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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
Oi Kuolematon, Sinä osoitit profeettasi eläväksi pilveksi / lähettäessäsi hänet runsaana, totisesti
iankaikkiseen elämään kumpuavana vetenä / ja lahjoittaessasi Hänelle Pyhän Hengen, / joka on yhtä
olentoa Sinun, kaikkivaltiaan Isän, ja olemuksestasi loistaneen Poikasi kanssa, / ja jonka kautta hän
kertoi ennalta Kristuksen, / meidän Jumalamme, pelastavaisesta tulemisesta // ja ennusti kaikille
kansoille pelastuksen.
Oi kunnioitettava, / saatuasi Jumalasta lähteneen valkeuden säteen mielenpuhtaudessa / ja tultuasi
jumalallisten sanojen julistajaksi, / ennustajaksi ja jumalalliseksi opettajaksi / Sinä osoittauduit
Hengen jumalalliseksi suuksi. / Sinä ilmoitit sen, mitä Hän Sinulle näytti, / ja julistit selvästi
kaikille kansoille annettavaa pelastusta / ja Kristuksen valtakuntaa. // Rukoile, että Hän pelastaisi ja
valistaisi meidän sielumme.
Oi Jumalan innoittama, / kun Sinä ansiosi mukaisesti säteilet Jumalan näkemistä / ja olet saanut
kunniaksesi profeetallisen näkemisen ja armon sekä osaksesi jumalallisen autuuden, / niin käytä nyt
uskallustasi ja sääliäsi Hyvän edessä / äläkä lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, / jotka
uskoen veisaamme ylistystäsi ja kunnioitamme Sinua / puhtaana Jumalan valitsemana julistajana, //
että Hän päästäisi vaaroista ja pelastaisi meidän sielumme.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
Oi puhdas, / ilmaistaksesi kaikille armosi ja hyvyytesi runsauden ja äärettömän ulapan, / pyyhi pois
palvelijoittesi kaikki synnit. / Oi nuhteeton, / Jumalan Äitinä Sinä vallitset luomakuntaa / ja teet
vallallasi kaiken, mitä haluat, / sillä Sinussa selvästi asustava Pyhän Hengen armo työskentelee aina
kaikessa Sinun kanssasi, // oi autuaaksi ylistettävä.
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Älä valita, Äitini, / vaikka näetkin puulla riippumassa minut, turmeluksetta synnyttämäsi, / joka
olen ripustanut maan vesiin / ja sanallani levittänyt taivaan, / sillä minä nousen ylös ja saan kunnian,
/ voimallani minä murskaan tuonelan valtakunnan, / hävitän sen voiman, lunastan laupiaana ihmiset
sen orjuudesta // ja ihmisiä rakastavana saatan heidät oman Isäni tykö.
Vir r elmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
Tropari, 2.säv.
Viettäen profeettasi Sefanjan pyhää muistoa / me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: //
Pelasta sielumme, oi Herra.

Aamupalveluksessa
Oktoehoksen kanonit ja tämä profeetan kanoni, jonka akrostikon on: Sefanjan maine minut
kirkastakoon. Theofaneksen (runo).
1. veisu. 6.säv. Irmossi
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Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki / niin kuin mannerta / ja nähtyään takaaajavan faraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Me pyydämme Sinua, profeetta, joka seisot Jumalan tuomioistuimen edessä, hartaasti rukoilemaan,
että Hän antaisi valistuksen meille, jotka uskolla veisuin ylistämme puhdasta muistoasi.
Sinä, viisas Sefanja, osoittauduit jumalallisen Hengen valistuksen ja lahjat vastaanottaneeksi
jumalalliseksi soittimeksi. Sentähden me uskovaiset riemuiten ylistämme Sinua autuaaksi.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Valtiatar, Sinun pyhästä kohdustasi koittanut Aurinko valaisee koko maan kirkkain sätein, ja
niiden valistamina me kunnioitamme Sinua Jumalan Äitinä.
3. veisu. Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Kaiken näkevä Jumala antoi ja näytti jumalallisesti Sinulle, oi ylistettävä autuas, tiedon tulevasta ja
selvän sanoman tapahtuvasta.
Vahvistettuasi mielesi jumalisella rohkeudella Sinä, autuas, alistuit jumalalliselle Hengelle ja sait
ottaa vastaan Hänen jumalallisen valistuksensa.
