
Elokuun 2 
Pyhän ensimmäisen marttyyrin ja 

arkkidiakonin Stefanoksen jäännösten 
siirtäminen.



Elokuun 2 

Pyhän ensimmäisen marttyyrin ja arkkidiakonin Stefanoksen jäännösten siirtäminen. 

Typikon 

1. Ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina profeetan stikiirat ”Oi marttyyrien alku ja kerskaus
Stefanos” kahteen kertaan, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, ”Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi”. Saatto, ”Oi
Jeesus Kristus” ja päivän prokimeni. Virrelmästikiiroina ”Oi pyhä Stefanos, Sinä osoittauduit
ensimmäiseksi diakoneista”, liitelauselmina ”Hurskas kukoistaa kuin palmupuu, kasvaa korkealle kuin
Libanonin setrit” ja ”Hänet on istutettu Herran temppeliin, hän kukoistaa Jumalamme esipihoilla”.
Kunnia, ”Iloitse Herrassa, Sinä seppelöity Stefanos”, Nyt, ”Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu
...  kanna taistelijan kanssa esirukouksesi”. ”Herra, nyt Sinä lasket”, ja heti sen jälkeen rukouskanoni
Jumalansynnyttäjälle: Patriarkka (tai esimies) lukee psalmin ”Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan
pyyntöni”, sitten lauletaan ”Jumala on Herra” (4.säv.) neljästi lauselmineen, ”Me syntiset ja alhaiset”,
Kunnia, temppelin pyhän tropari, Nyt, ”Me, Sinun palvelijasi”. Luetaan psalmi 50(51). Sitten lauletaan
Pieni rukouskanoni Jumalansynnyttäjälle ilman irmoksia, alkaen suoraan liitelauselmalla ”Kaikkein
pyhin Jumalansynnyttäjä ... Monien kiusausten vallassa...”, 4 troparia jokaiseen veisuun. 3:nnen veisun
jälkeen ”Jumalan äiti, pelasta Sinun palvelijasi”, ”Katso, kaikkien ylistämä Jumalansynnyttäjä”. Pappi
lausuu ektenian ”Armahda meitä, Jumala” (neljä rukouslauselmaa, kuoro laulaa joka lauselman jälkeen
kolmesti ”Herra, armahda”). Sitten katismatropari ”Hartaasti me huudamme Sinulle,
Jumalansynnyttäjä Valtiatar, Sinä harras esirukoilijamme ja valtaamaton muuri, Sinä armon lähde ja
maailman turva: Kiiruhda pelastamaan meidät kaikista vaaroista, Sinä ainoa, jotka puolustat nopeasti!”
2. kuoro aloittaa 4:nnen veisun. 6:nnen veisun jälkeen ”Jumalan äiti, pelasta Sinun palvelijasi”, ”Oi
puhdas, joka selittämättömästi synnytit”. Pappi lausuu taas ektenian, sitten kontakki ”Kristittyjen
varma puolustaja”. Prokimeni ”Minä teen Sinun nimesi”, ”Kaikki, joissa henki on” ja
Jumalansynnyttäjän evankeliumi ”Niinä päivinä”. Kunnia, ”Isä, Sana ja Henki, Sinä yksi
Kolminaisuus, puhdista meidät monista synneistämme”, Nyt, ”Jumalansynnyttäjän rukouksien
tähden”, ”Armahda minua, Jumala”, ”Ei kukaan, joka rientää luoksesi”, ”Oi Jumalansynnyttäjä
Neitsyt, joka olet ahdistettujen päästäjä”. Pappi ”Pelasta, Jumala”, kuoro ”Herra, armahda” (12) ja
pappi ylistyslauselman. Lauletaan 7., 8. ja 9. veisu. 9:nnen veisun jälkeen ”Totisesti on kohtuullista” ja
ylistysveisut. Kun veisataan ”Olkoot puhumattomia ne jumalattomat huulet”, patriarkka suutelee
Jumalansynnyttäjän ikonia ja palattuaan siunaa kansan, kuorojen veisatessa ”Is polla eti”.
Ylistysveisujen päätyttyä ”Pyhä Jumala” ja ”Isä meidän” jälkeen ehtoopalveluksen päätös.
Huomattakoon, että Suurta ja Pientä rukouskanonia Jumalansynnyttäjälle lauletaan vuorotellen
kuukauden 14:nteen päivään asti, 1:senä päivänä pieni, 2:sena suuri jne.Aamulla pyhän aamupalvelus
ja liturgia lauletaan minean järjestyksen mukaisesti.

