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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
Herra, voittajasi Eustratioksen, / joka teki neljä muuta kanssaan osallisiksi marttyyriudesta, / muisto
loistaa auringon tavoin peittäen voittamattomien sanojen kirkkauteen monijumalaisuuden / ja
jättäen sen uskon kukistamaksi valottomaksi majaksi. / Oi ihmisiä rakastava, // lahjoita heidän
tähtensä meille armahdus.
Puheissa, kärsimyksissä ja elämän moninaisissa vaivoissa / pyhät ja kunniakkaat Orestes ja
Mardarios yhdessä viisaan Eustratioksen ja Auksentioksen sekä Eugenioksen kanssa taistellen /
osoittivat Sinua kohtaan täydellistä, järkkymätöntä rakkautta. / Herra, heidän rukoustensa tähden //
pelasta meidän sielumme.
Mielettömän raivon tähden kunniakas Auksentios mestattiin, /ja Mardarios sai seppeleen jaloistaan
ripustettuna. / Eugenios sai kaunistuksekseen käsien ja kielen katkaisun, / Orestesta kannettiin
tulisilla paareilla // ja Eustratios heitettiin Kristuksen karitsana pätsiin.
Toisia stikiiroita, 4.säv.
Voimien Kuninkaan hyvänä sotilaana Sinä, Eustratios, / antauduit vapaaehtoisesti kidutuksiin ja
väkivaltaiseen kuolemaan / mukanasi marttyyritovereittesi autuas kuoro. / Heidän kanssaan Sinä
taistelit ja sait voiton seppeleen, / ja nyt Sinä, autuas, // rukoilet heidän kanssaan meidän
puolestamme.
Jumalassa viisas Eustratios, / urhea Auksentios, kuulu Eugenios ja Mardarios ynnä Orestes /
osoittivat mestarillisuutensa voitettuaan viholliset. / Loistaen selvästi kuin kirkkaat tähdet / he ovat
kirkastaneet uskovaisten sydämet // ja karkottaneet eksytyksen pimeyden Hengen valkeudella.
Pyhän Lukian stikiira, 4.säv.
Huolella harjoitettuasi tahratonta neitseyttä / Sinut saatettiin iloitsevana Luojan tykö, / sillä
kieltäessäsi ajallisen yljän Sinä, maineikas, tulit Kristuksen morsiameksi. / Uskon ja kirkkaan
marttyyriuden kautta Sinä, Lukia, / kävit tiesi loppuun ja jaat nyt parannusten armoa niille, // jotka
Sinua kunnioittavat.
Kunnia... 6.säv.
Tulkaa, marttyyrien rakastajat, / kunnioittakaamme veisuin Kristuksen voittajia, / kukistumatonta
marttyyri Eustratiosta, Auksentiosta, Eugeniosta, Mardariosta ja Orestesta, / marttyyrien
viisivaloista kuoroa. / Taisteltuaan hyvin näkymätöntä vihollista vastaan / ja saatuaan
voittopalkinnon / he nyt rukoilevat niiden puolesta, // jotka uskolla ja rakkaudella viettävät heidän
muistoansa.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.
Ei kukaan, joka rientää luoksesi, / oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, / joudu lähtemään
häpeissään luotasi, / vaan se joka pyytää armoa, / saa lahjan, // joka hyvin täyttää anomuksen!
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 6.säv.
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Nähdessään meidän elämämme puulta riippumassa / viaton Jumalansynnyttäjä valitti äitinä ja huusi:
/ Poikani ja Jumalani, // pelasta ne, jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi!
Vir r elmästikiirat, 1.säv.
Ihailtava voittaja Eustratios / kutsuu tänään meitä viettämään puhdasta, vuosittaista muistoansa. /
Kokoontukaamme siis kunnioittamaan häntä Herran rakastajana // ja kärsivällisenä taistelijana
uskon puolesta.
Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala.
