
Helmikuun 16. 
Pyhän marttyyri Pamfiloksen ja hänen 

seuralaistensa muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Apostolien lukuisina te, viisaat taistelijat, | tulitte innoltannekin heidän kaltaisikseen. | Te ette 
pelänneet hirmuvaltiaitten jumalatonta raakuutta, | vaan julistitte Vapahtajasta miehuullisesti ja 
lujasti ja kärsitte jäsentenne silpomisen. | Niin te olettekin saaneet koota hedelmänä || toivonne ja 
odotuksenne mukaiset nautinnot. 

Te, kunniakkaat, | voititte kärsivällisyydellä jumalankieltäjien vastustuksen | ja kilvoiteltuanne 
monenlaisissa kidutuksissa | saitte ansionne mukaan seppeleen elämää hallitsevasta kädestä. | Nyt 
teillä on rikkautenanne turmeltumaton perintö || ja te hallitsette kaikkien Vapahtajan ja Herran 
kanssa iankaikkisissa majoissa. 

Kunnioitettakoon nyt ylistysveisuin ja moninaisin ylistyksin | urheita ja aina kunnioitettavia 
marttyyreja, | Jumalassa viisaan Pamfiloksen ja Valeksen keralla Seuleukosta, | Danielia, 
Theodoulosta, Esaiasta, Jeremiasta, Eliasta, | jumalallista Porfyriosta, || Paulosta, Julianosta ja 
ihailtavaa Samuelia.

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

Oi puhdas, | joka synnytit Kristuksen meidän Jumalamme, | pisaran, joka pyyhkii laupeudessaan 
pois ihmisten rikokset, | sulosta mieleni Hengen armon sateella, | hukuta himojeni lähde || ja suo 
esirukouksillasi minulle iankaikkisen elämän nautinnon tulva.

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?

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän veisuin kahdentoista 
taistelijan joukkoa. Theofaneksen (runo). 

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 

Pyhän Hengen voimalla ja kärsivällisyydellä kaksitoista miehinen voittoisa joukkue voitti 
jumalankieltäjien jumalattoman ja kavalan joukon. 
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Vihollinen joutui häpeään hyökättyään voittoisin marttyyrien kimppuun, sillä vaikka se hirveänä 
tyhjensikin viininsä karvaista nuolista, se ei kyennyt masentamaan mestareitten voimaa. 

Te, Kristuksen marttyyrit, poljitte jumalallisella ymmärryksellä maahan pakanallisen raivon 
pauhun, sillä kaunistuksenanne oli viisaus, jota jumalisten vastustajat eivät kyenneet vastustamaan. 

Jumalallinen ja Jumalaa julistava Pamfilos osoitti totiseksi rikkaudekseen nimensä mukaisen 
rakkauden Kristukseen, jonka siteet hän säilytti murtumattomina kuolemaan asti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hartaasti me ylistämme Sinua, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, pilvenä, josta meille säteili 
vanhurskauden Aurinko, Isän ainosyntyinen Poika. Aina me ylistämme Sinua autuaaksi. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kristuksen marttyyri, Jumalassa viisas Pamfilos, Sinä menestyit jumalisesti teoissasi ja puheissasi 
ja pappeuden kunniallisessa voitelussa. 

Te, Kristuksen marttyyrit, muodostitte ihanan lyyran, joka kaiuttaa tunnustuksen kaikuvaa sävelmää. 

Rientäen kohti taivaallisen ja kunniallisen kutsun päämäärää te saitte voittajina seppeleen Herralta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Meidän keskuudessamme asusti Hän, joka asuu korkeuksissa, sillä yliluonnollisesti Hän otti 
Sinusta, oi puhdas, lihan, johon pukeutui. 

Katismatropari, 4.säv. 

Iloiten järkkymättömin mielin | Herran urheat taistelijat kävivät odottaviin, hirvittäviin kidutuksiin 
lihasta huolehtimatta. | Niin he perivät iankaikkisen elämän | ja rukoilevat nyt alati meidän 
puolestamme, || jotka ylistämme heidän taistojansa.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Me, Sinun palvelijasi, | emme koskaan lakkaa kiitollisina veisuin ylistämästä sydämemme pohjasta 
armoasi, | Jumalansynnyttäjä Valtiatar, | vaan huudamme ja lausumme: | Pyhä Neitsyt, kiiruhda ja 
pelasta meidät näkymättömistä vihollisista, | hädästä ja kaikesta uhasta || sillä Sinä olet meidän 
puolustuksemme.

