
Heinäkuun 28. 
Muistelemme pyhiä apostoleja ja 

diakoneita Prokorosta, Nikanoria, 
Timonia ja Parmenasta 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Jumalan ohjaamassa vaalissa teidät, kunniakkaat, | valittiin palvelemaan pyhien tarpeita, | sillä te  
olitte täynnä jumalallista viisautta, valistusta ja armoa. || Nyt te asutte taivaissa lakkaamatta iloiten 
enkelten kanssa. 

Osoittautuen Hengen armosta valoisiksi lampuiksi | te säteilitte maailmassa runsaasti tiedon  
valkeutta | ja teitte lopun pahuuden synkeydestä, | ja nyt lähdettyänne te apostolit || olette päässeet 
asumaan laskemattomaan valkeuteen. 

Ylistettäköön pyhitettyä Nikanoria, Parmenasta ja Timonia | ja heidän kanssansa kunnioitettakoon 
jumalallista Prokorosta, | sillä he ovat Sanan käskyjen jumalallisia toteuttajia, || varattomien  
rikastuttajia ja Jumalan edessä hartaita esirukoilijoitamme. 

Kunnia.. nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi Jumalan autuuttama Neitsyt, | nuhteeton Jumalansynnyttäjä, | Sinä uskovaisten suopea puolustaja, 
| vie meidän pyyntömme Luojan eteen | ja anna palvelijoillesi armahdus, || sillä Sinä  olet meidän 
sielujemme täydellinen pelastus ja armahdus. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Seisten Poikasi ja Jumalasi ristin juurella | ja nähden Hänen pitkämielisyytensä | Sinä, puhdas Äiti, 
lausuit valittaen: | Voi suloisin Lapseni! | Miksi Sinä, Jumalan Sana, kärsit näin  
epäoikeudenmukaisesti? || Pelastaaksesi ihmissuvun.

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon 
on: Veisuin ylistän hengellisen Auringon koittoja. Josef. 

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 

Te, viisaat, tulitte valoksi osallisina jumalallisesta. Pelastakaa himojen synkeydestä meidät, kun me 
vietämme valoisaa ja puhdasta juhlaanne, ja suokaa meille valistus.
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Kristuksen suloinen rakkaus tenhosi teidät, autuaat, ja jättäen jumalisesti katoavaisen elämän 
ihanuudet te seurasitte Häntä todellisina opetuslapsina. 

Parmenas, Prokoros, ihmeellinen Timon ja Jumalan innoittama Nikanor tulivat sielujen valistajiksi 
kohoten idästä valkeuden Antajan lamppuina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan suunnitelmat kävivät ilmi Sinun ihmeellisessä synnytyksessäsi ja vertaamattomassa 
yhdistymisessä, oi nuhteeton. Sen tähden me ylistämme Sinua kaikkien luotujen Valtiattarena. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Hengellisinä pilvinä te, kunniakkaat, sadoitte maan päällisille totisen tiedon pyhittävää vettä. 

Hengen valitsemin ja täynnä Hänen armoansa teidät, viisaat, asetettiin palvelemaan pyhien kuoroja. 

Ylistäkäämme kunniakasta Parmenasta, viisasta Timonia, puhdasta Prokorosta ja ylevämielistä 
Nikanoria. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, viaton Neitsyt, Sinä synnytit hyvän Herran, joka vuodattaa suloisuutta ja pahuudesta 
lunastusta. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Nikanor ja Prokoros, Parmenas ja kunniakas Timon, | usko osoitti teidät puhtaiksi diakoneiksi, 
Sanan silminnäkijöiksi ja valituiksi astioiksi. | Sen tähden me tänään vietämme muistojuhlaanne 
sydämen riemulla || ja ylistämme teitä autuaiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Oi avioon käymätön puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | uskovaisten ainoa suoja ja turva, päästä 
vaaroista, ahdistuksesta ja hirveästä uhasta kaikki, | jotka panevat toivonsa Sinuun, oi Neitsyt, || ja 
pelasta Jumalallisilla esirukouksillasi meidän sielumme! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun viaton Äitisi näki Sinut ristille levitettynä, hän huusi: | Oi Isän ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, | mitä on tämä Sinun sanomaton taloudenhoitosi, || jolla Sinä, Laupias, pelastit 
puhtaitten kättesi luomuksen?

2



4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kirkon korkeudessa laskemattomien tähtien tavoin loistavat hyväntekijän apostolit hajottivat 
jumalattomuuden pimeyden ja valistivat maailman. 

Autuas Prokoros, palvellen armon evankeliumia Sinä tulit Nikomedeian erinomaiseksi opettajaksi 
ja Kristuksen lauman jumalalliseksi esimieheksi. 

Autuas Nikanor, Sinä saavutit jumalallisen kunnian lampaan tavoin teurastettuna kahdentuhannen 
Kristukseen toivovan kanssa samana päivänä, kuin ensimmäisenä taistellut Stefanoskin pääsi 
loppuun. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Aviota tuntematta Sinä, puhdas, synnytit Jumalan, Sanan, joka tuli ymmärryksen ja järjen ylittäen 
ruumiiseen. Sen tähden me kunnioitamme Sinua, Neitsyt, velvollisuutemme mukaisesti ja 
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." 

Troparit 

Sinä, Herra, lähetit opetuslapsesi pasuunan tavoin nostamaan petoksen haudasta sielut, jotka 
veisaavat ylistystäsi. 

