
Elokuun 4 
Muistelemme Efesoksen 

seitsemää pyhää nuorukaista. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Jumalan käskyä totellen autuaat nuorukaiset | ylenkatsoivat rikollisen käskyn. | Vangittuina he 
kirvottivat eksytyksen siteet, | ja hylättyään maallisen arvon saavuttivat sen arvon, | joka teki heidät 
kunniakkaiksi || ja tuotti heille ylhäisen valtakunnan nautinnon. 

Kärsivällisesti valmistautuen kilvan vaivoihin te, pyhät, | kätkeydyitte luolaan ja lakkaamattomin 
rukouksin | pyysitte, että Herra antaisi teille kestävyyttä ja voimaa, | mutta ihmisiä Rakastava näki 
hyväksi jumalallisessa vallassaan || antaa teille käskyn nukkua rauhassa. 

Pyhien salaisuuteen liittyi toinenkin, | sillä oltuaan tiedottomina kuin kuolleet, | he nyt herättyään 
selvästi hämmästyivät. | Se tapahtui kuolleitten ylösnousemisen todistukseksi, | että ylösnousemuksen 
kieltäjät siitä kuultuaan vahvistuisivat uskossa || ja ylistäisivät marttyyreja. 

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

Oi pyhä Jumalan Morsian, | päästä minut tuomiosta ja kurja sieluni hirveistä rikkomuksista, | vapauta 
minut rukouksillasi kuolemasta | ja suo minun saavuttaa tutkimuspäivänä vanhurskauttuminen, | jonka 
pyhien joukot ovat saavuttaneet, || että ennen loppua puhdistuisin katumuksella ja kyynelvirroilla. 

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? 

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: Laulan seitsemälle nuorukaiselle lahjaksi ylistyksen. Ja Jumalansynnyttäjän tropareissa 
Klemeksen (runo), josta l puuttuu veisujen kahdeksanluvun takia. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, |joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 
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Troparit 

Tulkaa, kunnioittakaamme uskolla luvultaan seitsemää säteilevää, kallista kiveä, sillä he valaisevat 
Kristuksen kirkkoa paremmin, kuin lain seitsenhaarainen kynttilänjalka. 

Lihan kuoletuksessa Kristukselle elävälle seitsemälle nuorukaiselle kuolema oli ihmeellisesti kuin uni, 
josta he heräsivät, ja niin he vahvistivat ylösnousemusopin. 

Seitsemän pasuunan pauhu hajotti Jerikon, ja taistelijain seitsenvaloinen usko painoi eksytyksen 
korskeuden tuonelaan asti ja teki siitä lopun. 

Te, pyhät seitsemän nuorukaista, saitte totisesti kaksinkertaisen seppeleen, sillä ennen kuolemaanne te 
voititte eksytyksen ja ylösnoustessanne kaikkien ylösnousemisen kieltämisen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi aviota tuntematon, tapahtui uudenlainen synnytyt, sillä Isän kanssa yhtä aluton ja yhtä 
iankaikkinen Sana tulit jumalallisessa Hengessä Sinusta ruumiilliseksi muuttumatta ja sekoittumatta. 

3. veisu. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Te, taistelijat, osoittauduitte uskoa säteileviksi harhailemattomiksi tähdiksi ja ohjasitte eksytyksen 
syvyydessä purjehtivat pelastuksen satamaan. 

Seisoessanne vakaina hirmuvaltiaan tuomioistuimen edessä, niin kuin kerran makkabealaiset, te 
vaihdoitte sotilaan ajallisen kunnian parempaan ryhtymällä Kristuksen sotureiksi. 

Oikein te, pyhät nuorukaiset, osoittauduitte Kristukselle otolliseksi rukousuhriksi ja ihanaksi tuoksuksi 
paljastaessanne vakaasti eksytyksen pahan hajun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Siinain pensas kuvasi edeltä Sinun synnytyksesi ihmettä, oi Neitsyt, sillä Sinä et palanut, kun uskolla 
otit kohtuusi jumaluuden tulen. 

Irmossi 

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, | jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Katismatropari, 4.säv. 

Nuorukaiset, jotka ylenkatsoivat maailman katoavaisuutta | ja saivat katoamattomat lahjat, | säilyivät 
kuoltuaan tuhoutumattomina. | Niin he nousivat ylös monien vuosien kuluttua | siten haudaten 
vihollisten koko epäuskon. || Uskovaiset, kiittäessämme tänään heitä veisatkaamme ylistystä 
Kristukselle. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Syntiä rakastavanakin minä rukoilen: | Oi puhdas, Sinä synnytit synnittömän Jumalan, | joka ottaa pois 
maailman synnit, armahda monisyntistä sieluani | ja pyyhi pois monet syntini, || sillä Sinä olet 
syntisten armahdus ja uskovaisten pelastus ja puolustus. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta Isästä, 
| näki Sinut ristillä riippumassa, hän huusi: | Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun poikani, 
suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || Veisuin 
minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Ylistäkäämme veisuin seitsemää nuorukaista, kunniakasta seitsenlukua kantavaa pyhitettyä joukkoa. 

