Kesäkuun 1.
Pyhän marttyyri Justinos Filosofin sekä
erään toisen Justinoksen ja heidän
seuralaistensa muisto
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 2.säv.
Kun koko luomakunta oli vihollisen vaikutuksesta tietämättömyyden pakkasessa / ja palveltiin
monia epäjumalia, / silloin te, kunniakkaat marttyyrit, teitte siitä lopun auliin sydämin ja
jumalallisen uskon lämmöllä. / Rakkaudella te tyhjensitte verenne Hänen tähtensä, // joka oli
tyhjentänyt oman verensä ristillä.
Urhea taistelija Peon, Ballerianos ja Khariton kanssansa Kharito, / jumalallinen Justinos ja
Euelpistos sekä kunniakas Hieraks / värjäsivät verellään jumalallisen vaatteen / ja se
kaunistuksenaan he nyt seisovat taivaissa enkelten kanssa // kaikkien Valtiaan ja Kuninkaan
Kristuksen edessä.
Kun te Jumalan viittauksesta kävitte yliluonnollisiin taistoihin kieltäen turmeltuvan ruumiin, / niin
Kaikkivaltiaan voiman vahvistamina te ette pelänneet tulta / ettekä leikkaavaa miekkaa. // Niin te
saitte riemuiten autuaan lopun taivuttaen päänne Jumalan edessä.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.
Viaton Valtiatar, Sinä olet enkelten ilo, / Sinä olet ihmisten kunnia, / Sinä olet uskovaisten toivo. /
Sinuun turvaten me huudamme uskolla: / Oi Jumalan Morsian, / kunpa pääsisimme Sinua
ylistäessämme Sinun esirukoustesi kautta vihollisen nuolista, // sielun turmelevasta murheesta ja
kaikista ahdistuksista.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 2.säv.
Sinä, oi puhdas, kärsit monia tuskia, / kun Poikasi ja Jumalasi ristiinnaulittiin, / Sinä huokasit
kyynelehtien ja valitit: / Voi! Suloinen lapseni, kuinka kärsit epäoikeudenmukaisesti, / kun haluat
lunastaa Aadamista syntyneet? / Sen tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, me uskolla pyydämme Sinua: //
Tee Hänet meille armolliseksi!
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
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoekhoksen ja pyhien kanonit.
1. veisu. 2.säv. Ir mossi
"Tulkaa, ihmiset, / veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, /joka jakoi kahtia meren / ja johdatti
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, // sillä Hän on ylistetty."
Troparit
Marttyyrikirkkautta säteillen te, marttyyrit, seisotte kaikkien Herran istuimen edessä ja annatte
meille syntien päästön.
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Totuuden jumaliset puolustajat taistelivat hirmuvaltiaan tuomioistuimen edessä yksimielisinä ja
kukistivat Hengen voimalla Beliarin eksytyksen.
Kidutusten, ruoskinnan ja ahdistusten avulla jumaliset suurmarttyyrit ansaitsivat itselleen
Kristuksen valtakunnan ja elävät nyt siellä seppelöityinä.
J umalansynnyttäjän tropari
Armorikkaana Sinä säälit kättesi luomusta ja asetuit asumaan miehestä tietämättömän Neitseen
kohtuun osoittaen hänet meidän suojelukseksemme.
3. veisu. Ir mossi
"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! / Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän
sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaamme."
Troparit
Sydämessäsi Kristus vahvistuksena Sinä, Justinos, vastustit miehuullisesti rikollista tuomaria, joka
käski Sinua lain vastaisesti.
Jumalallisen kirkas kuoro, Jumalan valitsema sotajoukko, pyhien marttyyrien pyhä joukko taisteli
nyt ruumiillisesti kokoontuneina ruumiittomia vihollisia vastaan.
Jalot riemuitsivat antaessaan ruumiinsa kidutettaviksi nähdessään edessään iankaikkisen nautinnon
ja tulevan kunnian ja kirkkauden.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä olet kantanut helmassasi Jumalan ja synnyttänyt Hänet, jonka edessä taivaalliset voimat
peittävät kasvonsa, oi ainainen Neitsyt.