2. Jos pyhän Stefanoksen muisto osuu sunnuntaiksi, hänen palveluksensa yhdistetään
ylösnousemuspalvelukseen niin kuin on osoitettu pyhän Panteleemonin päivän � 2, 3, 4. Sunnuntain
epistola ja evankeliumi. Samana sunnuntaina illalla ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 2
vuorossa olevaa oktoehoksen stikiiraa, 1 ylienkeleitten stikiira ja 3 pyhittäjien Isaakioksen,
Dalmatoksen ja Faustoksen stikiiraa, Kunnia, nyt, vastaavan säv:n mukainen stikiira
Jumalansynnyttäjälle. ”Oi Jeesus Kristus” ja päivän prokimeni. Oktoehoksen virrelmästikiirat, Kunnia,
nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira. ”Herra, nyt Sinä lasket”, ja heti psalmi ”Herra, kuule rukoukseni, ota
vastaan pyyntöni”, eilisen järjestyksen mukaisesti, ja lauletaan Suuri rukouskanoni
Jumalansynnyttäjälle. Evankeliumi ”Siihen aikaan Jeesus tuli erääseen kylään”. 9:nnen veisun jälkeen
4 eksapostilariota ”Te, apostolit, tultuanne eri tahoilta”, joita laulettaessa patriarkka kumartaa
Jumalansynnyttäjän ikonia ja palattuaan siunaa kansan kuorojen laulaessa ”Is polla eti”. Sitten
viimeinen eksapostilario ”Oi kultasidoksinen torni ja kaksitoistamuurinen kaupunki”, ”Pyhä Jumala”
jne, kuten eilenkin.
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Oi marttyyrien alku ja kerskaus Stefanos, | Sinun mielesi oli Hengen armon kirkastama | ja ruumiiseesi 
levinnyt sisäinen kirkkaus teki Sinut enkelin kaltaiseksi, | kun ihmiset näkivät sielusi loistavuuden. | 
Siten Sinä sait nähdä valkeuden, || kun taivaat ihmeellisesti aukenivat Sinulle. 

Kivisade tuli Sinulle ikäänkuin taivaaseen johtaviksi askelmiksi ja portaiksi. | Niille nousten Sinä sait 
nähdä Herran Isän oikealla puolella | ojentamassa Sinulle nimesi mukaista seppelettä elävöittävällä 
oikealla kädellään, | ja Sinä pääsit Hänen luoksensa ihanana voittajana || ja taistelijoitten kulmakivenä. 

Säteillen tunnustekoja, ihmeitä ja opetusta Sinä, Stefanos, | sammutit rikollisten kokouksen. | Ja kun he 
surmasivat Sinut ja kivittivät Sinua, | Sinä rukoilit murhaajillesi anteeksiantoa noudattaen Vapahtajan 
esimerkkiä, || jonka käteen Sinä annoit pyhitetyn henkesi. 

Toisia stikiiroita 2.säv. 

Oi pyhä Stefanos, | Sinä osoittauduit ensimmäiseksi diakoneista ja ensimmäiseksi marttyyreista. | Sinä 
tulit pyhien tieksi ja johdatit monia marttyyreja Herran tykö. | Sen tähden taivas aukeni Sinulle ja 
Jumala ilmestyi Sinulle. || Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnioittakaamme arvonsa mukaisesti ensimmäistä marttyyria | ja Kristuksen urheaa palvelijaa, | 
ensimmäistä diakonia Stefanosta, || sillä hän sai nähdä Pojan Isän oikealla puolella. 

