
Maaliskuun 15. 
Pyhän marttyyri Agapioksen ja hänen 

seuralaistensa muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Te, Kristuksen seitsemän marttyyriä, | piditte mitättöminä vainoajien raivoa ja väkivaltaista 
kuolemaa, | ja riensitte auliisti ja miehuullisesti taistoon. | Saavutettuanne voittoseppeleen teidät 
luettiin kaikkien vanhurskaitten joukkoon, || joiden kanssa me alati kunnioitamme ja ylistämme 
teitä autuaiksi. 

Marttyyritaistelija Agapios, | rakastaen hyvyyden lähdettä, korkeinta halattua, | Sinä kiiruhdit 
juomaan marttyyriuden maljan | kutsuen avuksesi elävän Jumalan jumalallista nimeä. | Oi 
miehuullisuuttasi! Oi kärsivällisyyttäsi! || Ne tekivät Sinut selvästi otolliseksi saamaan kunnian ja 
kirkkauden. 

Te, ihailtavat marttyyrit, antauduitte vapaaehtoisesti surmattaviksi, | te pyhititte maan verellänne ja 
kirkastitte ilman läsnäolollanne. | Nyt te asutte jumaloituneina taivaissa illattomassa valkeudessa || 
ja rukoilette alati meidän puolestamme.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Iloitse, Sinä valkeuden vaunut, | iloitse, Sinä Herran temppeli ja pyhityksen maja! | Sinun 
puhtaasta kohdustasi koitti meille valkeus, | joka valistaa maailman ääret ja pyhittää meidät 
hyvyydessä. | Iloitse, puhdas, Sinä pelastuksen pääkappale! || Iloitse, Sinä Sinuun luottavien 
peljättävä sanoma ja julistus!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Lapseni, aurinko mustui ja kuu kietoi valonsa pimeään vaippaan, | maa järkkyi ja temppelisi 
esirippu repesi. | Lapseni, kuinka ei minun sisintäni ja silmiäni raastaisi? | Minä raavin kasvojani 
nähdessäni, kuinka Sinä, suloinen Vapahtajani, || kuolet epäoikeudenmukaisesti. 

Tropari, 4.säv. 

Rukoilkaamme kaikki Kristuksen marttyyreja, | sillä he rukoilevat meille pelastusta. |  
Lähestykäämme heitä uskolla ja rakkaudella. | Uskon vartijoina he vuodattavat meille parannusten 
armoa || ja karkottavat pahojen henkien joukot.

Aamupalveluksessa 

Pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kannan sävelmän seitsemälle marttyyrille. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti  
ylistetty!" 
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Troparit 

Marttyyrit, jotka olette taivaallisissa majoissa, suokaa valistus meille, jotka maan päällä teitä 
ylistämme.

Kristuksen urheat taistelijat, te osoittauduitte kirkon linnoituksiksi tuhotessanne epäjumalain 
hulluuden muurit. 

Ylistettävä marttyyri Agapios, kaikkien Herran rakkaus haavoitti Sinut ja Sinä kävit auliisti Hänen 
tähtensä kuolemaan.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, valaisi sieluni silmät Sinusta koittaneen kirkkaalla valkeudella, että voisin ylistää Sinua. 

3. veisu. Irmossi

"Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra | eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, | jota kaikki luodut 
ylistävät: || Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra." 

Troparit 

Palaen Kristuksen rakkauden tulta Sinä, marttyyri Agapios, sammutit verivirroillasi epäjumalain 
hulluuden rovion. Sen tähden me ylistämme Sinua. 

Te, autuaat, osoittauduitte teräviksi miekoiksi, jotka armossa silpovat kymmeniä tuhansia pahoja 
henkiä. Nyt te olette iloiten liittyneet kymmeniin tuhansiin henkivoimiin. 

