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Maaliskuun 29. 
Pyhien marttyyrien Aretusan piispa 
Markuksen, diakoni Kyrilloksen ja 

heidän seuralaistensa, sekä pyhien 
marttyyrien Joonan, Barakesioksen ja 

heidän seuralaistensa muisto 
Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.3.2007
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Vakaalla  kestävyydellä Sinä,  piispa,  /  kukistit  vihollisen  joukot  //  ja  pelastit  ihmiset  epäjumalien 
eksytyksestä. 

Kätesi  levittäen  Sinä,  piispa,  /  vahvistit  taistelutovereitasi  tuskissa  //  ja  osoitit  vihollisen  vallan 
voimattomaksi. 

Rukoile,  oi  piispa,  /  lakkaamatta  meidän  puolestamme  /  Herran  salaisuuksien  palvelijana  ja 
marttyyrina // sekä kirkon viisaana opettajana. 

Toisia, marttyyrien stikiiroita, 1.säv. 

Marttyyri Barakesios, / monia tuskia kestäen Sinä tulit muodoltasi valoisaksi, / sillä Sinä voitit tulen 
hartaalla  rakkaudellasi Herraan.  / Sinut  ripustettiin  ilmaan  ja kaikki  luusi puristettiin  rikki.  //  Sen 
tähden me ylistämme Sinua uskolla. 

Jumalallinen  Joona,  /  sidottuna  Sinä  kestit  sauvojen  iskut,  /  sormien  katkaisemisen,  kielen 
leikkaamisen, / Sinut pantiin kiehuvaan pikeen ja kauheasti Sinut sahattiin palasiksi. // Rukoile, että 
meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Ylistäkäämme, uskovaiset, veisuin  / Barakesiosta, Lasarusta, Abibosta  ja  Joonaa,  /  sekä Narsesta, 
Eliasta, Maresta, Sebeetestä, / kunniakasta Marutasta ynnä Sabbaa ja Zanitasta / ja anokaamme, että 
saisimme heidän rukoustensa kautta pahat tekomme anteeksi, // sekä rauhan ja suuren armon. 

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

Oi  kaikkein  pyhin  Neitsyt,  /  joka  otat  vastaan  syntisten  rukoukset  /  etkä  ylenkatso  ahdistettujen 
huokausta, / rukoile puhtaasta kohdustasi syntynyttä, // että Hän pelastaisi meidät. (Parakletike) 

Oi  kaikkein  pyhin  Neitsyt!  /  Ota  vastaan  syntisten  rukoukset,  /  älä  ylenkatso  ahdistettujen 
huokauksia // vaan rukoile turmeluksetta Sinusta syntynyttä pelastamaan meidät. (Juhlaminea) 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Nähdessään epäoikeudenmukaisen ristiinnaulitsemisesi / Neitsyt huusi Sinulle, Kristus, valittaen: / 
Suloinen  lapseni, kuinka näytät kuolleelta? / Kuinka Sinä,  joka olet perustanut koko maan vesiin, 
riiput puulta? / Oi Hyväntekijä, minä pyydän: // älä jätä yksin minua, palvelijatartasi ja Äitiäsi. 

Tropari, 8.säv. 

Pidättyväisyyden avulla torjuttuaan himojen tulisen raivon ja liikkeet / marttyyrit saivat Kristuksen 
armon karkottaa sairasten taudit / ja tehdä ihmeitä lopun jälkeenkin elävinä. / Totisesti suuri ihme! 
Paljaista luista kumpuaa parannuksia! // Kunnia olkoon ainoalle Jumalallemme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaiset kanonit ja pyhien kanonit (tropareita 8).
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Pyhien kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareissa on: Georgioksen (runo). 

1. veisu. 1.säv. Irmossi 

"Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, / joka Egyptissä auttoi Moosesta / ja hänen kauttansa hukutti 
faraon kaikkine sotajoukkoineen, // sillä Hän on ylistetty!" 

Troparit 

Uskovaiset, ylistäkäämme Kristuksen kirkon kirkasta valistajaa, sillä uskon valkeudella hän valisti 
ihmiset ylistämään kaiken Luojaa. 

