
Lokakuun 4. 
Pyhien joukkoon luetun isämme 

Hierotheoksen, 
Ateenan piispan muisto 



Ehtoopalveluksessa 
Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Kristuksen valoisa ja jumalallinen rakkaus kirkasti sielusi, | jumalisesti sytytti mielesi suloiseen 
valkeuteen | ja tulen lailla poltti kaikkinaisen aistien hekuman. || Se teki Sinut taivaallisen säteilyn 
kunniakkaaksi astiaksi. 

Oi Hierotheos, puheittesi suurenmoisuuden, viisaitten opetustesi sointuisan ja tarkan esityksen | ja 
tieteellisen mielesi hedelmä tunnetaan, || sillä se valistaa luoksesi kiiruhtavat ja tekee lukijat 
viisaiksi. 

Jumalallisissa asioissa suuri Dionysios | julisti uskovaisille jumalallisia näkyjä koskevaa loistavaa 
opetustasi | ja oppiesi yliluonnollisuutta. || Rukoile hänen kanssansa, että meidän sieluillemme 
annettaisiin rauha ja suuri armo. 

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

Oi veisuin ylistetty Neitsyt, | Mooses näki Sinussa toteutuneen salaisuuden profeetallisin silmin: | 
pensas ei palanut, vaikka olikin tulessa, | sillä jumaluuden tuli ei polttanut Sinun kohtuasi, oi  
Viaton. |  Sen tähden me rukoilemme Sinua, || että Sinä meidän Jumalamme Äitinä antaisit  
palvelijoillesi rauhan! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun Neitsyt näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi, | hän valittaen huusi Sinulle: | Oi 
suloinen lapseni, miksi kärsit vääryydellä? | Kuinka Sinä, joka olet ripustanut koko maan vesiin, 
riiput puulla? | Minä rukoilen: Älä jätä minua, Äitiäsi ja palvelijatartasi, yksin, || oi armorikas 
Hyväntekijä!

Tropari 4. säv.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsehillinnän opettajaksi asiain totuus osoitti Sinut 
laumallesi. | Sen tähden olet Sinä saavuttanut nöyryydessäsi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi 
rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Hierotheos, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän 
sielumme.
Esipaimenen yleinen tropari

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Minä kunnioitan 
valoakantavaa muistoasi, oi autuas. 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 

Kun näkemisen opettajanasi oli taivaan kävijä ja salaisuuksiin johdattaja, Jumalan valitsema 
Paavali, maailman pyydystäjä, niin Sinusta tuli Korkeimman salaisuuksien tuntija. 

Paavalin Hengen innoittama kieli, joka selvästi puhui Jumalan salaisuuksista, sait valtaansa Sinut, 
oi autuas, ja teki Sinutkin Jumalan saarnaajaksi. 

Hengellisen rakkauden lävistämänä Sinä puhuit ymmärryksellä jumalallisia sanoja kaikkien 
Valtiaalle ja niin toit esille pyhän Jumalan tuntemuksesi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt Valtiatar, Sinä tulit iankaikkisen valkeuden jumalalliseksi ja puhtaaksi astiaksi. Puhdista 
minutkin kaikkinaisten syntien tahroista ja saastasta. 

3. veisu. Irmossi

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Ilolla kokoonnuttuamme me kaikki kunnioitamme Sinut, pyhien kirjoitusten pyhää esittäjää ja 
jumalisuuden sanan saarnaajaa. Me ylistämme autuaaksi Sinua, oi autuas Hierotheos. 

Kiinteän pyrkimyksen ja jumalallisen rakkauden kautta Sinä ojentauduit kohti kaikkien 
Hyväntekijää, oi autuas, ja Hänen säteilynsä valisti Sinun mielesi ja kirkasti Sinun sielusi. 

Nimesi mukaisesti Sinä tulit pyhäksi ja jumalalliseksi. Sinä, mieleltäsi jumalallinen, osoittauduit 
pyhitetyksi uhrilahjaksi Kaikkivaltiaalle aikakausien Luojalle, ja nyt Sinä kaunistat taivaallista 
temppeliä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Häntä, joka on jumaluutensa luonnossa levittänyt taivaan ja ylläpitää koko maan piirin, kannoit 
Sinä ruumiillisesti sylissäsi, oi puhdas, ja Hän osoitti Sinut kaikkien uskovaisten tueksi. 