Daavidin tavoin Sinä varustauduit miehuullisuuteen / ja surmasit Kolminaisuususkolla uuden
eksyttävän Goljatin. / Sentähden Sinä, Eustratios, / saat aina riemuita taivaissa enkelten kanssa ja
rukoilla, // että Vapahtaja pelastaisi meidät.
Liitelauselma: Pyhille, jotka maassa ovat, on Herra osoittanut ihmeellisyytensä.
Oi Jumalassa viisas marttyyri Eustratios, / tisbeläisen Elian tavoin Sinä kiihkoilit profeetallisesti
kaikkivaltiaan Herran tähden. / Sinä, autuas, paljastit lainrikkojien tyhjänaikaisen röyhkeyden // ja
kukistit voimallisena epäjumalain inhotukset.
Kunnia... 5.säv.
Eustratios ja Auksentios, / Eugenios ja Orestes sekä kunniakas Mardarios, / pelkäämättä
hirmuvaltiaitten röyhkeyttä / te julistitte selvästi Kristuksen uskoa / ja kestitte monia raateluita ja
kidutuksia. / Rukoilkaa siis kuningasta ja Jumalaa meidän puolestamme, // kun me uskoen
vietämme muistoanne.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 5.säv.
Iloitse, Jumalan portti! / Iloitse, puhdas viaton Neitsyt! / Iloitse, maailman Valtiatar ja suojelija! //
Iloitse, meidän sukukuntamme muuri, turva ja suoja!
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 5.säv.
Kun nuhteeton Neitsytäiti kerran näki oman Karitsansa ristille ylennettynä, / hän huusi
kyynelehtien: / Voi Poikani! // Kuinka Sinä kuolet, vaikka olet luonnoltasi kuolematon Jumala?
Marttyyrien tropari, 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.
Ja pyhän Lukian tropari, 4.säv.
Sinun karitsasi Lukia huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: / Sinua, Ylkäni, minä rakastan ja
Sinua etsien kärsin. / Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, / Sinun kuolemaasi kastettu, Sinun kanssasi
haudattu. / Sinun tähtesi minä kärsin / hallitakseni kanssasi, / Sinun edestäsi kuolen / elääkseni
kanssasi. / Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, / joka on rakkaudella uhrautunut Sinulle. // 
Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme.
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Aamupalveluksessa
Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhien kanoni. Munkki J ohanneksen runo.
1. veisu. 4.säv. Irmossi
Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki / muinainen Israel erämaassa / Mooseksen
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla // karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon.
Troparit
Taiston asettaja Kristus, joka palkitsee maan päällisten kilvoittelijoiden uroteot, istuu taivaissa ja
tarjoaa kaikkivaltiaalla oikealla kädellään Eustratiokselle ja hänen seuralaisilleen jumalallisia
seppeleitä.
Tulkaa, nähkäämme marttyyrien viisilukuinen joukko, joka säteilee yliluonnollista valkeutta ja
jonka johtajana on rakastettu, jumalallisen armon seppelöimä Eustratios.
Jättäen maan päällisen sotilaan vyön Sinä, Eustratios, astui totisen Kuninkaan palvelukseen ja sait
Auksentioksen kautta taistelumerkin.
Eustratios seuralaisineen kirkastaa uskovaisten sielut säteillessään uskon taivaalla iäti liikkuvien
kirkkaitten tähtien tavoin. Heitä me heidän ansionsa mukaan ylistämme.
Pyhän Lukian tropari
Oman veresi värjäämän purppuran loistavasti kaunistamana Sinä, marttyyri Lukia, asustat neitseenä
ylhäisessä valtakunnassa, ihanana jumalallisessa kirkkaudessa.
Jumalansynnyttäjälle
Puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinä tulit jumalallisen luonnon vastaanottaneeksi tilaksi. Sen tähden
seuraa Sinua Lukia, joka neitseellisesti rakasti Poikaasi.
3. veisu. Irmossi
Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, // turvani
ja tukeni.
Troparit
Toiveikkaana kidutuksissakin Sinä, Eustratios, tulit yliluonnollisesti täyteen kaikkinaista hyvää
mieltä ikäänkuin aineettoman aarteen saaneena.
