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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Sanan  ohjaamana  Sinä,  Jumalassa  viisas,  /  tulit  sielujen  jumalalliseksi  taloudenhoitajaksi  /  ja 
uskolliseksi salaisuuksiin vihkijäksi. / Sinä, autuas ja Jumalan innoittama, / kylvit pelastavaa siementä, 
/ kokosit hedelmällisen maan kantaman tähkän ja veit sen iloiten Herrallesi.  / Seistessäsi nyt Hänen 
edessänsä muista tätä laumaasi, // joka aina kunnioittaa Sinua. 

Sävyisänä  ja  ystävällisenä  Sinä  taistelit  oikean  uskon  kiihkossa,  /  sillä  pukeutuneena  uskoon  kuin 
haarniskaan  /  ja  keihäänäsi  pidättyväisyys Sinä,  Jumalassa  viisas  jumalankantaja Niketas,  / kumosit 
kaikki  Jumalaa  pilkkaavat  harhaopit  /  kumartaen  ja  kunnioittaen  Vapahtajan  jumalallista  kuvaa  // 
selvästi seuraten isien sääntöjä. 

Kun  synkeä  hirmuvaltias  sulki  petojen  raakuudella  Sinut,  autuas  isä,  /  karvaaseen  karkotukseen  ja 
pimeyteen,  /  Sinä  kestit  sen Hengessä  iloiten mielessäsi  paratiisin  asunto.  /  Nyt  Sinä  olet  totisesti 
päässyt näkemään sen ihanuuden // kerätessäsi vaivojesi palkkaa. 

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

Huokaan  sieluni  syvyydestä  ajatellessani  rikkomuksiani,  oi  Neitsyt,  /  ja  lyön  rintaani  huutaen:  / 
Valtiatar, minä olen  syntiä  tehnyt  ja  lankean eteesi anoen katumusta.  / Mutta  järjettömänä  lankean 
uudelleen. / Voi pahaa tottumusta! // Päästä minut pian siitä ja ohjaa minut pelastukseen. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kerran aurinko pukeutui pimeyteen nähdessään Sinut, Vapahtaja, ristiltä riippumassa, / maan alaiset 
kauhistuivat  ja kuolleet nousivat ylös,  / kivet halkesivat  ja kaikki  taivaalliset hämmästyivät.  / Mutta 
ristisi juurella seisova puhdas Neitsyt itki ylistäen veisuin Sinua, // ihmisiä rakastavaa. 

Loppu tavan mukaisesti. 

Tropari, 8.säv. 

Oikeauskoisuuteen ohjaaja, hurskauden ja sielun puhtauden opettaja, / maailmaa valaiseva kynttilä ja 
Jumalan  hengen  johtama  munkkien  kaunistus,  /  Viisas  Niketas,  Sinä  valistit  hengellisen  kanteleen 
tavoin kaikkia. // Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme. 

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukainen psalmiluenta. Päivän ja pyhän kanonit. 

Pyhän kanoni,  jonka akrostikon (Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta) on: Ylistän kirkasta 
elämääsi, isä. Teofaneksen runo. 

1. veisu. 2.säv. Irmossi



3 

"Meren  syvyyteen  kukisti  muinoin  faraon  koko  sotajoukon  /  kaikki  väkevä  voima,  /  kun  taas 
kaikkipahan synnin / hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, // joka on suuresti kunnioitettu." 

Troparit 

Jumalallisen salaman kirkkauden valistamana sinä,  isä, pyhitit elämäsi Jumalalle valiten lapsesta aste 
neitseyden kirkkaan valkeuden. Niin Sinä tulit puhtaudessa ruumiittomien kaltaiseksi. 

Oppaanasi  jumalallinen puhdas Henki Sinä,  jumalankantaja, kannoit puhtaasti munkkien jumalallista 
asua. Sinä säteilit valoisaa kirkkautta omaten puhtaan elämän. 

Ristin  voiman  vahvistamana  Sinä,  viisas Niketas,  kuihdutit  lihan  himot  ja  kirkastit mielesi Hengen 
opetusten tutkistelemisella. Niin Sinä sait hedelmäksi jumalallisen näkemisen ehtymättömän aarteen. 

Autuas pyhittäjä, säteillen ymmärtäväisyyttä ja puhtautta Sinä ylsit pyhään korkeuteen, sillä Sinä sait 
kaunistukseksesi pappeuden loistavan vaatteen ja tulit tunnetuksi jumalallisten salaisuuksien jakajana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  oi  Puhtain,  joka  olet  ainainen  Neitsyt,  tulit  kaikkea  luomakuntaa,  sekä  näkymätöntä  että 
näkyväistä,  ylemmäksi,  sillä  Sinä  synnytit  Luojan,  joka  näki  hyväksi  Sinusta  lihaksi  tulla.  Rukoile 
uskalluksella Häneltä meidän sieluillemme pelastusta. 

