
 1 

Minea 
 

Syyskuun 27 
 

Pyhän marttyyri Kallistratoksen ja hänen kumppaneittensa muisto 
 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 4.9.2011 
 
 
 
Ehtoopalveluksessa 
 
Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 
Oi voittoisa marttyyri Kallistratos, mielesi jumalisuuden valkeuden valistamana Sinä astuit 
horjumatta tietä, joka johtaa tuonpuoleiseen autuuteen. Sinä voitit vihollisen kaikki juonet. 
Sen tähden me ylistämme Sinua, oi autuas, ja kunnioitamme pyhää muistoasi. 
  
Oi mieleltäsi jumalinen marttyyri Kallistratos, rikkautenasi elämän sana Sinä ohjasit 
elämään tietämättömyyden ennen kuolettamat. Oi kunniakas, kun he kuolivat auliisti 
kaikkien meidän ylösnousemuksemme tähden, me uskomme heidän elävän nyt totisesti 
Kristuksessa. Muista heidän kanssaan meitäkin ylen hyvän Herran edessä. 
  
Oi pyhä marttyyri Gymnasios, kun kaulasi katkaistiin miekalla, Sinä totisesti hukutit 
kavalan faraon veritulvaan. Nytkin Sinä vuodatat parannuksia kaikille, jotka uskoen 
rientävät temppeliisi. ylistävät siellä taistojasi ja kunnioittavat puhdasta muistoasi, oi 
autuas. 
  
Kunnia... 4.säv. Byzantioksen runo 
Ennen kallista ristiäsi oli kuolema ihmisille peljättävä, mutta kunniakkaan kärsimisesi 
jälkeen on ihminen peljättävä kuolemalle. Niin sai voittoisa marttyyri voimaa, niin hän 
kukisti vihollisen koko voiman. Hänen esirukoustensa tähden, Kristus, pelasta meidän 
sielumme. 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira 
Iloitse, Sinä auringon muotoinen Auringon laskemattomat vaunut, josta käsittämätön 
Aurinko on loistanut! Iloitse, jumalallista kirkkautta säteilevä mieli, Sinä salaman valkeus, 
joka kirkastat maan ääret, Sinä todella kullanhohtoinen, ylen ihana ja nuhteeton. Sinusta 
on uskovaisille säteillyt illaton Valkeus. 
  
Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 
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. Ž lä viivy, oi 
ihmisiä rakastava, Sinä minun halajamiseni! 
  
 
Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 
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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. 
Aamupalveluksessa 
 
Oktoehoksen kanonit ja pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Kohdistan puheeni 
suurenmoiselle Kallistratokselle. Joosef. 
1. veisu. 8.säv. Irmossi 
Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, / sillä Hän vapautti Israelin 
orjuudesta. / Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: / Sinulle, ainoalle Valtiaalle, 
me ylistystä veisaamme! 
  
Troparit 
Kun Sinä, autuas, astuit horjumatta marttyyriuden tietä, Sinä tuli eksyneille jumalalliseen 
levähdykseen johtavaksi tieksi. Sen tähden me olemme kokoontuneet uskoen ylistämään 
Sinua, oi Kallistratos. 
  
Kirkkaan tähden tavoin Sinä, marttyyri, koitit ja valistit Jumalan tuntemisen valolla 
Kristuksen kirkon. Sinä hajotit tietämättömyyden pimeyden ja kukistit eksytyksen 
temppelit. 
  
Sinä, Kallistratos, kestit kärsivällisenä kaikki koettelemukset etkä kieltäytynyt kuolemasta 
kaikkien elämän tähden. Sen tähden Sinä saitkin siirtyä kuolemattomaan maaliin, jossa 
nyt riemuitset enkelten kuorojen kanssa. 
  
Pyhä Gymnasios osoittautui jumalallisen Hengen tulen sytyttämäksi hiileksi, joka poltti 
eksytyksen aineen. Ihmein hän virvoittaa himojen paahteessa olevia. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Miehestä tietämättä Sinä, nuhteeton, kannoit yliluonnollisesti ainoana naisena yhden 
Kolminaisuudesta. Sen tähden me ylistämme Sinua ja Häntä, joka käsittämättömästi ja 
selittämättömästi syntyi Sinusta. 
  
 
3. veisu. Irmossi 
Herra, joka sanalla olet vahvistanut taivaat ja maan perustanut paljojen vetten päälle, 
vahvista minutkin veisaamaan ja ylistämään Sinua! 
  
