
Kesäkuun 23. 
Pyhän marttyyri Agrippinan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Paljon taistellut Agrippina, | Sinä marttyyrien kallisarvoinen kaunistus, kirkon perustus, | neitseitten  
kerskaus ja ihmeitten ulappa, | Rooma tuo esille Sinut niin kuin niitty tuoksuvan ruusun, | joka 
levittää uskovaisten mieleen hyveen tuoksua || ja karkottaa armolla himojen pahan hajun. 

Kristus meidän Jumalamme | antoi Sinut Roomassa taisteltuasi Sisilialle kalliina aarteena. | Sinne 
tultuasi Sinä, autuas marttyyri, paljon taistellut Agrippina, | karkotit pahojen henkien kavalat joukot 
kaitselmuksellasi. | Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi || ja vietämme tänään taistelusi pyhää  
muistoa. 

Bassa ja Paula kantoivat harteillaan kaiken kantajan käskystä, | kulkien halki maitten ja merien,  
Sinua, marttyyri Agrippina, | joka teit pelättäviä ihmeitä jumalallisesta armosta. | Jumalan 
osoittamassa paikassa Sinä, kunniakas, || pääsit lepoon ja annat levähdyksen vaivatuille. 

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

Oi veisuin ylistettävä, minä rukoilen Sinua, | Kuninkaan puhdasta palatsia: | Puhdista minun mieleni, 
jonka kaikkinaiset synnit ovat tahranneet, | ja tee se ylijumalallisen Kolminaisuuden  ihanaksi 
asumukseksi, | että minä, Sinun kurja palvelijasi, || voisin pelastuneena ylistää Sinun voimaasi ja 
mittaamatonta armoasi.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi ihmisiä rakastava, | nähdessään Sinut ristille ylennettynä synnyttäjäsi lausui huutaen: | Kuinka 
Sinä, joka kaikkivaltiaana loistit minun kohdustani kärsimyksettä | ja päästit ihmisten  
tuomionalaisen luonnon tuomiosta, | kärsit vapaaehtoisesti? || Poikani, veisuin minä ylistän 
mittaamatonta alentumistasi.

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni, ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon (Jumalansynnyttäjän tropareita 
huomioimatta) on: Ylistän Kristuksen morsianta Agrippinaa. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä" 

Troparit 

Marttyyri Agrippina, karkota Sinulle korkeudesta loistaneen armon valkeudella minun 
tietämättömyyteni pimeys ja anna rukouksillasi minulle armo ylistää veisuin ihmeitäsi.
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Sinä, marttyyri, koitit totisesti aurinkoa kirkkaampana Kristuksen kirkon taivaalle ja kirkastit maan 
ääret taistojesi ja ihmeittesi sätein. 

Autuas marttyyri, rakastaen kuolematon, elämän antavaa Ylkää Sinä toit Hänelle taistosi 
huomenlahjaksi ja sait taivasten valtakunnan ja kuihtumattoman seppeleen. 

Jumalan autuuttama, puhdas Agrippina, Herrasi käden ohjaamana Sinä purjehdit halki 
jumalattomuuden epävakaan meren ja laskit ylhäisen kirkkauden satamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, totinen Neitsyt, joka synnytit Vapahtajan ja kannoit Häntä jumalallisessa sylissäsi, 
hajota sieluni pimeys ja valista se ylistämään Sinua. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sauvoin piestynä hän iloitsi murskaten niin jumalattomuuden luut, ja huusi: Kristus, mikään ei erota 
minua Sinun rakkaudestasi. 

Tuodaksesi esiin vihollisten alastomuuden Sinä, marttyyri, riisuit vaatteesi. Sen tähden Kristuksen 
antoi Sinulle katoamattomuuden vaatteen. 

Suu, joka puhui rikollisesti Sinua, lain mukaista Kristuksen marttyyria, vastaan, tukittiin, kun Sinä 
julistit Vapahtajan suuruutta. 

