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Ehtoopalveluksessa 

Marttyyrien avuksihuutostikiirat, 4.säv. 
(15,3,L) 
Kunniakas  Hermylos  ja  Jumalassa  viisas  Stratonikos,  /  ihmeellinen  kaksikko,  /  tunnustivat 
luomattoman  Kolminaisuuden,  /  ja  monien  kidutusten  ja  kärsimysten  jälkeen  /  saivat  voiton 
monijumalaisesta  eksytyksestä.  /  Voittokruunuin  seppelöityinä  he  nyt  rukoilevat,  //  että  kaikille 
maan äärille annettaisiin rauha ja armo. 

Jumalallisen  Hengen  valitsemana  Sinusta,  marttyyri  Hermylos,  /  tuli  Sanan  diakoni,  /  ja 
vuodatetulla  verelläsi  Sinä  totisesti  värjäsit  papillisen  pukusi  /  entistä  pyhemmäksi  ja 
kirkkaammaksi. / Nyt Sinä olet siirtynyt hengelliseen valtakuntaan // niiden hartaana esirukoilijana, 
jotka Sinua kunnioittavat. 

Kun  te  olitte  kärsivällisesti  kestäneet  silpomisen,  teidät  heitettiin  tuomarin  käskystä  koriin.  /  Te 
saitte  autuaan  lopun  veteen  hukutettuina,  /  ja  niin  te  ymmärtäväisesti  hukutitte  sinne  juonikkaan 
vihollisen. / Nyt te, urheat taistelijat, // elätte riemuiten taivaissa ja rukoilette kaikkien puolesta. 

Pyhittäjien stikiirat, 8.säv. 
(13,L) 
Suuresti  te, pyhät,  taistelitte urheasti kestäen  barbaarien  hyökkäyksen,  /  ja kun  te auliisti  annoitte 
sielunne  alttiiksi  miekoille,  /  te  saitte  marttyyrien  seppeleet.  /  Nyt  te  ansionne  mukaisesti  asutte 
enkelien  kanssa.  /  Suuri  on  teidän  kärsivällisyytenne,  /  ja  vielä  suurempia  armolahjanne.  // 
Rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme. 

Te, Kristuksen pyhittäjät, kilvoittelitte pitäen ajallista elämään mitättömänä  /  ja vapaaehtoisesti  ja 
urheasti  alistaen  lihan  halun.  /  Kun  te  miekan  kautta  saavutitte  Kristuksessa  lopun,  /  te  pääsitte 
ansionne  mukaisesti  asumaan  enkelien  kanssa.  /  Sen  tähden  kunnioittaen  muistoanne  me 
pyydämme: // Rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme. 

Hyvin  vaellettuanne  te,  pyhät,  noudatitte  marttyyrien  taiston  esimerkkiä  /  ja  niin  saitte  lain 
mukaisesti palkinnon taivaasta. / Te ylenkatsoitte miekat, / ja kestitte heidän tavallaan kidutuksia / 
saadaksenne heidän kanssansa kilvoitusseppeleen. // Rukoilkaa pelastusta meidän sieluillemme. 

Kunnia... 8.säv. Studiteksen runo 
(13,L) 
Päivin  ja  öin  te,  pyhittäjäisät,  tutkiskelitte  Herran  lakia.  /  Niin  te  tulitte  otollisiksi  kasvamaan 
elämän puun oksina,  /  ja  hedelmänä  te kannoitte kilvoituksen  seppeleitä.  / Kun  teillä on uskallus 
kilvan asettajan Jumalan edessä, // rukoilkaa meillekin armahdusta ja suurta laupeutta. 

Nyt... 8.säv. Anatolioksen runo 
(13,L) 
Tänään luomakunta valistuu, / tänään kaikki iloitsevat, / taivaalliset ja maan päällä olevat, / enkelit 
yhdessä  ihmisten  kanssa  riemuitsevat,  /  sillä  siellä,  minne  Kuningas  saapuu,  /  vallitsee  ihana 
sopusointu.  /  Kiiruhtakaamme  siis  Jordanille  /  ja  katsokaamme,  kuinka  Johannes  kastaa 
luomattoman  ja  synnittömän.  /  Apostolien  kuoron  kera  /  julistakaamme  yksin  mielin:  /  Jumalan 
armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille  ihmisille;  // se valistaa uskovaiset  ja antaa heille suuren 
laupeuden. 

Vir relmästikiirat, 2.säv. 
(14,2,L)



Isän  kunnian  heijastus  /  on  ilmestynyt  /  puhdistamaan  kasteella  Jordanin  virroissa  //  meidän 
sielujemme saastan. 

Liitelauselma: Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet kääntyivät takaisin. 