Troparit 
Kun Sinä, voittoisa marttyyri Kallistratos, et lainkaan uhrannut veistetyille jumalille, Sinut 
kannettiin puhtaana uhrina meidän tähtemme surmatulle Jumalalle. 
  
Pukeutuneena pyhien veriesi värjäämään viittaan Sinä, autuas marttyyri, seisot 
seppelöitynä aikakausien Kuninkaan edessä. 
  
Vihollinen havaitsi Sinut, voittoisa Gymnasios, kilpakumppaneittesi kanssa hyvin 
harjoitelleeksi nähdessään, että te olitte pukeutuneet jumalalliseen kunniaan korkeudesta. 
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Jumalansynnyttäjälle 
Oi Neitsyt, rukoile hartaasti Poikaasi, että Hän pelastaisi meidät uhkaavista vaaroista ja 
iankaikkisesta kidutuksesta. 
  
 
Irmossi 
Herra, joka sanalla olet vahvistanut taivaat ja maan perustanut paljojen vetten päälle, 
vahvista minutkin veisaamaan ja ylistämään Sinua! 
  
Katismatropari, 5.säv. 
Ylistäkäämme Kallistratoksen urotekoja, veisatkaamme ylistystä Gymnasioksen 
kärsimyksille, uskovaiset, ja ylistäkäämme autuaiksi heidän kanssansa kärsivällisesti 
kilvoitelleita. Huutakaamme heille: Jumalisuuden asemiehet, rukoilkaa, että meille 
lahjoitettaisiin rauha ja suuri armo. 
  
Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 
Sinut me uskovaiset olemme saaneet satamaksi, muuriksi, turvapaikaksi, toivoksi, 
suojaksi ja hartaaksi puolustukseksi. Sinun tykösi me riennämme ja huudamme hartaasti 
uskoen: Jumalansynnyttäjä, armahda meitä, jotka Sinuun toivomme, ja päästä meidät 
rikkomuksistamme. 
  
Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
Oi Kristus, kun Sinun Ž itisi näki Sinut omasta tahdostasi ristillä riippumassa ryöväreitten 
keskellä, hän lausui sisimpänsä äidin tuskissa: Oi synnitön Poikani, miksi Sinut on naulittu 
epäoikeudenmukaisesti ristille pahantekijän tavoin? Sinä halusit tehdä ihmissuvun 
eläväksi, oi ylen hyvä! 
  
 
4. veisu. Irmossi 
Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi / ja ylistän 
jumaluuttasi. 
  
Troparit 
Erinomaisena sodanjohtajana Sinä, marttyyri, asetuit vainoojaa vastaan ja kaappasit 
jumalalliseen elämään ne, jotka hän muinoin oli saanut vangikseen. 
  
Sanojesi tulva kasteli sydämet, jotka Sinä, Herran ylistettävä taistelija, ohjasit iäti elävän 
veden tykö. 
  
Autuas Kallistratos teurastettiin oinaan tavoin, ja hänen edellään surmattiin karitsoina 
hänen auliit asemiehensä. 
  
Kun Sinun sanasi, oi marttyyri, ravitsivat Gymnasiosta, hänestä kasvoit ikään kuin 
viiniköynnöksestä marttyyriuden rypäle, josta vuotaa jumalisuuden viiniä. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi Neitsyt, puhdista himojen saastuttama sydämeni ja tee se jumalallisen valistuksen 
puhtaaksi astiaksi. 
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5. veisu. Irmossi 
Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut / tietämättömyyden yössä olleet maanääret, 
/ valaise minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra. 
  
 
Troparit 
Koko sydämestäsi Sinä, marttyyri, rakastaen Kristusta, meidän Jumalaamme Sinä, 
marttyyri, taistelit ja kukistit vihollisen voimattoman voiman. 
  
Kun Sinä, marttyyri Kallistratos, osoittauduit parhaaksi jumalalliseen sotajoukkoon 
kutsutuista, Sinut luettiin riemuitsevana enkelten sotavoimiin. 
  
Ihanan marttyyriuden kunnian kirkastamana Sinut, Gymnasios, siirrettiin iloitsevana 
enkelten kirkkauteen. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinä, nuhteeton, osoittauduit vanhurskauden Auringon koitoksi. Rukoile, että Hän 
pelastaisi meidät, jotka vilpittömästi Sinua ylistämme. 
  
 
6. veisu. Irmossi 
Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: 
/ Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi olen kohottanut 
huutoni: / Kuule minua, minun pelastukseni Jumala. 
  