Autuas Stefanos, | Sinä enkelten osainen ensimmäinen marttyyri ja ensimmäinen diakoni, | Sinä 
pukeuduit pyhyyteen. || Sääli meitä ja rukoile puolestamme Vapahtajaa, || synnitöntä Herraa. 

Kunnia... 6.säv. 

Autuas Stefanos, | Sinä osoittauduit marttyyreista ja diakoneista ensimmäiseksi, | taistelijain 
kaunistukseksi, uskovaisten kerskaukseksi ja vanhurskasten kunniaksi. | Kun Sinä seisot kaiken 
kuninkaan Kristuksen valtaistuimen edessä, | rukoile, että Hän antaisi meille, jotka vietämme puhdasta 
muistojuhlaasi, || rikkomusten armahduksen ja pääsyn taivasten valtakuntaan. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | joka olet ahdistettujen päästäjä ja sairasten vapauttaja, | pelasta 
kaupunkisi ja kansasi, | Sinä sodassa olevien rauha, myrskyssä olevien tyyneys, || uskovaisten ainoa 
suojelija! 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 6.säv. 

Iloitse Herrassa, Sinä seppelöity Stefanos, Valtiaan seuraaja, | sillä Sinä tulit Kristuksen, meidän 
Kuninkaamme, ensimmäiseksi marttyyriksi | ja kukistit rikollisten juutalaisten eksytyksen. || Rukoile 
Herraa meidän puolestamme. 
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Nyt... 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna taistelijan kanssa esirukouksesi meidän puolestamme, || että 
Herra armahtaisi sielujamme. 

Tropari, 4.säv. 

Oi ensimmäisenä taistellut marttyyri, | Sinä kuninkaallinen kruunu, | Sinun pääsi seppelöitiin niiden 
taistojen takia, | jotka kävit Kristuksen, Jumalan, tähden, | sillä Sinä nuhtelit juutalaisten hulluutta | ja 
näit Vapahtajasi Isän oikealla puolella. || Rukoile aina Häntä meidän sielujemme puolesta. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on:” Veisuin seppelöin hyvin ensimmäisen marttyyreista. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Autuas Stefanos, Sinä marttyyrien kruunu, säteille Hengen, yliluonnollisten taistojen ja vahvan kilvan 
kirkkaita salamoita Sinä seisot Herran edessä seppelöitynä. Valista meidät, kun me ylistystäsi 
veisaamme. 

Kunniakas, jumalallinen Stefanos, Sinä tulit kilvan suorittaneista ensimmäiseksi ja marttyyriseppeleen 
kulmakiveksi ja sait nähdä kilvan asettajan elävöittävällä oikealla puolella tarjoamassa Sinulle 
seppelettä. 

Vapahtaja, Sinä ainoa hyvyyden aarre, Sinä osoitit maan helmoista kalliin aarteen, ehtymättömän 
rikkauden, kulumattoman aarteen, tuhoutumattoman omaisuuden, ensimmäisen marttyyrisi 
Stefanoksen. 

Sinä, ensimmäinen marttyyri Stefanos ja ensimmäinen diakoneista, tulit salasta ilmi säteillen 
enkelimäistä kirkkautta  ja sait totisesti kunnian enkelten veisuin Sinua ylistäessä marttyyrien 
kaunistuksena. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä maailman Valtiatar, Jumalan Morsian, synnytit neitseyden asuntona ja puhtauden astiana ja 
temppelinä meidän tähtemme ruumiillistuneen, Jumalana hallitsevan Isän Sanan. 
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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 

Stefanos, Sinä erinomainen marttyyri, Sinä osoittauduit pyhitetyksi julistajaksi ottaessasi yhteen 
heprealaisjoukkojen kanssa ja paljastaessasi heidän jumalattomuutensa ja Jumalaa vastustavan 
mielensä. 

