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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kuuluna elämässäsi ja marttyyrien joukossa suurena / Sinä, autuaaksi ylistettävä taistelija Hesykios, 
/  seisot  nyt  kunniassa  taivaallisen  voimien  kanssa  kaikkien  Kuninkaan  edessä.  /  Sen  tähden  me 
ylistämme uskolla urheita taistojasi // ja vietämme muistoasi kiittäen Hyväntekijää. 

Uskon kautta tultuasi Voimien Kuninkaan soturiksi / Sinä, kunniakas taistelija Hesykios, / kumosit 
rikollisten  hallitsijain  jumalattoman  käskyn  /  ja  valitsit  mieluummin  kuoleman  jumalallisen 
rakkauden tähden. // Sen tähden koko puhdas kirkko viettää muistojuhlaasi täynnä hyvää mieltä. 

Sinut, autuas Hesykios, / heitettiin virran vesiin ja niihin Sinä hukutit vihamielisen lohikäärmeen. / 
Nyt Sinä olet noussut taivaisiin asti saatuasi seppeleen /  ja seisot korkeimman halutun edessä, / oi 
Taistelija, // Sinä enkelten asuinkumppani ja jumalisuuden perustus. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Sinä  sijoitit  kohtuusi  sijoittumattoman,  /  joka  ihmisrakkaudessaan  tuli  ihmiseksi,  otti  Sinusta 
saviseoksemme ja selvästi teki sen jumalalliseksi. / Oi puhdas, älä nyt ylenkatso ahdistettua, / vaan 
ole armollinen // ja vapauta pian pahan kaikesta vihollisuudesta ja vahingosta. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään Sinut, oi Herra, ristiin naulittuna / Äitisi ja emosi hämmästyi ja huusi: / Mikä on tämä 
näky,  rakas  Poikani?  /  Näinkö  monia  ihmeitäsi  nauttinut  tottelematon  lainrikkojakansa  maksaa 
Sinulle? //  Mutta kunnia olkoon sanomattomalle alentumisellesi, oi Herra. 

Ehtoopalveluksen loppuosa tavan mukaisesti. 

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 kanonit järjestyksessään. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän suurta Hesykiosta. Iosef. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

"Minä  veisaan  Sinulle,  /  Herra  minun  Jumalani,  /  sillä  Sinä  veit  kansan  Egyptin  orjuudesta  //  ja 
hukutit faraon sotavaunut ja voiman." 

Troparit
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Oi Vapahtajan jumalallisen valkeuden kirkastama taistelija, täytä jumalallisella valkeudella meidät, 
jotka uskolla vietämme pyhän taistelusi muistoa. 

Autuas  Hesykios,  kokonaan  Vapahtajaan  nojautuen  Sinä  kärsit  Hänen  tähtensä  kuoleman  ja  sait 
jumalallisen elämän. 

Autuas Hesykios, Herran lakien suojaamana Sinä kärsivällisesti taistellen torjuit rikollisten kavalan 
hämmennyksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttäessäsi  Luojan  Sinä  säilyit  synnytyksen  jälkeenkin  neitseenä,  niin  kuin  olit  ennenkin 
synnytystä. Oi nuhteeton, rukoile, että Hän pelastaisi ylistystäsi veisaavat. 

3. veisu. Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. // Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Mielesi  ylhäällä  Jumalan  tykönä Sinä,  taistelija,  vastustit vainoojien  turmelusta aiheuttavaa valtaa 
kärsivällisesti taistellen. 

Rakastaen  vain  Kristuksen  rakastettavaa  kauneutta  Sinä,  autuas,  sivuutit  maailman  kauneuden  ja 
sidoit taistellen itsellesi vanhurskauden seppeleen. 

Ylistettävä  taistelija,  tuntien  yhden  Jumalan  Sinä  inhosit  monijumalaisuuden  epävakautta  ja 
kirkastuit marttyyriudessa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinuun  asti,  oi  pyhä,  kesti  kuolema,  sillä  Sinä  synnytit  kuolemattomuuden  lähteen  Kristuksen, 
ainoan ylen hyvän Jumalamme. 

Katismatropari, 3.säv. 

