
Elokuun 22 
Pyhän marttyyri Agathonikoksen muisto. 



HUOMAUTUS

Tänä päivänä lauletaan myös pyhän marttyyri Luppoksen palvelus, koska 23:ntena päivänä on 
päätösjuhla. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Pyrkien kohti alkuhyvyyttä ja ymmärryksen ylittävää kauneutta Sinä, Agathonikos, | kävit iloiten 
Sinua odottaviin urheisiin taistoihin. | Vihollisen kanssa taistellen miehuullisesti Sinä paiskasit sen 
maahan | ja sidoit itsellesi voiton kirkkaan seppeleen, || ja nyt Sinä rukoilet ihmisiä rakastavaa 
ylistystäsi veisaavien puolesta. 

Viisauden kaunistama | Sinä vuodatit elävöittävää sanaa käännyttäen järjettömiä, | nuhdellen 
hirmuvaltiasta, tyynnyttäen monijumalaisuuden myrskyn | ja tukien uskovia pysymään 
jumalallisessa armossa. | Sen tähden Sinä kestettyäsi hirveät koettelemukset || riensit seppelöitynä 
ylhäiseen valtakuntaan. 

Kärsivällisen taistelusi veren vielä tihkuessa | Sinä pääsit Valtiaan eteen otollisena uhrina, puhtaana 
lahjana, | otollisena antina, pyhitettynä uhrilahjana ja täydellisenä, viattomana uhrieläimenä. | Oi 
taistelija Agathonikos, || varjele siis rukouksillasi kirkon täyteys rauhassa. 

Pyhän Luppoksen stikiirat, 4.säv. 

Autuas Luppos | teki jumalallisen Hengen lämmöllä lopun jumalankieltämisen ankarasta 
pakkasesta. | Miekan surmaamana hän vuodattaa parannusten vettä | ja virvoittaa armolla 
nääntyneet sielut. | Ylistäkäämme, me marttyyreja rakastavat, hartaasti häntä || erinomaisena 
esirukoilijanamme ja hartaana puolustajanamme. 

Kreikkalaisten epäjumalat Sinä upotit vesiin ja hämmästytit jumalankieltäjät, | jotka näkivät ihmeet, 
joita Sinä, autuas, teit uskon kautta. | Puoliyöllä seistessä Sinä sait jumalallisen peson korkeudesta | 
Jumalan antaessa Sinulle kunnian todellisena marttyyrina, || urheana timanttina ja enkelten 
seuralaisena. 

Taistelija Luppos, | koettaessaan silpoa Sinut viholliset silpoivat toisiansa, | ja nuolia ampuessaan 
haavoittivat toisiansa. | Luullessaan sahaavansa Sinua, autuas, he pimentyneinä vahingoittivat 
puuta, | sillä Sinua varjeli Herra, jonka tähden halusit kuolla, || Sinä meidän sielujemme esirukoilija 
ja enkelten seuralainen. 

Kunnia... 1.säv. Anatolioksen runo. 

Paljon taistellut Agathonikos, | sopivasti Sinä sait hyvän voiton nimen, | sillä jumalallisen 
rakkauden haavoittamana | ja kiellettyäsi epäjumalien petoksen ja hirmuvaltiaan eksytyksen | 
siirryit ihmeellisesti parempaan elämään. | Kun Sinulla siis kunniakkaana muistopäivänäsi on 
uskallus Herran edessä, || rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 
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Nyt... Juhlan stikiira. 1.säv. 

Niiden, jotka olivat omin silmin nähneet Sanan | ja itse olivat Sanan palvelijoita, | oli kohtuullista 
omin silmin nähdä myös hänen lihallisen Äitinsä kuolonuneen nukkuminen, | tämä Jumalan 
viimeinen salaisuus. | Sillä he eivät olleet ainoastaan Vapahtajana taivaaseen astumisen, | vaan 
myös Hänen synnyttäjänsäkin poismuuttamisen todistajia. | Sen tähden he jumalallisen voiman 
kuljettamina saapuivat kaikkialta Siioniin | ja olivat saattamassa taivaaseen menevää ja kerubeja 
korkeampaa. || Kumartakaamme mekin Neitseelle, sillä hän rukoilee meidän sielujemme puolesta. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Kaikkivoimallisen viittauksesta | maan ääristä tullut opetuslasten joukko || kokoontuu hautaaman 
Äitiä, Jumalansynnyttäjää. 

Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on!

Jumalan Morsian, Kuningatar ja Neitsyt, | valittujen kunnia ja neitseitten kerskaus || siirtyy 
Poikansa tykö. 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta.

Opetuslasten kuoro | on kokoontunut ihmeellisesti maailman ääriltä hautamaan || Sinun jumalallista 
ja tahratonta ruumistasi. 

Kunnia... 8.säv. 

Saatuasi nimesi mukaisen kutsun Sinä, marttyyri Agathonikos, | pyhitit itsesi hyvien aarteitten 
temppeliksi kaikkien Kuninkaalle. | Lain mukaisesti kidutuksissa taistellen Sinä kukistit hirveän 
Beliarin voiman, | ja saatuasi voittomerkin seisot nyt seppelöitynä korkeuksissa Jumalan edessä. | 
Älä lakkaa rukoilemasta Häntä || Sinua, marttyyrien kaunistusta, ylistävien puolesta. 

Nyt... Juhlan stikiira, 8.säv. 

Tänään neitseitten kuorot seisovat salaisesti Neitseen ja Äidin vuoteen ympärillä | ja ympäriinsä 
lentelevät vanhurskasten sielut ylistävät Kuningatarta. | Toisilla on huomenlahjanaan neitseys 
mirhan sijasta, | toiset taas tuovat ylistysveisua hyveeseen liittyneenä, | sillä sopiihan Jumalan Äitiä 
Kuningattarena saattaa kuninkaallisten hyveitten soihduin. | Tuokaamme mekin mukanamme 
puhdas elämä | ja menkäämme heidän kanssansa hautaamaan Jumalamme totista Äitiä || ylistäen 
yhteen ääneen häntä autuaaksi lauluin ja veisuin. 

Juhlan tropari, 1.säv. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnin jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Hän, joka synnyttäessään lihassa kaiken Luojan | osoittautui maan päällä taivaita avarammaksi, | 
siirtyy nyt maasta taivaisiin. | Nähdessään Sinut vanhurskasten sielut ja enkelten katselevat kuorot 
kantavat Sinulle, Kuningattarelle, || arvosi mukaista ylistystä. 
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Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnin jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Apostolien kautta maan jakaantunut kuoro | kokoontui Siioniin saattaakseen Jumalansynnyttäjän 
maan päältä synnyttämänsä Korkeimman tykö. | Taivasten ylimaalliset voimat kiiruhtivat yhdessä 
karkeloimaan ja huutamaan hengellisesti: | Iloitkaa, te taivaat, || ottaessanne vastaan Jumalan 
näkyväistä ja näkymätöntä hallitsevan Äidin. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Sitten juhlan ensimmäinen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 

Pyhän Agathonikoksen kanoni, jonka akrostikon on: Oikein on veisata Agathonikoksen tuskista. 
Josef. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

"Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, | joka on väkevällä käsivarrellaan tehnyt suuria ihmeitä | ja 
on pelastanut Israelin, || sillä Hän on ylistetty!" 

Troparit 

Oi pyhä, joka tulit Hyvän hyväksi seuraajaksi, tee hyväksi himojen pahentama sieluni ja anna 
minulle puhdas sana ylistääkseni muistoasi. 

Sinä, Jumalan innoittama marttyyri, tulit kaiken Tietäjän tietoon ja saarnasit Hänen lihaksi 
tulemisestansa kansojen edessä säikkymättä lihan kuolemaa. 

