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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Kristuksen  kunniakkaat  marttyyrit,  kun  pakanoiden  pimeys  kerran  vallitsi  ja  ohjasi  kaikkia 
laittomuuden  rotkoihin,  te  ette  jättäneet  suoraa  tietä  ettekä  liittyneet  jumalankieltämiseen,  vaan 
taistelitte miehuullisin mielin ja saitte miekan surmaamina periä elämän. 

Kunnioittakaamme uskolla Teognista, Rufosta, Antipatrosta, Teostikhosta, Artemasta, Magnosta ja 
Teodotosta, kunniakasta Taumasiosta ja jumalallista Filemonia, jotka loistivat kirkkaasti taistelussa 
ja  valistivat  pimeydessä  olevat.  Ylistäkäämme  veisuin  heitä  autuaiksi  viettäen  iloiten  heidän 
muistojuhlaansa. 

Te marttyyrien  ihanat  kukat,  te  pyhä  seurakunta,  Jumalan  kokoama  joukko,  erinomainen  kirkko, 
Jumalan  valitsema  seurue,  pyhien  kuoro  ja  autuas  kansa,  joka  taistelitte Kolminaisuuden  tähden, 
rukoilkaa, että Hän antaisi meille syntien päästön, kaikille rauhan ja suuren armon. 

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat, niin kuin troparikin, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan  kanoni,  ja  pyhien  kanoni,  jonka  akrostikon  on:  Kunnioitan  marttyyrien 
yhdeksänlukuista armoa. 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 

Pelastakaa hirveistä vaaroista teitä autuaaksi ylistävät, oi seppelöidyt marttyyrit, jotka saatte nauttia 
jumalallisesta kauneudesta ja nautinnon ehtymättömästi virrasta osallisina jumaluudesta. 

Nousevan kirkkaan auringon tavoin te, taistelijat, valistatte kaikki  lujien taistojenne ja ihmeittenne 
kirkkailla säteillä, teette lopun himojen yöstä ja hajotatte pahojen henkien pimeyden. 

Te,  ylistettävät  viisaat  taistelijat,  osoittauduit  salaisiksi  pilviksi,  jotka  kastelette  uskovaiset 
verisateellanne  ja  armossa  kuivatatte  jumalankieltämisen  eksytyksen.  Sen  tähden  me  ylistämme 
teitä autuaiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nuhteeton Jumalan Žiti, Sinä synnytit puhtaista veristäsi Kristuksen, joka ymmärryksen ylittäen tuli 
lihaksi  ja  meidän  muotoomme.  sen  tähden  me  kaikki  sukupolvet  ylistämme  hartaasti  autuaaksi 
Sinua, pyhien marttyyrien kerskausta.



3 

3. veisu. Irmossi 

"Emme  kerskaa  viisaudesta  emmekä  voimasta  tai  rikkaudesta,  /  vaan  Sinusta,  oi  Kristus,  /  Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kun  te,  ihanat  nuorukaiset,  pyhät  marttyyrit,  ette  suostuneet  uhraamaan  kuolleille  epäjumalille, 
teidät kannettiin elävänä uhrina Hänelle, joka uhrautui meidän tähtemme. 

Hengen voiman vahvistamina te hajotitte jumalallisella  lailla  lainrikkojien  juonet  ja väijytykset,  ja 
taisteltuanne lain mukaisesti saavutitte kunnian. 

Tähdäten  tulevaan  kunniaan  te,  marttyyrit,  jätitte  ymmärtäväisesti  katoavaisen  ja  maallisen 
arvokkuuden ja saitte totisesti kuolemattoman kunnian. 

Jumalansynnyttäjälle 

Vihollisen  kaikista  miekoista  on  nyt  tullut  tyystin  loppu,  kun  Sinä,  nuhteeton,  synnytit  keihään 
haavoittaman Kristuksen. Hänen tähtensä haavoitetut marttyyrit taistelivat. 

Irmossi 

"Emme  kerskaa  viisaudesta  emmekä  voimasta  tai  rikkaudesta,  /  vaan  Sinusta,  oi  Kristus,  /  Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 8.säv. 

