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Huhtikuun 10. 
Pyhien marttyyrien Terentioksen, 

Pompeioksen, Maksimoksen, 
Makarioksen, Afrikanoksen ja heidän 

seuralaisiensa muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Taistelijoitten moniniminen joukko / kesti kärsivällisesti moninaisia kidutuksia / ja siirtyi riemuiten 
ainoan  Jumalamme  tykö  /  iloitsemaan kymmenien  tuhansien  pyhien  ruumiittomien  kanssa,  /  sillä 
urhealla vastustuksellaan ja Hengen armolla // he voittivat lohikäärmeen kymmenet tuhannet. 

Kunnioitettakoon  veisuin  kuulua  Maksimosta  ja  suurta  Terentiosta,  /  kuuluisaa  Pompeiosta, 
Makariosta ja jumalallista Afrikanosta / ja heidän kanssaan koko marttyyrien joukkoa, / sillä omalla 
verellään he ostivat ylhäisen valtakunnan // ja täyttyivät katoamattomasta kunniasta. 

Ei nälkä, ei vaara, ei elämä eikä kuolema / voineet erottaa teitä, kunniakkaat, Luojan rakkaudesta. / 
Sen tähden te saitte periä taivasten valtakunnan,  / ehtymättömän nautinnon  ja totisesti  loputtoman 
riemun. / Mutta rukoilkaa, että Hyvyyden Antaja // antaisi meillekin armahduksen ja laupeuden. 

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

Minä  rukoilen  Sinua,  pyhityksen  lähdettä  /  ja  Pyhässä  Hengessä  säteilevää  kultaista  arkkia  ja 
pyydän:  /  Valtiatar,  valista  himoihin  taipuvainen  kurja  sieluni,  /  pelasta  minut  pahojen  henkien 
karvaasta hirmuvallasta // ja suo esirukouksillasi minulle pelastuksen tie. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään Sinua, Herra, vietävän karitsan  tavoin  teuraaksi  /  nuhteeton  ja  veisuin  ylistetty Äitisi 
huusi  kyynelehtien:  /  Mitä  tämä  pikainen  käynti  on?  /  Mihin  menet,  rakkaani?  /  Minä  juoksen 
kanssasi,  Sana, minä kuolen  kanssasi.  /  Älä  jätä  yksin  ja  lapsettomuuteen  äitiäsi,  //  joka  synnytti 
Sinut siemenettä. 

Tropari, 5.säv. 

Taivasten voimat ihmettelivät suuresti pyhien marttyyrien urotekoja, / sillä taisteltuaan hyvin ristin 
voimalla / kuolevaisessa ruumiissa ruumiitonta vihollista vastaan, / he saivat näkymättömästi voiton 
ja rukoilevat Herraa, // että Hän armahtaisi meidän sielujamme! 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanonit järjestyksessään. 

Pyhien kanoni,  jonka akrostikon on: Sinä, voittoisien marttyyrien  joukko, pelastat minut. Joosefin 
runo. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 

"Kuljettuaan  veden  yli  kuin  kuivaa  maata  /  ja  päästyään  Egyptin  vaivasta  Israel  huusi:  // 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Te  kunniakkaitten  taistelijain  suuri  joukko,  rukoilkaa  Kristusta,  jolla  on  suuri  laupeus, 
pienentämään pahojen tekojeni suurta määrää, että voisin ylistää juhlaanne.
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Palvellessanne  elävää  ja  totista  Jumalaa  te,  taistelijat,  ette  osoittaneet  minkäänlaista  kunniaa 
elottomille jumalille ja niin teidät kannettiin elävänä uhrina Elämän Antajalle. 

Neljäkymmentä  taistelijaa  kumosi  Jumalalle  inhottavan  opin  kilpakentällä  ja  julistivat  lihaksi 
tulleesta Sanasta, joka pelastaa maailman järjettömyydestä. 

Jumalallisessa  rakkaudessa  pysyen  ja  vanhurskaaseen  vihaan  syttyen  viisaat  torjuivat  urheasti 
jumalattoman hirmuvaltiaan järjettömän vihan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  ainoa  veisuin  ylistettävä  pyhä  Neitsyt,  minä  veisaan  ylistystäsi,  sillä  Sinä  annoit  kalliista 
veristäsi ruumiin Jumalalle ja synnytit Hänet pelättävästi ja selittämättömästi. 

