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Pyhien joukkoon luetun isämme, 

Konstantinopolin patriarkka 
Nikeforoksen jäännösten 

siirtämisen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Sinä, autuas, alistit selvästi himot järjelle, | kirkastit sielun hyveen värein, | kokosit oikein opein 
viisauden rikkauden | ja jaat siitä luoksesi kiiruhtaville. | Armossa Sinä tulit valoisaksi lampuksi || ja 
osoittauduit Kristuksen kirkon jumalalliseksi kaunistukseksi. 

Jumalassa viisas pyhittäjä Nikeforos, | Sinä puhtauden opettaja, | saatuasi voiton vihollisista Sinä 
olet nyt saanut kaunistukseksesi kirkkaan seppeleen. | Sinä tulit jumalisuuden järkkymättömäksi 
pylvääksi | ja kirkon valloittamattomaksi linnoitukseksi, || joka tuhosit harhaoppisten kaikki joukot. 

Autuas Jumalan julistaja, Sinä astuit jalan astumattomiin | noustuasi taivaisiin hyveitten vaunuilla 
ylös ajaen, niin kuin tisbeläinen, | jonka kiihkoa oli esikuvanasi. || Hengen miekalla Sinä surmasit 
erinomaisesti kaikki häpeä papit.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Iloitse, Sinä koko maailman kerskaus, iloitse, Sinä Herran temppeli! | Iloitse, Sinä varjoisa vuori! | 
Iloitse, Sinä suojapaikka! | Iloitse, Sinä kultainen lampunjalka, oikeauskoisten puhdas kunnia! | 
Iloitse, Maria, Kristus Jumalan Äiti! | Iloitse, Sinä paratiisi! Iloitse, Sinä jumalallinen pöytä! | 
Iloitse, Sinä maja! Iloitse, Sinä kultainen manna-astia! || Iloitse, Sinä kaikkien toivo!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Sinut, Jeesus, vapaaehtoisesti ristille levitettynä, | aurinko kauhistui, maa järkkyi, | 
kalliot halkesivat ja haudat avautuivat peloissaan. | Kaikki voimat hämmästyivät, | ja kun Neitsyt 
Valtiatar näki Sinut, hän huusi valittaen: || Voi, mikä onkaan tämä näky?

Tropari, 4.säv. 

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi asiain totuus osoitti Sinut 
laumallesi. | Sen tähden olet Sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi 
rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Nikeforos, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän 
sielumme.

Aamupalveluksessa 

Pyhän ja triodionin kanonit. Pyhän kanoni. Ignatioksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty."

Troparit

Tee armollisena ja laupiaana kuolemattomalla viittauksellasi ja laupiaalla kädelläsi eläväksi minut, 
joka olen joutunut syntien hirveään hautaan. 
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Saatuasi hyveitten nelilukuisen täydellisyyden Sinä, jumalankantaja, nousit ikään kuin vaunuilla 
ajaen teoista näkemisen korkeuteen. 

Tultuasi osalliseksi tahrattoman elämän maljasta Sinä, pyhittäjä, joit jumalallista, raitistavaa juomaa. 
Sen tähden sinä tulit viisauden astiaksi. 

Vaikka harhaoppisten, mielen turmelevien petojen väkivaltainen käsi karkottikin Sinut, pyhittäjä, 
istuimeltasi, kunniastasi ja laumastasi, Sinä olet nyt koonnut sen omaan tarhaasi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sanan kautta Sinussa sikisi Isän Sana ja Sinä synnytit Hänen sanoin selittämättömästi. 
Yliluonnollisesti ja käsittämättömästi Sinä säilyit synnytyksen jälkeenkin samanlaisena neitseenä, 
kuin ennen sitä.

3. veisu. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat."

Troparit 

Varustuksenasi ristin ase Sinä kuuliaisena isien laeille piirsit Vapahtajan jumalallisen kuvan ja 
kumarsit Sinä jumalisesti. 

Oi viisas, luoksesi kiiruhtaa laumaa, joka rakastaa Sinua, omaa paimentaan, sillä Sinä kutsut heitä 
nimeltä ja karkotat uskon sauvalla sudet. 