Sinä, paljon taistellut marttyyri, nostit sanallasi ylös langenneet ja osoitit heidän jumalisesti 
osallisiksi ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta kirkkaudesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun synnytyksesi suuri ihme, oi puhdas, ylittää kaikki ihmeet, sillä Sinä synnytät muuttumatta ja 
sekoittumatta lihan muotoon tulleen Kristuksen. 

Pyhän Luppoksen kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Sinua, kirkastettu marttyyri 
Luppos. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Oi Neitseestä syntynyt, | minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, || että kuoletettuani oman tahtoni voisin puhtauden 
harpulla soittaa Sinulle voittovirren." 

Troparit 

Sinä Kristuksen soturi ja urhea taistelija, valista illattomalla valkeudella minun sieluni ryhtyessäni 
veisuin ylistämään kirkasta ja valoisaa muistoasi, sillä Sinä seisot aina jumalallisessa valkeudessa. 
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Käyden marttyyriuden miehuullisiin taistoihin Sinä, viisas, tunnustit Jumalan, joka oli ilmestynyt 
maan päälle ja jumaloittanut ihmisluonnon. Hengen voimalla Sinä hävitit pakanoitten jumalat. 

Sydämesi täynnä elähdyttävää vettä Sinä, viisas, kuivatit jumalallisen virran tavoin petoksen 
juoksut. Uskolla Sinä kastelit ihmisten mielet kasvamaan taivaallista hedelmää. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi aviota tuntematon Valtiatar, Sinun sisimmästäsi nousi ihanana koittona Jeesus, kaikkien valistus 
ja jumala poistamaan monijumalaisuuden yön ja valistamaan maailman illattomalla kirkkaudella. 

3. veisu. Pyhän Agathonikoksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Vahvista sydämeni, | että aina täyttäisin Sinun tahtosi, oi kaikkivoimallinen Kristus Jumala, | joka 
olet vetten päälle toisen taivaan vahvistanut || ja olet maan vetten päälle perustanut." 

Troparit 

Mieleltään turhanaikainen luuli imarteluin kaappaavansa kavalasti Sinut, mutta sen vääristynyt 
mieli osoittautui turhaksi, sillä Sinä, marttyyri, olit lujasti valheettoman uskon perustuksella. 

Taistelija Agathonikos, purjehdittuasi halki ruumiin tuskien ja kipujen ulapan Kristuksen 
ohjaamana Sinä laskit riemuiten hengellisiin satamiin. 

Taistelija Agathonikos, Sinä huusit: Kohdatkoon minua tänään ruumiin silpominen, minä en pelkää 
miekkaa, kiehuvaa öljyä, tulta, petoja enkä kuolemaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka luonnoltaan on kuvaamaton, otti Sinusta, oi Valtiatar, meidän muotomme ja tuli 
ruumiillisesti kuvattavaksi ollen kahdessa olemuksessa kaksi tahtoineen. 

3. veisu. Pyhän Luppoksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt | ja monilapsinen synagoga on heikoksi tullut, | 
huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!" 

Troparit 

Nojautuen Hengen voittamattomaan voimaan Sinä, autuaaksi ylistettävä marttyyri Luppos, 
varustauduit miehuullisesti taistoihin ja kukistit eksytyksen korskeuden. 

Tietäen Sinut Kristuksen kärsimysten todistajaksi raaka vainooja luuli pettävänsä mielesi 
imarteluin, mutta tuo kavala pettyi. 

Kaikkivaltiaan soittaman Hengen lyyran tavoin Sinä kaiutit sointuisasti hirmuvaltiaitten edessä 
jumalallisen tiedon sävelmää tenhoten uskolla luoksesi kiiruhtavat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi puhdas, tietonsa mukaisesti asunut Jumala ei järkyttänyt neitseytesi salpoja, vaan antoi 
kaikille perustukseksi uskon järkkymättömän kallion. 

4



Irmossi 

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt | ja monilapsinen synagoga on heikoksi tullut, | 
huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!" 

Agathonikoksen katismatropari, 1.säv. 