Irmossi 

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 3.säv

Sinä kastelit koko maailman opetuksellasi ikään kuin vedellä, | joka kumpusi hurskauden oppeja, | 
sillä Sinussa, oi Hierotheos, lepäsi elämän lähde Kristus. | Oi pyhittäjäisä, rukoile lakkaamatta, || 
että Hän lahjoittaisi meille suuren armon. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi, | vaan ihmiseksi 
tulleenakin pysyi Jumalana | ja säilytti Sinut, Äitinsä, synnytyksen jälkeen Neitseenä, | niin kuin olit 
ennen synnytystäkin. | Rukoile lakkaamatta, || että Hän lahjoittaisi meille suuren armon. 

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

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Jumalasta kertovilla puheillasi Sinä, autuas ja mieleltäsi jumalallinen Hierotheos, kirkastit 
uskovaisten joukot ja ilahdutit apostolien joukon, kun Sinä jumalallisen innostuksen vallassa 
veisasit: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Kaikin tavoin tulit Sinä, autuas, Jumalan valitsema pyhä julistaja, kokonaan Jumalalle pyhitetyksi, 
sillä Hänen edessänsä Sinä saarnasit Jumalan tuntemusta. Kaikki Sinut tunteneet pitivät 
ymmärtäväisesti Sinua jumalallisena veisaajana ja viisaana saarnaajana. 

Oi pyhä isä, kun Sinä nyt saat selvästi katsella jumalallista Jumalan totisessa näkemisessä, kaikkien  
entisten arvoitusten ja varjojen kadottua, rukoile pelastusta meille, jotka uskoen veisaamme: Kunnia 
olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohtuusi, oi puhdas, rajoittui rajoittumaton Jumala, sillä Sinä, ainainen Neitsyt, olit 
neitseyden kirkkauden kaunistama ja puhdas. Sen tähden me ylistämme Sinua totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi ja uskoen kunnioitamme Sinun Poikaasi. 

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 

Koska Sinä, autuas, elit apostolien joukon tavoin, Sinä sait heidän kanssansa olla läsnä pyhän ja 
puhtaan Jumalanäidin jumalallisesti nukkuessa. Hän synnytti meille ruumiillisesti Elämänantajan. 
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Sinä, autuas ja erinomainen, käsitit yliluonnollisesti selittämättömät näyt ja esirukoilijana kerroit 
niistä kaikille, jotka uskoen ottavat vastaan valistuksen ja halajavat ymmärtää Jumalan kiinteän 
tuntemuksesi. 

Sinä loistat yliluonnollisen valkeuden ihania säteitä, sillä viettäen aikasi puhtaudessa ja viisaasti 
tutkimalla jumalallista Sinä sait oppia tuntemaan salaisuudet, ja ohjasit monia jumalallisten 
todistusten tarkkuuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Luonnoltaan rajoittamaton Jumala, mieheksi tullut Sana, sikisi miehettä meidän ihmisten tähden 
Sinussa, oi Neitsyt, ja otti Sinun neitseellisistä veristäsi muodon ymmärryksen ja luonnon lait  
ylittäen. 

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."

Troparit 

Jumalallisesti Sinä, isä, tulit vihityksi jumalalliseen tietoon ja jätit sanasi meille selvästi uusiksi 
ohjeiksi, jotka valistavat sielumme pyhän tuntemiseen. 

Oi Jumalan autuuttama Hierotheos, Sinä tulit totisesti autuaaksi, kun Sinä puhtain sieluin rakastit 
Vapahtajan todella autuasta ja ainoaa rakastettavaa kauneutta. 

Sinä, oi Jumalan valitsema autuas, katselit jumalallisen kirkkauden hengellisten säteitten puhdasta 
valkeutta, ja osoittauduit osalliseksi niiden valkeudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me ylistämme Sinua ainoana totisena Jumalansynnyttäjänä, sillä sanomattomasti Sinä, 
kaikkeinpyhin Neitsytäiti, synnytit totisesti olevan Jumalan, joka persoonassaan yhdistyi lihaan. 

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, 8.säv. 

Me ylistämme Sinua, Ateenan piispaa, | sillä Sinun kauttasi olemme tulleet tuntemaan 
sanomattomia salaisuuksia. | Sinä osoittauduit Jumalan valitsemaksi veisaajaksi. | Oi autuas 
Hierotheos, rukoile, että meidät päästettäisiin kaikista lankeemuksista, || niin että huutaisimme: 
Iloitse, Jumalassa viisas isä! 
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Synaksario 

Saman kuun 4:ntenä päivänä pyhien joukkoon luetun isämme Hierotheoksen, Ateenan piispan 
muisto. 

Säkeitä 

Muinoin Hierotheos tuli Sinun papiksesi, ja nyt siirryttyään hän on liittynyt Sinuun, Sana. Koiton 
merkki peitti Hierotheoksen neljäntenä. 

Samana päivänä pyhän pappismarttyyrin, Kapitolioitten Petroksen muisto. 

