
 

Marraskuun 29.
Pyhän marttyyri 

Paramonoksen muisto
   



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Selvästi jumalallisen Hengen valistuksen sytyttämänä Sinä, autuas Paramonos, | inhosit täysin  
monijumalaisuuden synkeää pimeyttä | ja kävit suotuisaan aikaan omasta tahdostasi odottaviin 
taistoihin urhein mielin. | Voittajaksi osoittautuen Sinä kukistit kaikkien ihmisten viettelijän ja 
vihollisen Kristusta ylistäen. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme. 

Kun Sinä, Paramonos, | näit lukuisan joukon surmattavana kaikkien Jumalan ja Kuninkaan tähden, | 
jumalallinen into lumosi Sinut ja Sinä huusit: | Tietäkää, te lakia rikkovat hirmuvaltiaat, | että minä 
olen aina Kristuksen aito palvelija, | ja olen nyt tullut omasta tahdostani teurastettavaksi | kuin  
pahuudeton karitsa. | Älkää epäröikö, | kiiruhda tulemaan otolliseksi uhriksi Hänelle, || joka omasta 
tahdostaan uhrautui lihassa minun tähteni. 

Seitsemästä kymmeniköstä ja kolmesta sadasta muodostunut taistelijoitten kuoro | kukisti uskon 
kautta lainrikkojien monijumalaisen eksytyksen. | Heidän kanssaan urheasti taisteltuasi Sinäkin,  
Paramonos, sait seppeleen | ja iloitsevana Sinut luettiin ruumiittomien kuoroihin. | Rukoile heidän 
kanssaan, | että meidät, jotka veisuin ylistämme vilpittömästi Sinua autuaaksi, || päästettäisiin kaikesta 
ahdistuksesta ja kiusauksesta.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Minä kurja en salaa hirveitä tekojani, | sillä saastutettuani lihani, henkeni ja mieleni | sopimattomin  
ajatuksin, teoin ja häpeällisin sanoin | minulla on kaikki, mitä Jumala vihaa. | Kielelläni syntisiä  
tuomiten teen itse vielä pahempaa. |  Oi Jumalansynnyttäjä, anna minulle parannus kaikkeen tähän, |
että raitistuen kauheista tavoistani voisin langeta eteesi || ja itkeä tekemiäni hirveyksiä elämäni  
loppuajan. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Älä valita, Äitini, vaikka näetkin puulla riippumassa minut, Poikasi ja Jumalan, | joka olen ripustanut 
maan vesiin ja luonut koko luomakunnan, | sillä minä nousen ylös ja saan kunnian, | 
voimallani minä murskaan tuonelan valtakunnan, | hävitän sen voiman, lunastan laupiaana kahlitut  
sen sorrosta || ja lahjoitan heille iankaikkisen valtakunnan. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman 
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Marttyyri, suo minun nyt veisuin 
ylistää armoasi. Joosef. 
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1. veisu. Irmossi,  4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon." 

Troparit 

Kun minä ylistän veisuin valoisaa muistoasi, oi marttyyri Paramonos, valista minun sydämesi 
Hengen valistavalla kirkkaudella ja vahvista minut pysymään jumalallisessa laissa. 

Autuas Paramonos, Sinä sait loistavasti rikkaudeksesi marttyyrien kunnian, tulit ihanaksi 
marttyyrien ihanuudessa ja kauniiksi haavojen kaunistamana. Sen tähden me uskoen ylistämme 
Sinua autuaaksi. 

Täynnä Hengen elävöittävää vettä Sinä, kunniakas, virvoitit jumalankieltämisen hirveän helteen 
näännyttämiä ja ohjasit heidät levähdyksen veden äärelle. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton ja puhdas, Sinä synnytit ajassa ihmiseksi tulleena Hänet, joka on ajan ulkopuolella. 
Rukoile jatkuvasti Häntä Poikanasi ja Herrana parantamaan minun sieluni pitkäaikaiset vaivat. 

3. veisu. Irmossi

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 

Troparit 

Kristuksen tähden nöyrtyneenä Sinä murskasit vihollisen pöyhkeyden ja löit sen joukot 
kärsivällisyyden miekalla. 

Oi voittoisa marttyyri Paramonos, Sinä kumosit kavalat aikeet meidän uskoamme vastaan ja taistelit 
kärsivällisesti. 

Jumalallinen armo vahvistit Sinut, marttyyri, voimakkaan sotilaan kaltaiseksi ja Sinä pidit hirveitä 
kidutuksia unen veroisina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan puhdas Äiti, vahvista minun monissa himoissa harhaileva mieleni, että voisin 
velvollisuuteni mukaisesti kunnioittaa Sinua. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 
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Katismatropari, 4.säv. 