Profeetta  Johannes,  /  ota  alamaisesti  vastaan  maailman  Lunastaja  //  ja  kasta  Luoja  ihmisten 
uudelleen syntymiseksi. 

Liitelauselma: Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan? 

Valistus  on  tullut,  lunastus  ilmestynyt  Jordanilla.  /  Tulkaa,  kokoontukaamme  peseytymään  //  ja 
veisuin ylistämään ihmisiä rakastavaa. 

Kunnia... 8.säv. 
(13,L) 
Eläen  enkelten  vertaista  elämää  te,  pyhittäjäisät,  /  kukistitte  kilvoitustuskin  ja  pidättyväisyydellä 
ruumiinne /  ja alistitte sen hengelle.  / Herran käskyjen toteuttajina te säilytitte kuvan alkuperäisen 
kauneuden, / ja kilvoituksen vaivoista te siirryitte taistelukentälle. / Niin te saavutitte kaksinkertaiset 
seppeleet kaunistukseksenne. // Rukoilkaa jatkuvasti, että Vapahtaja pelastaisi meidät. 

Nyt... 8.säv. 
(13,L) 
Enkelten sotajoukot hämmästyivät tänään / nähdessään, kuinka Sinä, Vapahtaja, alastomana seisot 
Jordanin vesissä / ja kumarrat puhtaan pääsi Johanneksen kastettavaksi. / Kun Sinä vapaaehtoisesti 
tulit köyhäksi, / maailma sai rikkauden. // Herra, kunnia Sinulle! 

Tropari, 4.säv. 
(12,L) 
Oi isiemme Jumala, / Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois laupeuttasi, / vaan 
isiemme rukouksien tähden / ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 

Ja juhlan tropari, 1.säv. 
(12.) 
Jordanissa kastettaessa Sinua, oi Herra, / tapahtui, että ihmiset kumarsivat Pyhää Kolminaisuutta, / 
sillä  Isän  ääni  todisti  Sinusta  /  nimittäen  Sinua  rakkaaksi  Pojakseen,  /  ja  Henki  kyyhkysen 
muodossa / vahvisti sen sanan totuuden. / Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala, / joka ilmestyit ja 
valistit maailman. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 3.säv. 

Tänään Herra tuli Jordanille / saamaan kasteen sen vesissä jumalalliselta Edelläkävijältä./ Isä antoi 
todistuksen  korkeudesta:/  Tämä  on  minun  rakas  Poikani./  Ja  Henki  ilmestyi  kyyhkysen  oudossa 
muodossa Hänen päällensä. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Erämaassa  te asuitte  Jumalan  hurskaudessa  /  ja  selvästi  näivetitte himot pidättyväisyydellä./ Kuin



palmu  te,  jumalankantajat,  kukoistitte  /  ja  tuotitte  hyveitten  sielut  ravitsevia  taateleita,  jotka 
tarjoavat  ihmisille  hunajaakin  suurempaa  makeutta./  Sen  tähden  me  uskoen  ylistämme  teidän 
muistoanne. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Oi Kristus, meidän Jumalamme, / Sinä pyhitit Jordanin vedet ja murskasit synnin vallan. / Sinä tulit 
Edelläkävijän kastettavaksi  ja  niin pelastit  ihmissuvun eksytyksestä.  / Sen  tähden me rukoilemme 
Sinua: / Pelasta, Herra, Sinun kansasi! 

Juhlan kanoni ja kaksi pyhien kanonia. 

Marttyyrien  kanoni,  jonka  akrostikon  on:  Vapahtaja,  minä  ylistän  Sinun  marttyyriesi  kunniaa. 
Josef. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 
(8.säv.säkeet 12,L) 
"Kaikki ihmiset, veisatkaamme voittoveisu Herralle, / joka Punaisella merellä hukutti faraon, // sillä 
Hän on ylistetty!" 

Troparit 

Te, viisaat marttyyrit,  ilmestyitte jumalallisen kirkkaina kalliina tähtinä kirkon taivaalle ja levitätte 
meille jumalallista valkeutta. 

Te, autuaat, ilmestyitte Hengen tulen sytyttäminä hengellisinä hiilinä ja sammutitte verivirroillanne 
epäjumalien rovion. 

Meidän  jumalattomuutemme  veteen  hukuttaneen  Kristuksen  kasteen  vedellä  te,  marttyyrit, 
kuivatitte jumalankieltämisen virran. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  nuhteeton  Jumalansynnyttäjä,  joka  synnytykselläsi  kuihdutit  kuoleman  turmeluksen,  tee  loppu 
syntieni tulvasta ja anna minulle katumus. 

