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Pyhän marttyyri Nikeforoksen muisto 



1 

[Jos Temppeliin tuomisen päätösjuhla on jo mennyt] 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Kuuliaisena meidän tähtemme maan päällä lihan ottaneen laeille | ja kestäen kunniallisen 
kärsimyksen | Sinä, Jumalan autuuttama marttyyri Nikeforos, | säilytit lähimmäisen rakkauden, | 
joka on lain ja profeettain täyttymys. | Sen tähden Sinä sait autuaan lopun || ja seisot nyt rakkauden 
lähteen edessä. 

Sinä, ihmeellinen marttyyri Nikeforos, | taivutit pääsi Jumalan edessä, | jonka edessä kaikki 
polvistuu, | Sinun kaulasi katkaistiin ja erottuasi urheasta ruumiistasi Sinä yhdistyit Kristukseen, | 
kaiken päähän, puhtaaseen ymmärrykseen. | Kun sinä nyt olet Hänen valkeutensa lähellä, | rukoile 
valistusta kaikille, || jotka Sinua ylistävät. 

Kristuksen tähden vuodattamallasi verellä | Sinä, viisas ja autuas, pyhitit maan, | hengelläsi Sinä 
ilahdutit ruumiittomien voimien henget | ja kirkastit kaikki marttyyrien laumat niihin liittyessäsi | 
urheana asemiehenä ja voittamattomana marttyyrina. || Nyt Sinä rukoilet Jumalaa meidän 
puolestamme.

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

Jumalansynnyttäjä, | ota vastaan rukousveisu, jonka Sinulle kannamme. | Valtiatar, pelasta meidät, 
varattomat, ja päästä vaaroista tämä laumasi, | joka uskolla lankeaa eteesi puhtaassa temppelissäsi. | 
Koska Sinä synnytit Vapahtajan, || Sinulla on Äitinä uskallus rukoilla jatkuvasti meille pelastusta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun saastaton emo näki oman Karitsansa ihmisenä | omasta tahdostaan teuraaksi vietävänä, | hän 
valitti ja sanoi: | Kristus, nyt Sinä kiiruhdat tekemään minut, synnyttäjäsi, lapsettomaksi. | Miksi teet 
niin, oi kaiken Lunastaja? | Kuitenkin minä ylistän veisuin ymmärryksen ja selityksen ylittävää 
ääretöntä alentumistasi, || oi ihmisiä rakastava.

Jos Suuri paasto ei ole alkanut, veisataan seuraavat stikiirat: 

Kunnia... 6.säv. Munkki Johanneksen runo. 

Taistelija Nikeforos, | Sinä osoitit selvästi kaikille, | että se, joka ei rakasta lähimmäistään, ei voi 
rakastaa Herraakaan. | Sinä rakastit vilpittömästi kanssapalvelijaasi Saprikiosta, | sen tähden siivityit 
jumalalliseenkin rakkauteen | ja annoit sielusi alttiiksi Kristuksen tunnustuksen ja uskon tähden, | 
mutta huonomaineinen Saprikios, | joka vihasi Sinua järjettömästi, | osoittautuu Valtiaan Kristuksen 
kieltäjäksi. | Kun Sinä nyt seisot Herran edessä, || rukoile pelastusta meidän sieluillemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi nuhteeton, tule pian luokseni, | sillä minä olen ryövärimäisten pahojen henkien haavoittama, | 
makaan liikkumattomana epävakaan elämän tiellä | ja rukoilen apua. | Hoida öljyllä ja viinillä 
paranemattomat haavani | ja saata minut terveyteen, että voisin kiittää Sinua | ja velvollisuuteni 
mukaisesti veisuin ylistää suuria tekojasi, || oi puhdas Äiti ja ainainen Neitsyt.
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Niin kuin Simeon sanoi, | miekka lävisti Sinun sydämesi, pyhä Valtiatar, | kun Sinä näit, kuinka Hän, 
joka sanomattomasti oli loistanut esiin Sinusta, | tuli laittomien tuomitsemaksi | ja kuinka Hänet 
kohotettiin ristille, | kuinka Hän maistoi etikkaa ja sappea, | kuinka Hänen kylkensä lävistettiin | ja 
Hänen kätensä ja jalkansa naulittiin. | Surkeasti valittaen Sinä huusit äidillisesti: || Suloinen lapseni, 
mikä on tämä uusi salaisuus?