Jumalattomuuden palvelija, joka levitti ruumiisi maahan, pettyi, sillä Sinun mielesi oli levitetty 
Herran puoleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Totisesti on Jesajan ennustus toteutunut, sillä Neitsyt on synnyttänyt lihaksi tulleen elämän antajan 
ja meidän sielujemme Vapahtajan. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 4.säv. 

Rakastaen ihanaa Kristusta ja kaunistaen sielusi neitseydellä | Sinä tulit Hänen omaksensa 
moninaisten tuskien ja ahdistusten kautta neitseenä ja marttyyrina. | Sen tähden Hän soi Sinulle 
taivaan kammiot, | ja nyt Sinä, puhdas ja autuaaksi ylistettävä, || rukoilet Häntä Sinua  kunnioittavien 
puolesta.
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Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Me syntiset ja alhaiset | hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo | ja katuen syntejämme  
langetkaamme Hänen eteensä | huutaen sydämemme pohjasta: | Auta, oi Valtiatar, ja armahda 
meitä! | Älä viivytä; | me muutoin hukumme syntiemme paljouden tähden. | Älä palvelijoitasi 
palauta tyhjin käsin luotasi, || sillä Sinusta me olemme saaneet itsellemme turvan.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta  
Isästä, | näki Sinut ristillä riippumassa, hän huusi: | Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun 
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || 
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen.

4. veisu. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi  
Kristus!" 

Troparit 

Hän, joka täyttää itseään pelkäävien tahdon, päästi enkelin kautta siteistä ja kidutuksista Sinut, 
marttyyri, joka hajotat kaiken jumalattomuuden Kristus Ylkäsi rakkauden sitein. 

Agrippina, Sinä Kristuksen marttyyrien kaunistus, kuoletettuna Hänen rakkautensa tähden, joka on 
kuolettanut kuoleman koko voiman, Sinä vuodatat iäti virtaavaa armo ja parannat himojen 
kuolettamat. 

Ylkäsi rakkauden avulla ylittäen lihan kaikki halut Sinä kestit lujana lyömisen tuskat ja huusit: 
Kristus, kärsimysten jatkuminen ei erota minua Sinun rakkaudestasi. 

Kuka kuvaisi autuaan parin, Bassan ja siveän Agrippinan, miehuullisuutta, kun he taistelivat 
Kolminaisuuden rakkauden tähden? Niin he osoittivat selvästi epäjumalien voiman heikkouden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt Kuningatar seisoo nyt ihanassa kultapuvussa Poikansa Kuninkaan luona verrattomasti 
korkeampana kuin enkelit, jotka huutavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinussa asustava laskematon valkeus osoitti Sinut näkijöillesi ikään kuin yössä ihmeitten säteitä 
levittäväksi päiväksi. 
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Paimenen jälkiä seuraava tahraton karitsa kannettiin jumalallisesti Hänelle viattomana uhrina. 
Mielensä profetian valkeutta täynnä autuas Bassa sai ennustaa tulevasta ikään kuin läsnä olevasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, paranna sieluni sairaus, Sinä joka synnytit kaiken hyväksi tekevän hyvän Sanan.

6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Troparit 

Saatuaan Roomasta pyhän marttyyrin laskemattoman auringon tavoin säteilevän ruumiin Sisilia 
pelastui pahojen henkien hirveästä pimeydestä. 

Urheasti autuaat pyhät marttyyrit kantoivat kuoletettua elävöittävää ruumistasi, kuollen 
marttyyriutta odottaen jo ennen kuolemaa. 

Vihollisen miekat heikentyivät edessäsi, Agrippina, sillä kunniakkaitta taistojesi vivulla Sinä 
kukistit niiden röyhkeyden kuin perustuksettoman kaupungin. 

Verenvuototautinen paranee ruumistasi koskettamalla, spitaliset paranevat uskon kautta ja kaikki 
muutkin taudit pakenevat kun Sinun pyhää nimeäsi kutsutaan, oi marttyyri. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Gabrielin sanoja käyttäen me nyt huudamme Sinulle, viaton Neitsyt: Iloitse, Sinä ainoa siunattu 
Äiti! Iloitse, portti, joka kannat vanhurskauden Aurinkoa! 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Synaksario

Saman kuun 23. päivä muistelemme pyhää marttyyri Agrippinaa. 

