
Marraskuun 4. 
Pyhittäjäisämme Ioannikios Suuren, sekä 
pyhien pappismarttyyrien Nikandroksen, 

Myrran piispan, ja pappi 
Hermaioksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Pyhittäjän stikiirat, 4.säv. 

Pidättyväisyyden nuolin | Sinä haavoitit vihollisen ja torjuit sen joukot. | Sen tähden Sinä, autuas, sait 
voittopalkinnot Kristukselta, | joka antoi Sinulle suuren voiman. | Rukoile Hnt pelastamaan 
tuhosta ja monista vaaroista ne, || jotka aina uskossa kunnioittavat pyhää muistoasi. 

Sinä, autuaaksi ylistettävä, nousit parempaan näkemiseen | ja, vaikka elitkin ruumiissa, ylenkatsoit 
kaikkea maallista ja katoavaista. | Sinä, autuas, saavutit maan päällä aineettoman elämän jumalallisen 
Hengen ohjauksessa. || Sen tähden Sinä tulit uskossa munkkien ohjaajaksi, säännöksi ja esikuvaksi. 

Jumalallinen Ioannikios, | Hengen armolahjojen jumalallisen valistuksen kirkastamana  | Sinä 
osoittauduit maan äärille valistajaksi. | Esirukouksillasi Sinä hajotat vaivojen tuskat ja himojen 
pimeyden, | ja pelastat kaikkinaisista sairauksista ja vaaroista ne, || jotka uskossa kunnioittavat pyhää 
muistoasi.

Pappismarttyyrien stikiirat, 2.säv. 

Saatuasi Jumalan lahjana nimesi mukaisen rikkauden | Sinä, autuas, sinetöit ja vahvistit sen teoissa, |  
sillä kärsivällisyydessäsi Sinä taistelit vihollisten joukkoja ja hirmuvaltiaitten parvia vastaan. | Sen 
tähden Sinä sait voittomerkkejä kantaen huutaa: || Kunnia olkoon vastustamattomalle vallallesi, oi 
ihmisiä rakastava! 

Tänään, jumalallisen muistosi päivänä, Sinä, viisas Nikandros, | vuodatat meille parannusten 
hyväntuoksuista mirhaa  | ja hajotat ahdistusten ja ruumiitten kärsimysten pahan hajun. | Runsain 
armolahjoin Sinä täytät kaikkien niiden joukon, jotka huutavat Kristukselle: | Sinä olet ehtymätön 
mirha, || joka jaat ylistystäsi veisaaville hyvää tuoksua! 

Kun Sinulla, pyhittäjä Nikandros, on uskallus Kristuksen edessä, | joka ainoa on ylistetty pyhissänsä | 
rukoile Häntä kaikkien meidän puolestamme, | jotka rakkaudella vietämme muistoasi ja ylistämme 
urotekojasi, | että me Sinun esirukoustesi kautta  || tulisimme osallisiksi sanomattomista jumalallisista 
hyvyyksistä ja kunniasta.

Kunnia... Pyhittäjän stikiira, 2.säv. 

Miehuullisin mielin Sinä kävit loppuun harjoitusten kilpakentän | ja auliisti suoritit hyveitten juoksun. | 
Himojen pedot Sinä kuoletit ja säilytit kuvan kaltaisuuden vahingoittumattomana. | Hengen haltijana 
Sinä, jumalankantajaisämme Ioannikios, | näit kaukana olevan ennalta ikään kuin nykyisyyden | ja 
osoittauduit ihmeitten tekijäksi. | Seistessäsi nyt jumalallisen valtaistuimen edessä, || rukoile 
lakkaamatta pelastusta meidän sieluillemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Meillä ei ole muuta vahvaa turvaa, | kestävää linnoitusta ja valtaamatonta muuria, | kuin Sinut, oi  
puhdas. | Sinuun me turvaamme ja Sinulle huudamme: | Valtiatar, auta, ettemme hukkuisi! || Näytä 
kaikille armosi, valtasi kunnia ja laupeutesi suuruus! 
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Sinä, oi puhdas, kärsit monia tuskia, | kun Poikasi ja Jumalasi ristiinnaulittiin, | Sinä huokasit 
kyynelehtien ja valitit: | Voi! Suloinen lapseni, kuinka kärsit epäoikeudenmukaisesti, | kun haluat 
lunastaa Aadamista syntyneet? | Sen tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, | me uskolla pyydämme Sinua: || 
Tee Hänet meille armolliseksi!