Jumalallisen  tiedon  viisaaksi  tekeminä  ja  hengellisin  asein  varustautuneina  Hengessä  koko 
elämässänne  te  kukistitte  vihollisen  joukot.  Kuoltuanne  te  siirryitte  katoamattomaan  elämään  ja 
illattomaan  valkeuteen.  Niin  te,  luvultanne  yhdeksän  taistelijaa,  vuodatatte  kaikille  parannuksia, 
parannatte  sairauksia  ja  karkotatte  henkiä.  Rukoilkaa  Kristusta  Jumalaa,  että  Hän  antaisi 
rikkomusten päästön meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne. 

Ja juhlan katismatropari. 

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 

Teidät, voittoisat taistelijat, kannettiin uhreina ja teuraina, otollisina lahjoina, uhrilahjoina Hänelle, 
joka tuli vapaaehtoisesti uhriksi ja kuoletti kuoleman. Sen tähden me ylistämme teitä autuaiksi. 

Te,  ylistettävät  voittoisat  taistelijat,  teitte  kerran  suuren  ihmeen  parantaessanne  rakkaudella 
arkkuanne lähestyneen kuulun miehen halvaantuneet kädet ja päästitte hänet vatsavaivoista. 

Yksimielisinä eri  ruumiissa  te, marttyyrit,  saitte yhdessä marttyyriuden seppeleen,  ja  nyt  te olette 
taivaissa Herran edessä ja kaitsette meitä täynnä kunniaa.
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Jumalansynnyttäjälle 

Hän,  joka  on  erottamattomasti  Isän  helmoissa  on  Sinun  sylissäsi,  oi  Neitsyt,  pienokaisena. 
Esikuvanaan Hänen autuas kärsimyksensä voittoisat nuorukaiset taistelivat erinomaisesti. 

5. veisu. Irmossi 

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus,  / mutta me valvomme yöstä  lähtien  ja 
veisuin  ylistämme  Sinua,  /  oi  ihmisiä  rakastava  ainokainen  Poika,  /  jumaluuden  loiste  Isän 
kunniassa." 

Troparit 

Palaen  hengellisinä  hiilinä  te, viisaat  ja  autuaat, poltitte  totisesti koko kuivettuneen eksytyksen  ja 
sammutitte Hengen vilvoituksella epäjumalien rovion. 

Teitä,  taistelijat,  ei  estänyt  ruumiitten  erillisyys  rientämästä  taistelemaan  jakamattoman 
Kolminaisuuden tähden. Niin te hajotitte perkeleen kaikki joukot. 

Ylistettäköön tänään Teognista, Artemasta, Rufosta, kunniakasta Magnosta, maineikasta Filemonia 
ja Teodotosta sekä Taumasiosta, Antipatrosta ja Teostihosta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tule  pelastamaan  meidät  vaikeuksista  ja  turmelevista  rikkomuksista,  himoista,  ahdistuksista  ja 
vaaroista, kun me uskolla ylistämme veisuin Sinua, ainainen Neitsyt Jumalansynnyttäjä. 

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 

Kaikkien Jumala, Sinun edessäsi osoittautui jumalallisten taistelijain kuolema kalliiksi. Heidät Sinä 
selvästi osoitit maksuttomiksi parantajaksi sairaille. 

Kun  te,  jumalankantajamarttyyrit,  ylevin  mielin  ja  miehuullisesti  ylensitte  kätenne  ja  sydämenne 
Korkeimman puoleen, te murskasitte pahan korskeuden. 

Jumalassa viisaat marttyyrit, puhtaan verenne virralla te totisesti kuivatitte epäjumalien eksytyksen 
meren ja kastelitte Kristuksen kirkon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun  kohtusi,  oi  puhdas,  oli  kuin  lyhde,  joka  kantoi  kuolemattomuuden  vehnää  kaikkien 
uskovaisten ravinnoksi ja marttyyrien riemuksi. 

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

Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Saman kuun 28.  päivä muistelemme  yhdeksää  pyhää marttyyria Kyzikonista, Teognista, Rufosta, 
Antipatrosta, Teostikhosta, Artemasta, Magnosta, Teodotosta, Taumasiosta ja Filemonia. 

Säkeitä 

Yhdeksän miestä, joiden kaulan miekka katkaisi, ovat yhdeksän aineettoman luokan kuva. 

Kahdentenakymmenentenä kahdeksantena yhdeksän lähti lyhyestä elämästä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Memnonia, ihmeidentekijää. 

