
Tammikuun 28. 
Pyhittäjäisämme Efraim Syyrialaisen 

muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Nähtyäsi paratiisin ihanuuden | ja saatuasi nauttia kuihtumattomista kukkaniityistä | Sinä, pyhittäjä, 
kasvatit maailmalle Jumalan tuntemisen kukan. | Siitä hengellisesti osallistuessamme || meidänkin 
sielumme puhkeavat kukkaan. 

Kertoessasi Tuomarin tulemisesta | Sinä opetit sytyttämään sielujen lamput kyynelvirroin | ja julistit 
kaikille Yljän tulemista: | Pukeutukaamme kaikki loistavaan pukuun || ottaaksemme vastaan Kristus 
Yljän. 

Vahvistaen ruumiisi pidättyväisyydellä Sinä, isä, | kuoletit himojen liikkeet rukoillen ja valvoen. | 
Sen tähden Hengen voima varjosi Sinut || ja osoitti Sinut koko maailmalle hengelliseksi valistajaksi.

Kunnia... 6.säv. 

Ymmärtäväisesti Sinä, Efraim, | jätit elämän hämmingin ja asetuit rauhaa rakasten erämaahan. | Niin 
Sinä teoillasi kohosit kohti Jumalaa ja säteilit maailmassa valistajana, | vuodatit ihmisille elämän 
sanoja. | Älä lakkaa tukemasta meitä rukouksillasi, oi pyhittäjä isä, || vaan päästä meidän sielumme 
vihollisen vammoista.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | me tiedämme, että Jumala tuli Sinusta lihaksi. || Rukoile, että Hän 
pelastaisi meidän sielumme.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään Sinut ristiinnaulittuna, oi Kristus, | Sinun synnyttäjäsi huusi: | Mikä on tämä outo 
salaisuus, jonka minä näen, minun Poikani? | Kuinka Sinä, elämän antaja, || kuolet lihallisesti puulla 
riippuen?

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 4.säv. Anatolioksen runo 

Profeetan tavoin Sinä kastelit vuoteesi kyynelin ja elämäsi aiheena oli katumus, | teoin ja sanoin Sinä 
opetit meille tuomion pelkoa. | Sen tähden me kaikki olemme kokoontuneet kunnioittamaan Sinun 
muistoasi, oi autuas Efraim, | Sinä ihmeellisten tekojen toimeenpanija. | Nyt me pyydämme: || 
Rukoile Kristusta Jumalaa meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi pyhä Jumalan Morsian, | päästä minut tuomiosta ja kurja sieluni hirveistä rikkomuksista, | vapauta 
minut rukouksillasi kuolemasta | ja suo minun saavuttaa tutkimuspäivänä vanhurskauttuminen, | 
jonka pyhien joukot ovat saavuttaneet, || että ennen loppua puhdistuisin katumuksella ja 
kyynelvirroilla.
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.

Kun synnyttäjäemo näki puulla Sinut, Karitsan ja Paimenen, | hän valitti äidillisesti ja lausui Sinulle: | 
Rakas pitkämielinen Poikani, | kuinka Sinut on ripustettu ristin puulle? | Oi Sana, kuinka lainrikkojat 
ovat naulinneet kätesi ja jalkasi || ja Sinä, Valtias, olet vuodattanut veresi?

Tropari, 8.säv. 

Kyynelvirroillasi Sinä teit hedelmättömän erämaan hedelmälliseksi | ja syvillä huokauksillasi sait 
vaivannäkösi kantamaan satakertaisen hedelmän. | Sinusta tuli valistaja, joka loistat maailmassa 
ihmeitten valoa. | Pyhittäjäisämme Efraim, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanonit ja pyhän kanoni  (tropareita 6,  jonka  
akrostikon on: Kunnioitan hengellistä Eufratia, Efraimia. Teofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi,      6.säv.

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu."

Troparit 

Kastele rukoustesi ilahduttavalla kasteella himojen helteen kuivettama sieluni ja anna minulle sanat 
ylistääkseni juhlaasi, oi autuas. 

