
Helmikuun 22. 
Muistelemme pyhien marttyyrien 

jäännösten löytämistä 
Eugenioksen portilta 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kaikenlaisissa kidutuksissa te, kunniakkaat marttyyrit, | riisuitte kuoleman vaatteen | ja pukeuduitte 
katoamattomuuden jumalalliseen asuun. | Nyt te, Jumalan autuuttamat, | elätte taivaissa iäti 
kirkastettuina Jumalan valtaistuimen ympärillä. | Sen tähden me vietämme uskolla kirkasta 
muistojuhlaanne || ja syleilemme pyhästi jäännöstenne astiaa. 

Ihmisten heikkoudesta kumpuaa parannusten jumalallinen voima lähestyville, | taistelijoitten 
vähäinen ruumiin tomu vuodattaa armosta ihmeitten vesiä. | Ihmiset, tulkaamme ja 
ammentakaamme sielun terveyttä, ruumiin terveyttä | ja huutakaamme kiitosäänin lausuen: | 
Maailman Vapahtaja, jonka tähden puhtaat marttyyrit kärsivällisesti taistelivat, || vapauta heidän 
rukoustensa tähden meidät kaikesta vahingosta. 

Pitkiä aikoja kätkettyinä olleet voittoisat marttyyrit | astuvat nyt esiin kalliina aarteena | rikkaudeksi 
kaikkien kaupunkien Ruhtinattarelle. | Viisas piispa kantaa heitä käsissään jumalalliseen 
temppeliin. | Heidät Jumalan uskollisina palvelijoina | vastaanottaville pyytäjille he jakavat 
kaikkinaista parannusta, hyötyä, || valistusta ja puolustusta.

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

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, | minä tunnustan Sinulle hirveät rikkomukseni, | sillä vaikka ne 
salaisinkin, tulisivat ne ilmi, | kun kaikki kirjat avataan tuomiopäivänä. | Silmäni olen saastuttanut 
sopimatonta katselemalla, | käteni olen laittomasti liannut häpeällisissä teoissa, | ruumiini minä 
kurja ole tehnyt käyttökelvottomaksi | ja sieluni ole haavoittanut synneissä. | Armahda, ole laupias, || 
ja osoita esirukoustesi kautta minut osalliseksi pelastuksesta.

Tai  kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Älä valita, Äitini, vaikka näetkin puulla riippumassa minut, | Poikasi ja Jumalan, | joka olen 
ripustanut maan vesiin ja luonut koko luomakunnan, | sillä minä nousen ylös ja saan kunnian, | 
voimallani minä murskaan tuonelan valtakunnan, | hävitän sen voiman, | lunastan laupiaana 
kahlitut sen sorrosta || ja lahjoitan heille iankaikkisen valtakunnan.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen pyhien kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

Ihmeitä tekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren. 
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Troparit

Te marttyyrit, jotka rakkaudella seisotte marttyyriarmon kaunistamina ja valoa loistavina suuren 
Valkeuden edessä, hajottakaa kaikki voimallisen Jumalamme armolla sielujemme pilvet ja himojen 
talvi. 

Kaiken kaitsijaan Jumalaan yhdistynyt ja Hänen rakkauteensa sydämensä liittänyt marttyyrien 
joukko hajotti pahuuden siteen ja jakaa syntien päästöä niille, jotka uskolla heitä ylistävät autuaiksi. 

Tänään ovat astuneet esiin he, jotka taistelun tuskissa selvästi murskasivat pahan ja joita se 
kateellisesti salasi vuosikausia, Jumalassa viisas pappi kantaa heitä käsissään ja he jakavat 
maailmalle pelastusta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsytäiti, joka synnytit näkyväisenä näkymättömän Jumalan ja Sanan, päästä minut 
näkyväisistä ja näkymättömistä vihollisista. Sinä ihmisten ainoa oikaisu, tyynnytä minun himojeni 
myrsky. 

3. veisu. Irmossi

Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Palaen jumalallisen rakkauden tulta te, marttyyrit, sammutit verivirroin jumalankieltämisen tulen ja 
säteillen kirkkaitten tähtien tavoin te kirkastatte koko maailman. 

Marttyyrien valonkirkkaat jäännökset säteilevät parannusten valkeutta niille, jotka uskolla niitä 
lähestyvät, sillä ottaessaan esikuvakseen Vapahtajan vapaaehtoisen kärsimyksen he saivat 
ammentaa Hänen lähteestään armoa. 

Pitkän ajan salassa olleet uskon linnoitukset, Kristuksen uhrilampaat ovat nyt tulleet esiin ja piispa 
kantaa heitä pyhästi ja hartaasti kädessään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä ainoa, joka olet synnyttänyt kaikkien Herran. Iloitse, Sinä joka välitit ihmisille elämän. 
Iloitse, Sinä varjoisa ja louhimaton vuori. Iloitse, nuhteeton, Sinä uskovaisten vahvistus. 

Katismatropari, 1.säv. 