Troparit 
Marttyyri Kallistratos, Sinä murskasit näkymättömien leijonien leuat ja osoitit vihollisen 
ruoaksi muinoin joutuneet Jumalan lapsiksi ja osallisiksi aineettomasta nautinnosta. 
  
Maineikas Kallistratos, puhuessasi ihanasti Jumalasta Sinä osoitit jumalisiksi heidät, jotka 
ennen olivat kurjasti palvelleen elottomia jumalia, ja taistelit heidän rinnallaan. 
  
Te, marttyyrit, taivutitte kaulanne Herran edessä ja antauduitte surmattaviksi. Teidät 
kannettiin täydellisinä uhreina Jumalalle ja nyt te kirkastatte esikoisten kirkkoa. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi Jumalan pyhä Ž iti, pyhitä minun mieleni ja valista minun sydämeni. Päästä minut 
vaikeuksista, että ylistäisin Sinua, Jumalansynnyttäjää ja ainaista Neitsyttä. 
  
Irmossi 
Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: 
/ Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi olen kohottanut 
huutoni: / Kuule minua, minun pelastukseni Jumala. 
  
 
Kontakki, 4.säv. 
Suurena tähtenä Sinä loistit maailmassa ja levität taistojesi ja ihmeittesi säteitä kaikille, 
jotka huutavat: Iloitse, Kallistratos, Sinä marttyyrien kunnia! 
  
Iikossi 
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Uskovaiset, kokoontukaamme uskoen iloveisuin ylistämään Herran taistelijaa ja suurta 
soturia, Kolminaisuuden ystävää ja sanomattomien salaisuuksien tuntijaa, Jeesuksen 
seuraajaa. Ylistäkäämme hänen taistojansa ja saavutuksiansa, tuskia, jotka hän kärsi 
kaiken Kuninkaan Kristuksen tähden. Rukoilkaamme, että me hänen esirukoustensa 
kautta saavuttaisimme paremman elämän Paratiisissa, jossa riemuitsevien kuorot 
huutavat: Iloitse, Kallistratos, Sinä marttyyrien kunnia! 
  
 
Synaksario 
  
Saman kuun 27:ntenä päivänä pyhän marttyyri Kallistratoksen ja hänen kanssaan 49:n 
pyhän marttyyrin muisto. 
Säkeitä 
Kun miekka katkaisi Kallistratoksen kaulan, hänet liitettiin voittaneitten marttyyrien 
sotajoukkoon. 
49:lle pyhälle marttyyrille: 
Neljästi kymmenen ynnä yhdeksän marttyyriä käy miekan kautta kunniallisen taiston. 
Kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä Kallistratos nostettiin täältä pois. 
  
Samana päivänä pyhän marttyyri Epikhariksen muisto. 
Säkeitä 
Miekan edessä Epikharis oli rohkea, sillä hänen rikkautenaan ja auttajanaan oli 
jumalallinen armo. 
  
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Ignatiosta, joka tuli Kristus Vapahtajan 
Syvän Puron nimellä tunnetun luostarin igumeniksi. 
 
Samana päivänä pyhien apostolien Markoksen, Aristarkhoksen ja Zenonin muisto. 
  
Samana päivänä pyhien marttyyrien piispa Filemonin ja Furtunianoksen sekä pyhän 
naismarttyyri Gaianen muisto. 
Säkeitä 
Gaiane, Sinä annoit polttaa harteitasi välttääksesi tulisen miekan harteillasi. 
  
Samana päivänä muistelemme viittätoista pyhää marttyyriä, jotka laivaan lastattuina 
hukkuivat mereen, kun laiva sytytettiin tuleen. 
Säkeitä 
Taistelijoitten kolminkertaisesti viisilukuinen laivasto laskeutui meren syvyyteen asti. 
Pyhä marttyyri Akylina kuolee sauvoin murskattuna. 
  