Efesolaisten nuorukaiset osoittivat järjettömäksi turhia viisastelevan eksytyksen vihamielisen 
hallitsijan. 

Te, pyhä nuorukaiset, osoittauduit uskossa totisesti nuhteettomiksi uhreiksi ja Herran uhrilahjoiksi. 

Kun te, nuorukaiset, ruumiillisesti kuolleina nousitte sanomattomalla tavalla ylös ennen yhteistä 
ylösnousemusta, te saitte kunnian seppeleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas ja siunattu, älä ylenkatso meitä vaan rukoile aina meille pelastusta kaikista ahdistuksista. 

5. veisu. Irmossi

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä paitsi 
Sinua || emme toista Jumalaa tunne."  

Troparit 

Tunnottomasti te, Efesoksen nuorukaiset, kerran kärsitte yhdessä kuoleman maan päälle, mutta 
nousitte jälleen ylös todistaen selvästi kuolleitten ylösnousemisen. 

Uskon totisen tunnustuksen kautta Jumalalle pyhitettyinä te, Herran lain mukaiset, viisaat taistelijat, 
pelastuitte kahleista ja kidutuksista ja saitte seppeleen. 

Saatuanne vahvan voiton epäjumalien eksytyksestä ja jumalattomasta harhaopista te, kuulut marttyyrit, 
varjelette aina niitä, jotka tunnustavat kuolleitten ylösnousemisen. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Syntyessäsi pyhästä Äidistä Sinä, yliolennollinen, ilmestyit kahdessa luonnossa, mutta yhdessä 
persoonassa sekoittumatta täydellisenä ihmisenä ja täydellisenä Jumalana. 

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksihuudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Ylistettäköön jumalallisen viisauden pylväitten lukua kantavaa seitsemää pyhää nuorukaista, sillä he 
murskasivat sanoin ikään kuin kivin hirmuvaltiaitten käskyn. 

Jumalallisen kaitselmuksen lain varjelemina te, pyhät, saitte väliaikaiseksi haudaksenne luolan, jossa 
säilyitte pitkän ajan kuolleina ja tuhoutumattomina. 

Katoamattomuuden seuralaisina te marttyyrit karkotitte turmelevan ja kuolleen uskon ja nyt te 
rukoilette Jumalaa ylösnousemukseen luottavien puolesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nyt iloitsee naisen luonto, nyt on murhe päättynyt ja ilo puhjennut kukkaan, sillä Maria on synnyttänyt 
ilon, Vapahtajan ja Herran. 

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksihuudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Synaksario 

Saman kuun 4:ntenäpäivänä muistelemme Efesoksen seitsemää pyhää nuorukaista, Maksimilianosta, 
Heksakoustodianosta, Iamblikhosta, Martinianosta, Dionysiosta, Johannesta ja Konstantinosta. 

Säkeitä 

Kunnioitan marttyyrien seitsenpäistä kuoroa, joka todista maailmalle kuolleitten ylösnousemisen. 

Neljäntenä seitsemän kuolleista noussutta kuoli yhdessä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjä-äitimme, marttyyri Eudokian jäännösten siirtämistä. 

Säkeitä 

Mikä on tämä hyvä tuoksu? Eudokian ruumis levittää taistelun armoa. 
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Eudokian kallista ruumista kannettiin neljäntenä 

Samana päivänä pyhä marttyyri Thathouel kuoli omenapuuhun hirtettynä. 

Säkeitä 

Kuole, Thathouel, omenapuusta riippuen poimiaksesi Edenin ihmeellisiä omenoita. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Iaa ja hänen seuralaisiansa. 

Säkeitä 

Marttyyri Ia levitti orvokkien tuoksua huokuessaan punaisen veren höyryä. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli heitä, 
kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Nuorukaiset osoittautuivat Kristuksen puhtaiksi ja valituiksi astioiksi, joiden kautta kirkosta 
karkotetaan harhaoppi ja oikea oppi säteilee, sillä he osoittivat, että sielun ja ruumiin ylösnousemus on 
tosiasia. 

Taistellessanne totisesti vahvoina ennen kuolemaanne te, pyhät nuorukaiset, heräsitte henkiin 
kuoltuannekin jumalallisen kunnian vahvistamina ja niin todistaen omassa itsessänne ylösnousemisen 
totuuden. 

