
 

Lokakuun 13. 
Pyhien marttyyrien Karpoksen ja 

Papyloksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Sinä, autuas, kannoit hedelminäsi Jumalalle opetuksesi pelastamat. | Marttyyriuden veren 
purppuroimana Sinä, pyhä ja autuas, tarjosit itsesi Hänelle hedelmäuhriksi. || Rukoile, että Hän 
antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Kun mielenne perustuksena oli Kristus, | te osoittauduitte horjumattomiksi kidutusten  
hyökkäyksissä. | Te hukutitte eksytyksen puolesta taistelevat omiin veriinne, oi pyhät, | ja pääsitte 
asumaan paratiisiin moitteettomina uhreina, || jumalallisen viinitarhan vesoina. 

Oi hengelliset valaisimet, Karpos ja Papylos, | kun teidän mielenne oli syttynyt tulta 
voimallisempaan Luojan rakastamiseen, | te sammutitte jumalallisella armolla, uskon vilvoituksella 
ja vuotavalla verellänne inhottavien epäjumalten tulen || ja saitte periä nautinnon virran. 

Kunnia... 6.säv. 

Otollisena Jumalan näkemiseen | Sinä, pyhittäjä Karpos, näit taivaat avoinna | ja Herran 
valtaistuimellaan | sekä kerubit ja serafit Hänen ympärillään. | Sinun valistaminasi me, Sinun pyhä 
laumasi, huudamme Sinulle: | Ano maailmalle rauhaa || ja meidän sieluillemme suurta armoa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, Neitsyt, | älä ylenkatso minua, | vaan kiiruhda, oi hyvä, pian 
pelastamaan minut minua kiusaavista || ja joka päivä vastaani taistelevista himoista.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kerran, ristiinnaulitsemisen aikana, | Neitsyt seisoi puun juurella neitseellisen opetuslapsen kanssa | 
ja huusi itkien: Voi kuinka Sinä kärsitkään, oi Kristus, || joka olet kaikkien vapautus kärsimyksistä! 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kannan ylistyksen Karpokselle 
sekä Papylokselle. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu."

Troparit 

Kristus, minä rukoilen: Kirkasta aluttoman jumaluutesi valkeudella minun synkeä sieluni ja anna 
minulle sanoja, että otollisesti ylistäisin viisaita marttyyreja. 

Te, taistelijat, kielsitte kaiken maallisen nautinnon ja siivititte mielenne taivaan tielle, ensin 
kilvoituksessa ja sitten verenne kautta.
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Jumalallisella voimalla te, viisaat, kestitte helposti kaikki kiusaukset. Sen avulla te myös vastustitte 
vihollisen koko voimaa ja saitte osaksenne kunnian. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Jumala ei halunnut nähdä minua valittavana ja kavalan käärmeen neuvon vanhentamana, Hän 
asettui Sinuun, puhtaaseen, ja uudisti minut.

3. veisu. Irmossi

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle."

Troparit 

Te säilytitte totisesti Luojan kuvan kaltaisuuden, kun ette taivuttaneet polvianne pakanoitten 
jumalattomille epäjumalille, vaan tuhositte ne voittamattomalla rukouksella. 

Kun urheat tuomarin jumalattomasta käskystä aineellisesti riisuttiin alastomiksi, he pukeutuivat 
Kristukseen. Hänen tähtensä heitä raahattiin kahlittuina kuin kauriita. 

Kun kaikkien Herra näki vakaan toivonne, oi kunniakkaat, Hän yöllä enkelten välityksellä innosti 
teitä kestävyyteen kidutuksissa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Valtiatar, hartaalla esirukouksellasi Jumalan edessä paranna minun sieluni, joka sairastaa 
hirveästi monien rikkomusteni paljouden tähden. Paranna myös rumiini kärsimykset. 

Irmossi 

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle."  

Katismatropari, 3.säv. 

Varustautuneina uskon asein te hajotitte jumalattomien joukot, | oi maineikkaat voittajat, | ja 
suoritettuanne marttyyriuden juoksun saitte seppeleen. | Oi Karpos ja Papylos, rukoilkaa Kristusta 
Jumalaa, || että Hän antaisi meille suuren armon.

Kunnia... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, | Sinusta tuli Sanan asumus. | Puhdista 
minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, | ja anna minulle, oi 
puhdas, || esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta?
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4. veisu. Irmossi

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 

Tropari 

Te, kunniakkaat, kannoitte Jumalalle erinomaisena uhrina uskossa maineikkaan Agathodoroksen, 
kun te Kristuksen rakkaudella torjuitte vihollisen eksytyksen. 

