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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Oi  isä Januarius,  / Sinä olit  laillinen pappi  ja pyhitetty taistelija /  ja pääsit omalla etkä kenenkään 
muun verellä taivaaseen, /  johon oli edeltä mennyt Jeesus. // Nyt Sinä näet Hänet  iankaikkisesti  ja 
saat katsella sitä, mitä enkelit katselevat. 

Nahka  nyljettynä  ja  tuleen  viskattuna,  / pedoille  annettuna  ja  vankilaan päiväkausiksi  suljettuna  / 
Sinä, ruumiittomien vertainen ylistettävä ihmeidentekijäpappi, // säilytit jumalallisen voiman avulla 
mielesi masentumattomana. 

Kunnioittakaamme Disideriosta, Prokulosta, / Sossosta, Faustosta, Evtihiosta ja autuasta Januariusta 
/  sekä  viisasta  Akutionia  yhteen  ääneen,  /  viisaita  pappeja  ja  seppelöityjä  marttyyreja,  /  pyhän 
kaupungin asukkaita ja niiden totisia esirukoilijoita, // jotka ylistävät heitä autuaiksi. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Ylistäkäämme autuaaksi saastatonta majaa, elävää pilveä, / meidän Jumalamme pyhää temppeliä, / 
ylittämätöntä  siltaa,  kultaista  astiaa,  /  pyhää  arkkia,  taivaallisia  portaita,  //  Valtiaan  tilavaa  sijaa, 
Neitsyttä ja Herran Äitiä. 

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? 

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi  apostolien  kaltaisena  ja  heidän  istuimensa perijänä  /  Jumalan Hengessä Sinä  teoissa 
koit hengen näkyjen korkeutta.  / Sen tähden toimittaessasi  totuuden sanan palvelusta / Sinä kärsit 
uskosi  tähden  aina  verikuolemaan  asti.  /  Rukoile,  pappismarttyyri  Januarius,  /  Kristukselta 
Jumalalta // pelastusta sieluillemme. 

Aamupalveluksessa 

Päivän kanonit tavan mukaisesti, ja pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän marttyyrien ihanaa 
joukkoa. Josef. 

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 

Kun  Sinä,  autuas,  olet  nyt  aineettomien  enkelten  sotajoukoissa  sielusi  pyhästi  laskemattoman 
valkeuden  osallisuuden  kirkastamana,  valista  minunkin  sydämeni,  kun  tänään  ylistän  valoisaa 
juhlaasi.
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Lapsesta asti Sinä, pyhittäjä, olit pyhitetty hyveissä kasvaneena ja saatuasi papillisen voitelun Sinä 
toimitit  palvelusta  paimentaen  kansaasi.  Marttyyri  veren  kirkastamana  Sinä  säteilet  aurinkoakin 
kirkkaammin. 

Viisas pappi, kirkas sotavoima, pyhitetty  joukko taisteli kärsivällisesti rinnallasi. Heidän kanssaan 
Sinä hajotit käärmeen kaikki juonet kestäen vakain mielin moninaiset kidutukset. 

Kristuksen,  suuren  ja  ensimmäisen  esipaimenen  jälkiä  seuraten  Sinä,  viisas,  kirkastit 
marttyyriverellä piispallisen asusi. Sen tähden me kunnioitamme Sinua vilpittömin mielin. 

Ukkosen  tavoin  kaikuva  jumalallinen  puheesi  hämmästytti  mielettömän  vihollisen  korvat  ja  hän 
alisti sietämättömiin kidutuksiin Sinut, kunniakas, joka paloit Herran rakkaudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Autuas  on  se  kansa,  joka  kunnioittaa  Sinua,  puhdas  Jumalansynnyttäjä,  Jumalan  valheettomana 
Äitinä ja ylistää aina autuaaksi Sinua, niin kuin itse pyhästi ennustit kantaessasi sisälläsi Kristusta. 

3. veisu. Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. // Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Pyhän Hengen kirkkaudessa kukoistavana Sinä, autuaaksi ylistettävä, karkeloit pätsissä muinaisten 
pyhittäjänuorukaisten tavoin. 

Sinun  kanssasi,  oi  Jumalassa  viisas,  karkeloivat  pätsissä  pyhitetyt  joukot. Heidän  kanssansa Sinä 
ylistit veisuin Hyväntekijää säilyen palamatta. 