Taiston kirkastamana kuin kulta pätsissä Sinä, viisas, | säteilet parannusten kirkkautta ja poistat 
armossa pahojen henkien pimeyden. | Sen tähden me kaikki vietämme pyhää muistojuhlaasi, oi 
Jumalan autuuttama marttyyri, || taistelija Agathonikos. 

Kunnia... Pyhän Luppoksen katismatropari, 4.säv. 

Puhdistaen sielusi silmät Sinä sait ottaa vastaan Kolminaisuuden valkeuden. | Sinä, Herran viisas 
marttyyri Luppos, | valistit pimeydessä olevat sielut jumalallisten sanojesi kirkkaudella. | Niin Sinä 
siirryit illattomaan valkeuteen ja rukoilet nyt lakkaamatta meidän puolestamme, || kun me uskolla 
kunnioitamme Sinua ja veisaamme ylistystäsi. 

Nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Julista, Daavid, mikä on tämä juhla, | jota Sinä veisuin ylistät psalmien kirjassa. | Neitseestä 
siemenettömästi syntynyt Kristus otti Kuninkaan tyttären, | Jumalan palvelijattaren Neitseen 
iankaikkisiin majoihin asumaan. | Sen tähden riemuitsevat äidit, tyttäret ja Kristuksen morsiamet ja 
huutavat: | Iloitse, Sinä, || joka siirryit taivasten valtakuntaan! 

4. veisu. Pyhän Agathonikoksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Profeetta Habakuk, | joka hengessään näki ennalta Sanan lihaksitulemisen, ennusti lausuen: 
"Aikojen kuluessa ja vuotten täyttyessä tulee tunnetuksi ennustus." || Kunnia olkoon voimallesi, oi 
Herra!" 

Troparit 

Jumalallisen uskon ase loistavana suojanasi Sinä, viisas, astuit marttyyrien kilpakentälle. 
Taistellessasi vihollista vastaan Sinä, marttyyritaistelija Agathonikos, voitit sen perusteellisesti ja 
poljit jalkoihisi. 

Sanojesi viisaudella ja pyhitetyillä teoillasi Sinä, Kristuksen marttyyri Agathonikos, hämmästytit 
viholliset, jotka koettivat taistella mielesi kärsivällisyyttä vastaan ja houkutella Sinut eksytykseen. 

Autuas, pyhitetty marttyyri Agathonikos, mielesi jumalallisen rakkauden polttamana Sinä et 
pelännyt jumalattomien tulta, ja syttyen hiilen tavoin poltit jumalankieltämisen aineen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, jota kerubit kantavat harteillaan, tuli jumalallisesti ihmisenä lihaksi Sinusta, oi puhdas, istui 
lapsukaisena Sinun sylissäsi ja oli pienokainen pelastaakseen kerran lapsekkuuteen langenneen 
ensiksi luodun. 
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4. veisu. Pyhän Luppoksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"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 

Autuas Luppos, ylittäen ihmisen heikkouden maalliset rajat Sinä kestit sauvojen iskut voimasi 
sauvana meidän Jumalamme pelastava risti. 

Taistelija Luppos, luottaessasi vuoren varmasti Herraan Sinä säilyit järkkymättömänä Jumalan 
avulla. Niin Sinä kestit jäsentesi murskaamisen ja nousit jumalallisen rakkauden kohottamana 
taivaaseen. 

Täynnä uskoa, viisautta ja armoa Sinä tunnustit lainrikkojien keskellä Jumalan Sanan, etkä 
välittänyt ammutuista nuolista, joita Kristuksen voima esti Sinuun osumasta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Viisauden syvyys, Jeesus, laskeutui Sinuun ikään kuin kaste havaittuaan yksin Sinut puhtaaksi, oi 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, ja Hän poltti jumalallisella armolla synnin tulvat. 

5. veisu. Pyhän Agathonikoksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Oi ihmisiä rakastava Valtias, | Kristus meidän Jumalamme! | Suo lähestymättömän valkeutesi 
valaista meidät, || kun me aamusta varhain riennämme täyttämään Sinun käskyjäsi." 