Pyhittäjien kanoni, jonka akrostikon on: Isien taiston ylistäminen on suuri kunnia. Josef. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 
(4.säv.säkeet 13,L. sukanoni, paitsi 3.vig.s.181189) 
"Kuivin  jaloin  kuljettuaan  Punaisen  meren  syvyyden  halki  /  muinainen  Israel  erämaassa  / 
Mooseksen  ristinmuotoisesti  kohotettujen  kätten  voimalla  /  karkotti  pakosalle  Amalekin 
sotajoukon." 

Troparit 

Kilvoituksen  kautta  tultuanne  valon  kaltaisiksi  te,  autuaat,  osoittauduitte  verenne  vuodattamalla 
selvästi  jumalallisiksi.  Sen  tähden  te  nyt  riemuitsette  Kristuksen  kilvoittelijain  ja  marttyyrien 
kanssa. 

Ensin te, viisaat, hukutitte hengellisen faraon kyynelvirtoihin,  ja sitten tuhositte ja tyystin hävititte 
sen verivirroillanne.



Kristuksen  palvelijat,  kirkastaen  kilvoituksenne  valkeuden  antaja  Herra  teki  sen  loistavaksi 
kärsivällisyydessä ja osoitti taistonne aurinkoa kirkkaammin säteileväksi. 

Oi  taistelijat,  teitä  ei  etäännyttänyt  paremman  toivosta  ahdistukset,  ei  jatkuvat  tuskat,  ei 
kertakaikkinen irtautuminen maallisista huolista eikä barbaarien raivoisa hyökkäys. 

Jumalansynnyttäjälle 

Herra, joka luonnoltaan on kaikille lähestymätön, asettui Sinuun, Valtiatar, laupeudessaan ihmiseksi 
tulleena, pelastaakseen sanomattomassa ihmisrakkaudessaan ihmiset. 

Marttyyrien kanoni. 3. veisu. Irmossi 
(8.säv.säkeet 12,L) 
"Herra, istuta Sinun pelkosi palvelijasi sydämeen / ja vahvista meitä, / jotka totuudessa huudamme 
Sinua avuksi." 

Troparit 

Te,  kaiken  Kuninkaan  Kristuksen  urheat  soturit,  vihasitte  ajallisen  katoavaisuutta  ja  halasitte 
tulevaan katoamatonta nautintoa. 

Te, Jumalassa viisaat, vastustitte miehuullisesti rikollista käskyä taipua jumalattomuuteen, ja niin te 
saavutitte voiton seppeleet. 

Te, Kristuksen eksymättömät marttyyrit, hajotitte maahan eksytyksen epäjumalankuvat ja pystytitte 
itsenne puhtaiksi temppeleiksi ja Jumalan tuntemisen pylväiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ennen leiskunut miekka päästää nyt minut sisälle kunnioittaen keihästä, joka lävisti Sinun Poikasi, 
oi Neitsytäiti. 

Pyhittäjien kanoni. Irmossi 
(4.säv.säkeet 13,L) 
"Emme  kerskaa  viisaudesta  emmekä  voimasta  tai  rikkaudesta,  /  vaan  Sinusta,  oi  Kristus,  /  Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Palveltuanne  Jumalaa  murtunein  mielin  te,  autuaat,  mursitte  vihollisen  korskeuden,  kun  miekka 
murskasi ja surmasi teidät. 

Pyrkien  kohti  iankaikkista  ja  pysyvää  te,  viisaat  pyhittäjämarttyyrit,  torjuitte  epävakaan  ja 
katoavaisen maallisen. Sen tähden teitä autuaiksi ylistetään. 

Hurskain mielin kuuliaisina jumalalliselle laille te tuhositte pidättyväisyyden kautta lihan hekumat, 
ja käytyänne taistoon saavutitte kunnian. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  ylen  pyhän  Sanan  synnyttänyt  ylen  pyhä  ja  nuhteeton  Neitsyt,  puhdista  meidän  sielumme  ja



ruumiimme, kun me Sinua autuaaksi ylistämme. 

Irmossi/Katabasi 

"Emme  kerskaa  viisaudesta  emmekä  voimasta  tai  rikkaudesta,  /  vaan  Sinusta,  oi  Kristus,  /  Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Marttyyrien katismatropari, 1.säv. 

Vedessä,  te  viisaat  marttyyrit,  saavutitte  yhteisen  lopun  hukuttaen  Jumalamme  armossa  niihin 
Beliarin./ Saatuanne sen tähden voittajien seppeleen / te nyt riemuitsette enkelikuorojen joukossa./ 
Muistakaa heidän kanssansa meitä. 

Kunnia... Pyhittäjien katismatropari, 4.säv. 

