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Joulukuun 14. 
Pyhien marttyyrien Thyrsoksen, 

Leukioksen, Kallinikoksen, Filemonin, 
Apollonioksen, Arrianoksen ja heidän 

kumppaneittensa muisto 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 15.12.2008
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Oi  paljon  taistellut  suurmarttyyri,  autuas  Thyrsos,  /  varustaen  Sinut  jumalisuuden  haarniskalla  / 
Herra  teki  Sinut  taistelukykyiseksi  vihollista  vastaan.  /  Kärsivällisyytesi  keihäällä  Sinä  iskit  sen 
maahan, / tuhosit sen kymmentuhantiset joukot // ja sidoit itsellesi voittoseppeleen. 

Oi kunniakas marttyyri Leukios, / Sinä osoitit sielun valkeutta yhdistyneenä ruumiin kauneuteen ja 
tunnustuksen  puhtauteen.  /  Sentähden  Kristus  antoikin  Sinulle  maan  päällä  nimesi  mukaisen 
kirkkauden.  /  Rukoile,  että  Hän  pelastaisi  turmeluksesta  ja  vaaroista  meidät,  //  jotka  uskoen 
vietämme ainakunnioitettavaa muistoasi. 

Ihanasti  voittaen  Sinä,  Kallinikos,  /  kävit  läpi  taistojen  saamasi  nimen  ennusteen  mukaisesti.  / 
Leukioksen tavoin Sinä valkaisit sielusi urotekojen ihanuudella ja kidutusten valkoisuudella. / Sinä 
paljastit rikollisten jumalankieltämismielen // ja vähensit petoksen pimeyttä jumalallisella voimalla. 

Toisia stikiiroita, 4.säv. 

Ihmeellinen  Thyrsos,  Jumalassa  viisas  Kallinikos  ja  kunniakas  Leukios  /  kestivät  miehuullisin 
mielin  ankarat  tuskat  /  ja  hellittämättömät  kidutukset  tunnustaen  luomattoman Kolminaisuuden.  / 
Voittajina he saivat voiton kruunun // ja pääsivät asumaan aineettomien voimien kanssa. 

Ihanasti voittaneet marttyyrit,  / suuri Filemon, autuas Arrianos  ja viisas Apollonios,  / sammuttivat 
monijumalaisuuden  liekin  verivirroillaan,  /  kastelivat  maan  jumalantuntemisen  jumalallisilla 
virroilla / ja nyt he jumalallisella armolla kuivattavat // parannusten sateella himojen joet. 

Kunniakkaat  marttyyrit  /  puhkesivat  kedon  ihanina  kukkina  levittämään  Hengen  jumalallista 
tuoksua.  /  He  täyttävät  hyvällä  tuoksulla  niiden  mielen,  /  jotka  uskoen  kunnioittavat  heidän 
vuosittaista  muistoansa,  /  heidän  urotekojaan,  taistojaan  ja  autuasta  loppuaan,  //  jonka  kautta  he 
riemuiten pääsivät asumaan illattomaan valkeuteen. 

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

Oi  veisuin  ylistettävä,  minä  rukoilen  Sinua,  /  Kuninkaan  puhdasta  palatsia:  /  Puhdista  minun 
mieleni,  jonka  kaikkinaiset  synnit  ovat  tahranneet,  /  ja  tee  se  ylijumalallisen  Kolminaisuuden 
ihanaksi  asumukseksi,  /  että  minä,  Sinun  kurja  palvelijasi,  //  voisin  pelastuneena  ylistää  Sinun 
voimaasi ja mittaamatonta armoasi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  puhdas  Neitsyt  näki  ihmisiä  rakastavan  Kristuksen  ristiinnaulittuna  /  ja  kylki  keihään 
lävistämänä, / hän itki huutaen: Mitä tämä on, Poikani? / Mitä kiittämätön kansa antaakaan Sinulle 
maksuksi siitä hyvästä, mitä olet heille tehnyt? / Miksi kiiruhdat tekemään minut  lapsettomaksi, oi 
rakkaimpani? / Oi laupias, // vapaaehtoinen ristiinnaulitsemisesi hämmästyttää minut. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhien kanoni. Theofaneksen runo.
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1. veisu. 6.säv. Irmossi 

Kuljettuaan  jalan  meren  syvyyden  halki  /  niin  kuin  mannerta  /  ja  nähtyään  takaaajavan  faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu. 