Kärsivällisesti taisteleva marttyyri Paramonos | sammutti jumalallisesti monijumalaisuuden rovion 
verivirroillaan. | Sen tähden saatuaan parannusten jumalallisen armon | hän nyt karkottaa pahoja 
henkiä ja tekee lopun sairauksista. || Hänen esirukoustensa tähden, Kristus, pelasta meidän 
sielumme. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Ylistäkäämme nyt kaikki meidän Jumalamme Äidin armoa, | sillä hänen kauttansa koitti maailmalle 
ilo. | Koko synninpäästön löytänyt ihmisluonto huutaa iloiten: | Hänen rukoustensa tähden, Herra, ||  
pelasta meidät hirveyksistä. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi veisuin ylistettävä aviota tuntematon Neitsyt, | kun Sinä näit ristillä Poikasi ja Jumalan, | Sinä  
veisasit ylistystä itkien ja huutaen: | Kunnia olkoon peljättävälle tahdollesi, oi Sana, | sillä omasta 
tahdostasi Sinä, kaikkien Elämä, | kuolit ylen hyvänä || päästääksesi maailman turmeluksesta. 

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit 

Kristuksen kunniakas marttyyri, miehuuden linnoittama ja rohkeuden sytyttämä sydämesi piti 
moninaisia kidutuksia pienokaisten pistelynä. 

Nähdessään hirmuvaltiaan käskystä surmatut taistelijat marttyyri Paramonos sai heidän vertaisensa 
innon ja kävi omasta halustaan kärsimyksiin. 

Kilvanasettaja Kristus seppelöi Sinut, oi autuas, sillä revittynä ja keihäin armottomasti lävistettynä 
Sinä nuorekkaasti voitit vihollisen juonet. 

Hämmästyen marttyyrien kärsivällisyyttä ja ihmetellen heidän täydellisyyttään Sinä, kunniakas,  
tulit osalliseksi heidän uskonsa innosta ja ylen kalliista taistostansa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt Maria, uudistit elävöittävällä synnytykselläsi kaikki rikkomuksen kuolettamat ihmiset. 
Sen tähden me kunnioitamme Sinua ja jumalallisesti ylistämme Sinua autuaaksi. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 
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Troparit 

Sinä, marttyyrien kaunistus, kannoit itsesi kallisarvoiseksi lahjaksi Luojallesi, kun taistelit ja voitit 
eksytyksen.

Sinä, viisas, murskasit pahojen henkien laitokset ja epäjumalat, sillä Sinun aivoitustesi perustana oli 
jumalallisen uskon kallio.

Oi urheamielinen taistelija, miehuullisesti Sinä haavoitit pahojen henkien paljouden lihasi 
haavoilla. Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän ja Hengen kanssa samanarvoinen Herra tuli lihaan Sinun puhtaista veristäsi, oi puhdas, ja tuli 
ihmiseksi. 

6. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Taistojen aikana Sinä et suinkaan nukkunut, vaan olit valppaana ja valmiina jumalalliseen kilpaan. 
Sen tähden Sinä saitkin kunnian seppeleen. 

Sinä, autuas, valitsit itsesi ennen omaa marttyyriuttasi täydellistyneitten marttyyrien juhlajoukkoon, 
ja tulit heidän kanssaan otolliseksi pelastavaisesta häämajasta. 

Keihäät tekivät Sinut Kristuksen seuraajaksi, sillä niiden lävistämänä Sinä, marttyyri, lensit 
seppelöitynä Hänen tykönsä surmattuasi järjettömät kärsivällisyyden miekalla. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, päästä minut elämän viettelyksistä, sillä minä olen sopimattomien ajatusten yön vallassa 
ja vihollisen pahuuden alati pimentämänä. 

Irmossi 

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

Synaksario 

Saman kuun 29:ntenä päivänä muistelemme pyhän marttyyri Paramonoksen ja hänen kanssaan 
surmattujen kolmensadan seitsemänkymmenen pyhän marttyyrin taistelua. 
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Säkeitä

Sinun tähtesi, oi Kristus, lävistettiin Paramonos, sillä tuntien Sinut ainoaksi Jumalaksi, hän kuoli 
yksin Sinun takiasi. 

Seitsemästi kymmenen ynnä kuudesti viisikymmentä miestä taivuttivat päänsä miekan edessä. 

Kahdentenakymmenentenä yhdeksäntenä pitkät keihäät surmasivat Paramonoksen. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Filoumenoksen muisto.

