
Elokuun 23 

Pyhän marttyyri Luppoksen muisto. 



Päätösjuhlan typikon 

1. Tämän kuun 23:ntena päivänä on päätösjuhla ja palvelus lauletaan, niin kuin 1, 2, 3 osoittavat,
paitsi ehtoopalveluksen parimioita, aamupalveluksen litaniaa, polyeleota, evankeliumia ja
synaksariota. Liturgiassa juhlan epistola ja evankeliumi. Ehtoollislauselmana ”Minä kohotan
uhrimaljan”.

2. Jos päätösjuhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa ja 6 juhlan stikiiraa, Kunnia, nyt, ”Jumalan Hengen valtaamat apostolit”.
Saatto, ”Oi Jeesus Kristus” ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt,
”Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt! Sinun lähtiessäsi”. Ylösnousemustropari kerran, juhlan tropari
kahdesti, ja päätös.

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa ”Jumala on Herra” jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Katismatropareina vuorosävelmän mukaiset troparit, joiden troparit
Jumalansynnyttäjälle korvataan juhlan katismatroparilla. ”Kiitetty olet Sinä, Herra”,
vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja juhlan
molemmat kanonit. 3:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja -iikossi, sekä katismatropari
”Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä, tapahtui suuria ihmeitä”. 6:nnen veisun jälkeen juhlan kontakki ja
iikossi sekä päivän synaksario. Katabasioina ”Jumalallisen kunnian täyttämä”. 9. veisu
ylistyslauselmineen, samoin kuin juhlapäivänä. Ylösnousemuseksapostilario kerran ja juhlan
eksapostilario kahdesti. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 juhlan stikiiraa, Kunnia,
”Sinun kuolemattoman poislähtösi hetkellä”, Nyt, ”Korkeasti siunattu”. Suuri ylistysveisu ja ”Tänä
päivänä”.

4. [Sunnuntain] Liturgiassa juhlan antifonit, 2:sessa antifonissa ”kuolleista ylösnoussut Jumalan
Poika”. Saaton jälkeen ”Tulkaa, kumartukaamme... kuolleista ylösnoussut”. Ylösnousemustropari,
juhlan tropari, ja kontakki ”Esirukouksissaan väsymätöntä Jumalansynnyttäjää”. Sunnuntai epistola
ja evankeliumi. ”Totisesti on kohtuullista” sijaan ”Me kaikki sukukunnat... Ihmisymmärryksen
ylittäviä ovat”. Ehtoollislauselma ”Minä kohotan uhrimaljan”. ”Me näimme”, ja päätös.

Päätösjuhlan jälkeen lauletaan taas katabasioina ”Mooses teki ristinmerkin” ja kontakkina ”Sinun 
pyhässä syntymisessäsi, oi Puhtain”. 

Tiedettäköön, että Athoksen, mutta myös Konstantinopolin luostarien vanhan järjestyksen 
mukaisesti päätösjuhla vietettiin vastan elokuun 28. päivänä. Näin lähes koko elokuu omistettiin 
Jumalansynnyttäjälle. 

Pyhän marttyyri Luppoksen tekstit elokuun 22. kohdalla. 

Synaksario 

Saman kuun 23:ntena päivänä muistelemme pyhää marttyyri Lupposta. 

Säkeitä 

Luppos oli orja, mutta miekan kautta tuli Kristuksen vapaaksi ystäväksi. 

Kahdentenakymmenentenä kolmantena miekan terä sai Luppoksen. 
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Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Eirenaiosta, Sirmionin piispaa. 

Säkeitä 

Mestatun Sirmionin piispan ruumis pestiin vuolaissa verivirroissa. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Eirenaiosta, Lugdunonin (Lyonin) piispaa. 

Säkeitä 

Eirenaios kiiruhtaa jättämään maan miekan kautta taivaallisen rakkauden vallassa. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Kallinikosta, Konstantinopolin patriarkkaa. 

Säkeitä 

Odottaessaan pysyvää nautintoa Kallinikos ei kammoksunut loppua. 

Samana päivänä miekka surmasi kolmekymmentä kahdeksan pyhää marttyyri Thrakiassa. 

Säkeitä 

Kolme marttyyrikymmenikköä kärsi miekan taistelutovereinaan myös yksi kahdeksikko. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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