Troparit 

Oi  taistelijat,  marttyyreina  loistaen  te  seisotte  jumalallisen  valtaistuimen  edessä  ja  säteilette 
jumalallisia salamoita. Valistakaa meidätkin, jotka veisuin ylistämme muistoanne. 

Halaten jumalallista kauneutta te, Kristuksen voittajat, piditte elämän ihanuuksia mitättöminä ja niin 
tulitte otollisiksi saamaan loputtoman elämän ruumiillisesti kuoltuanne. 

Oi voittoisat marttyyrit, jumalallisesti te paljastitte jumalankieltämisen eksytyksen ja kärsitte monia 
tuskia. Nyt te olette saaneet tuskattoman elämän. 

Oi  Kristuksen  ihmeellinen  voittaja,  autuas  Thyrsos,  kaiken  toteuttavan  Hengen  ylen  kirkkaitten 
säteitten kirkastamana Sinä hävitit jumalankieltämisen syvän pimeyden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä,  puhdas,  synnytit  kuvaamattoman  Sanan,  joka  tuli  ruumiillisesti  kuvattavaksi.  Rukoile,  että 
Hän päästäisi turmeluksesta ja himojen hyökkäyksistä meidät, jotka Sinua kunnioitamme. 

3. veisu. Irmossi 

Ei  kukaan  ole  niin  pyhä  /  kuin  Sinä,  Herra,  minun  Jumalani,  /  joka  olet  ylentänyt  uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle. 

Troparit 

Vaikka pimeyden puolustajat raatelivatkin hirveästi ruumistasi, oi Thyrsos, eivät he saaneet mieltäsi 
lannistumaan, sillä sitä vahvisti jumalallinen rakkaus. 

Totisesti ihailtava oli Sinun äkillinen uskosi Herraan, oi marttyyri Filemon. Sen kautta Sinä saatoit 
häpeään vihollisten pahan uskon huutaessasi: Minä olen Kristuksen palvelija. 

Sinä, marttyyri,  kävit  rohkeasti  taistelemaan  vihollista  vastaan  ja  kukistit  sen miehuullisesti,  sillä 
varustuksenasi ei ollut kilpi eikä keihäs, vaan vakaa usko. 

Jumalallisen toivon vahvistamana Sinä, Kristuksen marttyyri Filemon, sait taivaasta salaisen veden 
kautta jumaloitumisen, joka vahvisti Sinut jumalallisiin taistoihin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Sinun puhtaista veristäsi tuli lihaksi kahdessa luonnossa yksi pyhästä Kolminaisuudesta 
ja saapui jumalallisesti pelastamaan hyvyydessään Aadamista syntyneet. 

Irmossi 

Ei  kukaan  ole  niin  pyhä  /  kuin  Sinä,  Herra,  minun  Jumalani,  /  joka  olet  ylentänyt  uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
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Katismatropari, 4.säv. 

Jumalisuus  kilpenään  ja  hyvänä  suojanaan  /  ja  ristin  aseeseen  väkevästi  tarttuen  Kristuksen 
ylistettävät marttyyrit  kukistivat  hirmuvaltiaan  joukot.  /  Saatuaan Vapahtajalta  voiton  seppeleen  / 
he nyt karkeloivat lakkaamatta ylhäisten voimien kanssa ja rukoilevat, // että Hän pelastaisi meidän 
sielumme. 

Kunnia...  8.säv. 

Pyhästi  taistellen  Herran  pyhät  voittajat  kestivät  vakain  mielin  ja  miehuullisesti  kidutuksen,  / 
ruumiin raatelun ja väkivaltaisen kuoleman /  ja kukistivat kerta kaikkiaan vihollisen röyhkeyden. / 
Sentähden saatuaan parannusten lahjan he nyt joka päivä parantavat sairaita / ja päästävät vaivoista 
ne,  jotka huutavat:  / Rukoilkaa Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi  rikkomusten päästön meille,  // 
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne. 

