
Toukokuun 31. 
Pyhän marttyyri Hermeiaksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Sinua heikkoudessasi vahvistaneen vastustamaton armo | osoitti kaikille luontosi voiman oi 
marttyyri. | Hän vahvisti Sinut taistelemaan kuolevaisessa ruumiissa voimallisesti ruumiitonta 
vastaan || ja saaman voiton merkin. 

Verivirroillasi Sinä, suurmarttyyri, | sammutit jumalankieltämisen tulen, | kastelit Kristuksen kirkon 
ja valistit niiden uskovaisten sydämet, || jotka hartaasti kunnioittavat pyhitettyä ja kunnian arvoista 
muistojuhlaasi. 

Kukistumattoman linnoituksen tavoin Sinä, Hermeias, | et suinkaan järkkynyt vihollisten 
hyökkäyksissä, | vaan järkytit heidän sydämensä | ja urheitten taistojesi vivulla kaadoit kumoon 
kaikkien heidän ajatuksensa || ikään kuin herkästi sortuvan muurin. 

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat. Samoin tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Hartaalla rakkaudella veisaan tuskistasi, oi autuas. 
Josefin runo. 

1. veisu.  Irmossi, 8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Marttyyrius osoitti Sinut, Hermeias, jumalallista valkeutta säteileväksi tähdeksi, ja Sinä valistat 
kaikki, jotka vilpittömin uskoin ylistävät Sinua. 

Vain kohti Jumalaa pyrkiessäsi Sinä, viisas marttyyri, ylenkatsoit kaikkea maallista, astuit 
marttyyrien taistoon ja sait vihollisesta murskaavan voiton. 

Muodoltasi ja sielultasi ihanana Sinä, marttyyri Hermeias, ryhdyit taivaallisen Kuninkaan sotilaaksi 
ja nöyryytit perin pohjin Hänen vihollisensa. 

Kun Sinä, marttyyri, et uhrannut epäjumalille, Sinun hampaasi murskattiin, mutta samalla Sinä 
murskasit hengellisten leijonain leuat ja sidoit itsellesi kuihtumattoman voiton seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Neitsyt, Kristuksen Äiti, Sinä marttyyrien kunnia ja enkelten ilo, rukoile heidän kanssansa 
Poikaasi, että Hän armahtaisi ja pelastaisi palvelijasi. 
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3. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Sinä, viisas, olit taistelijain armoa säteilevä kaunistus. Sen tähden me maailmassa olevat ylistämme 
Sinua hartaasti. 

Leukasi murskattuina Sinä, viisas marttyyri, veisasit kiitosylistyksen Sinut vahvistaneelle 
Jumalallemme. 

Jumalallisen Hengen voiman vahvistamana Sinä, viisas, nöyryytit iloiten pahuudessa väkevän 
lohikäärmeen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suin ja kielin minä tunnustan Sinut, puhdas, Jumalan pyhäksi temppeliksi. Päästä siis minut kaikista 
rangaistuksista. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Katismatropari, 4.säv. 

Marttyyri Hermeias, | Sinä enkelten seuralainen, | Kristus osoitti Sinut koko maailmalle suureksi  
tähdeksi, || joka valistat uskovaisia taistojesi kirkkaudella. 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän  jumaluuttasi." 

Troparit 

Oi ylistettävä, voittoisa marttyyri, Sinun verivirtasi sammuttivat monijumalaisuuden rovion ja 
osoittautuivat uskovaisille virvoitukseksi. 

Sinä, kunniakas, astuit pelkäämättä kuumennettuun pätsiin ja säilyit nuorukaisten tavoin palamatta 
jumalallisen voiman avulla. 

Autuas marttyyri, Kolminaisuuden armon vilvoittamana Sinä pysyit palamatta kolme päivää 
liekkien keskellä. 

Taistelija Hermeias, voimien kuoro katseli korkeudesta urheuttasi ja hämmästeli kestävyyttäsi 
tuskissa. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Oi veisuin ylistettävä Valtiatar, Sinä synnytit selittämättömästi Hänet, joka lepää pyhissä. Sen 
tähden me kunnioitamme Sinua veisuin. 

5. veisu. Irmossi

"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 

Kun Sinun ruumiisi, autuas marttyyri, murskattiin monissa rangaistuksissa, Sinä murskasit armolla 
kadotuksen epäjumalat. Sen tähden Sinä nyt parannat jumalallisella armolla kaikkien jumalisten 
murtuneet sielut. 

Karvaitten myrkkyjen juominen ei vahingoittanut Sinua, marttyyri, vaan Sinä kutsuit niiden antajaa 
vakaaseen uskon ja loistavan ihmeen kautta hän siirtyikin marttyyriuden ylen kirkkaaseen kunniaan. 

Sinä, autuas, et suinkaan luopunut hyvästä asemastasi, sillä Sinä näit vilpittömin mielin edessäsi 
Hänet, joka vahvistaa ja voimistaa Sinua ja ohjaa kaikki liikkeesi kohti itseään. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeetta näki muinoin Sinut, nuhteeton Neitsyt, hengellisenä lampunjalkana, joka kantoi lamppua, 
Kristus Herraa. Hän valistaa sanomattomalla valkeudella kaikki meidät, jotka uskolla kunnioitamme 
Sinua. 

6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala."