Tulkaa, kunnioittakaamme jumalallisesti kaikki yhteen ääneen Kristuksen ensimmäistä marttyyria ja 
ensimmäistä diakonia, enkelten seuralaista, joka loistavasti näytti marttyyreille tien. 

Marttyyreista ensimmäinen ja diakoneista ensin valittu, maahan kätketty aarre, tulee esiin ja täyttää 
koko maailman jumalallisella tuoksulla ja rikkaulla lahjoilla. 

Autuas Stefanos, herätä Hänen elämänvoimallansa, jota Sinä ymmärtäväisesti julistit, minut, sillä 
mieleni on  kuoleutunut, veisuin ylistämään puhdasta juhlaasi ja seuraamaan Sinun jälkiäsi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas Neitsyt, osoittauduit korkeudesta tulleen koiton hengelliseksi portiksi, sillä Sinun kautta 
Sana tuli luoksemme pelastaakseen kaikki sanattomuudesta. 

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." 

Katismatropari, 5.säv. 

Säteillen Hengen kirkkautta ja totisen viisauden ylentämänä | Sinä mustasit juutalaisten usvan ja 
kukistaessasi kilpakentällä vihollisen | osoittauduit marttyyrien seppeleeksi. || Rukoile, että Herra 
armahtaisi meidän sielujamme. 

Kunnia..., nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 5.säv. 

Oi luoksesi kiiruhtavien harras ja voittamaton puolustaja, | varma ja häpeään joutumaton toivo, | 
muuri, suoja ja satama, puhdas ainainen Neitsyt, | rukoile enkelten kanssa Poikaasi ja Jumalaa, || että 
Hän antaisi maailmalle rauhan, pelastuksen ja suuren armon! 

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, oi ihmisiä rakastava." 

4



Troparit 

Iäti muistettava, marttyyreista ensimmäinen, täynnä uskoa ja jumalallista voimaa ja armoa, on tänään 
vuodattanut meille tuoksuvirran, lähde on meille kummunnut ja jumalallisten hyvyyksien joki, 
nautinnon tulvavirta. 

Kuinka pyhänä, kirkkaana ja juhlavana onkaan ensimmäisen marttyyrin valon ja hengellisen riemun 
totisesti täyttämä päivä koittanutkaan hallitsevalle kaupungille varjelemaan puhtaan kirkon valtaa ja 
torjumaan raakalaisten röyhkeyden. 

Autuas Stefanos, Sinä sait tosiaan hyvän perinnön päästyäsi asumaan sinne, missä kaiken Kuningas 
Kristus on, sillä Sinä osoittauduit Hänen diakoniksensa, teet voimallisia tunnustekoja ja ihmeitä ja 
annat sairaille parannuksen. 

Suuri Stefanos, totuuden saarnaaja ja taistelun oikea esikuvan antaja, Kirkon horjumaton, järkkymätön 
ja vahva pylväs ulottuu maasta taivaaseen valistaen jumalisuuden kirkkaudella kaikki maan ääret. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä kaikkien Lunastaja ja Vapahtaja tulit esiäidin takia Neitseestä uutena Adamina ensimmäisen 
Adamin tähden, totisesti kuolemattomana elämänä kuolemaa vastaan. Tuntiessamme Sinun 
synnyttäjäsi Jumalansynnyttäjäksi, me ylistämme häntä autuaaksi hänen arvonsa mukaisesti. 

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 

Kärsivällisesti Sinä, Jumalan julistaja, nuhtelit rikollisten heprealaisten totisesti turhanaikaista 
neuvostoa ja he peittivät Sinut kiviä heittämällä. Niin Sinä, Stefanos, nousit hengessä voittajana 
taivaisiin. 