Jumalansynnyttäjälle
Katso, kaikki sukupolvet ylistävät uskoen autuaaksi Sinua, joka yliluonnollisesti synnytit ajassa
puhtaan Sanan ruumiillistuneena ja pysyit sittenkin Neitseenä.
Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Katismatropari, 4.säv.
Saatuasi Herralta jumalallisen valistuksen / Sinä saarnasit selvästi kunnian Kuninkaan tulemista, /
Siionista koittavasta lunastuksesta / ja maailman ääret valaisevasta iäti elävästä Valkeudesta. //
Rukoile hartaasti, että Hän antaisi meille suuren armon.
J umalansynnyttäjän tropari, 3.säv.
Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, / enkeleitäkin puhtaampi, / Sinusta tuli Sanan asumus. /
Puhdista minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, // ja anna
minulle, oi puhdas, esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo.
Tai kär simystropari J umalansynnyttäjälle, 3.säv.
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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
Kristus on minun voimani, / Jumalani ja Herrani! /  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Oi autuas, Sinun ennustuksesi mukaisesti kaikkien Herra ilmestyi meille kutsuen kaikkia tuntemaan
Hänet ja vapautti meidät orjuudesta.
Armon valistamana Sinä ennustit ja sanoit, että ne, jotka kumartavat, jotka valitsevat uskon ja
palvelevat Herraa, ovat suojassa.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Maria, himoista vapautumisen lähteen synnyttänyt Neitsytäiti, hajoita minun mielestäni
himojen sekaannus ja kiusausten hämmennys.
5. veisu. Irmossi
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: / Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän
sieluissamme, / jotka aamusta varhain tykösi riennämme, / jotta tulisimme tuntemaan Sinut, /
Jumalan Sanan, // syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Autuas, kunniakas profeetta, käännytät rukouksillasi minut vääryydestä hyveeseen, pois himojen
vankeudesta, ja ohjaa minun tekoni jumalisuuden valkeuteen.
Kirkastettuasi sielusi hyveitten sätein Sinä tavoittelit jumalallisen Hengen kirkkautta ja sait sieltä
rikkaudeksesi profetian armon.
Jumalansynnyttäjälle
Oi pyhä Neitsyt, profeettain sanat ennustivat vertauskuvin Sinun synnytyksestäsi. Nähtyämme ne
nyt toteutuneina ne julistamme, että Sinä olet totinen Jumalansynnyttäjä.
6. veisu. Irmossi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Kun Sinä, kunniakas, sait vastaanottaa Hengen valkeuden, Sinä säteilit kirkkaan kuvastimen tavoin
jumalallisen profetian säteitä maailmalle puhuen tulevasta ikäänkuin läsnäolevasta.
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Iloitse, Siion, ja riemuitse nähdessäsi Kuninkaasi tulleen. Oman jumaluutensa salamin Hän valisti
maailman ja sai voiton pahojen henkien eksytyksestä.
Jumalansynnyttäjälle
Oi veisuin ylistettävä, Sinun kohdustasi tuli lihan raskauteen yhdistyneenä Isän ainosyntyinen
Poika, yksi kahdessa turmeltumattomassa olemuksessa säilyttäen vahingoittumattomana Sinun
neitseytesi.
Irmossi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: Oi ylen armollinen Herra, / johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.

Synaksario
Saman kuun 3:ntena päivänä pyhän profeetta Sefanjan muisto.
Säkeitä
Sefanja, joka ennen käski Siionia kovasti iloitsemaan, iloitsee nyt seistessään Jumalan edessä.
Kolmantena loistava Sefanja jätti elämän.
Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Theodorosta, Aleksandrian
ar kkipiispaa.
Säkeitä
Suuri oli Theodoros patriarkkojen joukossa, mutta suuri myös miekan kautta taistelleitten joukossa.
Samana päivänä muistelemme entistä maaher r aa, pyhittäjäisäämme Theodoulosta.
Säkeitä
Maallisen maakunnan Theodoulos viisaasti vaihtoi taivasten maakuntaan.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Ioannesta, Kolonian piispaa, Hiljaisuudessa
eläjää.
Säkeitä
En ole hiljaa, vaan seppelöin sanoin hiljaisuudessa eläjä Ioannesta kuolleenakin.
