiseen, ja saaden hengellisen valkeuden osoittauduit valistajaksi.

Autuas marttyyri Irenarhos, syvyys ei Sinut saadessaan Sinua peittänyt, koska tunsi Sinut Kristuksen 
jumalallisten kärsimysten totiseksi todistajaksi. 

Te veisuin ylistettävät voittajat ette kieltäneet Kristusta uhrattuina, uhriksi kannettuina, raastettuina 
ja tulen joka puolelta polttaminakaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, nuhteeton säilyit synnytyksen jälkeen neitseenä, jollainen olit ennen synnytystäkin, sillä Sinä 
synnytit Jumalan ja Sanan, joka Sinun välitykselläsi lunasti meidät. 
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5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, | syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit 

Kilvan asettaja, ainoa Jumalamme vahvisti Sinut, pyhittäjä Stefanos, murhaajia vastaan ja kruunasi 
marttyyrikunnialla totisesti askeettisen vaivannäkösi. 

Kunniakkaasti taistellessasi Sinä, marttyyri, löysit vankiloista marttyyrikumppanien joukon. 
Ympäröidessään Sinua niin kuin tähdet laskematonta aurinkoa, he kirkastivat Sinua entisestään. 

Jumalallisin, pyhitetyin sanoin me ylistämme autuaiksi tunnustajia ja jumalallisten kärsimysten 
seuraajia, kolmeasataa neljääkymmentä kahta, jotka taistelivat jumalankieltäjiä vastaan. 

Pyhittäjien kunniakas joukko kesti Kristuksen kuvan tähden hiusten pilkkaavan riiston, korvien 
leikkaamisen ja jumalallisten käsien ja jäsenten polttamisen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ylen pyhä, Sinä ainoa, joka totisesti olet synnyttänyt maan päälle ylen pyhän Jumalan, pyhitä ja 
pelasta välitykselläsi meidät, jotka aina julistamme, että Sinä olet Jumalansynnyttäjä. 

5. veisu. Marttyyrin kanoni.

Troparit 

Urhoollisen marttyyrin kestävän kärsivällisyyden miekka haavoitti vihollisen, joka joutui hänen 
kantapäittensä alle, osoittautui naurettavaksi ja joutui häpeään. 

Profeetan mukaisesti Sinun jalkasi, oi marttyyri, pysyi suoralla polulla, kun Sinä vakain mielin 
kukistit marttyyriuden kaunistamana juonittelijan. 

Marttyyri Irenarhos, pahuudettomaksi ja nuhteettomaksi osoittautuen Sinä hylkäsit vainoojien 
pahuuden ja päästyäsi veren kautta loppuun sait katoamattomuuden seppeleen.

Jumalansynnyttäjälle 

Kun profeettain Jumalan kirkastama kuoro kaukaa käsitti salaisesti jumalallisen synnytyksesi 
sanomattoman syvyyden, oi Neitsyt, Jumalan Morsian, se edeltä kuvasi Sinua pyhin vertauskuvin. 

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta." 

Troparit 

Pahuuden keksijä ei voinut kestää Sinun sanojesi voimaa, Stefanos. Sen tähden eksyttäjä toimitti  
Sinut raa'asti kahleisiin, rankaisuihin ja väkivaltaiseen kuolemaan. 
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Jaloista armottomasti ripustettuna ikään kuin tulessa paistuva leipä Sinut, Paulos, kannettiin  
polttouhrina Jumalalle ja Sinä tulit otolliseksi elämään marttyyrien joukossa. 

Lain mukaisesti taistelivat Efesoksessa yhdessä vangitut ja hukkumalla elämän jättäneet 
kolmekymmentä kahdeksan pyhittäjämunkkia. Ylistäkäämme heitä uskolla ja rakkaudella autuaiksi. 

Oi ylistettävä, maineikas Petros, vakaasti Sinä vastustit tuomaria ja pidit parempana kuolla ruumiisi 
kauttaaltaan haavoilla Kristuksen, ainoan kuolemattoman tähden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylistäkäämme järkkymättömin sydämin autuaaksi ainoaa veisuin ylistettävää, ihanaa naisten 
joukossa, Jumalan synnyttäjää, kristittyjen sortumatonta muuria, puhdasta Valtiatarta. 

6. veisu. Marttyyrin kanoni.

Troparit 

Oi pyhitetty Irenarhos, elämänalkuisen käden ohjaamana Sinä nousit vesille ja pelastuit niiden kautta 
upottaen vainoojien epäjumalat kestävällä rukouksella. 

Ostaen pienellä suuren pyhitetyt naiset antautuivat kidutuksiin ja kuolettivat hengessä Eevan 
viettelijän, pahuuden ruhtinaan, käärmeen. 