Troparit 

Yksin Jumalaan kiintyneenä Sinä, autuas, kestit kärsivällisesti jumalallisen ruumiisi tuskat ja 
raasteet, ikään kuin joku toinen olisi kärsinyt, sillä iloiten näit edessäsi seppeleet. 

Kristuksen marttyyri Hermeias, kärsivällisesti Sinä kestit jänteittesi katkaisun ja poistit armossa 
kavalan vihollisen jänteen osoittautuen kaikkinaisen miehuullisuuden esikuvaksi. 

Kristuksen rakkauden tulen karkaisemana Sinä olit kuin totisesti kaksiteräinen miekka. Väkevän 
soturin lailla Sinä löit maahan jumalankieltäjäin joukot. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Äidin lailla Sinä, nuhteeton Valtiatar, imetät Häntä, joka ravitsee kaikki viittauksellaan ja kannat 
sylissäsi kaiken kantajaa. Sen tähden me velvollisuutemme mukaisesti uskolla ylistämme Sinua. 
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Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala."

Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Saman kuun 31. päivä pyhän marttyyri Hermeiaksen muisto. 

Säkeitä 

Sinä, Hermeias, värjäsit mestattuna itsesi veresi purppuraan. Oi katoamatonta väriä! 

Kolmantenakymmenentenä ensimmäisenä miekka surmasi Hermeiaksen. 

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

7. veisu. Irmossi

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus  
uskon voimalla ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Katsoen vilpittömin mielin Jumalaan, joka voi pelastaa, Sinä, Hermeias, kestit urheasti ruumiin 
tuskat veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sammuttaen jumalankieltämisen rovion verivirroillasi Sinä, autuas, astuit liekkeihin, mutta et 
suinkaan palanut, vaan veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Viisas marttyyri Hermeias, koko kirkko ylistää Sinua autuaaksi nähdessään mestaruutesi, ihmeittesi 
armon ja voittopalkinnot, jotka Herra Sinulle antoi loistavasti taisteltuasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihana olit Sinä, Neitsyt, synnyttäessäsi kauneudessaan ihanan Kristuksen, joka tuli meidän 
kaltaiseksemme ja muovasi kaikki murskaantuneet uudelleen elämään. Sen tähden me aina uskolla 
ylistämme Sinua veisuin. 

8. veisu. Irmossi

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät 
nuorukaiset huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!"
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Troparit 

Autuas Hermeias, totuuden lain vahvistamana Sinä häpäisit iloiten rikollisten opin ja kärsivällisenä 
suurissa taistoissa saavutit korkeuksissa iankaikkiset asunnot.

Sinä, autuas, huusit: Minä en pelkää jatkuvia tuskia enkä palvele olemattomia jumalia. Palvelen vain 
Jeesus Herraa, joka ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana. 

Marttyyri Hermeias, Sinä valitsit kuoleman viattoman karitsan tavoin Hänen tähtensä, joka tuli 
meidän tähtemme karitsana teurastetuksi ja poisti maan päältä kaikki inhottavat uhrit. Sen tähden me 
ansiosi mukaisesti veisaamme ylistystäsi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ottaessasi Jumalan kohtuusi Sinä, Neitsyt, osoittauduit taivaita avarammaksi. Rukoile aina Häntä, 
että Hän pelastaisi minut minua ahdistavasta synnistä, niin että voisin jumalisten tekojen avaruudessa 
ylistää uskolla Sinua autuaaksi. 

Irmossi 

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät 
nuorukaiset huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!"

9. veisu. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja että 
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Lihasta vapautuneena Sinä, maineikas taistelija, pääsit näkemään sen hyvän, minkä Jumala oli Sinulle 
ja kanssasi taistelleille valmistanut, sillä te kukistitte pahan. Ylistettävä marttyyri Hermeias, rukoile 
heidän kanssansa, että Herra pelastaisi meidät. 

Jo ennen taistoasi ihana muotosi osoittautui entistä ihanammaksi ihmeellisten taistojesi jälkeen 
selvästi enkelikirkkautta säteillen. Sen tähden Sinä, viisas, saitkin rientää ihaniin häähuoneisiin 
kaunistuksena voiton seppele. 

Viisas marttyyri, ylenkatsoen maalliset sotajoukot Sinä ryhdyit taivaallisen Kuninkaan soturiksi. 
Hänen väkevällä voimallaan Sinä hävitit kaikki pahojen henkien joukot ja sidoit itsellesi lain 
mukaisesti voiton seppeleen, ja nyt Sinä aina rukoilet meidän puolestamme. 

Valoisa muistosi on koittanut valistaen meidän mielemme kovien taistojesi säteillä. Tänään me 
pyydämme Sinulta: Kun Sinulla on uskallus Kristuksen edessä, rukoile lakkaamatta, että me 
saisimme armon tutkintopäivänä.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Minuun pukeutuneena Jumala tuli Sinusta pukemaan jumalalliseen asuun, katoamattomuuden 
vaatteeseen kavaluuden alastomaksi riisuman, oi Jumalansynnyttäjä Valtiatar, Sinä ihmisten 
turva, seppelöityjen marttyyrien väkevyys ja muuri ja enkelten riemu. 

Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Juhlan eksapostilario. 

Loppu tavan mukaisesti, ja päätös. 