Sinä, kunniakas, Jumalan innoittama Stefanos, ilmestyit maailmalle ihanan koiton tavoin hajottaen 
usvan ja karkottaen pahojen henkien kuvatukset sekä parantaen sairasten taudit ja sielun sairauksien 
haavat. 

Iloitessasi hengellisesti enkelten kanssa Sinä totisesti pyhität maan ääret läsnäolollasi ja armolla, 
levität hengellisen mirhan sulotuoksua ja pelastat vaaroista ja myrskystä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi kaikessa Puhdas, jolla on äidin rohkeus Poikasi edessä, me rukoilemme Sinua, älä unohda 
sukukuntamme kaitsemista, sillä me kristityt esitämme vain Sinut Valtiaan edessä otollisena 
armahduksenamme. 
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6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala." 

Troparit 

Pyrkimyksissäsi enkelten esikuvaa seuraten Sinä, autuas, sait enkelimuodon. Heidän kanssansa nyt 
iloitessasi ja vaeltaessasi pelasta meidät, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Oi autuas ja Jumalan valitsema, Sinun sanojesi Jumalan elähdyttämä voima kaikui kuin ukkosen jylinä 
lainrikkojien korvissa ja mustasi heidän kasvonsa. 

Kunnianarvoisa, Jumalaa julistava Stefanos, Sinä sait nähdä Isän kunnian ja sen yksiolennollisen 
heijastuksen, joka ilmaisi Sinulle taistojesi kirkkaat seppeleet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, oi Jumalan Äiti, ilmestyi viimeisinä päivinä minun pelastukseni jumala, iankaikkisuudesta asti 
näkymätön ainosyntyinen Poika esikoisena ruumiissa. 

Irmossi 

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala." 

Kontakki 

Ensimmäisenä taivaallinen Viljelijä kylvi Sinut maahan, oi maineikas, | ensimmäisenä Sinä, autuas, 
vuodatit veresi maahan Kristuksen tähden, | ensimmäisenä Sinä sait taivaissa Häneltä voittoseppeleen 
taistelijoitten alkuna, || Sinä marttyyreista ensimmäisenä taistellut. 

Iikossi 

Nähdessäni paratiisin kukkien hyvällä tuoksullaan täyttävän koko maailman | minä hämmästyn outoa 
näkyä, | sillä talvipakkasellakin ne kukoistavat, mikä on outoa kukille. | Hän on Kristuksen marttyyri, | 
ensimmäisenä kukkaan puhjennut lain mukaisesti taistelleitten ja rangaistuksen syövereissä kukkivien 
portti, | joka näytti varman tien taisteluhaluisille, | kilpakentän hyvä hallitsija, | tuskissa esiin loistanut 
seppeleen kantaja || ja marttyyreista ensimmäisenä taistellut. 

Synaksario 

Saman kuun 2:sena päivänä muistelemme pyhän ensimmäisen marttyyrin ja arkkidiakoni Stefanoksen 
jäännösten siirtämistä. 

Säkeitä 

Siion, Sinulla on vaikka kuinka paljon jumalallista ja ihmeellistä. Anna Stefanoksen ruumis 
Konstantinoksen kaupungille. 
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Toisena tapahtui Stefanoksen ruumiin siirto. 

Samana päivänä muistelemme pyhien marttyyrien Maksimoksen, Dadaksen ja Kyntilianoksen 
jäännösten löytymistä. 

Säkeitä 

Maa luovutti kolme elämää kantavaa kuollutta ikään kuin sanoen taivaalle: Ota Sinä ne ja kätke. 

Samana päivänä muistelemme pyhän apostolin ja evankelistan Johannes Teologin jumalallisen 
temppelin vihkimistä pyhän suuren kirkon lähistöllä. 

Säkeitä 

Viisas, rakastatte Johannes, me omistamme temppelin Sinulle. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Fokasta, ja hurskaassa muistossa olevaa kuningas 
Ioustinianosta pyhien apostolien kirkossa. 

