
Heinäkuun 26. 
Muistelemme pyhää pappismarttyyri 

Hermolaosta ja pyhää 
pyhittäjämarttyyri Paraskevaa 



(Tai Muistelemme pyhää pappismarttyyri Hermolaosta ja hänen kanssansa Hermipposta ja 
Hermokratesta, sekä pyhää pyhittäjämarttyyri Paraskevaa.) 

Typikon 

1. Jos pyhien muisto osuu muulle päivälle, kuin sunnuntaiksi, niin heidän palveluksensa lauletaan 
minean osoittamassa järjestyksessä.

2. Jos muisto osuu sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa laulamme 
avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 pyhän Paraskevan stikiiraa, Kunnia, pyhän 
Paraskevan stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus 
Kristus, ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, pyhän Paraskevan stikiira, 
Nyt, Sinusta, oi Puhtain, syntyi Kristus Herra. Ylösnousemustropari, pyhän Paraskevan tropari, 
Jumalansynnyttäjän tropari, ja päätös.Pyhän Hermolaoksen palvelus lauletaan 
ehtoonjälkeisissä palveluksissa, paitsi milloin sitä  halutaan viettää virallisesti. 

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa vrt. pyhän Kyriaken muiston kohdalla osoitettua järjestystä (kts. 
heinäkuun 7, 3, 4). Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 pyhän Paraskevan stikiiraa. Pyhän 
epistola ja sunnuntain evankeliumi.

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Pappismarttyyrien stikiirat, 8.säv. 

Marttyyri taistelija Hermolaos, | pyhästi Sinä halasit pyhitettyä elämää | ja tulit kaikkivaltiaan 
Jeesuksen papiksi. | Puhtailla sanoillasi Sinä armossa pelastit ihmisiä epäpyhästä pimeydestä, | ja  
taisteluveren pesemänä Sinä, Jumalan autuuttama, || siirryit ylimaalliseen. 

Marttyyri taistelija Hermolaos, | Ennen rikollisten pelosta piiloutuneena Sinä ilmoitat iloiten  
voittoisalle Panteleimonille jumalisuuden ja tiedon kätketyn salaisuuden, | ja ilmi tulleena Sinä 
kuolit auliisti Kristuksen tähden, || joka oli hyvyydessään nähnyt hyväksi kärsiä. 

Ylistäkäämme ja kunnioittakaamme pyhästi uskolla Hermipposta, Hermolaosta ja Hermokratesta, | 
Herran ihmeellisesti taistelleita ja kavalan surmanneita marttyyreja, | jotka peseytyivät koskaan enää 
saastumattoman kylvyn. || Viettäkäämme juhlaa heidän muistopäivänänsä. 

Pyhän Paraskevan stikiirat, 8.säv. 

Voi outoa ihmettä! | Sinä, viisas Paraskeva, kukistit miehuullisesti Anoninoksen korskeuden auliisti  
taistellen. | Saavutettuasi ylhäisen kutsun palkinnon ja seppeleen Sinä, puhdas, rukoilet nyt 
palvelijaisi puolesta, | kun me uskolla kunnioitamme. | Muista meitä aina Herran edessä, || että Hän 
armahtaisi meitä.

Kristuksen maineikas marttyyri, | koko sielustasi Sinä rakastit Kristus Valtiasta | ja kestit 
kärsivällisesti kidutusten haavat. | Kylkesi raastettuina Sinä kestit rakastajasi tähden kaikki 
kidutukset | ja saavutit seppeleen Hänen luonansa. || Sen tähden me ylistämme Sinua, oi Jumalan  
autuuttama.
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Kunniakas, puhdas pyhittäjämarttyyri, | kuka kykenisi kertomaan tuskaisista voitoistasi | ja  
marttyyriutesi suunnattomasta miehuullisuudesta, kärsivällisyydestä ja sävyisyydestä, | jota osoitit 
lihattoman tavoin? | Niin Sinä, Paraskeva, Kaikkivaltiaan morsian ja Hengen astia, || tulit enkelten  
seuralaiseksi. 