Troparit 

Kunniakkaana kaikkien lainantajan ja valtiaan Kristuksen, meidän Jumalamme lain marttyyrina 
Sinä panit viettelijän lakeja vastaan pelastavaisen lain. 

Nyt ylistetään autuaaksi kuuluksi ja maineikkaaksi marttyyriksi tullutta Agathonikosta, joka 
riemuitsee aina kirkkaasti taivaallisten voimien kanssa. 

Sinä, kunniakas, valitsit kuoleman elämän sijasta voittaaksesi tulevan, ainaisen ja iankaikkisen 
elämän. Sen tähden Sinä taivutit pääsi leikkaavan miekan edessä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nähden edeltä ihmeesi jumalallisessa Hengessä Jesaja huusi: Katso, Sinä, puhdas, olet kantava 
kohdussasi sijoittumaton lihaksi tulleena. 

5. veisu. Pyhän Luppoksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän 
kunniassa." 
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Troparit 

Viholliset uhkasivat leikellä Sinut palasiksi, oi viisas, mutta havaitessaan Sinut jumalallisten käskyn 
kautta turvassa varjeltuneeksi ja haavoittumattomaksi leikkasivatkin itsensä. 

Kohottaen sielusi silmät lohkeamattomaan vuoreen Sinä, kunniakas marttyyri, et järkkynyt 
karvaitten rangaistusten aallokossa vahvuutenasi jumalallinen voima. 

Verivirroillasi Sinä, taistelija, sammutit epäjumalien rovion, ja taistojesi tulella poltit kaiken 
eksytyksen pyhän Hengen sytyttämänä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kunnioittakaamme puhtain mielin puhdasta, jumalallisin teoin kaunistautuneina Jaakobin kunniaa, 
ja hartaasti ylistäkäämme häntä veisuin meidän Jumalamme Äitinä. 

6. veisu. Pyhän Agathonikoksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Profeetta Joonan tavoin rukoilen Sinua, oi Laupias, | nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja 
pelasta minut, kun huudan: | Kunnia olkoon Sinulle, || oi maailman Vapahtaja!" 

Troparit 

Sinä, viisas, taistelit kymmentuhantista hengellisten etiopialaisten joukkoa vastaan lihan 
heikkoudessa ja tulit liitetyksi kymmeniin tuhansiin henkipalvelijoihin. 

Miehuullisesti Sinä, taistelija, astuit marttyyriuden tietä ja teit pahuuden tiet ahtaiksi. Sinä saavutit 
taivaallisten henkien avarat asunnot. 

Viisas Agathonikos, hirveitten kärsimysten sulatusuunin kirkastamana kullan tavoin Sinä 
osoittauduit Kristuksen sinetin kantajaksi ja Sinut talletettiin jumalallisiin kammioihin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kristuksen synnytettyäsikin Sinä säilyit neitseenä, oi puhdas ja viaton. Sinä imetit kaikkien 
ravitsijaa. Outo on se ihme ja käsittämätön. 

6. veisu. Pyhän Luppoksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Sinä, ylistettävä, kestit vakaana lihan kidutukset kiduttaen rikollisten jumalattomia mieliä ja 
karvaasti ruoskien pahojen henkien joukkoja. 

Sinä, Jumalan innoittama, kaadoit ja jauhoit tomuksi jumalattomien jumalat, mutta pystytit itsesi 
jumalisuuden eläväksi pylvääksi ja miehuullisuuden kuvaksi. 

Kunniakas taistelija riemuitsi nauttien kidutuksista nähdessään hengessä seppeleet ja marttyyreja 
odottavan iankaikkisen kunnian. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinä synnytit Hänet, jonka Isä oli aluttomasti synnyttänyt ennen kaikkia aikoja, Sinä ravitsit 
rinnoillasi Ravitsijaa. Ymmärryksen ja sanat ylittävä on Sinun ihmeesi, oi puhdas. 