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. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisten psalmikatismoitten jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Veisuulla ylistän 
taistelijoiden joukossa kuulua Nikeforosta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristin muotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi  
Jumalalle virren.

Troparit 

Kristus, muuta hyväntekijänä ja rauhan antajana marttyyrisi rukouksien tähden tyyneksi elämän 
kuohuva meri, jolla sielun laiva purjehtii kiusausten ja himojen hirveässä aallokossa. 

Ymmärtäväisesti harkiten Sinä, jumalallinen ja viisas, alistit jumalisesti vihan himon järkevälle 
sielulle ja kiiruhdit lähimmäisesi Saprikioksen tykö pyrkien sovintoon, kuuliaisena Vapahtajan laeille.

Kristuksen autuas, kunniakas marttyyri Nikeforos, ristin voimaan pukeutuneena Sinä kävit  
vahvistuneena vihollisen kimppuun, kukistit sen ja tulit nimesi mukaisesti voiton merkin kantajaksi. 

Kolminaisuustropari 

Me tunnustamme ja palvelemme jumaluuden yksivoimaista, yksialkuista, yhtenä hallitsevaa ja 
yksiolennollista kolminaista kirkkautta ja saarnaamme Sanasta Isän ja Hengen kanssa kolmen 
persoonan jakamattomuudesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ei taivaallinenkaan mieli kykene käsittämään totisesti käsittämätöntä salaisuuttasi, oi veisuin 
ylistettävä, sillä Hän, joka istuu Isän kanssa samalla valtaistuimella, asettui Sinun kohtuusi ja näki 
hyväksi syntyä Sinusta kahdessa luonnossa. 
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3. veisu. Irmossi

Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Nimensä mukaisesti Nikeforos osoittautui teoissaan voittoisaksi, sillä armon valolla hän hajotti 
eksytyksen pimeyden ja huusi: Ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava. 

Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä, voittoisa marttyyri, riensit vapaaehtoisesti kuolemaan 
uskoen Herraksi Hänet, joka surmattiin Sinun tähtesi, ja halaten kuolla Hänen tavallaan. 

Kristuksen palvelija Nikeforos osoittautui selvästi taistelijaksi maan päällä ja taivaissa seppeleen 
kantajaksi, ja nyt hän huutaa ruumiittomien kanssa: Ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä 
rakastava. 

Kolminaisuuden tropari 

Jumalallisten oppien ohjaamina tuntemaan suuresta Isästä syntyneen Sanan ja lähteneen Pyhän 
Hengen me kaikki tunnustamme jumalisesti yhden luomattoman Jumalan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kohdussasi, oi aviota tuntematon Neitsyt, sikisi Isästä ennen kaikkia aikoja syntynyt, ja Sinä 
synnytit meille molemmissa luonnoissa täydellisen ja jakamattoman Jumalan ja ihmisen. 

Katismatropari, 8.säv. 

Täyttäen Herran käskyjä Sinä, autuas marttyyri, | teit sovinnon Sinuun vihamielisesti suhtautuvan 
kanssa | ja otit Jumalan kutsusta vastaan miekan kuoleman hänen puolestansa. | Ja kun Sinä nimesi 
mukaisesti osoittauduit voittajaksi, | Herra seppelöi Sinut ansiosi mukaisesti. | Oi kukistamaton  
taistelija, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella 
vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Valtiatar, kaikkien armolahjojesi tähden | minä velvollisuuteni mukaan kannan Sinulle kiitosta ja 
ylistystä, | niin kuin leski kaksi ropoaan, | sillä Sinä olet osoittautunut suojaksi ja avuksi, | joka aina 
pelastat minut kiusauksista ja ahdistuksista. | Ja pelastuneena ahdistajistani ikään kuin liekehtivän 
pätsin keskeltä, | minä huudan Sinulle sydämeni pohjasta: | Jumalansynnyttäjä, auta minua ja 
yksiolennollista kolminaista kirkkautta ja saarnaamme Sanasta Isän ja Hengen kanssa kolmen 
persoonan jakamattomuudesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ei taivaallinenkaan mieli kykene käsittämään totisesti käsittämätöntä salaisuuttasi, oi veisuin 
ylistettävä, sillä Hän, joka istuu Isän kanssa samalla valtaistuimella, asettui Sinun kohtuusi ja näki 
hyväksi syntyä Sinusta kahdessa luonnossa. rukoile Poikaasi ja Jumalaa, | että Hän antaisi anteeksi 
minun rikkomukseni, || sillä Sinä olet kelvottoman palvelijasi toivo!
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, | oi ylen hyvä Jumala, vihaa 
kantamaton Herra. | Huutakaamme uskoen hänelle: Oi Neitsyt, ole meille armollinen | ja anna 
rikkomukset anteeksi meille, || jotka hartaasti kumarramme Poikasi kärsimyksiä.