Hengellisellä viisaudella ja kärsivällisyydellä kiusauksissa Sinä, Kristuksen marttyyri Auksentios,
paljastit hirmuvaltiaan jumalankieltämisen.
Kukkinanne Kristuksen haavat te, marttyyrit, tulitte uskovaisten kirkon jumalallisen loistavaksi
kaunistukseksi.
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Antaen kärsivällisesti jäseniesi palaa taiston hiilillä Sinä, Eustratios, sammutit epäjumalain
eksytyksen raivon.
Pyhän Lukian tropari
Kuninkaan ja Jumalan ihanana morsiamena Sinä, kunniakas marttyyri Lukia, saavutit taivasten
valtakunnan.
Jumalansynnyttäjälle
Me uskovaiset palvomme Sinua totisena ja oikeana Jumalansynnyttäjänä, sillä Sinä, nuhteeton,
synnytit lihaksi tulleen Jumalan.
Irmossi
Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, // turvani
ja tukeni.
Katismatropari, 8.säv.
Varustuksenasi Kolminaisuuden usko ja aseenasi totuuden linko / Sinä kukistit eksytyksen
vierasrotuisen röyhkeyden. / Tarttuen sanan miekkaan Sinä katkaisit sillä vihollisen valheellisen
vastustuksen. / Saavuttaen voiton riemumerkit Sinä tosin kuolit ruumiissa, / mutta pääsit hengessä
elämään. / Oi voittoisa Eustratios, rukoile Kristusta Jumalaa, / että Hän antaisi rikkomusten päästön
meille, // jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.
Kunnia... Toinen katismatropari, 4.säv.
Marttyyrien veren kastelema kirkko / kasvatti uskovaisille oikeauskoisuuden kukan kerskatessaan ja
sanoessaan: // Te, pyhät, osoittauduitte marttyyrien kunniaksi!
Nyt... J umalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv.
Uskovaiset, ylistäkäämme autuaaksi Jumalansynnyttäjää, / hädässä olevien harrasta puolustajaa, /
meidän auttajaamme, / sovittajaa Jumalan edessä, // jonka kautta olemme saaneet lunastuksen
turmeluksesta.
Tai kär simystropari J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Kun puhdas ja tahraton Äitisi / näki Sinut, ainoa pitkämielinen Sana, ristille naulittuna, // hän valitti
äidillisesti tuskaisesti itkien.
4. veisu. Irmossi
Sinä, oi Laupias, / nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan / ja kansat
alistuivat, // sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni.
Troparit
Lihasi haavoilla Sinä, Eustratios, pyyhit pois sielun tahrat ja murskasit uskolla kavalan
lohikäärmeen nuolet.
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Omissa jäsenissäsi Sinä, voittoisa Eustratios, kunnioitit kunnian Kuningasta, joka täytti Sinut
ihmeitten voiman sanomattomalla kunnialla.
Esimerkkinäsi kalastajien uskallus Sinä, Eustratios, pyydystit marttyyriuden verkkoon ja toit Herran
eteen viisaan Eugenioksen.
Totisesti ihanat olivat voittajien jalat, kun he polkivat maahan vihollisen ja veisasivat Kristukselle:
Sinun marttyyriutesi tietä me riennämme, oi Herra.
Pyhän Lukian tropari
Kun Sinulla, Lukia, on korkeuksissa uskallus Jumalan edessä, niin rukoile, että Hän antaisi
rikkomusten päästön meille, jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme.
Jumalansynnyttäjälle
Oi maineikas Lukia, neitseyden ja taistelun kirkastamana Sinut kihlattiin turmeluksettomana
Neitseestä koittaneelle Sanalle.
5. veisu. Irmossi
Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / käännyttäen pois
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, // jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat.
Troparit
Oi autuas Eustratios, aamutähden tavoin Sinä koitit kirkkaasti loistaen marttyyrien joukossa.