Käytyänne miehuullisesti loppuun marttyyriuden tien te saavutitte ylhäisen valtakunnan jätettyänne 
henkenne. Siellä te, jumalalliset marttyyrit, olette nyt asukkaina.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, ainainen Neitsyt ja Äiti, sillä me tunnemme Luojaksi Hänet, joka 
suuressa laupeudessaan ilmestyi meille lihaan pukeutuneena valoisasta kohdustasi.

Katismatropari, 1.säv. 

Ylistettäköön veisuin marttyyrien seitsenjäsenistä kuoroa, | sillä uskon vartijoina ja kirkon 
puolustajina he torjuvat meistä vahingon. | He pyyhkivät pois pahojen henkien joukot || ja rukoilevat 
meidän puolestamme Herraa antaen meille rauhan.

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Jumalanäidiksi, Neitseeksi, joka synnyttämisen jälkeenkin totisesti pysyit neitseenä, | tiedämme 
Sinut kaikki, | ja Sinun hyvyyteesi rakkaudella turvaudumme. || Sillä Sinä olet meidän syntisten 
puoltaja ja pelastuksemme kiusauksissa, oi ainoa puhtain.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun tahraton uuhi näki Karitsan ja Paimenen kuolleena puulta riippumassa, | hän huusi itkien, 
äidillisesti valittaen: | Kuinka kestäisin ymmärryksen ylittävän alentumisesi, oi Poikani, || ja 
vapaaehtoisen kärsimisesi, oi ylen hyvä Jumala?

4. veisu. Irmossi

"Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, | että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta vuoresta | - 
ainoasta Jumalansynnyttäjästä || - peloissaan kiitti voimaasi."

Troparit 

Ylistettävä suurmarttyyri Agapios, Sinä rakastit suunnattomasti Kristusta ja otit Hänen 
kärsimyksensä miehuullisesti esikuvaksesi. Vapaaehtoisesti Sinä tulit karitsan tavoin teuraaksi. 

Antauduttuanne koko sielustanne miekalle te, viisaat marttyyrit, purppuroitte veripisaroin viittanne, 
ja se kaunistuksenanne vaellatte nyt taivaissa. 

Oi harrasta rakkauttanne Jumalaan! Sen tähden te kielsitte täysin itsenne ja kärsittyänne väkivaltaisen 
kuoleman tulitte otollisiksi kuolemattomuuteen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas ja viaton, otit kohtuusi Sanan, Mirhan joka puhdistaa maailman rikkomusten pahasta 
hajusta. Sen tähden me ylistämme uskolla Sinua autuaaksi.

5. veisu. Irmossi

"Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella | valaissut tietämättömyyden yössä olleet maanääret, || valaise  
minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra." 

Troparit 

Niin teoiltasi kuin nimeltäsikin rakastettavana Sinä, kunniakas, taistelit kaikkivaltiaan Jumalamme 
rakkauden tähden. 

Te, pyhät marttyyrit, piditte halpana hirveän hirmuvaltiaan sanaa ja ryhdyttyänne Kristuksen 
sotureiksi tuhositte pahojen henkien joukot. 

Kukistettuanne pyhissä taistoissa lainrikkojien korskeuden te, Marttyyrit, saitte Kristukselta 
kuolemattomuuden seppeleen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Uskovaiset, ylistäkäämme pyhin veisuin Jumalansynnyttäjää autuaaksi ja lausukaamme: Iloitse, Sinä 
portti, jonka läpi yksin Herra on käynyt!
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6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala."

Troparit 

Ylistäkäämme veisuin kuulua Agapiosta kahden Aleksandroksen ja kahden Dionysioksen, 
Timolaoksen ja Romyloksen kanssa, sillä he taistelivat kestävästi ja kukistivat vihollisen.

Vuodattaen parannusten virtoja te, marttyyrit, poistatte jumalallisesti maasta syntyneitten himot. Sen 
tähden iloiten me ylistämme uskolla urotekojanne. 

