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Maaliskuun 23. 
Pyhittäjäisämme Nikonin ja hänen 

sadan yhdeksänkymmenen yhdeksän 
oppilaansa muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Ruumiin hekumat  ja  lihan hillittömyyden / Sinä, autuas, alistit pidättyväisyyden suitsiin /  ja voitit 
armossa ja Hengen voimalla selvästi vihollisen aseet. / Niin Sinä, Nikon, tulit munkkien ohjaajaksi, 
// jotka alati seuraavat viisasta ja jumalallista saarnaasi. 

Auringon  tavoin  Sinä,  autuas,  nousit  idästä  /  ja  valistit  koko maailman  ihmeitten  kirkkaudella  / 
johtaen  seuralaistesi  kuoroa  ikään  kuin  kirkkaita  tähtiä.  /  Heidän  kanssansa  Sinä  taistelit 
kärsivällisesti, / teidät surmattiin miekalla // ja te annoitte henkenne kaikkivaltiaan Herran käsiin. 

Ei nälkä, eivät vaarat, ei alastomuus,  /  eivät ruoskinnat eikä totisesti väkivaltainen kuolemakaan / 
erottanut  teitä, ylistettäviä  taistelijoita, Kristuksen  rakkaudesta,  / vaan karitsan  tavoin  te  seurasitte 
paimentanne teuraaksi // ja pääsitte seppelöityinä päivän laskusta taivaan illattomaan maaliin. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi Neitsyt,  joka synnytit Jumalan, minun Vapahtajani,  /  lahjoita minulle katumuksen erinomainen 
ja pelastava  lääke,  / kyynelvirta  ja puolueettoman peljättävän tuomion hetken muisto, / että voisin 
Sinun rukoustesi avulla välttää kauhean kadotuksen // ja saavuttaa jumalallisen armon. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  synnyttäjäemo  näki  puulla  Sinut,  Karitsan  ja  Paimenen,  /  hän  valitti  äidillisesti  ja  lausui 
Sinulle:  / Rakas pitkämielinen Poikani, kuinka Sinut on ripustettu ristin puulle? / Oi Sana, kuinka 
lainrikkojat ovat naulinneet kätesi ja jalkasi // ja Sinä, Valtias, olet vuodattanut veresi? 

Tropari, 4.säv. 

Oi isiemme Jumala, / Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois laupeuttasi, / vaan 
isiemme rukouksien tähden // ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 

Aamupalveluksessa 

Kanonit järjestyksessään. 

Pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Sinua, voiton nimen kantajaa. Josef. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

"Kuivin  jaloin  kuljettuaan  Punaisen  meren  syvyyden  halki  /  muinainen  Israel  erämaassa  / 
Mooseksen  ristinmuotoisesti  kohotettujen  kätten  voimalla  //  karkotti  pakosalle  Amalekin 
sotajoukon." 

Troparit 

Taistokilvoituksessa Sinä, pyhittäjä Nikon, voitit pahuuden juonet  ja sait taistelijan seppeleen. Nyt 
Sinä seisot Jumalan edessä ja rukoilet meidän puolestamme, jotka Sinua kunnioitamme. 

Sinä,  autuas,  menestyit  ensin  taistoissa  Hänen  väkevyytensä  voimalla,  joka  on  antanut  voiman 
heikkouteemme, ja tultuasi voittajaksi Sinä riensit Kristuksen kasteelle.
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Oi  viisas,  ensin  kilvoituksessa  kirkastuneitten  oppilaittesi  autuas  joukko  tuli  ihanaksi 
marttyyriudessa ja sitoi kaksinkertaisessa taistossa itselleen kaksinkertaisen seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmisiä rakastava Herra, jota salaisesti kutsutaan koitoksi, auringoksi ja valkeudeksi, meidän luokse 
alentumisesi portti säteili yliluonnollisesti kahta luontoasi. 

3. veisu. Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, // turvani 
ja tukeni." 

Troparit 

Hengellisesti aseistautuneena Sinä, Kristuksen marttyyri, varustit jumalallisen sotajoukon taistoihin. 

Naulittuasi  ensin  kilvoituksessa  ristiin  lihasi  Sinä,  kunniakas,  riensit  saamaan  voiton  pahojen 
henkien joukoista taistelun tuskissa. 

Tähden tavoin Sinä, Nikon, nousit  idästä  ja päädyit  länteen,  jossa Sinä  laskit kuolemaan  ja nousit 
Kristuksen tykö. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tuntiessaan sinut, aviota tuntemattomasta Neitseestä kasvaneen Herran, marttyyrien joukko kuvasi 
kuolemaasi. 