Hengellisesti  ravittuna  ja  kasvettuasi  Kristuksen  uskon  niityllä  Sinä,  autuas  piispa,  riensit  ylös 
Hänen tykönsä kirkkaana taiston korkeudessa. 

Kristuksen  saarnaajana,  salaisuuksien  tuntijana  ja  puhtaana  palvelijana  Sinä,  Markus,  annoit 
henkesi alttiiksi Hänen tähtensä ja veit Hänelle uhrilahjoina kanssasi taistoon käyneet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun  kauttasi  turmeluksesta  pääsyn,  katoamattomuuden  ja  tahrattoman  elämän  Kristuksessa 
perinyt ihmiskunta ylistää Sinua, oi Jumalan armoittama. 

Toinen,  marttyyrien  kanoni,  jonka  akrostikon  on:  Kannan  kiitosta  Jumalan  edessä  seisoville. 
Josef. 

1. veisu. 1.säv. Irmossi 

"Oi Kuolematon, / Sinun voittorikas oikea kätesi / kohosi Jumalan kätenä / väkevyydessä kunniaan, 
/  sillä  kaikki  voimallisena  se  musersi  vastustajat,  //  mutta  Israelille  se  avasi  tien  halki  meren 
syvyyden." 

Troparit 

Te  autuaat,  jotka  olette  iäti  Kolmiaurinkoisen  kirkkauden  valkeudessa,  valistakaa  minutkin  ja 
hajottakaa tietämättömyyden pimeys, että voisin veisuin ylistää valoisaa juhlaanne. 

Pyhästi  te  lausuitte  Jumalan  pyhiä  sanoja  ja  torjuitte  vainoojien  epäpyhän  pahuuden.  Pyhästi 
taisteltuanne te saitte kunnian. 

Te,  taistelijat,  panitte  miehuullisesti  jumalattomia  lakeja  vastaan  jumalisuuden  ja  kestettyänne 
lainrikkojien hirveät kidutukset sait lain mukaisesti Herralta kruunun. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Muinoin Habakuk valistettuna näki Sinut, aviota tuntematon Äiti, varjoisana vuorena,  jolta Jumala 
ilmestyi ruumiillistuneena ja peitti totisesti hyveellä taivaat. 

3. veisu. Irmossi 

"Tule vahvistuksekseni, Sinä joka perustit maan vetten päälle, // sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, 
Herra."
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Troparit 

Sinä, Markus, kuivatit  eksytyksen  sameat virrat  sanojesi  tulella  ja  vuodatit Kristuksen  tuntemisen 
vettä. 

Kristusta  avuksi  kutsumalla Sinä, Markus,  hajotit  vihollisten  asemat  ja  kokosit  sanoillasi  ihmiset 
Hänen rakkauteensa. 

Johtajanaan Kristus Vapahtaja marttyyrien joukkue voitti eksytyksen ryhdittömän vihollisen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Rakkaudella  Sinua  kunnioittaessamme  meillä  on  Sinut,  Neitsyt,  avarruksena  ahdistuksissa  ja  me 
pelastumme vaaroista. 

Marttyyrien kanoni. Irmossi 

"Sinä ainoa,  joka  tunnet  ihmisluonnon heikkouden  /  ja  joka säälien meitä otit  itse  tämän  luonnon 
päällesi,  /  vyötä  minut  voimalla  korkeudesta,  /  että  minä  huutaisin  Sinulle:  /  Pyhä  on  Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, // oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Jumalallisen  rakkauden  vahvistamina  te,  pyhät  ja  autuaat,  alistitte  lihan  mielen  kilvoituksella, 
vaivaa nähden te taistelitte ruumiitonta vihollista vastaan ja saitte lain mukaisesti seppeleen. 

Autuas  Joona,  Sinä  enkelten  seuralainen,  halaten  kärsiä  Kristuksen  tähden  Sinä  kestit  vakaasti 
ruumiin lyömisen, Sinua piestiin, murskattiin ja jännitettiin. 

