Tammikuun 30.
Pyhän pappismarttyyrin, Rooman
paavi Hippolytoksen muisto
Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.1.2007

Hänen palveluksensa veisataan ehtoojälkeisessä palveluksessa. Ehtoo ja aamupalveluksessa
lauletaan kolmen pyhän piispan, Basileios Suuren, Gregorios Teologin ja Johannes
Krysostomoksen palvelus. Ehtoonjälkeisessä palveluksessa pyhän Hippolytoksen palvelus.
Kanoni, munkki J ohanneksen runo.
1. veisu. 4.säv.
(4.säv. säkeet 13,L)
"Sodassa väkevä heitti mereen faraon sotavaunut / ja hänen voimansa. / Veisatkaamme Hänelle uusi
virsi, / sillä Hän on suuresti ylistetty."
Troparit
Tulkaa, ylistäkäämme marttyyriveisuin pappismarttyyria, jonka näemme kirkkaasti säteilevän
armoa, ja ylistäkäämme aina Kristusta.
Kristus antoi hoitoosi sanallisen lauman ja Hänen esikuvansa mukaisesti Sinä, isä, panit henkesi
alttiiksi sen puolesta. Niin Sinä sait kaunistukseksesi kaksinkertaisen seppeleen.
Jumalan käskystä olit Sinut, Hippolytos, voideltu pappeuden iloöljyllä, ja sinetiksesi sait
marttyyriveren.
J umalansynnyttäjälle
Mooses näki Siinain vuorella tulessa palamattoman pensaan, joka kuvasi Sinua, Neitsyt, sillä vaikka
synnytit Jumalan, jumaluuden tulen kirkkaus ei Sinua polttanut.
3. veisu. Ir mossi
(4.säv. säkeet 13,L)
"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. / Sen tähden on
sydämeni vahvistunut Herrassa."
Troparit
Sinä paimensit sanallisia karitsoita, ja karitsan tavoin uhrauduit lampaittesi puolesta esikuvanasi
Esipaimen ja Jumalan Karitsa.
Jumalan innoittamana Sinä, Hippolytos, juotit sanallista maitoa paimennettavillesi, ja iloiten Sinä
joit Kristuksen marttyyriuden maljan.
Johtaen jumalisuuden puolesta taistelevien joukkoja Sinä astuit marttyyriuteen ylistäen yhtä
Jumalaa, Isää, Poikaa ja jumalallista Henkeä.
J umalansynnyttäjälle
Iloitse, aviota tuntematon Äiti, joka otit kohtuusi Jumalan, Sanan, ja synnytit Hänet lihaksi tulleena
Jumalana ja ihmisenä.
Katismatropari, 1.säv.
Sinä, piispa Hippolytos, osoittauduit iäti loistavaksi maailman valistajaksi,/ joka valistat

jumalallisten sanojesi salamin meidän mielemme./ Sen tähden me kaikki vietämme tänään iloiten
pyhää ja jumalallista muistoasi / ja uskolla sitä kunnioitamme.
4. veisu. Ir mossi
(4.säv. säkeet 13,L)
"Oi Kristus Jumala, / ennalta julistaessaan Sinun tulemisestasi maan päälle, / profeetta huusi iloiten:
/ Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!"
Troparit
Monimuotoinen on Sinun hyveittesi jumalallinen punos, sillä paimenena ja marttyyrina Sinä,
Hippolytos, olet saanut Jumalalta kunnian ja nyt Sinä iloitset suuresti Hänessä.
Sinä ylitit Abelin uhrilahjan, sillä Sinä kannoit Jumalalle sanallisia lampaita ja iloiten vuodatit
Herralle oman veresi.
Hengen kautta torjuen harhaoppisten itsepetoksellisen mielettömyyden Sinä, autuas, tulit auliista
Herran erinomaiseksi pappismarttyyriksi.
J umalansynnyttäjälle
Kun enkelit näkivät Jumalan Pojan tulevan Sinun kohdustasi, oi puhdas Neitsyt, he lausuivat
iloiten: Kunnia olkoon Sinun synnytyksellesi, oi Valtiatar!
5. veisu. Ir mossi
vig.s.184.
"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / käännyttäen pois
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, / jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat."
Troparit
Sinä, Hippolytos, tulit totisesti marttyyriksi pappien joukosta ja piispaksi marttyyrien joukosta, ja
nyt Sinä säteilet kaksinkertaista armoa.
Kullassa loistavat kivet pääsevät kunniaansa, niin kuin Sinun piispuudessasi, oi Hippolytos,
taistelun kirkkaus.
Jumalallisesta armosta Sinä, oi marttyyreista parhain, kumosit jumalisesti pakanalliset tarut ja
heprealaisten lakia rikkovan eksytyksen.
J umalansynnyttäjälle
Sinä, oi Jumalan Morsian, olet meille murtumaton suojavarustus vihollisia vastaan. Sinusta me
olemme saaneet itsellemme pelastuksen ankkurin ja toivon.
6. veisu. Ir mossi
vig.s.186.
"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon kautta
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä / Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla
verellä."
Troparit

