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Pyhän pappismarttyyri Fokaksen muisto. 

 

EHTOOPALVELUS 

 

Avuksihuutostikiirat. Pyhän Kodratoksen stikiirat, 1. säv. 

Taivaallisten armolahjojen valkeuden kirkastamana Sinä, Kodratos, / osoittauduit 
maailmassa valistajaksi, / joka loistat kaikille jumalallisen saarnan kirkkain sätein. 
// Sen tähden me uskovaiset kunnioitamme Sinua apostolina ja marttyyrina. 

 

Vaeltaessasi suoraa tietä Sinä, kunniakas, / pelastit eksyneet ihmiset jumalatto-
muuden kieroilta poluilta. / Sen tähden me uskovaiset ylistämme Sinua, apostoli, / 
eksymättömänä ohjaajana, // joka välitykselläsi teet meidät Jumalan omiksi. 

 

Pyhissänsä ihmeellinen Herra / antoi Sinulle maailmassa loputtomien armolahjo-
jensa kunnian, / oi apostoli Kodratos, / ja lahjoitti Sinut sielujen ja ruumiitten pa-
rantajaksi niille, // jotka hartaasti Sinua ylistävät. 

 

Pappismarttyyri Fokaksen stikiirat, 1. säv. 

Sinä kukistit epäjumalain turhanaikaisuuden, / Sinä vahvistit pyhällä puheellasi 
epävakaat sydämet uskoon / ja ohjasit elämään. / Taisteltuasi lain mukaisesti Si-
nä, piispa Fokas, // tulit Herran marttyyriksi. 

 

Värjättyäsi pyhän vaatteesi pyhän lihasi veressä / Sinä, pyhä isä, sait totisesti 
Kristukselta kaksinkertaisen seppeleen. / Nyt Sinä, autuas, karkeloit enkelten 
kanssa taivaissa // ja rukoilet meille pelastusta. 

 

Ihmeitten sätein Sinä valistat koko maan / ja joka päivä Sinä, isä, autat merellä 
olevia. / Sinä karkotat sairaudet ja teet lopun sielun ja ruumiin taudeista, / sillä Si-
nä, Jumalan autuuttama marttyyri Fokas, // olet saanut Herralta armolahjan. 

 

Kunnia - -. 4. säv. Kyprianoksen runo 

Pienokaisesta asti sinä, Kristuksen autuas pappismarttyyri Fokas, / olit Herran ra-
kastaja. / Sinä otit ristin aseen harteillesi ja vaelsit suoraan pelastuksen tietä, / 
jonka kautta tulit enkelten kumppaniksi. / Sinä osoittauduit pahojen henkien vas-
tustajaksi // ja maailman tuliseksi esirukoilijaksi. 

 

Nyt - -. Jumalansynnyttäjän stikiira, 4. säv. 

Oi Jumalan Morsian, / kuoleman peljättävä synkeys masentaa minun sieluani, / ja 
pahojen henkien tilinteko saa minut aina pelkäämään / ja vapisemaan, oi hyvä. / 
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Päästä vallallasi minut niistä, oi aviota tuntematon Neitsyt, / ja saata minut pelas-
tuksen satamaan, // pyhien illattomaan valkeuteen! 

 

 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4. säv. 

Nähdessään Kristuksen kuoletettuna kuoletettuaan pettäjän, / viaton Valtiatar va-
litti katkerasti synnyttämäänsä / ja ihmetellen Hänen pitkämielisyyttänsä hämmäs-
tyi ja huusi: / Oi halattu Lapseni, älä unohda palvelijatartasi! / Oi ihmisiä rakasta-
va, älä viivy, // Sinä minun toiveitteni täyttymys! 

 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

 

Apostolin tropari, 3. säv. 

Oi pyhä apostoli Kodratos, / rukoile armollista Jumalaa, / että Hän antaisi // syn-
ninpäästön meidän sieluillemme. 

 

Pappismarttyyrin tropari, 4. säv. 

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

 

AAMUPALVELUS 

 

Psalmikatismoiden jälkeen yksi oktoehoksen kanoni ja kaksi pyhien kanonia, 
ensimmäisenä apostolin kanoni, jonka akrostikon on: Sinulle, suuri Kodratos, 
punon veisuja. Joosef. 