Te autuaat marttyyrit, jotka selvästi kukistitte vihollisen eksytyksen | ja joita kateus monien vuosien 
ajan salasi | ilmestytte nyt meille parantaen sielujen himot || ja lääkiten ruumiitten tuskat meidän 
Jumalamme kunniaksi. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Oi Puhdas, ohjaa kurjaa sieluani, ja armahda sitä, | kun monet rikkomukset vetävät sitä kadotuksen 
syvyyteen. | Oi Viattomin, päästä minut kuoleman peljättävällä hetkellä || pahojen henkien hirveistä 
syytöksistä!

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi puhdas ja viaton Neitsyt, siunattu Maria, | syntisten turva ja suoja ja maailman vahvistus, | 
Sinun sydämesi lävisti totisesti miekka, || kun näit poikasi ristille ylennettynä. 

4. veisu. Irmossi

Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa 
huudan Sinulle: | Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Rakastaen  surmaamistasi  ja  vapaaehtoista  kuolemaasi,  oi  elämän  Antaja,  taistelijain  joukko  
kesti  moninaisia  tuskia  ja  siirtyi  tuskattomaan,  jumalalliseen  iloon  veisaten  kiitollisina:  Kunnia  
olkoon  voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Ristin haarniskan suojaamina ja jumalallisen rakkauden vahvistamina jumalalliset marttyyrit 
hajottivat vihollisen rintaman ja hävittivät uskolla sen joukot veisaten auliisti: Kunnia olkoon 
voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Hyveitten ihanuuden kirkastamina te saitte kaunistukseksenne marttyyriveren punaaman vaipan. 
Kantaen ristin voittomerkkiä valtikan tavoin te pääsitte autuaan toiveenne täytyttyä totisesti 
hallitsemaan Kristuksen kanssa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi siunattu, nuhteeton Jumalan Äiti, Sinä taistelijoitten jumalallinen kaunistus, joka johdatit 
taivaaseen käärmeen neuvon takia hylätyn luontomme, pelasta minut elämän kaikista viettelyksistä 
ja suo minun saavuttaa pelastus. 

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 

Vapahtaja, pitkän ajan kätketyt pyhiesi luut Sinä varjelit ja toit hyvässä tahdossasi ne nyt esiin 
kansasi pyhitykseksi ja pelastukseksi ja Sinua pilkkaavien vihollisten häpeäksi. 

Hartaalla uskolla te, kunniakkaat, hajotitte petoksen rotkon ja käytyänne yli moninaisten kidutusten 
pääsitte rakkauden siivittäminä ja kunniaa täynnä lepoon ylhäiseen kaupunkiin. 
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Kärsivällisinä ruoskinnoissa kestävät asemiehet piiskasivat vihollisen koko mielettömyyden. 
Kidutettuina, puuhun ripustettuina ja aineelliseen tuleen viskattuina he armossa polttivat 
jumalankieltämisen koko aineen. 

Jumalansynnyttäjälle

Sinä, Neitsyt, tulit ylhäisiä voimia korkeammaksi, kun synnytit Isän kanssa yhtä aluttoman ja 
iankaikkisen Sanan. Hänen kirkkautensa valistamat taistelijat kävivät halki jumalankieltämisen yön. 

6. veisu. Irmossi

Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala. 

Troparit 

Ikään kuin hengellisissä laaksoissa kasvavat liljat te, kunniakkaat, ylistettävät taistelijat, täytätte 
kaikki jumalallisella tuoksulla ja karkotatte sieluista kaiken pahan hajun. 

Marttyyrien tuskan hiki parantaa sielujen haavat, sillä kun he sen kautta vahvasti haavoittivat 
vihollista, he tulivat hartaasti rukoileville jumalallisessa Hengessä ilmaisiksi parantajiksi. 

Marttyyrit, rukoilkaa hallitsijallemme voittoa vihollisista ja anokaa Vapahtajan suopeutta piispalle, 
joka hartaasti teitä kantaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta ilmestyi Jumala ihmisille ottamassaan lihassa. Rikas otti minun köyhyyteni Sinusta, oi 
nuhteeton, ja lahjoitti minulle pääsyn kuolemattomuuteen. 

Kontakki, 4.säv. 

Maasta kohonneina te mitätöitte valaisimien tavoin jumalattomuuden koko synkeyden | ja valistitte 
uskovaiset, oi jumalalliset marttyyrit, || te Kolminaisuuden puolustajat.

Iikossi 

Kunniakkaat, puhtaat marttyyrit, | teidän jäännöksenne kukoistivat ikään kuin ruusut ohdakkeitten 
keskellä | ja levitätte maailman oikean uskon tuoksua. | Oikein te kielsitte maailman ihanuudet ja 
kestitte kidutuksia. | Rikollisia hallitsijoita te nuhtelitte | saarnaten rohkeasti kaikkien Kuninkaasta ja 
Herrasta. | Kun te nyt saatte katsella taivaan ihanuutta, | rukoilkaa hartaasti aikakausien Kuningasta 
meidän puolestamme, | jotka vietämme muistoanne, oi jumalalliset marttyyrit, || te Kolminaisuuden 
puolustajat.