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 
  
 
7. veisu. Irmossi 
Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset polkivat pätsin liekit maahan 
Kolminaisuus-uskon voimalla ja veisasivat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 
  
Troparit 
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Kidutusten tulessa Sinä kirkastuit kullan kaltaiseksi ja osoittauduit Kristuksen kärsimysten 
sinettiä kantavaksi. Nyt on Sinut, oi kunniakas, talletettu jumalalliseen aarrekammioon, 
jossa Sinä huudat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 
  
Kidutusten hiomana Sinä, autuas Kallistratos, osoittauduit taivaassa taotuksi miekaksi, 
sillä Sinä hakkaat maahan näkymättömien pahojen henkien joukot ja huudat: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isiemme Jumala! 
Marttyyri Kallistratos, Sinä osoittauduit väkeväksi jumalattomuutta vastaan 
Kolminaisuuden voimalla, ja sen säteiden valistamana Sinä nyt huudat: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 
  
Jumalan innoittama marttyyri Gymnasios, Sinä rakastit Kristusta vakain mielin ja tulit 
aatetovereinesi surmatuksi kiitollisena veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi Jumalan armoittama, rukoile Häntä, joka tuli yli ymmärryksen ja järjen Sinusta lihaksi, 
että Hän pelastaisi meidät, kun me rakkaudella kunnioitamme Sinua ja huudamme yhteen 
ääneen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 
  
 
8. veisu. Irmossi 
Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin 
veisatessaan: Kiittäkää, Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 
  
Troparit 
Sinä, marttyyri, kitkit eksytyksen ohdakkeet juurineen ja osoittauduit Paratiisin ihanaksi 
kasviksi, joka jumalallisessa armossa kannat jumalisuuden hedelmiä. 
  
Tuleva toivo mielessäsi Sinä, Kallistratos, kävit vakain mielin taisteluihin, ja laillisesti 
voitettuasi sait seppeleen. 
  
Saatuaan Sinun temppelisi, oi kunniakas Gymnasios, parannuspaikaksi ne, jotka hartaasti 
lähestyvät sitä, pääsevät vaikeuksista ja ylistävät Sinua uskoen. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi nuhteeton, Jumalan armoittama Neitsyt, Sinä olet kaikkea luotua korkeampi. Tee 
minunkin mieleni eksyttäjän viettelyksiä korkeammaksi. 
  
Irmossi 
Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin 
veisatessaan: Kiittäkää, Herran teot, Herraa, ja korkeasti 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 
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Sinun jäännöstesi arkusta, oi marttyyri Kallistratos, vuotaa tarpeessa oleville parannusta. 
Se vapauttaa totisesti vaikeista kärsimyksistä ja hajottaa pahojen henkien pimeyden 
Jumalallisen Hengen vaikutuksesta, voimasta ja armosta. 
Oi Kristuksen marttyyrit, te osoittauduitte ikään kuin Jumalan punomaksi ketjuksi, kun te 
armon yhdistäminä riensitte kohti korkeuksia ja pyhititte maan verenne pesolla. Sen 
tähden me uskoen ja riemuiten vietämme muistojuhlaanne. 
  
Oi jumalinen Kallistratos, Sinä sait selvästi kuihtumattoman seppeleen, taivaallisen 
kunnian, riemun, loputtoman ilon ja taivasten valtakunnan taistelukumppaneittesi kanssa. 
Muista heidän kanssansa meitäkin Herran edessä. 
  
Tänään on koittanut aurinkoa kirkkaampana viisaan Kallistratoksen, Gymnasioksen ja 
heidän taistelukumppaneittensa muisto, ja valistavin sätein se valaisee maan ääret. 
Heidän esirukoustensa tähden, Kristus, vapauta meidät tuomiosta. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Riemumielin me huudamme Sinulle Gabrielin sanoin: Iloitse, Sinä uskovaisten ilo! Iloitse, 
Sinä kultainen lampunjalka ja pöytä, vuori ja hengellinen portti! Iloitse, Sinä Kristus 
Kuninkaan jumalalliset vaunut! Iloitse, siunattu, Sinä kirouksen purku! 
  
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. 
  
 
Eksapostilario, 2.säv. 
Voittoisat marttyyrit, viisas Kallistratos ja todella ihmeellinen Gymnasios 
taistelukumppaneineen, kukistivat Pyhän Hengen vahvistamina hirmuvaltioiden 
korskeuden. Kristuksen tähden he kestivät kaikkinaisia kidutuksia. Kunpa me 
viettäessämme heidän valoisaa muistoansa saavuttaisimme sielun pelastuksen! 
  
Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 
Mikä sana voisi kuvata niiden lahjojen ja armolahjojen suuruutta, jotka Sinä, Valtias 
Jumala, olet meille antanut? Sillä vaikka me olimme kurjasti langenneet pois paremmasta 
elämästä, Sinä, Kristus, saatoit meidät siihen takaisin otettuasi koko ihmisolemukseni 
Neitseestä. Ihmisiä rakastavana ja armollisena Jumalana Sinä pelastit meidät. 
 