 

1. veisu. 2. säv. Irmossi 

Tulkaa, ihmiset, / veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, / joka jakoi kahtia 
meren / ja johdatti valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, // sillä Hän on 
ylistetty. 

 

Troparit 

Seistessäsi seppelöitynä Voimien Kuninkaan edessä rukoile, oi autuas apostoli, 
valistusta meille, jotka kirkkaasti vietämme tätä muistoasi. 

 

Kun Sinä, Jumalankantaja, rakensit hurskaitten täyteyden uskon perustukselle 
voimallisilla opetuksillasi, niin Sinä tuhosit epäjumalain koko petoksen. 

 

Pyhillä sanoillasi Sinä, autuas Kodratos, toimitit pyhän evankeliumin papillista 
palvelusta ja Hengen voimalla Sinä pyhitit uskon kautta sieluja Luojallesi. 

 

Jumalansynnyttäjälle 
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Luomakunnan Luoja, joka syntyi lihassa miestä tuntemattomasta Neitseestä, näki 
hyväksi säilyttää hänet synnytyksen jälkeenkin samanlaisena neitseenä, kuin en-
nen synnytystäkin. 

 

Pyhän Fokaksen kanoni, jonka akrostikon on: Jumala antaa armoa veisata ylis-
tystäsi, oi Fokas. Joosef. 

 

1. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki / muinainen Israel erä-
maassa / Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla // karkotti pa-
kosalle Amalekin sotajoukon. 

 

Troparit 

Sinä paimen, meidän kaikkivaltiaan Jumalamme kunniakas marttyyri, kirkasta 
Hengen valistavin sätein minun sieluni, kun minä tänään haluan veisuin ylistää 
jumalallista muistoasi. 

 

Sinä, Jumalan autuuttama, loistit paimentyössäsi ja värjäsit vaatteesi pyhän kil-
voituksesi veren purppuraan, ja niin Sinä sait rikkaudeksesi marttyyrien jumalalli-
sen ihanuuden. 

 

Sinä, viisas Fokas, vahvistit aivoituksesi hyvän toivoon ja teit pahuudessa voimal-
lisen voimattomaksi, ja niin Sinä riensit erinomaisena voittajana ylös taivaisiin. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, esi-isien rangaistus on ohitse, sillä Sinä synnytit ikiaikaisen Jumalan 
pienokaiseksi tulleena, ja Hän uudistaa totisesti ihmisen koko olemuksen. 

 

Apostolin kanoni, 3. veisu. 2. säv. Irmossi 

Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! / Vahvista itsessäsi meitä ja istuta 
pelkosi meidän sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat. 

 

Troparit 

Peljättäviä ihmeitä tehden Sinä, pyhä Kodratos, johdatit Jumalan valitsemana 
apostolina ja puhtaana piispana uskottomia jumalalliseen uskoon. 

 

Jumalallisella opetuksellasi Sinä, piispa Kodratos, valistit monia, sillä Sinä osoit-
tauduit sen Valkeuden palvelijaksi, joka jumalallisella kirkkaudellaan valistaa 
maan ääret. 

 

Sinä olit suuren hyvyyden jakaja, kun poistit laumastasi tietämättömyyden pimey-
den ja valistit sen suurten ihmeitten valkeudella. 

 

Jumalansynnyttäjälle 
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Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä, asusti sietämätön tuli muistoasi polttamatta. Se 
poltti tuhaksi meidän himomme ja eksytyksen aineen. 

  

Pappismarttyyrin kanoni, 3. veisu. 4. säv. Irmossi 

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun vä-
kevyyteni, // turvani ja tukeni. 

 

Troparit 

Kristusta avuksesi kutsuen Sinä, pyhittäjä, toimitit parannuksia ja pelastit jumalal-
lisen armon avulla vihollisen eksytyksestä kaupunkeja ja kansoja. 

  

Jumalan temppelinä Sinä, marttyyri, hajotit epäjumalain temppeleitä, sillä kaikki-
voimallinen voima oli apunasi ja tukenasi. 