4. veisu. Irmossi

Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oiihmisiä rakastava.

Troparit 

Oi Jumalassa viisas, autuas Nikeforos, Sinä saavutit jumalallisen elämän, Sinä tulit osalliseksi 
jumalallisesta kirkkaudesta ja nyt Sinä heijastat jumalallisen valkeuden säteitä meille, jotka 
vietämme muistoasi ja huudamme uskolla: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Kristuksen marttyyrien joukkoon luettuna Sinä säteilet, sillä kun miekka katkaisi pääsi, Sinä 
hajoitit monijumalaisen eksytyksen ja hukutit verivirtoihisi epäjumalien kaiken petoksen, ja nyt 
Sinä huudat Herralle: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Kurja Saprikios, joka ei noudattanut lakejasi, riisuttiin jumalallisesta armostasi ja annettuaan 
periksi vihollisille jäi ilman Sinun marttyyriesi kunniaa, oi Vapahtaja. Sen tähden hämmästyen 
oikeudenmukaista kaitselmustasi me huudamme: Kunnia olkoon voimallesi. 

Kolminaisuuden tropari 

Isä on aluton ja kaiken aiheuttanut valkeus, ja Sana ja Pyhä Henki ovat Isästä ikään kuin 
lähteestä sanomattomasti noussut valkeus. Me tunnemme kolmiaurinkoisen Jumalan yhdessä 
olemuksessa, voimassa ja kunniassa.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi puhdas, yhdistyi kokonaan koko ihmiseen ja uudisti koko ihmisen Hän, joka ei jättänyt 
Isän helmaa, mutta suostui asumaan Sinun kohdussasi. Laupeutensa rikkaudessa Hän tuli 
vapaaehtoisesti köyhäksi ja antoi maailmalle Jumaluuden rikkauden. 

5. veisu. Irmossi

Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen.

Troparit 

Oi Nikeforos, Sinun verivirtasi, joka jakautui alun perin jumalallisten hyveitten neliluvun 
mukaisesti, kasteli kirkon paratiisia, ja niistä me ammennamme sieluillemme jumalallisia 
armolahjoja. 
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Pahuuden kylväjä tempaisi hyvyydestä eroon kaunaisuuden avulla kurjan, mutta rauhan alkusyy 
houkutteli hänen sijastaan puoleensa jumalallisen, valkeuden kaunistaman, Jumalassa viisaan 
marttyyri Nikeforoksen. 

Vapahtaja, esikuvanaan vapaaehtoinen kärsimyksesi Jumalassa viisas toimitti papillista palvelusta, 
sillä Sinun kylkesi pisarain kastelemana hän kantoi Sinulle oman verensä lähtien miekan kautta 
tykösi. 

Kolminaisuuden tropari 

Tietäen oikean uskon pelastuksen perustukseksi me saarnaamme Isän kanssa yhtä aluttomasta 
Sanasta ja Pyhästä Hengestä, yhdestä vallasta, yhdestä olemuksesta, yhdestä tahdosta ja yhdestä 
toiminnasta kolmessa persoonassa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeettain joukko sai hengellisesti tuntea Sinun salaisuutesi, sillä Herra osoitti Sinut, oi puhdas 
Neitsyt, taivaan portiksi ja Sinusta koitti pimeydessä oleville ruumiillistunut vanhurskauden 
Aurinko. 

6. veisu. Irmossi

Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon 
syvyyttä, | mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, || ja nosta minut ylös 
turmeluksen syvyydestä!