Katismatropari, 3.säv. 

Äitisi jumalallisten sanojen valkeus loisti sydämessäsi, / kasteessa valistettuna Sinä, pyhittäjä, liityit 
munkkien  joukkoon  /  ja  tulit  seuraajiesi  ohjaajaksi  ja  valistajaksi.  /  Rukoile  heidän  kanssansa 
Kristusta, // että Hän antaisi meille suuren armon. 

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? 

4. veisu. Irmossi 

"Nähtyään  Sinut,  vanhurskauden  Auringon,  /  ristille  ylennettynä  /  seurakunta  hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: // Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi."
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Troparit 

Jumalallisesta  valistuksesta  nauttien  Sinä,  ylistettävä  marttyyri  Nikon,  kävit  vahingotta  läpi 
kidutusten virran ja sait ansiosi mukaan voiton seppeleen. 

Loistavana miehuullisuudessa  Sinä  taistelit  kilvoittelijana  surmaten  ensin  ruumiin  himot  ja  sitten 
karkotit pahojen henkien joukot taistelussa. 

Te,  Jumalassa  viisaat,  asetuitte  jumalisuus  aseenanne  vihollista  vastaan  ja  saavutitte  kuoleman 
kautta kuolemattoman kunnian veisaten: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Luoja  rakasti  Sinua,  Neitsytäiti,  luomakuntaa  korkeampana,  osoitti  Sinut  omaksi  Äidiksensä  ja 
Sinun edessäsi astuvat taistelijoitten kunniakkaat joukot. 

5. veisu. Irmossi 

"Sinä,  oi  minun  Herrani,  tulit  valkeutena  maailmaan,  /  pyhänä  valkeutena,  /  käännyttäen  pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, // jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Kuuliaisena  äitisi  jumalallisille  kehotuksille  ja  paremman  tuntien  Sinä, Nikon,  sait  ristin  voiman 
taisteluun. 

Oi  kunnianarvoisa,  Jumalassa  viisas,  hyveitä  säteilevä  elämäsi  sai  taistelun  ihanaksi 
koristukseksensa. 

Kuuliaisina  Jumalan  laeille  marttyyri  osoittivat  kykynsä  ja  saivat  Jumalan  avulla  miehuullisen 
voiton rikollisista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  nuhteeton,  synnytit  meille  ajattoman  valkeuden,  Isän  heijastuksen,  joka  hyvyytensä 
rikkaudessa tuli ajan alaisuuteen. 

6. veisu. Irmossi 

"Herra,  minä  kiitosta  veisaten  uhraan  Sinulle,  /  huutaa  Sinulle  seurakunta,  /  joka  armon  kautta 
puhdistui  pahoille  hengille  uhratusta  saastaisesta  verestä  //  Sinun  kyljestäsi  vuotaneella  puhtaalla 
verellä." 

Troparit 

Kirkkaan auringon  tavoin Sinä,  Jumalassa  viisas, nousit  idästä seuranasi oppilaitten kuoro tähtien 
lailla. Säteillänne te valistitte lännen. 

Verivirroillasi  Sinä,  marttyyri,  peitit  monijumalisuuden  meren  ja  hukutit  taistojen  syvyyteen 
pahuuden hirveän ja kavalan keksijän.
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Jumalan innoittamat taistelijat, te puhkesitte kukkaan ikään kuin liljat hyveitten niityllä ja ihanassa 
marttyyriudessa täytitte sydämenne ruusujen sulotuoksulla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tuntien  Sinut,  Valtiatar,  Jumalan  temppeliksi  ja  eläväksi  palatsiksi,  joka  yksin  otit  pois  naisten 
häpeän, taistelijain kuoro astuu edelläsi. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman  kuun  23:ntena  päivänä  muistelemme  pyhää  marttyyri  Nikonia  ja  hänen  sataa 
yhdeksääkymmentä yhdeksää marttyyrioppilastaan. 

Säkeitä 

Seppeleitten  jakaja  on  valmistanut  Sinulle,  Nikon,  voiton  seppeleen;  käy  siis  miekan  kautta 
kuolemaan. 

Kahdentenakymmenentenä kolmantena Nikon taivutti päänsä miekan edessä. 
Säkeitä samoille marttyyreille 

Miekka surmasi yhtä vaille neljä kertaa viisikymmentä marttyyritoveria. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Dometioksen. 

