
Kesäkuun 17. 
Pyhien marttyyrien Isauroksen, 
Basileioksen, Innokentioksen, 

Hermeiaksen, Feliksin ja 
Peregrinoksen, sekä pyhien 

marttyyrien Manuelin, Sabelin ja 
Ismaelin muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Pyhän Isauroksen ja hänen kumppaniensa avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Tuskien vallassa ja vaivojen ahdistuksessa, | vankilaan suljettuina, miekalla silvottuina | ja 
väkivaltaisen kuoleman kärsiessänne te ette kieltäneet Kristusta | ettekä osoittaneet kunnioitusta  
epäjumalille. | Sen tähden te, autuaat, tulittekin otollisiksi taivalaliseen kirkkauteen || ja rukoilette nyt 
Herraa kaikkien puolesta. 

Ylistettäköön uskolla autuaiksi kunniakasta Isaurosta ja vakaata Innokentiosta, | jumalallista  
Basileiosta, ihmeellistä Feliksiä, | kuulua Hermeiasta sekä Peregrinosta, | jotka tekivät maan 
taivaaksi ihmeitten jumalallisella kirkkaudella Herran palvelijoina. || He karkottavat alati meidän 
sielujemme kärsimykset. 

Teidän arkkunne on osoittautunut parannusten armolahjoja kumpuavaksi lähteeksi, | josta me 
ammennamme terveyttä himoihimme | ja täydellistä sairauksista vapautumista joka päivä ylistäen 
teitä, puhtaat suurmarttyyrit, | te ruumiittomien vertaiset Herran palvelijat || ja meidän sielujemme  
esirukoilijat. 

Pyhien Manuelin ja hänen seuralaistensa stikiirat, 4.säv. 

Kirkkaiden tähtien tavoin te, kunniakkaat, maineikkaat voittajat, | valistatte jumalallisella  
kirkkaudella maailman ääret | poistaen pahojen henkien, turmelevien himojen ja vaarojen pimeyden. 
|| Sen tähden me olemme tänään kokoontuneet kirkasta, valoisaa ja pyhää juhlaanne. 

Kunnioitettakoon pyhitetyin sävelmin ihailtavaa Manuelia, | autuasta Sabelia ja viisasta Ismaelia, | 
sillä vihollisten edessä he pyhästi julistivat luomatonta Kolminaisuutta | ja sammuttivat  
monijumalisen eksytyksen verivirroillaan || saaden kuihtumattoman kunnian. 

Autuaat, nimekkäät Manuel, Ismael ja Sabel, | ymmärtäväisesti te saatoitte häpeään rikollisen 
hallitsijan, | joka rikollisesti käski teitä osoittamaan järjetöntä kunniaa elottomille jumalille. | 
Kärsivällisesti taisteltuanne ja lain mukaisesti voiton seppeleet saatuanne || te nyt rukoilette 
maailman puolesta. 

Kunnia... 8.säv. Anatolioksen runo 

Rakastaessaan vilpittömästi Sinua, Jumalan Sana, | kunniakkaat marttyyrit jättivät tulen palvonnan  
ja kaldealaisten maan | ja saivat Sinun valistuksesi. | Uskon asein varustautuneina kunniakas Manuel, 
iäti muistettava Sabel ja ylen autuas Ismael | saattoivat häpeään hirmuvaltiaan  Ioulianoksen ylistäen 
veisuin Sinua Isän ja Hengen kanssa, || ja nyt he rukoilevat pelastusta meidän sieluillemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Iloitse, Sinä koko maailman kerskaus, | iloitse, Sinä Herran temppeli! | Iloitse, Sinä varjoisa vuori! |  
Iloitse, Sinä suojapaikka! Iloitse, Sinä kultainen lampunjalka, | oikeauskoisten puhdas kunnia! | 
Iloitse, Maria, Kristus Jumalan Äiti! | Iloitse, Sinä paratiisi! | Iloitse, Sinä jumalallinen pöytä! Iloitse, 
Sinä maja! | Iloitse, Sinä kultainen manna-astia! || Iloitse, Sinä kaikkien toivo!
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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 esiinloistaneen 
Jumalan ja Ihmisen.

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 oktoehoksen kanoni ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon 
on: Marttyyri Isauros, ole minulle suopea. Ja Jumalansynnyttäjän tropareissa: G(r)egorioksen (runo) 
(r puuttuu, koska veisuja on kahdeksan). 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Oi marttyyri, taivuta suopea Jumala ja Vapahtaja armahtamaan minua ja pelastamaan minut 
hirveistä hyökkäyksistä uskolla turvatessani suojaasi. 

Kauheitten rikkomusten ahdistamana ja monien vaarojen uhkaamana minä huudan: Jumalassa viisas 
Isauros, auta minua hädässäni ja pelasta minut. 

