
Maaliskuun 31. 
Pyhän pappismarttyyrin ja 

ihmeidentekijän Hypatioksen, 
Gangrain piispan, muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Jumalassa viisas isä Hypatios, | pidättyväisyyden ravitsemana Sinä kasvoit hyveitten 
maineikkaaseen korkeuteen | pyrkien selvästi salaiseen näkemiseen silmissäsi Kristuksen ihanuus. | 
Hänen valkeutensa valisti mielesi ja järkesi || ja Sinä säteilet kaikille ihmeitten kirkkautta. 

Isien isä, pyhittäjä Hypatios, | säteillen oikeauskoisuuden valkeutta Sinä valistit niiden mielet, | 
jotka uskolla kiiruhtavat tykösi, | ja pimensit Areioksen silmät erottaen hänet Kristuksen kirkosta. | 
Sen tähden saatuamme Sinut valistajaksemme || me kaikki kunnioitamme ja ylistämme autuaaksi 
pyhitettyä muistoasi. 

Isä pappi Hypatios, | kantaen sydämessäsi Kristus Kuningasta, | jonka selvästi julistit 
yksiolennolliseksi Isän kanssa, | Sinä säteilit ihmeitten valkeutta | ja valistit koko maailman. | 
Lohikäärmeen Sinä surmasit || ja rukouksillasi avasit meille himot parantavien vesien virran.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Iloitse, Sinä koko maailman kerskaus, | iloitse, Sinä Herran temppeli! | Iloitse, Sinä varjoisa vuori! | 
Iloitse, Sinä suojapaikka! | Iloitse, Sinä kultainen lampunjalka, oikeauskoisten puhdas kunnia! | 
Iloitse, Maria, Kristus Jumalan Äiti! | Iloitse, Sinä paratiisi! | Iloitse, Sinä jumalallinen pöytä! | 
Iloitse, Sinä maja! Iloitse, Sinä kultainen manna-astia! || Iloitse, Sinä kaikkien toivo!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Sinut, Jeesus, vapaaehtoisesti ristille levitettynä, | aurinko kauhistui, maa järkkyi, | 
kalliot halkesivat ja haudat avautuivat peloissaan. | Kaikki voimat hämmästyivät, | ja kun Neitsyt 
Valtiatar näki Sinut, hän huusi valittaen: || Voi, mikä onkaan tämä näky?

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa 
koit hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit 
uskosi tähden aina verikuolemaan asti. | Rukoile, pappismarttyyri Hypatios, | Kristukselta Jumalalta 
|| pelastusta sieluillemme.

Aamupalveluksessa 

Pyhän kanoni (tropareita 4). 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

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

Troparit 

Kolminaisuuden  valkeuden  valistamana Sinä, Jumalassa  viisas piispa,  sait  
hyveitten kirkastamana  pienokaisesta asti ravinnoksesi uskon elävöittävää maitoa.
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Kaunistuksenasi ymmärrys ja armo Sinä, autuas Jumalassa viisas, hillitsit paastolla ja vaivannäöllä 
lihan halut ja koristit sielusi hyveillä. 

Säteillen loistavassa elämässäsi auringon tavoin Sinä, isä piispa, kirkastit Kristuksen koko kirkon 
ihmeittesi säteillä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, profeettain ennustukset saivat totisesti täyttymyksensä Sinussa, puhdas Jumalansynnyttäjä, 
sillä siemenettä Sinussa sikisi ja sinä synnytit Sanan.

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, viisas, tulit kirjoitusten kasvattamaksi elämän puuksi, jonka hedelmää ei tavoittele Eevan 
vihollinen. 

Sinä tukit jumalattomat suut kooten profeetallisesti veisuja Kristukselle kuuliaisissa rukouksissasi. 

Lähteellä Sinä viisaasti mursit viettelevän naisen tehden hänet ymmärtäväiseksi ihmeilläsi. 

Sinä, Hypatios, tulit jumalallisen Hengen huoneeksi, rukouksen kuvaksi, piispojen kerskaukseksi ja 
marttyyrien kunniaksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Seuraamatta äitiyden lakeja Sinä, puhdas, synnytit Lunastajan. Sinussa uudistuvat luonnon lait. 

Katismatropari, 4.säv. 