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... Pyhittäjän stikiira, 6.säv. 

Mielesi Kristuksen rakkauden haavoittamana Sinä, Ioannikios, | nousit korkealle vuorelle | ja sait 
moninaisia armolahjoja parantaa niiden sairaudet, || jotka rakkaudella veisuin ylistävät jumalallista 
nukkumistasi.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Mielensä puhtaudessa Jesaja ennusti jo kaukaa, | että Sinä, puhdas ja viaton Neitsyt, | synnytät 
luomakunnan Luojan, | sillä yksin Sinä olet aikojen alusta asti osoittautunut nuhteettomaksi. | Sen 
tähden minä rukoilen Sinua: | Oi Neitsyt, puhdista saastunut sydämeni | ja osoita minut osalliseksi 
Poikasi jumalallisesta kirkkaudesta | Hänen oikealla puolellaan, || kun Hän kirjoitusten mukaan istuu 
tuomitsemaan koko maailmaa. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä huusi, oi ainoa armorikas: | Israelin tuomarit tuomitsivat Sinut, minun Poikani, | 
tuomittavaksi kuolemantuomioon, | kun he panivat Sinut tuomittavana seisomaan tuomioistuimen 
eteen, oi Vapahtaja, | joka tuomitset kuolleita ja eläviä. | He veivät Sinut Pilatuksen eteen, | ja jo 
ennen tuomiota nuo lainrikkojat Sinut tuomitsivat. | Voi! Sen nähdessäni minä haavoitun ja tulen 
kanssasi tuomituksi, oi Herra! | Sen tähden haluan mieluummin kuolla, || kuin elää huokauksissa!

Pyhittäjän tropari, 8.säv. 

Kyynelvirroillasi Sinä teit hedelmättömän erämaan hedelmälliseksi  | ja syvillä huokauksillasi sait 
vaivannäkösi kantamaan satakertaisen hedelmän. | Sinusta tuli valistaja, joka loistat maailmassa 
ihmeitten valoa. || Pyhittäjäisämme Ioannikios, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän 
sielumme.

Pappismarttyyrin tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä  | Jumalan Hengessä Sinä teoissa 
koit hengen näkyjen korkeutta.  | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta  | Sinä kärsit 
uskosi tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Nikandros, Kristukselta Jumalalta  
pelastusta sieluillemme.

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 
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Pyhittäjän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Sinua, Edelläkävijän jäljittelijää. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä" 

Troparit 

Valista armon loisteen kirkastamana, oi pyhittäjä Ioannikios, meidät, jotka uskoen vietämme 
muistojuhlaasi, ja päästä esirukouksillasi meidät synnin pimeydestä. 

Sinä, Ioannikios, kävit kääntymättä loppuun tien, joka johtaa taivaallisen kaupunkiin, sillä Sinua 
ohjasi sydämessäsi lepäävä Pyhä Henki. 

Sinulla, Ioannikios, oli ylentävä nöyryys. Sen tähden me rukoilemme Sinua, oi pyhittäjä: Sääli 
meidän alhaisuuttamme ja kevennä meidän sydämemme kaikki tuskat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, nuhteeton, olet langenneitten nostaja ja seisovien vahvistus. Sen tähden minä rukoilen Sinua, 
Valtiatar: Nosta ylös minun syntiin langennut mieleni, että kunnioittaisin Sinua. 

Pappismarttyyrien kanoni. Joosefin runo 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Israelin joukot kuljettuaan kuivin jaloin läpi Punaisenmeren syvyyden | ja nähtyään vihollisten 
jalojen ratsumiesten siihen hukkuvan iloiten huusivat: | Veisatkaamme Jumalallemme, || sillä Hän 
on ylistetty." 

Troparit 

Tänään Kristuksen pyhä Kirkko viettää pyhästi, pyhin sävelmin, puhtaitten taistelijoitten puhdasta 
juhlaa, pappismarttyyrien pyhää muistoa, ja riemuitsee veisaten heitä ylistäessään. 

Pappeuden puhdas voide oli uskossa voidellut Sinut, piispa Nikandros, ja Sinä teit sen veresi 
värillä entistäkin kalliimmaksi huutaen riemuiten: Veisatkaamme Jumalallemme, sillä Hän on 
ylistetty. 