Oi Eustratios, nähdessään Sinut loistavana hengellisessä kirkkaudessa Jumalassa viisas Mardarios
kiiruhti luoksesi kuin karitsa paimenen tykö.
Sinä, Eugenios, pidit kaikkea nautintoa tyhjänpäiväisenä ja voitit taistelun lääkkeellä luonnon lait.
Pyhän Lukian troparit
Lukia huusi: Neitseenä minä nautin vain Sinun ihanuudestasi, Herra, ja Sinua rakastaen annan
miekan surmata itseni.
Oi hyvää osaa! Oi Jumalan antamaa osaa! Oi naista, joka erinomaisen neuvon avulla voitti esiäidin
eksytyksen.
Jumalansynnyttäjälle
Ihmismieli ei kykene käsittämään Sinussa tapahtunutta ymmärryksen ylittävää sikiämistä, oi
Neitsytäiti, sillä Sinä synnytit Jumalan.
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.
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Troparit
Mardarios huusi tulisesti: Kristus on minulle kaikkea, kotimaata, arvoa ja nimeäkin tärkeämpi.
Sinulta, oi Eustratios, hän oli sen oppinut.
Jalat lävistettyinä Sinut, Mardarios, ripustettiin vaunuihin, tulisilla kivillä poltettiin Sinun selkääsi
ja Sinä annoit henkesi Herralle.
Katkaistu kielesi ei lakannut veisaamasta ja katkaistut kätesi Sinä, Eugenios, ojensit Jumalan
puoleen anoen pelastusta niille, jotka veisuin ylistävät muistoasi.
Pyhän Lukian tropari
Kallis on Herran edessä Sinun kuolemasi, oi marttyyri, puhdas Lukia, sillä Sinä pidit kuolemaa
parempana kuin elämää, että saisi pitää itsessäsi Kristuksen elävänä.
Jumalansynnyttäjälle
Saatuaan Sinut, Neitsyt, voimakseen ja tuekseen voittoisa marttyyri kesti kärsivällisesti kidutukset,
ja niin hän nyt iloiten käy perässäsi kaikkien Valtiaan tykö.
Irmossi
Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon kautta
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä // Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla
verellä.
Kontakki, 2.säv.
Sinä, voittaja, osoittauduit tietämättömyyden pimeydessä oleville kirkkaaksi valaisimeksi, / ja usko
keihäänäsi Sinä et säikkynyt vihollisten röyhkeyttä, // oi puhetaitajiakin kaunopuheisempi
Eustratios.
Iikossi
Oi Kristus, hajoita sieluni pimeys, / että voisin kirkkain veisuin ylistää marttyyrien viisilukuista
kuoroa, / jumalallisen vaelluksen kasvattamaa Auksentiosta, / viisasta ja taistoissa urheata
Eugeniosta, / heidän kanssaan jumalallisilla vuorilla elänyttä Orestesta / sekä yksinkertaista
Mardariosta, // jonka opettajana oli puhetaitajiakin kaunopuheisempi Eustratios.

Synaksario
Saman kuun 13:ntena päivänä Kristuksen pyhien kunniakkaitten marttyyrien Eustratioksen,
Auksentioksen, Eugenioksen, Mardarioksen ja Oresteksen taiston muisto.
Säkeitä
Eustratioksen ja hänen kahdesti kaksi taistelutoveriaan tappoi kerralla tuli ja miekka.
Eustratioksen seuralaisineen tavoitti kolmantenatoista kuolema.
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Samana päivänä pyhän marttyyrin neitsyt Lukian muisto.
Säkeitä
Neitseenä Lukia sai yhden seppeleen ja miekan kautta marttyyrina toisen.
Samana päivänä pyhittäjäisämme, Latronin Ar senioksen muisto.
Pyhä Ares pääsi rauhassa loppuun.
Muistelemme pyhää uutta pappismarttyyria Gabrielia, Serbian ar kkipiispaa, joka tuli
marttyyriksi Prusassa vuonna 1659.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen.

7. veisu. Irmossi
Persian pätsissä / Aabrahamin sukukunnan lapset / enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien
polttamina huusivat: // Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra.
