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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
Ymmärtäväisyyden nimen kantajana / jumalallisen ennalta tietämyksen mukaisesti Sinä, Sofronios,
/ tulit ymmärtäväiseksi teoissa ja vanhurskaaksi, / miehuulliseksi ja viisaaksi, kaikkinaisissa
hyveissä seppelöitynä. // Sinä annoit oikean osan niin sielulle kuin ruumiillekin tarkkana
erotuomarina.
Jumalaa julistavalla suullasi Sinä, autuaaksi ylistettävä Sofronios, / esitit jylisten selvän opin
Jumalasta, / aluttomasta Isästä ja yhtä aluttomasta Pojasta ja Pyhästä Hengestä, / yhtä iankaikkisesta
Kolminaisuudesta ykseydessä ja ykseydestä Kolminaisuudessa, // yhdestä, olemukseltaan
yhteneväisestä Jumalasta.
Viisaasti Sinä, viisas, / esitit opin lihaan muuttumatta ja sekaantumatta persoonallisesti
yhdistyneestä Isän kanssa yhtä aluttomasta lihattomasta Sanasta, / joka toimii kahdella tavalla
molempien luontojensa mukaisesti, // ja joissa molemmissa Hänet tunnetaan jakaantumattomasti.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
Oi pyhä Jumalan Morsian, / päästä minut tuomiosta ja kurja sieluni hirveistä rikkomuksista, /
vapauta minut rukouksillasi kuolemasta / ja suo minun saavuttaa tutkimuspäivänä
vanhurskautuminen, / jonka pyhien joukot ovat saavuttaneet, // että ennen loppua puhdistuisin
katumuksella ja kyynelvirroilla.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Nähdessään Sinut, Herra, ristille naulittuna / karitsa ja äitisi hämmästyi ja huusi: / Rakas Poikani,
mikä on tämä näky? / Näinkö monista ihmeistäsi nauttinut tottelematon kansa maksaa Sinulle? //
Mutta kunnia sanomattomalle alentumisellesi, oi Herra!
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 Sofronios, / Kristusta Jumalaamme // pelastamaan meidän
sielumme.

Aamupalveluksessa
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen pyhän ja triodionin kanonit.
Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Oikeudenmukaisesti
ymmärtäväisyyden nimen kantajaa. Teofaneksen (runo).