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, 
minunpoikani, | suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua 
Jumalana? | Veisuin minä ylistän Sinua, || oi pitkämielinen.
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4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Herra, Sinun kaitselmuksestasi apostolien lukuinen marttyyrien kuoro osoittautui jumalallisten 
apostolien ja profeettain armolahjojen kaunistamaksi. 

Koottuina moninaisista ammateista teidän suotiin pelastaa ikään kuin kalliolle kirkon koko 
linnoitus, kun te yhteen ääneen huusitte: Herra, kunnia olkoon Sinun voimallesi! 

Hirmuvaltiaitten kavalat juonet eivät kukistaneet taistelijoita eivätkä kidutusten tuskat heitä 
heikentäneet, vaan he huusivat auliisti: Herra, kunnia olkoon Sinun voimallesi! 

Herran käden ohjaama marttyyrien maineikas joukko kärsi Hänen tähtensä vapaaehtoisen 
kuoleman huutaen: Herra, kunnia olkoon Sinun voimallesi! 

Jumalansynnyttäjälle 

Kuunnellen jumalallisia julistuksia Sinusta, oi Jumalansynnyttäjä, ja nähdessämme niiden 
toteutumisen me, Sinun synnytyksesi pelastamat, huudamme: Iloitse, viaton Neitsyt! 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Haluamatta kiintyä maallisiin Sinä, Pamfilos, kirkastit taistossa pienokaisiästä asti jumalallisen 
elämäsi. 

Jumalallisen iän ja viisauden kaunistama, pyhästä kaupungista kotoisin oleva Vales sai marttyyrina 
seppeleen. 

Kun Sinulla, maineikas, Paavalin nimen kantajana oli Kristuksen mieli, Sinä sait kaunistukseksesi 
marttyyrien seppeleen taisteltuasi lain mukaisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, oikaisit Eevan horjahduksen, kun synnytit Jumalan ja Sanan, joka oikaisi maahan 
sortuneitten lankeemuksen. 

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. 

3



Troparit 

Vapahtaja, pyhien profeettojesi nimien kantajat kestivät iankaikkisen elämän toivon vahvistamina 
urheasti ruumiin kidutukset iloiten. 

Samuel, Elias, Daniel, jumalallinen Jeremias ja heidän lisäkseen nimeltään suuri Esaias ostivat 
kuolemalla paremman elämän. 

Saatuaan rikkaudekseen Jumalan tuntemisen muinoin tietämättömyyden syvän pimeyden peittämä 
Egypti kantaa Jumalalle kirkkaita valistajia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, Daniel näki Sinut vuorena, josta lohkesi eksytyksen kaikki kuvat murskannut ja 
maan ääret Jumalan tuntemisella täyttänyt kivi. 

Kontakki, 2.säv. 
Sinä, mieleltäsi urhea Pamfilos, | otit rakkaudella vastaan Kristuksen jumalalliset käskyt | 
ja osoittauduit uskovaisten Kristusta rakastavaksi kasvattajaksi. | Sen tähden me ylistämme 
autuaaksi kunniallista juhlaasi. || Älä lakkaa rukoilemasta kaikkien meidän puolestamme.

Iikossi 

Katso, vahvan taistelijan, Jumalaa julistavan Pamfiloksen | valoisa ja kirkas, jumalallinen muisto 
on koittanut | ja kirkastaa kaikkien kasvot ja sydämet illattomalla valkeudella. | Oi juhlaa 
rakastavat, | tulkaa, kokoontukaamme riemuiten, | seppelöikäämme hänen jumalallinen päivänsä 
vuotuisena juhlana veisuin | ja ylistäkäämme veisuin Herraa, | joka seppelöi hänet ansion 
mukaisesti. || Hän rukoilee lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.

Synaksario 

Saman kuun 16:ntena päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Pamfilosta, Valesia, Paulosta, 
Seleukosta, Porfyriosta, Julianosta, Theodulosta, Eliasta, Jeremiasta, Esaiasta, Samuelia ja 
Danielia. 