Kunnia... 6.säv. 

Oi voittoisa neitsytmarttyyri, | kunniakas Paraskeva, | Sinä autuas marttyyri, kanna esirukouksesi  
Jumalan edessä, | että taistojesi juhlaa ansion mukaisesti viettävät pelastuisivat kiusauksista ja 
ahdistuksista || ja tulevasta tuomiosta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista synnytystäsi veisuin 
kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tulleena | ilmestyi 
maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän itse, jolla on 
jumalallinen luonto ja joka meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei kahteen persoonaan 
jakaantuneena, vaan kahdessa yhteen sekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna.  | Rukoile, 
oi pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi.

 

Vir relmästikiirat, 4.säv. 

Sinä, kunniakas, kävit miehuullisin mielin tuskallisiin kidutuksiin | ja jauhoit pakanoitten 
epäjumalankuvat tomuksi, | sillä ristin voimalla Sinä surmasit vastustajan, | joka kerskasi 
pystyttävänsä valtaistuimensa tähtien yläpuolelle, || mutta ratkesi Sinun jalkoihisi kuin kiusattu 
varpunen. 

Liitelauselma: Hartaasti minä odotin Herraa, ja Hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. 

Raskaan kivilevyn ja polttavan tulen | Jumalan kaitselmuksesta enkeli osoitti heti kuin lehdeksi tai  
vilvoittavaksi tuuleksi, | niin kuin kerran neljäntenä hahmona nuorukaisille, | ja heidän kanssansa 
Sinä huusit: | Suuri on Sinun armosi, oi laupias, || ja sen tähden minä iloiten kunnioitan veisuin 
ylistettyä nimeäsi. 

Liitelauselma: Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. 

Omaten ruumiin puhtauden ja sielun kirkkauden | Sinä osoittauduit aina nuhteettomaksi, | sillä  
Ylkääsi kaivaten Sinä, puhdas, autuas Paraskeva, | seurasit Hänen hengellisen mirhavoiteensa jälkiä. | 
Rukoile nytkin, että kaikkien Vapahtaja antaisi velkojen päästön meille, || jotka uskolla vietämme 
muistoasi. 

Kunnia... 6.säv. 

Tulkaa, kaikki maan ääret, | muodostakaamme hengellinen kuoro | ja ylistäkäämme Kristuksen  
neitsytmarttyyria lausuen: | Iloitse, Jumalalta kunnian saanut pyhittäjä Paraskeva! | Iloitse, Sinä joka 
otit hyvin vastaan marttyyriuden! | Iloitse, Sinä marttyyrien vertainen ja pyhittäjien  asuinkumppani! || 
Rukoile heidän kanssa pelastusta meidän sieluillemme.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna taistelijaisi kanssa esirukouksesi meidän puolestamme, || että 
Herra armahtaisi sielujamme. 

Tropari, 4.säv. 

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

Kunnia... Pyhän Paraskevan tropari, 1.säv. 

Voittoisa Paraskeva, toimien pyrkimyksissäsi nimesi mukaisesti | Sinä sait nimesi mukaisen  
uskonkin sisimpääsi. | Sen tähden Sinä vuodatat parannuksia || ja rukoilet meidän sielujemme 
puolesta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Gabrielin julistaessa ilotervehdyksen Sinulle, oi Neitsyt, | tuli yhtä aikaa sen äänen kanssa kaikkien  
Valtias lihaksi Sinussa, | pyhässä arkissa, niin kuin vanhurskas Daavid oli sanonut. | Luojasi 
kantajana Sinä tulit taivaita avarammaksi. | Kunnia olkoon Sinut asunnokseen ottaneelle, | kunnia 
Sinusta ilmestyneelle, | kunnia olkoon Hänelle, || joka Sinun synnytyksesi kautta on meidät  
vapahtanut. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen pyhän Paraskevan katismatropari, 4.säv. 