Troparit
Vakain mielin tunnustaen palvelevasi yhtä Jumalaa Kolminaisuudessa Sinä ylenkatsoit kidutukset
huutaen: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani.
Sinä, Auksentios, osoittauduit autuaaksi nuhteettomalla tiellä, kun kiitollisena polvistuit Lunastajan
edessä ja annoit sielusi hyväntuoksuisena uhrina Herran käsiin.
Orestes osoittautui Eustratioksen sotilastoveriksi, matkakumppaniksi, vankilatoveriksi,
samanmieliseksi taistelutoveriksi sekä Kristuksen valtakunnan otolliseksi kanssaperilliseksi.
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Linnun kautta Elialle ravintoa toimittanut Jumala itse paljasti ihmeen tehden puhtaan kallosi sitä
halajaville, antaen maailmalle kaivatut kestit, oi Auksentios.
Pyhän Lukian tropari
Palaen jumalallista tulta Sinä et huolestunut tulesta. Sentähden Sinä, voittoisa Lukia, vuodatat alati
uskovaisille parannusten jumalallista vettä ja kuivatat himojen hyökkäykset.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Neitsytäiti, Lukialle ihmeitten kunnian antanut puhdas Sana rakasti Sinua, puhdasta ja
turmeluksetonta, ja tullen lihaksi Sinusta loi uudelleen koko ihmisen.
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
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Avaten puhtaat huulesi Sinä, Eustratios, sait ottaa vastaan jumalallisen Hengen. Sielut turmelevien
epäjumalien heikkouden Sinä toit ilmi ja opetit palvelemaan Jumalaa Kolminaisuudessa huutaen:
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Tuntematta kärsivällisyyttäsi hirmuvaltias luuli saavansa tulen näkemisellä Sinun voittamattoman
mielesi, oi Eustratios, pelkäämään, mutta tulta sylkien Sinä iloiten huusit ihmisille: Kaikki luodut,
kiittäkää Herraa.
Oi marttyyri Eustratios, mielensä Sinun viisaitten neuvojesi vahvistamana voittamaton Orestes
jäljitellen tulen kukistaneita nuorukaisia huusi paareilla maaten: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Kärsivällisenä Sinä, kunniakas Orestes, paneuduit tuliselle vuoteelle, ja Kristuksessa iloiten tulit
luetuksi marttyyrien joukkoon. Nyt Sinä saat levätä taivaallisissa majoissa huutaen: Kaikki luodut,
kiittäkää Herraa.
Pyhän Lukian tropari
Kunniakkailla kärsimyksilläsi Sinä, puhdas Lukia, sokaisit jumalattomien silmät ja painoit maahan
ylpeän viettelijän. Niin Sinä nousit Jumalan tykö uskoen veisaten: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
Jumalansynnyttäjälle
Sinä osoittauduit taivaita korkeammaksi, sillä Sinä, oi puhdas, synnytit taivaallisen Jumalan, joka
saattoi taivaaseen maastasyntyneitten saviseoksen ja teki kirkkaaksi puhtaan Lukian muiston.
Hänelle me huudamme: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
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.
9. veisu. Irmossi
Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan erillään
olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme.
Troparit
Halaten päästä osalliseksi jumalallisista salaisuuksista Sinä, voittoisa autuas Eustratios, sait
kirkkaan jumalallisen ilmestyksen, joka kutsui Sinua taivaisiin rakastamasi Kristuksen seuraan.
Jumalallisen rakkauden kutsumana täältä lähtemään ja ankarasti nuhdeltuasi hirmuvaltiaitten
pimeyttä Sinä, autuas Eustratios, riensit kilvoitellen kohti ylhäisen kutsun palkintoa.
Voittoisa Eustratios, suuresti iloiten mielettömän hirmuvaltiaan riemuisasta päätöksestä Sinä ylistit
veisuin kilvan asettajaa, kuoleman kukistajaa Kristusta.