Säkeitä 

Kristusta rakastavan ja Jumalan rakastaman Filoumenoksen jalat lävistettiin nauloin. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Nikolaosta, Tessalonikan arkkipiispaa, ja pyhää 
pappismarttyyria Persiassa, ja kuutta pyhää marttyyria, jotka haljennut kallio otti vastaan, kun 
heitä vainottiin. 

Säkeitä 

Kallio, josta kuollut Kristus oli saanut haudan, aukesi haudaksi kuudelle miehelle.

Samana päivänä pyhä Urbanos, Makedonian piispa, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä

Tuo, joka kuolee enkelten käsissä, on Urbanos, jonka elämä oli enkelten vertainen. 

Samana päivänä pyhä Dionysios, Korinton piispa, kuoli miekalla surmattuna. 

Säkeitä

Yksi taivaallisista uhraajista, Dionysios, tuli miekan kohdattuaan yhdeksi marttyyreista. 

Samana päivänä pyhittäjä Pankosmios pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Koko maailma ei merkinnyt mitään Pankosmiokselle, sillä hän oli valinnut yksin Eedenin, jonka 
saikin. 

Samana päivänä pyhittäjä Pityroun pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Sinun tahdostasi, oi Kristukseni, lähti Sinun käskyjesi toteuttaja Pityroun luoksesi. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Ouallerinoksen. 

Säkeitä 

Kalliin seppeleen tähden kestän miekankin, huusi marttyyri Ouallerinos. 

Samana päivänä pyhän Faidros kuoli, kun hänet peitettiin kiehuvalla pihkalla. 
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Säkeitä 

Paljon muun lisäksi tiedämme yksin Faidroksen taistelleen vakaasti kiehuvaa pihkaakin vastaan. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Saatuasi Jumalalta loistavaksi rikkaudeksi parannusten ja ihmeitten armon Sinä, viisas marttyyri, 
parannat ne, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Sinä, ylistettävä, et piitannut moninaisista kidutuksista, sillä ainoana huolenasi oli taivas ja Sinä 
huusit: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Oi kunniakas taistelija Paramonos, veresi tulella Sinä poltit jumalankieltämisen pahan aineen ja 
ihmeittesi kasteella Sinä virvoitat vaikeuksien helteeseen joutuneita. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä ainoa joka olet synnyttänyt ihmisille ilon! Iloitse, Sinä taivas, kerubiistuin ja 
iankaikkisuuden Kuninkaan loistava palatsi, nuhteeton Valtiatar! 

8. veisu. Irmossi

"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 

Me olemme saaneet Sinut, oi paljon taistellut marttyyri, uskovaisten valppaaksi vartijaksi, joka aina 
tyynnytät pahojen henkien kidat, lihan raivoisat aallot ja aivoitusten myrkyn, kun me huudamme: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Pyhien veriesi virroilla Sinä, autuas, värjäsit itsellesi purppuravaatteen, joka ei koskaan vanhene, ja 
kirkkaasti kaunistettuna Sinä nyt asut taivaissa huutaen: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Oi viisas marttyyri, puhtaana uhrilahjana, moitteettomana uhrina ja pyhän kilvoituksen hiilillä 
poltettuna pyhänä polttouhrina Sinut kannettiin taiston asettajalle Kristukselle ja Sinä veisaat: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas ja Jumalan armoittama, lain varjot ja profeettain puhtaat saarnat kuvasivat edeltä Sinua, 
joka sanomattomasti tulit Jumalan synnyttäjäksi. Hänelle me kaikki veisaamme: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa.
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Irmossi 

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

9. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Katso, valonkirkkaan voittajan valonkirkas muisto on koittanut valistaen kaikkien uskovaisten 
sydämet jumalallisella Hengellä. Karkeloikaamme iloiten ja ylistäkäämme uskoen häntä autuaaksi. 

Nyt Sinä, Kristuksen marttyyri, käyt laitumella seitsemästi kymmenen ja kolmesti sadan 
kukistamattoman marttyyrin kanssa, joiden parissa Sinun ruumiisi makaa. Rukoile heidän kanssaan 
meille pelastusta. 

Käyden läpi moninaisten tuskien täyttämän kilpakentän ja saatuanne voiton maailman voittaneen 
Kristuksen kanssa te, marttyyrit, asustatte nyt seppelöityinä taivaissa. 
Sinä nousit maan päältä ja sait taistojesi palkinnon. Nyt Sinä, Paramonos, vuodatat ihmeitten 
virtoja meille, jotka ylistämme Sinua ja hartaasti vietämme muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton Jumalansynnyttäjä ja Valtiatar, valista sieluni silmät, jotka ovat mustuneet turmelevan 
synnin sokeudessa, sillä Sinä, puhdas, olet uskovaisten apu ja valistus. 

Irmossi 

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

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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