Rakastaen Kristuksen kauneutta ja kaunistaen sielusi puhtaudella | Sinä tulit kaikkinaisten tuskien ja 
ahdistusten kautta Hänen viattomaksi morsiameksensa. | Sen tähden Hän soi Sinulle taivaan 
kammiot, | ja nyt Sinä, maineikas Paraskeva, || rukoilet Häntä meidän puolestamme, kun me Sinua  
kunnioitamme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Me kelvottomat emme koskaan herkeä puhumasta voimastasi, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä jollet 
Sinä esirukouksillasi puolustaisi, | niin kuka silloin päästäisi meidät näin suurista vaaroista? | Kuka 
olisi meidät tähän asti synnin orjuudesta vapaina säilyttänyt? | Emme erkane Sinusta, oi Valtiatar, | 
sillä Sinä aina pelastat palvelijasi || kaikista kauheista vaaroista. 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen pyhän Paraskevan katismatropari, 1.säv. 

Kaunistettuasi itsesi kilvoituksen ihanuudella puhtaassa elämässä | Sinut liitettiin Herraan 
viattomana ja puhtaana karitsana. | Niin Sinä sait parannusten armon, || ja parannat kaikki sairaudet 
Hengen voimalla. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.

Jumalanäidiksi, Neitseeksi, joka synnyttämisen jälkeenkin totisesti pysyit neitseenä, | tiedämme 
Sinut kaikki, ja Sinun hyvyyteesi rakkaudella turvaudumme. | Sillä Sinä olet meidän syntisten 
puoltaja || ja pelastuksemme kiusauksissa, oi ainoa puhtain.

Jumalansynnyttäjän kanoni, ja seuraavat kaksi pyhien kanonia. 

Pappismarttyyrien kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin minä ylistän Hermolaoksen tuskia. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv. 

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 

Troparit 

Ylistäkäämme veisuin Hermolaoksen valoisaa, kunniakasta ja jaloa muistoa kiittäen Kristusta. 

Hermolaos, Sinä sait suuren kunnian, sillä Sinä osoittauduit Jumalan innokkaaksi palvelijaksi. 

Autuas marttyyri Hermolaos, käyden läpi lain mukaisen taiston Sinä poljit maahan rikollisten 
röyhkeyden. 

Autuas Hermolaos, Sinä osoittauduit autuaaksi ehtymättömänä rikkautenasi Kristus, ja Sinä 
rikastutit köyhät sydämet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Neitsyt, tee Kristus minulle armolliseksi tuomio päivänä ja tempaa minut peljättävästä 
tuomiosta. 

Pyhän Paraskevan kanoni, jonka akrostikon (Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta) on: 
Veisuin minä kunnioitan maineikasta neitsyttä. Theofaneksen runo. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi

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

Troparit 

Maineikas marttyyri, autuas Paraskeva, rukoile Herralta, että Hän antaisi meille armon ja 
rikkomusten päästön, kun me veisuin ylistämme valoisaa muistoasi. 

Sinä tulit marttyyrien kaunistukseksi lyödessäsi vihollisen juonet ristin aseella ja vastustaessa 
hirmuvaltiaitten raakuutta taistoissa julistan 
jumalista uskoa. 

Epäjumalia hirveästi palvova hirmuvaltias luuli tekevänsä lopun kestävästä kärsivällisyydestäsi, 
mutta viisailla sanoillasi Sinä, marttyyri, teit lopun koko sen röyhkeydestä. 
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Jumalansynnyttäjän tropariSinun puhtaista veristäsi, oi Valtiatar, syntyi Sana ottaen elävän lihan, ja 
jumalallisella vallallaan Hän loi uudelleen meidät, jotka olimme langenneet pettäjän puremasta. 

3. veisu. Pyhä Hermolaoksen kanoni, 8.säv.

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

Troparit 

Kaiken toteuttavan Hengen voiman vahvistamana Sinä, viisas isä, kukistit pahuudessa voimallisen 
väkevyyden. 

