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Pyhän pyhittäjämarttyyri Kononia 

Isaurilaisen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Sinä,  kunniakas  ja  autuas marttyyri,  /  kärsit monia  ahdistuksia  ja  sietämättömiä kidutuksia,  /  sait 
voiton  juonikkaasta  käärmeestä  /  ja  poljit  sen  ihaniin  jalkoihisi.  /  Ja  Sinä  rukoilet,  että  Kristus 
antaisi // meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Autuas  Konon,  /  mielesi  Pyhän  Hengen  valkeuden  kirkastamana  /  Sinä  poistit  pahojen  henkien 
pimeyden  ja  siirryit  Jumalassa  iloiten  laskemattomaan  valkeuteen.  //  Rukoile,  että  Hän  antaisi 
meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Ylistettävä, autuas Konon, / Sinä tulit Kolminaisuuden temppeliksi, / ja osoitit sen pyhän temppelin, 
/  johon  ruumiisi  hartaasti  pantiin,  äärettömien  parannusten  virraksi.  //  Rukoile  siis,  että  meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

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

Iloitse,  oi  puhdas,  /  Sinä outo  sanoma!  /  Iloitse,  Jumalan  istuttama pyhä  paratiisin  puu!  /  Iloitse, 
pahojen  henkien  hävitys!  /  Iloitse,  kaksiteräinen  miekka,  joka  oudolla  synnytykselläsi  katkaisit 
vihollisen  pään!  /  Oi  ylen  nuhteeton  ja  pyhä,  kutsui  takaisin  meidät,  //  jotka  olemme  joutuneet 
muukalaisuuteen! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun uuhi, viaton Valtiatar, näki ristillä oman Karitsansa muodottomana ja kauneudettomana, / hän 
lausui  valittaen:  /  Voi,  suloisin!  Mihin  on  kadonnut  kauneutesi?  /  Mihin  ihanuutesi?  //  Mihin 
ulkomuotosi säteilevä armo, rakkain Poikani? 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen  psalmiluennan  jälkeen  triodion  kanonit  ja  tämä  pyhän  kanoni,  jonka  akrostikon 
Jumalansynnyttäjän  tropareita  huomioimatta  on:  Veisuin  ylistettäköön  voittoisaa  marttyyri 
Kononia. 

1. veisu. 5.säv. Irmossi 

"Pelastajalle  Jumalalle,  /  joka  kuljetti  kansan  meren  yli  kuivin  jaloin  ja  upotti  faraon  kaikkine 
sotajoukkoineen, /  Hänelle ainoalle veisatkaamme, // sillä Hän on ylistettävä." 

Troparit 

Ylistettäköön nyt  veisuin  hyvin  voittanutta marttyyri Kononia,  joka Kristuksen, kaikkien Jumalan 
soturina osoitti miehuullisuutta eksytystä vastaan ja punoi itselleen tuhoutumattoman seppeleen. 
Halaten salaista elämää ja katoamatonta kunniaa kunniakas marttyyri Konon vaihtoi siihen ajallisen 
nautinnon. Kunnioittakaamme häntä veisuin, sillä hän on ylistettävä. 

Pukeutuneena  nyt  turmeluksettomuuden  pukuun  Sinä,  kunniakas  Konon,  oksastuit  villiöljypuun 
juuresta hyvään puuhun ja kannoit hedelmäsi Kristukselle.
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Päästyään esiisän kirouksesta autuas marttyyri karisti  yltään  turmeluksen eksyttävän  ikeen  ja otti 
mukaansa tietämättömyydestä vaimonsakin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  kaikkein  puhtain  Jumalanäiti,  älä  lakkaa  rukoilemasta Sinusta  lihaksi  tullutta  ja  Isän  helmasta 
erkanematonta Jumalaa, että Hän pelastaisi luotunsa kaikista ahdistuksista. 

3. veisu. Irmossi 

"Sinun  ristisi  voimalla,  oi  Kristus,  /  vahvista  minun mieleni,  /  että minä  veisaisin  //  ja  ylistäisin 
Sinun vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi." 

Troparit 

Kunniakas  Konon,  valoa  rakastaen  Sinä  valitsit  Jumalan  palvelemisen  ja  inhosit  epäjumalien 
pimeää jumalattomuutta. 

Oi  autuaaksi  ylistettävä,  Sinä  pyhitit  auliisti  Kristukselle  uhriksi  sielusi  ja  ruumiisi  ja  otollisena 
pääsit puhumaan kahden kesken Herran kanssa. 