3. veisu. Irmossi 

"Sinä, Herra,  olet  luoksesi  kiiruhtavien  vahvistus  /  ja  pimeydessä  olevien  valkeus.  //  Sen  tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Vahvasti taistellen taistelijat julistivat hirmuvaltiaitten edessä Herraa pyhitetyillä suillaan. 

Yksimielisinä  taistelijat  valitsivat  kuoleman  Kristuksen  tähden  ja  polkivat  maahan 
monijumalaisuuden koko eksytyksen. 

Jumalallisen  Terentioksen  ympärille  kokoontuneet  vangit  Kristuksen  tähden  pääsivät  turhuuden 
siteistä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pelasta minut, puhdas Äiti, joka synnytit ylen hyvän Herran, ja laannuta sieluni kuohuva aallokko. 

Irmossi 

"Sinä, Herra,  olet  luoksesi  kiiruhtavien  vahvistus  /  ja  pimeydessä  olevien  valkeus.  //  Sen  tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Katismatropari, 8.säv. 

Taistelijat värjäsivät omalla verellään purppuravaatteen / ja haavojen kaunistamina heidät tarjottiin 
Kristukselle.  /  Kolmiaurinkoisen  kirkkautta  säteilevinä  he  nyt  valistavat meitä,  /  jotka  ylistämme 
heitä autuaiksi. / Sen tähden viettäessämme heidän valoisaa ja kunniallista muistoansa / me saamme 
parannusten armolahjoja.  / Huutakaamme heille uskolla: Oi urhoolliset,  /  rukoilkaa Kristusta,  että 
Hän  antaisi  syntien  päästön  meille,  //  jotka  uskolla  ylistämme  veisuin  ja  vietämme  valoisaa 
muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi  Puhtain,  kaikkien  Valtias  ja  luomakunnan  Luoja  /  otti  Sinusta  orjan  muodon  ja  teki  Sinusta 
väkevän  esirukoilijan.  /  Sen  tähden me  turvaamme Sinuun,  oi Valtiatar,  /  ja  anomme  syntiemme



4 

anteeksiantoa,  /  että  vapautuisimme  iankaikkisista  vaivoista  ja  ahdistuksesta.  /  Nytkin  huudan 
Sinulle: Rukoile Poikaasi  ja meidän Jumalamme,  / että Hän antaisi  synnit anteeksi meille,  //  jotka 
uskossa kunnioitamme pyhää synnytystäsi. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Neitsyt sanoi kasvojaan repien: / Lapseni, opetuslasten kuoro on peloissaan piiloutunut / ja tuttavat 
seisovat  nyt  kaukana.  /  Yksin  minä  olen  tuskan  vallassa  nähdessäni  epäoikeudenmukaisen 
surmaamisesi. / Tule, koko luomakunta pelon vallassa, kärsi ja valita Herrasi Äidin kanssa ja huuda: 
/ Kunnia kaikkien Luojalle, sillä omasta tahdostasi Sinä, ylen hyvä, // kärsit ja vapaaehtoisesti astut 
ristille pelastaaksesi ihmisen. 

4. veisu. Irmossi 

"Minä  kuulin,  oi  Herra,  /  huolenpitosi  salaisuuden,  /  minä  ymmärsin  tekosi  //  ja  ylistän 
jumaluuttasi." 

Troparit 

Te,  marttyyrit,  tulitte  ihaniksi  kärsimienne  tuskien  kirkastamani,  te  tulitte  kärsivällisissä 
taistoissanne safiiria ja kultaakin loistavammiksi. 

Saatuanne  elämänalkuiselta  Kolminaisuudelta  elävöittävän  voiman  te  karkotitte  sieluistanne  ja 
ruumiistanne kaiken tuskan ja kuoletuksen. 

Tuskiin  ja  kidutuksiin  jouduttuaan  Jumalassa  viisaat  huusivat: Me  emme  kiellä  Herraa  emmekä 
uhraa järjettömästi pahoille hengille. 

Vuodattaen  parannusten  armolahjoja,  ehtymätöntä  armoa  ja  lakkaamatonta  terveyttä  te,  autuaat, 
parannatte ihmisten vaivoja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kiusausten  ympäröimänä minä kutsun avukseni Sinua,  nuhteeton Valtiatar. Kiiruhda pelastamaan 
minut, Sinä joka synnytit Vapahtajan, Sanan. 