Sinä, pyhä, tulit Kaikkivaltiaan tietoon tehdessäsi jumalallisella puheellasi kaiken Hänessä 
tunnetuksi. 

Oi pyhä, Sinun henkesi opettamana Panteleimon oppi tuntemaan Luojan ja taisteli lain mukaisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, päästä minut syntien hirveästä aallokosta ja ajatuksista, jotka säälimättä käyvät 
sydämeni kimppuun. 

3. veisu. Pyhän Paraskevan kanoni. Irmossi, 4.säv. 

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

Troparit 

Jumalallinen Henki vahvisti heikkoutesi ja osoitti sielusi säteilyn korkeimman kirkkauden 
kuvaukseksi. 

Kristuksen marttyyri, Kristuksen voiman vahvistamana Sinä kestit ruumiisi remmeillä piiskaamisen 
lujana, kuin timantti. 

Rakkaudesta Jumalaan Sinä kestit kilpakentällä kärsivällisesti ruumiin silpomisen ja sietämättömät, 
katkerat kidutukset. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan Äiti, yksin Sinä olet tullut maan päällisille yliluonnollisten hyvyyksien välittäjäksi. Sen 
tähden me huudamme Sinulle: Iloitse! 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 
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Pappismarttyyrien katismatropari, 8.säv.

Pyhästi elämäsi eläen Sinä osoittauduit Lunastajan papiksi. | Sinä valistit joka päivä luoksesi tulevia 
ja lopuksi Sinä, autuas, säteilit marttyyriuden jumalallista valkeutta. | Sen tähden viettäen valoisaa  
ja pyhää muistoasi me ylistämme Sinua veisuin ja uskolla autuaaksi, oi taistelija Hermolaos. | 
Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme 
pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... Pyhän Paraskevan katismatropari, 8.säv. 

Äitisi kapaloista asti Sinä olit alati mieleen Kristukselle, kaikkien Vapahtajalle. | Vakaasti Sinä 
poljit maahan hirmuvaltiaitten röyhkeyden ja todella miehuullisesti kestit kidutukset. | Sen tähden  
Kristus kaunisti Sinut seppelin ja saattoi Sinut kunniakkaasta taivaalliseen häähuoneeseen, oi 
ylistettävä Paraskeva. | Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, ||  
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Me, ihmisten kaikki sukupolvet, ylistämme autuaaksi Sinua, Neitsyttä, joka naisten joukosta 
ainoana synnytit siemenettä Jumalan lihaan. | Sinussa asusti jumaluuden tuli, ja Sinä imetit Luojaa 
ja Herraa pienokaisena. | Sen tähden enkelit ja ihmissuku oikein ylistävät pyhää synnytystäsi, ja 
yhteen ääneen me huudamme Sinulle: | Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, || jotka oikein ylistämme veisuin Sinun kunniaasi, oi puhdas. 

4. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi, 8.säv. 

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

Troparit 

Sinun menestyksekäs vaelluksesi Jumalallisessa Hengessä sekoitti viettelijän vaelluksen ja 
osoittautui monille jumalalliseksi tieksi. 

Ylistettävä marttyyri Hermolaos, Sinä toimit totisena, pyhitettynä pappina. Sen tähden me kaikki 
ylistämme Sinua. 

Vakain mielin Sinä, pyhitetty, asetuit rikollista vastaan ja sait marttyyriseppeleen miehuullisesti 
taisteltuasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kultaisen valtaistuimen tavoin Sinä, Jumalan armoittama, kannat Valtiasta. Rukoile, että Hän 
pelastaisi meidät, jotka olemme synnin kuohuissa. 

4. veisu. Pyhän Paraskevan kanoni. Irmossi, 4.säv.  