Taisteltuasi lain mukaisesti Kristuksen tähden Sinut annettiin kaupungillesi nukkumattomaksi 
vartijaksi. Kunniakas Isauros, tule niidenkin suojaksi ja puolustukseksi, jotka Sinuun turvaavat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Havaittuaan minut alastomaksi hyveitten vaatteista Beliar haavoitti minua hekumain nuolella. Sinä, 
joka synnytit parantajan, jumalan, paranna minun sieluni haavat. 

3. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua."
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Troparit 

Lahjoita palvelijoillesi apusi korkeudesta ja pelasta meidät kaikista hyökkäyksistä, vaaroista ja 
ahdistuksista. 

Sinun parannuksia vuodattava arkkusi, oi Isauros, tekee lopun ihmisten kaikenlaisista 
sairauksista.Kunnioittaessasi Kristuksen nimeä Sinä tulit kunniakkaaksi. Sen tähden minä huudan: 
Pelasta esirukouksillasi minut kaikesta kunniattomuudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, oi Valtiatar, minun Luojani yhdistyi yliluonnollisesti kokonaan minuun halutessaan 
mielisuosiossaan luoda minut uudelleen Sinun kauttasi. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua."

Katismatropari, 3.säv. 

Jumalallisen mielen vallassa te, Dyrrakhionin puolustajat | ja Kristuksen vakaasieluiset asemiehet, | 
kukistitte Apollonioksen röyhkeyden ja saatoitte häpeään Tripontioksen palvonnan. | Saatuanne 
Jumalalta loistavat voittopalkinnot || te lahjoitatte nyt uskovaisille himojen parannuksia. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, | Sinusta tuli Sanan asumus. | Puhdista 
minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, || ja anna minulle, oi 
puhdas, esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 

4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän  jumaluuttasi." 

Troparit 

Ylennettynä minä mielettömyydessäni vaivuin himoihin. Oi Jumalassa viisas, nosta ylös minut, joka 
makaan epätoivon syvyydessä. 

Sinut, oi kunniakas, minä olen saanut varmaksi varjelijakseni ja turvakseni. Auta minua, älä 
ylenkatso minua ahdistuksen päivänä, vaan pelasta minut. 
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Tuskaisin sydämin minä pyydän sinulta, hartaalta suojelijaltani: Älä jätä minua tuhoutumaan 
vihollisten hyökkäyksiin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, Sinä maasta syntyneitten häpeään joutumaton suoja ja apu, auta minut ja tempaa minut, 
palvelijasi, kaikista onnettomuuksista.

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun  
käskyjesi valkeuteen."

Troparit 

Sinä osoittauduit päivän lapseksi sydämessäsi laskemattoman valkeuden säteily, joka vähentää 
petoksen pimeyden ja levittää kaikille jumalallisen valkeuden tietoa. Sen tähden minä huudan 
Sinulle: Valista minut, joka olen mieleltäni pimentynyt. 

Pyhä marttyyri, älä ylen katso minua uskolla Sinun luoksesi rientäessäni, äläkä hylkää minua, sillä 
vihamieheni puhuu petollisin kielin minua vastaan ja turhaan taistellen pyrkivät  tuhoamaan minut, 
Sinun palvelijasi. Kiiruhda pelastamaan minut. 

Öin ja päivän kutsun avukseni Sinua, suurta suojelijaani. Varjele, oi pyhä, minua kaikkina aikoina ja 
kaikissa paikoissa kaikelta vahingolta ja vihollisten hyökkäyksiltä, sillä Sinuun minä panen toivoni. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, oi aviota tuntematon, Jumala, minun Luojani, muovautui kokonaan minuun. Rukoile aina 
Häntä armahtamaan syntiä tekevää kansaa ja pelastamaan pahojen henkien petoksesta maailma, joka 
panee toivonsa Sinuun, Jumalansynnyttäjään. 

6. veisu. Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta."

Troparit 

Oi Jumalassa viisas, paranna mieleni vääntymät ja sydämeni himot, päästä minut ruumiin tuskista ja 
kaikista hyökkäyksistä ja ahdistuksista, ja osoita rukouksillasi minut vihollisen ansojen ylemmäksi. 

Pyhä Jumala pyhitti Sinut taisteltuasi, oi marttyyri, lähettämään palvelijoillesi pyhitystä, valistusta ja 
rikkomuksista lunastusta, sillä Jumala on lahjoittanut Sinut meille häpeään joutumattomaksi 
puolustajaksi. 

Suo minun olla kanssa rakastaessani Sinua suuresti, oi rakastettu marttyyri, Sinä hyvä puolustajani, 
minä pyydän ja huudan uskolla Sinulle: Pyhä Isauros, tule auttajakseni ja pelasta minut kaikesta 
hädästä. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sammuta pelastavan esirukouksesi pisaroin minun himojeni liekki, oikaise esirukouksillasi mieleni 
poikkeamat oi ylen pyhä, puhdas Neitsyt, ja tyynnytä himojeni aallokko. 

Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata  
minut, oi Jumala, pois turmiosta."

Synaksario 

Saman kuun 17. päivä muistelemme pyhän marttyyri Isauroksen ja hänen seurassaan Basileioksen, 
Innokentioksen, Feliksin, Hermeiaksen ja Peregrinoksen taistelua. 

Säkeitä 

Kun Isauros mestattiin viiden taistelutoverinsa kanssa, hän leikkasi hengellisen liskon sydämen 
kahtia. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyri Manuelia, Sabelia ja Ismaelia. 

Säkeitä 

Syntyperältään persialaiset Sabel, Manuel ja Ismael saivat miekan kautta marttyyrin arvon. 

Seitsemäntenätoista vaski leikkasi kolme uskonveljeä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisämme Hypatiosta Roufianaista. 

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

7. veisu. Irmossi

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alas tulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden  
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Kunniakas Isauros, jumalallinen Innokentios, Feliks, Hermeias ja viisas Peregrinos ynnä Basileios, 
säteillessänne kolmiaurinkoista valkeutta valistakaa ihmeitten kirkkaudella meidätkin, jotka teitä 
ylistämme. 

Te, Herran taistelijat, osoittauduitte kirkkaiksi tähdiksi, jotka vähennätte eksytyksen pimeyttä. 
Kirkastakaa siis sokeutunut sieluni Jumalan tuntemisen valkeudella ja karkottakaa pimeys. 

Oi Peregrinos, Isauros, Basileios, Feliks, kunniakas Hermeias ja Innokentios, te jumalalliset 
marttyyrit, parantakaa parantumattomasti sairas sielu parkani ja hävittäkää ruumiin himot. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsytäiti, Sinusta koittanut Kristus Herra on minun voimani, veisuni ja pelastukseni ja 
hyvyydessään Hän lunasti meidät vanhasta, esi-isien uhasta ja tuomiosta. 

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina."

Troparit 

Oi Jumalan valitsema, marttyyriuden ihanuuden kaunistamana ja taiston haavojen koristamana, 
pukeutuneena surmasi veren purppuraan ja ihanuutenasi pappeuden kunnia sinä astuit Herran eteen. 
Rukoile, että Hän kaunistaisi meidät pelastuksen vaatteella. 

Hekumaan lankeamisen kuolettamana minä kurja makaan maassa valitusten arvoisena näkynä. Oi 
kunniakas Isauros, katso nyt puoleeni ja osoita minulle ihmeittesi armo. Saakoon ihmiskunta tietää, 
että Sinä olet puolustajana ja pelastat kuolemasta kurjat palvelijasi. 

Ensin pappeuden kaunistamana ja jumalisesti palveltuasi Sinä, pyhitetty, tulit sitten viattomaksi, 
vapaaehtoiseksi uhriksi, joka kannettiin Kristuksen marttyyriuden kautta. Oi marttyyri, vie 
minunkin veisuni suitsutuksena Luojan eteen ja pelasta minut rukouksillasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Taivaan ihanin valaisimin kaunistanut Jumala osoitti Sinut, Jumalansynnyttäjä, uudeksi taivaaksi, 
sillä koitettuaan Sinusta auringon tavoin Hän kirkasti koko maan Jumalan tuntemuksen valkeudella. 
Sen tähden ei kukaan Sinun luoksesi rientävä joudu häpeään, vaan saa jumalalliset lahjasi. 

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina."

9. veisu. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja että 
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät."

Troparit 

Saatuasi Jumalalta suuret armolahjat Sinä, autuas Isauros, pyyhit pois pahat henget, kaikkinaiset 
sairaudet, kiusaukset ja kuoleman täyttäen kaikkien pyynnöt. Anna siis minullekin rauha, terveys ja 
rikkomusten lunastus. 
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Jumalallinen ja kunnianarvoisa temppelisi, jonka katoamattomana aarteena on Sinun pyhä ruumiisi, 
jakaa alati uskovaisille armolahjojen rikkautta. Kunpa minäkin saisin jumalallisia lahjojasi  
turvatessani jumalalliseen hautaasi. 

Katso, Herran marttyyri, hyvin vaivaa nähtyäsi Sinä olet saanut vaivojesi palkan. Oi Jumalassa 
viisas, suojele aina kansaasi, varjele isänmaata, pelasta ne, jotka uskolla kiiruhtavat tykösi, anna 
koko maailmalle rauha ja muista minuakin, palvelijaasi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä ylen kirkas pilvi, Jumalan Äiti, taistele meitä vastaan taistelevia vastaan väkevällä ja kaikki 
voimallisella oikealla kädelläsi, auta hädässä olevia, puolusta vääryyttä kärsiviä ja päästä 
rukouksillasi rikkomuksista, sillä Sinä voit sen, mitä tahdot. 

Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät."

Palveluksen loppuosa, ja päätös. 
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