Sinä,  kaikkien  uskovaisten  ihailema  autuas  marttyyri  Barakesios,  kestit  riippumisen,  tulen  ja 
ruoskinnan jumalallisen voiman vahvistamana, palaen Kaikkivaltiaan armoa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän,  joka  yksin  asuu  taivaissa,  asettui suunnattomassa  hyvyydessään  asumaan  sinun  kohtuusi,  oi 
pyhä  Neitsyt,  ja  syntyi  Sinusta  lihallisesti.  Rukoile,  että  Hän  pelastaisi  palvelijasi  kaikkinaisista 
vaaroista. 

Katismatropari, 1.säv. 

Kunniakkaat  taistelijat,  kilvan  kerskaukset  ja  seppeleitten  ansaitsijat,  /  ovat  pukeutuneet  Sinuun, 
Herra,  /  sillä  kärsivällisinä  kidutuksissa  he  saivat  voiton  rikollisista  /  ja  jumalallinen  voima  antoi 
heille taivaasta voiton. / Jumala, anna heidän rukoustensa tähden // meille suuri armosi. 

Kunnia... 1.säv. 

Kestettyänne kärsivällisinä marttyyrien tuskat / te siirryitte totisesti tuskattomaan elämään. / Nyt te, 
maineikkaat, kevennätte niiden kaikki tuskat rukouksillanne, / jotka lähestyvät uskolla hautaanne. / 
Sitä me rakkaudella tervehdimme // ja ylistämme teitä autuaiksi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.
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Oi  armoitettu  Jumalansynnyttäjä,  /  jossa  polttamatta  sikisi  Jumaluuden  tuli,  /  ja  joka  siemenettä 
synnytit elämän lähteen, Herran, // vyötä meidät, jotka Sinua ylistämme! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi  Puhdas,  kun  olemme  saaneet  Sinun  suojeluksesi,  /  ja  kun  Sinun  rukouksesi  päästävät  meidät 
hirveyksistä,  /  ja kun Poikasi  risti meitä kaikessa varjelee,  // me kaikki  hartaasti  ylistämme Sinua 
velvollisuutemme mukaisesti. 

4. veisu. Irmossi 

"Oi  kaikkivoimallinen  Vapahtaja,  /  minä  olen  käsittänyt  /  Sinun  taloudenhoitosi,  //  ja  pelolla 
ylistänyt Sinua!" 

Troparit 

Sinä, autuas, kuivatit eksytyksen sameat virrat ja taistelit valhetta vastaan. 

Pappismarttyyri Markus, viisautesi mereen Sinä hukutit pakanahulluuden. 

Sinä, Herran piispa, varustit taistelutovereittesi joukot väkevillä opetuksillasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas olet meidän, ylistäsi veisaavien, puolustaja. Kukista vihollisten röyhkeys. 

Marttyyrien kanoni. Irmossi 

"Profeetan  silmin  nähtyään  Sinut  /  jumalallisen  armon  varjoaman  vuoren  muodossa  /  Habakuk 
edeltä julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, // meidän pelastuksemme ja uudistuksemme." 

Troparit 

Ylistäkäämme  jumalallisesti  veisuin  yhteen  ääneen  Kristus  Jumalan  tähden  taistelleita  Eliasta, 
Sebeetestä ja Abibosta, Lasarusta, Maresta, Marutasta, Narsesta ja Sabbaa, Zanitasta, Barakesiosta 
ja Joonaa. 

Autuas  Joona, me  ylistämme Sinua pyhittäjänä,  sillä monien  kidutusten  jälkeen Sinä kylmyyteen 
heitettynä kestit urheasti Jumalan armon lämmittämänä. Niin Sinä sait voiton eksytyksen talvesta. 

Autuas  Barakesios,  jumalallisella  voimalla  Sinä  kestit  polttavan  lyijyn  miehuullisesti,  kiinnitit 
silmäsi Kristukseen ja sait pelastavan vilvoituksen. Sen tähden me Sinua ylistämme. 

Täynnä  Hengen  viisautta  marttyyrit  saivat  viisaasti  voiton  tulenpalvojien  kaikista  viisaista  ja 
voimallisista julistaen Jumalan nimeä. Uskovaiset, ylistäkäämme heitä autuaiksi. 

