
Helmikuun 5. 
Pyhän marttyyri Agathen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 4.säv. 

Kirjoitetun lain vaatimuksesta | ihmisiä rakastava Herra tuodaan nyt temppeliin | ja Hänet ottaa 
vanhus Simeon vanhoille käsivarsilleen huudahtaen: | Nyt Sinä lasket minut autuuteen menemään, | 
sillä tänään minä olen nähnyt kuolevaiseen ruumiiseen puettuna sinut, || joka olet elämän Herra ja 
kuoleman Valtias. 

Sinä, Herra, | ilmestyit kevyen pilven päällä istuen pakanakansoille kirkkaudeksi. | Sinä, vanhurskauden 
Aurinko, | täytit vanhan lain säädökset ja osoitit uuden armon alun. | Sen tähden Simeon huusi Sinut 
nähdessään: | Vapauta minut turmeluksesta, || sillä tänään olen nähnyt Sinut!

Kaikkivaltias, Sinä et jumaluudessasi eronnut Isästä, | vaikka tulitkin lihaksi tahtosi mukaan. | Nyt 
Neitsyt tuo Sinut pyhäkköön | ja antaa Sinut Jumalaa vastaanottamaan tulleen vanhurskaan Simeonin 
käsiin, | joka iloiten huutaa: | Nyt Sinä lasket palvelijasi rauhaa menemään, || sillä olen nähnyt Sinut, 
oi Valtias!

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Sinä, neitseyden ihanuuden kaunistama | ja marttyyrisäteiden kirkastama Jumalan morsian Agathe | 
säilytit ruumiisi turmeluksettomana Yljällesi Kristukselle | ja sait astua jumalalliseen häähuoneeseen. | 
Sen tähden me vietämme koko maailmassa juhlaasi | ja kunnioitamme Vapahtajaa, || joka teki Sinut 
kunniakkaaksi. 

Sinä, kunniakas ja autuas, | kestit rinnan leikkaamisen, tulen poltteen ja ruumiin silpomisen | 
suunnaten sydämesi silmät iankaikkisiin palkintoihin, | odottavaan autuuteen ja kuihtumattomaan 
seppeleeseen, | jonka Kristus nyt on Sinulle antanut, || kun Sinä taistelit loistavasti Hänen tähtensä. 

Sinä, hyvyyden nimeä kantava maineikas marttyyri, | asetit maasta pursuavan tulen hillittömän 
raivon ja pelastit kaupungin, | joka kunnioittaa puhtaita jäännöksiäsi. | Niistä sille virtaa parannuksia 
jumalallisessa Hengessä, | sillä siellä taisteltuasi Sinä nöyryytit vihollisen || ja sait ottaa vastaan 
voittoseppeleen.

Kunnia... Pyhän stikiira, 8.säv. Sykeoteksen runo. 

Outo, Mooseksen ihmeen vertainen ihme tapahtui | Kristus Jumalan kunniakkaan marttyyri Agathen 
taisteltua, | sillä niin kuin Mooses lakia kansalle säätäessään | sai ottaa vuorella vastaan Jumalan 
kirjoittamat taulut, | niin toi enkeli taivaasta kivitaulun, jossa luki: | Vapaaehtoisesti pyhitetty mieli 
saa kunnian Jumalalta || ja on kotipaikkansa lunastus.