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

Troparit 

Saatuasi parannusten ja näkemisen armolahjan Sinä, kunniakas, vuodatat jumalallista armo joka 
päivä Sinua uskolla ylistäville ja temppeliisi kiiruhtaville.
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Vailla mitään ryppyjä tai tahroja, pyhitetyn ruumiin omaten Sinä sait nähdä enkeleitä, joiden kanssa 
huusit: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Voi hämmästyttävää merkkiä: Kun naisen ruumiissasi kuvattiin pelastavan kärsimyksen peljättävää 
päivää, Sinä sait nähdä ristin, ruo'on, seppeleen ja sienen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, aviota tuntematta Sinä synnytit ja osoittauduit neitseeksi synnytyksen jälkeenkin. Sen 
tähden, oi Valtiatar, me järkkymättömästi uskoen vaikenemattomin äänin huudamme Sinulle: Iloitse! 

5. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi 

"Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut | tietämättömyyden yössä olleet maanääret, || valaise  
minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra." 

Troparit 

Sinä ohjasit petoksen yössä olevia valkeuteen ja sait palkaksesi kuolla veresi vuodattaen. 

Pyhitetyin sanoin ylistetään Kristuksen asemiehiä Hermipposta, jumalallista Hermolaosta sekä  
Hermokratesta. 

Kolme puhtaan Kolminaisuuden puolesta yhdessä taistellutta marttyyria riemuitsee nyt taivaissa 
kymmenientuhansien enkelien kanssa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me kaikki olemme saaneet, Sinut, Neitsyt, suojaksi, turvaksi ja varmaksi puolustukseksi, ja voimme 
Sinun kauttasi pelastua kaikista ahdistuksista. 

5. veisu. Pyhän Paraskevan kanoni. Irmossi 

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

Troparit 

Sinä, puhdas, taistelit ja surmasit hirmuvaltiaan julistaessasi ymmärtäväisesti viisain sanoin 
tuomioistuinten edessä Kristusta. 

Vakain mielin ja pelottomasti Sinä saatoit raamatun todistuksin häpeään kaikki epäjumalien kuvat. 

Autuas Paraskeva, Sinä tulit otolliseksi hengelliseen häähuoneeseen, jossa nyt karkeloit 
jumalallisesti viisaitten neitseitten kanssa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, oi Jumalan Morsian, olet meille murtumaton suojavarustus vihollisia vastaan. Sinusta me  
olemme saaneet itsellemme pelastuksen ankkurin ja toivon.
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6. veisu. Pappismarttyyrien kanoni.  Irmossi 

"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 

Urhea asemies Hermolaos sekä Hermokrates ja Hermippos osoittivat vakaata yksimielisyyttä 
julistaen yhtä kaikkien jumalaa, ja kuoltuaan Kristuksen tähde he saivat taivaalliset seppeleet. 

Purppuroituanne jumalallisen viittanne vuotaneella verellänne, te, Herran taistelijat, seisotte nyt 
aikakausien Kuninkaan edessä rukoillen kaikkien ylhäisten voimien kanssa meidän puolestamme. 

Suuri Panteleimon sai Sinun kauttasi oppia tuntemaan Hengessä oikean uskon ja taisteltuaan lain 
mukaisesti tuli Sinulle, Hermolaos, marttyyriuden välimieheksi. Rukoile hänen kanssansa Kristus 
Jumalaa kaikkien puolesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Mittaamattomien rikkomusta aallokko heittelee minua ja vetää minua jatkuvasti epätoivon 
syvyyteen. Mutta kiiruhda, Neitsyt, ojenna minulle kätesi ja suo minut laskea katumuksen tyyneen 
satamaan. 

6. veisu. Pyhän Paraskevan kanoni. 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 

Oi puhdas, kunniakas marttyyri, enkelin läsnäolon kautta Herra hävitti pikaisesti jumalallisella 
viittauksellaan selkääsi pannun suuren kivilevyn ja käsistäsi naulat. 

Me ylistämme Sinua uutena Theklana, sillä Sinä saarnasit kaikille ja valistit monia jumalallisella 
sanalla, Sinä ohjasit uskottomia jumalalliseen uskoon. 