Marttyyriuden tietä rientäen te, marttyyrit, osoititte selvästi totista iloa. Te saitte rikkaudeksenne 
ihmeitten tekemisen armon ja taivaallisia lahjoja yhteen ääneen huutaessanne: Veisatkaamme 
Jumalallemme, sillä Hän on ylistetty. 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän helmassa kuvaamaton Kristus tuli lihassa kuvattavaksi Äidin helmoihin, ja säilytti hänet 
synnytyksen jälkeenkin ymmärryksen ylittäen totisena Neitseenä. Hänelle me suureen ääneen 
huudamme: Veisatkaamme Jumalallemme, sillä Hän on ylistetty.
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3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit

Ymmärtäväisesti Sinä luovuit katoavaisesta ja otit kantaaksesi ristin. Suuren Eliaan tavoin Sinä, 
Ioannikios, vetäydyit elämään jalan astumattomille vuorille. 

Kaksi isää osoitti Sinulle kovasti halajamasi tien, jonka löysit kätkeydyttyäsi moniksi vuosiksi 
vuorille. Niin Sinä autuas sait kirkkaudeksesi profeetallisen armolahjan. 

Moninaisten himojen järkyttäminä me uskoen riennämme Sinun suojaasi, Ioannikios. Rukoile  
ihmisiä rakastavaa ja auta meitä pyhällä välitykselläsi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä kultainen lampunjalka, Jumalan armoittama, viaton Neitsyt, sammuta armosi pisaroin minun 
himojeni hiilet ja sytytä sydämeni sammunut lyhty. 

3. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt | ja monilapsinen synagooga on heikoksi tullut, | 
huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!" 

Troparit 

Levittäen sanojen verkot Sinä, Nikandros, pyydystit ihmeitä tehden eksytykseen joutuneet ja kannoit 
heidät kallisarvoisena lahjana Neitseestä Syntyneelle. 

Oi autuas Nikandros, Sinä tulit Kreetan valistajan Tiituksen tarhan hedelmälliseksi oksaksi. Sinä 
kannat sanallisia rypäleitä, joista kumpuaa meille pelastavaista mehua. 

Jumalallisen Hermaioksen kanssa Sinä, viisas Nikandros, muokkasit ristin auralla kuivettuneet 
sydämet ja osoitit ne hedelmällisiksi. Sen tähden teitä autuaiksi ylistetään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ei taivaallinenkaan ymmärrys pysty selittämään ymmärryksen ylittävää synnytystäsi, oi puhdas 
Neitsyt, sillä Sinun kohdussasi sikisi alkuymmärryksen Sana, joka sanallaan pitää kaiken koossa. 

Irmossi 

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt | ja monilapsinen synagoga on heikoksi tullut, | 
huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!" 

Pyhittäjän katismatropari, 3.säv. 

Kun Sinun sielusi, Ioannikios, oli jumalallisen rakkauden haavoittama, | Sinä auliisti jätit maailman 
ihanuudet ja seurasit Herraasi. | Sen tähden Sinä, autuas, sammutitkin Pyhän Hengen vilvoituksella 
himojen pätsin, | ja nyt Sinä karkeloit enkelten kanssa || jäljiteltyäsi heidän elämäänsä.

pelastusta meidän sieluillemme. 5 
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Kunnia... Pappismarttyyrien katismatropari, 3.säv. 

Autuas Nikandros, voiton nimen kantajana Sinä tulit marttyyriksi, | voitit jumalattomien miesten 
vastustuksen ja hävitit heidän epäjumalansa  | taistelutoverinasi kunniakas Hermaios, | jonka kanssa 
Sinä kestit kaikkinaisia kidutuksia. | Nyt te olette saaneet periä kuolemattomuuden  || ja rukoilette 
pelastusta meidän sieluillemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi puhdas Jumalan Morsian, | koko elämäni on kulunut suuressa kevytmielisyydessä, | nyt olen 
lähellä lähtöni aikaa ja pelkään, | että viholliseni repivät sieluni ja toimittavat minut kadotuksen 
syvyyteen. | Mutta Neitsyt, armahda palvelijaasi  ||  ja pelastat minut niiden tuomiosta. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi armollinen Kristus, | vapaaehtoisesti Sinä kärsit häpeällisen ristinkuoleman, | jonka nähdessään  
Sinun synnyttäjäsi kärsi, | ja sisimpänsä tuskaisena hän valitti äidillisesti. | Hänen rukoustensa tähden 
armahda suuressa laupeudessasi  | ja pelasta maailma, || Sinä joka otat pois sen synnin.