Niin kuin Israel kerran otti mukaansa jumalallisen, ymmärtäväisen Joosefin ruumiin, samoin 
Kristuksen kirkkokin nyt kunnioittaa jäännöstesi arkkua.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhän Jumalan Morsian, Jumalansynnyttäjä, tule Sanan temppelinä ja pyhänä asumuksena 
minulle rikkomusten armahdussijaksi.

Katismatropari, 3.säv. 

Nimesi mukaisesti Sinä, pyhittäjäisä Nikeforos, | seppelöit  kirkon voitolla ja torjuit vääräoppisen  
eksytyksen. | Sinä pyhität maailman ääret, kun pyhät jäännöksesi kootaan. | Rukoile Kristus 
Jumalaa, ||  että Hän antaisi meille suuren armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi, | vaan ihmiseksi 
tulleenakin pysyi Jumalana | ja säilytti Sinut, Äitinsä, synnytyksen jälkeen Neitseenä, | niin kuin olit 
ennen synnytystäkin. || Rukoile lakkaamatta, että Hän lahjoittaisi meille suuren armon.
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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

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Sinun arkkusi on tullut Sinua kunnioittaville pyhityksen arkiksi, josta me ammennamme 
parannuksen vettä. 

Harhaopit Sinä karkotit ja vahvistit lauman tarhan ympäröiden sen jumalallisin opetuksin. 

Velvollisuutemme mukaisesti me kunnioitamme jäännöstesi mirha-astiaa, oi autuas, sillä siitä 
kumpuaa uskovaisille elämän hyvää tuoksua.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, me ylistämme Sinua hengellisenä paratiisina, sillä Sinä otit kohtuusi elämän puun 
Kristuksen.

5. veisu. Irmossi

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä 
paitsi Sinua || emme toista Jumalaa tunne."

Troparit 

Viholliset joutuvat nyt häpeään ja harhojen johtajat raivoavat heidän kanssansa nähdessään, kuinka 
kuninkaat ja koko laumasi kunnioittavat uskolla arkkuasi, oi Jumalassa viisas. 

Kunniakas Nikeforos, Sinun pyhitetty arkkusi karkottaa peljättävän ruoskan tavoin pahat henget  ja 
tuo Jumalalta voiton niitä vastaan. 

Hengen tulessa palava omantuntosi sulatusuuni osoitti Sinut uskossa ikään kuin kirkkaaksi kullaksi, 
joka nuhtelet harhaoppien epäpuhtautta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhtaan Hengen varjoamisen kaunistamana Sinä, puhdas, imetät rinnallasi Jumalaa ja pidät sylissäsi 
Häntä, joka pitää kädessään koko luomakunnan. 

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 
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Troparit

Uskon tähden Sinä kestit tuskia ja isien puhtaan perimäopin takia kärsit maanpaon. Niin Sinä 
saavutit suunnattoman kunnian. 

Sinun vakaa uskosi ja vastustuksesi järkytti hirmuvaltiaitten mielettömyyden, mutta Sinä, autuas, 
tulit puhtaalle kirkolle tulipatsaaksi. 

Oi viisas, kantaen Sinun arkkuasi ja tomuasi ikään kuin kirkkaita helmiä ja läpikuultavia kiviä 
kirkko on saanut kaunistuksekseen oikean uskon seppeleen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Maasta syntyneitten ja enkelten kielet ylistävät selittämätöntä synnytystäsi, oi Valtiatar, ja 
kunnioittavat Sinua kaikkea luotua korkeampana.

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari

Synaksario 

Saman kuun kolmantenatoista päivänä muistelemme pyhien joukkoon luetun isämme,  
Konstantinopolin patriarkan Nikeforoksen jäännösten siirtämistä. 

Säkeitä 

Kaupunki viettää voittojuhlana voittoisain jäännöstesi saattoa, oi Nikeforos. 

Kolmantenatoista tuotiin kaupunkiin Nikeforoksen tomu. 

Samana päivänä Ateenan piispan, pappimarttyyri Pouplioksen muisto. 

Säkeitä 

Värjättyäsi vaatteesi verivirroissa Sinä, autuas, seisot nyt Herran edessä entistäkin kirkkaampana. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Afrikanoksen, Puplioksen ja Terentioksen muisto, joiden 
juhlaa vietetään Pavlopetreionissa. 

