
Heinäkuun 3. 
Pyhän marttyyri Hyakinthoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Hengen kuultava kirkkaus osoitti Sinut Kristuksen valtakunnan kuultavaksi kiveksi, | kun sinä, 
taistelijamarttyyri, vakaasti kilvoittelit uskon tähden, | torjuit jumalankieltäjien joukon ja sait heistä  
voiton. | Sen tähden me uskolla ylistämme Sinua kukistamattomana soturina. || Rukoile pelastusta 
meidän sieluillemme. 

Sinä sivuutit eksytyksen aallot Kristuksen voittamattoman oikean käden ohjauksessa | ja laskit 
hengelliseen satamaan täynnä loppumatonta tyyneyttä | ja saavutit katoamattoman kunnian, | 
Jumalassa viisas taistelijamarttyyri Hyakinthos. || Iloitessasi nyt iankaikkisesti rukoile pelastusta  
meidän sieluillemme. 

Omissa jäsenissäsi Sinä, viisas Hyakinthos, annoit kunnian kuolemattomalle Jumalalle | kuollen 
Hänen kuolemattomien lahjojensa tähden. | Sen tähden Hän osoitti Sinut osalliseksi kunniasta ja 
antoi Sinulle ainaisten tunnustekojen ja ihmeitten kunnian, | sillä Sinun arkkusi on kaikille 
pyhityksen lähde. || Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

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

Ketä sinä, kurja sielu, muistutat, kun et yhtään taivu katumaan, | kun et pelkää tulta, vaan pidät 
kiinni pahuudesta? | Nouse ylös, kutsu ainoa nopeaa puolustajaa ja huuda: | Älä lakkaa  
rukoilemasta Poikaasi ja meidän Jumalaamme, || että Hän päästäisi minut viettelijän ansoista. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Kun uuhi näki Karitsansa vapaaehtoisesti ristin puulle levitettynä, | hän huusi itkien ja äidillisesti 
valittaen: | Poikani, mikä on tämä outo näky? | Kuinka Sinut surmataan, oi pitkämielinen Herra, |  
joka jaat kaikille elämän ja annat ihmisille ylösnousemuksen? || Jumalani, minä ylistän suurta 
alentumistasi.

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 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Ylistän Sinua, marttyyri, kuultava kivi. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Pyydän ylistyksesi auttajaksi Sinua, marttyyriuden kiillottamaa jumalallisen temppelin 
kallisarvoista kiveä. 

Kunniakas marttyyri, jättäen maanpäällisen kunnian Sinä sait periä taivaallisen ja olet nyt 
seppelöitynä iankaikkisesti kaikkien Valtiaan kanssa. 

Miehuullisena asettuen vastustamaan eksytystä Sinä, voittoisa marttyyri, todistit nuoren ikäsi ja 
mielesi urheiden Kristuksen tähden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaikkien Luoja asettui Sinun kohtuusi, oi Jumalan Äiti, ja tuli meidän laillamme luoduksi ihmisten 
pelastuksen tähden. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, Kristuksen marttyyri, osoittauduit nuoreksi, jolla oli selvästi vanhuksen ymmärrys ja järki 
kaunistuksenasi. 

Käytyäsi loppuun taistojen ankaran tien Sinä saavutit marttyyriuden urotekojen kallisarvoisen 
maineen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Armoitettu, ohjaa esirukouksillasi taivaan nousuun ne, jotka jumalisesti uskovat Sinut 
Jumalansynnyttäjäksi. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 3.säv. 

Kirkon kalliina kivenä, jota säilytetään taivaan kammioissa | Sinä, kunniakas marttyyri Hyakinthos, 
nuhtelit kivien kumartajia | ja joit marttyyriuden maljan. || Rukoile, että Kristus Jumala antaisi 
meille suuren armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, | Sinusta tuli Sanan asumus. | Puhdista 
minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, || ja anna minulle, oi 
puhdas, esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv.

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Pelkäämättä hirmuvaltiaitten röyhkeyttä Sinä, autuas, osoittauduit jumalisuuden vaivannäön 
harjoittamaksi lainmukaiseksi taistelijaksi. 

Saatuasi taivaassa väritetyn hyasinttikivisen seppeleen Sinä, Jumalassa viisas, tulit otolliseksi 
karkeloimaan taivaallisen tavoin taivaallisten kanssa. 

Riemuitsevin mielin Sinä julistit jumalisuuden sanaa ja nuhtelit pelottoman mielen vahvistamana 
hirmuvaltiasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä Jumalan autuuttama, joka yksin sait ottaa vastaan Jumalan, pelasta ylistystäsi veisaavat kaikesta 
uhasta ja vaaroista. 

5. veisu. Irmossi

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: | Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Pukeutuneena Kristuksen antamaan kukistamattomaan voimaan Sinä, taistelija, nuhtelit raivoisaa 
hirmuvaltiasta. 

Otettuasi vastaan vapaaehtoisen kuoleman Kristuksen tähden Sinä, seppeleen kantaja, sait 
kuolemattoman kunnian. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, kunpa pääsisimme Sinun esirukoustesi avulla vihollisen ansoista kunnioittaessamme 
selittämätöntä synnytystäsi. 

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

Kärsiessään jumalattomien kidutuksia marttyyri iloitsi ja mielensä kärsimyksistä vapaan 
kärsimyksen vahvistaman voitti mielettömät kiiruhtaen esteettä kilvan asettajan tykö. 

