
MARTTYYRITROPARIT VIIKON 
KAHDEKSANSÄVELMISTÖN MUKAAN 

(Suuren paaston aikana kanonin 6. oodin jälkeen,  
kun Mineassa ei ole omaa kontakkia) 

 
1. SÄVELMÄ 
 
Maanantaina: 

Kunniakkaat taistelijat, kilvan kerskaukset ja seppeleitten 
ansaitsijat, ovat pukeutuneet Sinuun, Herra, sillä kärsivällisinä 
kidutuksissa he saivat voiton rikollisista ja jumalallinen voima antoi 
heille taivaasta voiton. Jumala, anna heidän rukoustensa tähden 
meille suuri armosi.  

Tiistaina: 
 
Hyvinä sotureina, uskossanne yksimielisinä ja hirmuvaltiaiden 
uhkailuja pelkäämättä te, pyhät, kävitte auliisti Kristuksen tykö 
kallista ristiä kantaen, ja kuljettuanne tien loppuun te saitte 
taivaasta voittopalkinnon. Kunnia olkoon hänelle, joka antoi teille 
voiman! Kunnia hänelle, joka teidät seppelöi! Kunnia hänelle, joka 
teidän kauttanne kaikille parannusta vuodattaa! 
 
Keskiviikkona: 

Me rukoilemme Sinua, oi ihmisiä rakastava, paranna meidän 
vaivamme niiden vaivojen hellyttämänä,  jotka pyhäsi kärsivät 
Sinun tähtesi, oi Herra.  

Torstaina: 

Rukoilkaamme kaikki Kristuksen marttyyreja, sillä he rukoilevat 
meille pelastusta. Lähestykäämme heitä uskolla ja rakkaudella. 
Uskon vartijoina he vuodattavat meille parannusten armoa ja 
karkottavat pahojen henkien joukot.  

 

 



Perjantaina: 

Kunniakkaat taistelijat, kilvan kerskaukset ja seppeleitten 
ansaitsijat, ovat pukeutuneet Sinuun, Herra, sillä kärsivällisinä 
kidutuksissa he saivat voiton rikollisista ja jumalallinen voima antoi 
heille taivaasta voiton. Jumala, anna heidän rukoustensa tähden 
meille suuri armosi.  

 

2. SÄVELMÄ 

Maanantaina: 

Oi Vapahtaja, kun pyhillä oli maailmassa suojanaan sinut, joka 
peität taivaan pilviin, he kestivät rikollisten kidutukset ja tekivät 
lopun epäjumalien eksytyksestä. Heidän rukoustensa tähden 
vapauta meidät näkymättömästä vihollisesta ja pelasta meidät. 

Tiistaina: 

Sinä, Kristus Jumala, joka kirkastat pyhäsi kultaakin loistavammiksi 
ja hyvänä annat pyhittäjillesi kunnian, ohjaa ihmisiä rakastavana 
meidän elämäämme heidän rukoustensa tähden ja suo meidän 
rukouksemme nousta niin kuin suitsutussavu, sinä ainoa, joka 
pyhissä lepäät. 

Keskiviikkona: 

Oi Herran taistelijat, autuas se maa, jonka teidän verenne on 
kastellut, ja autuaita ne majat, jotka ovat vastaanottaneet teidän 
henkenne. Kilpakentällä te saitte voiton vihollisesta ja saarnasitte 
uskalluksella Kristuksesta. Me pyydämme: Rukoilkaa meidän 
puolestamme, että Hän hyvänä pelastaisi meidän sielumme.  

Torstaina: 

Apostolit, marttyyrit ja profeetat, esipaimenet, pyhittäjät ja 
vanhurskaat, jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet ja uskon 
säilyttäneet ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä, teitä me 
pyydämme rukoilemaan, että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme. 



Perjantaina: 

Pyhät nousivat miehuullisesti hirmuvaltiaita vastaan 
perustuksenaan järkkymätön kallio ja saivat kidutusten kautta 
osakseen seppeleet. Heidän tähtensä pelasta meidät, oi Jumala. 

 

3. SÄVELMÄ 

Maanantaina: 

Kuka ei ihmettelisi pyhien marttyyrien voittamattomia 
kilvoituksia? Kuka ei hämmästelisi heidän ainaisia saavutuksiaan? 
Sillä tulen ja haavojen, petojen ja teurastuksien kautta he 
vihollisvastustajan saattoivat häpeään, halveksivat kuninkaiden 
kerskailuja ja ravistelitte pois hirmuvaltiaiden uhkat. Sen tähden he 
saivat seppeleet Kristus Jumalalta, joka suo maailmalle suuren 
armon. 

Tiistaina: 

Oi maineikkaat voittajat, teidän urhea lannistumattomuutenne 
voitti vihollisen juonet. Sen tähden te tulitte iankaikkiseen 
autuuteen otollisiksi. Rukoilkaa, oi totuuden todistajat, Herraa 
Kristusta pelastamaan häntä rakastavan kansan! 