Säkeitä 

Memnon nukkuu hetken odottaen viimeistä herätystä Jumalan tapaamiseen. 

Kertomus ihmeestä, joka tapahtui Karthagenen (Kartagon) kaupungissa Afrikassa. 

Säkeitä 

Kavahda, irstas, nähdessäsi aviorikoksen koston, ja pysy sellaisesta kaukana. 

Kristus Jumala, armahda meitä sanomattomassa ihmisrakkaudessasi. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Yhdeksän  monessa  ruumiissa  yksimielistä  nuorukaista  sammutti  eksytyksen  pätsin  jumalisesti 
jumalallisen Hengen vilvoittamina. 

Ylistettävät  marttyyrit,  teidän  tuskistanne  kumpuaa  alati  parannusten  vettä,  joka  vähentää 
sairauksien virtoja ja pesee himojen kaiken saastan. 

Taistelijat kokivat ahdistuksissaan sanomatonta iloa, ja miekalla leikattuina veisasivat: Kiitetty olet 
Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala! 

Kunniakkaat  taistelijat,  rukoilkaa  kevennystä  sairauksien  taakalle,  sydänten  himoille,  ruumiin 
tuskille ja kaikille meitä kohtaaville ahdistuksille. 

Jumalansynnyttäjälle
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Sinä,  Jumalan  puhdas  Žiti,  osoittauduit  kaikkien  marttyyrien  suureksi  vahvistukseksi,  Sinä 
osoittauduit niiden ihmisten suojelijaksi, jotka alati ylistävät Sinua pyhin sävelmin. 

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 

Kantakaamme  kiitosveisua  Hänelle,  joka  on  antanut  voittoisat  marttyyrit  suuriksi 
puolustajiksemme, ja huutakaamme: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Veisuin  ylistettäköön  suurta  Antipatrosta,  ihailtakoon  jumalallista  Taumasiosta,  Rufosta  ja 
Teostikhosta, Magnosta, Teognista, Teodotosta, Artemasta sekä jumalallista Filemonia. 

Uskon kallioon kasvaneina jaloina runkoina marttyyrit tarjoavat nyt meille taistelun hedlemiä, kun 
me uskolla veisaamme: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa. 

Te  himojen  kuulut  parantajat,  parantakaa  minun  sieluni  himot  ja  pelastakaa  minut  helvetistä  ja 
ulkopuolisesta pimeydestä rukoillen Kristusta, meidän Jumalaamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt,  Sinä  synnytit  lain  antajana  Kristuksen,  joka  seppelöi  laillisesti  taistelleet  voittoisat 
marttyyrit. Rukoile, että Hän parantaisi minut, joka olen synnin lain voittama. 

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 

Kristus  sanoi  voittajille:  Katso,  taisteltuanne  ovat  taivaan  porit  teille  avautuneet.  Käykää  sisälle, 
ottakaa iloiten vastaan taistelun vaivoja vastaavat iankaikkiset palkinnon. 

Te,  maineikkaat,  olette  kuin  hengellisen  paratiisin  ihanat  kukat,  tuoksuvat  liljat  ja  ruusut,  jotka 
levitätte meille  armon  tuoksua  ja  poistatte  eksytyksen  pahan  hajun.  Sen  tähden  on  oikein  ylistää 
teitä autuaiksi. 

Seisokaamme  Jumalan  huoneessa  ja  ylistäkäämme  Antipatroksen,  Teostikhoksen,  Rufoksen  ja 
Filemonin taistoja,  jumalallisen Taumasioksen  ihmeitä  ja Magnoksen, Artemaksen, Teogniksen  ja 
Teodotoksen voittamattomuutta.
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Meille  on  koittanut  pelastuksen  päivä,  pyhien  juhla. Viettäen  sitä  vuosittain  huutakaamme  heille 
uskolla: Te olette marttyyrien kirkkaus. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pukeuduttuaan  Sinusta,  puhdas,  ainoa  ainainen  Neitsyt,  ruumiin  purppuraan  Kuningas  saapui 
ihanana Sinun kohdustasi, sai voiton kaikista vihollisista ja antoi taistelijoille voittopalkinnon. 

Irmossi 

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

Juhlan eksapostilario. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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