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Maaliskuun 10. 
Pyhän marttyyri Kodratos Korintoksen 

ja hänen seuralaisiensa muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Erinomainen Kodratos, / pyrkien jumalalliseen elämään Sinä ylenkatsoit katoavaisen elämän, / sillä 
Sinä pidit katoavaista ainetta parempana aineetonta olotilaa  /  ja  saavutit  loputtoman nautinnon.  // 
Kuoleman kautta Sinä siirryit iloon ja katoamattomaan kunniaan. 

Jumalan valitsema Kodratos, / Sinä riensit marttyyriuden tietä vakain mielin, / Sinun sielusi askelet 
kasvoivat  ja miehuullisuutesi  jäljet  eivät  suinkaan  heikenneet.  / Niin Sinä  tulit  taistelutovereittesi 
ohjaajaksi // ja saavutit ylhäisen kotikaupungin. 

Voittoisa  Kodratos,  /  yhdistyen  nuorekkaasti  Jumalan  joukkoihin  luettuun  sotavoimaan  /  Sinä 
ohjasit erinomaisena sotapäällikkönä marttyyritoverisi voittoon jumalattomista, /  ja saatuasi voiton 
merkit // Sinä seisot nyt seppelöitynä heidän kanssansa tuhansien joukossa Kristuksen edessä. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Iloitse,  oi  puhdas,  /  Sinä outo  sanoma!  /  Iloitse,  Jumalan  istuttama pyhä  paratiisin  puu!  /  Iloitse, 
pahojen  henkien  hävitys!  /  Iloitse,  kaksiteräinen  miekka,  joka  oudolla  synnytykselläsi  katkaisit 
vihollisen  pään!  /  Oi  ylen  nuhteeton  ja  pyhä,  kutsu  takaisin  meidät,  //  jotka  olemme  joutuneet 
muukalaisuuteen! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun Neitsyt näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi, / hän valittaen huusi Sinulle: / Oi 
suloinen  lapseni, miksi  kärsit  vääryydellä?  / Kuinka Sinä,  joka olet  ripustanut  koko maan  vesiin, 
riiput  puulla?  /  Minä  rukoilen:  Älä  jätä  minua,  Äitiäsi  ja  palvelijatartasi,  yksin,  //  oi  armorikas 
Hyväntekijä! 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen  psalmiluennan  ja  katismatropareitten  jälkeen  pyhien  ja  triodionin  kanonit 
järjestyksessä. 

Pyhien kanoni. Josefin runo. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

"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 

Pyhästi  taistelleitten  pyhien  marttyyrien  pyhä  ja  ihailtava  juhla  on  koittanut  ja  valistaa  kaikkia 
Hengen kirkkaudella.  Tulkaa,  juhlaa  rakastavat,  ylistäkäämme  heitä  velvollisuutemme mukaisesti 
autuaiksi.
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Kirkkaan  auringon  tavoin  Sinä,  autuas  taistelija  Kodratos,  koitit  meille  hyveitten  kirkkaudessa, 
hajottaen valosäteilläsi monijumalaisuuden pimeyden ja valistaen uskovaisten joukot. 

Julistaen  elämän  kiveä,  Jeesus  Vapahtajaa  ja  Jumalaa,  te  marttyyrit  taistelitte  vahvasti  ja  teitte 
valoisat verivirtanne vastaanottaneen kiven pyhityksen lähteeksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, viaton Jumalansynnyttäjä, pelasta himojen mudasta, ajatusten aallokosta, pahan nuolista 
ja  kaikista  vihollisen  hyökkäyksistä  meidät,  jotka  veisuin  ylistämme  sanoin  kuvaamatonta 
synnytystäsi. 

3. veisu. Irmossi 

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt / ja monilapsinen synagoga on heikoksi tullut, 
/ huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: // Pyhä olet Sinä, Herra!" 

Troparit 

Timantin  lujina  ja  kärsivällisinä  he  kestivät  miekkojen  iskut  ja  erilaiset  tuskat  ja  huusivat 
ihmeelliselle Jumalallemme: Pyhä olet Sinä, Herra! 

Jumalan antamalla viisaudella ja omalla verellään Kodratos kukisti taistellen pakanallisen viisauden 
lörpöttelyn kaunistuksenaan jumalallinen Henki. 

Ylistäkäämme  hartain  mielin  veisuin  uskolla  taistelleita  Kodratosta,  Anektosta  sekä  Pavlosta, 
Kreskestä, jumalallista Kyprianosta ja Dionysiosta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ei  taivaallinenkaan  ymmärrys  pysty  selittämään  ymmärryksen  ylittävää  synnytystäsi,  oi  puhdas 
Neitsyt, sillä Sinun kohdussasi sikisi alkuymmärryksen Sana, joka sanallaan pitää kaiken koossa. 

