
Toukokuun 27. 
Pyhän kunniakkaan pappismarttyyri 

Helladioksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Jumalassa viisas Helladios, | omalla verelläsi Sinä kirkastit pappeuden jumalallisen vaatteen. | Niin 
Sinä astuit ylhäiseen valtakuntaan | ja seisot nyt Herran valtaistuimen edessä. || Rukoile, että Hän 
antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Jumalassa viisas Helladios, | Kristus ilmestyi Sinulle parantaen kaikki haavasi, | sillä Hänen tähtensä 
Sinä kestit kaikkinaista vaivaa kidutettuna. || Rukoile siis, että Hän antaisi meidän sieluillemme 
rauhan ja suuren armon. 

Jumalassa viisas Helladios, | Sinä hillitsit tulen luonnon ja säilyit palamatta, | sillä Jumalan virvoitus 
ympäröi Sinut varjellen Sinut vahingolta. | Niin Sinä saatoit viholliset loistavasti häpeään. || Rukoile 
nytkin, että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Pyhän kanoni. 

1. veisu. Irmossi,  4.säv. 

"Sodassa väkevä heitti mereen faraon sotavaunut ja hänen voimansa. | Veisatkaamme Hänelle uusi 
virsi, || sillä Hän on suuresti ylistetty."

Troparit 

Tulkaa, marttyyreja rakastavat ihmiset, karkeloiden kiittäkäämme jumalallisin veisuin ja lauluin 
Kristuksen pappismarttyyri Helladiosta ja ylistäkäämme häntä. 

Uskovaiset, seppelöikäämme iloiten kukin jumalallinen Helladios jumalattomuuden voittajana ja 
kolmivaloisen, yksiolennollisen Jumalan vahvana marttyyrina. 

Pappismarttyyri Helladios, Sinä koitit maailmalle kirkkaana aurinkona pyhitetyistä kammioista ja 
vähensit eksytyksen taistojesi säteillä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoana naisena Sinä, Neitsyt, koit siemenettömän synnytyksen ja olit sekä Äiti että Neitsyt. Sinä, 
puhdas, osoittauduit pelättäväksi sanomaksi, sillä Sinä synnytit Jumalan. 
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3. veisu. Irmossi

"Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin 
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Sinä, meidän Vapahtajamme, osoitit marttyyrisi ihmeelliseksi ihmisille, sillä hän kesti kaikkinaiset 
hyökkäykset ja koki katkerat kidutukset suloisina Sinun rakkautesi avulla. 

Silmäsi poltettuina Sinä, autuas, jätit näkemisen, mutta saitkin nähdä taivasten kunnian, ja tunnustit 
Jumalalle, että kärsimyksestä Sinulle koitti kirkas valkeus. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, oi puhdas, kerrotaan aina ihmeellistä, sillä totisesti Sinä synnytit Neitseenä ja tulit 
luomakunnan Luojan oikeaksi Äidiksi. 

Irmossi 

"Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin 
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän Jumalamme."

Katismatropari, 1.säv. 

Puhdistauduttuasi pahuuden saastasta Sinut, isä, voideltiin | ja Sinä palvelit pappina Jumalaa. | 
Taisteltuasi veriin asti Sinä, kunniakas Helladios, || loistit entistä kirkkaammin ja valistit 
uskovaisten mielet ihmeittesi ihmeellisin sätein.

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Jumalan, minä olen kuullut Sinusta sanoman ja peljästynyt, | minä olen käsittänyt Sinun tekosi | ja  
hämmästynyt, oi Herra, || sillä maa on täynnä Sinun kiitostasi." 

Troparit 

Kunniakas pappismarttyyri, Sinä uskovaisten kunnia, katkaistun pääsi sijalle Sinä sait panna päähäsi 
kullalla ja kivillä kaunistetun kruunun. 

Oi viisas ja autuas, sielusi nauttiessa kidutuksista Sinun kasvosi nähtiin Kristuksen kärsimysten 
kaunistamana ruusuna. 

Kolminaisuustropari 

Veisuin minä ylistän yhdessä olemuksessa jumaluuden, Isän, Pojan ja Hengen, kolmea persoonaa, 
sillä yksi Jumala on kolmiaurinkoisen luonnon yksi loisto. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Kuinka Sinä, Neitsyt, imetät? Kuinka noudatat äitinä synnyttäjän lakeja? Hän, jonka synnytit, on 
lihaksi tullut Jumala, joka uudistaa luonnon, niin kuin itse tietää. 

5. veisu. Irmossi

"Herra, anna käskyjesi valkeuden koittaa minulle, | sillä Sinun tykösi, oi Kristus, minun henkeni 
kiiruhtaa aamuvarhaisesta asti | ja veisaa Sinun ylistystäsi. | Sinä olet minun Jumalani | ja Sinuun 
minä turvaan, || oi rauhan Kuningas!"

Troparit 

Sinä, mieleltäsi kärsivällinen taistelija, loistit auringon tavoin vankilassa, sillä siellä Sinulle ilmestyi 
laskematon Valkeus, Kristus, lausuen Sinulle lohdutuksen sanoja, niin kuin Paavalille. 

Oi Kristuksen soturi, Sinun kahleesi katkesivat kuin hämähäkin seitti, sillä Sinussa oli Kristuksen 
kukistamaton voima, joka murskaa pahojen henkien kaikki juonet ja antaa Sinulle suuren kunnian. 