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Profeetta Habakuk | katsellessaan hengessään Jumalan käsittämätöntä päätöstä | Sinun, kaikkein 
Korkeimman, lihaksitulemisesta Neitseestä huudahti:  || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!"

Troparit 

Sinä munkkien viisas kunnia ja perustus, mennen korkeille vuorille Sinä nöyryydessäsi nöyryytit 
pahojen henkien korkealle nostetut päät ja osoittauduit niiden voittajaksi. 

Aseenasi Kristuksen pelko ikään kuin kaksiteräinen miekka Sinä, autuas, kukistit hengellisesti ja 
aineellisesti luopiolohikäärmeen ja sait pyhien voittojen kunnian. 

Kokonaan jumalallisen Hengen tulessa Sinä, isä, kestit pakkasta eläessäsi monia vuosia erämaissa ja 
etsien Herraa, joka jumalallisessa armossa Sinua ravitsi. 

Isä, auta rukouksillasi Jumalan edessä meitä, jotka nyt sielun sairauksien järkyttäminä uskoen  
kutsumme Sinua avuksemme, että voisimme hartaasti ylistää Sinua. 

Jumalansynnyttäjälle 

Uskoen minä pyydän ja rukoilen Sinulta, kaikkien ihmisten armahdukselta: Oi siunattu, tee Tuomari, 
oma Poikasi, armolliseksi minulle, että velvollisuuteni mukaan voisin ylistää Sinua. 

4. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!" 
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Troparit 

Te osoittauduitte Sanan vaunuiksi, kantaessanne Häntä hengellisesti. Sen tähden, kun teidät sidottiin 
hevosten perään ja teitä raahattiin raa'asti, te että kieltäneet Häntä, te ette kukistuneet, vaan selvästi 
kiiruhditte taivaan korkeuteen. 

Vartioituina ja kahlittuina te pelastitte eksytyksen kahleista kaupungin ja kansan ja yhdistitte Hänen 
rakkautensa kahleisiin, joka hyvyydessään oli tullut kahlituksi meidän tähtemme.

Kunniakkaat ylistivät vangittuinakin enkelten kanssa Herraa ravintonaan taivaallinen leipä. Sen 
tähden he eivät huolehtineet lihan tuskista, vaan olivat kidutuksia vahvempia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka peljättävästi istuu ylhäisellä istuimella, istui pienokaisena äidin sylissä nostaen ylös 
langenneen kuvan ja lahjoittaen Adamin jälkeläisille jumaloitumisen. 

5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, 
jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, kuljit kaitaa ja ahdasta tietä avartaen sydämesi jumalalliseen nousuun ja näkemiseen, 
ja selvästi jumaloituneena Sinä nyt asut riemuiten taivaallisessa kaupungissa. 

Oi pyhittäjä Ioannikios, kun Sinä puhdistit mielesi silmän, Sinä sait Hengen armosta profetian lahjan, 
puhua tulevasta ikään kuin nykyisestä ja nähdä kaukana oleva niin kuin se olisi lähellä. 

Päästä minut syntien ja ahdistusten tuskasta, tee loppu sydämeni tuskasta ja anna minulle pääsy 
rikkomuksistani, sillä hyvyyden antaja Jumala kuuntelee Sinun puhtaita rukouksiasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä, paranna mieleni poikkeamat, paranna sieluni 
kärsimykset ja hajota kevytmielisyyden pimeys, niin että kiittäen ylistäisin Sinua, aina autuaaksi 
ylistettävää. 

5. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi

"Oi Herra, lähetä meille valistuksesi! | Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimeydestä, || ja anna 
meille taivaasta Sinun rauhasi!" 

Troparit 

Sinä, Nikandros, ohjasit ihmisiä uskon valkeuteen, Sinun välitykselläsi he jättivät epäjumalain 
hulluuden pimeyden ja tulivat valkeuden lapsiksi. 
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Hengen valistavien säteitten kirkastamat kunniakkaat valistajat kävivät vahingotta halki kidutusten 
pimeyden ja hajottivat jumalankieltämisen synkeyden. 