3. veisu. Irmossi 

"Erämaa,  hedelmätön,  pakanallinen  seurakunta,  /  puhkesi  niin  kuin  lilja  kukoistukseen  Sinun 
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra." 

Troparit 

Omattuasi  taivaallisen  vaelluksen  Sinä,  kunniakas,  tulit  jumalisuuden  valoisaksi  ja  ylen  kirkkaaksi 
valistajaksi loistavana jumalallisissa armolahjoissasi. 

Kuoletettuasi  lihasi  mielen  Sinä,  viisas,  elävöitit  hyveen  kautta  Jumalassa  viisaana  sielusi 
jumalallisuuden ja tulit otolliseksi katoamattomaan elämään. 

Iloiten Sinä, pyhittäjä, vietit elämäsi kaunistuksenasi ja ihanana rikkautenasi armolahjat, joissa Sinun 
sydämesi oli lujasti kiinni. 

Auringon  tavoin Sinä  säteilit munkkien  joukossa kauneutenasi hyveet, oi  Jumalassa viisas pyhittäjä 
Niketas. Sen tähden me riemuiten ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Koska Sinulla, Valtiatar, on äitinä uskallus Poikasi edessä, rukoile, että Hän puolustaisi kansaasi  ja 
laumaasi ja murtaisi rikollisten pauhun. 

Irmossi
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"Erämaa,  hedelmätön,  pakanallinen  seurakunta,  /  puhkesi  niin  kuin  lilja  kukoistukseen  Sinun 
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra." 

Katismatropari, 4.säv. 

Sinä, viisas, asustit hiljaisuuden vuorilla, / Sinä sait ravintosi selvästi pidättyväisyyden kaupungeissa. / 
Molemmin  tavoin Sinä nousit korkeuteen.  / Sinä  jätit maahan vetävän hekumallisen vaelluksen /  ja 
ylsit taivaallisiin asuntoihin, // joissa rukoilet meidän puolestamme Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Mieleni  monien  rikkomusten  pimentämänä  /  minä  rietas,  kutsun  Sinun  varmaa  puolustustasi.  /  Oi 
nuhteeton Jumalansynnyttäjä, / valista minun sieluni silmät, / anna katumuksen kirkkaan valon loistaa 
minulle // ja pue minut valkeuden aseisiin. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Äitisi näki Sinut, oi Jumalan Sana,  /  ristiin naulittuna, / hän valitti äidillisesti ja sanoi: / 
Poikani, mikä on tämä uusi ja outo ihme? / Kuinka Sinä, kaikkien Elämä, käyt kuolemaan? // Haluten 
laupiaana antaa kuolleille elämän. 

4. veisu. Irmossi 

"Herra,  Sinä  et  tullut  meidän  tykömme  lähettiläänä  etkä  enkelinä,  /  vaan  itse  ilmestyit  meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana / ja pelastit koko minun ihmisluontoni. / Sen tähden minä huudan 
Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi." 

Troparit 

Oi  jumalankantaja,  Sinä  kunnianarvoisa  pyhien  salaisuuksien  palvelija,  osoittautuen  sielun 
puhtaudessa  juuria  myöten  himoista  irtautuneeksi  Sinä  mursit  Jumalan  vastustajien  koko  sielun 
turmelevan petoksen. 

Autuas  isä,  kantaen  voiton  seppelettä  Sinä  lepäät  nyt  taivaan  asunnoissa  hylättyäsi  himot  ja 
pukeuduttuasi himottomuuteen. 

Autuas  isä,  täynnä  jumalallista  rakkautta  ja  kaunistuksenasi  kilvoitus  Sinä  kannoit  koko  elämäsi 
Kristukselle moitteettomana uhrilahjana. 

Autuas  ja  pyhitetty,  Sinä  häpäisit  selvästi  harhaopin  sielun  turmelevan  puhetaidon  kunnioittaessasi 
Kristuksen, Jumalan Äidin ja kaikkien pyhien kuvia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Valtiatar Jumalansynnyttäjä, me kaikki uskovaiset tiedämme Sinut pelastavaiseksi turvapaikaksi ja 
järkkymättömäksi suojamuuriksi, sillä esirukouksillasi Sinä pelastat vaaroista meidän sielumme. 