Paraskeva, Sinä marttyyrien kaunistus, Sinun hunajalliselta kieleltäsi virtasi jumalallisten oppien 
täyteys ja rohkeasti Sinä opetit niiden tiedon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikkia ihmeitä uudempaa ihmettä! Neitseen kohdussa sikisi ilman miestä kaiken hallitsija, eikä 
tila käynyt Hänelle ahtaaksi. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla  
verellä."
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Kontakki, 4.säv. 

Saatuamme Sinun temppelisi, oi puhdas, sielujen parantolaksi | me kaikki uskovaiset kunnioitamme  
Sinua siellä suureen ääneen, || oi autuas pyhittäjämarttyyri Paraskeva. 

Iikossi 

Jumalassa viisas kunniakas Paraskeva, Sinua morsiamekseen kutsuva Ylkäsi kaunisti Sinut 
katoamattomuuden seppeleellä ja luki Sinut ansiosi mukaisesti taistelijoihin ja marttyyreihin. Heidän 
kanssansa nyt iloitessasi muista meitä, jotka vietämme pyhää juhlaasi ja olemme kokoontuneet 
Sinun temppeliisi, sillä siellä nyt seistessämme me kannamme Sinulle koko 
sielustamme ylistysveisuja, oi autuas pyhittäjämarttyyri Paraskeva. 

Synaksario 

Saman kuun 26. päivä muistelemme pyhiä pappismarttyyreja Hermolaosta, Hermipposta ja 
Hermokratesta. 

Säkeitä 

Hermippos, Hermolaos ja Hermokrates saattoivat rohkeasti häpeään Hermeksen palvelijat. 

Kahdentenakymmenentenäkuudentena Hermolaos nyljettiin. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Kristuksen pyhittäjämarttyyria Paraskevaa. 

Säkeitä 

Sinä, oi puhdas, valmistit itsesi puhtaaksi huoneeksi, jonka tarjosit Jumalan asumukseksi. 

Kahdentenakymmenentenäkuudentena vaski surmasi Paraskevan. 

Muistelemme pyhää marttyyri Horaiozelea. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjä Ignatios Steironitesta, sekä arkkienkeli Gabrielin kirkon 
vihkimistä Khaldain tuolla puolen, ynnä pyhiä Appionia ja Jerusalemia. 

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

7. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi 

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

Troparit 

Jumalallisen uskon laskemattoman valkeuden kirkastamana Sinä, pyhittäjä, ohjasit Jumalan 
tuntemisen valkeuteen monia pelastuneita, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala!
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Autuas Hermolaos, kanssasi veljellisen yksimieliset suuri Hermokrates ja jumalallinen Hermippos 
joivat kanssasi marttyyriuden juoman veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä, marttyyri Hermolaos, saavutit suurimman halatun, ja asemaltasi jumaloituneena Sinä nyt 
huudat marttyyrien kanssa riemuiten Herralle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Palaen ylijumalallisen Kolminaisuuden rakkautta te, kunniakkaat marttyyrit, sammutit 
verivirroillanne jumalankieltämisen tulen veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhä Neitsyt, joka synnytit lihaan pukeutuneen Jumalan, varjele kaikesta synnistä ja 
ahdistuksesta kansasi, joka huutaa: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

7. veisu. Pyhän Paraskevan kanoni. Irmossi 

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

Troparit 

Herran varjelemana Sinä, marttyyri, seisoit jumalattomien tuomioistuimen edessä kärsivällisesti 
kestäen kainaloittesi polttamisen, ja Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 

Tuli poltti enemmän rikollisia, kuin Sinua, oi neitsyt, sillä Kristus varjeli Sinut 
vahingoittumattomana, niin kuin kerran pelasti pauhaavasta tulesta väkevällä kädellään pelottomat 
nuorukaiset. 

Sinä huusit ja julistit: Hävitkööt totisesti pahojen henkien epäjumalat, jotka selvästi eivät ole 
rakentaneet mitään maata tai kaupunkia, sillä Kristus Herra on kaikkien Luoja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, sillä Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, 
on annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi puhtain  
Valtiatar! 

8. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi 

"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 

Pyhästi valistettu pyhitetty Hermolaos kantoi meidän tähtemme lampaan tavoin laupeudessaan 
uhratulle veretöntä uhria, ja kun hänet teurastettiin vapaaehtoisesti Kristuksen tähden, hänet 
kannettiin otollisena uhrina ja hän huusi: Ihmiset, korkeasti kiittäkää Kristusta iankaikkisesti!
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Oi ylen autuas Hermolaos, ennen uskottomuudessaan kuoleutunut Panteleimon tuli tykösi, korjasi 
elämän sadon puhtaasta opetuksestasi, nosti ylös kuolleen kutsuen Kristuksen elävöittävää nimeä ja 
nousi Sinun kanssasi marttyyriuden korkeuteen ylistäen Vapahtajaa iankaikkisesti. 

Pyhitetty Hermolaos, suuri Hermippos ja Hermokrates, kovat timantit, eivät säälineet lihaa eivätkä 
uhranneet veistokuville, vaan tarjosivat itsensä otollisina uhreina Herralle huutaen: Papit, kiittäkää, 
ihmiset korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina! 

Kristuksen vahvistama Jumalassa viisas Hermolaos ilmoitti uskovaisille sukupolvien ajan kätketyn 
salaisuuden. Vihollisten pelossa hän piiloutui, mutta tuli esiin, julista selvästi kaikkien puolesta 
uhrattua Jumalaa ja Sanaa, kuoli ja elää nyt marttyyrien kanssa kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, pyhä Valtiatar, Kaiken Kuninkaan ihanaa palatsia ja kirkasta 
asumusta, ja rukoilemme: Osoita meidät Sinusta syntyneen temppeleiksi puhdistaen meidät kaikesta 
vastustajan pahuudesta, kun me lakkaamatta huudamme: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti! 

8. veisu. Pyhän Paraskevan kanoni. 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 

Sinä, marttyyri, osoitit valheellisiksi, olemattomiksi jumaliksi pahojen henkien muodot, hajotit ne 
tyystin maahan ja jauhoit tomuksi veisaten lakkaamatta iloiten Kristukselle: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Temppelin sortuessa maahan Sinun tullessasi Apollo kaatui ja epäjumalankuvat hajosivat puhtaan 
ristin voimalla, ja sen salaisesti suojaamana Sinä huusit suurella rohkeudella: Kaikki luodut, 
kiittäkää 
Herraa. 

Kristus, Sinun kauneutesi ja rakkautesi haavoittama puhdas Paraskeva kesti tulen poltteen huutaen: 
Nyt kärsivällisesti taistellessani minä kiiruhdan Sinun mirhavoiteesi tuoksun jäljessä lakkaamatta 
ylistäen jumalallista nimeäsi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoana kaikkien sukupolvien naisten joukossa tulit Sinä, puhtain Neitsyt, Jumalanäidiksi. Sinä, oi 
Kaikkeinpuhtain, olit jumaluuden asuinsijana, mutta kuitenkaan ei lähestymättömän valkeuden tuli 
Sinua polttanut. Sen tähden me kaikki Sinua autuaaksi ylistämme, oi Maria, Jumalan Morsian. 

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."
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9. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi,

"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 

Sinä, autuas, seisoit vihollisten edessä tunnustaen Kristuksen, joka oli Pilatuksen edessä antanut 
hyvän tunnustuksen, ja teuraaksi vietynä Sinä pyhitit maan jumalallisella verelläsi ja kirkastit taivaat 
sielullasi. 

Kunniakas Hermippos, Hermokrates ja Hermolaos, te autuaat osoittauduitte jumalallisen Hengen 
tulta palavaksi kolmivaloiseksi lampuksi kirkastaessanne uskovaisten sielut jumalallisella armolla ja 
karkottaessanne jumalattomuuden pimeyden. 

