
Huhtikuun 16. 
Pyhien naismarttyyrien Agapian, 

Irinian ja Hionian muisto 
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Ehtoopalveluksessa 
Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Puhtaat neitseet, te puhtaitten hyveitten nimien kantajat | ja hyveissä kasvaneet, | miehuullisesti te 
saavutitte jumalisuuden huipun ja nousitte taivaaseen, | jossa nyt rukoilette, || että Kristus antaisi 
meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon.  

Nuoret neitseet, selvästi te omasitte taidolla esiäiti Eevan halun jumaloitua, | sillä vakaasti Jumalaa 
kohti pyrkien te jumaloiduitte | ja tulitte täyteen jumalallista näkemistä. || Rukoilkaa nyt, että 
meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo.  

Urhein mielin he, urhoolliset, | seurasivat Kristuksen jalkoja ja polkivat maahan väkevän, | joka 
kerran kavalasti petti Eevan. | Saatuaan siitä täydellisen voiton he rukoilevat nyt, || että Kristus 
antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi veisuin ylistetty, | paranna kavalien himojen hirveästi sairastuttama sieluni, | sillä Sinä synnytit 
Kristuksen, kaikkien parantajan  ja Vapahtajan, |  joka parantaa kaikki  heikkoudet, | joka haavoitti  
perkeleen kavaluuden || ja vapahti meidät kuolemasta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun Neitsyt näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi, | hän valittaen huusi Sinulle: | Oi 
suloinen lapseni, miksi kärsit  vääryydellä? | Kuinka Sinä, joka olet ripustanut koko maan vesiin,  
riiput puulla? | Minä rukoilen: Älä jätä minua, Äitiäsi ja palvelijatartasi, yksin, || oi armorikas 
Hyväntekijä! 

Tropari, 5.säv. 

Oi Kristus Jumala, Sinä ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, | joka olet lahjoittanut meille 
valloittamattomaksi muuriksi pyhien marttyyriesi ihmeet, | hajota heidän rukoustensa kautta 
pakanoiden juonet || ja vahvista hallitsijaimme valtikka. 

Aamupalveluksessa 
Päivän kanonit, ja pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kannan  Kristuksen marttyyreille  
jumalallisen sävelmän. Joosefin runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kaikki ihmiset, veisatkaamme voittoveisu Herralle, | joka Punaisella merellä hukutti faraon, || sillä 
Hän on ylistetty!" 

Troparit 

Herran marttyyrit, rukoilkaa nyt minulle armoa taivaasta ylistääkseni maan päällä teidän valoisaa 
juhlaanne. 
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Repäisten jumalallisessa Hengessä lihallisen pyrkimyksen kahleet neitseet liittyivät jumaluuden 
voimalla Kristukseen.  

Muinoin Beliar pystyi pettämään Eevan, mutta nyt se on joutunut häpeään teidän jalkojenne 
maahan polkemana, oi puhtaat marttyyrit.  

Neitseet, jotka palvelivat puhdistettuine ruumiineen Neitseestä esiin loistanutta Sanaa, iloitsevat nyt 
Hänen kanssansa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Selittämättömästi Sinä synnytit Hänet, joka on syntynyt Isästä virtauksetta, ja rinnoillasi Sinä, 
Valtiatar, ravitset kaikkeuden ravitsijaa. 

3. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua."

Troparit 

Jumalallisesti viljellyt jumalallisen Hengen sateen kastelemat neitseen kantoivat marttyyriuden 
tähkän.  

Rakastaessaan näkymätöntä enemmän kuin näkyvää he saivat voiton näkyväisistä ja 
näkymättömistä pahoista hengistä.  

Hengen jumalallisen tulen sytyttäminä te ette pelänneet tulta. Sen tähden teistä kumpuaa 
parannusten jumalallista virvoitusta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Valtiatar, joka siemenettömällä synnytykselläsi kirvoitit Adamin kahleet, repäise rikki minun 
rikkomusteni hirveä käsikirjoitus. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Katismatropari, 8.säv. 