Nyt... Juhlan stikiira, 8.säv. Andreas Kreetalaisen runo 

Hänet, jota kerubit kantavat ja jolle serafit ylistystä veisaavat, | tuodaan tänään lain mukaisesti 
Jumalan temppeliin, | ja Hän istuu vanhuksen sylissä ikään kuin valtaistuimella. | Hän ottaa vastaan 
Joosefin Jumalalle kantaman uhrilahjan: | parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, | sillä 
metsäkyyhkyspari kuvasi saastatonta seurakuntaa | ja pakanoiden joukosta valittua kansaa, | kun taas 
kaksi kyyhkysenpoikaa kuvasivat Kristusta, vanhan ja uuden liiton päämiestä. | Ja Simeon  nähtyään 
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itseään koskevan ennustuksen toteutuneen | siunasi Jumalansynnyttäjää Neitsyttä Mariaa | ja 
vertauskuvallisesti ennusti Neitseestä syntyneen kärsimykset | sekä anoi Lapsukaiselta vapautusta 
huutaen: | Herra, nyt Sinä lasket minut rauhaan, | niin kuin olet minulle sen edeltä ilmoittanut, | sillä 
minä olen nähnyt Sinut, iankaikkisen Valkeuden || ja kristillisen kansan Vapahtajan ja Herran. 

Juhlan vir relmästikiirat, 1.säv. 

Jumalan totisesti ylen kirkas, puhdas arkki ja armoistuin | kantaa tänään Kristusta, | tuo Hänet 
temppeliin ja antaa puhtaasti Jumalassa viisaan Simeonin syliin. | Sen tähden on kaikkeinpyhin nyt 
pyhitetty || ja se iloitsee ainoan Pyhän kanssa.

Liitelauselma: Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. 

Tänään Simeon sai kunnian ottaessaan jumalallisesti vastaan Kristuksen | ikään kuin hiilen, | joka 
syleilyllään puhdisti hänen huulensa. | Niin hän tunnusti ja anoi iloiten pois pääsyä. | Ylistäkäämme 
nyt kaikki häntä autuaaksi || ja kunnioittakaamme häntä vaikenemattomin veisuin.

Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 

Elävä portti, puhdas Neitsyt | tuo tänään temppeliin Kuninkaan ja Herran, | jota oli sisimmässään 
kantanut, | ja astuu kirjoitusten mukaan ammoin sitten suljetusta portista. | Karkeloikaamme kaikki 
hänen edessänsä || ja ylistäkäämme häntä jumalallisin veisuin.

Kunnia... nyt... 4.säv. Andreas Kreetalaisen runo 

Tänään Herran elävä temppeli, puhdas Jumalansynnyttäjä, | tuo temppeliin luomakunnan Luojan ja 
lain antajan. | Hänet ottaa syliinsä vanhurskas Simeon, joka ylistäen lausuu: | Herra, nyt Sinä lasket 
palvelijasi rauhaan, || sillä olen nähnyt meidän sielujemme Vapahtajan.

Juhlan tropari, 1.säv. 

Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | sillä Sinusta koitti vanhurskauden aurinko - | 
Kristus, meidän Jumalamme, | joka valaisee ne, jotka pimeydessä ovat. | Riemuitse Sinäkin, hurskas 
vanhus, sylissäsi meidän sielujemme Vapahtaja, || joka on antanut meille ylösnousemuksen.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv.

Enkelkuoro hämmästelköön ihmettä | ja ihmiset yhtykööt veisuun nähdessään Jumalan sanattoman 
alentumisen, | sillä Häntä, ainoaa ihmistä rakastavaa, jonka edessä taivasten voimat pelosta 
vapisevat, || syleilevät nyt vanhurskaan kädet.

Kunnia... nyt... 

Sama uudelleen 
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Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 8.säv. 

Sinä, ikiaikainen Sana, synnyit Äidistä | ja käsittämättömänä pysyen Sinut tuotiin temppeliin. | 
Vanhus otti iloiten Sinut syliinsä huutaen: | Nyt Sinä, joka Jumalana olet nähnyt hyväksi pelastaa 
ihmissuvun, || päästä sanasi mukaan palvelijasi, jonka tykö tulit.

Kunnia... nyt... 

Sama uudelleen 

Sitten juhlan ja pyhän kanonit. Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistäkäämme hyvin veisuin  
jumalallista Agathea. Theofaneksen runo 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti  
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty. 

Troparit 

Kun Sinä, marttyyri, halasit hyvyyksien alkusyytä, Sinä sait nimesi mukaisen hyvän maineen, sillä 
sanomaton kaitselmus tunsi ennalta elämäsi hyvyyden. 