Kunniakas  Konon,  viisaasti  Sinä  vapautit  lukemattomat  ihmiset  isien  laeista  ja  sait  voiton 
kadotuksen nimen kantajasta. 

Oi  kunniakas,  rukoile  sielun  ja  ruumiin  himojen  päästöä  meille,  jotka  uskolla  vietämme 
muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Puhdas, rukoile lakkaamatta kohdustasi lihaksi tullutta, että Hän päästäisi perkeleen eksytyksestä 
ne, jotka veisaavat ylistystäsi, oi puhdas Neitsyt. 

Katismatropari, 1.säv. 

Lapsesta asti Sinä,  jumalankantaja,  / olit  Jumalaan  liittynyt,  / Sinä osoittauduit Hengen puhtaaksi 
astiaksi /  ja kukistit pahat henget.  / Taisteltuasi Sinä sait ansiosi mukaisen kunnian.  // Sen tähden 
me kaikki vietämme uskolla pyhää muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Oi Puhdas, ohjaa kurjaa sieluani, / ja armahda sitä, kun monet rikkomukset vetävät sitä kadotuksen 
syvyyteen. / Oi Viattomin, päästä minut kuoleman peljättävällä hetkellä // pahojen henkien hirveistä 
syytöksistä! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi puhdas ja viaton Neitsyt, siunattu Maria, / syntisten turva ja suoja ja maailman vahvistus, / Sinun 
sydämesi lävisti totisesti miekka, // kun näit poikasi ristille ylennettynä. 

4. veisu. Irmossi 

"Herra, minä kuulin Sinun nousemisestasi haudasta, // ja ylistin Sinun voittamatonta voimaasi!"
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Troparit 

Sinä, autuas, kukistit kansojen pettäjän ja toit esille Jeesuksen jumaluuden. 

Peläten nuhteitasi kivinen valhejumala tunnusti, että Jeesus on ainoa Jumala. 

Mielettömät tulivat järkiinsä saatuaan yliluonnollisesti kivihuulilta totuuden selvityksen. 

Sanomaton  on Sinun kauttasi  julistettu  salaisuus,  sillä Sinä, marttyyri,  käännytit  eksyneet Herran 
puoleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi avioon käymätön, me uskovaiset  ylistämme Sinua  totisena Jumalansynnyttäjänä  ja  turvaamme 
Sinun satamaasi. 

5. veisu. Irmossi 

"Aamusta varhain me huudamme Sinun puoleesi, oi Herra: / Pelasta meidät, / sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, // paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Armo teki Sinut, marttyyrien kunnian ja kerskauksen, puhtaan ja tahrattoman valkeuden astiaksi. 

Sinä,  ylen  kunniakas,  sait  rikkaudeksesi  sanomattomien  sanojen  jumalallisen  tiedon  ja  opetit 
salaisuuden lukemattomille ihmisille. 

Nähdessään ihmeittesi armon lain rikkojat huusivat: Kononin Jumala on voittanut eksytyksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, veisuin ylistämme Sinua neitseenä synnytyksen jälkeen, sillä Sinä lihallisesti 
synnytit maailmalle Jumalan Sanan. 

6. veisu. Irmossi 

"Syvyys  peitti  minut,  meripedon  vatsasta  tuli  hautani,  /  mutta  minä  huusin  Sinun  puoleesi,  /  oi 
ihmisiä rakastava Jumala, // ja Sinun oikea kätesi pelasti minut." 

Troparit 

Autuaaksi ylistettävä Konon, Sinun rukoustesi kautta oli  armo uskoon tulleille rikkauden  lisäystä, 
mutta tottelemattomille tuhoisa vastustus. 

Oi  kunniakas,  autuas  marttyyri  Konon,  pahojen  henkien  joukot  alistuivat  Sinulle,  kun  Sinä  olit 
alistanut itsesi Jumalalle, joka omalla vallallaan oli Sinut luonut. 

Sanoin  ja  teoin  Sinä,  autuas,  opetit  ihmisjoukot  valitsemaan  jumalisesti  armon  ja  inhoamaan 
rahanhimoista elämää.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Me  ylistämme  ansion  mukaisesti  Sinua,  tulessa  kulumatonta  orjantappurapensasta,  Hengen 
elävöittämää vuorta ja portaita, taivaan porttia, kunniakasta Mariaa, oikeauskoisten kerskausta. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun 5:ntenä päivänä muistelemme pyhää pyhittäjämarttyyri Kononia Isauriasta. 

Säkeitä 

Asemaltasi jumaloituneena Sinä, isä Konon, tulet Jumalan tykö jättäen tomusi maan päälle. 
Viidentenä mieleltään kärsivällinen Konon jätti elämän. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Konon Puutarhuria. 