Säteillen hengellistä valkeutta Sinä, Efraim, osoittauduit auringoksi, joka kirkastat säteilevin hyvein ja 
ihanin opetuksin uskovaisten koko joukon. 

Sammutettuasi kyynelvirroin himojen poltteen Sinä, Jumalan autuuttama Efraim, tulit Pyhän Hengen 
kalliiksi astiaksi, josta kumpuaa opetusten lähde.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas Neitsytäiti, sait turmeluksetta kohtuusi ja synnytit Sanan, joka lunastaa turmeluksesta, 
jotka aina Häntä palvelevat. 

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 

Puhdistautuen kaikesta himojen mudasta Sinä osoittauduit totisesti hyveitten rasiaksi ja Pyhän  
Hengen armolahjojen täyttämäksi astiaksi. 
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Suomatta silmillesi unta Sinä, autuas, osoittauduit pyhän Kolminaisuuden huoneeksi ja viisauden 
aarteeksi, joka kullanhohtoisine opetuksinesi rikastutat maailman.

Kristuksen kirkko tuntee Sinut uutena kullankimalteisena Eufratina, jonka viisauden tulvavirrat 
kastelevat koko luomakunnan.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Sinun puhtaista veristäsi tuli lihaksi kahdessa luonnossa yksi pyhästä Kolminaisuudesta ja 
saapui jumalallisesti pelastamaan hyvyydessään Adamista syntyneet.

Irmossi/Katabasi 

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi sarven, 
oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle."

Katismatropari, 5.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin | Kristuksen salaisuuksien viisauden aarretta ja jumalallisen 
katumuksen maljaa | Efraimia hänen muistopäivänänsä, | sillä nimensä mukaisesti Herran ilmestysten 
toteuttajana ja salaisuuksien tuntijana | hän aina ilahduttaa uskovaisten sydämet jumalallisilla 
sanoillaan.

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!

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 5.säv. 

Oi Jumalan armoittama, | Sinun Poikasi ristin kautta hajotettiin epäjumalien koko eksytys | ja pahojen 
henkien voima kukistettiin. | Sen tähden me uskovaiset velvollisuutemme mukaisesti aina veisuin 
kiitämme | ja ylistämme Sinua tunnustaen Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi.

4. veisu. Irmossi

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa."

Troparit 

Sinun sanojesi voima, oi autuas, levisi kautta koko maailman karkottaen nöyryyden ylentävällä 
loistolla sielujen sokeuden. 

Sinä, ylistettävä Jumalan julistaja, vietit nuhteettomasti elämäsi peseytyen kyynelissä ja viisailla 
sanoillasi kuvaten kaikille Tuomarin tulemisen. 

Nähdessään nöyryytesi kunniakkaan korkeuden Herra antoi Sinulle ylentävän sanan, ja sillä Sinä 
alensit harhaoppien hirveät ylänteet. 
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Kaikkivaltiaan voima väkevyytenäsi Sinä, isä, asetuit pahojen henkien valtoja vastaan ja saatuasi voiton 
rukoilet nyt meidän puolestamme, jotka hartaasti ylistämme Sinua.

Jumalansynnyttäjälle

Ylistäkäämme autuaaksi Neitsyttä, joka oli Jumalamme ja Luojamme ainoa valittu jumalallinen 
temppeli, pyhä vuori ja katoamattomuuden lähde. 

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 

Kyynelvirroin Sinä, isä, kuivatit täysin hekumoitten ulapan, ja opetustesi tulvalla Sinä, autuas, hukutit 
harhaoppien tulvavedet. 

Isä Efraim, pyrkimys kohti Jumalaa kirkasti mielesi ja se tuli muodoltaan jumalalliseksi saadessaan 
kuvastimen tavoin ottaa vastaan jumalallisen Hengen aineettoman säteilyn. 

Sinä, isä, tulit totisesti Kolminaisuuden vastaanottaneeksi temppeliksi, armon, puhtaitten hyveitten 
kirkkauden ja moitteettomien opetusten kaunistamaksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Osoittauduin kuolleeksi, kun käärmeen houkutuksesta maistoin pahoin puusta Eedenissä, mutta Sinä, 
ainoa Jumalan armoittama, synnytit elämän antajan Kristuksen ja elävöitit minut.