Kristuksen  kunniakkaat  marttyyrit,  te  osoittauduitte  ihaniksi  jumalallisissa  haavoissanne.  Sen 
tähden  te  lääkitsette  ihmisten  kaikkia  haavat  ja  vammat  ja  parannatte  armossa  heikkoudet  ja 
sairaudet. 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Sinä, Neitsyt, olet se vuori, jonka profeetta Daniel näki ja josta käsittä lohkaistiin kivi, Kristus. Hän 
murskasi epäjumalat ja kukisti pahojen henkien pauhun. Sen tähden me Sinua kunnioitamme. 

5. veisu. Irmossi 

"Yöstä aamuun kiiruhtaen / me veisuin ylistämme Sinua, Kristus Jumala, /  joka meidän tähtemme 
tulit köyhäksi // ja kärsit lihassa ristin ja kuoleman." 

Troparit 

Vihollisten  vihaa  vastaan Sinä, pyhittäjä, panit Kristuksen seuraajana pitkämielisyyden. Niin Sinä 
nöyryytit niiden röyhkeyden ja sait voiton. 

Nuolisateen  haavoittamana  Sinä,  pyhittäjä,  haavoitit  ampujat,  ja  säilyit  Jumalan  armosta  itse 
vahingoittumattomana. 

Uskon  vahvoina  ja  voittamattomina  puolustajina  te,  viisaat  pyhät,  asetuitte  urheasti  kurittomia 
totuuden vihollisia vastaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Luoja otti Sinusta, puhdas, ihmisten himojen saastuttaman luonnon, pesi ja uudisti sen ja jumaloitti 
jumalallisella armolla. 

Marttyyrien kanoni. Irmossi 

"Oi  Kristus,  joka  maailman  ääret  tulemuksesi  säteilyllä  valaisit  /  ja  ristilläsi  kirkastit,  /  valaise 
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, // jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Autuas  Joona,  suuren Valkeuden  yhteydessä Sinä  osoittauduit  toiseksi  valkeudeksi,  joka mustasit 
jumalattomien käskyt, ja köysin sidottuna Sinä hajotit armossa kaikkinaiset eksytykset. 

Parantaakseen meidän  rikkomuksemme Kristus  antoi  hyvyydessään  ripustaa  itsensä  ristin  puulle. 
Hänen  esikuvansa  mukaisesti  ripustettiin  Barakesioskin  saaden  kaunistuksekseen  puhtaan 
kärsimyksen. 

Silvottuna  ja  sormet katkaistuina Sinä,  Joona,  lauloit  iloiten  veisun  Jumalalle,  joka vahvisti Sinut 
uskon kautta lihassa polkemaan maahan lihattomat viholliset. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmetellen  sanomattomasti  synnyttämäänsä  puhdas  Neitsyt  hämmästyi,  ylisti  suuresti  ja  huusi: 
Lapseni, kuinka kannan sylissäni Sinua, joka pidät kaiken hallussasi? 

6. veisu. Irmossi 

"Oi ihmisiä rakastava, / minä rukoilen Sinua, / joka pelastit profeetan meripedon vatsasta: // Nosta 
minutkin rikkomusteni syvyydestä!"
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Troparit 

Sinä,  autuas,  osoitit  jumalankieltämisen  petoksen  ja  valistit  ihmiset  Jumalan  tuntemisen 
valkeudella. 

Sinä, autuas, järkytit maahan epäjumalien temppelit ja vahvistit järkkyneet ihmiset Kristukseen. 

Kyrilloksen kanssa Sinä, Markus, aseistit  taistelukumppanisi  ja  taistelit  vihollisia  vastaan. Niin  te 
saitte voittopalkinnot. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinun sanomaton ja jumalallinen synnytyksesi ylensi meidät, maasta syntyneet, ja painoi 
maahan vihollisen. 

Marttyyrien kanoni. Irmossi 

"Ympärillämme  on  pohjaton  syvyys,  /  eikä  ole  pelastajaa.  /  Olemme  niin  kuin  teuraaksi  jätetyt 
lampaat.  /  Pelasta,  oi  meidän  Jumalamme,  kansasi,  /  sillä  Sinä  olet  voimattomien  väkevyys  //  ja 
korotus." 

Troparit 

Kristus  vahvisti  Sinua  taistelussa,  sillä  Sinä,  autuas  Joona,  kestit  päänahkasi  nyljennän  ja  poljit 
miehuullisesti maahan käärmeen kavalan pään ja viettelevän mielen. 