Jumalan ja ihmisten välimiehenä Sinä uhrasit Vapahtajalle kiitosuhrin pyhittäjien kirkossa, ja
auliisti Sinä edes kannoit sielusi veren kautta.
Hengen kautta Sinä, pappismarttyyri, sait Jumalalta runsaat armolahjat suun avatessasi, ja
kiitollisena Sinä surmattuna tarjosit itsesi uhriksi.
Kuinka jumalallinen onkaan toivossa pysyneitten taistelijasi joukko, oi Kristus, sillä he pitivät
kuolemaa parempana, kuin nautintoa täällä ja suloisempana kuin elämää.
J umalansynnyttäjälle
Oi kaikkia ihmeitä uudempaa ihmettä! Neitseen kohdussa sikisi ilman miestä kaiken hallitsija, eikä
tila käynyt Hänelle ahtaaksi.
7. veisu. Ir mossi
(4.säv. säkeet 13,L)
"Suuresti ylistetty Herra, / joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, / joita
kohtasi oikea tuomio. / Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala."
Troparit
Marttyyriuden ja pappeuden sätein Sinä, pappismarttyyriksi osoittautuneena, valistat ne, jotka
muistojuhlassasi huutavat: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Kun Sinä, isä, näit edessäsi ennalta tietämäsi marttyyritaiston, Sinä huusit iloiten: Siunattu olet
Sinä, meidän isäimme Jumala.
Tulisen rakkauden voimalla marttyyriuden kidutukset kärsivällisenä kestävä Hippolytos huutaa
uskalluksella: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
J umalansynnyttäjälle
Ylistäkäämme arvonsa mukaisesti Jumalansynnyttäjänä veisuin ylistettyä Valtiatarta, sillä
synnytystuskitta ja yliluonnollisesti hän kantoi kohdussaan muuttumattoman Jumalan, joka
laupeudessaan tuli ihmisten keskuuteen.
8. veisu. Ir mossi
(4.säv. säkeet 13,L)
"Nuorukaiset, veisuin ylistäkää Kristusta Jumalaa, / joka ilmestyi enkelin muotoisena tulisessa
pätsissä veisaaville! / Papit, kiittäkää ja ihmiset, / korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!"
Troparit
Kuinka sulorasvaa tiukkuva onkaan uhri! Hyvä paimen tarjotaan lampaan tavoin Kristukselle, ja
hän huutaa: Papit, kiittäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Oi Kristus, marttyyriseppeleessä säteilevä piispa on koittanut kirkossasi ja iloiten hän huutaa:
Nuorukaiset, veisuin ylistäkää ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Kuolemantuomion saatuaan Kristuksen taistelija Hippolytos huusi iloiten: Nuorukaiset, kiittäkää
Kristusta, ja ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!

J umalansynnyttäjälle
Nuorukaiset, veisuin ylistäkää Neitsyttä, joka synnytti maailmalle ilon, sanomattomasti ja
siemenettä siinneen Kristus Jumalan. Ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
9. veisu. Ir mossi
Tenppeliinkäynnin juhlan 9.veisu:
"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: / Jumala tuli Sinun kupeistasi. / Hän ilmestyi maan
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. / Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä."
Troparit
Kunniakkaana pappismarttyyrina Sinä kirkastit Kristuksen kirkon kaksinkertaisella loisteella ja
ilahdutat veisuin Sinua ylistävien sydämet. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua ansiosi
mukaisesti autuaaksi.
Sinä, autuas, vuodatit Kristuksen kirkolle opetusten lähteen ja kannoit marttyyriuden verivirran
Jumalalle. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua ansiosi mukaisesti autuaaksi.
Sinä, Jumalan julistaja, opetit kumartamaan yhtä Jumalaa Kolminaisuudessa, kaiken näkyväisen ja
näkymättömän luodun Luojaa, ja Sinä sait kaunistukseksesi marttyyrikruunun.
J umalansynnyttäjälle
Säteilevä enkeli tuli tykösi ja kohdatessaan neitseytesi kirkkaan säteilyn unohti oman kunniansa ja
lausui peljäten Sinulle: Iloitse!
Stikiirat, 1.säv.
(14,L)
Saatuasi pappeuden armon Sinä, Jumalassa viisas isä Hippolytos, / valistit kaikki jumalallisin
opetuksin, / ja pyhin kirjoituksin selvitit loistavasti meille // profeettain niissä olevia jumalallisia
sanoja.
Oi autuaaksi ylistettävä Hippolytos, / jumalallisen tunnustuksen seppele kaunistuksenasi ja
papillinen asusi verivirtojen värjäämänä / Sinä pääsit kirkkaana ja ihanana // Kuninkaan, Herran ja
Luojan eteen.
Kunnia... 1.säv.
Kun Sinulla, autuas, on uskallus Kristus Vapahtajan edessä, / niin pelasta otollisilla rukouksillasi
kaikki / uskolla Sinua kunnioittavat vaaroista, / kiusauksista, hirveistä tilanteista, // himoista,
rikkomuksista ja hädästä.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 1.säv.
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, / karkota suojelevalla sauvallasi kurjan sieluni kimpusta petomaiset
himot, / ohjaa elämääni rauhassa // ja lue minut valittujen lampaittesi pyhään laumaan.

Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.1.2007