Kristus puolustajanasi Sinä  seisoit pelottomasti  hirmuvaltiaitten keskellä,  ja kestettyäsi kidutuksia 
osoittauduit kunniakkaaksi marttyyriksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalan  Morsian,  joka  synnytykselläsi  repäisit  rikki  tuonelan  kahleet  ja  täytit  kaiken  ilolla, 
repäisi rikki minunkin syntieni siteet. 

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. // Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Katismatropari, 4.säv. 

Värjäten  papillisen  asusi  omalla  verelläsi  /  Sinä,  Kristuksen  palvelija,  osoitit  sen  entistä 
kirkkaammaksi.  /  Sen  tähden  sinä  nousit  iankaikkisiin  asuntoihin  /  ja  vuodatat  nyt  parannusten 
meren  niille,  jotka  Sinua  kunnioittavat.  //  Sinä  rukoilet  alati  Jumalaa,  että  Hän  antaisi  kaikille 
rikkomukset anteeksi.



4 

Jumalansynnyttäjän tropari, 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 Lapseni! / Miten heprealaisten kansa 
maksoikaan Sinulle! / Mutta nouse ylös ja pelasta Sinuun uskovat, // Sinä ainoa ihmisiä rakastava! 

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 

Kunnioittakaamme kaikki yhteen ääneen leviittaa ja taistelijaa Sossonia, pyhitettyä Faustusta, suurta 
Prokulosta ja Disideriosta. 

Marttyyri  Prokoulos,  Sinä  et  suinkaan  vaipunut  jumalattomuuden  uneen,  vaan  jumalallisella 
valppaudella nukutit jumalankieltäjien järjettömyyden. 

Suuri Evtihios, menestyvänä jumalallisissa hyveissä ja säteillen marttyyriuden ihanaa valkeutta Sinä 
olit Jumalan mieleen. 

Kristus,  meidän  Jumalamme,  pelasti  uuden  Danielin  tavoin  Sinut,  oi  Januarius, 
vahingoittumattomana, kun Sinut tovereinesi oli paiskattu petojen keskelle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suuresti me ylistämme ainoaa siunattua, jonka kautta ylen Hyvä totisesti antoi siunauksen kaikille 
lihaksi tullessaan. 

5. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Pyhitetyllä verellä Sinä, autuas, kirkastit vaatteesi ja saavuit pappina ylhäiseen temppeliin. 

Isä, Sinun maahan vuotanut kallis veresi tuli parannusten joeksi, joka kuivattaa himojen virrat. 

Esikuvanasi kaikkien Herran armeliaisuus Sinä,  autuas, annoit  rukouksellasi  valon sokaistuneelle, 
epäoikeudenmukaiselle tuomarille. 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Me veisaamme kiitostasi ja ylistämme rakkaudella autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä, jonka kautta 
pimeydessä oleville koitti laskematon valkeus, kaikkien Herra. 

6. veisu. Irmossi 

"Minä vajosin meren syvyyteen / ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. / Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, // johdata minun elämäni pois turmiosta." 

Troparit 

Nähdessään Sinun,  papillisten  salaisuuksien  palvelijan,  tekevän  sanoillasi  tunnustekoja,  rikollinen 
joukko valistui ihmeellisesti ja lähestyi koko sielustaan Luojaa. 

Pienokaisesta asti omaten Pyhän Hengen lahjan Sinä, piispa, osoittauduit monien ihmeitten tekijäksi 
ennen loppuasi ja jumalallisen loppusi jälkeenkin. 

Ylistäkäämme nyt kaikki pyhästi ja yhteen ääneen veisuin Jumalassa viisaita Faustusta ja Sossosta, 
Disideriosta ja Evtihiosta, viisasta Akutiosta ja Prokulosta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumala  ja  Sana  tuli  Sinun  puhtaista  veristäsi  ruumiiseen  tehdäkseen  hyvää  ihmisille.  Rukoile,  oi 
Jumalan Äiti, hartaasti, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Irmossi 

"Minä vajosin meren syvyyteen / ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. / Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, // johdata minun elämäni pois turmiosta." 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 21:senä päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyria  piispa  Januariusta,  diakoneita 
Prokulosta, Sossosta ja Faustusta, lukija Disideriosta sekä Evtihiosta ja Akoutionia. 

Säkeitä 

Huhtikuu näki, kuinka Januarius, jalo mies, mestattiin. 

Miekka surmasi leilin edessä kumartuneet Prokuloksen, Sossoksen ja Faustuksen. 