Herralle jumalallisesti kihlattuina te, voittoisat neidot, | toitte Hänelle myötäjäisinä verenne ja 
kuolemanne. | Lakkaamatta sanomattoman valkeuden täyttäminä te saavutitte ansionne mukaisesti 
jumalallisen häämajan. | Sen tähden me vietämme hengessä pyhää ja puhdasta muistoanne, | 
ylistämme Vapahtajaa ja huudamme uskoen: | Rukoilkaa Kristus Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne. 
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Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Sinun kohdussasi, oi Jumalan Äiti, sikisi Sinua polttamatta Viisaus ja Sana, | Sinä synnytit maailmaan 
maailman valtiaan ja kannoit sylissäsi aiken kantajaa, | kaiken ravitsijaa ja luomakunnan Luojaa. | 
Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi pyhä Neitsyt, | että pääsisin rikkomuksistani, kun joudun Luojani 
kasvojen eteen. | Oi puhdas Valtiatar ja Neitsyt, anna silloin minulle apusi, || sillä Sinä, ylistettävä, 
voit tehdä sen, mitä haluat.

Tai kärsimysstikiira (-tropari?) Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma  riemuitsee saadessaan lunastuksen, mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni ristiin-
naulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon syvyys ja 
hyvyyden lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi! 

4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Jumalallisen rakkauden edessä kaikonneet ruumiin rakkaudet tekivät Kristuksen neitseet Hengen 
asumuksiksi.  

Jumalassa viisaasti yksimielisinä te asetuitte vastustajia vastaan, saitte jumalallisen voiton ja tulitte 
otollisiksi saamaan jumalalliset seppeleet.  

Ainaisten neitseitten autuas kuoro kannettiin tulessa paistettuna tuoksuna Neitseestä koittaneelle.  

Pyhästi, ilman riitaa, ilman huutoja, vaan vapaaehtoisesti kuoleman valinneina teidät, puhtaat, vietiin 
teuraaksi niin kuin pahuudettomat lampaat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, koko luomakunnan pyhä Valtiatar, synnytit ruumiillistuneen Herran. Rukoile, että Hän 
pelastaisi minut vihollisen vallasta. 

5. veisu. Irmossi

"Herra, valista meidät käskyilläsi | ja anna meille rauha korkealla käsivarrellasi, || oi ihmisiä 
rakastava." 

Troparit 

Jumalassa viisaat neitsyet riensivät yhdessä aamuvarhaisesta laskemattoman valkeuden, Kristuksen, 
tykö, ja kirkastuivat aurinkoa kirkkaammiksi.  

Te, ylistettävät, annoitte miehuullisesti kiduttaa jäseniänne ja niin kidutitte uskonne 
kärsivällisyydellä hirmuvaltiasta.  
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Te, maineikkaat, osoittauduit marttyyrien pyhitetyksi kukaksi, kun levitätte kirkkoon jumalallisen 
tiedon tuoksua. 

Te, autuaat, tukitte sanoillanne kerskaajan suun, voititte sen kärsivällisyydellä ja karkotitte 
kadotukseen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, rukoile minulle hyvää loppua, että välttäisin minua odottavat loputtomat rangaistukset 
ja pelastuisin. 

6. veisu. Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta."

Troparit 

Kristuksen voittoisat morsiamet, Hionia, Irini  ja Agapi, kestivät miehuullisesti lihan tuskat ja 
tulen rangaistuksen, ja saivat ihanan seppeleen ja sanomattoman kunnian. 

Maassa raahattuina te, neitseet, murskasitte kivien tavoin eksytyksen koko rakennelman Sanan 
voimalla, ja pyhään temppeliin tuotuina te seisotte iloiten koko luomakunnan Herran edessä.

Hionian, Irinin ja Agapin arkusta kumpuaa parannuksia, jotka tulevat Lohduttajan ehtymättömästä 
lähteestä. Ne tekevät lopun sairauksista ja juottavat hartaasti lähestyvien sydämet armolla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinun Poikasi lihaksi tulemisen kautta Adam riisui kuoletuksen nahka-
vaatteet ja pukeutui jumalallisen kunnian pukuun ylistäen iloiten Sinua, Jumalan nuhteetonta Äitiä.

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta."" 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira (jos paastoaika)

Synaksario 

Saman kuun kuudentenatoista päivänä muistelemme pyhiä naismarttyyreja Agapia, Iriniä ja Hioniaa.

Säkeitä 

Tuli oli Hionialle ikään kuin lunta, ja Agapi halasi päästä siitä osalliseksi. Sinun veresi juovuttama 
nuoli lähetti Sinut, Irini, rauhan paikkaan.  
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Säkeitä 

Tuli oli Hionialle ikään kuin lunta, ja Agapi halasi päästä siitä osalliseksi. Sinun veresi juovuttama 
nuoli lähetti Sinut, Irini, rauhan paikkaan. 