Troparit 

Oi autuas, Jumalassa viisas Nikeforos, paranna sieluni murtuneisuus ja karkota himojeni synkeys, 
hajoita se Sinussa olevalla jumalallisella kirkkaudella ja rukoile Lunastajaa Kristusta. 

Autuas taistelija Nikeforos, ristin purjeen ja Hengen tuulahdusten avulla Sinä kuljit turvallisesti 
halki epäjumalain kuohuvan aallokon ja laskit Kristuksen tyyneen satamaan. 

Autuas Nikeforos, marttyyrina Sinä taistelit ja totisesti tulit marttyyriksi miehuullisesti hajottaen 
lohikäärmeen juonet, ja tultuasi osalliseksi Herran kärsimyksistä olet nyt ansiosi mukaan saanut 
kunnian Hänen kanssansa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Enkelten henkijoukot hämmästyivät peloissaan nähdessään Hänet, joka iankaikkisuudesta asti on 
Isän ja Hengen kanssa, syntyneenä lihallisena pienokaisena Sinun kohdustasi, oi kunnioitettava 
Jumalansynnyttäjä. 

Kontakki, 3.säv. 

Herran rakkauden siivittämänä | ja kantaen harteillasi Hänen ristiänsä Sinä autuas ja kunniakas, | 
saatoit häpeään perkeleen juonet, | taistelit kuolemaan asti ja niin osoittauduit totuuden soturiksi || 
ja Jumalan armon salaisuuksien tuntijaksi.
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Iikossi 

Selvästi Sinä, kunniakas, rakastit Paavalin opetusta, | jonka olit istuttanut sydämeesi, kun Sinä 
huusit: | Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti: | se on antanut meille Luojan täydellisenä 
ihmisenä | ja petoksen tähden Hän kärsi kaiken, naulat, ristin, etikan ja sylkemisen, | Hänen pyhä 
kylkensä lävistettiin keihäällä, | ja siitä Hän vuodatti meille jumaloittamaa verta ja vettä. | Häntä 
rakastaen Sinä osoittauduit voittajaksi nimesi mukaiseksi, || soturiksi ja Jumalan armon 
salaisuuksien tuntijaksi.

Synaksario 

Saman kuun 9:ntenä päivänä pyhän marttyyri Nikeforoksen muisto. 

Säkeitä 

Tiedä, että jo ennestään nimeltään Nikeforos osoittautui mestattuna totiseksi voitonmerkin 
kantajaksi. 

Yhdeksäntenä miekka katkaisi kaulasi, Nikeforos. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Romanos Kilikialaista. 

Säkeitä 

Saavutettuaan suuren unohduksen jo eläessään Romanos lähti elämästä. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Markellosta, Sisilian piispaa, Filagriosta, 
Kyproksen piispaa ja Pankratiosta, Tauromionin piispaa. 

Säkeitä 

Päästyään lihan kahleista kolme miestä tuli osallisiksi Eedenin nautinnoista. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän pappismarttyyrin Petros Damaskolaisen. 

Säkeitä 

Harhaan osuneita moittinut Petros kuolee yhdestä miekan iskusta. 
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelastameidät. Amen. 

7. veisu. Irmossi

Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala.

Troparit

Kuolema tuli Sinulle, autuas Nikeforos, täältä taivaaseen ja taivaalliseen johtavaksi portiksi, ja 
enkelit veisasivat kanssasi: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 
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Kaikkivaltiaan heikkouden kärsimysten vahvistamana Sinä, Jumalassa viisas, lannistit ylpeän 
katseen ja kohotetut kulmat maahan, ja huusit Luojallesi: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme umala. 

Sydän Pyhän Hengen voiman avartamana Nikeforos kiiruhti marttyyriutesi tietä, ja huutaa nyt 
riemuitsen Sinulle, Herra: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Kolminaisuustropari 

Me tunnemme Sinut, Isä, ensimmäiseksi ja aluttomaksi mieleksi, joka kärsimyksettä ja ajattomasti 
synnytit kanssasi yhtä aluttoman Sanan ja lähetit Pyhän Hengen, ja me huudamme: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, osoittauduit sekä Neitseeksi että Äidiksi, sillä Sinun kohdussasi 
sikisi sanomattomasti Jumala, tuli Sinusta lihaan molemmissa muodoissaan ja eli maan päällä 
jumalihmisenä. 