Paavalin veden täyttämä Tiitus kasteli Sinut ja osoitti Sinut, Nikandros, jumalankieltämisen synkeät 
vedet hukuttavaksi virraksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainoa Neitsyt, joka lihassa olet synnyttänyt Karitsan ja Herran, Sinä saastaton ja puhdas, 
jumalallinen arkki ja puhdas lampunjalka, kirkasta minun sieluni. 

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Troparit 

Kun Sinä, Ioannikios, kuihdutit ruumiin himot, Sinä osoittauduit korkearunkoiseksi puuksi, joka 
kannat pyhänä hedelmänäsi ihmeitä ja puhtaita urotekoja. 

Herra paransi Sinut marttyyri Eustathioksen näyn välityksellä, kun Sinä, autuas, olit juonut 
väärämielisen käden tarjoamaa tuhoavaa myrkkyä ja olit vaarassa. 

Vaikka ruumiisi oli heikko Sinä, Ioannikios, kärsit tuhansia tuskia. Sen tähden minä uskoen huudan 
Sinulle: Tee loppu sairauksieni tuskista. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan armoittama Neitsyt, ainoa kaikkien apu, auta meitä, kun me olemme vaarassa, ojenna 
kätesi ja saata meidät pelastuksen satamaan. 

6. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Ruumiinne naskalein naulittuina te marttyyrit osoittauduitte Vapahtajan kärsimysten seuraajiksi, kun 
Hän naulittiin ristille ja Hän pelasti maailman turmeluksesta. 

Te, maineikkaat marttyyrit, kuljitte halki kidutusten ulapan Pyhän Hengen ohjauksessa ja saavutitte 
täynnä kunniaa jumalallisen sataman. 

Nimesi mukaisesti Sinä, autuas piispa Nikandros, voitit murhanhimoisten miesten kaiken 
vastustuksen, niin Sinä sait kunnian seppeleen ja nyt seisot Jumalan edessä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, hyvä Neitsyt, teit lopun esiäidin häpeästä ja muutit hänen murheensa iloksi, kun synnytit 
Hänet, joka seppelöi meidät siunauksin. 
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Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Pyhittäjän kontakki, 8.säv. 

Sinä ilmestyit maan päällä paistavana kirkkaana tähtenä, | joka valistat himojen pimeydessä olevat, | 
ja sairasten avuliaana lääkärinä. | Kun Sinulla on parannusten armo, anna rukoilijoillesi kaikkinainen 
parannus, || että huutaisimme: Iloitse, isä Ioannikios! 

Iikossi

Sinun Jumalan valitsema, urotekojen täyttämä elämäsi säteili maailmassa, oi autuas, | ja hajotti  
sielun kärsimysten kaiken pimeyden. | Aineettomalla valkeudella se kirkastaa ne, jotka uskolla ja  
rakkaudella huutavat näin: 
Iloitse, munkkien ihana kunnia; iloitse, maailman kirkas valistaja. 
Iloitse, sairasten nopea lohdutus; iloitse, terveitten horjumaton perustus. 
Iloitse, sillä Sinä jätit maanpäällisen sotajoukon; iloitse, sillä Sinä vaihdoit katoavaisen taivaalliseen. 
Iloitse, Sinä totisesti jumalallisten hyveitten aarteenhoitaja; iloitse, Sinä sanomattomien ihmeitten  
tekijä. 
Iloitse, Sinä kaikkinaisten himojen poistaja; iloitse, Sinä meidän harras puolustajamme. 
Iloitse, Sinä kaikkien aulis pelastaja; iloitse, Sinä koko maailman turva. 
Iloitse, isä Ioannikios! 

Synaksario 

Saman kuun neljäntenä päivänä Olympoksella eläneen pyhittäjäisämme, suuren Ioannikioksen 
muisto. 

Säkeitä 

Sanallaan maan lujittanut Jumalan Sana ottaa Ioannikioksen maasta. Neljäntenä Sinulle, Ioannikios, 
valmistettiin hauta. 

Samana päivän muistelemme pyhiä pappismarttyyreja Nikandrosta, Myrran piispaa, ja pappi 
Hermaiosta, jotka oli vihkinyt pyhä apostoli Tiitus. 

Säkeitä 

Eläessään Kristusta rakastavat kaksi marttyyria haudattiin katkerasti hautaan elävinä. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Porfyrioksen muisto. 

Säkeitä 

Hyvin pukeutunut Porfyrios sai miekan kautta pukeutua veren kirkkaaseen purppuraan. 
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Samana päivänä, kertomus profeetta Jeremiaan valituksesta Jerusalemin tähden, sen tuhosta ja 
Abimelekin nukkumisesta. 

