
Heinäkuun 23. 
Pyhän pappismarttyyri Fokaksen 

muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Kristuksen marttyyri Fokas | on taisteluverellään täyttänyt maljan, | ja jakaa uskovaisille 
parannuksia ja karkottaa sairauksia | kutsuen kaikkien marttyyriuden korkealla saarnalla: || Tulkaa, 
janoiset, ja ammentakaa uskolla armolahjojen virrasta. 

Marttyyri Fokas, | jumalallisesti vastustaen jumalankieltämisen eksytyksen | ja torjuen  
monijumalaisuuden hämmingin Kolminaisuuden voimalla | Sinä kestit kärsivällisenä miekan terän, 
tulen poltteen ja kidutusten pilven || niin kuin ne olisivat olleet lapsukaisten nuolia. 

Autuas taistelija Fokas, | elämän antaja Jumalan saarnaajana Sinä osoittauduit hirmuvaltiaitten 
kukistajaksi | ja jumalalliseksi taistelijaksi. | Niin Sinä saavutit kuolemattoman elämän || ja siirryit  
Jumalan illattomaan säteilyyn. 

Kunnia... 4.säv. 

Autuaaksi ylistettävä, viisas pappismarttyyri Fokas, | pienokaisesta asti Sinä rakastit Herraa. |  
Ottaen harteillesi ristin aseen Sinä vaelsit horjumatta totuuden tietä, | joka teki Sinusta enkelten 
asuinkumppanin. || Sinä osoittauduit pahojen henkien vastustajaksi ja maailman tuliseksi 
esirukoilijaksi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, | varjele palvelijasi kaikkinaisista vaaroista, | että me ylistäisimme  
Sinua, || meidän sielujemme toivoa! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsyt, Äitisi, näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän tuskaisesti valittaen lausui: | Herra, 
miten monista lahjoistasi nauttineet maksavatkaan Sinulle! | Mutta minä rukoilen: Älä jätä minua  
yksin maailmaan, || vaan kiiruhda nousemaan ylös ja nostamaan kanssasi esi-isätkin.

Troparit, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa 
koit hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit 
uskosi tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Fokas, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon (Jumalansynnyttäjän tropareita 
huomioimatta) on: Valistaja Fokas säteilee kaikkinaista armoa. 
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1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon."

Troparit 

Autuas ja kunniakas Fokas, yliluonnollisen kaitselmuksen jumalallisen valon säteet kirkastivat 
Sinut jo syntymästäsi asti. Sen tähden Sinä tulit kirkkaaksi valistajaksi maan äärille. 

Kuin korkea palmu Sinä, kunniakas, nousit pienokaisesta asti hyveitten hengelliseen korkeuteen. 
Taistojesi monilla hedelmillä Sinä sulostutit kaikki ihmeittesi osallisuuden kautta. 

Sinä, viisas, hajotit jumalankieltämisen alttarirakennelmat sanojesi asein ja säilytit Kristuksen 
kirkon järkkymättömänä opetuksillasi. 

Sinä, pyhittäjä, sorsit mielettömyyden korkeudesta korskean mielen yksinkertaisilla sanoillasi 
kukistaen sen armon kautta. Voittoisissa taistoissa Sinä sait siitä voiton. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kateus tuli paratiisissa ihmisten kuoleman synnyttäjäksi, mutta Sinusta, oi puhdas, syntynyt 
Jumalan ja Isän Poika hävitti sen väkevästi antaen sukukunnallemme kuolemattomuuden. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, marttyyri, sovitit uskovaisten äänet yhteen Kristusta ylistämään ja sekoitit vakaudellasi 
jumalankieltämisen äänet. 

Jumalan rakkaus veti Sinua maasta taivaaseen ja lihassa taisteltuasi teki Sinut henkijoukkoihin 
luetuksi. 

Valistaen uskovaiset ihmeittesi salamin Sinä, autuas, sammutit jumalankieltämisen roviot sanojesi 
sateella. 