Säkeitä 

Jätettyään maan tilan marttyyri Fokas asuu nyt nautinnon tilassa. 

Et Sinä,ruhtinas, ole menettänyt valtikkaasi, sillä nyt Sinä asut ylhäisessä Valtakunnassa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. 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 

Sinun verivirtasi avasi taivaan portit, Sinä sait nähdä kilvan asettajan tarjoamassa Sinulle seppelettä ja 
huusit: Kiitetty on meidän isiemme Jumala! 

Jumalan surmaajat kaappasivat raatelevien petojen tavoin murhanhimoisiin käsiinsä Jumalan julistajan 
ja surmasivat hänet, kun hän rukoili hartaasti surmaajiensa puolesta ja veisasi: Kiitetty on meidän 
isiemme Jumala! 

Sinä, Vapahtajan lain mukainen seuraaja, nuhtelit lain mukaisesti lain rikkojia ja osoitit heidät Jumalan 
vihollisiksi, ja heidän Sinua kivittäessään Sinä veisasit: Kiitetty on meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, synnytit aviota tuntematta aikaan Ajattoman. Sinä, Neitsyt, synnytit ennen lihattoman 
Sanan Hänen ottamassaan lihassa, ja Hänelle me yhteen ääneen huutaen veisaamme: Kiitetty on 
meidän isiemme Jumala! 
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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 

Säteillen yliluonnollista kirkkautta Sinä, erinomainen Stefanos, näytit kasvoiltasi enkelin kaltaiselta 
saatuasi sieluusi kätketyn runsaan armon. Sen tähden Sinä huusit: Papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti 
ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Oi seppelöity Stefanos, pyyhi veripisaroillasi pois minun sieluni haavat ja syntini arvet, sillä 
turvautuen Sinun puolustukseesi ja säälivään, Kristuksen esimerkin mukaiseen mieleesi minä huudan: 
Papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Lahjomaton Tuomari pani Sinun kunnianarvoisaan päähäsi, oi kunniakas, armolahjojen nimesi 
mukaisen seppeleen. Jumalisesti Sinä julistit, että Hän on Luoja, Jumala ja kaikkien Kuningas, ja 
huusit lakkaamatta: Papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Sinä annoit henkesi Luojan käsiin, ja taivasten sotavoimat ottivat iloiten Sinut seuraansa. Nyt heidän 
joukkoonsa luettuna Sinä huudat lakkaamatta: Papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, tulit laskemattoman Valkeuden asumukseksi, sillä Sinä synnytit pimeydessä ja varjossa 
oleville valkeuden, joka valistaa maan ääret Jumalan tuntemisen armolla. Hänelle me uskovaiset 
huudamme lakkaamatta: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta 
kaikkina aikoina! 

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." 

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 

Ensimmäinen marttyyri Stefanos, marttyyrien taistojen alku, joka osoitti loistavasti marttyyreille 
harhattoman, taivaaseen johtavan polun, kutsuu hengellisesti kaikki jumalalliseen iloon ja valkeuden ja 
pyhyyden osallisuuteen. 
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Kristuksen rakkauden vahvistamana ja esikuvanasi Hänen sävyisät sanansa Sinä lausuit: Oi hyvä 
Herra, älä lue tätä syntiä murhaajille, vaan ota vastaan henkeni ja suo minun nauttia valtakuntasi 
kuvaamatonta iloa. 

Ihanana ja muodoltasi enkelin kaltaisena, täynnä viisautta ja uskoa, säteillen jumalallista kirkkautta ja 
vuodattaen Jumalaa julistavasta suustasi jumalallisten sanojen virtoja Sinä, Jumalan autuuttama, 
saavutit ylhäisen perinnön. 