Te enkelten vertaiset seitsemän marttyyria, käytyänne lain mukaisesti loppuun pyhän taiston te sait 
lain mukaisesti kaiken Luojan kädestä seppeleen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, viaton Jumalan Morsian, kuihdutit oman vesasi kautta jumalankieltämisen kasvit. Näännytä 
minussakin joka päivä itävä vihollisen pahuus.

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun viidentenätoista päivänä muistelemme pyhä marttyyreja Agapiosta ja hänen kanssansa 
Plesiosta, Romylosta, Timolaosta, kahta Aleksandrosta ja kahta Dionysiosta. 

Säkeitä 

Agapios riensi marttyyriuteen, sillä Jumalan rakkaus lämmitti häntä. 

Tultuaan kolmen kanssa miekan mestaamaksi Plesios seisoo nyt heidän kanssansa Jumalan lähellä. 

Mestaus tuli nimensä mukaisille Aleksandroksille seppeleeksi, ja samoin kävi Dionysioksillekin. 

Viidentenätoista mestattiin Agapios ystävineen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää apostoli Aristoboulosta, Bretannian piispaa, apostoli 
Barnabaksen veljeä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Nikandrosta Egyptistä. 

Säkeitä 

Eksytyksen keittäjät ojensivat kätensä ja nylkivät Nikandroksen ikään kuin karitsan. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Irmossi

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus- 
uskon voimalla  ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Vapaaehtoisesti te, maineikkaat asemiehet, antauduitte karitsain tavoin teuraiksi pelkäämättä 
kidutuksia, vaan huutaen hyvällä mielellä: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Kaikkien Herran rakkauden kirkastamana Sinä, marttyyri Agapios, taivutit kaulasi miekan edessä ja 
tulit luetuksi marttyyrien sotavoimiin. Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Kunniakkaat marttyyrit, te olette Herran huoneessa ikään kuin seitsensydäminen lamppu, kun te 
valistatte armon valkeudella ne, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, vapauta minut, joka olet sanomattomien rikkomusten kahleitten sitoma, ja anna minulle 
kyynelten kaste veisatessani Sinusta koittaneelle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

8. veisu. Irmossi

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen  
salaisuuden ilmaissutta Herraa || veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 

Troparit 

Hengen toimin te osoittauduitte moninaisten tautien lääkitsijöiksi. Parantakaa kaikki sairautemme, 
että voisimme ylistää ja kunnioittaa jumalallista muistoanne. 

Kun Sinä, marttyyri Agapios, rakastit Jumalaa, tulit itse rakastetuksi. Sen tähden Hän otti Sinut 
jumalallisen kilvan käytyäsi taistelutovereinesi taivaan kammioihin. 

Herran uskon vahvistamina te, Herran marttyyrit, kukistitte eksyttäjän vallan, ja nyt te saatte asua 
taivaan levossa kaunistuksenanne voiton merkit.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Paranna minun sydämeni himot, sinä joka synnytit himottomuuden lähteen, ja ohjaa minut 
jumalalliseen elämään, että ylistäisin Sinua, Vapahtajan Äitiä, kaikkina aikoina.

9. veisu. Irmossi

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

Tultuanne marttyyriuden jumalallisesti muovaamina ihaniksi te, voittajat, seisotte nyt Herran edessä 
ja iloitsette Hänen kanssansa iankaikkisesti. 

Enkelten sotajoukko kantaa teitä, ruumiista eronneita marttyyreja, taivaan kaupunkiin, illattomaan  
valkeuteen. 

Kunniakkaat marttyyrit, älkää lakatko muistamasta Jumalan edessä meitä, jotka tänään vietämme  
pyhää muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, kirkasta katumuksen valkeudella minut, joka olen välinpitämättömyyden pimentämä, 
että voisin veisuin ylistää suuruuttasi.

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä, päivän stikiira, marttyyristikiira ja stikiira tai 
kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle. 

Loppu kuten tavallista, ja päätös. 