Katismatropari, 4.säv. 

Kärsivällisenä  hirveyksissä  Sinä,  taistelija  Kodratos,  /  kuoletit  korskean  vihollisen  /  ja  kestit 
kuoleman  miekan  kautta  viisaitten  tovereittesi  kanssa.  /  Sen  tähden  me  vietämme  puhdasta 
muistojuhlaanne huutaen: // Oi voittamattomat marttyyrit, muistakaa meitä Herran edessä! 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Me  kelvottomat  emme  koskaan  herkeä  puhumasta  voimastasi,  oi  Jumalansynnyttäjä,  /  sillä  jollet 
Sinä esirukouksillasi puolustaisi, / niin kuka silloin päästäisi meidät näin suurista vaaroista? / Kuka 
olisi meidät tähän asti synnin orjuudesta vapaina säilyttänyt? / Emme erkane Sinusta, oi Valtiatar, / 
sillä Sinä aina pelastat palvelijasi // kaikista kauheista vaaroista. 

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.
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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!" 

Troparit 

Viisailla sanoillasi Sinä, marttyyri Kodratos, saatoit häpeään viisaudettomat ja Jumalalle kuuliaisilla 
opetuksillasi pyydystit jumalallisen, kärsivällisen marttyyri Anektoksen ja veit Herrasi eteen. 

Kapaloista  asti  Sinä,  marttyyri,  tulit  kaiken  Luojan  omaksi,  lapsesta  asti  osoitit  aikuisen  kypsää 
mieltä ja halaten viisautta tulit kokonaan Kristuksen puhtaaksi asumukseksi. 

Herra, Sinun marttyyriesi kuusivaloinen, salaisen öljyn täyttämä lamppu poisti monijumalaisuuden 
yön ja valisti ne, jotka huutavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun  Isän  kanssa  yksiolennollinen  Sana  näki  hyväksi  asettua  asumaan  ikään  kuin  tuoksuvaan 
huoneeseen pyhään Jumalansynnyttäjään, tämän kohtu ei palanut eikä hän kärsinyt synnytystuskia, 
sillä synnyttihän hän Emmanuelin, Jumalihmisen. 

5. veisu. Irmossi 

"Oi Herra,  lähetä meille valistuksesi!  / Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimeydestä,  /  ja anna 
meille taivaasta // Sinun rauhasi!" 

Troparit 

Viisas Kodratos, karkottaen tiedon valkeudella tietämättömyyden pimeyden Sinä toit Herran eteen 
taistelijain joukon ja sait heidän kanssansa seppeleen. 

Marttyyri  Kodratos,  ensin  Sinä  voitit  himojen  hyökkäykset  pidättyväisyydellä  ja  sitten  kukistit 
vahvasti taistellen jumalattomien vallan. 

Puhtaitten  verien  virta  avasi  vedettömän  kiven  lähteet  ja  se  antaa  kirkkaan  virran,  joka  pyhittää 
uskovaiset jumalallisuuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Hän joka loi Eevan kylkiluusta, tuli Sinun kohdustasi luoduksi haluten ihmisiä rakastava 
laupeudessaan pelastaa Adamin. 

6. veisu. Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, // oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit
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Kuuden  tähden  tavoin  on  voittajien  kuoro  puhjennut  loistoon  kirkon  puhtaalle  taivaalle  valistaen 
uskovaiset ja hajottaen eksytyksen pimeyden. 

Te, marttyyrit, kävitte halki kidutusten ulapan aalloilta turvassa  ja saavutitte korkeuksissa tyvenen 
tullen uskovaisten satamiksi ja hartaiksi esirukoilijoiksi. 

Ylistäkäämme  Anektoksen  kanssa  kunniakasta  Kodratosta  ja  Pauloksen  kanssa  Kyprianosta, 
Dionysiosta ja Kreskestä, Kristuksen viinipuun hyviä ja hedelmällisiä oksia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, Sinä teit taivaalliseksi ihmisten maatuneen ja turmeltuneen luonnon ja jumaloitit sen. 
Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua vaikenemattomin äänin. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun kymmenentenä päivänä muistelemme pyhää marttyyri Kodratosta Korintossa ja hänen 
kanssa Anektosta, Pavlosta, Dionysiosta, Kyprianosta ja Kreskestä. 

Säkeitä 

Pestyäsi jumalattomien uskon häpeään Sinä, Kodratos, peseydyit mestattuna omassa veressäsi. 