Oi marttyyri, seistessäsi armolahjoin seppelöitynä ja marttyyrikuorojen ympäröimänä Kristuksen, 
kilvan asettajan, edessä rukoile meidän puolestamme, jotka vilpittömästi vietämme totisesti valoissaa 
juhlaasi, että pääsisimme vaaroista. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nuhteeton Neitsyt, Jumalan Äiti, Sinä kaikkien kristittyjen suojelija, pelasta sääliväisenä vaaroista ja 
kiusauksista ahdistetut palvelijasi, ja hoida meitä, jotka olemme rikkomusten hirveissä tuskissa ja 
kidutuksissa. 

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." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Katso, hallitsevan kaupunkiin tuodaan Stefanos, | joka täynnä armoa ensimmäisenä kulki marttyyrien 
polkuja | ja oli ensiksi valittu diakoni, || ja hän vuodattaa ihmeitten armoa. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi Neitsyt, Sinun kohtuusi sijoittui Kristus, | jonka edessä ylhäiset joukot seisovat suurella pelolla | 
rohkenematta katsoa Hänen sanomattoman olemuksensa kirkkautta, || ja otti lihan Sinun kalliista 
veristäsi. 

Kiitosstikiirat, 4.säv. 

Noustessaan taivaaseen | maan päälliseksi enkeliksi tullut ensimmäinen marttyyri | kohosi ilmaan ja 
näki kykyjensä mukaan jumalallisen kunnian | saaden tiedon myös ymmärryksen ylittävästä 
Kolminaisuuden salaisuudesta. | Sen tähden hän julistaa Sinun käsittämätöntä voimaasi, 
kaikkivoimallinen Jeesus, || meidän sielujemme Vapahtaja. (Kahdesti)” 

Ihana Sinä, Stefanos, | kunniakas ensimmäinen marttyyri, | saavuit jumalallisten armolahjojen ja 
parannuksien säteitten kaunistuttamana. | Sinä kirkastat kaikki uskovaiset ihmeilläsi, | kun he uskolla 
ylistävät veisuin ihmisiä rakastavaa ja lausuvat: || Kaikkivoimallinen Jeesus, meidän sielujemme 
Vapahtaja. 

Sinun kielesi osoittautui jumalisuuden ylen kalliiksi kirjoittajan kynäksi. | Sen kautta Sinä, 
ensimmäinen marttyyri Stefanos, | valistit kaikki opetuksin ja johdatit meidät tietämättömyydestä 
jumalisuuteen. | Sen tähden me viettäessämme vuosittaista juhlaasi || ylistämme veisuin Sinun taistojasi. 
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Kunnia... 4.säv.

Rikollinen kansa kivitti Stefanoksen, | marttyyrien ihanan esikoisuhrin, | joka täynnä armoa ja 
voimaa tekee suuria ihmeitä ja tunnustekoja. | Hän säteili kuin enkeli | ja sai nähdä meidän tähtemme 
lihaksi tulleen kunnian Voiman oikealla puolella. | Hengen armossa hänet nostettiin taivaisiin, | ja 
sen tähden hän eläen enkelikuorojen kanssa || rukoilee pelastusta meidän sieluillemme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, | varjele palvelijasi kaikkinaisista vaaroista, | että me ylistäisimme 
Sinua, || meidän sielujemme toivoa! 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 5.säv. 

Oi ensimmäinen marttyyri, apostoli ja ensimmäinen diakoni, | Sinä marttyyrien portti, vanhurskasten 
kunnia ja apostolien kerskaus, | Sinä sait nähdä taivaat auenneina seisoessasi kilpakentällä, | ja 
Jumalan Pojan näkymättömän Isän oikealla puolella. | Sen tähden kasvosi loistivat enkelin tavoin ja 
iloiten Sinä huusit kivittäjiesi puolesta: | Älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. | Rukoile nytkin meille, 
jotka rakkaudella Sinua ylistämme, syntien armahdusta || ja suura armoa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Me uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | ja kelvollisesti 
kunnioitamme Sinua, horjumatonta kaupunkia, | sortumatonta muuria, | vahvaa puolustusta || ja 
meidän sielujemme turvaa. 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 
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