Vaikka  kielesi  katkaistiin,  säilyi  mielesi  vakaana,  oi  pyhittäjä,  ja  maa  pyhittyi  siitä  verestä,  joka 
vuosi ristillä jumalallisen verensä vuodattaneen rakkauden tähden. 

Uskovaiset,  ylistäkäämme  veisuin  voittoisia  marttyyreja  Eliasta,  Abibosta,  Narsesta  ja  Maresta, 
Lasarusta, Sebeetestä, Marutasta ja Zanitasta, Sabbaa, suurta Barakesiosta ja Joonaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas  Valtiatar,  Sinä  osoittauduit  kaikkea  hallitsevan  Jumalan  palatsiksi.  Rukoile,  että  Hän 
puhdistaisi minut, joka olen tullut pahojen ryöväreitten luolaksi, ja pelastaisi minut. 

Irmossi 

"Ympärillämme  on  pohjaton  syvyys,  /  eikä  ole  pelastajaa.  /  Olemme  niin  kuin  teuraaksi  jätetyt 
lampaat.  /  Pelasta,  oi  meidän  Jumalamme,  kansasi,  /  sillä  Sinä  olet  voimattomien  väkevyys  //  ja 
korotus." 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman  kuun  29.  päivä  muistelemme  pyhiä  marttyyreja  Arethousioin  piispa  Markosta,  diakoni 
Kyrillosta ja monia muita. 

Säkeitä
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Valvottuaan ensin monissa kidutuksissa Markus vaipui rauhan jumalalliseen uneen. 

Leviitta  Kyrilloksen  vatsa  hajotettiin  miekalla,  niin  kuin  Daavidin  mukaan  kynnetty  ja  kuokittu 
maa. 

Naisten ruumiit ovat sikojen ruokana, kun murhanhimoiset halkaisivat heidän vatsansa. 

Kahdentenakymmenentenä yhdeksäntenä taistelijat saapuivat taivaaseen. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhiä  marttyyreja  Joonaa,  Barakesiosta  ja  heidän  yhdeksää 
kumppaniaan. 

Säkeitä 

Nyt sinullakin, maa, on suuri Joona, ei yhtään huonompi kuin merenkään Joona. 

Janoten taistelijain loppua Barakesios tyhjensi kiehuvan pikikauhan. 

Kristuksen yhdeksän mestattua miestä ovat nyt yhdeksän joukon keskellä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Bithynian Evstatiosta. 

Säkeitä 

Riisuen  savivaatteen  Sinä,  autuas  Evstatios,  astuit  meidän  tähtemme  saveen  pukeutuneen 
Kristuksen eteen. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Siunattu olet Sinä, / joka pensaassa ilmestyit tulessa lain antajalle / ja siten edeltä kuvasit Neitseen 
synnytystä, // Herra, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Markus,  taistelusi  verivirrat  hukuttivat  petoksen  soturit  ja  vuodattivat  jumalallista  parannusta 
kaikille, jotka veisuin ylistävät Kristus Jumalaa. 

Voittamaton Markus, Sinua vastaan punotit vihollisen juonet menettivät tyystin voimansa, sillä Sinä 
sait Jumalalta vastustamattoman voiman. 

Kyrillos, taistelun miekan surmaamana Sinä kannoit itsesi sanallisena, papillisena uhrina Herralle ja 
osoittauduit tulessa jumalallisen täydelliseksi polttouhriksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Neitsyt  Valtiatar,  pue  meidät  rukouksillasi  voimaan  ja  väkevyyteen  himoja  ja  hengellisten 
vihollisten  hyökkäyksiä  vastaan,  kun  me  lakkaamatta  veisuin  ylistämme  Sinua 
Jumalansynnyttäjänä. 

Marttyyrien kanoni. Irmossi
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"Sinä, oi Jumalansynnyttäjä,  / olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi,  / sillä niin kuin 
suuresti  ylistetty,  kiitetty  ja  korkeasti  kunnioitettu  isäin  Jumala  /  muinoin  pätsissä  pelasti  kolme 
nuorukaista, / niin myös Sinun kohdussasi // Hän uudisti kaiken maailman." 

