
 

Lokakuun 25. 
Pyhien marttyyrien ja notaareitten 

Markianoksen ja Martyrioksen muisto



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Markianos ja Martyrios kävivät tiensä loppuun, | säilyttivät uskon ja saivat marttyyriuden seppeleen. | 
He ovat Kirkon järkkymättömät linnoitukset, | petoksetonta maitoa vuodattavat nisät, säteilevät 
helmet, valistajat, || jotka jumalisuuden sätein kirkastavat luomakunnan. 

Yksimielisinä samoin ajatellen jumalallinen pari teki lopun Areioksen hajaannuksesta | opettaessaan 
kunnioittamaan Isän ja Hengen kanssa yhtä iankaikkista ja alutonta Poikaa, | Kolminaisuutta yhdessä 
ja yhtä Kolminaisuudessa, || yhtä jakamatonta luontoa kolmessa persoonassa. 

Markianos ja Martyrios, te osoittauduitte pyhä saarnaajan Pauloksen kumppaneiksi | ja seuraajiksi 
elämäntavoiltanne, | verenne vuodattaen te hukutitte viholliset ja kuivatitte hirveitten harhaoppien 
tulvan. | Te osoittauduitte jumalisuuden virraksi, || joka kastelee Kristuksen Kirkkoa.

Kunnia... 1.säv. Germanoksen runo 

Te tulitte yksiolennollisen Kolminaisuuden tunnustajan ja saarnaajan oppilaiksi ja kumppaneiksi, oi 
autuaat, | ja hänen kanssansa teitä vainottiin Kolminaisuuden tähden, | mutta te piditte harhaoppista 
kielenpieksämistä parempana tulla miekan surmaamiksi. | Sen tähden te saitte kaunistukseksenne 
Jumalalta marttyyriseppeleen ja uskalluksen. | Rukoilkaa, että Hän pelastaisi vaaroista meidät, || jotka 
kunnioitamme teidän muistoanne.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Mielen mädänneisyyteen liukastuneena minä makaan alastomana, | mutta turvaan Sinun tyyneyteesi, 
oi Neitsyt. | Pelasta minut vastaisesta myrskystä ja moninaisista kiusauksista, | että veisuin 
jumalallisesti ylistäisin armoasi, || oi Jumalansynnyttäjä, ainainen Neitsyt. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Sinun Poikasi, oi Jumalansynnyttäjä, | suostui kärsimään meidän tähtemme, | että antaisi 
kärsimyksellään kärsimyksistä vapauden kaikille. | Rukoile alati Häntä, että Hän Sinun esirukoustesi 
tähden pelastaisi meidät || kaikkinaisista sielun ja ruumiin kärsimyksistä. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 3.säv. 

Kirkon hengellisinä valistajina ja Kolminaisuuden puolustajina | Markianos ja Martyrios torjuivat 
uskon haarniskalla harhaopit | ja kirkastivat maailman oikean uskon valkeudella. | Kuuliaisina 
apostolein vertaiselle Paulokselle, paimenelle ja totisten oppien opettajalle, | he kukistivat Areioksen ja 
Nestorioksen harhat | ja torjuivat Sabellioksen ja Seberoksen sekavuuden. | He, maineikkaat, 
esittivät oppia yhdestä kolminaisesta, | Neitseestä lihaksi tulleesta Jumalasta, | yhdestä  Pojasta 
kahdessa olemuksessa, | ja opettivat hurskaasti kaikki Häntä veisuin ylistämään. | Sen 
tähden he, autuaat, saatuaan taivaasta voittoseppeleen || rukoilevat meille suurta armoa. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 3.säv. 

Oi Sinä naisten joukossa pyhä Jumalansynnyttäjä, | avioon käymätön Äiti, | rukoile synnyttämääsi 
Kuningasta ja Jumalaa, || että Hän ihmisiä rakastavana pelastaisi meidät!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Kun Sinä, nuhteeton, näit Sinusta syntyneen puulla riippumassa, | Sinä valitit ja huusit: | Oi halatuin 
Lapseni, | joka teit ihanaksi ihmissuvun, || minne on laskeutunut valoisa ihanuutesi? 

Troparit, 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 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kannan veisun kahdelle 
marttyyrille. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Oi Neitseestä syntynyt, | minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, || että kuoletettuani oman tahtoni voisin puhtauden 
harpulla soittaa Sinulle voittovirren." 