Vahvistaen uskon oppeja Sinä, pyhittäjä, | julistit, että Sana on Isän kanssa yhtä iankaikkinen ja  
yksiolennollinen. | Niin Sinä paimentaen laumaasi oikeauskoisesti saatoit häpeään Areioksen 
järjettömän ajatuksen. | Kun Sinä nyt olet siirtynyt Kristuksen tykö, || rukoile kaikkien meidän  
puolestamme.

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Jumalallisella synnytykselläsi Sinä, puhdas, | uudistit maasta syntyneitten himojen turmeleman 
kuolevaisen olemuksen | ja nostit kaikki kuolemasta turmeluksettomuuden elämään. | Sen tähden me 
kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, ylistetty Neitsyt, || niin kuin ennustitkin.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi nuhteeton Neitsyt, Kristus Jumalan Äiti, | miekka lävisti pyhän sielusi, | kun näit Poikasi ja 
Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. | Oi siunattu, älä lakkaa rukoilemasta, || että Hän antaisi 
meille rikkomusten anteeksiannon lahjan.
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4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinuun, isä, runsaana asettunut Hengen kirkkaus osoitti Sinut valopylvääksi, joka valistat maailman 
jumalallisilla opeilla. 

Sanojesi tyyneydellä Sinä laannutit epäjumalan talvimyrskyn ja nöyrällä elämälläsi kuihdutit 
jumalattomuuden röyhkeyden. 

Isä Hypatios, Sinä osoittauduit Kolminaisuuden tahrattomaksi kuvastimeksi, sillä Sinä halusit nähdä 
puhtaasi meidän Jumalamme tuntemisen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kuinka peljättävä ja ihmeellinen onkaan puhtaan raskautesi salaisuus! Sinä, nuhteeton, synnytit 
yliluonnollisesti oman Luojasi.

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 

Isä, Sinä pyrit nousemaan lepoon jumalallisen veden lähteelle ja kaipasit paratiisin aineetonta 
kauneutta, ja niille kukoistaville paikoille Sinä olet rakentanut leposijasi. 

Sinä, isä, harjoitit itseäsi aineettomassa näkemisessä ja teoissa, Sinä jätit aineelliset huolet sielun 
rasituksina, erämaissa Sinä vaelsit kuin niityllä ja sait rikkaudeksesi Hengen armon. 

Autuas isä, Sinä kasvatit laumaasi jumalallisten opetustesi ruoholla ja perustit kunnianarvoisia 
huoneita tarhoiksi. Niihin Sinä, isä, kokosit hengelliset laumasi ja pelastit ne harhaoppien pedoilta.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yksin Sinä, nuhteeton Neitsyt, synnytit neitseenä ja osoittauduit miehestä tietämättömäksi, sillä Sinä 
otit kohtuusi Isän aluttoman Sanan ja imetit Häntä. Peljättävä ihme! Sinä säilyit neitseenä ja uudistit 
luonnon rajat.

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."
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Troparit

Liekehtivään valoon syttynyt virta näytti Sinulle, pappismarttyyri Hypatios, tietä kulkiessasi yössä. Se 
kuvasi Sinun sielusi kirkkautta. 

Sinun kauttasi, oi Hypatios, ihmeitä tehden elämän antaja Kristus Jumala teki Sinun rukoustesi kautta 
veden parannusten aarteeksi muuttaen karvauden ihmeitten makeudeksi. 

Sinä, Hypatios, osoittauduit yliluonnollisten ihmeitten tekijäksi, ja saatuasi Jumalalta armon tulit 
parannusten lähteeksi, josta virtaa kaikille pelastuksen jumalallista vettä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minä rukoilen, oi puhdas, tempaa esirukouksillasi minut hirveistä vaaroista ja uhista ja pelasta minut, 
sillä Sinä olet murtumaton muuri, satama, suoja ja valtaamaton linnoitus

Synaksario 

Saman kuun 31:senä päivänä pyhä pappismarttyyri Hypatios, Gangrain piispa, taisteli. 

Säkeitä 

Kivellä ohimoon lyöden nainen surmasi Hypatioksen. Voi kurjaa naista! Kolmantenakymmenentenä 

ensimmäisenä tuli Hypatioksen elämästä loppu. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Akakiosta, Melitinen piispaa ja tunnustajaa. 

Säkeitä 

Taivaan enkelit valmistavat sijan kuolevalle Akakiokselle, maanpäälliselle enkelille. 