Nyt...  Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Pienokaisesta asti minä kelvoton olen saastuttanut kurjan sieluni / ja liannut itseni sanoilla ja teoilla. 
/ Minä  en  tiedä,  mitä  tekisin,  eikä minulla  ole  turvapaikkaa.  / Minä  en  tunne muuta  toivoa  kuin 
Sinut, Neitsyt. / Voi minua kurjaa! Sentähden minä nyt kiiruhdan luoksesi, oi puhdas,  / rukoillen ja 
anoen,  ja  tunnustan  Sinulle:  / Minä  olen  syntiä  tehnyt.  Rukoile  Poikaasi  ja  Jumalaa,  /  että  Hän 
antaisi minulle rikkomusten päästön, // sillä Sinuun, oi Valtiatar, minä olen pannut kaiken toivoni. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Kun emo näki ristillä epäoikeudenmukaisesti riippumassa Sinut, kaikki Herran ja Lunastajan, / hän 
huusi Sinulle valittaen: / Voi Poikani! Kuinka Sinä, pitkämielinen, kärsit  ja siedät kiittämättömien 
häväistyksen ja kuoleman / pelastaaksesi ihmisen langenneen luonnon ja päästääksesi sen vaivoista 
ja rikkomusten vahingosta? / Sentähden minä huudan Sinulle: / Nouse pian ylös kuolleista, niinkuin 
lupasit ennen kärsimystäsi, oi Sana, // ja lunasta laumasi kaikista vaaroista. 

4. veisu. Irmossi 

Kristus  on  minun  voimani,  /  Jumalani  ja  Herrani!  /    kohottaa  pyhä  seurakunta  jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 

Troparit 

Kun  te,  marttyyrit,  halusitte  tunnustaa  ainoan  laupiaan,  ainoan  Herran  ja  kaikkien  Jumalan,  te 
saavutitte Hänen valtakuntansa kidutusten kautta. 

Nuorekkaasti Sinä, autuas marttyyri Thyrsos, kestit ruumiin raastamiset  ja tulen, petojen  ja meren 
raivon ja niin kukistit vihollisen vallan. 

Kun  Sinun  jänteesi,  oi  marttyyri  Apollonios,  katkottiin,  Sinä  teit  viettelevän  vihollisen 
voimattomaksi ja kuljit vakaasti marttyyriuden tietä jumalallisen Hengen avulla. 

Oi  soturimarttyyri  Leukios,  taistojen  arvet  kaunistuksenasi  Sinä  Kristuksen  voittajana  kirkastit 
sielusi aurinkoa loistavammaksi. 

Jumalansynnyttäjälle
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Siunattu Maria, ihmisten apu, me tunnemme Sinut naisten joukossa ainoaksi miehettömäksi Äidiksi 
ja nuhteettomaksi ja turmeltumattomaksi Neitseeksi. 

5. veisu. Irmossi 

Minä  rukoilen  Sinua,  oi  Hyvä:  /  Sytytä  jumalallisen  säteilysi  voimalla  rakkaus  meidän 
sieluissamme,  /  jotka  aamusta  varhain  tykösi  riennämme,  /  jotta  tulisimme  tuntemaan  Sinut,  / 
Jumalan Sanan, // syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan. 

Troparit 

Totisesti säteillen jumalallisesti Hengen jumalallista kirkkautta te kuljitte halki  jumalankieltämisen 
epävakaan meren ja saavutitte jumalallisen tyvenen. 

Maassa  hirveästi  laahattuina  ja  keihäin  pisteltyinä  te,  kunniakkaat  marttyyrit,  saitte  taivaallisen 
kunnian ja olette nyt enkelten asuinkumppaneita. 

Jumalallisella avulla Sinä, Thyrsos, kestit raatelun ja vihollisten monet hyökkäykset ja osoittauduit 
korkeammaksi kaikkinaisia kidutuksia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  maailman  hyvä  Valtiatar,  pelasta  ne,  jotka  koko  sielustansa  tunnustavat  Sinut 
Jumalansynnyttäjäksi, sillä Sinut, totisen Jumalansynnyttäjän, me olemme saaneet voittamattomaksi 
suojaksemme. 