Troparit 

Pyhän Kolminaisuuden valkeuden täysin kirkastamina te, pyhät, toimitte eksymättöminä valistajina. 
Sen tähden me tänään uskoen viettäessämme valoa kantavaa juhlaanne riemuitsemme kirkkaasti. 

Kun te, taistelijat, halusitte nähdä meidän tähtemme Neitseestä maan päällä loistaneen Sanan, ja 
tunnustaen Hänet Isän kanssa yhtä olentoa olevaksi, te alistuitte vakain mielin väkivaltaiseen 
kuolemaan. 

Osoittautuen viisaan Pauloksen seuralaisiksi ja oppilaiksi, te julistitte, että Poika on Isän kanssa 
saman arvoinen. Sen tähden teidät, voittajat, surmattiin miekalla ja veritulvallanne te pyhititte maan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, puhdas, sikisi Jumalan aluton Poika, ja Sinä annoit Hänelle ruumiin, kun Hän tuli 
ihmiseksi sanomattoman armonsa tähden. Sen tähden me Häntä kumartaen jumalisesti ylistämme 
Sinua, kaikkien jumaloitumisen alkusyytä. 
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3.veisu. Irmossi

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava."

 Troparit

Jumalallisessa Hengessä oikean uskon kirkastamina te vältitte täysin Areioksen pimennyksen ja 
tulitte Kaikkivaltiaan marttyyreiksi. 

Opettaessanne, että Sana on Isän vertainen, teidät, pyhät Markianos ja Martyrios, tuomittiin 
kuolemaan ja te siirryitte loputtomaan elämään. 

Te liityitte enkelten pyhään sotajoukkoon ja loistavasti teidät luettiin marttyyrien kuoroihin. Sen 
tähden me kunnioitamme puhdasta muistoanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kultakudoksisessa puvussa Sinä, Valtiatar, nyt kuningattarena seisot Valtiaan ja Jumalan oikealla 
puolella rukoillen palvelijoittesi puolesta. 

Irmossi 

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 3.säv. 

Selvästi te, pyhät, julistitte, että lihallinen Sana, Kristus, | on erottamattomasti ikiaikaisen Isän  
kanssa yhtä olentoa oleva Poika ja Herra. | Sen tähden te kestitte Hänen tähtensä vereen asti | ja  
saatoitte ilmi Areioksen koko jumalattomuuden. | Kun teillä siis on uskallus, || rukoilkaa meidän  
sielujemme puolesta. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi puhdas, Jumalan armoittama Valtiatar, | käsittämätön ja ymmärryksen ylittävä on Sinussa  
toteutunut peljättävä salaisuus, | sillä kuvaamaton sikisi Sinussa ja Sinä synnytit Hänet puhtaista 
veristäsi lihaan pukeutuneena. | Oi puhdas, rukoile Häntä aina Poikanasi, || että Hän pelastaisi 
meidän sielumme. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi Kristus, kun aviota tuntematon puhdas Äitisi näki Sinut kuolleena puulta riippumassa, | hän 
valitti äidillisesti ja sanoi: | Miten maksoikaan Sinulle hebrealaisten laiton ja kiittämätön rahvas 
saatuaan nauttia monia suuria lahjojasi, oi Poikani? || Veisuin minä ylistän jumalallista  
alentumistasi! 

4.veisu. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!" 
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Troparit 

Vahvoin mielin ja täysin ymmärryksin te, Herran marttyyrit, vahvistitte oikeaa uskoa ja 
karkotettuanne harhaopin pimeyden kävitte loppuun marttyyrikilvan.

Oi marttyyrit, se joka ei julista, että Sana on Isän kanssa yhtä olentoa, tulee jumalallisen armon 
toimesta teidän pyhien kärsimystenne jänteitten kuristamaksi ja hukkuu teidän verivirtoihinne. 

Kun usko oli tehnyt teidät, pyhät, Herran sotureiksi ja te taistelitte, teidät luettiin taivaallisiin 
sotajoukkoihin. Sen tähden teitä ylistetään autuaiksi meidän tukenamme ja valistuksenamme. 

Ylistettäköön riemusävelmin urheaa Markianosta ja Martyriosta, kirkon nisiä, joista kumpuaa 
oikean uskon maitoa jumalisten ravinnoksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, pyhä profeetta muinoin kutsui Sinua jumalalliseksi vuoreksi, jota hyveet 
varjoavat ja josta pelastava Sana ilmestyi meidän sielujemme uudeksi luomiseksi ja valistukseksi. 