Synaksario 

Saman kuun 22:sena päivänä muistelemme pyhien marttyyrien jäännösten löytymistä Eugenioksen 
portilta, joka tapahtui kuningas Arkadioksen aikoina. 
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Säkeitä 

Tullessaan esiin maahan kätketyt marttyyrit poistavat maan päältä kaiken vahingon.

Kahdentenakymmenentenätoisena maa toi esille puhtaat luut.

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Athanasiosta, joka eli Paavalin ja 
Pietarin luostarissa. 

Säkeitä 

Paavalin ja Pietarin luostarin kasvatti Athanasios on nyt yhdessä apostolien Paavalin ja Pietarin 
kanssa. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Anthousan ja hänen kaksitoista palvelijatartansa. 

Säkeitä 

Sinä, Anthousa, havaitsit palvelijoittesi alttiuden, kun he antoivat miekan surmata itsensäkin 
Sinun  rinnallasi. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Synetoksen. 

Säkeitä 

Miekan surmaamanakin Synetos veisaa: Minä näen uskottomat, ja minua iljettää. 

Samana päivänä pyhittäjäisiemme Thalassioksen ja Limnaioksen muisto. 

Säkeitä 

Satama otti vastaan Limnaioksen ja Thalassioksen, jotka pääsivät elämästä ikään kuin mereltä.

Samana päivänä taisteli pyhä pappismarttyyri Telesforos, Rooman piispa. 

Säkeitä 

Mestattaessa Telesforos kantoi hedelmää ikään kuin satoisa jalo siemen. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Baradatoksen muisto.

Säkeitä

Kuoletettuaan Paavalin sanojen mukaisesti maanpäälliset jäsenensä Baradatos tuli taivaassa 
osalliseksi elämästä. 

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

Maineikkaat marttyyrit, huolella kätkettyinäkin te tulitte jo muinoin Jumalan tuntemiksi 
marttyyriuden kautta. Nyt olemme mekin saaneet teidät tuntea ja me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isäimme Jumala. 

Ihmiset, ammentakaa tänään lähteestä, josta kumpuaa pelastavan veden virta marttyyrien jäännösten 
kautta, ja veisatkaa Hänelle, joka on antanut heille kunnian: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Monien kidutusten kautta valon asumuksiksi osoittautuneet taistelijasi, oi Kristus, olivat 
vuosikausia kätketyt pimeyteen, mutta ikään kuin vesistä he ovat nyt nousseet valistamaan meitä 
kirkkaudellaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeetat julistivat ennalta Sinun salaisuutesi syvyyttä, sillä Sinä, Neitsyt, synnytit puhtaista 
veristäsi Jumalan kahdessa olemuksessa meidän pelastukseksemme ja lunastukseksemme. 

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 

Aineettoman viinipuun oksina marttyyrit kantoivat meille Jumalan tuntemisen rypäleitä ja 
tarjosivat kaikille selvästi sielun vammat torjuvaa kuolemattomuuden viiniä huutaen: Papit, 
kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Kristuksen kunnian taistelijat kuivattivat verivirroin epäjumalain hulluuden tulvan, polttivat 
tuhkaksi jumalattoman käskyn rovion ja kastelivat hedelmälliseksi jokaisen sydämen, joka huutaa 
uskolla: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Erinomainen piispa kantoi pyhästi liikuttuneena teidän jäännöksiänne, oi autuaaksi ylistettävät, ja 
kunnioittaa niitä joka vuosi veisaten koko papiston kanssa: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja 
Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hengen pyhittämänä Sinä, nuhteeton Jumalansynnyttäjä, synnytit pyhissä lepäävän Pyhän ja 
ainoan hyväntekijän, Jumalan, joka pyhittää kaikki uskossa huutavat: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa 
ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 
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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 

Toisiaan ohjaten elämään ja käskien rohkeuteen taistelijat kestivät kidutuksia huutaen: Katso, nyt 
on otollinen aika, kestäkäämme ja voittakaamme vihollinen, sillä meidän tähtemme kärsimään 
suostunut Kristus, taiston asettaja, tarjoaa seppeleitä. 

Sinut, Jumalan Sana, ylennettiin puulle ja Sinä, Herra, nostit tykösi marttyyrien joukot, jotka 
kuvasivat vapaaehtoista kärsimystäsi ja kuolemaasi, jonka laupeudessasi otit vastaan meidän 
tähtemme. Sen tähden Sinua rakastavat urheat asemiehet tulivat uhrieläinten lailla surmatuiksi.

Kunniakkaat taistelijat ja marttyyrit, kun te olette iloiten päässeet hallitsemaan Kristuksen kanssa 
iankaikkisesti taivaissa, rukoilkaa hallitsijallemme voittoa ja sielun pelastusta piispallemme ja 
kaikille, jotka uskolla tänään teitä ylistävät. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä hengellisen Auringon pilvi, karkota minun sieluni pilvet. Minä rukoilen: Neitsyt Valtiatar, 
Sinä Jumalan portti, avaa minulle vanhurskauden portit, johdata minut hyvälle ovelle ja pelasta 
minut pahan moninaisista viettelyksistä. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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