Muukalaisten  ja  maasta  muuttaneitten  tavoin  te,  pyhittäjät,/  pystytitte  majanne  erämaihin,/  te 
kilvoittelitte pukeutuen harjoituksen kautta hyveisiin / ja saitte omiksenne Kristuksen kärsimykset./ 
Sen tähden te kestitte myös barbaarien teuraaksi tulemisen. 

Nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Kristus  meidän  Jumalamme,  joka  pukeutuu  valkeuteen  niin  kuin  viittaan,/  pukeutuu  Jordanin 
vesiin./  Isä  todistaa  korkeudesta  hallitsijakumppanistaan,/  jonka päälle  alhaalla  laskeutuu Hengen 
kunnia./ Hän on meidän valistajamme ja pyhittäjämme. 

Marttyyrien kanoni. 4. veisu. Irmossi 
(8.säv.säkeet 12,L) 
"Minä  kuulin,  oi  Herra,  /  huolenpitosi  salaisuuden,  /  minä  ymmärsin  tekosi  /  ja  ylistän 
jumaluuttasi." 

Troparit 

Sanan palvelijana Sinä, marttyyri Hermylos, Sinä auliisti paljastit sanoillasi rikollisten järjettömän 
mielettömyyden. 

Saarnaten  Jumalan  yhdestä  luonnosta,  yhdestä  vallasta  ja  herruudesta  Jumalassa  viisaat 
ylenkatsoivat monijumalaisen eksytyksen. 

Jumalassa  viisas  taistelija,  marttyyri  Hermylos,  Sinä  pysyit  järkkymättömänä,  vaikka  Sinua 
kidutettiin, silvottiin ja järkytettiin tuskin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas,  kutsu  Sanan  Äitinä  katumukseen  minut,  joka  uinun  välinpitämättömyydessä  synnin 
peittämänä. 

Pyhittäjien kanoni. Irmossi 
vig.s.183. 
"Nähtyään  Sinut,  vanhurskauden  Auringon,  /  ristille  ylennettynä  /  seurakunta  hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: / Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit



Kun  ruumiin  himot  eivät  teitä  kukistaneet,  te  kukistitte  vihollisen,  oi  autuaaksi  ylistettävät,  ja 
miekan surmaamina te siirryitte yhdessä iloiten taivaalliseen elämään. 

Kun  te, pyhittäjät, olitte pidättyväisyyden kautta kuoleutuneet vapaaehtoisesti  jo ennen kuolemaa, 
rikollisten miekat surmasivat teidät tahtomattannekin hirveästi, mutta te uskoitte elämään kuoleman 
jälkeenkin. 

Te, Kristuksen pyhittäjät, lihoitte kuin karitsat pidättyväisyyden kautta, ja kun verenhimoiset sudet 
surmasivat teidät kuin komeat oinaat, teidät saatettiin iankaikkiseen elämään. 

Elettyään pyhästi  ja  saatuaan  väkivaltaisen  kuoleman Raitoossa  ja Siinain  vuorella  asuneet  papit, 
vanhukset ja nuoret, tulivat marttyyreiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitseestä  ilmestynyt  ja  ihmiseksi  tullut  ikiaikainen Herra,  uusi  lapsukainen,  uudisti  ihmisyyden. 
Veisatkaamme Hänelle: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Marttyyrien kanoni. 5. veisu. Irmossi 
s.289. 
"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, / ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, käännytä minut / ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen." 

Troparit 

Kidutuspilvet  eivät  peittäneet  teidän  miehuullisuuttanne,  oi  maineikkaat  marttyyrit,  vaan 
jumalisuuden  loiste  osoittautui  aurinkoa  kirkkaammaksi,  se  valistaa  hurskaat  ja  hävittää  pahojen 
henkien pimeyden. 

Te,  Jumalan  autuuttamat,  ylititte  ihmisyyden  rajat  ja  yhdistyttyänne  täydellisen  puhdistautumisen 
kautta yliluonnolliseen te kestitte vakain mielin katkerat kidutukset ja silpomisen. 

Voimallisena  Sinä,  kunniakas  marttyyri  Hermylos,  vastustit  tuomaria.  Sinä,  autuas,  sait  kuulla 
taivaasta  äänen  ja  sait  puhua  taiston  asettajan  ja  rakastavan  kutsujan  kanssa,  joka vahvistaa  omat 
marttyyrinsa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ihanana,  kauniina,  puhtautta  säteilevänä  Sinä,  Neitsytäiti,  annoit  ruumiin  kauneudessaan  ihanalle 
Sanalle ja synnytit Hänet, joka hyvyytensä rikkaudessa jumalallisella vallallaan on antanut kaikelle 
olemisen. 