5. veisu. Irmossi

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän 
kunniassa." 

Troparit 

Te osoittauduitte jumalallisen pappi Pauloksen viisaitten oppien seuraajiksi ja hänen tapansa 
esimerkkinänne te taistelitte kärsivällisesti ja saitte lain mukaan seppeleen. 

Tähtien tavoin te, pyhät ja urheat, loistatte kirkkaasti puhtaan kirkon korkeudessa hajottaen 
Areioksen harhaopin syvän pimeyden. 

Elämän nautinnot jättäen te, pyhät, tuli Kristuksen omiksi hetken verenvuodatuksen kautta. Te 
kunniakkaat voittajat saitte periä järkkymättömän valtakunnan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, totisesti Sinä synnytit Jumalan Pojan, joka on Isän ja jumalallisen 
Hengen kanssa yhtä olentoa. Rukoile lakkaamatta, että Hän armahtaisi meidän sielujamme. 

6. veisu. Irmossi

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta." 

Troparit 

Seuraten Jumalassa viisaan paimenen sanoja te, viisaat Markianos ja Martyrios, säilytitte oikean 
uskon ja tulitte sen tähden surmatuiksi. 
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Pyhät, viisaat, kunniakkaat asemiehet, teidän kuolemanne osoittautui kalliiksi Herran silmissä. Sen 
tähden kaikki vuosittain kunnioittaen ylistävät teitä autuaiksi. 

Kun Kristuksen kirkolla on teidät, urheat voittajat, autuas Markianos ja Martyrios, ihmeitten 
lähteenä, se iloitsee iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suin ja kielin me tunnustamme, että Sinä, Neitsyt, olet totisesti meidän Jumalamme Äiti. Oi puhdas, 
rukoile hartaasti, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Irmossi 

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta." 

Kontakki, 4.säv. 

Pienokaisiästä lähtien te, Markianos ja viisas Martyrios, kilvoittelitte hyvin, | te kukistitte luopio  
Areioksen ja säilytitte oikean uskon vahingoittumattomana | seuratessanne viisasta opettajaa 
Paulosta. | Sen tähden te saavutitte hänen kanssansa elämän || Kolminaisuuden erinomaisina  
puolustajina. 

Iikossi 

Oi ihmisiä rakastavan Jumalan hartaat palvelijat, te siunattu kaksikko, rientäkää pian pelastamaan 
minut hirveyksistä ja antakaa minulle viisauden sanoja, että voisin ylistää kilvoitustanne, 
johon te, pyhät, vakain mielin kävitte ja niin saitte taivaalliset seppeleet. Nyt te aina iloitsette 
kilvoittelijoitten, apostolien, opettajien ja puhtaitten piispojen kuorojen kanssa Jumalan Sanan 
julistajina ja Kolminaisuuden erinomaisina puolustajina. 

Synaksario 

Saman kuun 25:ntenä, pyhien marttyyrien ja notaareitten Markianoksen ja Martyrioksen muisto. 

Säkeitä 

Notaarit tulivat Kristuksen kyniksi, jotka kastettiin heidän omaan, miekan vuodattamaan vereensä. 
Kahdentenakymmenentenäviidentenä mestattiin Markianos ja Martyrios. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Anastasioksen muisto. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Ouallerinoksen muisto. 

Säkeitä 

Kuinka monta seppelettä Ouallerinos saikaan pienestä leikkauksesta, kun miekka katkaisi hänen 
kaulansa! 

Samana päivänä pyhän marttyyri Sabinoksen muisto. 
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Säkeitä 

Marttyyri Sabinos, karkeloi tulee käyden jumalallista karkeloa, joka tuottaa jumalallisen 
seppeleen. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Ouallerioksen ja Khrysafeksen muisto. 

Säkeitä

Miekalla rangaistiin kahta taistelijaa, jotka pitivät rankaisua nautintona. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Tabitaa, jonka pyhä Pietari herätti kuolleista. 

Säkeitä 

Tabita, missä on nyt Pietari? Jos hän olisi paikalla, hän herättäisi taaskin Sinut kuolleista. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Aabrahamin lapset | polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä | ja riemuiten 
veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Oi kunniakkaat asemiehet, hyvin te seurasitte pyhän paimenen jälkiä kaunistuksenanne oikea usko, 
ja vääräoppisten turhanaikaiset kädet surmasivat teidät. 