Keskiviikkona: 

Oi Herra, sinä olet kaikkivoipana kirkastanut voittajiesi muiston, 
kun heitä vahvistit jäljittelemään kärsimyksiäsi: sillä he voittivat 
miehuullisesti Beliarin voiman. Sen tähden he saivatkin 
parannusten armolahjat. Heidän anomustensa tähden suo 
sieluillemme rauha, oi ihmisiä rakastava! 

Torstaina: 

Kristuksen varustuksiin haarniskoituina ja uskon aseisiin 
pukeutuneina te kukistitte taistelussa vihollisen joukot, sillä elämän 
toivossa te kestitte auliisti hirmuvaltiaiden uhkailut ja kidutukset. 
Sen tähden te saittekin seppeleet, oi Kristuksen urhoolliset 
marttyyrit! 



Perjantaina: 

Uskossanne te loistatte, oi ylen pyhät marttyyrit, sairaiden 
parantajat, maineikkaat voittajat, sillä te ette pelänneet 
hirmuvaltiaiden kidutuksia, vaan hajotitte maahan Jumalaa 
pilkkaavan epäjumalanpalvonnan voitonmerkkinänne totuuden 
voittamaton risti. 

 

4. SÄVELMÄ 

Maanantaina: 

Tänään enkelten sotajoukot ovat saapuneet viettämään voittajien 
muistoa, valistamaan uskovien mielen ja kirkastamaan armolla 
koko maailman. Heidän rukoustensa tähden lahjoita meille suuri 
armosi! 

Tiistaina: 

Kirkkosi puettuna ikään kuin purppuraan ja hienoon pellavaan, 
koko maailman marttyyrien vereen, laulaa heidän kauttansa 
sinulle, oi Kristus Jumala: Anna kansallesi ylhäältä armosi, lahjoita 
valtakunnallesi rauha ja sieluillemme suuri laupeus. 

Keskiviikkona: 

Marttyyrisi, oi Herra, ovat kärsimyksissään saaneet sinulta, meidän 
Jumalaltamme, kuihtumattoman voitonseppeleen, sillä omistaen 
sinun antamasi voiman he voittivat julmat vaivaajat ja kukistivat 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. Heidän rukouksiensa 
tähden pelasta meidän sielumme. 

Torstaina: 

Oi Kristus, meidän Jumalamme, risti aseenaan voitokkaat 
marttyyrit kukistivat pahuuden ruhtinaan juonet. Nyt he loistavat 
valistajina ohjaten ihmisiä ja jakavat auliisti parannusta. Heidän 
rukoustensa tähden pelasta meidän sielumme! 

 



Perjantaina: 

Voittajien puhdas juhla on osoittanut kirkon taivaaksi, ja enkelit 
riemuitsevat ihmisten kanssa. Heidän anomustensa tähden, oi 
Kristus Jumala, pelasta meidän sielumme. 

5. SÄVELMÄ 

Maanantaina: 

Tavoitellessaan sinun kärsimyksesi maljaa, oi Herra, 
voittajanpalkinnon saavuttaneet marttyyrit jättivät elämän 
nautinnot ja pääsivät enkelten osallisuuteen. Heidän esirukoustensa 
tähden päästä sielumme synneistä ja armahda meitä! 

Tiistaina: 

Oi Kristus Jumala, Sinä ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, joka olet 
lahjoittanut meille valloittamattomaksi muuriksi pyhien 
marttyyriesi ihmeet, hajota heidän rukoustensa kautta pakanoiden 
juonet ja vahvista hallitsijoidemme valtikka.  

Keskiviikkona: 

Oi Vapahtaja Herra, sinä osoitit maailmalle voittajasi suuriksi 
auttajiksi, sillä heidän tähtensä himot pakenevat. Heidän 
rukoustensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Torstaina: 

Taivasten voimat ihmettelivät suuresti pyhien marttyyrien 
urotekoja, sillä taisteltuaan hyvin ristin voimalla kuolevaisessa 
ruumiissa ruumiitonta vihollista vastaan, he saivat näkymättömästi 
voiton ja rukoilevat Herraa, että Hän armahtaisi meidän 
sielujamme!  

Perjantaina: 

Tänään loistaa marttyyrivoittajien muisto, sillä se heijastaa taivaan 
valoa. Enkelten kuoro viettää juhlaa ja heidän kanssaan juhlivat 
ihmisetkin ja rukoilevat Herraa armahtamaan meidän sielujamme! 



6. SÄVELMÄ 

Maanantaina: 

Valo on aina vanhurskasten osana: sillä pyhät loistavat Sinun 
valaiseminasi aina kirkkaasti sammuttaen jumalattomien lampun. 
Heidän rukoustensa tähden valaise minun lamppuni, oi Herra, 
meidän Vapahtajamme, ja pelasta minut. 

Tiistaina: 

Kilvoituksen kestettyään pyhät saivat sinulta voittajan palkinnon. 
Lainrikkojien juonet he tekivät tyhjiksi ja ottivat vastaan 
katoamattomuuden seppeleen. Jumala, heidän rukoustensa tähden 
lahjoita meille suuri armosi! 