Käärmeen myrkyn hurjistuttama hirmuvaltias käski kahlita Sinut, Karpos, repiä kylkiäsi ja sitten 
polttaa Sinut tulessa, mutta ei pystynyt horjuttamaan lujuuttasi. 

Jumalinen Papylos, halatessasi nähdä Herran häähuoneen ja nousta korkeuteen, Sinä et pelännyt 
repimistä etkä peräytynyt tulen uhan edestä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nähdessään Jumalan ilmestyvän Sinusta, oi Valtiatar, himojen synkeydessä ollut Aadam huusi 
Sinulle: Tempaa välitykselläsi minut kuoleman hirveyksistä. 

5. veisu. Irmossi

"Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan."

Troparit 

Vangittuna Sinä, ylen autuas Papylos, pidit heitettyjä kiviä ikään kuin jumalattomien lapsukaisten 
nuolina, sillä Sinä olit pukeutunut uskon todella voittamattomaan asuun. 

Autuas Karpos, Sinun kärsivällisyytesi ja vakaa urheutesi kuoletti vihollisen. Sinä olit selvästi 
pukeutunut voimaan korkeudesta ja niin voitit kaksinkertaisen taistelun. 

Danielin tavoin te, marttyyrit Karpos ja Papylos, tukitte jumalallisin asein petojen kidan, ja 
saarnatessanne niille, että Jumala on, te osoittauduitte uskossa urheiksi voittajiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jesaja ennusti, että yksin Sinä, saastaton, synnytät Jumalan Pojan, Emmanuelin, joka laupeudessaan 
näki hyväksi tulla meidän kaltaiseksemme ja vapauttaa meidät turmeluksesta. 

6. veisu. Irmossi

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta."
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Troparit

Hengen vahvistamina ja Häneltä vilvoituksen saaneina te, voittamattomat, ette palaneet polttavaan 
kalkkiin heitettyinä, vaan muutitte sen kiven kaltaiseksi. 

Opetuksen vedellä Sinä, autuas, kastelit hurskaitten sieluja, ja sen tähden Kristus osoitti Sinut  
ihmeitten ehtymättömäksi lähteeksi maailmalle. 

Ikään kuin yhdestä suusta voittajat huusivat Sinulle, Herra: Ei nälkä, ei ahdistus eikä vaino voi  
erottaa meitä Sinun rakkaudestasi, oi Valtias. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Valtiatar, vaimon neuvo surmasi muinoin Aadamin, mutta Sinun kohtuusi sijoittunut Jumala teki 
hänet eläväksi ja uudelleen valkeuden lapseksi. 

Irmossi 

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta."

Kontakki, 4.säv. 

Herra on antanut kalliiksi aarteeksi | ja parannuksia kumpuavaksi lähteeksi maan päällä oleville 
teidän jäännöksenne. | Ne parantavat moninaisten kärsimysten sairauksia | ja antavat alati armoa 
sieluille. || Sentähden me yhteen ääneen rakkaudella vietämme teidän juhlaanne, oi Karpos ja 
Papylos.

Iikossi 

Oi Jumalan ikiaikainen Viisaus ja Sana, | hajota mieleni usva ja anna Jumalana minulle viisauden 
sanoja,| että auliisti ylistäisin niitä, | jotka täydellisen rakkauden tähden jäljittelivät jumalallisia 
kärsimyksiäsi | ja saivat Sinulta, kaikkien Valtiaalta, ansionsa mukaan kilpapalkinnon. | Kun me 
uskovaiset kierrämme teidän jäännöksiänne, me saamme aina terveyttä || ja yhteen ääneen 
rakkaudella vietämme teidän juhlaanne, oi Karpos ja Papylos.

Synaksario 

Saman kuun 13:ntena päivänä, pyhien marttyyrien Karpoksen, Papyloksen, Agathodoroksen ja 
Agathoniken muisto. 

Säkeitä 

Kun Karpos ja Papylos, Jumalan kaksi hedelmää, mestattiin, heille aukenivat kaikki taivaan portit. 

Runsaat lahjat odottavat Agathodorosta, joka taisteli runsaitten ja hirveitten kidutusten keskellä. 

Sinua, marttyyri Agathonike, ei naiseutesi estänyt pääsemästä miekan kautta jumalalliseen 
loppuun. 

Kolmantenatoista terä surmasi Karpoksen ja Papyloksen. 

.
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Samana päivänä pyhän marttyyri Florentioksen muisto

Säkeitä

Oi marttyyri Florentioksen rohkeutta! Tuleen hän juoksi ikään kuin virvoitukseen. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Dioskoroksen muisto. 