6. veisu. Irmossi 

Nähdessäni  tämän  maailman  merellä  riehuvan  kiusausten  myrskyn  /  minä  tyveneen  satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 

Troparit 

Jumalallisen Hengen  tuulahdusten  avulla  te,  viisaat marttyyrit,  pelastitte  sielun  pantit  hengellisiin 
satamiin ja saatte nyt nauttia jumaloitumisesta. 

Te, marttyyrit, valmistitte itsellenne verenne värjäämän pelastavaisen vaatteen ja riisumalla lihanne 
pukeuduitte kunnian kaunistamina jumalalliseen ihanuuteen. 

Jumalallinen  ja  loistava  nelivaljakko,  Filemon  ja  Leukios,  Apollonios  ja  autuas  Thyrsos,  saivat 
rikkaudekseen aineettoman osallisuuden kautta Kolminaisuuden kirkkauden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän,  joka  Jumalana  on  kaiken  hengellisen  ja  näkyväisen  luomakunnan  tuollapuolella,  tuli 
ruumiillistuneena Sinun kohdustasi, oi Neitsytäiti, mutta säilytti sen yhtä turmeluksettomana, kuin 
ennen synnytystäkin. 

Irmossi
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Nähdessäni  tämän  maailman  merellä  riehuvan  kiusausten  myrskyn  /  minä  tyveneen  satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 

Kontakki, 4.säv. 

Kokoontukaamme  kaikki  /  tänään  ylistämään  pyhin  kiitosveisuin  kirkon  valistajia,  //  Kristuksen, 
meidän Jumalamme voittajia. 

Synaksario 

Saman kuun 14:ntenä päivänä pyhien marttyyrien Thyrsoksen, Leukioksen ja Kallinikoksen 
taistelu. 

Säkeitä 

Sahaaja sai havaita ennen loppuasi, että Sinä, Thyrsos, et ollut helposti sahattava puusauva. 

Hengeltään valkoinen Leukios värjäsi miekalla mestattuna ruumiinsa veren purppuraan. 

Kaula katkaistuna Kallinikos totisesti osoittautui nimensä mukaisesti ihanaksi voittajaksi. 

Neljäntenätoista Sinä, Thyrsos, kuolit sahan vältettyäsi. 

Samana  päivänä  pyhien  marttyyrien  Filemonin,  Apollonioksen,  Arrianoksen  ja  heidän 
seuralaistensa muisto. 

Säkeitä 

Ennen Filemon tuotti ystävilleen nautintoa huiluin, mutta nyt hän mestattuna saa nauttia ihmeellistä 
nautintoa. 

Kadotuksen lapset surmaavat miekalla Apollonioksen, joka oli tullut Korkeimman lapseksi. 

Pahuuden työmiehet osoittivat typerästi Arrianoksen meren työksi. 

Samana  päivänä  muistelemme  neljää  kuninkaan  henkivartijaa,  jotka  kilvoittelivat  pyhän 
Arrianoksen kanssa. 

Säkeitä 

Henkivartijat saivat merestä ihmeellisen kasteen pukeutuneina säkkeihin ikäänkuin valonkirkkaisiin 
vaatteisiin. 

Samana  päivänä  muistelemme  hirveää  maanjäristyksen  uhkaa,  jonka  ihmisiä  rakastava 
Herra  toimitti  meille  ihmisrakkaudessaan,  mutta  pelasti  vastoin  kaikkia  odotuksia  meidät 
siitä. 

Säkeitä 

Sinä, Sana, järkytit maan, mutta pysäytit sen heti, sillä sääli voittaa Sinun vihasi.
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Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

Hurskaille  nuorukaisille  enkeli  virvoitti  kasteella  tulisen  pätsin,  /  mutta  kaldealaiset  polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Jumalallisen  rakkauden  sytyttäminä  te  riemuisasti  sammutitte  monijumalaisuuden  pätsin 
jumalallisella sateella, ja nyt te veisaatte jatkuvasti: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalalliseen siimaan te, ylistettävät, pyydystitte vainoojan, nostitte hänet eksytyksen syvyydestä ja 
saatoitte Kristuksen tykö, kun hän veisasi hartaasti: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Osoittaen  järkkymätöntä  pyrkimystä  ja  miehuullista  mieltä  te,  taistelijat,  järkytitte  eksytyksen 
perustukset, ja nyt te veisaatte hartaasti: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ymmärryksen  ylittävä  oli  sikiäminen  Sinussa,  oi  Jumalan  Morsian,  sillä  Sinä  synnytit  Jumalan, 
Sanan,  joka pelastaa kaikesta järjettömyydestä ihmiset  ja antaa ymmärryksen huutaa:MD4 Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