8. veisu. Irmossi

Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | Nuorukaiset, 
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit,veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.

Troparit 

Vapahtajan  armon merkitsemänä Sinä  kävit  omasta  tahdostasi miehuullisesti  taistoon,  ja  saatuasi 
voiton vihollisista Sinä, Kristuksen marttyyri,  sait kaunistukseksesi voittoseppeleen  ja veisaat nyt 
jumalallisesti: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Veresi salaisina portaina Sinä nousit surmattuna kirkkaasti Hänen tykönsä, joka ristillä vuodatti 
oman verensä Sinun tähtesi, Sinä vältit vihollisten juonet ja nyt Sinä huudat iloiten: Papit, kiittäkää, 
ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Oi autuas Nikeforos, veden ja Hengen pyhittämänä ja marttyyriveren purppuroimana Sinä tulit 
totisesti osalliseksi Kristus Jumalan marttyyrien valoisasta kirkkaudesta, ja nyt Sinä huudat: Papit, 
kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Kolminaisuuden tropari

Nuorukaiset, kiittäkää ruumiittomien joukkojen kanssa hyvyyden yhtä, iankaikkista lähdettä 
kolmessa persoonassa, syntymätöntä, alutonta, täydellistä jumaluutta, kaikkien luojaa ja hallitsijaa. 
Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton Jumalansynnyttäjä, Sinä osoittauduit enkelten ylimaallista joukkoa pyhemmäksi, kun 
synnytit heidän Luojansa ja Herransa neitseellisestä, aviota tuntemattomasta kohdustasi, lihaksi 
tulleen Jumalan kahdessa sekoittumattomassa ja muuttumattomassa luonnossa, mutta yhdessä 
persoonassa. 
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9. veisu. Irmossi

Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja että 
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät.

Troparit 

Oi autuaaksi ylistettävä Nikeforos, ihanana kuin ylkä marttyyriverestä kudotuissa vaatteissa Sinä 
siirryit kaikkien hyväntekijän jumalallisen kirkkauden osallisuuteen, Hänen joka oli kalliilla 
kärsimyksellään ja ristillä tehnyt ruumiinsa ihanaksi. 

Herran kaikkea muuta suurempi kauneus lumosi Sinut, oi kunniakas Nikeforos, ja Herrasi 
rakkaudesta palaen Sinä kiiruhdit nauttimaan Hänen iankaikkisesta, ihanasta kirkkaudestaan 
yllyttäen hirmuvaltiaat katkaisemaan miekalla pääsi. 

Kristuksen autuas, kunniakas marttyyri Nikeforos, loistavasti Sinä asetuit eksytystä vastaan ja 
voittajana sait päähäsi armolahjojen seppeleen. Nyt Sinä karkeloit marttyyrina marttyyrien  
kuoroissa Kaikkivaltiaan valtaistuimen ympärillä. 

Kolminaisuuden tropari 

Kunnioittaen syntymättömästä Isästä jumalallisesti syntynyttä Poikaa ja ennen kaikkia aikoja 
lähtenyttä totuuden Henkeä me palvelemme ja hartaasti ylistämme yliolennollisen ja iankaikkisen 
Kolminaisuuden kolmea persoonaa, jotka ovat sekoittumattomasti toisiinsa yhdistyneet. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit Jumalanäidiksi, kun yliluonnollisesti synnytit ruumiissa hyvän Sanan, 
jonka Isä oli ennen kaikkia aikoja lausunut julki omasta sydämensä hyvyydestä. Ja nyt me 
käsitämme Hänet ruumiin tuolla puolella olevaksi, vaikka Hän pukeutuikin ruumiiseen. 

Eksapostilario, 3.säv. 

Sinä, Nikeforos, osoittauduit nimesi vertaiseksi, | kun rakkaudella ja marttyyriudella voitit 
hirmuvaltiaat. || Sen tähden Sinä saitkin Herralta voiton seppeleen.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Oi puhdas, varjele väkevällä suojeluksellasi | vihollisten juonilta vahingoittumattomina kaikki 
palvelijasi, || sillä yksin Sinut meillä on turvana hädässä.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.
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