Kirkkaan, punaisen, valitun hyasinttikiven tavoin Sinä, autuas, kirkastit jumalallisen majan tultuasi 
taistelun veren kautta talletukseksi esikoisten kirkkoon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinun kauttasi me saamme pelastuksen uhasta ja vaaroista ja Sinusta 
sanomattomasti lihaksi tulleen Jumalan Pojan jumalallisen valistuksen. 

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." 

Kontakki, 4.säv. 

Uskovaiset, sitokaamme tänään Hyakinthokselle seppele kuihtumattomista hyasinteista | ja 
huutakaamme suureen ääneen: || Iloitse, marttyyrien kunnia Hyakinthos! 

Iikossi 

Ylistäkäämme yli monien muitten marttyyrien kaupunkimme suojelijaa. | Kaupunkimme 
harjoituskenttänään hän huolehti omasta taistelustaan | aseenaan rohkeus ja kirveenään totuus, | jolla 
hakkasi maahan eksytyksen kasvin, | ja nyt hän innostaa meitäkin hyvän tekemiseen. | 
Huutakaamme siis hänelle: || Iloitse, marttyyrien kunnia Hyakinthos! 

Synaksario 

Saman kuun kolmantena päivänä muistelemme pyhää marttyyri Hyakinthosta, kamaripalvelijaa. 

Säkeitä 

Hyveet osoittivat Hyakinthoksen kiven kaltaiseksi, jonka verivirrat kiillottivat. 

Kolmantena Hyakinthos kuoli haavoittuneena nälkään. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Konstantinopolin arkkipiispaa 
Anatoliosta. 

Säkeitä 

Laskettuasi elämän lopussa Sinä, Anatolios, pääsit laskemattoman Auringon tykö. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Theodotosta, Theodotea, Diomedesta, 
Eulampiosta, Asklepiadesta ja Dolindoukhia. 

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

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

Troparit 

Omatessasi selvästi himotkin hallitsevan jumalallisen mielen Sinä, autuas, syljit rikollisten ruokaa 
ravintonasi jumalallinen sana ja huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä, Jumalassa viisas, kannoit itsesi pyhitettynä ja pyhänä uhrina Herralle vilpittömin sieluin ja 
puhtain mielin huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas ja siunattu Neitsyt, teit lopun ihmiskuntaa hallitsevasta kuoleman turmiosta, kun 
Sinussa sikisi meidän isiemme Jumala. 

8. veisu. 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 

Hirveästä ahdistuksesta ja vankeudesta Sinä pääsit paratiisin ihanaan avaruuteen näkemään pyhien 
valoisaa kirkkautta ja katselemaan Jumalan edessä olevia enkelikuoroja, jotka lakkaamatta huutavat: 
Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Sinä, taistelija, rakastit Jumalaa koko sielustasi veriin asti vastustaen syntiä. Sinä torjuit viholliset, 
sait kaunistukseksesi voittoseppeleen ja huudat nyt auliisti: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti 
ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Kuin jalo uhrilahja, kuin kuultava hyasinttikivi, kuin ihana purppura sinä tulit taivaallisen 
temppelin, kaikkeinpyhimmän, koristukseksi säteillen marttyyriuden ihanuutta ja huutaen 
lakkaamatta: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisesti Sinä synnytit meidän, ihmisten, tähden lihaan tulleen Jumalan aluttoman, Isän kanssa 
olevan Sanan, joka Isän tahdosta on kaiken saattanut olemattomuudesta olemiseen. Sen tähden 
oikeauskoisesti uskoen Sinut Jumalansynnyttäjäksi me ylistämme Kristusta kaikkina aikoina. 

Selittämättömästi Sinä synnytit Jumalan aluttoman Sanan sanallisen luonnon hyväksi. Hänen 
kauttansa me olemme vapautuneet tuhoavasta kuoletuksesta ja saaneet elävöittävän Hengen. Sen 
tähden me ylistämme Sinua, Neitsyt, totisena Jumalansynnyttäjänä kaikkina aikoina. 
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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." 

9. veisu. Irmossi

"Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, | Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen 
sanan kautta synnyttänyt totisen Jumalan, | Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, || me 
herkeämättömin kiitosvirsin ylistämme." 

Troparit 

Tee esirukouksillasi Herra armolliseksi kaikille, jotka uskoen ylistävät veisuin voittamatonta 
taisteluasi. Niin Sinä teit lopun epäjumalien petoksesta ja kirkastit totuuden sanan. 

Sinä, Hyakinthos, olet ihana näky enkelten sotavoimille Kristuksen tunnustuksen ja uskon veren 
taivaallisesti värjäämänä ja marttyyriseppeleen kaunistamana. 

Sinä olit kokonaan Jumalan pyhitetty astia, sillä vakaa kestosi hirmuvaltiaan aivon ja  
mielettömyyden edessä pyhitti ruumiisi ja sielusi. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Valtiatar, kuoleta minussa yhä elävä synti. Tee eläväksi sieluni kuoleutuneisuus sen totisen Elämän 
voimalla, joka syntyi Sinun kohdustasi sanomattomassa laupeudessaan meitä kohtaan, jotka 
hartaasti Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, | Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen 
sanan kautta synnyttänyt totisen Jumalan, | Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, || me 
herkeämättömin kiitosvirsin ylistämme." 

Palveluksen loppuosa, ja päätös. 
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