Pyhittäjien kanoni. Irmossi 
s.184. 
"Sinä,  oi  minun  Herrani,  tulit  valkeutena  maailmaan,  /  pyhänä  valkeutena,  /  käännyttäen  pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, / jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Te  osoittauduitte  nautinnon  paratiisiksi,  jonka  keskellä  on  elämän  puu,  Herra,  joka  otti  uhrina



vastaan teidän verenne. 

Kun  te,  jumalankantajat, yhdistitte kyynelvirtoihinne verivirrat,  te hukutitte niihin monimuotoisen 
käärmeen. 

Te,  autuaat,  pääsitte  näkemään  Jumalan  ihanuuden  ja  saitte  vaivojenne  ja  tuskienne  sijalle 
iankaikkisen ilon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas,  Jumalan  armoittama Neitsyt,  Sinä  synnytit  ymmärryksen  ylittäen  ja  käsittämättömästi 
Jumalan ja pysyit synnytyksen jälkeen samanlaisena kuin ennen synnytystäkin. 

Marttyyrien kanoni. 6. veisu. Irmossi 
(8.säv.säkeet 12,L) 
"Minä vuodatan  rukoukseni Herralle  /  ja Hänelle myös murheeni  ilmoitan,  /  sillä  sieluni on  tullut 
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: / Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Troparit 

Täynnä elävöittävää vettä teidät, maineikkaat, viskattiin joen veteen, ja saavuttaessanne siellä lopun 
te hukutitte pahuuden suojelijan. Nyt te vuodatatte meille parannusten vettä. 

Te,  voittajat,  urheamieliset  pyhät  marttyyrit,  alistuitte  auliisti  kidutuksiin,  teidät  paiskattiin 
syvyyteen ja niin te nousitte jumalalliseen iankaikkiseen elämään, jossa saitte ilolla sen, mitä olitte 
toivoneetkin. 

Sinä,  marttyyri  Stratonikos,  osoittauduit  katkerissa  kidutuksissa  ja  ruoskinnoissa  kärsivällisyyden 
sortumattomaksi,  uskon  perustalla  seisovaksi  pylvääksi,  ja  sanoillasi  ja  teoillasi  Sinä  teit  lopun 
vainoojien kiihkosta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalansynnyttäjä Neitsyt,  minä  rukoilen,  paranna  laupiaana  sairaan  sieluni  himot,  sydämeni 
tuska ja mieleni moninaiset horjahdukset. Tyynnytä himojeni hirveä aallokko. 

Pyhittäjien kanoni. Irmossi 
s.186. 
"Herra,  minä  kiitosta  veisaten  uhraan  Sinulle,  /  huutaa  Sinulle  seurakunta,  /  joka  armon  kautta 
puhdistui  pahoille  hengille  uhratusta  saastaisesta  verestä  /  Sinun  kyljestäsi  vuotaneella  puhtaalla 
verellä." 

Troparit 

Kilvoituksen  kautta  te  revitte  rikki maallisten  pyrkimysten  siteet,  väkivaltainen  kuolema  vapautti 
teidät ruumiin siteistä ja katkeamaton rakkaus sitoi teidät Luojaan. 

Elämänne osoitti teidät korkeitten vuorien kaltaisiksi,  ja Kristuksen voimalla te poljitte jalkoihinne 
sen, joka uhkasi valloittaa vuoret ja koko luomakunnan. 

Kyynelten  kastelemana  hyvänä  ja  hedelmällisenä  maana  te,  autuaat,  kannoitte  marttyyriuden



tähkän, jota säilytetään Kristuksen iankaikkisissa aitoissa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Neitsyt,  minä  pyydän,  nukuta  uupumattomalla  esirukouksellasi  minun  lihani  himojen  aallot, 
äläkä anna minun vaipua synnin raskaaseen uneen. 

Irmossi 

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

Pyhittäjien kontakki, 2.säv. 
(12,L) 
Maailman hämmennystä te pakenitte / ja siirryitte tyyneen tilaan marttyyriveren ja kilvoitusvaivojen 
seppelöiminä. / Sen tähden te osoittauduittekin // marttyyrien ja pyhittäjien asuinkumppaneiksi. 

Iikossi 

Kuolettaen maan päälliset jäsenenne elävöittävällä kuoletuksella / te kuvasitte Kristuksen, Jumalan 
kärsimyksiä,/  ensin  hyvässä  kilvoituksessa  ja  sitten  taistelussakin./  Sen  tähden  Hän  lähettikin 
päähänne, isät, kaksinkertaiset seppeleet / ja valmisti teille taivaallisen majan ja iankaikkisen sijan,/ 
joissa iloiten te nyt olette osoittautuneet / marttyyrien ja pyhittäjien asuinkumppaneiksi. 