Tulkaa, marttyyrien rakastajat, ylistäkäämme pyhin veisuin autuaiksi petoksen kukistajia,
Eustratiosta, Eugeniosta, viisasta Orestesta ja Mardariosta ynnä heidän kanssaan Auksentiosta.
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Pyhän Lukian tropari
Oi kunniakas marttyyri Lukia, nyt Sinä seisot ihanana, kauniina ja taidokkaana neitseenä ihanan,
kauniin ja Neitseestä lihaksitulleen Kristuksen edessä seppelöitynä.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Neitsyt, miestä kokemattomasta kohdustasi koitti meille Valkeus. Hänen säteilynsä jumalallisesti
kirkastamana ilon nimen kantajakin tuli valkeudeksi, oi avioon käymätön Jumalansynnyttäjä.
Irmossi
Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan erillään
olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme.
Eksapostilario, 2.säv.
Ylistäkäämme veisuin puhuja Eustratiosta / ja hänen kanssaan Auksentiosta, Mardariosta ja
Orestesta sekä viisasta Eugeniosta, / sillä he taistelivat Kristuksen tähden / ja rukoilevat nyt
jatkuvasti meidän puolestamme, // jotka veisuin ylistämme heidän pyhää muistoansa.
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.
Oi Neitsyt, joka olet synnyttänyt Jumalan Viisauden, / yliluonnollisen Sanan ja kaikkien parantajan!
/ Paranna sieluni tuskat ja synnintekojeni haavat // sekä kuoleta sydämeni himolliset aivoitukset.
Kiitosstikiirat, 1.säv. Byzaksen runo
Ihmiset, veisatkaamme Kristukselle Vapahtajalle / ja ylistäkäämme pyhien viisilukuista kuoroa, /
sielultaan kärsivällistä ja lujaa taistelijaa Eustratiosta / sekä Auksentiosta, Eugeniosta, Mardariosta
ja Orestesta, / sillä taistellen uskon tähden he polkivat maahan vihollisten aallot. / Nyt he rukoilevat,
että Vapahtaja antaisi syntien armahduksen ja päästön meille, // jotka uskoen vietämme heidän
muistoansa.
3. säv. Ger manoksen runo
Kunniakas Eustratios, / Kristuksen soturi ja luja taistelija, / hämmästytti rikolliset puhetaitoisin
sanoin / ja miehuullisesti voitti vihollisvoimat taisteluhaavoin kuljettuaan ahdasta polkua / ja päätyi
iankaikkisen elämän maahan. / Siellä hän nyt rukoilee, // että Kristus antaisi meille suuren armon.
3.säv. Ger manoksen runo
Ylistäkäämme voittoveisuin / jumalallisessa viisaudessa viisauden rakastajaksi ja puheitten
kauneudessa kaunopuhujaksi osoittautunutta, / marttyyrien joukossa suurta Eustratiosta, / sillä tuo
Kristuksen soturi kokosi jumalisen taistelijajoukon sotaaikana, / ryhtyi taistelutoimiin ja tempaisi
vihollisen miekan, / jolla löi sen haavoille. / Huutakaamme hänelle: / Oi marttyyreista parhain /
rukoile taistelutoveriesi kanssa Kristusta Jumalaa meidän puolestamme, // jotka uskoen vietämme
puhdasta muistoasi.
4.säv. Munkki J ohanneksen runo
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Seppelöikäämme ylistyspuhein ihanasti voittaneet totuuden marttyyrit, / pakanoiden valhetarut
paljastanut ja kristittyjen jumalallista viisautta saarnannut Eustratios / ja sanojen viisaudella ja
tekojen kärsivällisyydellä hirmuvaltijoitten jumalankieltämisen paljastanut Auksentios. / Heidän
lisäksensä Eugenios, / joka tuli Jumalalle hyödylliseksi ja hirmuvaltijoille hyödyttömäksi
pelastavassa tunnustuksessaan, / ja Orestes, taistelija ja kaikkien Kuninkaan ihmeellinen soturi. /
Sekä vielä kyyhkystä viattomampi Mardarios, / joka saattoi kavalan käärmeen häpeään Kristuksen,
Jumalan, // meidän sielujemme Vapahtajan armolla.