Säkeitä 

Pamfilos, joka rakasti yli kaiken Sinua, Sana, piti pään katkaisuakin hyvänä. 

Seleukos näki Pauloksen ja Vales Seleukoksen mestauksen ja kestivät sen iloiten itsekin. 

Kaksi jumalallista marttyyria riensi tuleen, sillä molemmissa paloi jumalallisen rakkauden tuli. 
Eksytyksen palvelijat naulitsivat puulle Ristiinnaulitun palvelijan Theoduloksen. 

Profeettain nimeä kantavat viisi mestattua marttyyria saivat marttyyrikuoleman. 

Kuudentenatoista miekka katkaisi Pamfiloksen kaulan.

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Martyropoliksessa, sekä pyhittäjä Maruthasta, 
joka rakensi kaupungin marttyyrien nimelle. 
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Säkeitä 

Marttyyrien nimeä kantavan kaupungin nimi oli totta, sillä siellä oli moni tullut miekan edessä  
marttyyriksi. 

Maruthas, joka rakasti Jumalaa ylen suuresti, riemuitsee nyt Jumalan edessä seistessään ylen 
suuresti. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Flabianoksen muisto.

Säkeitä 

Käytyään loppuun turhanaikaisen elämän ajan Flabianos elää nyt iankaikkisuudessa. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Flabianosta, Konstantinopolin 
patriarkkaa. 

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 

Kirkkain kasvoin ja puhtain mielin, nähden edessäsi ikuisen ilon, Sinä, autuas marttyyri Pamfilos, 
ylenkatsoit kidutuksia, vaikka Sinua silvottiin armottomasti. 

Jumala, joka pelasti pätsistä kolme nuorukaista, otti selvästi Sinut, autuas Porfyrios, vastaan 
tuoksuvana, Hänelle kannettuna polttouhrina. 

Kauneutenasi sielun ja ruumiin vahvuus Sinä, maineikas Seleukos, kukistit hirmuvaltiaan koko 
voiman huutaessasi: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjänä Sinä olet totisesti ihanampi koko luomakuntaan, sillä Sinä tulit totisesti 
Jumalan pyhäksi asumukseksi. Siunattu olet Sinä naisten joukossa, nuhteeton Valtiatar. 

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

Kuuliaisena Kristuksen laeille Sinä, viisas Seleukos, tulit soturina jumalisuuden opettajaksi ja 
leskien ja orpojen hoivaajaksi, ja Sinä huudat: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa.  

5



Säteillen hengellistä kirkkautta Sinä, kunniakas vanhus, marttyyri Theodulos, tulit aidoksi 
palvelijaksi esikuvanasi Herra. Halaten Hänen ristiänsä Sinä kestit ristin huutaen: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Osoittautuen jumalallisen Hengen temppeliksi, kaunistuksena tapojen hyvyys ja täynnä jumalisuutta 
ja sävyisyyttä, täynnä uskoa Sinä, Julianos, huusit polttoroviollakin: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Isästä aikaisemmin äidittä syntynyt Sana tuli sitten Sinusta, oi puhdas, isättömänä. Ennen ruumiiton 
tuli lihaksi haluten laupeudessaan pelastaa ne jotka veisaavat: 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 

Halaten vain taivaallista elämää te, taistelijat, ylenkatsoitte ylevästi ajallisen ja katoavaisen. Nyt te 
nautitte parempaa, autuasta ravintoa. 

Nyt te, kunniakkaat marttyyrit, karkeloitte auliisti jumalallisella niityllä valkeuden lähteen äärellä. 
Siitä ammentaen te säteilette kirkkautta. 

Sielujenne tahrat jumalallisen sanan puhdistamina ja kidutusten kautta nahkavaatteet riisuttuanne 
te saitte pukeutua pelastuksen ihanaan vaatteeseen. 

Sinä kaksitoista lukuinen kuoro, rukoile Kristus Herraa suomaan asunto majoissasi kaikille, jotka 
uskolla viettävät iäti kunnioitettavaa muistoasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ainoan Herran Äitinä Sinä, nuhteeton Neitsyt Maria, osoittauduit koko luomakuntaa korkeammaksi. 
Sen tähden me kaikki uskovaiset alati riemuiten ylistämme Sinua veisuin. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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