Pyhät riemuitsevat lapsukaiset kannettiin totisesti uhratulle Karitsalle puhtaina hyväntuoksuisina 
lahjoina ja kokonaisuhreina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsytäiti, katso, nyt on Sinun puhtaista veristäsi tullut lihaan Herra, joka yhdistyi muuttumatta 
ihmisiin toimittaakseen sanomattomassa armossaan meidän pelastuksemme. 

Irmossi

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös  turmeluksesta." 

Kontakki. 4.säv. 

Tänään kirkko viettää Sinun muistosi riemuisaa juhlaa | ja ylistäen Sinua uskolla huutaa: || Oi 
jumalallinen Stefanos, Sinä pyhittäjien kerskaus! 

Iikossi 

Totisesti on sanoma uroteoistasi, jotka teit ihmeellisesti, | levinnyt kaikkeen maahan, oi viisas 
pyhittäjämarttyyri. | Sen tähden minä rukoile Sinua: | Kun Sinulla, pyhittäjä, on uskallus Jumalan  
edessä, | rukoile, että Hän antaisi minulle otollisen sanan ylistääkseni taistoja, | jotka kestit niin 
näkyväisten kuin hengellistenkin vihollisten taholta. | Ensin Sinä kukistit ja kuoletit kilvoituksella  
lihan kaikki liikkeet, | ja sitten voitit hirmuvaltiaan taistelussa, || Sinä pyhittäjien kerskaus. 
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Synaksario 

Saman kuun 28:ntena päivänä, pyhittäjäisämme ja tunnustajan Stefanos Uuden muisto. 

Säkeitä 

Stefanos, kun puu haavoitti pääsi, Sinä saavutit aivan oikein vanhenemattoman seppeleen. 

Kahdentenakymmenentenä kahdeksantena murskattiin uuden Stefanoksen pää. 

Samana päivänä kuoli pyhä Andreas, jota raahattiin maassa pyhien ikonien kumartamisen takia. 

Säkeitä 

Maasta minut on luotu, maa minut surmatkoonkin, sillä minä Andrea kunnioitan sen Luojan 
kuvauksia. 

Samana päivänä kuoli pyhien ikonien takia hakattu pyhä Petros. 

Säkeitä 

Vaikka Petrosta lyötiinkin ikonien tähden, hänen lihansa havaittiin kiviseksi. 

Samana päivänä kuoli pyhä Anna, jota piestiin, että hän todistaisi pyhää Stefanosta vastaan. 

Säkeitä 

Ruoskin ankarasti lyödyn Annan Kristus oikein osoitti kruunatuksi. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja, jotka kärsivät marttyyrikuoleman pyhän 
Stefanoksen kanssa pyhien ikonien tähden. 

Säkeitä 

Kunnioittaen Sinun lihasi kuvaa, oi Sana, pyhät kuolivat väkivaltaisella tavalla. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Irenarhosta ja hänen kanssaan seitsemää pyhää 
naista. 

Säkeitä 

Murhaava miekka saattoi Irenarhoksen Sinun joukkoihisi, oi rahan hallitsija ja Vapahtaja. 
Miekka osoitti Sebastian kaupungissa seitsemän kunnianarvoista naista kuolleiksi. 

Pyhät marttyyrit, piispat Timoteos ja Teodoros, papit Petros, Ioannes, Sergios, Teodoros ja 
Nikeforos, diakonit Basileios ja Tuomas, munkit Hieroteos, Daniel, Hariton, Sokrates, 
Komasios ja Eusebios sekä Etimasios surmattiin Tiberiupolissa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Kaiken toimittava tahto ilmoitti Sinulle autuaan lopun. Sen tähden Sinä antauduit entistä enemmän  
kilvoitukseen ja kävit kunniasta kunniaan Kristuksen, kaikkien Jumalan tähden surmattuna. 

Ensiksi taistelleen nimen kantajana Sinä sait kunniankin hänen kanssaan, sillä Sinua kivitettiin,  
raahattiin maassa ja piestiin armottomasti, Sinä täytit maan verelläsi ja luovutit iloiten sielusi 
Jumalalle. 

Kun Sinua, Stefanos, armottomasti raahattiin kaupungin toreilla, Sinä tasoitit uskovaisille  
marttyyriuden polun. Sitä vakaasti kulkien he pääsivät selvästi taivaalliseen kaupunkiin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhitetyt profeetat ennustivat selvästi Sinun puhtaan synnytyksesi salaisuuden, oi viaton, ja nyt me 
käsittäessämme hartaasti sen toteutumisen jumalisesti ylistämme Sinua autuaaksi. 

7. veisu. Marttyyrin kanoni.