 

Enkelten sotajoukko ja tuomioistuinten puhdas valkeus oli Jumalan edessä, kun 
Hän antoi Sinulle, Fokas, kunnian. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainoa siunattu Valtiatar, Sinusta tuli Jumala lihaksi laupeudessaan, yhdistyi 
ihmisiin ja teki lopun kirouksesta. 

 

Irmossi, 4. säv. 

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun vä-
kevyyteni, // turvani ja tukeni. 

 

Pyhän Fokaksen kontakki, 2. säv. 

Herran on asettanut sinut, kunniakas marttyyri, ikään kuin jumalallisen kirkkaasti 
valaisevaksi hengelliseksi auringokseen kirkolle ja Sinä valistat uskovaisten jou-
kot. Tuoksuvan mirhan tavoin Hän otti vastaan elämäsi, uskosi ja taistelusi, sillä 
Hän on ainoa armorikas. 

 

Iikossi 

Vapahtaja, valista minut tuntemisesi illattomalla valkeudella ja hajota minun himo-
jeni synkeä pimeys. Oi Sana, anna minulle viisauden ja jumalallisen ymmärryksen 
sana, että minä katuen seppelöisin autuaan marttyyrisi Fokaksen veisuin ja säve-
lin, sillä Sinä olet varattomien auttaja, kaikkien köyhien rikkaus ja hyvien lahjojen 
lähde, Sinä ainoa armorikas. 

 

Apostolin katismatropari, 4. säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme Jumalan innoittamin lauluin suurta apostolia ja Kristuk-
sen piispaa, kunniakasta Kodratosta. Ikään kuin lähteestä hän vuodattaa uskoen 
anoville rikosten anteeksiantamusta ja himojen parannusta, sillä Hän on saanut 
Korkeimmalta loputtoman armon. 
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Kunnia - -. Pappismarttyyrin katismatropari, 4. säv. 

Sinusta asustanut Hengen armo osoitti Sinut, Fokas, runsaana kumpuavaksi mo-
nien armolahjojen lähteeksi. Sinä, Jumalassa viisas Isä, autat myös joka päivä 
purjehtijoita, jotka uskoen pyytävät apuasi, ja jaat heille ja meillekin armahdusta. 

 

Nyt - -. Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4. säv. 

Oi nuhteeton Neitsyt, joka synnytit yliolennollisen Jumalan, rukoile ruumiittomien 
kanssa lakkaamatta Häntä, että Hän ennen loppua antaisi rikkomukset anteeksi 
ja elämän oikaisun meille, jotka uskoen ja rakastaen velvollisuutemme mukaisesti 
veisuin ylistämme Sinua, oi ainoa veisuin ylistettävä. 

 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4. säv. 

Oi nuhteeton Neitsyt, Kristus Jumalan Äiti, miekka lävisti Sinun pyhän sielusi, kun 
näit omasta tahdostaan ristiinnaulittuna Poikasi ja Jumalasi. Oi siunattu, älä lak-
kaa rukoilemasta Häntä, että Hän lahjoittaisi meille rikkomustemme anteeksian-
non 

 

Apostolin kanoni, 4. veisu. 2. säv. Irmossi 

Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi / ja ylistin Sinua, // oi ainoa 
ihmisiä rakastava. 

 

Troparit 

Sinä viljelit sydänten kynnöstä ja kitkit sanojesi viikatteella pahuuden koko ai-
neen. 

 

Sinun hautasi, pyhä Kodratos, vuodattaa parannusten armoa kaikille meille, jotka 
Sinua rukoilemme. 

 

Sääliin taipuvana Sinä, pyhä Kodratos, pelastat vaikeuksista ja vaaroista ne, jotka 
Sinua rukoilevat. 

 

Puheittesi soihduin Sinä valistit eksytyksen pimentämät ja poltit koko kuivettu-
neen petoksen. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun puhtaista veristäsi, oi Jumalansynnyttäjä, tuli Luoja lihaksi ja uudisti kaikki 
turmeltuneet. 

 

Pappismarttyyrin kanoni, 4. veisu. 4. säv. Irmossi 

Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, / ristille ylennettynä / seurakunta 
hämmästyksen valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: // Kunnia ol-
koon, Herra, Sinun voimallesi. 

