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Kesäkuun 2. 
Pyhien joukkoon luettu isämme, 
Konstantinopolin arkkipiispan ja 
tunnustaja Nikeforoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Me tunnemme Sinut, Jumalan innoittama pyhä julistaja, | totuuden perustukseksi ja uskon 
vahvistukseksi, | oppien esittäjäksi, jumalisuuden puolustajaksi, | puhtauden asumukseksi ja 
Hengen tuoksun valituksi astiaksi, || opetusten suureksi aarteeksi ja Kristuksen kirkon tueksi.  

Viisas, autuas piispa, me ylistämme Sinua apostolien seuraajana, | taistelijoitten tapaisena, 
kilvoittelijain vertaisena ja opettajien sinettinä, | jumalallisena kuvana ja Kristuksen salaisuuksiin 
johdattajana, | parannusten jumalalliseksi virraksi, || joka peität rikolliset ja Jumalaa pilkkaavat 
mielet.  

Oi autuas, Sinä viisauden moninkertainen leiviskä, | Sinä tulit otolliseksi Herrasi iloon jumalallisen 
valistuksen armon kaunistamana | ja säteillen Hengen hengellistä kirkkautta. | Nyt Sinä, kunniakas, 
seisot elävöittävällä oikealla puolella || säteillen iankaikkisesti taivaallista kirkkautta.  

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Minä ylistän autuaaksi Sinua, puhdasta, | joka tempasit ihmiset pahuuden ja epätoivon syvyydestä. | 
Veisuin minä ylistän Sinua, aina autuasta Jumalan Morsianta, | ja kunnioitan sanomatonta 
synnytystäsi, oi viaton, | sillä Sinä synnytit maailman Vapahtajan. || Sinä, Neitsyt, vapautit 
ihmiskunnan esi-isien kirouksesta.  

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsyt, Äitisi, näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän tuskaisesti valittaen lausui: | Herra, 
miten monista lahjoistasi nauttineet maksavatkaan Sinulle! | Mutta minä rukoilen: | Älä jätä minua 
yksin maailmaan, || vaan kiiruhda nousemaan ylös ja nostamaan kanssasi esi-isätkin. 

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 kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin minä ylistän Nikeforosta voittajana. Theofaneksen 
runo.  

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon."  
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Troparit 

Autuas Nikeforos, Sinä osoitit selvästi käytännön näkemisen portaaksi, sillä käytännön toimin Sinä 
valmistit sielusi hyvään näkemiseen ja ylsit huipulle. 

Jumalan valitsema Nikeforos, Sinä puheesi osoittautui tekojen kaunistamaksi ja elämäsi puheen 
ihanasti koristamaksi. Sen tähden Kristus asetti Sinut korkealle istuimelle.  

Sairastaessaan Mammonan harhaoppia ja törmättyään Sinuun, Nikeforos, lujaan kallioon, kurja 
Leo murskautui. Ihmeellinen oli viisautesi sopusointu.  

Jumalan innoittama Nikeforos, kuoletettuasi maan päälliset aivoitukset kilvoittelussa ja huolella 
ohjaten sieluasi Sinä saavutit aallottoman tilan satamat.  

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton Jumalan Morsian, paransit ihmiskunnan murtuneisuuden, kun synnytit kaiken 
Luojan, joka nosti pystyyn meidät, esi-isien lankeemuksen sorruttamat.  

3. veisu. Irmossi

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän  
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kaunistettuasi elämäsi moninaisin hyvein ja tultuasi selvästi elämän sanaa kantavaksi valaisimeksi 
Sinä paimensit Kristuksen pyhitettyä laumaa.  

Jumalassa viisas, autuas isä, Jumalaa julistava, jumalallinen ja tulinen kielesi poltti hengellisellä 
tulella ohdakkeiset harhaopit.  

Sinä, oi ihailtava, tutkit rakkaudella viisauden syvyydet ja hirtit oppipunoksiisi ne, jotka hylkäsivät 
Kristuksen kuvan.  