5. veisu. Irmossi 

"Kristus Jumala, / Sinä tulit Jumalan ja ihmisten välimieheksi, / sillä Sinun kauttasi, oi Valtias, / meillä 
on pääsy tietämättömyyden pimeydestä // valkeuden alkulähteen, Sinun Isäsi, tykö."
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Troparit 

Viisaus,  autuas  Niketas,  sävyisänä  maan  päällä  Sinä  olet  päässyt  asumaan  sävyisien  maahan 
kaunistuksenasi tunnustuksen kirkas kruunu taisteltuasi totuuden puolesta. 

Sinä, pyhittäjä, olet nyt  siirtynyt  jumalalliseen valkeuteen  tultuasi Valkeuden  totiseksi lapseksi. Nyt 
Sinä riemuitset enkelten kuorojen kanssa ilossa ja nautinnossa. 

Nyt Sinä olet tullut paratiisin sanomattomasta nautinnosta osalliseksi. Sinä, autuas, olet osoittautunut 
suotuisaksi satamaksi myrskyyn joutuneille ja nälkää näkevien ravitsijaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Rukoile  Poikaasi  ja  Herraasi,  oi  puhdas  Neitsyt,  että  Hän  lahjoittaisi  vangituille  vapahduksen 
vastusjana ahdisteluista ja Sinuun toivonsa paneville rauhan. 

6. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Oi  autuaaksi  ylistettävä  isä,  Sinä  saavutit  autuaan  toiveesi  tultuasi Herran  autuuden  ja  jumalallisen 
kirkkauden perilliseksi. 

Erinomainen  jumalankantaja  Niketas,  kantaen  sekä  tunnustuksen  että  kilvoituselämän  kirkkaita 
lamppuja Sinä lähdit taivaisiin. 

Kun  Sinä,  isä,  nyt  nautit  taivaallisissa  majoissa  päättymättömästä  ja  jumalallisesta  ihanuudesta, 
rukoile meidän puolestamme kaikkien Valtiasta ja Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  oi  Neitsyt,  synnytit  miehestä  tietämättä  ja  neitseenä  pysyen  teit  Poikasi  ja  Jumalasi  totisen 
jumaluuden merkit ikuisiksi. 

Irmossi 

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

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman  kuun  kolmantena  päivänä  muistelemme  pyhittäjäisäämme  ja  tunnustajaa  Niketasta, 
Medikionin luostarin igumenia. 

Säkeitä
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Päästyään elämästä kuin varpunen ansasta Niketas lensi hengellisin siivin taivaaseen. 

Kolmantena Niketas kutsuttiin jumalallisten lahjojen ääreen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Joosef Veisunkirjoittajaa. 

Säkeitä 

Eläessäsi Sinä, isä, olit elävän Jumalan veisuylistäjä, ja kuoltuasi minä olen Sinun uusi veisuylistäjäsi. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Elpideforoksen muisto. 

Säkeitä 

Miekan totinen todistaja Elpideforos pani valheettoman hyvän toivonsa Jumalaan. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Dioksen muisto. 

Säkeitä 

Tiilellä lyöden Dioksen päätä vihollinen murskasi sen kuin savenvalajan astian. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Bytonioksen muisto. 

Säkeitä 

Syvyyteen paiskattuna Bytonios havaitsi nimensä lopun ennustukseksi. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Galykoksen muisto. 

Säkeitä 

Petojen hampaitten purema Galykos murskasi hengellisen pedon hampaat. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Illyriosta, joka oli Myrsionin vuorella. 

Säkeitä 

Illyrios, Sinä nousit taivaaseen Myrsionin vuorelta, etkä Kristuksen tavoin Öljyvuorelta. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky / sytytti korkealle leimuavan liekin, / mutta jumalaa 
pelkääväisten  nuorukaisten  suojaksi  /  vuodatti  hengellisen  kasteen  Kristus,  //  kiitetty  ja  korkeasti 
kunnioitettu." 

Troparit
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Sinun  kärsivällisyytesi  nöyryytti  erinomaisesti maahan  tyrannin  raakuuden  ja  jatkuvalla  rukouksella 
Sinä kuoletit sen, sillä Herra toteuttaa Häntä pelkäävien tahdon. 

Oi  Jumalan  autuuttama  salaisuuksien  papillinen  palvelija,  Sinun  opetustesi  jylinä  ja  elämäsi  valoisa 
salama kirkastivat maailman ja valistit uskovaiset Sinun jumalallisilla sanoillasi ja teoillasi. 

Lohduttajan  voiman  vahvistamana  Sinä,  Jumalassa  viisas,  vältit  pahojen  henkien  joukot  ja 
harhaoppien kidat ja nousit taivaalliseen korkeuteen, ja nyt Sinä asut ruumiittomien kuorojen kanssa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinut, oi puhtain Neitsyt  ja aviota tuntematon Äiti, ainoan, joka muuttumattoman Jumalan synnytit, 
me tiedämme pyhistä pyhimmäksi, sillä kaikille uskovaisille olet Sinä jumalallisen synnytyksesi kautta 
avannut kuolemattomuuden lähteen. 