Sinä, puhdas, kohosit ylen kirkkaaseen elämän ylenkatsoessasi lihan mielen ja suunnatessasi 
kiinteästi katseesi rakastamaasi Ylkään. 

Sinun kaunistuksenasi, oi Jumalan morsian Agathe, oli neitseyden ihanuus ja puhtaan marttyyriuden 
veri. Niin Sinä, kunniakas, sait kaksinkertaisen seppeleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä osoittauduit taivaita avarammaksi ja puhtaammaksi, 
jumalalliseksi asumukseksi. Neitseitten kuoro iloitse nyt Sinun tähtesi. 

3. veisu. Irmossi

Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat. 

Troparit

Marttyyri Agathe, Sinä jumalallisten marttyyrien ihana ja suloinen kukka ja kunnia, paranna minun 
sieluni pahuus ja kaunista se. 

Hedelmällisin hyvein Sinä, Agathe, kirkastit itsesi ja ylenkatsoessasi ajallista ja rakastaessasi 
Jumalan valtakuntaa Sinut julistettiin marttyyriksi. 

Jumalallisen rakkauden valtaamana Sinä, Agathe, pani Kristuksen kaiken muun ihanuuden edelle ja 
urheasti ja miehuullisesti Sinä poljit maahan hirmuvaltiaitten kerskauksen. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi autuaaksi ylistettävä, puhdas Jumalan Morsian, rukoile Jumalaa, jonka synnytit, että Hän 
päästäisi kiusauksista, vaaroista, himoista ja uhasta meidät, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Pyhän katismatropari, 3.säv. 

Kun Sinä, Agathe, | uskon ja jumalisuuden, pyhyyden ja neitseyden kunnia | sait kaunistukseksesi 
auliin taistelun, | Sinut nimettiin vapaaehtoisesti pyhitetyksi mieleksi, | totisesti Jumalan 
kunnioittamaksi ja kotipaikkasi lunastukseksi, || ja nyt Sinä rukoilet Kristus Ylkääsi antamaan  
meille suuren armon. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari, 3.säv. 

Pyhitetty Simeon otti iloiten vastaan Sinut, | Neitseestä ruumiillistunut Kristus, ja huusi: | Herra, nyt 
Sinä päästät palvelijasi, | ja nuhteeton ja kunniakas profeetta Anna tunnusti Sinut laulaen Sinulle 
veisun. | Mekin huudamme Sinulle, elämän antaja: | Kunnia Sinulle, || joka näit hyväksi tämän tehdä!

4. veisu. Irmossi

Veisuin minä ylistän Sinua, Herra, | sillä olen kuullut sanoman ja hämmästynyt, | koska Sinä tulet 
minuun asti etsien minua, eksynyttä. | Sen tähden minä ylistän || suurta alentumistasi tyköni, oi 
armorikas. 

Troparit 

Kavalan lohikäärmeen mielettömyys joutui häpeään ja tuli ilmi, sillä neitseet polkevat maahan sen 
korskeuden nyt, kun Kristus on koittanut maan päälle Neitseestä ja valistanut kaikki. 

Lain mukaisesti Sinä, voittaja, kilvoittelit siveydessä ja iloiten kukistit pahuuden henget, sillä 
varustuksenasi oli Kristuksen armo ja harteillasi Sinä kannoit Hänen ristiänsä. 

Oi viisas, Sinä hyvyyden nimen kantaja, tule puolustajakseni ja päästä minut hirveyksistä, 
kiusausten hämmingistä, ahdistuksista ja vihollisen vallasta, niin että pelastuneena voisin veisuin 
ylistää hyvää suojelustasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Sinä ylitit määrättömästi enkelten kirkkauden, kun selittämättömästi synnytit hengellisen 
Auringon Kristuksen, joka kirkastaa jumaluuden sätein uskovaisten mielet.