Pyhitetty Timon tuli Bostran paimeneksi ja kesti marttyyriuden autuaan lopun tulessa poltettuna. 

Suuri Parmenas nukkui apostolien nähden toimitettuaan hartaalla innolla jumalallista 
palvelustehtäväänsä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, nuhteeton, sillä Sinun kauttasi olemme päässeet kuoleman 
turmeluksesta ja viettelijän meitä hirmuvallassaan pitäneestä pahuudesta. 

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." 
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Troparit

Nikanor, joka julisti loppumatonta elämää ja laupeudessaan lihassa kärsineen ristiä ja kärsimyksiä, 
kuoli juutalaisten surmaamana. 

Suuri, Herran rakkautta palava Timon kuoli rikollisten käskystä tulessa ja tuli jumalalliseksi 
polttouhriksi. 

Autuaat apostolit, teidän jumalallinen, valoisa ja armon täyttämä muistonne pyhittää kaikkien 
niiden mielen, jotka uskolla sitä viettävät. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ruumiittomien enkelten ryhmät, apostolien kuorot ja marttyyrien joukot ylistävät Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä, sillä selittämättömästi Sinä synnytit kaikkien kuninkaan. 

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 28. päivä muistelemme pyhiä apostoleja ja diakoneita Prokorosta, Nikanoria, Timonia 
ja Parmenasta. 

Säkeitä 

Jumalihmisen Sanan opetuslasten nelivaljakko julistaa kaikille sanaa puhtaasta Kolminaisuudesta. 

Kahdentenakymmenentenäkahdeksantena salaisuuden palvelijain nelivaljakko kokoontui. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Eustathiosta Ankyrasta. 

Muistelemme pyhittäjääitiämme Eireneä Kappadokiasta, joka kilvoitteli Khrysobalantoksen 
luostarissa. 

Pyhä marttyyri Drosis kuoli heitettynä kullansulatusastiaan. 

Pyhittäjä Paavali Kseropotamoslainen, joka perusti kaksi luostaria Pyhälle Vuorelle, 
Kseropotamoksen ja pyhän Paavalin eli pyhän Georgioksen luostarit, ja oli kuninkaallista sukua, 
pääsi rauhassa loppuun. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Akakiosta, ja muistelemme myös ylen pyhän 
Jumalansynnyttäjän temppelin vihkimistä Diakonissojen kaupunginosassa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Koko mielestänne te, autuaat, rakastitte Kristusta, joka totisesti on ainoa kauneus, ja niin saitte 
verrattomana perintönä taivasten valtakunnan. 

Te, Jumalan innoittamat, saitte Neitseestä syntyneeltä Sanalta sanallisen kunnian ja pyhitetyin teoin 
osoittauduitte uskovaisten pelastajaksi johdattaessanne heidät tunnustukseen. 

Ihmeellisesti Sinä, autuas Nikanor, taistelit kuollen heprealaisten jumalallisesta päätöksestä. 
Karitsan tavoin Sinut vietiin Kristuksen eteen ja Sinä huudat: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja 
Herrani! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, viaton Neitsyt, synnytit sanan kautta Isän Sanan, joka on sanallaan tehnyt taivaan ja maan, ja 
joka antaa ylistyssanat niille, jotka nyt puhtaasti uskovat Häneen. 

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 

Te viisaat pelastitte himojen ja turhuuden suosta ne, jotka olivat kuuliaisia opetuksillenne. Te 
nostitte heidät tiedon korkeuteen ja Jumalan mieleisinä he huutavat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Kunnioitettakoon jumalallista Parmenasta jumalallisin veisuin, kuten myös Timonia, maineikasta 
Prokorosta ja ihmeellistä Nikanoria Jeesuksen opetuslapsina ja niiden kansojen rikastuttajina, jotka 
huutavat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Herra valitsi teidät, kunniakkaat ja maineikkaat, Pietarin ja muiden ensiarvoisten jälkeen, teidät 
luettiin seitsemäksikymmeneksi kutsuttuihin ja hyvin teidät valittiin uskon täyttäminä palvelemaan 
pyhien tarpeita. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, Jumalan julistajien sanat ovat toteutuneet, kun Sinä, Jumalan armoittama, synnytit 
yliolennollisen Herran, niin kuin he olivat ennustaneet, niiden uskovaisten pelastukseksi, jotka 
huutavat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

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. Irmossi

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

Troparit 

Te pyhien tarpeita palvelemaan valitut puhtaat diakonit osoittauduitte Sanan koko kirkkauden 
sisältäviksi astioiksi. Sanan kanssa te viisaat nyt nautitte sanomatonta kunniaa. 

Autuaat Jumalan näkijät Timon, Parmenas, Nikanor sekä Kristusta julistava Prokoros, tänä koko 
luomakunta viettää muistojuhlaanne ja ylistää teitä ansionne mukaisesti autuaiksi. 

Jumalan Sanan opetuslapsina te, kunniakkaat, nousitte suureen kunniaan ja nyt te riemuitsette 
apostolien ja ruumiittomien kuorojen 
kanssa. Rukoilkaa aina heidän kanssansa meille armahdusta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloiten me huudamme Sinulle, Neitsyt, ylienkelin sanoin: Iloitse, Sinä enkelten ilo, apostolien 
kunnia, profeettain julistus ja marttyyrien kruunu! 

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. 

6