Säkeitä 

Jaloissaan naulojen jäljet Konon tuli naulanjälkiä kantavan Herran tykö. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Markos Munkkia, ihmeiden tekijää. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Evlogiosta Palestiinasta. 

Säkeitä 

Koko luomakunta ylistää Sinua, Evlogios, kun pääsi katkaistiin Luojan tähden. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Evlampiosta. 

Säkeitä 

Kun  Evlampioksen  kaula  katkaistiin,  hän  saattoi  häpeään  kaulaansa  kurkottelevan 
jumalattomuuden. 

Samana  päivänä  miekka  surmasi  pyhän  marttyyri  Arkelaoksen  ja  hänen  kanssaan  sata 
neljäkymmentä kaksi marttyyria. 

Säkeitä 

Alistettuaan ensin kaulansa miekalle Arkelaos tuli Sinulle, Herran jumalallinen kansa, mestauksen 
aluksi. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Hän, joka pelasti tulisessa pätsissä veisaavat nuorukaiset, // on meidän isiemme ylistetty Jumala." 

Troparit
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Käytyäsi marttyyritaiston sinä, taistelija, huusit: Kiitetty on isiemme Jumala. 
Saatuasi  voiton  vihollisesti  Sinä  osoittauduit  palkituksi  voittajaksi  ja  huusit:  Kiitetty  on  isiemme 
Jumala. 

Kukistumaton  Kristuksen  marttyyri,  maan  päällä  Sinä  tulit  voittajaksi  ja  taivaissa  seppeleen 
kantajaksi. 

Kannettuasi Jumalalle uhrina eksyneitten pelastuksen Sinä huusit: Kiitetty on isiemme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kiitetty olet Sinä, isäimme Jumala, joka Neitseestä syntyen hänet Jumalansynnyttäjäksi osoitit. 

8. veisu. Irmossi 

"Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä Poikaa / ja viimeisinä aikoina neitseellisestä Äidistä lihaksi 
tullutta Jumalaa / papit veisuin kiittäkää // ja ihmiset ylistäkää kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Nähdessänne pimeyden maailman hallitsijan, villitsevän eksyttäjän pyhän rukousten vankina papit 
veisuin kiittäkää ja ihmiset ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina! 

Tuhoisien  henkien  rankaisemat  pahantekijäin  joukot  huusivat  jumalisesti  Sinulle,  autuas:  Papit 
veisuin kiittäkää ja ihmiset ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina! 

Voimallisella  käskylläsi  Sinä  pelastit  villipedon  kidasta  turvaan  äidin  syliin  pienokaisen.  Papit 
veisuin kiittäkää ja ihmiset ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina! 

Sinä,  taistelija,  sait  kolmiaurinkoisen  valkeuden  ehtymättömän  kirkkauden,  sillä  ylistäen 
kolmipersoonaista luontoa Sinä huusit: Papit veisuin kiittäkää ja ihmiset ylistäkää kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  puhdas  Jumalansynnyttäjä,  tulit  kerubeja  korkeammaksi,  sillä  Sinä  kannoit  kerubien 
kantamaa,  jota  me  kuolevaiset  yhdessä  ruumiittomien  voimien  kanssa  kunnioitamme  kaikkina 
aikoina. 

9. veisu. Irmossi 

"Sinua,  joka  ylitse  kaiken  ymmärryksen  ja  sanan  /  tulit  Jumalanäidiksi  /  ja  joka  ajassa 
sanomattomasti ajattoman synnytit, // Sinua me uskovaiset yksin mielin ylistämme." 

Troparit 

Aineettoman rakkauden täysin valtaamana Sinä, autuas, halasit juoda Kristuksen maljan. Sen tähden 
me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalan  mieleisesti  seuraten  jumalallista  lakia  eksytyksen  sijasta  Sinä,  autuas,  tyhjensit  sielusi 
auliudella Kristuksen maljan.
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Sinä, kunniakas, osoittauduit marttyyrien kaunistukseksi kaunistuksenasi Kristuksen puhtaat haavat. 
Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua. 

Herran  kunniakas  taistelija  Konon,  päästyäsi  nyt  taivaalliseen  maaliin,  päästä  minut  elämän 
hirveistä vaaroista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, Jumalansynnyttäjä, Kristuksen, meidän Jumalamme, Äiti! Rukoile synnyttämääsi, että Hän 
antaisi synninpäästön niille, jotka uskolla veisaavat ylistystäsi. 

Vuorosävelmän mukainen valovirrelmä. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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