5. veisu. Irmossi

Oi Herra, Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, || sillä paitsi 
Sinua emme toista Jumalaa tunne. 
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Troparit 

Kun Sinä, kunniakas Agathe, neuvokkaasti ohjasit lihan pyrkimyksiä Kristuksen jumalallisilla  
käskyillä Sinä päästi siteistä ja osoittauduit hedelmälliseksi öljypuuksi. 

Rakkauden täyttämänä Sinä näit vain Kristuksen kirkkaan säteilyn ja ylenkatsoit maahan vetävät 
hekumat kaivaten yksin Hänen ihanuuttaan. 

Kunniakas Agathe, saavuttaaksesi sanoin kuvaamattoman elämän Sinä kestit kärsivällisesti ja 
iloiten kidutukset. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun, Kristuksen ja kaikkien Luojan synnyttäjää, me tervehdimme: Iloitse, puhdas Neitsyt, josta 
on koittanut maailmalle valo! Iloitse Sinä, johon sijoittumaton Jumala sijoittui! 

6. veisu. Irmossi

Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksihuudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 

Troparit 

Ajatuksiltaan turhanaikainen hirmuvaltias luuli ottavansa Sinut, ihanan neitseen, saaliikseen, 
mutta kohdatessaan vakaan mielesi joutui kurjasti häpeään. 

Armo on vuodatettu Sinun huulillesi, oi hyvyyden nimeä kantava marttyyri, sillä selvästi Sinä 
saatoit häpeään julkihäpeämättömän rikkautenasi Jumalan opettamat sanat. 

Kun Sinulla oli vapaaehtoisesti pyhitetty mieli, Sinä, kunniakas, puhdas Agathe, osoittauduit 
kalliiksi kiveksi ja kotipaikkasi varmaksi pelastukseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Psalmien tapaan me ylistämme Sinua ja huudamme: Iloitse, Jumalan Morsian, Sinä Kristus Jumalan 
hedelmällinen vuori, jolle Hän näki hyväksi asettua asumaan meidän pelastuksemme tähden.

Kontakki, 4.säv. 

Pukeutukoon kirkko tänään | marttyyri Agathen viattoman veren värjäämään kunniakkaaseen 
purppuraan ja huutakoon: || Iloitse, Sinä Katanen kerskaus

Synaksario 

Saman kuun 5:ntenä päivänä pyhän marttyyri Agathen muisto.

Säkeitä

Vankilan pimeyteen heitetty Agathe iloitsee vihatessaan valoakin, jossa näkee eksyttäjien kasvot.
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Viidentenä erinomainen Agathe kuoli vankilassa. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Theodosiosta Skopeloksesta.

Säkeitä 

Astuttuaan kaitaa polkua Theodosios nyt käy Eedenin laveaa tietä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Polyeuktosta, Konstantinopolin patriarkkaa.

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen 

7. veisu. Irmossi

Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli 
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Troparit 

Loistavasti Sinä puhuit ja hämmästytit hirmuvaltiaat viisauden ja armon sanoilla ja kestävyydellä 
kidutuksissa, sillä kärsivällisesti Sinä kestit hiilet ja huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Hirveän hulluuden valtaama vihollinen hämmästyi suuresti nähdessään uudistumisesi ja rintasi uuden 
kasvun, sillä Sinä, marttyyri, huusit iloiten Yljällesi: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Loistavasti tuli Kristuksen opetuslapsi tykösi, kun olit vangittuna, ja paransi hirveät haavasi, jotka 
olit kidutuksissa saanut, oi Vapahtajan voittamaton marttyyri ja neitsyt. Iloitsen sinä lausuit: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjälle 

Adam kuoleutui rikottuaan Kaikkivaltiaan käskyn, mutta kun Sinä, nuhteeton Neitsyt, synnytit 
iankaikkisen elämän, Sinä lunastit hänet kuolemasta, ja kiitollisena hän huutaa Sinulle: Kiitetty olet 
Sinä, joka lihassa synnytit Jumalan! 