Irmossi 

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

Kontakki, 1.säv. 

Oi kunniakas Agathonikos, Sinä kannoit hyvää nimeä, | hylkäsit pahojen ihmisten kunnioittamat 
jumalat etkä pelännyt kidutuksia. | Sen tähden Sinä tulit hyvyyksien perilliseksi || ja sait 
kumppaneinesi ansiosi mukaan katoamattoman seppeleen. 

Iikossi 

Viisas Agathonikos, rukoile hyvää ja ihmisiä rakastavaa muuttaa [muuttamaan?] hyvyydeksi minun 
sydämeni pahuus | ja lahjoittamaan minulle sanat arvosi mukaisesti ylistääkseni veisuin taistojasi, | 
jotka kävit läpi Kristuksen, meidän Jumalamme uskon tähden. | Sinä, marttyyri, kaitsit joka puolelta 
paimenen tavoin laumaasi | ja sudet karkottaen ohjasit sen totuuteen huutaen rohkeasti: Me olemme 
kuin teuraslampaat. || Siispä me kuolemme saadaksemme katoamattoman seppeleen. 

Synaksario 

Saman kuun 22:sena päivänä muistelemme pyhää marttyyri Agathonikosta ja hänen kanssansa 
Zotikosta, Zenonia, Theoprepiosta, Akindynosta ja Seberianosta. 

Säkeitä 

Totuudellinen on Agathonikoksen nimi kuuluttaessaan hänen hyvää voittoaan miekasta. 

Kolme kidutuslaitteissa kärsivällistä teki tyhjiksi juonikkaan juonet. 

Miekan surmaama Seberianos luetaan mestattuihin marttyyreihin. 

Katso, meillä on uusi Kyrenaioskin, joka pakottamatta kantaa ristiä. 

Kahdentenakymmenentenä toisena miekka surmasi Agathonikoksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Anthousaa sekä piispa Athanasiosta, joka hänet 
kastoi, ja hänen palvelijoitaan Kharesimosta ja Neofytosta. 

Säkeitä 

Anthousan, Seleukian maasta kukkaan puhjenneen ruusun, korjasivat enkelten kädet. 

Vaikka miekka surmaakin minut, Athanasioksen, minut luetaan elävänä Kristuksen eläviin ystäviin.

Kaksi mestattua palvelijaa sai takaisin muinoin menettämänsä jalon syntyperänsä.
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Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit Eirenaioksen. Orin ja Oropsiksen. 

Säkeitä 

Miekan surmaama kolmikko peittää verimereensä eksytyksen kolmivaljakot. 

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

7. veisu. Pyhän Agathonikoksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Oi Vapahtaja, | tuli ei koskettanut eikä kiusannut pätsissä nuorukaisia. | Kaikki kolme veisasivat 
ikään kuin yhdestä suusta ja ylistivät lausuen: || Kiitetty on meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Sinä, kunniakas, tulit osalliseksi taivaallisesta kunniasta jätettyäsi kaiken maanpäällisen ja 
rakastettuasi koko sielullasi taivaan ja maan Herraa. Sen tähden me kunnioitamme uskolla pyhää 
muistoasi. 

Seuraten Kristuksen jälkiä, joka kärsimyksillään vuodatti kaikille uskovaisille kärsimyksistä 
vapauden, Sinä, marttyyri, kestit pilkan ja ahdistuksen sekä epäoikeudenmukaisen kuoleman antaen 
iloiten miekan katkaista pääsi. 

Kuolleille epäjumalille Sinä et osoittanut kunniaa palvellessasi kuolematon Jumalaa, joka ilmestyi 
meidän tähtemme kuolleena ja kuoletti eksyttäjän voiman. Sen tähden Sinä, viisas marttyyri, 
saavutit totisen elämän. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, oi puhdas, tuli Jumala ihmisenä jumaloittaen ihmisten saviseoksen ja tehden jumalallisesta 
luonnosta osallisiksi ne, jotka ylistävät Sinua totisesti autuaaksi naisten joukossa, oi puhdas ja 
siunattu. 