Irmossi
"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! / Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän
sydämiimme, / jotka Sinulle ylistystä veisaamme."
Katismatropari, 5.säv.
Ylistettäköön suureen ääneen Justinosta, Kharitonia, Peonia, Euelpistosta, Kharitoa ja Hieraksia /
sekä Ballerianosta, kirkkaita valistajia, / jotka valistavat maan täyteyden taistojensa sätein, // sillä he
rukoilevat Kristukselta meille pelastusta.
J umalansynnyttäjän tropari, 5.säv.
Oi luoksesi kiiruhtavien harras ja voittamaton puolustaja, / varma ja häpeään joutumaton toivo, /
muuri, suoja ja satama, / puhdas ainainen Neitsyt, / rukoile enkelten kanssa Poikaasi ja Jumalaa, //
että Hän antaisi maailmalle rauhan, pelastuksen ja suuren armon!
Tai kärsimystropari J umalansynnyttäjälle, 5.säv.
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Nähdessään Sinut, Kristus, riippumassa vapaaehtoisesti ristillä ryöväreitten keskellä / Sinun Äitisi
sanoi sydän äidin tuskissa: / Synnitön Poikani, kuinka Sinut on epäoikeudenmukaisesti naulittu
ristiin pahantekijän tavoin, // vaikka Sinä ylen hyvänä haluat tehdä eläväksi ihmissuvun!
4. veisu. Ir mossi
"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi / ja ylistin Sinua, // oi ainoa ihmisiä rakastava."
Troparit
Enkelijoukot hämmästyivät Justinoksen, Kharitonin, Khariton ja Peonin taistoja.
Kidutusten murskaamat ruumiit tuottivat urheille jumalallisen autuuden.
Pimeyden ruhtinaat säikähtivät vakaitten marttyyrien Euelpistoksen ja Hieraksin miehuullisuutta.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Puhtain, joka olet Jumalan synnyttänyt, rukoile Poikaasi Sinun palvelijaisi puolesta.
5. veisu. Ir mossi
"Oi Herra, / Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! / Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, / sillä
paitsi Sinua // emme toista Jumalaa tunne."
Troparit
Autuas marttyyri Justinos, täynnä jumalallista Henkeä Sinä hukutit hirveät pahuuden henget
verivirtoihisi voimallisesti taistellen.
Armon täyttämä armon nimen kantaja unohti selvästi naisten heikkouden ja taisteli saavuttaen lain
mukaisesti kunnian.
Taistelija Khariton, Sinä puhtaitten taistelijain kaunistus, armoitetun sieluin Sinä tylsistytit vanhan
vihollisen pahuuden.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun, Kristuksen ja kaikkien Luojan synnyttäjää, me tervehdimme: Iloitse, puhdas Neitsyt, josta on
koittanut maailmalle valo! Iloitse Sinä, johon sijoittumaton Jumala sijoittui!
6. veisu. Ir mossi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: //
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Troparit
Saatuasi taivaasta kutsun, niin kuin jumalallinen Paavali, Sinä, Jumalassa viisas, kuljit suoraa tietä
halki marttyyriuden kilpakentän.
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Aaltojen vaivaamatta te marttyyrit kuljitte Jumalan ohjauksessa halki kidutusten ulapan ja laskitte
Kristuksen valtakunnan suotuisaan satamaan.
Loistavien, harhailemattomien tähtien tavoin te valistatte koko maailman kirkon puhtaalta taivaalta
taistojenne kirkkaudella.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, oi Neitsyt, synnytit miehestä tietämättä ja neitseenä pysyen teit Poikasi ja Jumalasi totisen
jumaluuden merkit ikuisiksi.
Irmossi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: //
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Synaksario
Kesäkuussa on 30 päivää.
Päivässä on 15 ja yössä 9 tuntia.
Saman kuun ensimmäisenä päivänä muistelemme pyhää marttyyri Justinos Filosofia.
Säkeitä
Myrkkymalja otti Justinoksen elämästä, niin kuin sen olisi pitänyt ottaa juoman antajat.
Ensimmäisenä kesäkuuta Sinä, Justinos, otit lääkkeen.
Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Justinosta, Kharitonia, Kharitoa, Euelpistosta,
Hieraksia, Peonia ja Ballerianosta.
Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Firmosta.
Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Thespesiosta.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, / kun Duuran lakeudella palvottiin
kultaista kuvapatsasta. / Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, / mutta taivaallinen kaste suojeli
heitä, kun he veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!"
Troparit
Verivirroillanne te, marttyyrit, kuivatitte petoksen syvyyden ja sammutatte joka päivä hirveitten
himojen hiilet niiltä, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
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Viisas Justinos osoitti Jumalan viisauden kaunistamana pakanoitten viisauden hulluuden saaden
meidät armossa kumartamaan Kolminaisuutta ja huutamaan oikeauskoisesti: Kiitetty olet Sinä,
meidän isiemme Jumala!
Rakkauden jumalallisella tulella te, viisaat, poltitte urheasti pahuuden aineen, ja palavien soihtujen
tavoin valistitte kaikkien niiden sydämet, jotka huutavat hartaasti: Kiitetty olet Sinä, meidän
isiemme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Siinailla ollessaan Mooses muinoin edeltä näki palavassa pensaassa Sinut, oi Puhdas. Tulessa
kulumattoman pensaan tavoin Sinä turmeltumatta otit vastaan käsittämättömän kaiken alkujuuren,
joka yhdisti inhimillisyyteen pyhimmän persoonansa.
8. veisu. Ir mossi
"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta / ja
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
Troparit
Ikään kuin pätsissä teidät, Herran kärsivälliset taistelijat, koeteltiin kidutusten tulessa ja te
puhkesitte totisesti jumalalliseen, kultaa kirkkaampaan säteilyyn huutaen: Sinua, Kristus, me
korkeasti kunnioitamme iankaikkisesti!
Ylistettäköön veisuin viisaan Justinoksen kanssa Kharitoa, Peonia, Kharitonia, suurta Hieraksia
sekä Ballerianosta, jotka taistelussa kumosivat eksytyksen ja tulivat enkelijoukkoihin liitetyiksi.
Kiirehtien iankaikkiseen elämään kaikki te viisaat marttyyrit taivutitte yksimielisen urheasti
kaulanne miekan edessä Jumalalle tarjottujen uhrieläinten tavoin.
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalansynnyttäjä, Sinä kannoit meille vuodatetun mirhavoiteen, Kristuksen, ja täytit maailman
Jumalan henkäyksen tuoksuin. Sen tähden me huudamme Sinulle: Iloitse! ja korkeasti
kunnioitamme sinua iankaikkisesti.
Irmossi
"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta / ja
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
9. veisu. Ir mossi
"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, / Jumalan Sanaa. / Sanomattomassa
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, / joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. //
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä."
Troparit
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Säteillen jumalallista kunniaa te, urheat taistelijat, teitte lopun eksytyksen pakkasesta. Te tulitte
osallisiksi meidän tähtemme lihan ottaneen pyhistä kärsimyksistä ja riemuitsette nyt iankaikkisesti
Hänen kanssansa taivaissa.
Enkelit ihmettelivät Justinoksen viisautta, Khariton miehuullisuutta, Kharitonin totista uskallusta,
Peonin ja Hieraksin urheita taistoja ja Ballerianoksen suurta kärsivällisyyttä hirveyksien edessä.
Verenne kautta te, viisaat, nousitte kunniakkaasti ikään kuin jumalallisiin vaunuihin ja ajoitte
riemuiten taivaaseen. Te saitte elävöittävästä kädestä voiton seppeleet ja nyt te rukoilette
lakkaamatta meidän puolestamme.
J umalansynnyttäjän tropari
Otettuaan sanomattomalla tavalla ruumiin Sinun puhtaista veristäsi, oi viaton, aviota tuntematon
Äiti, Isän kanssa iankaikkisesti oleva, yhtä aluton Poika ilmestyi auringon tavoin meille ja
hajotettuaan pimeyden valaisi kaiken.
Irmossi
"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, / Jumalan Sanaa. / Sanomattomassa
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, / joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. //
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä."
Loput tavan mukaisesti, ja päätös.
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