Säkeitä 

Hirveyteen pyrkivä miekan kantaja halusi kiihkeästi painaa maahan Dometioksen miekan. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Persian  pätsissä  /  Aabrahamin  sukukunnan  lapset  /  enemmän  jumalisuuden  innon  kuin  liekkien 
polttamina huusivat: // Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Kidutuksissa  koeteltuna  kultaakin  enemmän  Sinä,  Jumalassa  viisas,  osoittauduit  hyveen 
linnoitukseksi,  joka  torjuit  pahojen  henkien  hyökkäykset  ja  huusit:  Kiitetty  olet  Sinä,  minun 
Jumalani ja Herrani. 

Vaikka  ruumiisi  lopulta  kätkettiin  piiloon,  Sinä,  marttyyri,  säteilet  parannusten  jumalallista 
valkeutta karkottaen pahojen henkien vahingot Sinut tunnetuksi tehneen jumalallisella voimalla. 

Nauttien täysin jumalallisesta suopeudesta Sinä, autuas ja kunniakas, annoit kärsivällisesti ruumiisi 
kidutettavaksi, sillä Sinä halusit päästä seppelöityneenä Kaikkivaltiaan eteen taivaisiin. 

Sanallisten  lampaitten  paimenena Sinä,  viisas  isä,  säilytit  tarhan  turvassa  susilta,  ja  nyt  Sinä olet 
asettunut heidän kanssansa taivaan asuntoon, kaikkien Herran eteen.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän  Sana  asettui  Sinuun,  Neitsyt,  asumaan  mitenkään  turmelematta  neitseyttäsi,  ja  Hän  hankki 
marttyyrien autuaan kuoron, joka saarnaa Sinusta puhtaana Jumalansynnyttäjänä. 

8. veisu. Irmossi 

"Kätensä  ojentaen  Daniel  luolassa  tukki  jalopeurojen  ammottavat  kidat,  /  kun  taas  hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: // 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, säilytit sydämesi soihdun sammumattomana kastellen sitä kyynelvedellä ja taistelun 
veren kautta Sinä pääsit asumaan käsittä tehtyyn häämajaan,  jossa Sinä nyt huudat: Kaikki  luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Sinä, pyhittäjä Nikon, osoittauduit kilvoittelijain ja taistelijain kaunistukseksi, sillä kahdella tavalla 
Sinä menestyit saaden mielet hämmästyttävät voiton merkit asetuttuasi ainoaa vihollista vastaan ja 
huutaessasi: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa. 

Verellä Sinä, pyhittäjä, kastelit sielut innostaen ne jumalalliseen kiihkoon. Haavojesi miekalla Sinä 
löit  pahojen  henkien  joukon  osoittaen  nimesi  totuuden  mukaiseksi  ja  huutaen:  Kaikki  luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas  ja  veisuin  ylistettävä,  joka  oikaisit  Adamin  lankeemuksen,  repäise  rikki  rikkomusteni 
raskaat kahleet ja valista minut huutamaan puhtain ajatuksin: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

9. veisu. Irmossi 

"Sinusta,  koskemattomasta  vuoresta,  /  erkani  kulmakivi,  Kristus,  /  joka  yhdisti  toisistaan  erillään 
olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Seppelöiden antaja  näki Sinut, Nikon,  ihanien  haavojen kukittamana  ja marttyyriveresi purppuran 
vaatettamana, ja nyt Sinä asut Hänen kanssansa jumalallisesti iloiten. 

Kuinka  ihana  olikaan  rakkaus,  joka  Sinulla,  Nikon,  oli  Herraa  kohtaan,  kuinka  harras  olikaan 
jumalallisessa tulessa palava kiihkosi ja kuinka ihailtava taistosi, joka liitti Sinut taivaallisiin! 

Taistelijain  joukko  sai  Sinut  kirkon  korkeuteen  suureksi  auringokseen  ja  jumalallisen  valkeuden 
sytyttämien tähtien tavoin he kirkastavat koko maailman säteillään. 

Sinä,  marttyyri,  nousit  tahrattomiin  asuntoihin  tuoden mukanasi  seppeleen  antajalle  kahdensadan 
marttyyritaistelijan  joukon.  Muistele  heidän  kanssansa  meitä,  jotka  tänään  vietämme  pyhitettyä 
muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Sinä osoittauduit meidän tähtemme Sinusta syntyneen Valkeuden asumukseksi. Rukoile, oi puhdas, 
lakkaamatta,  että  Hän  valistaisi  meidät,  jotka  veisuin  ylistämme  Sinua  ja  julistamme  sinusta 
Jumalansynnyttäjänä ja Neitsytäitinä. 

Palveluksen loppuosa, ja päätös.

Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.3.2007