8. veisu. Irmossi

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, ||  ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit

Iankaikkisesti iloon ja riemuun asumaan päässyt Agathe, rukoile sanomattoman kunniasi valistusta 
ja tahrattoman elämän nautintoa meille, jotka Sinua kunnioitamme. 

Mielelläsi, sydämelläsi ja sielullasi Sinä rakastit Kristuksen sanomattoman rakastettavaa muotoa ja 
lensit Hänen tykönsä huutaen: Minä riennän perässäsi ja asun kanssasi iankaikkisesti. 
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Kaunistuksena kullalla kirjottu ihana puku Sinä, Agathe, kuninkaan tytär, astuit Kristuksen 
kunniaan huutaen: Sinua, Kristus, me korkeasti kunnioitamme iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, Jumalansynnyttäjä, kannoit meidän mirhaksemme tulleen Kristuksen, Sinä täytit 
maailman jumalallisella hyvällä tuoksulla. Sen tähden me huudamme Sinulle, Neitsyt: Iloitse, Sinä 
tulta henkivän mirhan astia! 

9. veisu. Irmossi

Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä.

Troparit 

Oi voittoseppelein kaunistettu, Jumalassa viisas Agathe, rukoile elämän alkuista oikeaa kättä 
pelastamaan kotipaikkasi nytkin kuohuista, niin kuin kerran teit lopun tulen raivosta, että me kaikki 
saisimme lakkaamatta ylistää Sinua veisuin. 

Kaikkea jumalallisella kaitselmuksellaan ohjaava Kristus on nyt palkinnut miehuullisuutesi ja 
saattanut Sinut, marttyyri, asumaan taivaan majoihin nuhteettomana morsiamenaan ja suonut Sinun 
iloita enkelten ja marttyyrien kanssa. 

Oi puhdas voittaja, tee rukouksillasi kaikkien Tuomari Kristus armolliseksi minulle. Sinä marttyyrien 
kaunistus, älä lakkaa rukoilemasta, että Hän aina laupiaana puhdistaisi rikkomusteni paljouden.

Jumalansynnyttäjälle 

Otettuaan sanomattomalla tavalla ruumiin Sinun puhtaista veristäsi, oi viaton, aviota tuntematon 
Äiti, Isän kanssa iankaikkisesti oleva, yhtä aluton Poika ilmestyi auringon tavoin meille ja 
hajotettuaan pimeyden valaisi kaiken. 

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Oi nimekäs Agathe, | Sinä Kristuksen tahraton morsian, | talteen otettu jumalallinen kauneus ja 
ihana marttyyri, | muistele meitä, jotka uskoen kunnioitamme Sinua, | ihanaa neitsyttä, | ja iloiten 
vietämme pyhää muistojuhlaasi, || että saisimme rikkomusten päästön.

Juhlan eksapostilario, 2.säv. 

Toteuttaen sanomatonta taloudenhoitoasi Sinä, Herra, | annoit miehestä tietämättömän Äitisi tuoda 
Sinut temppeliin, | ja Sinut nähdessään Vanhus huusi: | Herra, päästä nyt palvelijasi menemään, | 
sillä Sinä, Isän Valkeus, || Kristus Vapahtaja, olet tullut maailmaan.

Juhlan virrelmästikiirat, 2.säv. 

Peläten ja iloiten | Simeon kantoi sylissään Herraa | ja veisuin ylistäen Jumalan Äitiä || pyysi päästä 
elämästä.

7



Liitelauselma: Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä. 

Simeon huusi: | Herrani ja Vapahtajani, | laske minut nyt totiseen elämään, || sillä minä olen nähnyt 
Sinut,  maailman valkeuden.

Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille. 

Siveä pyhittäjä Anna | tunnusti profeetallisesti Sinut, || Neitseestä syntyneen ihmisten lunastuksen. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Iloitse, Neitsyt, | joka otit vastaan maailman ilon, | elämäantajan Kristuksen, || ja teit lopun esiäidin  
murheesta.

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös 
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