Troparit 

Oi  viisas  Joona,  katseesi  kiinnitettynä  ainoaan Herraan,  joka voi  pelastaa,  Sinä  et  palanut  tulisen 
pien yhteydestä, sillä Sinä sait jumalallisen armon vilvoituksen, niin kuin kerran kolme nuorukaista. 
Sen tähden me veisuin ylistämme Sinua. 

Jumalan  voiman  vahvistamana  Sinä,  Joona,  kestit  katkerat  kidutukset,  ja  niin  kuin  kerran  Jesaja 
iloitsit  sahattuna ottaen  vastaan  autuaan  lopun  ja  huutaen: Kiitetty  ja  korkeasti  kunnioitettu  isäin 
Jumala. 

Jumalan  kirkko  ylistää  veisuin  urotekojasi  ja  pitkiä  taistojasi,  jotka  kestit,  oi  marttyyri,  Sinun 
kallista kuolemaasi ja kumartaa nyt jäännöstesi arkkua, josta meille virtaa sielujen parannusta. 

Marttyyri  Barakesios,  miehuullisesti  Sinä  poljit  maahan  pahan  ohdakkeiset  juonet,  kestit  maassa 
raahaamisen  ja  orjantappuranuolten  lävistämisen.  Sinä  ylistit  veisuin  kiitettyä  ja  korkeasti 
kunnioitettua isäin Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas  Valtiatar,  karkota  valppailla,  puhtailla  rukouksillasi  Jumalan  edessä  minusta 
välinpitämättömyys ja hirveä uneliaisuus ja armahda minua, kun minä veisaan: Kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu isäin Jumala. 

8. veisu. Irmossi 

"Me edes kannamme Sinulle ruumiittomien ylistystä, / niin kuin nuorukaiset pätsissä, /  ja veisaten 
lausumme: // Kaikki Herran teot kiittäkää Herraa!" 

Troparit 

Puheillasi  Sinä,  piispa,  kaunistit  ja  verivirroillasi  teit  ihanaksi  kirkon,  joka  ylistää  veisuin  Sinut 
vahvistanutta Kristusta. 

Sielusi  valppain  silmin Sinä,  piispa,  varjelet Kristuksen  lauman  turvassa,  kun  se  lakkaamattomin 
veisuin ylistää Sinua. 

Taistelijat  kantoivat  tuoksuvan  mirhan  tavoin  Herralle  verivirtoja  lausuen:  Kaikki  Herran  teot 
kiittäkää Herraa! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, kun Sinä olet hyvänä suojelijanamme, me saamme Sinun kauttasi hyvyyden 
antaja Jumalalta hyvyyttä ja apua. 

Marttyyrien kanoni. Irmossi
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"Pätsissä  Israelin  nuorukaiset  ikään  kuin  sulatusuunissa  /  kultaa  kirkkaammin  säteilivät 
jumalanpelkonsa  ihanuutta  ja  sanoivat:  /  Kaikki  Herran  luodut,  kiittäkää  Herraa,  //  veisaten 
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Hillittömässä raivossaan kavala vihollinen sitoi kylkesi ruo'oin murskaten Sinut, autuas, silpoen ja 
leikaten lihasi ja osoitti Sinut kaiken Kuninkaan Kristuksen marttyyriksi iankaikkisesti. 

Marttyyri  Barakesios,  kahleillasi  Sinä kirvoitat  jumalankieltämisen  pahat  kahleet,  ja  kun  ruumiisi 
luut murskattiin,  Sinä murskasit  koko  eksytyksen  ja  jauhoit  sen  tomuksi  veisaten: Kristus,  Sinua 
minä ylistän iankaikkisesti. 