Synaksario 

Saman kuun 13:ntena päivänä pyhien marttyyrien Hermyloksen ja Stratonikoksen muisto. 

Säkeitä 

Yhdessä syvyyteen purjehtineilla Hermyloksella ja Stratonikoksella oli kori laivana. 

Hermyloksen tovereineen hukutti Istros kolmantenatoista. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Iakobosta, joka oli Nisibiksestä. 

Säkeitä 

Koska Iakobos oli luonnoltaan kuolevainen, ei hänen sopinut olla kuolematta kuolevaisten tavoin. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Athanasios kuoli seipäin hakattuna. 

Säkeitä 

Sinä, Athanasios, antauduit seipäille rientäen kuolemaan elääksesi paljon paremmin. 

Samana päivänä pyhä Pakhomios ja Papyrinos kuolivat virrassa. 

Säkeitä 

Veteen viskattuna Papyrinos sai samanlaisen lopun, kuin Sinäkin, Pakhomios.



Samana päivänä muistelemme profeetta Eliaan Syvän Puron nimellä tunnetun luostarin vihkimistä. 

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

Marttyyrien kanoni. 7. veisu. Irmossi 
(8.säv.säkeet 12,L) 
"Urheasti  heprealaisnuorukaiset  polkivat  pätsissä  maahan  liekit  /  ja  muuttivat  tulen  viileydeksi 
huutaessaan: / Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Oi  Hermylos,  hunajaisen  kielesi  sanat  tyynnyttivät  taistelutoverisi  Stratonikoksen  sydämen 
katkeruuden ja hän huusi: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Hallitsijan sauvanasi pelastavainen risti Sinä, urhea marttyyri, kestit sauvojen iskut auliisti veisaten: 
Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Oi  voittajat, Hän,  joka  ihmeellisesti pelasti meripedon vatsaan  joutuneen profeetan, pelasti  teidän 
voittoisat jäännöksenne virran vesistä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Päästäen  Eevan  kirouksen  Sinä  asuit  nuhteettomassa  Neitseessä  ja  vuodatit  siunauksen  lähteen 
niille, jotka huutavat: Oi puhdas, siunattu on Sinun kohtusi hedelmä! 

Pyhittäjien kanoni. Irmossi 
s.187. 
"Persian  pätsissä  /  Aabrahamin  sukukunnan  lapset  /  enemmän  jumalisuuden  innon  kuin  liekkien 
polttamina huusivat: / Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Pidättyväisyyden  soihdun  kirkastamina  ja  pyhien  taistojen  selvästi  valistamina  marttyyreina  te 
siirryitte laskemattomaan valkeuteen ja tulitta päivän lapsiksi. 

Vapaaehtoisesti vieraantuneina maailman nautinnoista te, pyhittäjät, tulitte Hänen omiksensa,  joka 
ilmestyi ihmeellisesti lihassa ihmisille, ja peritte pysyvän ja turmeltumattoman hyvyyden. 

Ylistettäköön  autuaiksi  jumalallista  Paulosta,  Johannesta,  Teodulosta,  Nilosta  ja  kaikkia  muita 
kunniakkaasti eläneitä ja kuolleita kilvoittelijoita ja autuaita marttyyreja. 

Jumalansynnyttäjälle 

Mannaastia  kuvasi  muinoin  totisesti  edeltä  Sinua,  joka  kannoit  kohdussasi  elämän  mannaa. 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton Valtiatar. 

Marttyyrien kanoni. 8. veisu. Irmossi 
s.293. 
"Kaldealaisten  hirmuvaltias  seitsenkertaisesti  kuumensi  vihan  vimmassa  hurskaille  nuorukaisille 
pätsin,  /  mutta  kun  näki  heidät  korkeimman  voiman  pelastamina,  /  niin  hän  huusi  heille:  / 
Nuorukaiset,  kiittäkää  Luojaa  ja  Lunastajaamme,  /  papit,  veisatkaa,  /  ihmiset,  ylistäkää  Häntä



kaikkina aikoina." 