Maineikkaat sanoivat, että niin henkien kuin aineellisten ruumiittenkin ylösnousemus on tosiasia, sillä 
niin kuin sielu ei tule maailmaan ilman ruumista, niin ei sielu saa kunniaa eikä rangaistustakaan ilman 
ruumista. 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnyttäessäsi jumalan ja kaikkein Vapahtajan Sinä, Maria, tulit toivottomien nostajaksi, eksyneitten 
suojelijaksi, toivottomien toivoksi ja niiden avuksi, jotka veisaavat: Siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä. 

8. veisu. Irmossi

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 
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Troparit 

Jumalalliset nuorukaiset kitkivät eksytyksen ja harhaopin jumalattomuuden hirveää karvautta kasvavan 
juuren ja nyt he kokoavat uskon hedelmää elävinä, haudattuina ja ylösnousseina. 

Efesolaisten johtajat, seitsemän pyhää nuorukaista ja taistelijaa, osoittautuivat Kristuksen kirkon ja 
valtakunnan jumalallisiksi, uskollisiksi tuiksi. Heitä me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

Vahvoiksi taistelijoiksi osoittautuneina, tähtien lukuisina nuorukaiset vaelsivat yhdessä tähtien 
harhailematonta kulkua ja huusivat: Kristus, Sinua me korkeasti ylistämme iankaikkisesti. 

Jumala lahjoitti ihmeellisesti nuorukaisille luolassa valkeuden ja elämän ylösnousemuksen, ja 
noustuaan ylös ennen kuolleet huusivat elävinä: jumala, pelasta uskolla ylistystäsi veisaavat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ei kukaan joudu hukkaan pannessaan oikeaoppisesti uskonsa toivon Sinuun, Neitsyt, Jumalan �iti, sillä 
vain kateus estää kumartamasta Sinun kuvaasi. 

Irmossi 

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Oi siunattu, puhtain Jumalansynnyttäjä! | Neitseellisessä helmassasi Sinä käsittämättömästi puit 
lihaan Jumalan, | joka on ennen aurinkoa säteilevä valo ja joka on meidän tähtemme tullut lihaksi. | 
Sen tähden me Sinua, | oi Jumalansynnyttäjä, ylistämme." 

Troparit 

Pyhien ylösnouseminen on nyt osoittautunut salaisuuksin aarteeksi ja jumalallisten ihmeitten 
paljastumiseksi, sillä kuoltuaan kerran luonnollisen lihan kuoleman he nyt nousivat ylös 
turmeluksettomuuteen pukeutuneina ikään kuin olisivat nukkuneet. 

Pyhien luola osoittautui terveyden aarrekammioksi ja varman uskon sinetiksi julistaessaan edeltä 
Hänen kunniaansa, joka ei vain herättänyt nelipäiväistä Lasarosta, vaan on herättävä kaikki kuolleet 
iankaikkisuudesta asti. 

Kunniakasta lukua ja Kristuksen uskoa kantavat nuorukaiset osoittautuivat kirkon silmiksi säteillen 
Serubbabelin kiveä kirkkaammin. Ylistäkäämme hengellisesti heidän henkiänsä. 

Te, seitsemän nuorukaista, sidoitte lain mukaisesti taistellessanne marttyyriseppeleen ja osoittauduit 
jumalan viisauden pylväiksi ja oikean opin ylösnousemukseksi kirkon puolustajina ja teitä ylistävien 
esirukoilijoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kristus Kuningas rakastui Sinun kauneuteesi, oi puhdas, ylen kunniakas Maria, sillä Sinä olit 
säilyttänyt ruumiisi ja sielusi saastattomina jumalalle. Hän osoitti Sinut lihaksi tulemisesta �idiksi ja 
niin toteutti minun pelastukseni. 
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Irmossi 

"Oi siunattu, puhtain Jumalansynnyttäjä! | Neitseellisessä helmassasi Sinä käsittämättömästi puit 
lihaan Jumalan, | joka on ennen aurinkoa säteilevä valo ja joka on meidän tähtemme tullut lihaksi. | 
Sen tähden me Sinua, | oi Jumalansynnyttäjä, ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Te, seitsemän nuorukaista ja marttyyria, | julistitte uskalluksella hirmuvaltiaan tuomioistuimen edessä | 
Kristusta, kaikkien Jumalaa, Vapahtajaa ja Luojaa, | sillä jumalallisen kaitselmuksen avulla te, 
oltuanne monia vuosia luonnon mukaisesti kuolleina luolassa, | nousitte taas ihmeellisesti ylös niin 
kuin unesta || ja tukitte kaikkien harhaoppisten suut. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Veisuin ylistäkäämme Iamblikhosta, Ioannesta, Martinosta ja Antoninosta, | sekä Maksimilianosta, 
Dionysiosta ja kuulua Heksakoustodianosta, | ja viettäkäämme kirkkaasti heidän muistojuhlaansa, | että 
me heidän ja Jumalansynnyttäjän esirukousten kautta || saisimme Kristukselta, Vapahtajalta, 
rikkomuksemme anteeksi. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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