
Lokakuun 27. 
Pyhän marttyyri Nestorin muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiiroina 3 pyhän  Demetrioksen stikiiraa, 1.säv. 

Tulkaa, uskovaiset, | kokoontukaamme ylistämään suurta taistelijaa ja urheaa soturia Demetriosta, | 
joka polki maahan vihollisen koko voiman. | Huutakaamme hänelle uskoen: || Oi marttyyri, rukoile 
Kristusta meidän puolestamme! 

Ylistäkäämme, kaikki uskovaiset, veisuin jumalallista mestaria | ja Kristuksen seuraajaa, | puhtauden 
ihanuutta ja ihmeitten lähdettä suurta Demetriosta. || Pyhittäkäämme hänen kunniakkaalla 
muistollaan ruumiimme ja sielumme. 

Tessalonika karkeloi Sinun muistojuhlanasi, | oi autuas Demetrios, | ja kutsuu kaikkien uskovaisten 
kuoroja viettämään valoisaa juhlaasi. || Kokoontuneina sitä viettämään mekin veisuin ylistämme 
taisteluitasi.

Ja 3 pyhän Nestorin stikiiraa, 8.säv. 

Nestor, autuas taistelija, | pukeutuneena Kristuksen varustukseen | Sinä ottelit ruumiillisesti Lyaioksen 
kanssa ja tuhosit hänet, | mutta näkymättömässä taistelussa | Sinä kaadoit Beliarin maahan ja surmasit 
sen. || Sen tähden Suurilahjainen kruunasi pääsi voittoseppeleellä. 

Marttyyri Demetrioksen jumalallisten sanojen vahvistamana | Sinä, totisesti viisas Nestor, |  
miehuullisesti surmasit viettelevän hirmuvaltiaan. | Tunnustaessasi kuolleen ja tuonelan hajottaneen 
kuolemattomaksi Jumalaksi | Sinä kunniakas kärsit epäoikeudenmukaisen kuoleman. || Sen tähden  
Sinä iloiten sait periä loppumattoman elämän. 

Sinä, viisas, olit jumalallinen nuorukainen, | loistava ruumiin näössä, | kauneutenasi jumalallinen  
armo ja vakaa elämäsi. | Sen tähden Sinä kukistettuasi Kaikkivaltiaan voimalla Lyaioksen voiman  
iloiten taistelit, | ja niin Sinut luettiin taistelijoitten kuoroihin. || Iloitessasi heidän kanssaan muista 
meitäkin. 

Kunnia... 6.säv. 

Tänään voittajan säteet kirkastavat koko maailman, | ja kukkasin koristautunut Kristuksen kirkko  
huutaa Sinulle, Demetrios: | Oi Kristuksen palvelija ja harras puolustajamme, || älä lakkaa 
rukoilemasta palvelijaisi puolesta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme. 

Vir relmästikiiroina pyhän Demetrioksen stikiirat, 2.säv. 

Hengellinen Mirha tenhosi Sinut, marttyyri, | ja innosti Sinut tavoittelemaan hyveitten mirhaa, || ja 
niin Sinä sait mirhanvuodattamisen ehtymättömän lahjan. 
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Liitelauselma: Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu.

Ihana on lihasi mirhan kauneus, | mutta vielä ihanampi Sinun sielusi mirha, || josta se kertoo, oi 
autuas. 

Liitelauselma: Hän on istutettu Herran huoneeseen. 

Paiskattuasi urheasti Saatanan kuoppaan, | jonka se oli Sinulle kaivanut, oi autuas, || Sinä tukahdutit 
sen lopullisesti mirhavirroillasi. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Oi Tytär, | kun sinusta on tullut hengellisen mirhan kelvollinen mirha-astia, || päästä minut 
esirukouksillasi himojen lemusta.

Troparit

Pyhän Demetrioksen tropari, 3.säv. 

Maailma on saanut vaaroissa suureksi puolustajaksi Sinut, | joka sait voiton pakanoista. | Niin kuin 
Sinä, pyhä suurmarttyyri Demetrios, | kukistit Lyaioksen pöyhkeilyn, | kun kilpakentällä rohkaisit 
Nestoria, | rukoile nytkin Kristusta Jumalaa, || että Hän antaisi meille suuren armon. 