7. veisu. Pyhän Luppoksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Kaunistavien kärsimysten ihanuuden kirkastamana Sinä, kunniakas, kuvasit iloiten meidän 
tähtemme ristillä kärsineen kärsimyksiä jumalallisen valkeuden valistamana. 

Ihmeellisesti Sinulle vuodatettiin vettä taivaasta, joka valisti ja vahvisti Sinun sielusi huutamaan: 
Veisuin korkeasti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, isien Jumala. 

Sinä seisoit vihollisten keskellä horjumattoman linnan tavoin mielesi järkkymättä moninaisista 
kidutuksista. Niin Sinä, autuas taistelija, murskasit ylevästi eksyttäjän juonet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka yksin asuu taivaissa, valitsi yksin Sinut, oi puhdas ja siunattu, Jaakobin kauneuden, ja 
asetuttuaan Sinuun asumaan ei mitenkään järkyttänyt neitseytesi sinettejä. 
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8. veisu. Pyhän Agathonikoksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Papit, veisuin ylistäkää Luojana ja Herrana Häntä, | jota enkelit ja kaikki sotavoimat pelkäävät. | 
Nuorukaiset, ylistäkää, ja ihmiset, kiittäkää || ja suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Paikasta toiseen raahattuna Sinä, taistelija, pyhitit askelillasi maan. Taivuttaen pääsi leikkaavan 
miekan edessä Sinä jätit lihan ja yhdistyit Jumalaan. 

Sinä ylenkatsoit kaikenlaisen ruoskinnan ja lihan kiduttamisen palaen Jumalan rakkautta. Iloitsen 
Sinä tulit taistosi hyvin kestäneenä liitetyksi ylhäisiin kymmentuhantisiin joukkoihin. 

Lihattoman vihollisen voima on masennettu, sillä lihan heikkoudessa Kristuksen marttyyrit 
torjuivat sen Herran kaikkivaltiaan voiman vahvistamina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt Maria, Sinä aina siunattu, me kutsumme Sinua majaksi, pöydäksi, jumalalliseksi arkiksi, 
elämän mannaa kantavaksi astiaksi ja pyhäksi vuoreksi. 

8. veisu. Pyhän Luppoksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

Troparit 

Monien kidutusten jälkeen Sinä, autuas, taivutit kaulasi Jumalalle ja miekka katkaisi pääsi, mutta 
uskon kautta ikään kuin hurmiossa Sinä katkaisit rikollisten päät. 

Pahuudettoman karitsan tavoin Sinä antauduit vapaaehtoisesti teuraaksi kuvaten Jumalan Karitsaa, 
joka otti pois maailman synnin riitelemättä ja huutamatta. 

Sinun arkkusi on tullut kaikkinaisten tautien torjujaksi ja sielujen ilmaiseksi parantolaksi, sillä Sinä, 
maineikas Luppos, sait Jumalalta parannusten armon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Koko luomakunta ylistää Poikaasi, joka seppelöi meidät siunauksilla ja otti pois kirouksen, oi ainoa 
siunattu ja ylistetty, joka annoit armon meidän suvullemme! 

Irmossi 

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 
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9. veisu. Pyhän Agathonikoksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Ylistäkäämme kaikki Jumalamme puhtaana Äitinä valoisaa pilveä, | jolla kaikkien Valtias 
laskeutui taivaasta kuin kaste villaan | ja josta aluton meidän tähtemme || tuli lihaksi ja ihmiseksi." 

Troparit 

Viisas Agathonikos, luettuna apostolien pyhitettyihin kuoroihin, taistelijain yhtyeisiin ja pyhittäjien 
ja profeettain joukkoihin Sinä seisot nyt heidän kanssansa riemuiten seppelöitynä Kolminaisuuden 
edessä. 