Muistelemme pyhää ja kunnianarvoista kuningasta Ioannes Batatzesta, jota kutsuttiin myös 
Laupiaaksi. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Kun Sinä, Ioannikios, teit sydämesi Kolminaisuuden asumukseksi, Sinä rakensit kolme temppeliä, 
joissa jumalallisesta armosta virtaa mirhaa uskolla lähestyvien valistukseksi ja puhdistukseksi. 

Jumalallisen Hengen kirkkautta aina säteilevä sielusi näki uskolla Sinua, Ioannikios, lähestyvien 
sielujen aivoitukset profeetallisesti ja pyhän ihmeellisesti. 

Oi autuas, kun sielun ja ruumiin sairaudet vaivaavat minua, niin päästä minut pian niistä 
rukouksillasi ja suo minun veisata: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan armoittama puhdas Neitsyt, Sinä ainoa joka synnytit muuttumattoman Herran, rukoile, 
että Hän muuttaisi oikealla kädellään kohti parempaa minun mieleni, joka elämän huolissa hirveästi 
huojuu. 

7. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi

"Aabrahamin lapset | polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä | ja riemuiten 
veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Veresi värillä Sinä, Nikandros, teit pyhän asusi entistäkin kirkkaammaksi huutaessasi: Kiitetty olet 
Sinä, Kristus. 

Kun te, autuaat, vakaasti Luojaa rakastaen kävitte tuleen, te ette palaneet vaan huusitte: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Pätsin tulen, joka oli valmistettu teille rangaistukseksi, te kaiken tekevässä Hengessä muutitte 
vilvoitukseksi huutaessanne: Kiitetty olet Sinä, Kristus. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas Neitsyt, synnytit ruumiillistuneen Sanan, ja Hän pelastaa kuolemasta ne, jotka 
huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
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8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit

Kun Sinä, pyhittäjä Ioannikios, seisoit korkealla vuorella ikään kuin lamppu lampunjalassa, Sinä 
valistit uskolla kaikkien mielet, opastit heidät erinomaisesti elämän polulle ja jumalallisella sanalla 
nostit heidät himottomuuden korkeuteen. 

Mielesi himottomuuden puhdistamana Sinä, autuas pyhittäjä, seurustelit kaikkivaltiaan Herran 
kanssa. Hän opetti Sinulle sanomattomat salaisuudet ja suurimman profeetan tavoin Sinä 
profeetallisesti ennustit sielujen pelastukseksi. Sen tähden me uskovaiset yhteen ääneen Sinua 
ylistämme. 

Raskaat vaivat ovat minua kohdanneet ja toisiaan seuraavat sairaudet minua vaivaavat. Minä 
rukoilen Sinua, isä Ioannikios: Päästä minut niistä, sillä Sinä olet saanut Jumalalta armon parantaa 
vaivoja ja keventää uskovaisten tuskia. 

Kolminaisuuden tropari 

Veisuin ylistäen kaikkien ylhäisten sotavoimien kanssa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, jakamatonta 
Kolminaisuutta, luomatonta Jumaluutta, huutakaamme riemuiten: Pyhä, Pyhä, Pyhä on yksi 
hallitus, valta ja kuninkuus. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä osoittauduit enkeleitä ylemmäksi sanomattomasti antaessasi ruumiin Jumalalle. Oi viaton 
Valtiatar, rukoile Häntä tekemään minut mielen ylhäisessä nöyryydessä lihan himoja ylemmäksi, 
niin että voisin veisuin ylistää Sinun suurta armoasi. 

8. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi

"Kaikki voimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: | Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

Troparit 

Sinä, Nikandros, toimit puhtaana piispana, sillä ei vierasta vaan omaa vertasi kantaen Sinä kävit 
ylhäiseen temppeliin ja veisasit: Kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Pappien istuimella Herraa ylistänyt kunniakas Hermaios huutaa marttyyriveren kaunistamana: 
Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Pyhästi pyhää toimittaen te osoittauduitte puhtaiksi pyhätöiksi, ja teidät saatettiin Herran ihanaan 
tuoksuun huutaen: Kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, kuivata pahojen tekojeni ulappa, Sinä joka synnytit laupeuden ulapan, Lunastajan ja 
Herran, jolle me huudamme: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Irmossi 

"Kaikki voimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa."