Kunnia... Pyhän Nestorin tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman 
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, | tuli iankaikkisuudesta kätketty ja enkeleillekin käsittämätön 
salaisuus maan päällä asuville ilmisaatetuksi: | Ilmestyi kahden luonnon yhteensulautumattomassa 
yhtymisessä lihaksi tullut Jumala, Kristus, | joka omasta vapaasta tahdostaan alistui kärsimään 
meidän tähtemme ristin vaivat, || herättäen sen kautta ensin luodun Aadamin ja pelastaen 
kuolemasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhän Nestorin kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Sodassa väkevä heitti mereen faraon sotavaunut ja hänen voimansa. | Veisatkaamme Hänelle uusi 
virsi, || sillä Hän on suuresti ylistetty."

Troparit 

Iloiten Sinä, viisas, nousit veresi tulisiin vaunuihin ja riemuiten saavutit taivaan korkeudessa, jossa 
vallitsee Jeesus, ajaton valkeus. 
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Varustautuneena uskon hengellisellä haarniskalla ja risti käsissäsi ikään kuin keihäänä Sinä, Nestor,  
kukistit voimallisesti vihollisen joukot. 

Kristuksen rakkauden palavuus voimanasi Sinä riensit kilpakentälle, teit lopun Lyaioksen kaikista 
juonista ja pystytit voiton merkin. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Sinun kohdussasi sikisi Hän, joka on Isän kanssa yhtä aluton, ja yliluonnollisesti Sinä, miehestä 
tietämätön ja puhdas, synnytit Hänet lihallisesti totisesti pysyen neitseenä. Sen tähden me kaikki 
Sinua ylistämme. 

3. veisu. Irmossi

"Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin 
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän  Jumalamme." 

Troparit 

Sinua vahvisti Hänen voimansa, joka murskasi tuonelan salvat ja portit, ja innokkaasti Sinä kävit 
kilpakentälle ja murskasit voimallisesti vihollisen juonet. 

Vanhan eksytyksen päämies makasi jaloissasi, sillä nuorekkaasti Sinä, marttyyrien kerskaus Nestor, 
kävit sen miekalla surmaamaan. Sen tähden me ylistämme Sinua. 

Tehtyäsi lopun lainrikkojien röyhkeydestä Sinä, marttyyri, kannoit Jumalalle uhrin ja annoit 
Hänelle pyhäksi lahjaksi veresi. Sen tähden Hän antoi Sinulle palkinnoksi runsaita armolahjoja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt kantoi kohdussaan Sinua, Jeesus, ja yliluonnollisesti Sinä muovasit uudelleen sen 
muodottomuuden, joka syömisen tähden oli kohdannut Adamista asti sukukuntaamme. Sinä annoit 
meille alkuperäisen kauneuden. 

Irmossi 

"Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin 
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän  Jumalamme." 

Katismatropari, 4.säv. 

Sinä, viisas, et hämmästynyt vihollisten raivoa, | Sinä et pelännyt lihan kipua, | vaan vakaasti riensit 
taistoon puolustajanasi ristin jumalallinen ase. | Ja kun Sinä, Nestor, olit surmannut viettelijän, 
Sinut surmattiin || ja niin Sinä tulit otolliseksi elämään ja nyt seisot Kristuksen edessä. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Hän, joka istuu kerubiistuimella ja asustaa Isän helmoissa, | istui lihallisesti Sinun helmassasi, oi 
Valtiatar, ikään kuin pyhällä valtaistuimellaan. | Totisesti on Jumala tullut kaikkien kansojen  
kuninkaaksi, | ja ymmärtäväisesti me nyt veisaamme Hänelle. || Rukoile, että Hän pelastaisi palvelijasi. 
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4. veisu. Irmossi

"Jumalani, minä olen kuullut Sinusta sanoman ja peljästynyt, | minä olen käsittänyt Sinun tekosi | 
ja hämmästynyt, oi Herra, || sillä maa on täynnä Sinun kiitostasi."