Samana päivänä muistelemme Persiassa kuolleita pyhiä marttyyreja piispa Avdasta, diakoni 
Benjaminia ja heidän kanssaan yhdeksää marttyyria, ynnä monia muita pyhiä, jotka vankilaan 
suljettuina tulivat hiirien ja kärppien syömiksi.

Säkeitä 

Korkeimman Sanan vahvistama Avdas kukisti jumalattomien voiman, kun hänen päänsä katkaistiin. 

Taistelukylvyn, nimittäin sauvan avulla Benjamin pääsi sielun kaikista rasituksista. 

Saatuaan kynsiinsä ruo'on yhdeksän miestä kirjoittautui marttyyreiksi. 

Eläinten ravintona marttyyrien lihat, ruokkivat onkalossa hiiriä ja kärppiä. 

Pyhä marttyyri Menandros surmattiin alastomana kivillä raahattuna. 

Amorionin kaupungissa syntynyt pyhittäjäisämme Blasios pääsi rauhassa loppuun. 

Miekka surmasi pyhät kolmekymmentä kahdeksan marttyyria, jotka olivat sukulaisia. 
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Pyhittäjäisämme Stefanos, ihmeidentekijä, pääsi rauhassa loppuun.

Heidän esirukoustensa tähden, Kristus meidän Jumalamme, armahda ja pelasta meidät. 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 

Kristus teki Sinut, piispa, sanomattomien ihmeitten tekijäksi, Sinä valistit maailman teoin ja sanoin ja 
opetit huutamaan jumalisesti: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Epätoivon leukoihin, epäuskon syvyyteen hukkunut, kunniattomiin himoihin langenneihin liittynyt 
sammutti katumuksen, mutta Sinä sytytit sen uskovaisille ja poltit Novatianuksen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme sanan Äitiä, puhdasta Jumalansynnyttäjää, meidän suojelustamme, sillä hänen 
kauttansa me poljemme maahan vihollisten hyökkäykset, ja me lausumme: Siunattu olet sinä, joka 
synnytit lihassa Jumalan.

8. veisu. Irmossi

"Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat ylistävät, || ja suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!"

Troparit 

Sinä, autuas, kannoit vilpittömästi verettömiä uhreja Kolminaisuudelle ja tulit itse Herran 
teurasuhriksi. 

Omalla verelläsi Sinä, jumalankantaja ja pappismarttyyri, värjäsit auliisti papillisen asusi ja sait 
kaksinkertaisen seppeleen. 

Kristuksen opetuslapsena ja Hänen esimerkkinsä mukaisesti Sinä kuollessasi rukoilit murhaajillesi 
pelastusta.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohdussasi sikisi sanoin selittämättömästi Sana, ja synnytettyäsi Sinä, Jumalansynnyttäjä, 
säilyit neitseenä. Kaikki Sinussa on yliluonnollista. 

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."
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Troparit

Kuvaten hyveissäsi Moosesta Sinä, isä, ylitit hänet ihmeissä. Sauvalla Sinä rohkeasti löit 
lohikäärmettä ja vedit sen ikään kuin koukussa kuninkaan kammioista ja poltit tulessa pahuuden 
välineenä. Niin Sinä vahvistit oikeaa uskoa. 

Murhanhimoisten Kristuksen tähden kivittämänä Sinä, viisas isä Hypatios, hukutit verivirtoihisi 
jumalattoman Novatianuksen Jumalan vastaiset opit ja julistit langenneille anteeksiantamusta. 

Oi maineikas piispa ja marttyyri Hypatios, seistessäsi kaikkien Luojan ja Herran edessä, älä lakkaa 
rukoilemasta meidän puolestamme, että Hän päästäisi kiusauksista ja ahdistuksista meidät, jotka 
vilpittömällä rakkaudella vietämme muistojuhlaasi ja ylistämme Sinua jumalallisin sävelmin.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitseestä syntynyt Luoja, paina alas vihollisten korskeus ja röyhkeys ja vääräoppisten aikeet ja 
vahvista Jumalana uskovaisten joukot ylentäen meidän sarvemme ja vahvistaen meitä uskossa, että 
voisimme kaikki Sinua suuresti ylistää.

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Virrelmästikiiroina päivän stikiira ja marttyyristikiira, Kunnia, nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira tai 
kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle. 

Tavanmukaiset kumarrukset, 1. hetki kumarruksineen, ja päätös. 