Troparit 

Lyötynä,  hirveästi  miekalla  silvottuna  ja  tuskien  ympäröimänä  Sinä,  autuas  Hermylos,  olit 
kärsivällinen,  ja  tulit  Stratonikoksen  ohjaajaksi  jumalisuuden  taistoihin.  Hänen  kanssansa  Sinä 
huusit: Papit, kiittäkää, ihmiset, ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Mieleltään  horjumattomina,  taistoissa  urheina  ja  taivaallisten  lahojen  arvoisina  kalliit  kivet, 
uskovaisten  linnoitukset,  eivät  käskystäkään  osoittaneet  kunnioitusta  kiville,  vaan  huusivat 
Jumalalle, kaikkien Valtiaalle: Ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 

Vaikka  hirmuvaltias  raastoin  raudoin  kylkiäsi  ja  armottomasti  silpoi  Sinua  miekoin,  hän  ei 
järkyttänyt  mieltäsi,  jonka  perusta  oli  jumalallisessa  rakkaudessa  ja  joka  käsitti  Lunastajan 
ihanuuden. Hänelle Sinä nyt riemuiten huudat uskalluksella: Ihmiset, ylistäkää Häntä iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, oi aviota tuntematon,  ilmestyi  lihaan pukeutuneena minun  lähestyttäväkseni Hän,  joka on 
kaikessa  täydellinen  ja  luonnoltaan  lähestymätön.  Rukoile  hartaasti,  että Hän  hajoittaisi  rikosteni 
taakan  ja  pelastaisi  minut,  kun  minä  veisaan:  Papit,  kiittäkää,  ihmiset,  ylistäkää  Kristusta 
iankaikkisesti. 

Pyhittäjien kanoni. Irmossi 
s.188. 
"Kätensä  ojentaen  Daniel  luolassa  tukki  jalopeurojen  ammottavat  kidat,  /  kun  taas  hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: / 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

Troparit 

Kilvoitusmiehuullisuuden  kaunistama  suuri  kuoro  osoittaa  tänään  kaikki  jumalalliset  pyhittäjät 
karkeloijiksi. Heitä he ylistävät ja Kristukselle veisaavat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Kuin  karitsat  teidät  teurastettiin  barbaarien  miekkojen  silpomina  ja  teidät  kannettiin  täydellisinä 
teurasuhreina uhratulle Sanalle.  Te pääsitte  asumaan  esikoisten majoihin,  joissa  veisaatte: Kaikki 
luodut, kiittäkää Herraa. 

Oi pyhittäjäisät, alastomina kaikesta hekumasta te riisuitte alastomaksi hirveän vihollisen,  joka oli 
riisunut esiisät. Ja kun te, viisaat, saitte taisteltuanne pyhän asun, te puitte vihollisen häpeään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalan  armoittama  ja puhdas, Sinun kauttasi on paratiisi  taas  avattu. Ennen  tuomion  alainen 
ihmisen saatetaan sinne ja ihmisten saviseos jumaloituu totisesti, kun me huudamme: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Irmossi/Katabasi 

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



Marttyyrien kanoni. 9. veisu. Irmossi 
(8.säv.säkeet 12,L) 
"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 

Kristuksen  purjeen  avulla  te,  marttyyrit,  kävitte  halki  kidutusten  meren  ja  laskitte  levähdyksen 
satamaan,  jossa  ovat  marttyyrien  kuorot,  vanhurskasten  joukot,  laskematon  valkeus  ja  hengessä 
juhlaa viettävien riemu. 
Sivuuttaen  kidutusten  syvän  pimeyden  totuuden  jumalallisen  kirkkaat,  urheat marttyyrit  riensivät 
aamuvarhain kohti ennen aamutähteä  loistanutta laskematonta Aurinkoa. Nyt he säteilevät meidän 
sieluillemme pelastuksen valkeuden koittoa. 

Tänään  Kristuksen  kirkko  viettää  teidän  taistonne  pyhää  muistoa,  ja  riemuisan  kirkkaasti  juhlien 
ylistää Jumalaa, joka antoi teille, palvelijoilleen, seppeleen ja suuren kunnian. 

Oi marttyyri Stratonikos  ja Jumalassa viisas Hermylos,  te nousitte totisesti marttyyriuden kuuluun 
ja  pyhään  korkeuteen.  Oi  autuaat,  teidän  toiveenne  toteutui  totisesti,  kun  te  saavutitte  Jumalan 
järkkymättömän valtakunnan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Vapahtaja, Sinä synnyit ja säilytit synnyttäjäsi turmeluksettomana synnytyksen jälkeenkin. Sääli 
minua, kun istuudut tuomitsemaan tekojani. Älä ota huomioon rikoksiani  ja syntejäni, oi synnitön, 
armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala. 

Pyhittäjien kanoni. Irmossi 
s.189. 
"Sinusta,  koskemattomasta  vuoresta,  /  erkani  kulmakivi,  Kristus,  /  joka  yhdisti  toisistaan  erillään 
olleet luonnot. / Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Tulkaa, ylistäkäämme suureen ääneen pyhin sanoin pyhittäjäisiä,  jotka elivät Raitoossa ja Siinailla 
pyhityksessä ja taistelivat hurskaasti. 