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas  
Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!" 

Troparit 

Kun Jumala vahvisti mielesi, Sinä kykenit hallitsemaan himot. Sen tähden Sinä, isä, olit enkeli 
ruumiissa, ja nyt Sinä saat aina asua enkelten kanssa taivaissa kunnian istuimen edessä täynnä  
illatonta valkeutta. 

Sinä, pyhittäjä, asuit vuorilla ja luolissa ikään kuin taivaassa, ja kun Sinä, Ioannikios, alistit sielun 
kurittomat himot ja tulit vanhurskaaksi, villit pedotkin elivät kanssasi rauhassa. Sen tähden me 
uskovaiset Sinua ylistämme. 

Oi viisas Ioannikios, Sinun haudassa makaavat pyhät jäännöksesi hautaavat sairauksia ja polttavat 
alati pahojen henkien pilvet. Jumalallisesta armosta ne vuodattavat parannusta kaikille, jotka aina 
uskolla Sinua ylistävät autuaaksi. 

Kun  Sinä,  Ioannikios,  olet  jo  selvästi  ja  puhtaasti  Kristuksen  lähellä,  muista  meitä,  jotka  uskoen  
muistelemme  Sinua,  ja  rukoile  meille  syntien  anteeksi  antamista,  pääsyä  kaikista  sairauksista  ja  
Jumalan valtakunnan osallisuutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Valista sieluni silmät, Sinä puhdas, joka synnytit Valkeuden, ettei joutuisi synnin synkeän 
pimeyden valtaan eikä epätoivon syvyys minua peittäisi. Pelasta Sinä minut ja ohjaa jumalallisen 
tahdon satamaan. 

9. veisu. Pappismarttyyrien kanoni. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä 
Neitsyt, | synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Kärsivällisesti Sinä, viisas, autuas Nikandros, annoit levittää itsesi puulle ja polttaa itseäsi 
soihduilla, ja niin Sinä enkelin käden ohjaamana kävit taivaan tietä. Polttajat Sinä elävöittävillä 
rukouksillasi osoitit kuolleiksi. 
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Te, voittajat, olitte peljättävä näky, kun te alastomina, eläimiin kytkettyinä ja pitkin maata 
raahattuina säilyitte vahingotta ja tuleen heitettyinä palamatta jumalallisen Hengen avulla. 

Tänään Myrran pyhä suurkaupunki viettää juhlaa kutsuen kaikkia kaupunkeja iloon, tänä teidän 
muistopäivänänne, jona te, kunniakkaat, ylevästi veitte loppuun pyhän kilvoituksenne. 

Teille, pyhät, aukeni taivas ja enkelit riemuitsivat noustessanne. Pyhien ja vanhurskasten joukot 
iloitsivat ja marttyyrit karkeloivat. Asuessanne nyt heidän kanssaan muistakaa meitä, jotka 
muistelemme teitä. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi nuhteeton,  valista minut  valkeudellasi, Sinä  joka  synnytit  lähestymättömän Valkeuden. 
Hajota sieluni pilvet, minä rukoilen,  ja  tempaa minut pimeydestä. Suo minulle  jumalallinen 
pelastus, että veisuin ylistäisin Sinua, ylistettävää. 

Irmossi 

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Ymmärtäväisesti Sinä, viisas isä Ioannikios, | alistit hallitsevalle mielelle lihan halut. | Sen tähden 
Sinä saavutit korkeimman toivon ja sait jumalallisen kunnian. || Oi autuas, älä lakkaa rukoilemasta 
meidän puolestamme.

Pappismarttyyrien eksapostilario, 2.säv. 

Pyhittäjäisä Nikandros, | Sinä osoittauduit autuaan Tiituksen viljelmäksi, | sillä hän voiteli Sinut 
Myrran kaupungin Jumalan valitsemaksi piispaksi. || Siellä Sinä viisas kärsit Kristuksen tähden 
marttyyriuden Hermaioksen kanssa ja hallitset nyt taivaissa.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Suhteellisesti suutelen ja rakkaudella kumarran uskossa ja pelvossa | Sinun puhdasta ja jumalallista  
kuvaasi, oi nuhteeton Valtiatar, | josta virtaa sielujen ja ruumiitten parannuksia niille, || jotka  
veisuin ylistävät Sinua totisena Jumalansynnyttäjänä. 
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