Säkeitä 

Täynnä hirveitä lyöntihaavoja Agrippina tuli osalliseksi monista seppeleistä. 

Kahdentenakymmenentenä kolmantena Agrippina kuoli surmattuna. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja pappi Aristoklesta, diakoni Demetriosta ja lukija 
Athanasiosta.  
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Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala."

Tropari 

Kultaisen kyyhkysen tavoin ristin aseen suojaamana Sinä, marttyyri, tuhosit linnoitustasi yöllä 
lähestyneet agarenilaiset ja pelastit uskovaiset heidän murhanhimoltaan. 

Kärsittyään Kristuksen tähden moninaisia tuskia marttyyri sai Hänessä tuskattoman ja 
kuolemattoman lopun huutaen: Suuresti ylistetty ja siunattu olet Sinä, Herra, meidän isäimme 
Jumala. 

Nähdessään Sinun ihmeesi, Agrippina, Ihailtava ja ihmeteoissa säteilevä pappi ylisti Jumalaa ja 
veisasi riemuiten: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Neitseet, jotka kantoivat vakain mielin Sinun kärsimyksistä vapauttavaa ruumistasi, eivät tunteneet 
naisen heikkoutta huutaessaan Herralle: Siunattu olet Sinä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnytettyäsi Jumalan Sinä, nuhteeton, säilyit synnytyksen jälkeenkin neitseenä ja imetti äitinä 
maailman Ravitsijaa. Häntä veisuin ylistäen me huudamme: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Yö tuntui päivältä Sinun jäännöstesi kantajista, oi marttyyri, ihana tuoksu täyttä jokaisen paikan, 
joka otti Sinut vastaan, pahojen henkien joukot pakenivat kauhuissaan ja parannusten tulva virtasi 
niille, jotka korkeasti kunnioittavat Kristusta iankaikkisesti. 

Kunniakas marttyyri, rakastaen kuolematonta Ylkää Sinä seurasit Hänen mirhavoiteidensa tuoksua 
esikuvanasi Hänen kärsimyksensä ja kuolemansa, ja Sinä huusit: Herran luodut, veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Uskosi uupumattomana ja lamppusi veriöljysi kirkastamana Sinä, marttyyri, astuit iloiten 
taivaallisen riemun häähuoneeseen, ja huusit: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 

Halaten nähdä Herran ihanuuden ja käydä Hänen temppelissään sitä ajoit oman veresi vaunuissa ja 
veisasit Hänet saavuttaessasi: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa 
Häntä kaikkina aikoina. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Neitsyt, muinoin palaessaan palamattomana säilynyt pensas kuvasi edeltä 
synnytyksesi outoa salaisuutta, sillä Sinä kannoit jumaluuden tulta, mutta säilyit palamatta. Sen 
tähden me uskovaiset ylistämme Sinua veisuin iankaikkisesti. 

Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Kaiken tekijän viittauksesta Agathonike, Bassa ja Paula riensivät auliisti kohti marttyyriuden 
toteutumista havaittuaan totisesti hyväksi toiveensa täyttymisen. 

Oi neitsyt, joka asut taivaan kammioissa, katselet ennen näkemätöntä kauneutta ja nautit Jumalan 
kirkkaudesta, kirkasta ylistystäsi veisaavat. 

Agrippina, Sinun päähäsi pantiin armolahjojen seppele, sillä Sinä kävit tien loppuun ja säilytit 
uskon ehjänä. Vanhurskasten joukot ottivat Sinut iloiten vastaan. 

Ihana neitsytmarttyyri Agrippina, seistessäsi uskalluksella kaikkien aikojen alusta asti pyhien 
kanssa Herran valtaistuimen edessä, rukoile syntien päästöä ylistystäsi veisaaville. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt Maria, joka äitinä kannoit sylissäsi kaiken kantajaa, pelasta minut vihollisen kädestä, että 
voisin pelastuneen ylistää valtasuuruuttasi. 

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Palveluksen loppuosa, ja päätös. 
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