Säkeitä 

Yhteisin jambiseppelein sopii kruunata kolme marttyyritoverusta, jotka miekka surmasi. 
Samana päivänä Hermupoliksen pyhä Abibos kuoli kiveen sidottuna ja jokeen heitettynä. 

Säkeitä 

Kivineen virtaan heitetty Abibos pesi puhtaaksi elämän samean virran. 

Samana päivänä persialainen pyhä marttyyri Kristina kuoli ruoskittuna. 
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Säkeitä 

Ruoska iski ja Kristinan liha kärsi vuodattaen Kristuksen armon verivirtoja. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli 
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!"

Troparit 

Hautaan pantu pysyi tuhoutumattomana Jumalan tahdosta eivätkä Sinun luusi Jumalan viittauksesta 
eronneet nivelistään, vaan hajottivat saastaisten henkien koko mielettömyyden. Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Paimen, hurskas hallitsija ja kansan joukot kokoontuivat, taivuttivat päänsä kunniakkaan arkkusi 
edessä, oi Jumalan valitsema, saattoivat sitä pyhän arkin tavoin ja veisasivat: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Sanan opetuslasten jumalallinen tarha ottakoon hartaasti vastaan apostolien seuralaisen ja 
marttyyrien asuinkumppanin, piispojen tukipylvään ja pyhittäjien elinkumppanin. Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nähdessään Siinailla tulessa kulumattoman pensaan Mooses kuvasi edeltä Sinun kohtuasi, oi 
puhdas Äiti, sillä vaikka Sinussa sikisi jumalallinen tuli, Sinä et palanut, vaan synnytit valon 
Luojan, Jumalan ja Ihmisen.

8. veisu. Irmossi

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."

Troparit 

Monien aaltojen keskeltä Sinä, isä, saavutit elämän sataman Hengen tuulen avulla ja pelastit kuivin 
jaloin hyvän lastisi. Nyt Sinä nautit siellä tyyneydestä. 

Uskovaiset, katsokaa hautaa, sillä se on tullut yhteiseksi uhrialttariksi, jolla toimitetaan uskolla 
jumalallisia polttouhreja ja jonka sisällä me korkeasti kunnioitamme pyhitetyn ihmeidentekijän 
ruumista. 

Sinun jäännöstesi puhdas kantaminen ilahduttaa suuresti laumaa ja munkkien kirkas joukko, 
purppura-asuiset uskovat hallitsijat ja kaikki vallanpitäjät viettäjät juhlaa.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, Sinä synnytit sanoin selittämättömästi kaiken sanallaan 
rakentaneen Sanan, joka sikisi siemenettä Sinun kohdussasi sanan kautta. Häntä me korkeasti 
kunnioitamme kaikkina aikoina.

9. veisu. Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä."

Troparit 

Sinun kiitosjuhlassasi, oi isä, enkelten paljous karkeloi kanssamme, ylistäen kiitollisesti ylen pyhää 
Herraa ja rukoillen korkeudesta rauhaa meille, jotka uskolla kunnioitamme jäännöksiäsi. 

Sinun jäännöstesi armo on tullut puhtaaksi parannukseksi meidän heikkoudellemme, ja Sinun 
esirukouksesi, oi maineikas ja autuas, armahdukseksi ja Jumalan tykö johtavaksi tieksi ja oppaaksi 
kaikille, jotka uskolla ja rakkaudella kunnioitamme Sinua. 

Oi Kaikkivaltias, vahvista uskovat hallitsijamme vihollisia vastaan varustaen heidät kätesi 
voittoisalla kilvellä ja säilytä kirkko uskovaisten oikein opettavana vakaana perustuksena 
pyhittäjäsi esirukousten tähden.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Saatuamme Sinut, puhdas ja veisuin ylistettävä, vahvaksi puolustukseksi, toivoksi ja muuriksi, 
ankkuriksi ja vakaaksi suojaksi, valloittamattomaksi linnoitukseksi ja myrskyttömäksi satamaksi 
sekä ainoaksi turvaksemme, me kaikki pelastumme.

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 