Säkeitä 

Mestattuna Dioskoros saattoi häpeään Zeuksen, joka ei ollut kyllältään tuhonnut sieluja . 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Niketaksen, patriisin ja tunnustajan, muisto. 

Säkeitä 

Kärsittyään jumalallisten kuvien tähden ahdistuksia Niketas nyt iloitsee enkelten ilossa. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Beniamin Diakonin muisto. 

Samana päivänä tulessa kuolleen pyhän marttyyri Antigonoksen muisto. 

Säkeitä 

Kristukseni, pitäen tuonpuoleista parempana kuin tulta täällä minä Antigonos kuolen Sinulle. 

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

7. veisu. Irmossi

"Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala."

Troparit 

Jumalalle veisaten te, marttyyrit, kestitte jalkojenne lävistämisen, kun kävelitte piikkien päällä. Te 
murskasitte jumalattomuuden keskukset tomun tavoin ja vahvistitte hurskaan uskon. 

Taisteltuanne te, ylistettävät marttyyrit, loistitte aurinkoa kirkkaammin. Selvästi te karkotitte 
epäjumalain eksytyksen koko pimeyden ja aina te annatte uskovaisille Jumalan tuntemisen 
valistusta. 

Kun autuas Agathonike näki, kuinka raivoisaa tulta sytytettiin, että teidät viskattaisiin siihen, hän 
huusi Kristukselle: Älä jätä minua syrjään taistelijoittesi kuorosta, Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaiken puhdas Valtiatar, me Sinun palvelijasi olemme saaneet Sinut ehtymättömäksi lähteeksi, 
avuksi, vahvaksi linnoitukseksi, muuriksi ja hyväksi suojelukseksi. Älä koskaan jätä meitä vaille 
puolustustasi. 
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8. veisu. Irmossi

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaan saat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina."

Troparit 

Kun marttyyri Agathonike näki Karpoksen ja Papyloksen tuleen viskattuina, hän kävi lämpimällä 
rakkaudella karkeloiden heidän tykönsä, ja Kolminaisuutta niin kuvaten he varjeltuivat. 

Herran sanoja noudattaen te, viisaat, rukoilitte surmaajienne puolesta, ja niin päänne tultua 
katkaistuiksi saitte antaa henkenne Herran käsiin. 

Oi kunniakkaat, teidän verivirtojenne pirskotus tuli meille lääkkeeksi ja tuhosi epäjumalain 
eksytyksen, kun te vilpittömästi julistitte kaikkien Jumalasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä säälivän Vapahtajan synnyttänyt säälivä Jumalansynnyttäjä, näe kansasi kurjuus ja ahdistus ja 
riennä rukoilemaan meille armahdusta. 

Irmossi 

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina."

9. veisu. Irmossi

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme."

Troparit 

Lähelle jumalallista Valkeutta päässeinä te valistitte esirukoustenne valolla Kirkon, jonka 
tietämättömyys oli pimentänyt. Kuvainraastajien hirveän opin te torjuitte ja vahvistitte Kirkon 
oikeaan uskoon Jumalan edessä. 

Kun me uskoen kiiruhdamme temppeliinne te, autuaat Karpos ja Papylos, Jumalan viittauksesta 
karkotatte vihamieliset pahat henget ja päästätte meidät kiusauksista ja kaikesta heikkoudesta ja 
sairaudesta. 

Te, pyhien voittajien pari, älkää hyljätkö kyynelvirtaani, sillä teillä on uskallus Valtiaan Kristuksen 
edessä. Pyytäkää, että Hän tempaisisi minut pimeydestä ja soisi minulle tahrattoman valistuksen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Valtiatar, rakkaudella minä kurja kannan huulillani Sinulle veisua ja rukoilen: Päästä minut 
tekojeni loasta. Suo sija Poikasi oikealta puolelta kaikille, jotka uskoen Sinua ylistävät. 
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Irmossi

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme."

Eksapostilario, 2.säv. 

Oi autuaaksi ylistettävät voittajat, | Kristuksen piispa Karpos ja autuas Papylos, te kruunatut  
marttyyrit, | kun te nyt olette Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa | ja loistatte Hänen säteilyään, || 
muistakaa meitä, jotka vietämme kirkasta muistojuhlaanne.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Ylistäkäämme lakkaamatta autuaaksi ainoaa Jumalanäitiä, | me jotka olemme Hänen yliluonnollisen 
synnytyksensä pelastamat. | Veisuin ylistäkäämme velvollisuutemme mukaisesti Jumalansynnyttäjää 
Valtiatarta, | sillä hän synnytti meille lunastuksen muinaisista rikkomuksista, || Kristuksen, yhden 
Kolminaisuudesta.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 