Oi marttyyri, kuinka ihailtava olikaan intosi, kuinka vakaa uskosi, kuinka hyvä luottamuksesi 
Jumalaan, kuina kirkas elämäsi ja kuinka täynnä armoa kuolemasi, joka teki Sinut, taistelija, 
osalliseksi kuolemattomasta kunniasta. 

Jumalassa viisas Agathonikos, velvollisuutemme mukaisesti me ylistämme Sinua, Kristuksen 
karitsaa, pyhitettyä uhria, taistelijain kaunistusta, ihmeitten lähdettä, kirkon ihanaa koristusta ja 
uskovaisten vahvistusta. 

Nyt on meille koittanut pyhä muistosi, oi autuas marttyyri, joka pyhittää maailman. Me 
rukoilemme, että saisimme Sinun puoltosi, kun kunnioitamme rakkaudella Sinua, Agathonikos, 
Sanan hyvänä palvelijana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun minulla, riettaalla, on syntiä rakastava mieli, oikaisematon elämä, rikkonut sielu ja saastainen 
sydän, minä lankean eteesi, oi Valtiatar: Auta minua ja anna minulle oikaisu, ennen kuin kuoleman 
terä minut tavoittaa. 

9. veisu. Pyhän Luppoksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Sinä, ylistettävä marttyyri, ilmestyit kirkkaan tähden tavoin tuoden sanomaa Auringosta 
kadotuksen pimeydessä oleville, ja sen valistamina me osoittauduimme uskon kautta osallisiksi 
illattomasta päivästä. 

Tänään on meille koittanut Sinun muistosi aurinkoa kirkkaampana valistaen koko maan, hajottaen 
sielujen pilvet ja poistaen himojen synkeyden. Sitä me vuosittain vietämme juhlana. 

Ylhäinen Siion, valittujen kotikaupunki, on iloiten saanut ottaa vastaan Sinun henkesi. Esikoisten 
kirkko kirkastuu ja me uskovaiset kunnioitamme Sinua anoen pelastusta Sinun esirukoustesi kautta, 
oi Jumalassa viisas, autuaaksi ylistettävä Luppos. 

Jumalansynnyttäjälle

Valista sieluni Sinussa olevan valon säteillä, oi Jumalan Morsian! Nosta ylös minut, joka makaan 
kadotuksen syvyydessä, ja sorra alas viholliset, jotka aina ahdistavat sydäntäni ja ajavat minua 
himoihin! 
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Irmossi 

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

Eksapostilario, 2.säv. 

Viettäkäämme kirkkaasti Agathonikoksen ylen valoisaa muistoa, | jonka armo on yhdistänyt puhtaan 
Neitseen nukkumiseen. | Urheana hän saattoi hirmuvaltiaat häpeään taistellen vakain sieluin, | ja nyt 
hän seisoo iloiten Kristuksen edessä seppelöitynä || ja rukoilee meidän puolestamme, jotka häntä 
ylistämme. 

Ja juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Te apostolit, tultuanne eri tahoilta yhteen | haudatkaa ruumiini Getsemaneen, | ja Sinä, Poikani ja 
Jumalani, || ota minun henkeni vastaan! 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Neitsyt, maa sai siunauksen Sinun hautaamisesi kautta, || ja ilma pyhittyi Sinun ihmeellisesti 
noustessa luonnon lain mukaisesti kuolleena. 

Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on!

Saattaessaan veisuin kunniallista, Jumalan vastaan ottanutta ruumistasi | jumalalliset ystäväsi 
huusivat: || Valtiatar, minne olet menossa? 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta.

Turmelus ei voinut lähestyä Sinun ruumistasi, | vaikka se haudattiinkin luonnon lain mukaisesti. || Se 
pysyy turmeltumattomana. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Kaikki maasta syntyneet, | kiiruhtakaamme auliisti hautaamaan ruumiittomien kanssa || 
luomakunnan Luojan synnyttäjä. 

Aamupalveluksen loppu tavan mukaisesti, ja päätös. 

12




