
Heinäkuun 10. 
Muistelemme pyhiä 

neljääkymmentäviittä marttyyria 
Armenian Nikopoliksessa 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Kivillä murskattuina te, maineikkaat marttyyrit, | ette kieltäneet Kristusta, murtumatonta kalliota, | 
vaan armon kautta voittajiksi tulleina iloitsette nyt enkelten kuorojen kanssa. | Rukoilkaa heidän 
kanssansa, || että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Jumalallisten käskyjen vartijoina vankeuteen suljettuina ja janoon nääntyvinä | te, voittoisat 
marttyyrit, saitte taivaasta hengellisesti virkistävän virvoituksen. || Rukoilkaa siis, että meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Rakastaessanne totista ja iankaikkisesti pysyvää elämää | te, voittamattomat marttyyrit, kestitte 
iloiten rikollisen päätöksen teille langettaman epäoikeudenmukaisen kuoleman | ja nyt te iloitsette  
marttyyrien kanssa. || Rukoilkaa heidän kanssansa, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja 
suuri armo. 

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

Minä kurja ja vaivalloinen olen joka puolelta hirveyksien ahdistama, | mutta minne turvautuisin? |  
Sinuun, puhdas Valtiatar Jumalan Morsian, | Sinä toivottomien toivo, minä turvaan, ainoaan apuuni. 
| Oi ahdistettujen aulis auttaja, || älä ylenkatso minua, ansiotonta palvelijaasi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun Neitsyt näki Kristuksen puulla riippumassa, | hän sanoi: Oi Poikani, miekka on lävistänyt 
minun sydämeni | ja tuottaa minulle tuskaa, niin kuin Simeon kerran minulle ennusti. | Mutta minä  
rukoilen: Nouse ylös, kuolematon Herra, || ja anna samalla kunnia Äidillesi ja palvelijattarellesi!

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon 
on: Veisaan marttyyrien Jumalaa kunnioittavasta joukosta. Munkki Johanneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 5.säv.

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

Troparit 

Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin Jumalassa viisaasti Kristuksen voitollisia sotureita eksytyksen 
kukistajina ja loistavina voittajina, ja laulakaamme Jumalalle voittovirsi. 

Loistavasti maan päällä taisteltuanne ja kidutukset kestettyänne te, taistelijat, saitte taivaissa 
seppeleet ja yhteen ääneen te nyt laulatte voittoveisua. 

Sielun yksimielisyyden uskossa yhdistäminä te kävitte eksytystä vastaan ja osoittauduitte 
seppelöidyiksi voittajiksi. Nyt te laulatte yhteen ääneen voittoveisua.
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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 pelastavaisia kärsimyksiäsi." 

Troparit 

Kaunistuksenanne ymmärrys te Kristuksen soturit hukutitte verivirtoihinne vanhan viettelevän 
käärmeen. 

Luovutettuanne ruumiinne katkeriin ja sietämättömiin kidutuksiin te, ylistettävät, saitte uskon kautta 
jumalallisen perintöosan. 

Hirmuvaltiaan päätöksestä kivisateen murskaamina te, taistelijat, säilytitte varmasti jumalisuuden 
ankkurin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

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

Irmossi 

"Sinun ristisi voimalla, oi Kristus, | vahvista minun mieleni, | että minä veisaisin || ja ylistäisin 
Sinun pelastavaisia kärsimyksiäsi." 

Katismatropari, 4.säv. 

Hyvin taistellen Kristuksen urheat soturit hukuttivat verivirtoihin Beliarin. | Kivin murskattuina, 
miekoin silvottuina, tulella poltettuina ja veteen heitettyinä he osoittautuivat selvästi voittajiksi. || 
Sen tähden heitä uskolla kunnioitetaan ja ylistetään. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi viaton, kuka voisi luetella saastaisten ajatusteni paljouden ja sopimattomien mietteitteni pilvet? |  
Kuka kertoa lihattomien vihollisteni hyökkäyksistä ja niiden pahuudesta? || Mutta lahjoita, oi hyvä, 
esirukouksillasi minulle pääsy niistä. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta  
Isästä, näki Sinut ristillä riippumassa, hän huusi: | Voi rakas Jeesukseni! Kuinka Sinä, minun poikani, 
suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || Veisuin 
minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen. 
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4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin sanoman ristin voimasta, | jonka avulla on paratiisi avattu, | ja huusin: || Kunnia 
olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Kristuksen voiman vahvistama ja Jumalan rakkauden lain valtaama taistelijakuoro sai voiton 
Jumalaa vastustavasta vihollisesta. 

Kristuksen taistelijain Jumalan valitsema joukko torjui Jumalan vastustajien jumalattoman joukon 
veisaten: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Jumalallisen voiman vahvistamina ja lähestymättömän valkeuden nähden taistelijat hajottivat 
vankeudessa epäjumalten monijumalaisen usvan. 