Ylistäkäämme kirkkain suin ja riemuitsevin mielin Kristuksen taistelijoita, jotka ovat ihanasti 
saaneet kaunistuksekseen jumalallisen kunnian vaatteen, elävät nyt taivaissa ja vuodattavat 
ihmeitten virtoja. 

Oi laskematon Aurinko Kristus Sana, Hermolaoksen, Panteleimonin, Hermokrateksen ja heidän 
taistelukumppaniensa pyhitettyjen rukousten tähden älä ota meiltä pois armoasi, vaan taaskin 
armahtaen meitä pelasta meidät pahuudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

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. 

9. veisu. Pyhän Paraskevan kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Selvästi kiiruhtaen näkemään Ylkäsi teeskentelemätöntä kauneutta Sinä, marttyyri, vaihdoit 
katoavan ja ajallisen elämän tulevaan. Niin Sinä, ihana neitsyt, saavutit kuihtumattoman seppeleen. 

Puhdas marttyyri Paraskeva, Sinä kuulit jumalallisen äänen, joka taivaasta vahvisti pyyntösi, ja 
auliisti Sinä kävit tiesi loppuun. Sinä riensit Hänen tykönsä kallis pääsi katkaistuna. 

Oi Paraskeva, rukoile, että Kristus antaisi kaikille, jotka hartain uskoin tulevat jumalalliseen 
temppeliisi, voiton vihollisista, rikkomusten päästön ja pelastuksen hirveyksistä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Neitsyt Maria, Sinä osoittauduit kerubeita ylhäisemmäksi ja taivaita korkeammaksi 
synnyttäessä Isän kanssa yhtä aluttoman suuren neuvon Enkelin, joka on tuleva kaikkien Tuomarina.

12



Irmossi 

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

Eksapostilario, 2.säv. 

Herrasi ristin vahvistamana Sinä, ihana neitsytmarttyyri, | teit lopun hirmuvaltiaitten röyhkeydestä 
urheasti taistellen. | Kristukselta Sinä, viisas, ihailtava Paraskeva, sait voittopalkinnon, | ja nyt Sinä 
rukoilet meidän puolestamme, || jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas Maria, Sinä kultainen suitsutusastia, | Sinä tulit totisesti rajoittumattoman 
Kolminaisuuden astiaksi, | sillä Sinussa, oi Neitsyt, oli Isän suopeus, | Sinussa Poika asui ja Sinut 
Pyhä Henki varjosi || ja osoitti Jumalansynnyttäjäksi. 

Kiitosstikiirat, 1.säv. 

Oi viisas ja puhdas marttyyri, | vaeltaessasi Herran pihoilla niiden viisaitten neitseitten kanssa | Sinä 
olet saanut armon parantaa sairauksia | ja karkottaa saastaisia henkiä niistä, || jotka uskolla Sinua 
lähestyvät. (Kahdesti). 

Oi puhdas neitsyt, | repäisten rikki jumalattomien hirmuvaltiaiden vallan | ja katsoen aina kohti  
Jumalaa | Sinä et säikkynyt lyijyvasarain iskuja, | et tulta, et lihasi silpomista, || et kiehuvia kattiloita 
etkä surmaavaa miekkaa. 

Ensin Sinä, kunniakas, näännytit ruumiisi kilvoituksella | ja sitten karaisit mielesi taistelussa. | 
Kaikissa kidutuksissa Sinä, Kristuksen ihana neitsytmarttyyri, | osoittauduit taivaassa taotuksi 
alasimeksi || ja sulatusastiassa koetelluksi kullaksi. 

Kunnia... 2.säv. 

Pyhä asusti meidän Jumalamme kaupungissa, | Hänen pyhällä vuorellansa säilyttäen lamppunsa 
sammumatta. | Kuulkaamme neitseyden ylistys: | Oi neitseys, Sinä Jumalan temppeli! | Oi neitseys,  
Sinä marttyyrien kunnia! || Oi neitseys, Sinä enkelten osallisuus!

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, | oi Jumalanäiti, || suojele minua (Sinun) kattosi alla! 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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