Taisteluveren kirkkain värein Sinä värjäsit papillisen asusi ja toimit papillista palvelusta Kristus 
Valkeudelle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Valtiatar, Sinun ymmärryksen ylittävä synnytyksesi hajotti meidän kirouksemme 
väliseinän ja liitti meidät jumalalliseen luontoon. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || 
turvani ja tukeni."
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Katismatropari, 4.säv. 

Jumalan valitsema isä, piispa Fokas, | Sinä kannoit Kristukselle veretöntä uhria | ja itsesi uhriksi 
veren kautta. | Kun siis nyt asut ilossa, muista meitä, || jotka vietämme uskolla taistelusi  jumalallista 
ja kuulua päivää. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi puhdas, Sinä ainoa joka olet synnyttänyt kaiken Luojan, | Sinä ainoa, joka olet kaunistanut 
ihmisyyden synnytykselläsi, | päästä minua kavalan Beliarin ansoista. | Vahvista minut Kristuksen  
käskyjen kalliolle || rukoillen hartaasti Häntä, jolle annoit ruumiin. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Voi silmieni valkeus, | kun Sinut ylennettiin, Sinä ylensit muinoin langenneet, | mutta minut painoit  
ylennykselläsi maahan. | Poikani, ota vapaaehtoisesti vastaan kärsimys meidän tähtemme, | kestä 
risti, naulat, sieni ja keihäs, | joiden kautta annat || himottomuuden armon palkinnon. 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Fokas, Sinä ohjasit jumalattomuuden myrskyisälle merelle joutuneen kirkon Kristuksen 
jumalisuuden satamaan, ja se huutaa lakkaamatta: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Kunniakas Fokas, Sinä karistit pois lihan elämän maallisuuden ja vaelsit lihassa aineettoman tapaan. 
Niin Sinä olit armon kautta enkeli ruumiissa. 

Kunniakas piispa, Lohduttajan ehtymätön lähde täytti Sinut hengellisillä ja jumalallisilla ihmeillä, ja 
vuodatti kaikille iäti virtaavan armolahjojen joen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, uuden synnytyksesi oudot ihmeet olivat totisesti yliluonnollisia ja 
sanoin selittämättömiä. Niiden edessä mieli ja ymmärrys kukistuvat. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Oi Fokas, Sinä valloitit vihollisen linnoitukset ihmeitten voimalla ja toit pelastuneet saaliinasi 
Herralle. 

Sinä, viisas, ohjasit Sinua vastaan ammutut nuolet ampujien sydämiin, mutta säilyit itse 
haavoittumattomana.
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Sinä, Fokas, murskasit lohikäärmeen pään polkien lujan taistosi jumalallisella voimalla urheasti sen 
jalkoihisi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Satakoon taivas iloa ja armo maan päälle, sillä se on nyt luovuttanut korkeuteen ilon, ainoan 
Jumalan Äidin. 

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 

Sinä, kunniakas, nostit laumasi jumalankieltämisen suosta ja syvyydestä, puhdistit sen lapseksi 
ottamisen vedellä ja korotit armon valkeuteen. 

Hän, joka on tehnyt pilvet jalansijoikseen, antoi Sinulle, Fokas, ilmassa kulkemisen kunnian 
saavuttaaksesi meren vaaroissa ja ahdistuksissa rukoilevat. 

Sinä, Jumalassa viisas, purit valheen punokset ja sidoit turhaa puhuvat kielet totuuden sitein. Sinä 
julistit maailmassa uskon sanaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä kasvatit maailmalle tahrattoman yhtymisen hedelmän, joka osoittautui 
iankaikkisen katoamattomuuden antajaksi niille, jotka uskolla ja rakkaudella Sinua kunnioittavat. 

Irmossi 

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

Synaksario 

Saman kuun 23. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Fokasta. 

Säkeitä 

Kunniakas Fokas, Herran valistava Valkeus osoitti Sinun sydämesi valon astiaksi. 

Kahdentenakymmenentenäkolmantena kannettiin Fokasta kuolleena. 

Muistelemme pyhää Annaa Leukadionista tai Leukatesta. 