Troparit 

Demetrioksen valoa säteilevän opetuksen kirkastamana Sinä vältit pakanoitten turhanaikaisen 
pimeyden ja säteilet nyt marttyyriuden valoa. 

Makean uskosi suloisuudella Sinä, Nestor, kuohutit epäuskon suolameren ja hukutit 
jumalattomien sotajoukot omaan vereesi. 

Sinä, Nestor, Kristuksen marttyyrien kerskaus, osoittauduit elämään istutetuksi puuksi, joka 
taistojesi runsain hedelmin ravitset uskovaisten täyteyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhä Valtiatar, Sinä kristittyjen varma puolustus, tuli minulle syntien puhdistukseksi ja ojenna 
minulle auttava kätesi, kun olen vaarassa. 

5. veisu. Irmossi

"Anna, oi hyvä, | valoisan aamun meille koittaa, | ja ohjaa meidät Sinun pelkoosi, || oi Herra!" 

Troparit 

Kun jumalallisen tiedon sanat olivat kastelleet Sinun mielesi, kunniakas Nestor, Sinä tuotit 
marttyyriuden kypsän tähkän. 

Oi Kristuksen marttyyri Demetrios, Sinun sanojesi lain avulla suuri Nestor teki lopun 
jumalankieltämisen rikoksesta. 

Kun Sinä, autuas Nestor, kävit näkyväistä vihollista vastaan, Jumala näkymättömästi taisteli 
rinnallasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, Sinä joka synnytit Jumalan siemenettä! Iloitse, ainoa puhdas Jumalanäiti! Iloitse, Morsian 
aviota tuntematon! 

6. veisu. Irmossi

"Ajatusten kuohunta on minut vallannut | ja vetää minua mittaamattomien syntien syvyyteen. | 
Mutta kiiruhda, oi hyvä Ohjaaja, nosta minut ylös, niin kuin profeetan, || ja pelasta minut!" 

Troparit 

Kun Sinun sydämesi oli sinetin merkitsemä, Sinä, taistelija, urheasti lävistit miehuullisuuden 
keihäällä Lyaioksen sydämen, ja kävit iloiten kuolemaan kaikkien elämän edestä. 
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Marttyyri Nestor, ylkänä Sinä lähdit lihasi häämajasta ja kirkkaasti koristautuneena vaattein, jotka 
on kudottu pyhistä veristäsi, Sinä nyt seisot Valtiaan Kristuksen edessä. 

Kristus, elämän kallio, kohotti Sinut, Nestor, tukevasti jumalisuuden kalliolle ja, ohjasi Sinun 
askeleesi itseään kohti ja saattoi vihollisesi häpeään.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt Maria, Sinä synnytit Jumalan, joka ottaa pois maailman synnin. Katkaise minun 
rikosteni siteet, sillä Sinuun minä olen pannut pelastukseni toivon. 

Irmossi 

"Ajatusten kuohunta on minut vallannut | ja vetää minua mittaamattomien syntien syvyyteen. | 
Mutta kiiruhda, oi hyvä Ohjaaja, nosta minut ylös, niin kuin profeetan, || ja pelasta minut!" 

Kontakki, 2.säv. 

Hyvin kilvoiteltuasi Sinä olet nyt saanut periä kuolemattoman kunnian, | Sinusta tuli Valtiaan  
erinomainen soturi marttyyri Demetrioksen rukousten kautta. | Oi viisas Nestor, älä lakkaa hänen 
kanssansa || rukoilemasta kaikkien meidän puolestamme. 

Iikossi 

Jumalan voimalla taisteltuasi Sinä, autuas, osoittauduit voittajaksi, | poljettuasi vihollisen jalkoihisi 
Sinä sait kunnian. | Sinä, Kristuksen taistelija Nestor, tulit seppeleen kantajaksi kunniallisten 
voittajien kuoroihin, | ja Aaroni korkeammaksi, kun kannoit Jumalalle Aabelin kanssa oman veresi. | 
Kun Sinä nyt seisot Luojan jumalallisen valtaistuimen edessä, || älä lakkaa enkeljoukkojen kanssa 
rukoilemasta kaikkien meidän puolestamme. 