Sinä, autuas marttyyri Hesykios, / tulit Kaikkivaltiaan voittamattomaksi taistelijaksi, / kun et vainon 
aikana  säälinyt  lihaasi.  /  Niin  Sinä  virran  vesissä  surmattuna  hukutit  niihin  vihamielisen 
lohikäärmeen. // Sen tähden me vietämme iloiten jumalallista muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi  puhdas,  Jumalan  armoittama  Valtiatar,  /  käsittämätön  ja  ymmärryksen  ylittävä  on  Sinussa 
toteutunut peljättävä salaisuus,  / sillä kuvaamaton sikisi Sinussa /  ja Sinä synnytit Hänet puhtaista 
veristäsi  lihaan  pukeutuneena.  /  Oi  puhdas,  rukoile  Häntä  aina  Poikanasi,  //  että  Hän  pelastaisi 
meidän sielumme. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi Kristus,  kun  aviota  tuntematon  puhdas Äitisi  /  näki  Sinut  kuolleena puulta  riippumassa,  /  hän 
valitti  äidillisesti  ja  sanoi:  / Miten  maksoikaan  Sinulle  heprealaisten  laiton  ja  kiittämätön  rahvas
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saatuaan  nauttia  monia  suuria  lahjojasi,  oi  Poikani?  //  Veisuin  minä  ylistän  jumalallista 
alentumistasi! 

4. veisu. Irmossi 

"Sinä,  oi  Laupias,  /  nousit  ristille  rakkaudesta  kuvaasi  ja  kaltaistasi  ihmistä  kohtaan  /  ja  kansat 
alistuivat, // sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni." 

Troparit 

Autuas,  kunniakas  Hesykios,  mielen  urheudella  Sinä  asetuit  jumalatonta  hirmuvaltiasta  vastaan, 
joka käski Sinua uhraamaan epäjumalille. 

Suuri Hesykios, marttyyrien kaunistus, Sinut kannettiin ikään kuin viattomana uhrina Hänelle, joka 
suuressa armossaan uhrautui Sinun tähtesi. 

Herra  osoittautui  tueksesi  ja  voimaksesi  taistojen  aikana.  Sen  tähden  sinä,  autuas,  et  pelännyt 
ajallista kuolemaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nuhteeton  Neitsyt,  Sinä  kasvatit  tahrattoman  rypäleen,  josta  vuotaa  kaikille  kuolemattomuuden 
viiniä, ja osoittauduit synnytystuskista vapaaksi Äidiksi. 

5. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Autuas  Hesykios,  Sinun  aineeton  valkeutta  säteilevä  mielesi  hajotti  eksytyksen  monijumalaisen 
harhan. 

Autuas  taistelija,  kirkkaitten  ajatusten  ja  hyvän  nousemisen  jumaloittamana  Sinä  vältit 
jumalankieltämisen epävakauden. 

Sinä,  taistelija,  pääsit  rauhaan  jätettyäsi  hämmentävän  tietämättömyyden  ja  sait  jumalallisen  ilon 
vaivojesi ja tuskiesi palkaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yksin  Sinä,  nuhteeton,  olet  maan  päällä  synnyttänyt  taivaallisen  Jumalan  ja  Sanan,  jotka  koko 
luomakunta veisuin ylistää Luojanaan ja Herranaan. 

6. veisu. Irmossi 

"Profeetta  Joona,  /  joka  kuvasi  Herran  kolmipäiväistä  haudassa  olemista,  /  rukoili  meripedon 
vatsassa ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, // oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit
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Marttyyri  Hesykios,  kohotettuasi  sydämesi  rakkauden  Jumalan  puoleen  Sinä  tulit  virran  vesiin 
paiskatuksi ja niissä Sinä sait autuaan lopun. 

Nautinnon tulva otti Sinut, Hesykios, ansiosi mukaisesti vastaan, kun Sinä sait lopun virran vesissä, 
joihin hukutit pahojen henkien joukot. 

Hengen väkevällä voimalla sinä, autuas, poljit maahan kymmenettuhannet näkymättömät viholliset 
ja seppelöitynä voittajana tulit luetuksi enkelien kuoroihin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  asuttuaan  Sinun  pyhässä  kohdussasi Herra  tekee Kolminaisuuden  ihaniksi 
asumuksiksi ne, jotka totuuden uskoen nyt ylistävät Sinua autuaaksi. 

Jos on Suuri paasto, luetaan vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun 2:sena päivänä muistelemme pyhää marttyyri Hesykiosta, Senaattoria. 

Säkeitä 

Hesykios sukelsi vesivirtaan välttääkseen tulisen virran. 

Toisena Hesykios eteni taivaan satamaan. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Theodotosta, Kyproksen Kyrenian piispaa. 