Kuinka kunniakkaita ovatkaan kilvoitusvaivanne, te voittajat! Kuinka loistavia taistot, joita kävitte 
eksyttäjää vastaan! Kuinka ihmeellinen taistelunne, joka tuotti teille lain mukaisesti seppeleet! 

Pyhityksessä  te  omistitte  ruumiinne  ja  sielunne  Herralle.  Pidättyväisyyden  vaivannäössä  te 
pyhityitte ja verivirroillanne kuivatitte barbaarien pahuuden meren. 

Oi  autuaat,  teidän  valoisa  muistonne,  jota  kärsimyksenne  Kristuksen  tähden  valollaan  kirkastaa, 
valistaa kaikkien mielen kaikki voimallisen, jumalallisen Hengen armolla. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kerubit kauhistuvat nähdessään Hänet, jota he kantavat, sanomattomalla tavalla pienokaisena äidin 
sylissä, oi pyhä Valtiatar, Sinä kaikkea luomakuntaa korkeampi.



Irmossi/Katabasi 

"Sinusta,  koskemattomasta  vuoresta,  /  erkani  kulmakivi,  Kristus,  /  joka  yhdisti  toisistaan  erillään 
olleet luonnot. / Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Eksapostilario, 3.säv. 

Kilvoituksen  vaivoissa  te  surmasitte  lopullisesti  pahuuden  alkusyyn,  käärmeen,/  ja  lopulta  saitte 
marttyyriuden seppeleen,/  te isien kerskaus  ja marttyyrien kunnia,/ Raitoon  ja Siinain  ihmeellisten 
isien juhlajoukko. 

Juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Tämä  päivä  on  täynnä  laskematonta  valkeutta,/  sillä  Kristus  totuus  on  nyt  tullut  ja  ilmestynyt./ 
Ylistäkäämme  Häntä  Luojana  ja  Valtiaana  arvonsa  mukaisesti  psalmein  ja  veisuin./  Oi  uutta 
salaisuutta!/ Adamin Luoja ilmestyi omasta tahdostaan ihmisenä. 

Kiitosstikiirat, 6.säv. 
(13,L) 
Tulkaa,  uskovaiset,  rientäkäämme mekin  sydämen  tunteella  Jordanin  virralle,  /  ja  nähdessämme, 
kun  Johannes  Edelläkävijä  kastaa  Kristuksen  lihassa,  /  ylistäkäämme  hänen  kanssansa  ja 
huutakaamme: / Siunattu olet Sinä, joka olet ilmestynyt, meidän Jumalamme. // Kunnia Sinulle! 

Liitelauselma: Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet kääntyivät takaisin. 

Nyt  on  Iisain  sauvasta  puhjennut  kukkaan  jumalallinen  arkki  ja  jumalallinen mannaastia,  /  josta 
ilmestyi  elämän  tahraton kukka.  / Hänet  nähdessään Jordan kauhistui,  /  ja pannen kätensä Hänen 
päälleen Johannes huusi uskoen:  / Siunattu olet Sinä,  joka olet  ilmestynyt, meidän Jumalamme. // 
Kunnia Sinulle! 

Liitelauselma: Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan? 

Laulakaa veisuja, te taivaalliset voimat. / Ihmiset, veisatkaa ja iloitkaa yhteen ääneen, / sillä katso, 
Herra,  Isän  heijastus,  tulee  Jordanin  virralle  saadakseen  palvelijalta  kasteen.  /  Ihmiset, 
huutakaamme: / Siunattu olet Sinä, joka olet ilmestynyt, meidän Jumalamme. // Kunnia Sinulle! 

Kunnia... 8.säv. 
(13,L) 
Autuaita  olette  te,  Kristus  Jumalan  pyhittäjät  ja  marttyyrit.  /  Pyhittäjiä  te  olette,  koska  teitä 
vainottiin  vanhurskauden  tähden.  /  Marttyyreja  te  olette,  koska  miekka  ei  voinut  erottaa  teitä 
Kristuksen rakkaudesta. // Iloitkaa siis, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. 

Nyt... 8.säv. 
(13,L) 
Tänään luomakunta valistuu, / tänään kaikki iloitsevat, / taivaalliset ja maan päällä olevat, / enkelit 
yhdessä  ihmisten  kanssa  riemuitsevat,  /  sillä  siellä,  minne  Kuningas  saapuu,  /  vallitsee  ihana 
sopusointu.  /  Kiiruhtakaamme  siis  Jordanille  /  ja  katsokaamme,  kuinka  Johannes  kastaa 
luomattoman  ja  synnittömän.  /  Apostolien  kuoron  kera  /  julistakaamme  yksin  mielin:  /  Jumalan 
armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille  ihmisille;  // se valistaa uskovaiset  ja antaa heille suuren 
laupeuden.



Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaan ja päätös. 
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