Katseensa turmeluksettomaan kauneuteen kiinnitettynä marttyyrien autuas joukko torjui ihmisten 
epävakaan elämän. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Korkeimman voima varjosi Sinut, oi Neitsyt, ja teki Sinut paratiisiksi, jonka keskellä on elämän 
puu, meidän välimiehemme ja Herramme. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Hengen sanojen ravitsemat pyhät marttyyrit tekivät lopun epäjumalien sanattomuudesta. 

Te, taistelijat, tulitte kirkkaiksi tähdiksi ja uskon hyvää tuoksua levittäviksi kukiksi. 

Te pyhät ja maineikkaat osoittauduitte Korkeimman viljelmäksi, joka leikattiin marttyyriuden 
sirpillä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, älä lakkaa rukoilemasta synnyttämääsi, että Hän pelastaisi meidän sielumme 
hartaasti ylistystäsi veisatessamme. 

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." 
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Troparit 

Iloiten marttyyrit huusivat: Herra, ota käteesi meidän henkemme ja saata ne lepoon, sillä Sinua, 
ainoata armorikasta, me halajamme.

Oi ihmisiä rakastava, marttyyrien joukko pääsi enkelten asuinkumppaniksi käytyään tiensä 
loppuun, ja nyt se rukoilee pelastusta meidän sieluillemme. 

Te kuulut marttyyrit, te Jumalan valitsemien marttyyrien kuoro, te marttyyrien kaunistus, rukoilkaa 
hartaasti pelastusta kaikille meille, jotka teihin turvaamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Mikä sana pystyisi ilmaisemaan Sinussa tapahtuneen siemenettömän sikiämisen ihmettä, oi viaton? 
Sillä Sinä synnytit Jumalan, joka laupeudessaan tuli meidän kanssamme elämään! 

Irmossi 

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

Synaksario 

Saman kuun kymmenentenä päivänä muistelemme neljääkymmentäviittä pyhää marttyyria, jotka 
kärsivät Armenian Nikopoliksessa. 

Säkeitä 

Jumalan uusi sotajoukko hyökkää rohkeasti tulenkin keskelle. 

Tuli surmasi kymmenentenä erinomaiset nikopolilaiset. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Bianoria ja Silouanosta. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Apolloniosta Sardeiksesta. 

Samana päivänä muistelemme kymmentätuhatta pyhää isää, jotka Aleksandrian piispa Theofilos 
antoi väkivaltaiseen kuolemaan pappi Isidoroksen takia. 

Samana päivänä pyhän Johannes Teologin juhlan Beatoksessa (tai Biatoksessa tai Biotoksessa).

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

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kristus, taistelijat veisasivat pätsissä: Ylistetty on meidän isiemme Jumala! 
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Kolminaisuuden valkeuden kirkastamina te taistelijat annoitte iloiten henkenne.

Seisten seppelöityinä Jumalan edessä te taistelijat rukoilette aina hartaasti meidän puolestamme. 

Te taistelijat osoittauduitte uskovaisille totuuden soihduiksi, jumalisuuden totisiksi linnoituksiksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä, me rukoilemme Sinua pelastuksenamme: Lepytä Sinusta lihaksi tullut meille. 

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 

Kunpa meidän uskovaisten pyyntömme yhdistyisivät marttyyrien rukouksiin ja me tulisimme  
arvollisiksi osallistumaan heidän perintöosastaan veisuin ylistäessämme ja korkeasti kiittäessämme 
Kristusta kaikkina aikoina. 

Sydämen ilolla kärsivällisten taistelijain kuoro sai Kristukselta ihanat seppeleet ja kirkkaasti he 
veisuin ylistävät ja korkeasti kunnioittavat Häntä kaikkina aikoina. 

Oman verenne purppuroimina te ylistävät hallitsette taivaissa Kristuksen kanssa ja veisuin ylistätte 
ja korkeasti kunnioitatte Häntä kaikkina aikoina. 

Veisuin me hartaasti ylistämme kärsivällisiä sotureita, sammumattoman tulen soihtuja, valkeudesta 
osallisia iäti säteileviä tähtiä ja korkeasti kunnioitamme Kristusta 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. 

Irmossi 

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

Autuaat marttyyrit, rukoilkaa yhteisen pelastuksen puolesta Kristusta, jonka edessä te seisotte 
kestettyänne Hänen tähtensä taistot. 

Tuhottuanne väkevällä voimalla eksytyksen linnoituksen te voittamattomat päästitte asumaan 
enkelten kanssa. 
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Ilmestyttyään meille iäti loistaviksi valaisimiksi voittoisat marttyyrit valistavat alati kirkkaudella 
meidän sielumme.

Voitettuanne marttyyriuden lakien mukaisesti viettelevän hirmuvaltiaan te, kunnianarvoisat, saitte 
vanhurskauden seppeleet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

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

Irmossi 

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

Eksapostilario, 3.säv. 

Neljäkymmentäviisi marttyyria järkytti kaikkia vihollisia moninkertaisella mielellään | ja 
miehuullisella sielullaan. | Vapahtaja, pelasta meidät || heidän rukoustensa kautta. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Oi veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, | Sinut me kaikki syntiset olemme saaneet suojaksemme. | 
Oi Jumalan armoittama Neitsyt, || tee Poikasi meille sovinnolliseksi. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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