Synaksario 

Saman kuun 27:ntenä päivänä pyhän marttyyri Nestorin muisto. 

Säkeitä 

Miekka surmaa Nestorin, joka surmasi yht'aikaa Lyaioksen ja eksytyksen saastutuksen. 

Kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä mestattiin kelpo Nestor. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Kapitolinan ja Eroteiksen muisto. 

Säkeitä 

Miekalla surmattiin palvelijatar emäntineen, todellisen Hallitsijan, Kolminaisuuden palvelijattaret. 

Samana päivänä pyhien joukkoon luetun isämme Kyriakoksen, Konstantinopolin patriarkan, muisto. 

Säkeitä 

Jättäen maan ja elämän Kyriakos saavutti itsensä herrojen Herran. 
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Samana päivänä pyhän Proklan, Pilatuksen puolison, muisto.

Säkeitä 

Nyt Sinä, Prokla, seisot saman Valtiaan edessä, joka kerran seisoi puolisosi Pilatuksen edessä. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, | joka puhuit vuorella Mooseksen kanssa || ja 
näytit pensaan Neitseen kuvauksena." 

Troparit 

Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, joka voittajasi taistojen sätein olet kirkastanut 
uskovaisten sydämet. 

Sammutettuasi jumalattomuuden liekin veresi vilvoituksella Sinä, marttyyri Nestor, nyt veisaat: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala. 

Kun Sinut, marttyyri Nestor, kannettiin hyväntuoksuisena elävänä uhrina Herralle, Sinä huusit: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, ylen pyhä Valtiatar, osoittauduit kerubeita pyhemmäksi, kun synnytit ylen pyhän Jumalan ja 
Sanan, joka pyhittää meidät. 

8. veisu. Irmossi

"Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, | taivasten taivaat, valo ja pimeys, kylmä ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Maa otti vastaan Kristuksen tähden vuotaneen puhtaan veresi ja taivaat Sinun sielusi, ikään kuin  
kaunistetun morsiamen. Marttyyrien kuorot ja kaikkien vanhurskasten henget tulivat iloiten Sinua 
vastaan, oi marttyyri. 

Oi Jumalan mieleistä sieluasi, joka ei pitänyt minään ajallista kuolemaan, vaan valitsi elämän 
Herrassa! Oi jumalallista miehuullisuuttasi, joka teki mitättömäksi vihollisten väkevyyden, kun he 
eivät tunnustaneet Kristusta! 

Sinä, viisas Nestor, kilvoittelit hyvän kilvan, kävit totisesti tien loppuun ja säilytit uskosi. Sen 
tähden Sinua odottaa vanhurskauden seppele, jonka Kristus antaa iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Sinä, Jumalansynnyttäjä, olet auttajani, minä en säiky vihollisen ansoja, Sinuun turvatessani  
minä en pelkää pahaa, sillä Sinussa, oi puhdas, minä kerskaan ja Sinussa ylitän synnin muurin 
Sinun esirukoustesi pelastamana. 
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Irmossi 

"Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, | taivasten taivaat, valo ja pimeys, kylmä ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!"

9. veisu. Irmossi

"Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle, | ja Hänen nimensä on pyhä, | ja Hänen 
laupeutensa kestää polvesta polveen niille, || jotka Häntä pelkäävät."

Troparit 

Pukeutuneena oman veresi värjäämään purppuraan ja pitäen oikeassa kädessäsi valtikan tavoin ristiä 
Sinä, autuas Nestor, nyt hallitset Kristuksen kanssa. 

Sinä osoittauduit hengellisen viinipuun kypsäksi rypäleeksi. Marttyyriuden kuurnassa rusennettuna 
Sinä, paljon taistellut Nestor, vuodatit uskovaisille katumuksen viiniä. 

Kun Sinä, Nestor, nyt karkeloit enkelten kanssa Jeesuksen kasvojen edessä ja nautit Hänen 
kunniastansa, muista aina meitä, jotka uskoen vietämme puhdasta muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä taivaita korkeampi ja puhdas, pyhityksen maja ja kultainen lampunjalka, osoittauduit sen valon 
astiaksi, joka totisesti on hajottanut vanhan tietämättömyyden pimeyden. 