Troparit 

Erottaen mielesi lihan rakastamisesta Sinä, autuas ja viisas, poltettuna ja liekeissäkin huusit 
nuorukaisten veisua: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Autuas on lasten jumalallinen joukko ja naisten seitsenlukuinen pyhä kuoro, sillä lujina yhdessä 
kestettyään silpomisen, tulen ja kidutukset he tulivat otollisiksi taivaan hyvyyksiin.

Pelkkä avuksi kutsumisesi karkottaa pahuuden henget, sillä ne tuntevat Sinut, Irenarhos, Kristuksen 
kukistumattomaksi taistelijaksi, joka hartaasti veisaat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, herätä minut, joka olen välinpitämättömyyden vallassa, toteuttamaan jumalallisia tekoja 
ja vahvista minut aina hirveää sotaa käyviä vihollisia ja minua kiusaavia vastustavia ajatuksia 
vastaan. 
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8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken  
ylistämme kaikkina aikoina." 

Troparit 

Raivoisien petojen tavoin vangitsivat Kristuksen karitsan ja pilkkasivat, surmasivat ja rikollisten 
joukkoon hautasivat ne, jotka elävät rikollisuudessa iankaikkisesti. 

Oi paljon taistellut seppeleen kantaja, marttyyrien ja kaikkien pyhittäjien kunnia, vihollinen 
murskasi raa'asti Sinun pääsi, jonka Jumala korkeuksissa seppelöi voiton seppeleellä. 

Kärsivällisesti vastustaen vainoojaa Jumalassa viisas Andreas tuli täyteen haavoja. Armotta 
surmattiin vanhurskas, joka nyt veisaa Herralle Kristukselle iankaikkisesti. 

Oi paljon taistellut Stefanos, pyhäksi huoneeksi tulleena sydämeesi asettui asumaan Hän, joka lepää 
kaikissa pyhissä, kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minä rukoilen Sinua, Jumalan armoittama Neitsyt: Pese Poikasi, Jumalan kyljestä vuotaneella 
jumalallisella verellä pahan synnin minuun jättämä saasta. 

8. veisu. Marttyyrin kanoni.

Troparit 

Verivirtoja vuodattaen ja kidutusjäljet kaunistuksenasi Sinä, oi Irenarhos, pääsit Voiton Antajan 
eteen ja sait Häneltä voittopalkinnon. 

Autuas Irenarhos, voittoisa marttyyri, Kaikkivaltiaan rakkauden ylentämänä Sinä painoit maahan 
vainoojien korskeuden ja masensit epäjumalain pauhun. 

Marttyyri Irenarhos, suo minulle jumalallinen sääli ja pelasta minut kiusauksista ja vaaroista, kun  
minä hartaalla uskolla kunnioitan Sinua ja turvaan Sinun suojaasi. 

Jumalansynnyttäjälle

Iloitse, Sinä pyhä, Jumalan astuma vuori! Iloitse, Sinä sanomattomien asioitten ilmaisu, peljättävä 
sanoma ja vaikeasti erottuva näky! Iloitse, Neitsyt, langenneitten uusi kutsu!

Irmossi 

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. | Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina."

10



9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme." 

Troparit 

Oi Jumalan innoittama, nyt Sinä iloitset nähdessäsi enkelten ja kaikkien patriarkkojen, pyhittäjien, 
profeettain, apostolien ja vanhurskasten joukot. Heidän joukossaan eläessäsi muista ja puolusta 
meitä, jotka maan päällä vilpittömästi ylistämme Sinua autuaaksi. 

Oi paljon taistellut marttyyri Stefanos, ihmeitten ja pyhien haavojen kirkkaus teki Sinut valkeuden, 
aamun koiton, suuren auringon ja tähtien täyttämän taivaan kaltaiseksi, ja Sinä kirkastat totisesti 
kaikkien Sinua ylistävien mielen. 

Isä Stefanos, marttyyrien kaunistus ja pyhittäjien kerskaus, ensin Sinä kukistit pimeyden ruhtinaat 
pidättyväisyyden lujassa kilvoituksessa ja lopulta lujana taistellen tuhosit ne tyystin. 

Oi Jumalan autuuttama, Sinun kunniakas muistosi valistaa tänään Hengen armolahjojen valistavin 
sätein maan täyteyden. Valista ja pyhitä meidätkin, jotka riemuiten nyt vietämme juhlaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan armoittama, Sinä valkeuden astia, pyhien marttyyrien totinen vahvistus ja kaikkien 
pyhittäjien kerskaus, pelasta uhkaavista vaaroista ja vihollisten hyökkäyksestä meidät, jotka 
veisuin Sinua ylistämme. 

9. veisu. Marttyyrin kanoni.