Uskoen te, jumalalliset marttyyrit, säilytitte eheänä Jumalan lain, kun te kilvoittelitte lain 
mukaisesti, ja rikollisten kädet surmasivat teidät miekalla. 

Pyhän hautauksenne jälkeenkin te, pyhät, hautaatte pyhällä välityksellänne Elämän antajan edessä 
niiden sairaudet, jotka uskoen lähestyvät hautaanne. 

Saatuanne pyhistä lähteistä salaisesti parannuksen jumalallisen armon rikkauden, te virvoitatte 
uskovaisia ja kuivatatte sairauksien kaikkinaiset tulvat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinun Poikasi lunastamina iankaikkisesta tuomiosta me aina huudamme 
Sinulle: Iloitse, siunattu ja armoitettu! 

8. veisu. Irmossi

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 
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Troparit 

Kun te julistitte, että Jumalan Karitsa on Isän kanssa yhtä olentoa, teidät teurastettiin kuin kaksi 
karitsaa ja tuotiin ylhäiseen pöytään. Niin on teidät luettu taistelijoitten juhlajoukkoon. 

Hengen voiman vahvistamina uskolliset marttyyrit tekivät heikoksi pauhaavan eksytyksen. 
Kärsivällisesti taisteltuaan he parantavat ne, jotka ovat hirveitten sairauksien näännyttämiä. 

Oi pyhät marttyyrit, te uskovaisten parantajat, parantakaa jumalallisilla rukouksillanne meidän 
hirveitten himojemme sairaudet ja vastustajien hyökkäykset.

Kolminaisuustropari (luetaan aina)

Veisuin me ylistämme syntymätöntä Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, yhtä luomatonta olemusta ja yhtä 
Jumaluutta, huutaen: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttäessäsi kaikkien elämän Sinä teit eläviksi meidät, jotka olimme kuolleet, oi 
Jumalansynnyttäjä Valtiatar, marttyyrien kunnia ja ihmisten pelastus ja turva. 

Irmossi 

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Kristuksen voiman vahvistamina te, voittajat, ette pelänneet kuolemaa, vaan auliisti taivutitte 
kaulanne miekkojen edessä ja urheasti kävitte loppuun jumalallisen taiston. Sen tähden on oikein 
ylistää teitä autuaiksi. 

Kahden kirkkaan tähden tavoin te valaisette maan täyteyden taistojenne jumalallisella loisteella, 
viisas Markianos ja Martyrios. Te hajotatte Areioksen synkeän harhaopin pimeyden. 

Voitettuanne sokeamielisen Makedonioksen te saitte ansionne mukaan Jumalalta kunnian seppeleet. 
Nyt te, ylistettävät, seisotte Herran valtaistuimen edessä ja rukoilette meille täydellistä synneistä 
lunastusta. 

Teidän jumalallinen muistonne on koittanut aurinkoa kirkkaampana valistaen niiden sydämet, jotka 
sitä viettävät, oi autuaat. Rukoilkaa nyt Herraa, että Hän päästäisi meidät rikkomusten pimeydestä. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi viaton ja puhdas, Sinä olet Valon asunto. Valista sieluni silmät, jotka välinpitämättömyys on 
sokeuttanut ja jotka ovat aina kevytmielisyyden synkeässä pimeydessä, että uskolla voisin ylistää 
Sinua autuaaksi. 

Irmossi 

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Pyhän Kolminaisuuden jumalallisella armolla | ja Hänen tähtensä taistellen viisas Markianos ja 
Martyrios kukistivat Areioksen hullun luopio-opin. | Jumalallisina marttyyreinä he saivat 
Kristukselta, Vapahtajalta, kirkkaan seppeleen || ja rukoilevat nyt meidän puolestamme, jotka heitä 
ylistämme. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Kaikki me rakkaudella ylistämme veisuin Sinua, arkkia ja pöytää, | lampunjalkaa, mannaastiaa ja 
vuorta, | kunnian Kuninkaan palatsia, valtaistuinta, leposijaa ja porttia. | Sinä olet kristittyjen suoja, 
pelastus, || kukistumaton puolustaja, suojelija ja varjelija. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 
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