 

Troparit 
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Herra on pannut Sinut, Fokas, kirkkaaksi tähdeksi Kirkon taivaalle ja kilvoitustesi 
ja ihmeittesi kirkkaudella Sinä valistat kaikkien sydämet. 

 

Sinä, voittoisa marttyyri, tunnustit hirmuvaltiaan istuimen edessä Herran lihaksitu-
lemisen ja saatoit loistavasti häpeään kreikkalaisten epäjumalat ja jumalattoman 
monijumalaisuuden. 

 

Sinä, kunniakas, riensit Jumalan ohjauksessa halki monijumalaisuuden aallokos-
sa kuohuvan eksytyksen meren ja tulit tyveneksi satamaksi kaikille merihätään 
joutuneille. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Aviota tuntematta Sinä, oi Neitsyt, synnytit ja osoittauduit synnytyksen jälkeenkin 
neitseeksi. Sen tähden me vakain uskoin huudamme vaikenematta Sinulle: Iloit-
se, Valtiatar! 

 

Apostolin kanoni, 5. veisu. 2. säv. Irmossi 

Oi Herra, / Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! / Ohjaa meitä käskyjesi val-
keudessa, / sillä paitsi Sinua // emme toista Jumalaa tunne. 

 

Troparit 

Löydettyään puhtaan sielusi oman kunniansa asumukseksi puhdas Jumala puh-
distaa Sinun kauttasi hirveitten rikkomusten saastuttamat sielut. 

 

Oi autuas, viisaan opetuksesi kukistamat kreikkalaisviisaat taipuivat tunnusta-
maan Kristuksen Luojaksi, aluttoman Isän viisaudeksi ja voimaksi. 

 

Pyhästi sinä, Kodratos, julistit Valkeuksien Isän ihmisille antamasta Valkeudesta 
ja valistit kansat palvelemaan ja kunnioittamaan erottamatonta Kolminaisuutta. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, synnytit meille kahdessa luonnossa lihaksitulleen Pojan, joka oli 
ennen kaikkia aikoja syntynyt Isästä virtauksetta ja ajatta, niin kuin Hän itse tie-
tää. 

 

Pappismarttyyrin kanoni, 5. veisu. 4. säv. Irmossi 

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

 

Troparit 

Selvästi Sinä, oi pyhä, sait vihollisen horjahtamaan jaloiltaan, kun suuntasit kul-
kusi kohti Jumalan tahdon polkuja. 
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Oi Jumalan autuuttama Fokas, haavoille revitty, paljon taistellut ruumiisi repäisi 
jumalallisessa voimassa rikki jumalankieltämisen kahleet. 

 

Oi kunniakas, Sinut kannettiin kokonaan teurasuhriksi Jumalalle, joka tuli teu-
raaksi ja teki lopun epäjumalain verisistä uhreista. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar Jumalansynnyttäjä, Jumalan Viisaus rakensi puhtaista veristäsi itsel-
leen huoneen, niin kuin hyväksi näki. 

 

Apostolin kanoni, 6. veisu. 2. säv. Irmossi 

Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksihuudan Sinun tutkimattoman sy-
vää laupeuttasi: // Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 

 

Troparit 

Jumalallisena piispana ja kunniakkaana apostolina Sinä, Kodratos, olit korkea tai-
vas, joka julistit Jumalan pelastavaa kunniaa. 

 

Kun Sinä, viisas Kodratos, saarnasit jumaluuden yhdestä, aluttomasta luonnosta 
ja herraudesta, Sinä teit lopun monijumalaisuuden synkeästä mielettömyydestä. 

 

Luonnon lain mukaisesti haudassa makaava ruumiisi tekee suuria, luonnon ja 
ymmärryksen ylittäviä ihmeitä, oi autuas, pyhä Kodratos. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä! Hän, joka on kädellään luonut taivaan, pyhitti Sinut 
taivaita avarammaksi toiseksi maanpäälliseksi taivaaksi, sillä Hän tuli Sinusta ih-
miseksi ja ilmestyi maailmalle. 

 

Pappismarttyyrin kanoni, 6. veisu. 4. säv. Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka 
armon kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä // Sinun 
kyljestäsi vuotaneella puhtaalla verellä. 