Troparit 

Jumalassa viisas Irenarhos, Sinä saavutit toiveista korkeimman ja viimeisen ja tulit osallisuuden 
kautta Jumalaksi veisaten ruumiittomien kanssa: Pyhä, pyhä, pyhä on kaiken tekevä ja kaikki 
voimallinen Kolminaisuus!

Sinä, kunniakas, pääsit linnustajain pauloista ja pääsit lepoon taivaan pesään. Taistelutovereinesi 
Sinut liitettiin marttyyrien sotavoimiin. Sen tähden me kunnioitamme ja riemuisasti vietämme  
teidän muistoanne. 

Voimanasi ja väkevyytenäsi Kristus Sinä kuljit halki kidutusten kauhea meren ja saavutit ylhäiset 
satamat ihanana, Hengen valistuksen runsaasti ympäröimänä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Neitsytäiti, kun emme kykene käsittämään Sinun synnytyksesi käsittämätöntä 
ihmettä, me kunnioitamme sitä vaieten ja ylistämme Sinua, ainoata autuaaksi ylistettävää ja naisten 
joukossa ihanaa. 
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Irmossi 

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme." 

Pyhittäjän eksapostilario, 3.säv. 

Sinä, Stefanos, sait Kristukselta kaksinkertaisen seppeleen, | sillä suunnattomasti Sinä kilvoittelit ja  
tulit marttyyriksi | kunnioittaessasi Hänen ja kaikkien pyhien ikonia. || Muista heidän kanssansa  
meitäkin. 

Pyhittäjän toinen eksapostilario, 3.säv. 

Sinä, Stefanos, saatoit jumalankieltäjinä häpeään ne, jotka eivät kumarra Kristuksen ikonia, | ja sait 
kaunistukseksesi marttyyriuden ihanuuden ja merkit. || Sen tähden me uskolla aina ylistämme Sinua  
autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Oi puhdas ja viaton Valtiatar, | ainoa aviota tuntematon, Kuningatar ja Hallitsijatar, | rukoile  Sinusta  
syntynyttä Lunastajaamme, | että Hän pelastaisi maailman || kaikesta pahasta ja ahdistuksesta. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... Pyhittäjän stikiira, 3.säv. 

Äitisi kohdusta asti uuden Samuelin tavoin Jumalalle omistettuna | Sinä, Stefanos, osoittauduit  
nimesi mukaisesti uskovaisten seppeleeksi, | jumalisuuden sauvaksi ja perustukseksi | ja jumalallisen  
Hengen puhtaaksi asumukseksi. || Rukoile meille, jotka Sinua kunnioitamme, suurta armoa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 3.säv. 
Jumalansynnyttäjä, kaikkien rukoilevien puolustus, | Sinuun me uskallamme, Sinussa me  
kerskaamme, | Sinussa on koko toivomme. || Rukoile Sinusta syntynyttä kurjien palvelijaisi puolesta! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 3.säv.

Oi viaton, | miekka lävisti sydämesi, kun näit Poikasi ristillä ja huusit: | Älä osoita minua 
lapsettomaksi, Poikani ja Jumalani, || joka säilytit minut synnytyksen jälkeenkin neitseenä! 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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Huomautus 
Samana päivänä, marraskuun 28:ntena, juhlitaan myös Tiberiupolissa (nykyinen Strumnitsa tai 
Strumica Julianus Luopion aikana, vuonna 361, taistelleita viittätoista marttyyria, joiden nimet 
ovat: piispat Timoteos ja Teodoros, papit Petros, Ioannes, Sergios, Teodoros ja Nikeforos, diakonit 
Basileios ja Tuomas, munkit Hieroteos, Daniel, Hariton, Sokrates, Komasios ja Eusebios. 
Nikodemoksen Synaksaristeksen mukaan heihin kuului myös kuudestoista, Etimasios. Heidän 
elämäkertansa on kirjoittanut Bulgarian arkkipiispa Teofilaktos. Niitä varten, jotka haluavat viettää 
heidän muistoaan, julkaisemme myös heidän troparinsa ja kontakkinsa. 

Tropari, 3.säv. 

Tiberiuksen kaupungilla on suurena kerskauksenaan ja turvanaan | viisitoista piispaa, pappia ja 
leviittaa, | sillä torjuen epäjumalain eksytyksen he osoittautuivat jumalattomien voittajiksi. |  
Pyyhkien pois pahojen henkien joukot || he lahjoittavat uskovaisille terveyttä. 

Kontakki, 4.säv. 

Tänään loistavat Kristuksen viisitoista voittajaa, | Tiberiuksen kaupungin vahvat suojelijat  
kirkkaitten tähtien tavoin, | kuulut piispat Timoteos ja Teodoros, | sekä Eusebios, Komasios ja  
jumalallinen Sokrates || yhdessä kymmenen taistelutoverinsa kanssa säteillen kaikille ihmeitten 
valkeutta. 
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