Samana päivänä muistelemme pyhää profeetta Hesekieliä. 
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Säkeitä

Taivaassakin Hesekiel puhui hepreaa sanoessaan Herralle: Adonai, minä näen Sinut. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Apolinariosta ja Bitaliosta, Ravennan piispoja, ja 
Rooman Apolloniosta, sekä seitsemää marttyyria Karkhedonissa (=Karthagossa). Muistelemme 
myös Bulgariassa kuningas Nikeforoksen aikana kuolleita kristittyjä. 

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 

Viisas marttyyri, kun Sinä olit nauliutunut Kristuksen rakkauteen, monet hirveät kidutukset ja 
uhkailut eivät voineet järkyttää Sinua urhoollisesti läheisyydestäsi ja suhteestasi Häneen. 

Sinä, marttyyri, tarjosit oman veresi Hänelle, joka antoi verensä lunnaaksi meidän tähtemme, ja 
Sinä veisasit huutaen: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 

Hyveen kautta Sinä, taistelija, jätit maallisen raskauden ja Kristuksen jumalalliset enkelit kuljettivat 
Hänen käskystään Sinua lennossa niin kuin kerran Habakukia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, enkelit näkivät outoja asioita synnytyksesi yhteydessä: maallisen sukukunnan 
katoava luonto palasi tahrattomaan ja katoamattomaan asuntoon ja taivaalliseen kunniaan. 

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 

Marttyyri Fokas, kun Sinun sielussa oli lakkaamatta Kristuksen rakkauden tuli, Sinä kävit vapaata 
tietä taistelun kautta Hänen tykönsä, ja niin saavutettuasi toivotun Sinä nyt huudat ruumiittomien 
kanssa: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Pakanoiden mädät eksytyksen jumalankuvat sortuivat, turhuuden kaikki juonet vaikenivat ja niiden 
valhe tuli ilmi Kristuksen marttyyrien totisen tiedon edessä, heidän julistaessaan, että Jumalan 
Viisaudella on persoona. 

Vyöttäytyneenä Pyhän Hengen vastustamattomaan voimaan Sinä, Fokas, osoitit kukistumatonta 
kestävyyttä ja horjumatonta miehuullisuutta taistellessasi laumasi puolesta, ja voitettuasi Sinä nyt 
ylistät enkelten kanssa veisuin kaikkien Jumalaa. 
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Autuas Fokas, Kristus lahjoitti Sinulle ehtymättömän armon antaa kaikille pyytäville ihmeitten 
oikeita lahjoja, kun he lakkaamatta huutavat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas ja viaton, luonnoltaan täysin lähestymätön Jumalan Poika ja Sana asui Sinussa, pukeutui 
laupiaana meidän luontoomme, ilmestyi lihassa lähestyttävänä ja eli keskellämme. Sen tähden minä 
suurella rakkaudella veisaan ylistystäsi, kunnioitan Sinua ja kiitän Sinua. 

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 

Valoisat hyveesi vaunuinasi ja taistojesi ajokilla Sinä, pyhittäjä, lensit taivaallisiin 
asuntoihin, joissa sait levon eläen ruumiittomien kanssa. 

Jumalallista viisautta vuotaen Sinä hajotit sanojesi tulvalla valheen aineen, kastelit jumalisten sielut 
ja osoitit ne jumalallisissa teoissa uskon kautta hedelmällisiksi. 

Sinä, marttyyri, näit taistelusi keskellä ylen suuren kirkkauden, kilvan asettaja Kristuksen 
hengellisen muodon, ja kiiruhdit tavoittamaan sen taistojesi lopuksi. 

Nähdessäsi nyt entistä selvemmin Luojan kunnian rukoile Sinä, Fokas, Sinua rakkaudella ylistävien 
puolesta, että tulisimme osallisiksi Hänen hyvästä kunniastaan ja kirkkaudestaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, veisuin minä ylistän armoasi ja suurta kunniaasi, sillä Sinä olet totisesti minun sieluni 
valistus ja kaikkien niiden palvelijaisi lohdutus, jotka kunnioittavat ja veisuin ylistävät Sinua, 
Valtiatarta. 

Irmossi 

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

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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