8. veisu. Irmossi 

Sinä, Kristus,  joka pelkällä  tahdollasi  kaiken  aikaansaat,  /  teit  hurskaille  nuorukaisille  tulenliekin 
kasteen  lähteeksi,  /  ja  vanhurskaan  uhrin  Sinä  vedellä  palamaan  sytytit.  //  Sinua  me  yli  kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina. 

Troparit 

Jumalisuuden  kilven  suojaamina  ja  kantaen  ristiä  keihäänä  te, marttyyrit,  kukistitte  jumalallisesti 
näkymättömien vihollisten joukot korkeasti ylistäen Kristusta. 

Palaen  Kaikkivaltiaan  rakkautta  Sinä,  voittoisa  Filemon,  astuit  miehuullisesti  marttyyrien 
kilpakentälle ja taisteltuasi kärsivällisesti murskasit suuren lohikäärmeen. 

Oi Arrianos, osoitettuasi vihollisen voiman miehuutesi ja kärsivällisyytesi mereen uponneeksi Sinä 
saavutit valtakunnan, joka pysyy järkkymättömänä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tunnustaen  Sinut  totiseksi  Jumalansynnyttäjäksi  me  huudamme  Sinulle  uskoen  enkelin 
ilotervehdystä, sillä yksin Sinä olet synnyttänyt maan päälle ilon, oi armoitettu ja aina siunattu. 

Irmossi 

Sinä, Kristus,  joka pelkällä  tahdollasi  kaiken  aikaansaat,  /  teit  hurskaille  nuorukaisille  tulenliekin 
kasteen  lähteeksi,  /  ja  vanhurskaan  uhrin  Sinä  vedellä  palamaan  sytytit.  //  Sinua  me  yli  kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina.
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9. veisu. Irmossi 

Ihmisten  on  mahdoton  nähdä  Jumalaa,  /  sillä  Häntä  kohti  eivät  enkeleinkään  joukot  rohkene 
katsettaan kohottaa,  / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain,  /  ilmestyi  ihmisille  lihaksi  tulleena Sana.  / 
Hänelle  taivaallisten  sotajoukkojen  kanssa  kiitosta  veisaten  //  me  Sinua,  Neitsyt,  autuaaksi 
ylistämme. 

Troparit 

Kuvaten Kristuksen kärsimystä te, autuaat, kestitte moninaisia kidutuksia, ja päänne katkaistuina te 
liityitte taivaallisiin joukkoihin kunnian kirkastamina ja jumalallisten säteitten kaunistamina. 

Oi  Jumalan  autuuttama  viisas  Thyrsos,  omalla  verelläsi  Sinä  värjäsit  purppurakankaan,  johon 
pukeuduit  kunniakkaasti,  ja  kantaen  jumalallista  ristiä  valtikan  tavoin  Sinä  nyt  hallitset 
taistelutovereinesi Kristuksen kanssa. 

Enkelivoimat hämmästyivät teidän taistojanne, arpianne, kestävyyttänne ja raakaa kuolemaanne, oi 
autuaat  ja  kunniakkaat.  Eläessänne  nyt  niiden  kanssa  muistelkaa  meitä,  jotka  vietämme  teidän 
muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsyt, Jumalan armoittama Maria, Sinun kohdustasi syntyi ihmislihan kaltaisena Sana, 
joka kestettyään ylen hyvänä kärsimykset kutsui tykönsä marttyyrien suuret joukot. 

Irmossi 

Ihmisten  on  mahdoton  nähdä  Jumalaa,  /  sillä  Häntä  kohti  eivät  enkeleinkään  joukot  rohkene 
katsettaan kohottaa,  / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain,  /  ilmestyi  ihmisille  lihaksi  tulleena Sana.  / 
Hänelle  taivaallisten  sotajoukkojen  kanssa  kiitosta  veisaten  //  me  Sinua,  Neitsyt,  autuaaksi 
ylistämme. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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