Miekka  surmasi  Anektoksen  kaksine  tuttavineen,  jotka  eivät  halunneet  olla  kuolematta  Jumalan 
tähden. 

Nähdessään Kreskeksen miekan surmaamana Kyprianos riensi kuolemaan hänen kanssaan. 

Kymmenentenä miekka kaatoi Kodratoksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Anastasia Patriisia. 

Samana päivänä pyhä Markianos kuoli puilla hakattuna. 

Säkeitä 

Totisesti sanon Sinulle, Markianos: paitsi ihmiset, hengetkin ihmettelit Sinua puitten murskaamana. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Suuresti  ylistetty Herra,  /  joka pelastit  tulesta Aabrahamin  lapset  ja  surmasit  kaldealaiset,  /  joita 
kohtasi oikea tuomio. // Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Saatuaan nuorukaisten tavoin kärsivällisyyden vilvoituksen korkeuksista urheat marttyyrit huusivat: 
Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
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Oi  voittoisat  taistelijat,  tiedän  verenne  kastelemana,  ennen  kuiva  kivi  avautui  vuodattamaan 
parannusvirtoja niille, jotka veisaavat: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Hengellisen  mirhaastian  tavoin  Sinun  jäännöstesi  arkku,  oi  Kodratos,  vuodattaa  parannusten 
mirhaa,  joka  jumalallisen  kaitselmuksen  avulla  karkottaa  himojen  pahan  hajun  ja  polttaa  pahojen 
henkien joukot. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  siunattu,  siunattu on Sinun  siunatun kohtusi  hedelmä,  jota  taivasten  voimat  ja  ihmisten  joukot 
ylistävät. Hän lunasti meidät vanhasta kirouksesta. 

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." 

Troparit 

Loistavien  taistojen  kirkastamana  Sinä,  kunniakas  Kodratos,  seisot  seppelöitynä  Herran  edessä 
taistelutovereinesi ja veisaat: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Viisas Kodratos, hyveitten valkeuden kaunistamana Sinä sait  lopulta periä marttyyrien kirkkauden 
ja nyt Sinä veisaat: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Korintos  on  saanut  suojamuurikseen  pyhien  kalliit  jäännökset  ja  heidän  temppelinsä  ilmaiseksi 
parantolaksi, sillä uskolla sinne rientävät pääsevät tuskista ja himoista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Esiäidin  kirouksesta  Sinun,  puhtaan  Jumalansynnyttäjän  kautta  päässeinä  me  ylistämme  uskolla 
Sinua, oi siunattu Valtiatar, ja veisaamme: Kaikki teot, kiittäkää Herraa. 

9. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Marttyyrien  tuskanhiki  levittää  armontäyteistä  hyvää  tuoksua  ja  heidän  verensä  vuodattaa 
jumalallisessa  Hengessä  parannusvirtoja  sielun  vammojen  lääkitykseksi.  Oikein  on  ylistää  heitä 
autuaiksi. 

Haavojen ihanasti kaunistamana Sinä, Kodratos, tulit enkelten kaltaiseksi ja vuotaneen veresi kautta 
Sinä ikään kuin vaunuilla ajaen nousit ylhäiseen valtakuntaan saaden palkan kärsimyksistäsi. 

Vuodattaen suustasi  jumalallista suloa Sinä, ylistettävä marttyyri Kodratos, taivutit taistelijajoukon 
mukaasi, Anektoksen, Pavloksen, Kreskeksen, Kyprianoksen  ja  viisaan Dionysioksen,  ja  nyt Sinä 
karkeloit heidän kanssansa.
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Me kaikki vietämme taistelunne juhlapäivää, oi voittajat, sillä saatuanne tänään katoamattomuuden 
seppeleen  te  olette  nyt  valkeuden  ja  päivän  lapsia  ja  karkeloitte  Kaikkivaltiaan  valtaistuimen 
ympärillä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun  Sinä,  nuhteeton  Neitsyt,  veisuin  ylistettävä  Jumalansynnyttäjä,  tulit  kaikkien  Luojan 
synnyttäjäksi  yli  kaiken  ymmärryksen,  Sinä  osoittauduit  taivaita  korkeammaksi  ja  kaikkien 
valtiattareksi. Sen tähden me kaikki Sinua ylistämme. 

Valovir relmä,  päivän  stikiira  ja  marttyyristikiira  sekä  Jumalansynnyttäjän  stikiira  tai 
kärsimysstikiira  Jumalansynnyttäjälle.  Suuret  maahan  kumarrukset,  1.  hetki  tavan  mukaisesti,  ja 
päätös. 
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