Irmossi 

"Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle, | ja Hänen nimensä on pyhä, | ja Hänen 
laupeutensa kestää polvesta polveen niille, || jotka Häntä pelkäävät." 

Eksapostilariot, 2.säv. 

Voitettuasi ensin himot Sinä, Nestor, | kukistit Lyaioksen mielettömyyden ja raivoisan pöyhkeyden  
ristin voimalla | ja kunniakkaan marttyyri Demetrioksen rukousten avulla. || Niin Sinä viisas voittaja, 
osoittauduit Kristuksen marttyyriksi. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi hyvyyttä rakastava ja veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, | osoita nytkin tapasi mukaan armosi 
ja suuri laupeutesi, | päästä meidät kaikki kaikista vaaroista, uhista ja ahdistuksista || ja pelasta 
kauhean maanjäristyksen uhasta. 

Vir relmästikiiroina Demetrioksen aaton ehtoopalveluksen [maanjäristyksen] stikiirat. Simeon 
Thaumastoreiteksen runo. 2.säv.

Maan täristessä Sinun vihasi pelosta, oi Herra, | vuoret ja kalliot järkkyvät, | mutta katso meihin  
laupiaalla  silmälläsi |  äläkä  kiivastuksissasi  vihastu  meihin,  |  vaan  armahda  kättesi  luomusta  |  
ja  hyvänä ja ihmisiä rakastavana || päästä meidät maanjäristyksen uhasta. 
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Liitelauselma: Sinä saatoit maan järkkymään ja halkeilemaan. 6.säv.

Pelättävä olet Sinä, Herra, | kuka kestäisi vanhurskaan vihasi? | Tai kuka anoisi tai rukoilisi  
Sinua, hyvä, syntiä tehneen toivottoman kansan puolesta? |  Taivaalliset joukot, Enkelit,  
Hallitukset, | Vallat, Valtaistuimet, Herraudet, | Kerubit ja Serafit huutavat Sinulle meidän  
puolestamme: | Pyhä,  pyhä, pyhä olet Sinä, Herra, älä ylenkatso kättesi töitä, oi hyvä, || 
vaan suuressa armossasi pelasta  vaaraan joutunut kaupunki. 

Liitelauselma: Hän, joka katsahtaa maahan, ja se vapisee.

Rikkomustensa keskellä niiniveläiset kuulivat uhkauksen | tulla maanjäristyksen kautta maan  
nielemiksi, | ja katumus sai tuekseen ylösnousemuksen Joonan meripedon ihmeellisellä 
välityksellä. | Mutta niin kuin Sinä otit heidät vastaan, | pienokaisten ja eläinten huutoa armahtaen, 
| säästä meidätkin, jotka olemme kuritukseen joutuneet, || 
kolmipäiväisen Ylösnousemuksen kautta ja  armahda meitä. 

Kunnia... Pyhän stikiira. 8.säv. Anatolioksen runo 

Oi autuas Demetrios, | jumalallinen ja nuhteeton sielusi on saanut asunnokseen taivaallisen  
Jerusalemin, | jonka muurit näkymättömän Jumalan puhtaat kädet ovat laatineet. | Kunniakas ja  
voittoisa ruumiisi | on saanut maan päällä tämän kuulun temppelin, | ihmeitten ehtymättömäksi  
lähteeksi ja sairauksien torjumiseksi. | Sinne kiiruhtaessamme me saamme ammentaa parannuksia. 
| Oi maineikas, varjele vastustajien hyökkäyksiltä kaupunkia, joka Sinua ylistää. || Sinä olet sen 
uskallus Sinulle kunnian antaneen Kristuksen edessä. 

Nyt... Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Avioton Neitsyt, joka käsittämättömästi synnytit Jumalan, | Sinä korkeimman Jumalan Äiti! | Sinä 
kaikkein puhtain, joka annat kaikille puhdistuksen synneistä, | ota palvelijoittesi anomukset 
vastaan! |  Ja nyt, kuultuasi meidän hartaat huutomme, || rukoile pelastusta meille kaikille! 
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