Säkeitä 

Hengen terävänä miekkana Petros ei pelännyt miekan terävyyttä. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Domninan ja hänen tytärtensä Berinan ja Prosdoken muisto.

Säkeitä 

Kolme neitoa sai virran vedet elämän rikkeitten pesoksi. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Audaktoksen ja hänen tyttärensä Kallisthenen muisto. 

Säkeitä 

Miekan surmaamana Sinä, Herran marttyyri Audaktos, elät marttyyrien kanssa ja näet elävän 
Jumalan. 

Jumalan kauneutta katselee Kallisthene, jonka suojana oli Jumalan jumalallinen voima. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Ammun Egyptiläisen muisto. 

Säkeitä 

Jumalallinen Ammun kulki kilvoituksen kaitaa polkua ja saavutti nautinnon avaruuden. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien ja diakoneitten Faustoksen, Gaioksen, Eusebeioksen ja 
Khairemonin muisto. 

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

7. veisu. irmossi

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 
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Troparit 

Kun Sinä, autuas, kiiruhdit käsittämään kaikkeinpyhimmän, Sinä viisaasti hankit elämän puhtauden 
ja korkeimman jumalallisen näkemisen. Veisaten Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Sinun sanojesi ääni ja kirjoitustesi ihanuus ilahduttaa ne, jotka halulla niihin ryhtyvät. Ne opettavat 
veisaten huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Oi mieleltäsi jumalallinen, Sinä selvitit Jumaluuden ykseyttä, joka ilmenee persoonain 
Kolminaisuudessa ja jota veisuin ylistetään kolmessa persoonassa. Sinä lauloit ja veisasit: Kiitetty 
olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsytäiti, luonnon lakeja noudattamatta Sinä synnytit Hänet, joka hallitsee kaikkea 
näkyvää ja hengellistä. Häntä me veisuin ylistämme ja yhteen ääneen huudamme: Kiitetty olet Sinä, 
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 

Sinun puhtaassa sielussasi asustanut Pyhän Hengen kaikkivoimallinen vaikutus osoitti Sinut Jumalan 
valitsemaksi saarnaajaksi ja Jumalan julistajaksi. Papillisesti Sinä lauloit Lunastajan ylistystä ja 
uskoen veisasit: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 

Hartaasti Sinä tutkit Kristuksen taloudenhoidon sanomattomia salaisuuksia ja kirkkaasti Sinä ne 
ilmoitut korkein sanoin. Ja suloisesti sanasi punoen Sinä huusit lakkaamatta: Papit, veisatkaa, 
ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Autuuttava armo täytti Sinut jumalallisella innoituksella ja Jumalan tarkalla tuntemisella. Siten Sinä  
vuodatit virtoina opetuksia, jotka ilahduttivat apostolien kuorot. Heidän kanssansa Sinä nyt veisaat: 
Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, joka aviota tuntematta yliluonnollisesti synnytit elävöittämään kykenevän Jumalan, nosta 
ylös minun sieluni, joka on rikkomusten kuolettama ja myrkyllisen pureman vaivaama, niin että se 
saisi huutaa: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 

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." 
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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." 

Troparit 

Yliviisaan viisauden rakastajana Sinä, Hierotheos, sait iloiten vastaanottaa sen armolahjojen 
ihanan seppeleen. Taivaassa Sinä karkeloit kaikkien Luojan ympärillä ja rukoilet vaaroista 
pelastusta meille, jotka veisaamme ylistystäsi. 

Sinä pääsit ylhäisille, jumalallisille kartanoille ja asustat iankaikkisessa majassa. Enkeljoukkojen 
kanssa Sinä vietät juhlaa, riemuiten Sinä asustat apostolien joukossa. Heidän kanssaan Sinä 
riemuitset ja rukoilet jumalallista rauhaa meille, jotka uskoen Sinua kunnioitamme. 

Alati pyrkiessäsi kohti Jumalaa Sinä, isä Hierotheos, saavutit totisesti sen, minkä kajastusta 
kannoit jo maan päällä. Rukoile alati Jumalaa, että Hän antaisi armahduksen meille, jotka uskoen 
vietämme valoisaa ja pyhää muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikkien Luojan Äiti, rukoile äidillisellä uskalluksella Poikaasi, että Hän pelastaisi vangiksi 
joutuneet palvelijasi hirmuvaltiaan orjuudesta, tekisi lopun pahojen ihmisten parjauksesta ja 
antaisi rauhan ja pelastuksen meille, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

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." 

Eksapostilario, 3.säv. 

Kun Sanan Äiti siirtyi tuonpuoleiseen lepoon | niin Sinäkin, Hierotheos, | olit toisten apostolien 
kanssa || veisuin häntä saattamassa. 
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