 

Troparit 

Kun Sinä, viisas, vuodatit pyhien opetustesi elämän lähteen, Sinä kuivatit juma-
lankieltämisen meren. Ihmeitten sateessa Sinä nyt peset pois himojen koko loan. 

 

Oi autuas piispa ja paljon taistellut marttyyri, miekalla hirveästi hakattuna ja jä-
senesi silvottuina Sinut nostettiin puulle ja Sinä sait kuulla vahvistavan äänen 
korkeudesta. 
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Sinä, Fokas, seurasit Kärsimyksistä Vapaan kärsimyksen esimerkkiä. Nyt Sinä 
rukouksillasi Jumalan edessä parannat moninaisia kärsimyksiä ja pelastat purjeh-
tijat kuohuvista aalloista. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Pelastava Sana tyhjensi itsensä kasteen tavoin turmeluksettomaan kohtuusi, oi 
pyhä Neitsyt, ja kuivatti jumalallisessa voimassaan pahuuden tulvan. 

 

Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka 
armon kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä // Sinun 
kyljestäsi vuotaneella puhtaalla verellä. 

 

Apostolin kontakki, 8. säv. 

Maailma tuo Sinulle, oi Herra, jumalallisen apostoli Kodratoksen kalliina piispana 
ja voimakkaana taistelijana. Veisuin se kunnioittaa hänen puhdasta muistoansa ja 
rukoilee alati rikkomusten päästön lahjaa niille, jotka veisaavat: Halleluja! 

 

Iikossi 

Kunnioittakaamme viisasta piispaa, uskollista paimenta ja opettajaa, sillä taistelun 
niityllä hänestä puhkesi kukkaan pyhä ruusu, joka levittää ihanaa tuoksua meille 
uskovaisille ihmeissä ja hyveellisissä teoissa sekä täyttää koko maan parannus-
ten kirkkaalla valistuksella. Jumala on tehnyt ihmeellisiksi ne, jotka Hänelle huu-
tavat: Halleluja! 

 

Synaksario 

Saman kuun 22:na päivänä, pyhän pappismarttyyri Fokaksen, ihmeidentekijän, 
muisto. Hän kuoli suuresti kuumennetussa kylpylässä. 

 

Säkeitä 

Fokas, Sinä sait kaiken puhdistavan kylvyn, sillä se oli taistelun eikä pesuveden 
kylpy. Kahdentenakymmenentenä toisena Fokas kuoli kylpylässä. 

 

Samana päivänä pyhän Fokas Puutarhurin muisto. 

 

Säkeitä 

Sinun tähtesi kuollessaan miekan kautta marttyyri Fokas veisasi kiitosta Sinulle, 
oi Sana. 

 

Samana päivänä pyhän marttyyri Isaakin ja pyhän Martinoksen muisto. 

 

Säkeitä 

Kun Kristus korkeudesta antoi rohkeutta, Martinos riensi kuolemaan miekan kaut-
ta. 
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Kahdenkymmenen kuuden Zografoksen luostarin pyhittäjämarttyyrin muisto. He 
nuhtelivat latinalaismielisiä kuningas Mikael Palaiologos VIII:tta ja patriarkka Jo-
hannes Bekkosta ja heidät poltettiin tornissa. 

 

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

 

Apostolin kanoni, 7. veisu. 2. säv. Irmossi 

Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, / kun Duuran lakeu-
della palvottiin kultaista kuvapatsasta. / Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, / 
mutta taivaallinen kaste suojeli heitä, kun he veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, mei-
dän isiemme Jumala! 

 

Troparit 

Kun Sinä, jumalallinen, ylensit mielesi kohti alkuhyvää, Sinusta tuli Kolminaisuu-
den temppeli. Ylhäisine opetuksinesi Sinä ylensit pahuuden syvyydestä ne, jotka 
huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

 

Rukoustesi kautta Sinä murskasit epäjumalain temppelit, oi pyhä, ja rakensit ju-
malallisessa Hengessä temppeleitä Jumalalle. Sinä johdatit Hänen tykönsä pelas-
tettujen joukot, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

 

Kun Sinulle, oi viisas, oli aina sydämessäsi Hengen jumalallinen tuli, Sinä osoit-
tauduit tulihenkiseksi lampuksi. Sinä poltat kaiken kuihtuneen petoksen ja valistat 
ne, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kauttasi, oi Jumalan armoittama, me olemme päässeet esi-isien kiroukses-
ta ja tunnemme Sinut hyvyyden alkusyyksi, sillä ymmärryksen ylittäen ja selittä-
mättömästi Sinä synnytit kaiken alkusyyn, Sanan. Sen tähden me huudamme Si-
nulle, oi puhdas: Kiitetty olet Sinä, joka synnytit lihallisesti Jumalan! 