5. veisu. Irmossi 

"Aamusta  varhain  me  huudamme  Sinulle,  /  Herra:  Pelasta  meidät,  /  sillä  Sinä  olet  meidän 
Jumalamme, // paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Kärsivällisyyden avaimilla te, maineikkaat taistelijat, kukistitte eksytyksen linnoituksen. 

Verivirroillanne te, autuaat, kuivetitte eksytyksen syvyyden ja kastelitte kaikkia sieluja. 

Täynnä jumalallisia sanoja te, taistelijat, teitte Hengessä lopun viisaitten järjettömyydestä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, Sinusta tuli ihmisiä lunastamaan ihmiseksi tullut Ylijumala.
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6. veisu. Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle  /  ja Hänelle myös murheeni  ilmoitan,  /  sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Troparit 

Sinun  voimasi  tukemina,  oi  Jeesus,  puhtaat,  voittoisat  marttyyrit  osoittivat  vihollisen  vallan 
heikoksi. He osoittautuivat totisesti voimakkaiksi taistellessaan lihan heikkoudessa ja kukistaessaan 
väkevän. 

Kristuksen marttyyri Terentios, Sinä pyhien enkelten seuralainen, Sinä sait voiton monimuotoisesta 
käärmeestä ja murskasit totisesti jalkoihisi sen pää saaden päähäsi voiton kruunun. 

Marttyyrien  haudasta  kumpuaa  parannuksia  ja  se  puhdistaa  himot,  pesee  pois  sielujen  saastan  ja 
hukuttaa pahojen henkien joukot. Armolla se kastelee kaikkien jumalisten sydämet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeetta  Habakuk  näki  Sinut,  Jumalansynnyttäjä,  ennalta  varjoisana  vuorena,  jolta  Jumala  tuli 
selittämättömästi lihaan ja pelasti hirveän synnin aallokkoon kurjasti joutuneen maailman. 

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle  /  ja Hänelle myös murheeni  ilmoitan,  /  sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman  kuun  kymmenentenä  päivänä  muistelemme  pyhiä  marttyyreja  Terentiosta,  Afrikanosta, 
Maksimosta,  Pompeiosta  ja  kolmeakymmentä  kuutta  muuta,  sekä  vielä  autuasta  Zenonia 
kumppaneineen ja Aleksandrosta ja Theodorosta. 

Säkeitä 

Mitä Terentios sai palkaksi mestauksesta? Mitä silmä, korva tai sydän ei ole nähnyt. 

Katsokaa, kuinka monta taistelijaa mestataan, neljä kymmenikköä ja vielä muitakin. 

Terentioksen kaula katkaistiin kymmenentenä. 

Samana päivän pyhittäjäprofeetta Huldan muisto. 

Säkeitä 

Jumalallisen Hengen täyttämä Pythia Hulda jätti tulevaisuuteen näkevän henkensä.
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Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja pappi Iakobosta ja diakoni Azasta. 

Säkeitä 

Kirjoitan Iakoboksesta mestattunakin, sillä sen palkkana hänellä on seppele. 

Kristuksen leviitta Azas saattoi pää katkaistuna häpeään Kristuksen vihollisen Leviatanin. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Urheasti  heprealaisnuorukaiset  polkivat  pätsissä  maahan  liekit  /  ja  muuttivat  tulen  viileydeksi 
huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Teillä, viisailla, oli herkät korvat kuulemaan Kristuksen jumalallisia käskyjä ja auliisti te veisasitte: 
Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Te,  taistelijat,  panitte  jumalalliset  lait  rikollisten  käskyjä  vastaan,  kun  he  käskivät  kieltämään 
Kristuksen. Hänelle me huudamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Luovuttaessanne  jäsenenne  rangaistuksiin  te  kielsitte  ruumiin  maan  päälle  ilmestyneen  ja  lihan 
ottaneen rakkauden tähden. Hänelle te, marttyyrit, veisaatte: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Kiinnittäen  mielenne  silmät  korkeuteen  te,  urheat,  kestitte  kidutukset  vakain  sieluin  ja  huutaen: 
Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä, kun Kristus sikisi virtauksetta Sinun kohdussasi, Sinä saatoit alkuperäiseen 
elämään siitä kerran sopimattoman rikkomuksen tähden pois horjahtaneet. 