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, tunnustaessamme, että Hän, joka on Isän kanssa iankaikkisesti aluton, syntyi Sinun 
kohdustasi viimeisinä aikoina, me ylistämme Sinua totisena Jumalan Äitinä.  

Irmossi 

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän  
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 1.säv. 

Patriarkkojen kuorot kunnioittavat veisuin ja lauluin | Sinun pyhää muistoasi, Nikeforos, | sillä he 
saivat joukkoonsa Sinun kunniakkaan sielusi. || Sen tähden puhdas kirkkokin tänään ylistää Sinua 
ja kunnioittaa ainoata ihmisiä rakastavaa Kuningasta.  
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Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Jumalanäidiksi, Neitseeksi, joka synnyttämisen jälkeenkin totisesti pysyit neitseenä, | tiedämme 
Sinut kaikki, | ja Sinun hyvyyteesi rakkaudella turvaudumme. || Sillä Sinä olet meidän syntisten 
puoltaja ja pelastuksemme kiusauksissa, oi ainoa puhtain. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun viaton Äitisi näki Sinut ristille levitettynä, hän huusi: | Oi Isän ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, | mitä on tämä Sinun sanomaton taloudenhoitosi, || jolla Sinä, Laupias, 
pelastit puhtaitten kättesi luomuksen?  

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit 

Sinä, papillinen saarnaaja, murskasit jumalattomien leuat jumalallisella voimalla, sait heistä voiton 
väkevällä sanallasi ja opetit heidät palvelemaan Vapahtajan jumalallista kuvaa.  

Isä Nikeforos, Sinä Jumalan valitsema sanomattomien salaisuuksien palvelija, Sinä kirkastit 
tunnustuksella jumalallisen pappeuden, kun raaka Leo Sinut karkotti.  

Nuorekkaasti Sinä, Nikeforos, puolustit puhtaan kirkon jumalisia oppeja ja karkotit sanojesi 
ruoskalla oikeaa uskoa vainoavat sudet.  

Jumalan innoittama isä Nikeforos, omaten paratiisin kaltaisen sydämen, jonka keskellä kasvoi 
elämän puu, Sinä ilmoitit kaikille uskon sanan.  

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä, armoitettu Jumalan Morsian, synnyttäessäsi lihaksi tulleen, ennen lihattoman 
Jumalan Sanan, Sinä uudistit maailman. Sen tähden me ylistämme Sinua oikeauskoisesti.  

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Sinä, autuaaksi ylistettävä omasit puhtaan, taivaissa vaeltavan mielen, ja kokosit tiedon ja 
viisauden kuihtumattoman kukan.  

Sinä, jumalallinen julistaja, jaoit oikeauskoisille sieluille parannukseksi sanasi, mutta tuhosit 
opeillasi järjettömien maan.  

Omatessasi käytännön sanat ja nuhteettoman elämän Sinä kirkastat puhtaan kirkon taivasta 
säteilevän auringon tavoin.  
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, oi nuhteeton, tulit esiäidin kirouksen päästöksi, kun Sinussa sikisi Hän, joka seppelöi meidät 
jumalallisin siunauksin. 

6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."  

Troparit 

Säteillen Hengen kirkkautta Sinä, Jumalassa viisas, osoittauduit kirkon taivaaseen yltäväksi 
pylvääksi ja taivaalliseen perintöön ohjaavaksi pilveksi.  

Pyhä julistaja, autuas isä, innolla Sinä pyhitit koko elämäsi Jumalalle. Sen tähden Sinut asetettiin 
koko maailman johtajaksi.  

Jumalan innoittama puheesi repii rikki Jumalan vastaisten harhaoppien juonet Lohduttajan 
kaksiteräisellä miekalla ja näyttää kaikille totuuden valkeuden.  

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmeellisesti ovat luonnon lait purettu, sillä Neitsyt synnyttää ja imettää aviota tuntematta 
kaikkien Luojaa ja Herraa, joka sikisi hänessä.  

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."  

Kontakki, 4.säv. 