Disiderios paljasti nahkansa miekalle, kärsi mestauksen ja astui Herran eteen. 

Kuule Akutioksen ääni, kun hän sanoi: Evtikhios, käy kanssani mestattavaksi. 

Januariuksen pää katkaistiin kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Aleksandran, kuningattaren, muisto. 

Säkeitä
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Aleksandra tiesi pimeän vankilan pysyvän valkeuden tuottajaksi. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Apollosta,  Isaakios  ja Kordatosta,  jotka nälkä  ja 
miekka surmasivat. 

Säkeitä 

Kantaessaan nälän hirttonuoraa kaksi taistelijaa vältti pahojen henkien sielun surmaavan silmukan. 

Sinä, Kodratos, maustat hikesi liemen vuodatetun veresi suolalla. 

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

Säkeitä 

Maksimianos, ei se kaiken nielevä susi, vaan kirkon ravitsija, kuoli. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Anastasios Siinailaista. 

Säkeitä 

Uutena Mooseksena Siinailla Anastasios sai nähdä Jumalan jo ennen loppuansa. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"Kolme  nuorukaista Baabelissa  teki  tyhjäksi  hirmuvaltiaan  käskyn  /  ja  liekkien  keskeltä  huusi:  / 
Kiitetty olet Sinä, Herra, // meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Jumalallisten  nuorukaisten  tavoin  Sinä,  oi  Januarius,  karkeloit  liekkien  keskelle  laskeutuneitten 
enkeleitten kanssa ja ylistit Vapahtajaa salaisin veisuin. 

Paimenena ja suurena ihmeitten tekijänä Sinä säilytit  jumalallisen armon avulla ajatuksesi terveinä 
ja paransit jo ennen taisteluasi kaikkinaisia sairauksia. 

Sinä,  marttyyri,  seisoit  hirmuvaltiaitten  istuinten  edessä  kärsivällisesti  taistellen,  saatoit 
jumalattomat häpeään ja osoitit kaikille eksyneille totuuden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  kuoleta  lihani  liikkeet.  Sinä  puhdas,  joka  synnytit  elämän,  tee  eläväksi  himojen  ja 
monien syntien kuolettama sieluni. 

8. veisu. Irmossi
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"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 

Ylistettäköön nyt suurta Prokulosta sekä Evtihiosta, Akutiosta,  jumalallista Disideriosta, Faustusta 
ja urheaa Sossosta, Vapahtajan kunniakkaita marttyyreja. 

Kunniakas  salaisuuksien  palvelija,  saatuaan  suureksi  rikkaudekseen  Sinut  taistelijain  kuoro  polki 
maahan pahojen henkien päät ja hävitti jumalankieltämisen korskean röyhkeyden. 

Sinä, erinomainen, poljit maahan tulen nuorukaisten tavoin ja Danielin tavoin Sinä hillitsit petojen 
raivon. Paavalin tavoin katkaistiin Sinun pääsi ja niin Sinä kävit jumalisesti tiesi loppuun. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän,  joka  asettui  sanomattomasti  kohtuusi,  oi  puhdas,  osoitti  Sinut  puhtaaksi  asumuksekseen. 
Hänelle me lakkaamatta huudamme: Kaikki teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

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." 

9. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Iloiten  me  ylistämme  Januariuksen  puhtaita  taistoja,  kilvoituksia  ja  haavoja,  miehuullisuutta 
kuolemaan asti, tuskia ja väkivaltaista kuolemaa sekä ihmeitten ääretöntä ulappaa. 

Sinä,  autuas,  ilmestyit  puhtaan  marttyyriuden  korkeudessa  laskemattoman  auringon  tavoin 
seuranasi  jumalallisten tähtien tavoin marttyyrien joukko. Nyt suurten urotekojen kirkkaus valistaa 
maan ääret. 

Uskovaiset, viettäkäämme juhlapäivää ylistäen Akutionia, Prokulosta, Sossosta, Faustusta, viisasta 
Evtihiosta, Disideriosta ja Januariusta veisuin, sillä nyt he rukoilevat kaikkien puolesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Valista  sokaistunut  sieluni  Sinussa  olevan  valon  säteillä,  valista  minut,  Neitsyt,  ohjaa  minut 
astumaan  pelastuksen  teitä  ja  välttämään  eksytyksen  kompastuskivet,  että  saisin  uskolla  ylistää 
Sinua autuaaksi. 

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

Valovir relmä, stikiira, ja palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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