toimien

ylistän

veisuin

1. veisu. 4.säv. Ir mossi
"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, / ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin
kunniaksi. / Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten // ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä"
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Troparit
Ymmärtäväisesti Sinä, isä Sofronios, purjehdit halki ymmärtäväisyyden meren Hengen tuulen
ohjaamana ja kokosit suuren omaisuuden viisauden armolahjoina.
Sinä tulit Kristuksen ylösnousemusta julistavan enkelin kaltaiseksi ja jumalalliseksi esimieheksi
jumalalliselle haudalle, joka antoi meille rikkaudeksi kuolemattomuuden lähteen, sukukuntamme
lankeemuksesta nostaneen Kristuksen.
Isä Sofronios, kirkkain sanoin ja terävin mielin Sinä kirkastit maailman opettaen selvästi Jumalan
kolmipersoonaisesta olemuksesta ja kolmilukuisesta ykseydestä.
Jumalan valitsema isä, sanojesi ääni ja opetustesi sointuisa kitara kaikuvat maan ääriä myöten
opettaen Sanan taloudenhoidon salaisuutta.
J umalansynnyttäjän tropari
Hän, joka on luonnoltaan luomaton ja Isän kanssa yhtä iankaikkinen, aikojen yläpuolella ja
ikiaikainen, tuli Sinusta, oi Valtiatar, luoduksi ja ajan alaiseksi ihmiseksi pelastaakseen ihmisen.
3. veisu. Ir mossi
"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
Tukeutuneena Sinun sanojesi sauvaan, oi pyhittäjä, Kristuksen kirkko karkottaa ja torjuu
jumalattomien ja Jumalan vastaisten harhaoppien hyökkäykset.
Jumalankantajaisä Sofronios, taistellen puhtaan julistuksen puolesta Sinä osoittauduit voittajaksi
taistelukumppaninasi Sinua viisaudessa vahvistanut Henki.
Kuolettaen lihan kaiken turmelevan hekumallisuuden Sinä elävöitit jumalisuudessa tahrattoman
sielun ja osoitit sen jumalalliseksi soittimeksi.
Oi Jumalan valitsema, Jumalaa julistava, suloinen ja ihana kielesi vuodattaa sanan virtoja levittäen
kaikille jumalallisia opetuksia.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Valtiatar, me ylistämme Sinua, Jumalan synnyttäjää, Jumalansynnyttäjänä omistaen
Sinulle Poikasi mukaisen oikean nimityksen.
Katismatropari, 4.säv.
Sanoilla Sinä, pyhittäjäisä Sofronios, / kaunistit Kristuksen kirkon, / teoilla säilytit Jumalan kuvan
kaltaisuuden, / sillä Sinun ymmärtäväisyytesi säteili maailmalle opetuksen armoa ja kirkkautta
kaikille, // jotka uskoen viettävät muistojuhlaasi.
J umalansynnyttäjän tropari, 4.säv.
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Jumalallisella synnytykselläsi Sinä, puhdas, / uudistit maasta syntyneitten himojen turmeleman
kuolevaisen olemuksen / ja nostit kaikki kuolemasta turmeltumattomuuden elämään. // Sen tähden
me kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, ylistetty Neitsyt, niin kuin ennustitkin.
Tai kär simystropari J umalansynnyttäjälle, 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. Ir mossi
"Jumalallinen Jeesus, / joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, / puhtaan käden kannattamana
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi
Kristus!"
Troparit
Viisaasti Sinä, isä, opetit yhdestä aluttomasta olemuksesta, joka jakaantuu jakaantumattomasti
kolmeen erilliseen, täydelliseen persoonaan ja yhdistyy sekaantumattomasti yhdessä tahdossa ja
jumaluudessa.
Kun Sinulla, isä, oli ymmärtäväinen järki ja ymmärtäväinen mieli, Sinä et ajatellut sekoitukseksi, et
muutokseksi etkä yhteen sekaantumiseksi yhdessä ainosyntyisessä Kristuksessa säteilevää kahden
luonnon muuttumatonta liittoa.
Hengen valistuksen jumalallisesti kirkastamana Sinä hajotit Nestorioksen hirveän hulluuden, kun
hän opetti että Kristuksen kaksi luontoa oli yhdistynyt tahdon ja mielen ykseydessä.
Sinä, pyhittäjäisä, poltit opetustesi tulessa petollisen Pyrroksen, joka hylkäsi Kristuksen kaksi, eri
luontojen mukaista tahtoa ja kaksi toimintaa.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, Neitsyt, tulit ihanammaksi enkelten koko ihanuutta, sillä Sinä synnytit heidän puhtaista
veristäsi ruumiillistuneen Luojansa ja Herransa, joka pelastaa kaikki Häntä ylistävät.
5. veisu. Ir mossi
"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, / mutta me valvomme yöstä lähtien ja
veisuin ylistämme Sinua, / oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, // jumaluuden loiste Isän
kunniassa."
Troparit
Tarkastellen horjumattomalla rakkaudella puhdasta ylösnousemusta ja elämän hautaa Sinä, piispa,
sait ammentaa näkemisen salaisuuksia ja jaoit uskovaisille valistusta.
Kokonaan Sinä, viisas, halasit ainoaa hyvää hengellisen kirkkaudelle sytyttämänä ja rakastit
turmeluksettomuuden lähdettä pyrkien näkemisen kautta sitä kohti.
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Kun Sinulla, pyhittäjä, oli sanan runsas pöytä ja uskon lamppu, Sinä tulit Jumalan eläväksi ja
elolliseksi temppeliksi kaikelle maanpäälliselle kuoleutuneena.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi aviota tuntematon Jumalan Äiti, käsittämättömästi Sinä synnytit lihaksi tulleena kahdessa
olemuksessa tunnetun Kristuksen Jumalan ainosyntyisen, aluttoman Pojan.
6. veisu. Ir mossi
"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon kautta
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä // Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla
verellä."
Troparit
Runsaana vuodatettiin Pyhän Hengen armo Sinun huulillesi, oi Jumalassa viisas. Sen tähden Sinun
sanojesi ääni muistuttaa virran vesiä.
Sanojen hedelmällisen palmun tavoin Sinä, piispa, kukoistit Herran huoneessa ja puhtaalla