Kolminaisuustropari 

Minä palvelen kolmea persoona ja yhtä jumaluutta, joka jakautuu kolmeen persoonaan, mutta ei 
kolmeen luontoon. Yksi on meidän Jumalamme, Isä, Poika ja totuuden Henki. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sanoin selittämätön ja järjelle käsittämätön on Sinussa tapahtunut salaisuus, sillä kylvöstä tietämättä 
Sinä, puhdas, synnytit Pojan. Hän on rauhan Kuningas. 

6. veisu. Irmossi

"Minä olen uponnut rikkomusten kuohuihin | ja olen kuin meripedon vatsaan joutunut, | mutta 
profeetan kanssa minä huudan Sinulle: || Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta, oi Herra, ja 
pelasta minut!"

Troparit 

Soittakaamme kaikki riemuitsevin sydämin veisujen lyyraa, sillä Kristus on osoittanut Helladioksen 
kuuluksi taistelijaksi ja vihollisen voittajaksi. 

Sinä, autuas, kieltäydyit uhraamasta epäjumalille ja tulit eläväksi uhriksi Jumalalle. Omasta 
ruumiistasi Sinä levität kaikille Kristuksen kärsimysten puhdasta mirhavoidetta. 

Nelinkertaisissa kahleissa käyden läpi hädän Sinä olit riemuisa suljetuissa kammioissakin, sillä sinä, 
marttyyri, näit kasvojesi edessä tulevan levon, jonka tähden suostuit kaiken kärsimään. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yliluonnollinen oli synnytyksesi, sillä totisesti Sinä siemenettä synnytit äitien tapaan, luonnon 
lakien mukaisesti. Vaietkoot kielevät harhaopit Sinun kohdallasi, oi puhdas Jumalan Äiti. 
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Irmossi

"Minä olen uponnut rikkomusten kuohuihin | ja olen kuin meripedon vatsaan joutunut, | mutta 
profeetan kanssa minä huudan Sinulle: || Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta, oi Herra, ja 
pelasta minut!"

Juhlan kontakki 

Synaksario 

Saman kuun 27. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Helladiosta. 

Säkeitä 

Helladios sekoitti pappeuden öljyn marttyyriuden vereen. 

Kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä nyrkki surmasi Helladioksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Theraponia. 

Pyhä marttyyri Eusebiotes kuoli tulessa. 

Pyhä marttyyri Alypios kuoli pää kiven murskaamana. 

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

7. veisu. Irmossi

"Tulen liekit leimusivat pätsissä, | nuorukaiset saivat vilvoituksen ja lausuivat veisaten: | Kiitetty 

olet Sinä, || joka olet meidän isiemme ainoa Jumala!" 

Troparit 

Taivas kärsi kanssasi, kun Sinua, autuas, raahattiin maassa. Sinä tulit nähtävyydeksi maailmalle 
taistellessasi Kristuksen tähden ja ylistäessäsi veisuin Häntä, joka on isien Jumala. 

Kantapäissäsi sinä, autuas, koit katkerat lävistykset, mutta haavoitit kavalan, kaadoit sen maahan ja 
poljit jalkoihisi ylistäen Kristusta, joka on isien Jumala. 

Kolminaisuustropari 

Oi kolmiaurinkoinen, yhtenä hallitseva, aluton, iankaikkinen Jumala, Isä, Poika ja Henki, kiitetty 
olet Sinä, joka olet meidän isiemme ainoa Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pelättävää salaisuutta! Oi outoa ihmettä! Kuinka osoittauduit Äidiksi, vaikka pysyit Neitseenä?  
Siunattu olet Sinä ainoa, joka synnytit meille isien Jumalan. 
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8. veisu. Irmossi

"Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, | taivasten taivaat, valo ja pimeys, kylmä ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!"

Troparit 

Sinun veresi tuoksutti maan ja ylhäältä taivas ylisti Sinua, autuas, veisuin. Mekin kerromme ihanista 
taistoistasi ja huudamme kirkkaasti: Papit kiittäkää Herraa ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina! 

Pelkäämättä tulta ja miekkaa Sinä, autuas, tulit Kristuksen asemieheksi salaisessa onnessa ja sait 
Beliarin saaliiksesi huutaen uskolla: Papit kiittäkää Herraa ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!

Kolminaisuustropari 

Jumalaa, yhtä luontoa ja valtaa, minä ylistän Isässä ja yhteen ääneen veisuin ylistän Pojassa ja 
Hengessä, sillä he kolme ovat yksi Jumala. Häntä veisuin ylistäessämme me kiitämme ja 
kunnioitamme Häntä Herrana kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Järki ei pysty käsittämään ihmettä eikä kieli kykene kertomaan, sillä Neitsyt synnyttää siemenettä ja 
on synnytyksen jälkeen totisesti Jumalan Äiti. Häntä kiittäessämme me veisuin ylistämme ja 
korkeasti kunnioitamme Herraa kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, | taivasten taivaat, valo ja pimeys, kylmä ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, | me kiitosvirsin vaikenematta ylistämme | 
siemenettä synnyttämääsi Kristusta, || meidän Jumalaamme." 

Troparit 

Viettäen kirkkaasti jumalallisen Helladioksen taistelun juhlapäivää me ylistämme veisuin 
Vapahtajaa. 

Kristuksen kirkon pyhitettyä pyhitetyn taiston kultaastiaa, marttyyria, me veisuin ylistämme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, Jumalansynnyttäjä Maria, Sinä armon täyttämä maailman riemu! Vaikenemattomin veisuin 
me Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, | me kiitosvirsin vaikenematta ylistämme | siemenettä synnyttämääsi 
Kristusta, || meidän Jumalaamme." 



Juhlan eksapostilario 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 
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