Kummastuneena kärsivällisyydestäsi järjetön juotti Sinulle, marttyyri Barakesios, kiehuvaa juomaa, 
mutta Sinä veisasit  lämpimästi: Kaikki  luodut, ylistäkää Herraa veisaten ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 

Teidät,  marttyyrit,  kannettiin  yhdessä  Jumalalle  täydellisinä  uhrilahjoina,  tuoksuvina  uhreina  ja 
kokonaisuhreina,  ja  te  huusitte:  Kaikki  luodut,  kiittäkää  Herraa,  veisaten  ylistäkää  ja  korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  synnytykselläsi  Sinä  loit  uudelleen  ja  jumaloitit  rikkomuksen  muinoin  murtaman 
ihmisluonnon,  ja  nyt  se  veisaa:  Kaikki  luodut,  kiittäkää  Herraa,  veisaten  ylistäkää  ja  korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Irmossi 

Me  kiitämme,  ylistämme  ja  kumarramme  Herraa  //  veisaten  ja  korkeasti  kunnioittaen  Häntä 
iankaikkisesti 

"Pätsissä  Israelin  nuorukaiset  ikään  kuin  sulatusuunissa  /  kultaa  kirkkaammin  säteilivät 
jumalanpelkonsa  ihanuutta  ja  sanoivat:  /  Kaikki  Herran  luodut,  kiittäkää  Herraa,  //  veisaten 
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi 

"Sinua,  oi  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  /  profeetta  Hesekielin  näkemää  porttia,  /  josta  ei  kulkenut 
kukaan muu kuin Jumala, // me veisuin ylistämme." 

Troparit 

Isä,  Sinä  kannoit  puhtain  sydämin Herralle  sanallista  palvelusta  ja  verettömiä  uhreja,  ja  taistelun 
kautta tulit itse puhtaaksi uhrilahjaksi. 

Sanojesi  hengellisellä  miekalla  Sinä,  Markus,  katkaisit  valheen  monimuotoiset  päät  ja  ylistit 
totuutta, jota saarnasit ihmisille. 

Oi  hyväntekijä,  suo  meillekin  jumalallisia  armolahjoja  taistelijoittesi  ja  salaisuuksiesi  palvelijain 
Markuksen ja Kyrilloksen ja heidän kumppaniensa rukousten kautta.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oman  säälinsä  ja  sanomattoman  ihmisrakkautensa  taivuttamana kaikkien Luoja syntyi Sinusta, oi 
puhdas, ja loi uudelleen ja uudisti turmeltuneet ihmiset. 

Marttyyrien kanoni. Irmossi 

"Sinun  puhtaan  synnyttämisesi  ennuskuvaksi  näyttäytyi  orjantappurapensas,  /  ilmiliekissä  palava, 
mutta  tulessa  kulumaton.  /  Ja  nyt  me  rukoilemme  Sinua:  /  Sammuta  meitä  vastaan  raivoava 
kiusausten pätsi, / että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, // lakkaamatta ylistäisimme." 

Troparit 

Katso, tänään on koittanut valoisain marttyyrien valoisa  juhla,  joka hajottaa synnin pahat pilvet  ja 
valistaa jumalallisella Hengellä uskovaisten mielet. Tätä juhlaa me halulla vietämme. 

Kahden  valoisina  nousevan  tähden  tavoin  te,  Joona  ja  viisas  Barakhesios,  valaisette  taistojenne 
kirkkaudella koko maailman. Valistaa minutkin, joka olen synnin pimeydessä. 

Abibos,  Narses  ja  Mares,  Elias,  Joona,  Sebeetes  ja  Lasarus,  Zanitas  ja  Sabba,  Marutas  ja 
Barakesios, te osoittauduitte kirkon pylväiksi, jotka vakaasti sitä kannatatte. 

Kun  te,  pyhät,  nyt  seisotte  enkelten  kanssa  alati  kunnian  valtaistuimen  edessä  kolmiaurinkoisen 
kirkkauden salamain valaisemina, valistakaa kaikki, jotka uskolla kunnioittavat valoisaa juhlaanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra,  sääli kansaasi  ja  tätä hankkimaasi perintöosaa kuullen synnyttäjäsi,  Jumalan palvelijattaren 
pyyntöjä, että saisimme ylistää Sinua laupiaana Herrana. 

Irmossi 

"Sinun  puhtaan  synnyttämisesi  ennuskuvaksi  näyttäytyi  orjantappurapensas,  /  ilmiliekissä  palava, 
mutta  tulessa  kulumaton.  /  Ja  nyt  me  rukoilemme  Sinua:  /  Sammuta  meitä  vastaan  raivoava 
kiusausten pätsi, / että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, // lakkaamatta ylistäisimme." 
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