Säkeitä 

Sinä, Theodotos, olit täynnä taiston arpia, vaikka Kristus ottikin Sinut rauhassa vastaan. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Kointosta, Ihmeidentekijää. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Nestoria ja Tribimiosta. 

Säkeitä 

Nestorin kaulan miekalla katkaissut antoi Tribimiokselle samanlaisen haavan. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Troadiosta  ja  hänen kanssaan kuningas Dekioksen 
aikana kuolleita marttyyreja. 

Säkeitä 

Troadios, jos et halua kuolla miekasta, et halua seppelettäkään. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän neitsyt Euthalian. 

Säkeitä 

Neitseydessä ihana neito alistui mestaukseen rakastaessaan Neitsytäidin Poikaa.
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Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit Andronikoksen ja Athanasian. 

Säkeitä 

Uskomme vakaasti Andronikoksen elävän kuolemattomuudessa kuoltuaan Athanasian kanssa. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Aabrahamin  lapset  /  polkivat  muinoin  maahan  tulenliekit  Baabelin  pätsissä  /  ja  riemuiten 
veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Nuorekkaasti  Sinä,  autuas  Hesykios,  taistelit  vihollista  vastaan  ja  kuistit  sen  voiman  huutaen: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Maan  äärestä  toiseen  kerrotaan  Sinun  miehuullisuudestasi,  marttyyri  Hesykios,  uroteoistasi  ja 
vakaasta uskostasi. 

Marttyyri  Hesykios,  kestävin  jäntein  Sinä  kuristit  taistoissasi  vastustajan  ja  sait  kunniakkaan 
kuoleman vesin tukahduttamana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttäessäsi  elämän  Sinä  herätit  eloon  kaikki  meidät,  jotka  olimme  synnin  kuolettamia.  Sen 
tähden me huudamme Sinulle: Aina ylistettävä olet Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt. 

8. veisu. Irmossi 

"Kaikki  Jumalan  teot  ja  koko  luomakunta,  /  kiittäkää  Herraa!  /  Ihmiset,  pyhittäjät  ja 
nöyräsydämiset, // veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä iankaikkisesti!" 

Troparit 

Miehuullisesti  Sinä,  kunniakas,  pukeuduit  taistoon,  sillä  Kristus  oli  auttajasi,  voitettuasi  perin 
pohjin Sinä sait tuhoutumattoman seppeleen ja nyt Sinä elät iankaikkisesti. 

Sinä,  viisas,  pysäytit  jumalankieltämisen  virrat  pyhissä  taistoissasi  ja  virtaan  heitettynä  sait  siellä 
lopun ylistäen veisuin Kristusta iankaikkisesti. 

Tultuasi  kunniakkaasti  eksytyksen  hallitsijaksi  Sinä,  kunniakas,  jätit  oleskelun  ja  korkean  arvon 
hallituskaupungissa ja liityit kaiken Kuninkaaseen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhitetty  profeetta  kutsuu  Sinua,  puhdas,  läpikäymättömäksi  portiksi,  jonka  kautta,  Luoja  kulki, 
niin kuin yksin tietää, jättäen sen taas suljetuksi, niin kuin se oli ennen synnytystäkin. 

9. veisu. Irmossi
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"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, / mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, 
/ synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. // Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Sinä, Hesykios,  osoittauduit  sielusi  ja  ruumiisi  muodolta  ihanaksi,  sillä Sinä  jätit  ajallisen  arvon, 
rikkauden ja kunnian ja seurasit yksin Kristusta liittyen marttyyrien joukkoihin. 

Viisas  Hesykios,  Sinä  murskasit  kadotuksen  epäjumalat  ja  halasit  mieluummin  kuolla 
väkivaltaisesti  voittaaksesi  tulevan  elämän  kaikkien  hyvin  taistelleitten  kanssa.  Sen  tähden  me 
uskolla ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalan  autuuttama Hesykios,  tänään  on meille  koittanut  Sinun muistosi,  ja  se  valistaa  kaikkien 
niiden sydämet, jotka tänään uskolla ylistävät kärsimyksiäsi, urheita taistojasi ja tuskiasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta,  oi  nuhteeton,  koitti meille Valkeus,  kaikkien  ainoa Herra,  kirkasti  jumalallisella  tiedolla 
kaikkien  sydämet  ja  poisti  tietämättömyyden  pimeyden.  Sen  tähden  me  kaikki  ylistämme  Sinua 
autuaaksi. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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