 

Pappismarttyyrin kanoni, 7. veisu. 4. säv. Irmossi 

Persian pätsissä / Aabrahamin sukukunnan lapset / enemmän jumalisuuden in-
non kuin liekkien polttamina huusivat: // Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi 
Herra. 

 

Troparit 

Sinä, viisas, et pelännyt hirmuvaltiaitten vihaa. Hengellisen laumasi johtajana Si-
nut vietiin karitsan tavoin Ylipaimenelle ja Sinä, Fokas, sait marttyyrin kunnian. 

 

Ikään kuin sammumattomaan tuleen viskattuna Sinut, marttyyri, koeteltiin niin 
kuin kulta sulatusuunissa, mutta Sinä et palanut, vaan huusit: Kiitetty olet Sinä, 
minun Jumalani ja Herrani! 
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Sydämessäsi palava jumalallinen rakkaus vilvoitti jumalallisesti Sinua, oi kunnia-
kas, niin ettei tuli Sinua polttanut, vaan Sinä, piispa, poltit jumalankieltämisen ai-
neen. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton Neitsyt, Sinä uudistit synnytyksesi kautta koko ihmiskunnan. Uudista 
hyvyydessäsi nyt katumuksen kautta minunkin sieluni lahonnut huone. 

 

Apostolin kanoni, 8. veisu. 2. säv. Irmossi 

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin hebrealaisnuorukaisten kanssa las-
keutunutta / ja liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 

 

Troparit 

Sielusi perustukset hengelliselle kalliolle vahvistettuina Sinä, autuas Kodratos, 
kukistit Herran viholliset ja vahvistit kaikki, jotka korkeasti kunnioittavat Häntä 
kaikkina aikoina. 

 

Sielusi ja sydämesi hyveitten kaunistamana Sinä kaunistit opetuspuheinesi sielut 
ja poistit epäjumalainpalveluksen koko rumuuden kaikkina aikoina. 

 

Jeesuksen opetuslapsena, loistavana apostolina, vanhurskauden Auringon kirk-
kaana säteenä valista ja pyhitä meidät, jotka vietämme pyhää muistoasi, oi Kod-
ratos. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas ja viaton, pyhin äänin Jumalan pyhät profeetat ennustivat Sinusta sel-
västi kaikkien Valtiaan äitinä. Sen tähden me veisuin ylistämme Sinua kaikkina 
aikoina. 

 

Pappismarttyyrin kanoni, 8. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, / kun taas 
hurskautta rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat rai-
voavan tulen voiman huutaen: // Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Troparit 

Sinun huulillesi, oi viisas Fokas, oli armo vuodatettu. Sen tähden Sinä käännytit 
käärmeen lupausten eksyttämän kansan ja saatoit totisena paimenena sen Kris-
tuksen tykö huutaen: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Meillä, uskovaisten juhlajoukolla, on Sinut, oi viisas, nukkumattomana esirukoili-
jana, joka nukutat himojen meren aallot, tyynnytät kiusaukset ja päästät kaikkinai-
sista tuskista meidät, jotka huudamme: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 
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Sinun temppelistäsi, oi marttyyri, kumpuaa alati parannusten virtoja tarpeessa 
oleville. Se on osoittautunut aallottomaksi satamaksi ja turvapaikaksi himoilta niil-
le, jotka uskoen kunnioittavat Sinua ja huutavat Kristukselle: Kaikki luodut, kiittä-
kää Herraa. 

 

Että saisimme juhlaa viettäen kunnioittaa puhdasta muistoasi, oi Fokas, rukoile 
ylen hyvää Herraa, että Hän auliisti vapauttaisi vaikeuksista meidät, jotka huu-
damme: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinua, oi puhdas, kuvasi lain arkki, mannaa kantava astia, jumalallinen pöytä ja 
kullanhohtoinen lampunjalka, sillä Sinä synnytit pakanoille koittaneen Valkeuden, 
joka valistaa Jumalan tuntemisella maailman ääret. 