Samana päivänä miekka sur masi pyhät Agapioksen, Seleukoksen ja Mamaksen.
Säkeitä
Rakastaessaan Luojaa kolme miestä, Agapios, Seleukos ja Mamas, rakastivat miekkaakin.
Pyhittäjäisämme Theodoulos Kyprolainen pääsi rauhassa loppuun.
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Muistelemme pyhää pappismarttyyri Gabrielia, joka oltuaan ensin Ganoksen piispa kuoli
marttyyrina Prousassa vuonna 1659.
Miekka surmasi pyhän uusmarttyyri Angeleksen, joka taisteli Khioksella vuonna 1813.
Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen.

7. veisu. Irmossi
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Oi autuas, Sinun muistosi on koittanut maailmalle auringon tavoin säteillen profetiasi armolla ne
uskovaiset, jotka yhteen ääneen veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Osoittautuen pilveäkin hedelmällisemmäksi Sinä, autuas, toimitit meille jumalantuntemisen
pelastavaisen sateen lähteistä, jotka valistavat meidät huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän
isäimme Jumala.
Jumalansynnyttäjälle
Jumalallisella tahdollaan kaikille olemisen muinoin tuottanut Sana halusi kutsua uudelleen ihmisen
ja asettui asumaan Sinun kohtuusi, oi puhdas. Kiitetty olet Sinä, Jumalan synnyttäjä.
8. veisu. Irmossi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Kokonaan Kaikkivaltiaaseen nojautuen Sinä sait salaisesti oppia tuntemaan, miten kaitselmus toimii
taloudenhoidossaan kasvattaakseen pakanat lakiin. Sentähden me veisuin ylistämme Sinua, Jumalaa
julistavaa profeettaa.
Oi Jumalan autuuttama, Jumalaa julistava profeetta, kanna Jumalalle anomusveisu meidän
puolestamme, jotka veisuin ylistämme Sinua. Tee pian loppu kiusausten hämmingistä, että
voisimme veisuin Sinua ylistää.
Jumalansynnyttäjälle
Kun Sinä, puhdas, synnytit elämän antajan Jumalan ja Herran, Sinä pysäytit kuoleman hillittömän
kulun ja kuoletit sen. Sentähden me veisuin Sinua ylistämme kaikkina aikoina.
Irmossi
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Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
9. veisu. Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. /
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Troparit
Oi viisas Sefanja, Jumalan profeetta, sävyisänä ja armoa säteilevänä Sinä pääsit asumaan sävyisien
maahan, jossa saat katsella enkelten kirkkautta. Sentähden me uskovaiset riemuiten ylistämme
Sinua autuaaksi.
Oi autuas, nähdessämme ennustustesi loistavasti toteutuneen me ihmettelemme Sinulle annettua
armoa ja mielesi puhtautta ja hämmästymme sielusi jumalallisuutta.
Jumalansynnyttäjälle
Oi puhdas Jumalanäiti, ei kukaan kaikista sukupolvista ole tullut Sinun laillasi armoitetuksi, sillä
yksin Sinulla kaikkien joukossa oli vertaamaton pyhyys ja puhtaus. Sentähden Sinä sait ottaa
vastaan Sinusta lihaksi tulleen Jumalan.
Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. /
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Eksapostilario, 2.säv.
Seistessäsi ruumiittomien joukkojen kanssa korkeuksissa aivan lähestymättömän Kolminaisuuden
edessä, oi viisas, autuas profeetta Sefanja, ja Hänen säteilynsä valistamana Sinä esirukouksillasi jaat
hengellistä valkeutta meille, jotka rakkaudella vietämme puhdasta ja kirkasta juhlaasi ja veisuin
Sinut seppelöimme.
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.
Hän, jota enkelit korkeuksissa ylistävät Jumalana tuli sanomattomasti alhaisten joukkoon jättämättä
Isän helmaa. Sinä, puhdas ja viaton, olit tämän pelastuksen välineenä, kun lainasit käsittämättömästi
puhtaista veristäsi Hänelle lihan. Rukoile, että Hän antaisi palvelijoillesi rikkomusten päästön.
Vir r elmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
Aamupalveluksen loppuosa ja päätös.
Julkaistu Ortodoksi.netissä 15.12.2008
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