Keskiviikkona: 

Kilvoittelijat kestivät koettelemukset, hirmuvaltiaat tuomitsivat 
marttyyrit kidutuksiin, ja enkelten joukot vahvistivat kiusattuja. 
Marttyyrien viisaus hämmästytti tyranneja ja kuninkaita, sillä 
Kristuksen tunnustamalla he kukistivat Beliarin. Oi heitä 
vahvistanut Herra, kunnia olkoon sinulle! 

Torstaina: 

Herra, pyhiesi muisto on kuin Edenin paratiisi, sillä siitä riemuitsee 
koko luomakunta. Heidän anomustensa tähden suo meille rauha ja 
suuri armosi! 

Perjantaina: 

Herra on suuriksi ylistänyt kilpakentällä Kristusta saarnanneita, 
jotka eivät säikkyneet laittomien uhkia: sillä he hävittivat laittomien 
kerskailut kestävällä kilvoituksellaan, saivat Kristukselta 
arvollisesti parantamisen armon ja rukoilevat lakkaamatta häntä 
pelastamaan meidän sielumme. 

 

 



7. SÄVELMÄ 

Maanantaina: 

Sinun pyhäsi, oi Herra, kilvoitellessaan maan päällä polkivat 
maahan vihollisen sekä lakkauttivat epäjumalten eksytyksen. Sen 
tähden he saivat myös seppeleet sinulta, ihmisiä rakastavalta 
Valtiaalta ja armolliselta Jumalalta, joka annat meille suuren armon. 

Tiistaina: 

Riemuitkaa, te vanhurskaat, ja taivaat iloitkoot, sillä maan päällä 
kilvoitellen marttyyrit lakkautivat eksytyksen. Hyppiköön kirkko 
riemusta, kun se viettää voitonjuhlaa Kristus Jumalan, kilvoittelujen 
järjestäjän ja ainoan voitonantajan kunniaksi, joka antaa maailmalle 
suuren armon. 

Keskiviikkona: 

Hirmuvaltiaiden jumalattomuutta halveksuen ja ylenkatsoen 
kidutusten vaivoja te pyhät ette kieltäneet uskoanne Kristukseen. 
Sen tähden anokaa ihmisiä rakastavaa Jumalaa pelastamaan 
meidän sielumme. 

Torstaina: 

Pyhät, me anomme teitä rukoilemaan, että meille annettaisiin 
päästö rikkomuksistamme sekä vapautettaisiin meitä odottavista 
kauheuksista ja katkerasta kuolemasta. 

Perjantaina: 

Sinun marttyyrisi, oi Herra, saattoivat vihollisen häpeään ja ristin 
voimalla aseistettuina nöyryyttivät epäjumalien eksytystä. Sen 
tähden he myös enkelien kanssa veisaten huutavat voittoveisua, 
ylistäen sinua, Kristus. Heidän tähtensä anomme sinua: pelasta 
meidät. 

 

 



8. SÄVELMÄ 

Maanantaina: 

Te, pyhät marttyyrit, osoittauduitte hengellisiksi valaisimiksi, sillä 
te hajotitte eksytyksen pimeyden uskon kautta, kirkastitte 
sielujenne lamput ja kävitte Yljän kanssa kunniassa sisälle 
taivaalliseen häähuoneeseen. Me pyydämme: rukoilkaa nytkin 
pelastusta meidän sieluillemme!  

Tiistaina: 

Tämä maja kirkastuu tänään jumalallisella valolla, sillä siinä 
enkelten joukot iloitsevat ja heidän kanssaan marttyyrien kuorot 
riemuitsevat voittajien muistojuhlana. Heidän anomustensa tähden, 
oi Kristus, lähetä alas maailmallesi armo ja suuri laupeus. 

Keskiviikkona: 

Oi pyhät marttyyrit, teistä tuli kapean murheen tien 
järkkymättömiä kulkijoita, sillä te kestitte kiusausten rajuilman ja 
aloitte seurata ruumiittomien palvelijoiden elämäntapaa. Te 
osoittauduitte kärsivällisyyden kallioksi ja hurskauden 
perustuksiksi. Rukoilkaa Kristusta Jumalaa meidän sielujemme 
puolesta. 

Torstaina: 

Rohkeasti te kävitte tien loppuun, oi pyhät marttyyrit, ja asetuitte 
hirmuvaltiaita vastaan, sillä ruumiinne maan päällä kuolettaen te 
saavutitte taivaallisen elämän. 

Perjantaina: 

Kuoletettuaan pidättyväisyyden avulla himojen tulisen kiihkon ja 
liikkeet Kristuksen marttyyrit saivat armon parantaa heikkojen 
sairaudet ja elävinä tehdä ihmeitä loppunsa jälkeenkin. Totisesti 
yliluonnollinen on se ihme! Paljaat luut vuodattavat parannuksia! 
Kunnia olkoon ainoalle Jumalallemme!  

 