Kunnia... 4.säv. Ikasian runo
Ylistäkäämme hartaasti veisuin Jumalan kirkon viisikielistä lyyraa / ja viisivaloista lamppua, /
jumalankantajamarttyyreja heidän nimiensä mukaisesti. / Iloitse, Jumalassa viisas Eustratios, / Sinä
puheentaitaja puheentaitajien joukossa, / joka hyvin värväydyit sotilaaksi Jumalan taivaalliseen
sotajoukkoon / ja olit Hänen mielensä mukainen. / Iloitse, autuas Auksentios, joka kasvatit suureksi
Jumalan Sinulle uskoman leiviskän. / Iloitse, Jumalassa viisas Eugenios, Sinä jumalallisen
jalosukuisuuden ihana vesa. / Iloitse, autuas Orestes, Sinä muodoltasi kaunis ja mieleltäsi ihana,
ylen taitava vuorilla eläjä. / Iloitse, voittamaton Mardarios, Sinä säteilevä ja kuulas helmi, joka
kestit iloiten katkerat kidutukset. / Iloitse, Sinä ymmärtäväisten neitseitten lukua kantava kuoro. /
Teiltä me pyydämme, / että päästäisitte kaikesta vihasta ja ahdistuksesta / ja tekisitte osallisiksi
sanomattomasta kunniastanne meidät, // jotka kunnioitamme vuosittaista muistoanne.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
Tuntien Sinut oikeudenmukaisen Tuomarin synnyttäjäksi / minä rukoilen Sinua, puhdas Neitsyt, /
ettei Hän tuomitsisi minua, irstaasti elänyttä, / tuomion alaista ja varatonta, tulevalla peljättävällä
tuomiollaan, / vaan lukisi minut oikealla puolellaan olevien valittujen joukkoon // armossaan ja
suuressa hyvyydessään.
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Kun puhdas Valtiatar näki kuolleena Kristuksen / ja itki Herranaan Häntä, joka oli kuolettanut
kavalan, / hän ylisti veisuin synnyttämäänsä. / Ihmetellen Hänen pitkämielisyyttään hän huusi: /
Rakas lapseni, älä unohda palvelijatartasi. / Älä viivy, oi ihmisiä rakastava, // Sinä minun
halajamiseni!
Vir r elmästikiiroina oktoehoksen stikiirat
Kunnia... 4.säv. Ikasian runo
Pyhät marttyyrit pitivät apostolien viisautta parempana kuin pakanoiden oppeja / ja jättäen
kaunopuhujien kirjat tutkiskelivat kalastajien kirjoja. / Toisissa on kyllä kauniita sanoja, / mutta
oppimattomien jumalallisesta julistuksesta he saivat oppia tuntemaan Kolminaisuuden jumaluuden,
/ ja nyt he rukoilevat, // että meidän sielumme säilyisivät rauhassa siinä opissa.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
Sinuun, oi Jumalan Äiti, / minä turvaan sieluni, ruumiini, sydämeni ja mieleni. / Rukoile sielulleni
sitä, mikä on hyödyksi, ja kuoleta ruumiini karkailut. / Oi Valtiatar, valista sydämeni, / tyynnytä
näkymättömästi mieleni kurittomat liikkeet // ja tee loppu rikosteni kuohuista.
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
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Oi Herra, kun puhdas Neitsyt, / joka synnytit Sinut miehestä tietämättä, / näki Sinut ristille
naulittuna, / hän pyyhki kasvojaan verensekaisin kyynelin ja huusi tuskaisesti: / Mikä on tämä outo
salaisuus? / Kuinka Sinä, pitkämielinen, joka kerran kaunistit taivaan valaisimin, / nyt riiput puulta
vailla kauneutta, // muodottomana ja hengettömänä?
Aamupalveluksen loppuosa ja päätös.
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