 

Irmossi 

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, / kun taas 
hurskautta rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat rai-
voavan tulen voiman huutaen: // Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Apostolin kanoni, 9. veisu. 2. säv. Irmossi 

Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, / Jumalan Sanaa. / Sa-
nomattomassa viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, / joka oli syömisen 
takia langennut turmelukseen. // Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi 
tuli lihaksi pyhästä Neitseestä. 

 

Troparit 

Jumalan valitsemana piispana ja jumalallisena apostolina Sinä, Kodratos, seisot 
ihanin mielin ihanan Valtiaan edessä loistavana ja rukoilet totisesti kaikkien apos-
tolien kanssa maailmalle rauhaa. 

 

Oi Kodratos, Magnesialla on jumalallisen arkin tavoin Sinun jäännöstesi astia, jos-
ta se rakkaudella ammentaa kaikkinaista hyötyä, ja taivasten majat riemuitsevat, 
kun Sinun sielusi on niissä kaikkien pyhien kanssa. 

 

Sinun valoisa päiväsi, oi Kodratos, Sinun valoakantava muistosi, Sinun totisesti 
kuulu juhlasi on auringon tavoin koittanut kaikille. Sitä uskoen viettäessämme me 
rukoilemme, että saisimme rukoustesi kautta synneillemme armahduksen ja suu-
ren armon. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Säästä minua, Kristus Herra, säästä, kun tulet minua tuomitsemaan, äläkä tuo-
mitse minua tuleen, älä vihassasi minua kurita! Sinua rukoilee Sinut synnyttänyt 
Neitsyt, enkelten paljous ja marttyyrien joukko. 

 

Pappismarttyyrin kanoni, 9. veisu. 4. säv. Irmossi 
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Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toi-
sistaan erillään olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neit-
syt, riemuiten ylistämme. 

 

Troparit 

 

Tulkaa, viettäkäämme kaikki pyhästi, jumalallisin pyhin sanoin pyhän paimenen 
pyhää muistojuhlaa, sillä hän rukoilee hyväntekijää Herraa meidän puolestamme. 

 

Sinä, marttyyri, osoittauduit Herran kiihkossa palavaksi, kun kävit polttavaan kyl-
pyyn. Iloiten Sinä, autuas, annoit siellä henkesi Jumalan käsiin. 

 

Piispojen kuorot, marttyyrien laumat, pyhien apostolien joukko ja kaikkien van-
hurskasten henget riemuitsevat saatuaan keskelleen Sinut, marttyyri Fokas. 

 

Sinun muistosi, oi ylistettävä paimen ja marttyyri, on levinnyt koko maailmaan. Se 
valistaa niiden sielut, jotka uskoen ylistävät kilvoitustasi, painiasi ja urheata taiste-
luasi. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, valista minun sieluni, joka on synnin pimentämä! Päästä välitykselläsi 
minut iankaikkisesta tulesta, että iloiten ylistäisin suurta voimaasi. 

 

Irmossi 

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toi-
sistaan erillään olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neit-
syt, riemuiten ylistämme. 

 

Apostolin eksapostilario, 2. säv. 

Kristuksen, Sanan salaisuuksien tuntijana Sinä, marttyyri, apostoli ja jumalallinen 
piispa Kodratos, julistit viisaasti jumalallista evankeliumia. Sinä kirkastit kaiken 
maan, pelastit maasta syntyneet eksytyksestä ja opetit heidät kumartamaan Kol-
minaisuutta. 

 

Pappismarttyyrin eksapostilario, 3. säv. 

Autuas Fokas, Sinä piispojen huippu ja taistelijoitten kunnia, Sinä merellä olevien 
suuri suojelija, pelasta vaaroista meidät, jotka Sinua ylistämme. 

 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3. säv. 

Oi Neitsyt, joka synnytit aikakausien Luojan ja enkelten Herran, rukoile, että Hän 
antaisi palvelijoillesi sijan oikealta puoleltaan. 