Oi Nikeforos, saatuasi tänään taivaasta voiton seppeleen Jumalalta | pelasta meidät, || jotka uskolla 
kunnioitamme Sinua piispana ja opettajana.  

Synaksario 

Saman kuun toisena päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Konstantinopolin 
arkkipiispaa ja tunnustajaa Nikeforosta.  

Säkeitä  

Patriarkka Nikeforos on nyt jumalallisen patriarkan, vanhus Abrahamin tykönä. 

Toisena Nikeforos löysi Edenin osan.  
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Samana päivänä kuoli kolmekymmentä kahdeksan pyhää marttyyria heitettyinä kylpylään, jonka 
ovet muurattiin umpeen.  

Pyhä äiti kolmine lapsineen kuoli.  

Pyhittäjä, pappismarttyyri Erasmos Akhriksen Khermeliasta pääsi rauhassa loppuun.  

Miekka surmasi kaksikymmentätuhatta pyhän Erasmoksen kautta Kristuksen uskoon tullutta naista. 

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

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra."  

Troparit 

Tiedämme Sinut elävän Jumalan eläväksi temppeliksi, jonka sisällä kultaisena lamppuna 
Kolminaisuus, ja Sinä huudat: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra.  

Sinä, Nikeforos, teit lopun harhaoppisesta kielenpieksennästä ja opetit palvelemaan Kristuksen 
kuvaan ja huutamaan: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra.  

Omaten viisauden rikkauden ja jumalallisen elämän Sinä kuljit hengellisesti halki aineellisen 
maailman ja seisot nyt Kristuksen edessä veisaten: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jakamatta ja yhteen sekoittamatta yhdistyneitä me ylistämme yhtä Kristusta, Sinusta lihaksi tullutta 
Sanaa, ja huudamme: Kiitetty olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton.  

8. veisu. 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 

Kristuksen veren lunastamana Sinä vapaaehtoisesti alistuit kuolemaan Hänen tähtensä, sillä 
omassatunnossasi oli tunnustuksen armoa säteilevä todistus ja Sinä huusit: Veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.  

Ruumis ja sielu puhdistettuina Sinä omistit sanasi kaiken näkijälle Sanalle. Sinä osoitit, että Hän, 
ennen ruumiiton ja aluton, tuli säälistä sitten ihmiseksi, ja Sinä huusit: Veisaten ylistäkää Herraa ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoi

Saavuttaaksesi taivaallisen perinnön ja kunnian Sinä, isä, jätit katoavaisen kunnian, kestit 
karkotuksen koko karvauden ja huusit: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä 
kaikkina aikoina.  
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Löydettyään yksin Sinut, oi nuhteeton, puhtaaksi, tuoksuvaksi liljaksi, ihanaksi kukaksi ja 
valoisaksi kammioksi, puhdas ja hengellinen Ylkä otti Sinut morsiamekseen. Sen tähden ne 
veisuin ylistämme Sinua, Neitsyt, ja korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.  

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."  

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 
Troparit  
Sinä saavutit autuaan lopun kuvastimien kadottua ja totuuden tultua näkyviin tahrattomassa 
kauneudessa. Sen täyttämänä muista meitäkin esirukouksissasi.  

Tulkaa, Kristuksen kantajat, ympäröikäämme jumalankantaja Nikeforoksen jumalallista arkkua ja 
ylistäkäämme häntä auliisti veisuin voittajana. Viettäkäämme iloiten hänen juhlaansa.  

Harjoitettuasi kaikkia hyveitä Sinä, pappismarttyyri, osoittauduit taistojesi lopuksi tunnustuksen 
seppeleen kaunistamaksi, ja sen koristamana Sinä nyt seisot Herrasi edessä.  

Jumalansynnyttäjän tropari 

Uskoen Sinut, Neitsyt, katoamattomuuden juureksi, lähteeksi ja aiheeksi me uskovaiset ylistämme 
Sinua veisuin. Sinä vuodatit meille elävän kuolemattomuuden.  

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 
Loput tavan mukaisesti, ja päätös.  
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