Kuudentenatoista poltettiin Hionia ja Agapi.

Samana päivänä muistelemme pyhää piispa Feliksiä, pappi Ianuariosta, Furtunatosta ja 
Septeminosta.  

Säkeitä 

Miekan surmaama taistelijain nelivaljakko karkeloi nyt kymmenientuhansien enkeleitten kanssa. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Leonidesta, Harissaa, Nikeä, Galenea, Kallista,  
Nounekhiaa, Basilissaa ja Teodoraa. 

Säkeitä 

Meren helmaan heitetty Leonides saavutti uiden Abrahamin helmat. 

Minun, Kharissan, ei tarvitse pelätä merta, joka tuottaa minulle armolahjojen meren. 

Syvyyteen heitettyinä Galene ja Nike saivat voiton ja pääsivät myrskystä tyveneen. 

Meren syvyys otti sieluja rakastavan Herran kauneutta rakastavan Kalliksen. 

Löytäessäsi syvyydestä voiton, pelastuksen, Sinä, Nounekhia, toit ilmi ymmärtäväisyytesi. 

Meren vatsa otti kaksi neitoa, jotka välttivät jumalattomuuden kyltymätt ömän vatsan. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Irinia.

Säkeitä 

Elettyäsi rauhaisasti Sinä, marttyyri Irini, et kuollut rauhassa, vaan miekan surmaamana. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!"

Troparit 

Kristuksen ymmärtäväiset neidot eivät pelänneet villien petojen hyökkäyksiä, sietämättömän, 
pauhaavan tulen raivoa, jäsenten katkaisemista eivätkä moninaisia tuskia. 

Sydämen silmät pelastavaan Jumalaan ja Kuninkaaseen suunnattuina Kristuksen karitsat kävivät 
vihollisen kaikkia joukkoja vastaan ja voittivat ne miehuullisesti. 
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Oi ylen hyvä, ole armollinen palvelijoillesi Hionian, puhtaan Irinin ja puhtaan Agapin esirukousten 
tähden, ja anna heidän kauttansa meille synnit anteeksi.

Koko mielensä Kristus Ylkään kohdistuneena taistelijat katsoivat karvaat kidutukset nautinnoksi ja 
huusivat: Kiitetty olet Sinä, Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi puhdas,  joka synnytit  ilon ja kuoletit käärmeen, kuoleta minun sieluni kuolettava elävä synti 
ja suo minun päästä osalliseksi jumalallisesta elämästä. 

8. veisu. Irmossi

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: | 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Saatuaan ihmeellisesti tiedon jumalallisesta Kristuksen karitsat pukeutuivat taistelun aikana 
miehuullisuuteen ja taistelivat vakaasti. 

Synkeän synnin juopumuksen pimentämä vainooja tuli naurun aiheeksi, mutta Kristuksen neitseet 
osoittautuivat valkeudeksi. 

Oi nuoret neitseet, te osoittauduitte totisesti jumalallisen tunnustuksen, marttyyriuden ja uskon 
jumalallista sävelmää taidokkaasti soittavaksi lyyraksi. 

Herran rakkauden varustamina te, Herran taistelijat, hajotitte perkeleen kaikki varustukset, ja nyt 
teitä ylistetään autuaiksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsytäiti, Sinun synnytyksesi vertauskuva, pätsi, ei polttanut nuorukaisia, niin kuin ei 
jumaluuden tuli kohtuasikaan.

Irmossi 

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: | 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme."

Troparit 

Te, neitseet, suuntasitte Kristuksen, meidän Jumalamme, ohjaamina jumalallisiin satamiin 
sivuuttaen kiusausten raivoisat aallot. 
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Säteillen tähtien ja lamppujen tavoin Irini, Hionia ja Agapi täyttävät runsaalla valolla kirkon koko 
täyteyden. 

Taisteltuanne loistavasti ruumiissa ruumiitonta vihollista vastaan teidät, taistelijat, liitettiin 
ruumiittomien kuoroihin.

Oi neitsytmarttyyrit, teidän aurinkoa kirkkaammin säteilevä muistonne valistaa uskovaisten koko 
täyteyden. Sitä me vuosittain kunnioitamme.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi hyvyyttä rakastava Neitsyt, tee hyväksi synnin pahentama sieluni, Sinä joka synnytit ylen 
hyvän Sanan. 

Irmossi 

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme."

Vuorosävelmän mukainen valovirrelmä, palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, 1. hetki, ja päätös. 