elämälläsi Sinä sulostutit niiden sydämet, jotka uskolla Sinua kunnioittavat.
Sinun kielesi elävöittävä miekka kuoletti harhaoppien pilven ja opetustesi kalpa surmasi Jumalaa
vastustavien röyhkeän joukkueen.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, veisuin me ylistämme puhdasta synnytystäsi, jonka kautta me kaikki olemme
pelastuneet ja päässeet kuoleman ja hirveän synnin leuoista ja tuonelan kidasta.
Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari.
Synaksario
Saman kuun yhdentenätoista päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Sofroniosta, Jerusalemin
arkkipiispaa.
Säkeitä
Sofronios, jonka sarvi on taivaissa, riensi säilyttämään lain sarven.
Yhdentenätoista ymmärtäväinen Sofronios vaipui hautaan.
Samana päivänä muistelemme Smyrnan pyhän kirkon pappia, pyhää pappismarttyyri Pioniosta.
Säkeitä
Poltettuna Sinut, Pionios, tarjottiin Herralle ikään kuin paistettu leipäkakku.
Samana päivänä muistelemme niin kutsutussa Diippeionissa viime aikoina esille tullutta
pyhittäjäisäämme Georgiosta, Jumalankantajaa ja Ihmeidentekijää.
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Säkeitä
Vaikka Sinä, Georgios, oletkin täkäläisestä naapurustosta, niin uskon, että siellä olet Kristuksen
salaisuuksien tuntijan, neitseellisen teologin tykönä.
Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Trofimosta ja Thallosta, jotka taistelivat
Laodikeassa.
Samana päivänä tapahtui pyhän marttyyri Epimakhoksen jäännösten tuominen Konstantinopoliin.
Säkeitä
Autuaan Epimakhoksen ruumis tuodaan autuudeksi Sinulle, sinä autuas kaupunki.
Samana päivänä pyhittäjäisämme Georgios Siinailaisen muisto.
Säkeitä
Jollet Sinä, isä, olisi jo eläessäsi ollut ruumiittoman kaltainen, niin kuin olisit voinut
silmänräpäyksessä kulkea niin pitkiä matkoja?
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Suuresti ylistetty Herra, / joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, / joita
kohtasi oikea tuomio. // Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala."
Troparit
Korkeudesta ohjattuna Sinä, viisas, asetuit harhaoppista kielenpieksentää vastaan, sait voiton ja
veisasit: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Kilvoittelijain istutusten ympäröimälle kansalle Sinä, viisas, istutit hyveittesi tuottaman niityn,
jonka omistit Jumalalle korkeuksissa.
Kuuliaisena Kristuksen laille Sinä, Jumalassa viisas, jaoit tietosi rikkauden niille, jotka sitä hartaasti
kaipasivat, ja Sinä veisasit: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
J umalansynnyttäjän tropari
Pyhän Hengen varjoaminen pyhitti Sinun sielusi ja puhdisti ruumiisi, oi nuhteeton, ja Sinun
kohdussasi sikisi Korkeimman Voima, jonka Sinä siemenettä synnytit.
8. veisu. Ir mossi
"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
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Piispallisen palvelemisen armon mirha pyhitti Sinut, viisas isä Sofronios, sinne, missä ilmenee
maailman pelastava ylimmäinen pappeus, ja Sinä huudat: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Rakastaen erityisesti viisautta Sinä, kunniakas, tulit kruunatuksi armolahjojen seppeleellä ja sait
kuihtumattoman kunnian ja viisauden katoamattoman rikkauden, ja Sinä huudat: Veisaten ylistäkää
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Papillisesti Sinä, salaisuuksien palvelija ja autuas isä, pukeuduit jumalalliseen vanhurskauteen ja
ohjasit urheasti Herran laumaa sanoin ja teoin, ja Sinä huudat: Veisaten ylistäkää Herraa ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
Isän kanssa yhtä aluton Sana antoi Sinulle, isä, suurenmoisen ja kuvaamattoman sanan, joka
kasvattaa sanoja ja hajottaa harhaoppien kielenpieksennän huutaen: Veisaten ylistäkää Herraa ja
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi siunattu, ainoa veisuin ylistetty Valtiatar, Sinä osoittauduit koko luomakunnan pyhittävän Sanan
pyhäksi temppeliksi, pyhäksi hedelmälliseksi vuoreksi, ylimmäksi vuoreksi. Sen tähden me veisaten
ylistämme Sinua, Jumalan Äiti, ja korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina.
9. veisu. Ir mossi
"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan erillään
olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme."
Troparit
Oi jumalallinen julistaja, Sinun jumalallisilta huuliltasi virtaavat sanat sulostuttavat jumalisten
mielen armolla valuttaen kynttilän tavoin ajatusten ihanuutta.
Sinä, jumalallinen julistaja, vaellat sisään astumattomien taivaallisten kammioitten sisällä kaikkien
Herran ja Kuninkaan ympäri, siellä missä kirkkaat enkelit ja pyhien sotajoukot karkeloivat.
Vietettyäsi maan päällä enkelten elämää Sinä, isä, tulit otolliseksi saamaan taivaissa enkelten
autuuden. Rukoile siellä Kristusta, että Hän pelastaisi kaikki, jotka Sinua veisuin ylistävät.
Sinun poskesi, oi Jumalassa viisas, ovat kuin tuoksurasiat, Sinä osoittauduit aidon, kallisarvoisen
nardusöljyn, viisauden täyttämäksi alabasteripulloksi, kun Sinä opetuksillasi levitit Kristuksen
kalliin ruumiin tuoksua.
J umalansynnyttäjän tropari
Jesaja näki Sinut, Neitsyt, ennalta keveänä pilvenä, sillä Sinussa saapui Herra, kukisti kaikki
käsintehdyt jumalat ja ilmoitti oman tuntemuksensa niille, jotka veisuin Sinua ylistävät.
Valovir relmä, päivän stikiira ja marttyyristikiira.
Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.
Julkaistu Ortodoksi.netissä 18.2.2007
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