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 

Jumalassa  viisas Terentios  sekä Afrikanos, Maksimos, Pompeios,  jumalallinen Makarios  ja kuulu 
Theodoros muun marttyyrikuoronsa kanssa  tunnustivat  hirmuvaltiaan  istuimen edessä Kristuksen, 
kaikkien Vapahtajan, ja taistelivat Hänen rakkaudessaan urheasti. 

Kristuksen tähden kidutettuina, nahkaruoskin piiskattuina ja armottomasti silvottuina, kolmipiikein 
lävistettyinä  ja  jalat tulisin kivin poltettuina taistelijat huusivat: Papit, veisatkaa,  ihmiset, ylistäkää 
kaikkina aikoina.
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Tarjoten  elämän  sanaa  voittoisat  marttyyrit  pelastivat  eksytyksen  kuolettamia  ja  kuolettivat 
vihollisensa. Kuvaten Kristuksen kuolemaa  ja  valonkirkkaita kärsimyksiä  he saivat autuaan  lopun 
moninaisissa kidutuksissa veisuin ylistäen Kristusta iankaikkisesti. 

Hengen soittaman rytmikkään kitaran tavoin taistelijoitten jumalallinen nelinkertainen kymmenikkö 
sulostutti  uskovaisten  mielet,  kun  he  huusivat  suuren  Terentioksen  johdolla:  Papit,  veisatkaa, 
ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, tee eläväksi kuoleutunut, nosta ylös langennut  ja paranna haavoittunut sieluni Sinun 
kohdustasi  lihaksi  tulleen  Vapahtajan  kyljen  lävistäneellä  keihäällä.  Häntä  nuorukaiset  kiittävät, 
papit veisaavat ja ihmiset ylistävät kaikkina aikoina. 

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." 

9. veisu. Irmossi 

"Kaikki  ihmettelivät  Jumalan  sanomatonta  alentumista,  /  sillä  omasta  tahdostaan  Korkein  alensi 
itsensä,  /  tuli  lihaksi  neitseellisestä  kohdusta  ja  tuli  ihmiseksi.  /  Sen  tähden  me  uskovaiset  // 
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Jumalallisen Hengen  lähteestä ammentama marttyyrien hauta vuodattaa aina parannuksia. Tulkaa, 
marttyyreja  rakastavat,  ammentakaamme  halulla  ruumiin,  sydämen  ja  sielun  pyhitystä  ja 
ylistäkäämme uskolla Kristus Vapahtajaa. 

Oi  Kristuksen  ylistettävät  taistelijat,  jumalallisessa  armossa  te  puhkesitte  kukkaan  kuin  kedon 
jumalalliset  liljat,  kuin  salaiset  ruusut,  ja  täytitte  kirkon  puhtaalla  tuoksulla  karkottaen  kauaksi 
vihollisen pahanhajuisen eksytyksen. 

Uskovaiset, ylistäkäämme tänään Maksimosta ja Aleksandrosta, Theodorosta, Zenonia, Pompeiosta, 
Afrikanosta  ja  Terentiosta  taistelutovereineen  ja  ylistäkäämme  heitä  autuaiksi  veisaten  heidän 
uroteoistansa. 

Huomaa  sieluni,  Luojan  viimeinen  tuleminen  on  lähellä.  Istuimet  pystytetään,  tuomioistuin  on  jo 
paikalla,  mutta  Tuomari  huutaa  hyvänä:  Valmistautukaa!  Kiiruhda  siis  huutamaan:  Vapahtaja, 
pelasta minut marttyyriesi rukousten tähden! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi valon portti, valista rikkomusten hirveän mustuuden pimentämän  ja vaaraan  joutunut sieluni  ja 
osoita se osalliseksi jumalallisesta päivästä, että ylistäisin Sinua, uskovaisten häpeään joutumatonta 
toivoa. 

Irmossi
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"Kaikki  ihmettelivät  Jumalan  sanomatonta  alentumista,  /  sillä  omasta  tahdostaan  Korkein  alensi 
itsensä,  /  tuli  lihaksi  neitseellisestä  kohdusta  ja  tuli  ihmiseksi.  /  Sen  tähden  me  uskovaiset  // 
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Palveluksen loppuosa, ja päätös.

Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.3.2007