8. veisu. Irmossi 

"Jumalan  käskystä  oli  tulisella  pätsillä  Babyloniassa  muinoin  kahdenlainen  vaikutus:  /  se  poltti 
kaldealaiset, mutta  langetti  kasteen  uskovaisten  päälle,  jotka  veisasivat:  //  Kaikki  luodut,  kiittäkää 
Herraa." 

Troparit 

Sinä,  autuas  ja  kunnioitettava,  ylitit  kaikki  aistit  ja  olet  nyt  hengellisessä  valkeudessa  Jumalan 
näkemiseen ansioituneena ja täynnä valistusta huutaen: Kaikki luodut, korkeasti ylistäkää Herraa. 

Jumalisuutta  palaen  ja  hyveissä  loistaen,  selvästi  pukeutuneena himojen  kuoletukseen Sinä, autuas, 
lähdit elävöittävään paikkaan huutaen: Kaikki luodut, korkeasti ylistäkää Herraa. 

Pienestä asti harjoittaen kaikkinaisia hyveitä Sinä osoittauduit taistojesi lopuksi seppelöidyksi ja sait 
palkinnon veisaten: Kaikki luodut, korkeasti ylistäkää Herraa. 

Kunniakas  isä  Niketas,  Sinä  kaitset  meitä  nyt  korkeudesta,  seisten  nimesi  mukaisesti  voittajana 
suurella rohkeudella Herrasi edessä ja rukoillen sielun pelastusta laumallesi papillisena julistajana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohdussasi, oi kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, sikisi neitseellisesti ja Sinussa jumalihmisenä 
asui  Isän  kanssa  erottamaton  Sana,  jonka  Sinä  sanoin  selittämättömästi  synnytit.  Sen  tähden  me 
tiedämme, että Sinä olet meidän kaikkien pelastus. 

Irmossi 

"Jumalan  käskystä  oli  tulisella  pätsillä  Babyloniassa  muinoin  kahdenlainen  vaikutus:  /  se  poltti 
kaldealaiset, mutta  langetti  kasteen  uskovaisten  päälle,  jotka  veisasivat:  //  Kaikki  luodut,  kiittäkää 
Herraa." 

9. veisu. Irmossi
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"Aluttoman  Isän  Poika,  /  Hän,  Jumala  ja  Herra,  /  tuli  lihaksi  Neitseestä  ja  ilmestyi  meille  / 
valistaaksensa  pimeyden  vallassa  olevat  /  ja  kootaksensa  hajotetut.  //  Sen  tähden  me  korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme." 

Troparit 

Puhtaana  Sinä  sait  osaksesi  jumalallisen  kirkkauden  säteillen  kaikkinaisia  hyveitä  ja  ikuisena 
kirkkautenasi tunnustuksen seppele. Sen tähden me ylistämme nyt kunniakasta juhlaasi. 

Vapahtajan  käskyjen  ohjaamana  Sinä,  autuas,  vietit  elämäsi  ymmärtäväisesti.  Nyt  Sinä,  pyhitetty 
Jumalan  julistaja,  olet  saavuttanut  ansiosi  mukaisesti  ja  riemuiten  iankaikkisen  elämän  varjojen 
hajottua. 

Nopeasti  Sinä,  isä Niketas,  sivuutit  katoavaisen  hämmingin  ja  laskit  iloiten Kristuksen valtakunnan 
satamaan. Ohjaa sinne meidätkin, jotka ylistämme autuaaksi Sinua ja kunnioitamme Sinua muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  viaton,  Sinä  otit  kohtuusi  ikään  kuin  villaan  taivaallisen  kasteen  ja  synnytit meille Hänet,  joka 
antaa  ambrosiaa  niille,  jotka  jumalisesti  veisuin  Häntä  ylistävät  ja  julistavat,  että  Sinä  olet  veisuin 
ylistettävä Jumalansynnyttäjä. 

Irmossi 

"Aluttoman  Isän  Poika,  /  Hän,  Jumala  ja  Herra,  /  tuli  lihaksi  Neitseestä  ja  ilmestyi  meille  / 
valistaaksensa  pimeyden  vallassa  olevat  /  ja  kootaksensa  hajotetut.  //  Sen  tähden  me  korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme." 

Vuorosävelmän  mukainen  valovirrelmä,  aamupalveluksen  loppuosa  tavan  mukaisesti,  ja 
päätös. 
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