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 

Laskettuaan järkkymättömän uskon hiekan sijasta perustukseksi Jumalankantaja säilyi horjumattomana 
vihollisen kaikissa juonissa, sillä voittamaton voima ohjasi häntä. 

Sinun kielesi tuli totisesti kerkeän kirjurin kynäksi, kun se kertoi jumalisesta tiedosta ja kirjoitti Hengen 
lain sydänten tauluihin, oi isä. 

Ne, jotka purjehtivat opetustesi tyyntä merta, oi Jumalassa viisas Efraim, pelastuvat sieluja 
vahingoittavista aallokoista ja harhaoppien kuohuista ja saavuttavat uskon kohottamina pelastuksen.

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka Jumalana on kaiken hengellisen ja näkyväisen luomakunnan yläpuolella, tuli 
ruumiillistuneena Sinun kohdustasi, oi Neitsytäiti, mutta säilytti sen yhtä turmeluksettomana, kuin 
ennen synnytystäkin.
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Irmossi/Katabasi 

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta."

Kontakki, 2.säv. 

Sinä, rauhaa rakastava pyhittäjä Efraim, | valitit katkerasti nähdessäsi aina edessäsi tutkimushetken, | 
ja tulit käytännön tekojen opettajaksi. | Niin Sinä, koko maailman isä, || herätät välinpitämättömät 
katumukseen.

Iikossi 

Haluten seurata Edelläkävijän jalan jälkiä Sinä, isä, | jätit yksinäsi maailman ja asetuit asumaan 
erämaahan. | Nähdessään, kuin elit vanhurskaana, vihollinen nostatti vastaasi ylen hävyttömän naisen | 
luullen voivansa vanhalla aseella kukistaa miehuullisuutesi ja saastuttaa puhtautesi, || niin ettet voisi 
sanoillasi herättää välinpitämättömät katumukseen.

Synaksario 

Saman kuun 28:ntena päivänä pyhittäjäisämme Efraim Syyrialaisen muisto. 

Säkeitä 

Kieleltään syyrialainen Efraim kuuli psalmien mukaisesti ylös kutsuvaa kieltä, joka oli hänelle outo. 

Kahdentenakymmenentenäkahdeksantena henget veivät Efraimin sielun. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Palladioksen muisto. 

Säkeitä 

Lihan karkailuita parempana elettyään Palladios karkeloi nyt Jumalan luona taivaassa. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Iakobos Askeetin muisto.

Säkeitä 

Lihan vankeuteen joutumaton Iakobos jätti lihan, ikään kuin vankilan. 

Samana päivänä kaksi pyhää marttyyria, äiti ja tytär, surmattiin miekalla.

Säkeitä 

Lapsensa rinnalla päänsä taivuttanut äiti tuli tyttärineen miekan surmaamaksi. 

Samana päivänä pyhä Kharis kuoli jalat katkaistuina. 

Säkeitä 

Kharis juoksi jalat katkaistuina Jumalan tykö, sillä hänen sielunsa jalkoja ei katkaistu. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
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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 

Sinä, kunnianarvoinen isä, osoittauduit yksineläjien tarkaksi lainsäätäjäksi ja opastajaksi kaikkia 
vihollisen juonia vastaan. Sen tähden me kunnioitamme puhdasta ja pyhää muistoasi maan päällä. 

Sinä, autuas, toimit Hengen sointuisana soittimena, joka alati kaiutit Hänen henkäyksiään ja soitit 
katumuksen pelastavaa sävelmää meille, jotka veisuin Sinua ylistämme.

Jumalansynnyttäjälle 

Ymmärryksen ylittävä oli sikiäminen Sinussa, oi Jumalan Morsian, sillä Sinä synnytit Jumalan, Sanan, 
joka pelastaa kaikesta järjettömyydestä ihmiset ja antaa ymmärryksen huutaa: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isäimme Jumala.

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 

Sinä, autuas, osoittauduit ikään kuin uudeksi valoisaksi auringoksi, joka levittää opetussäteitä maan 
ääriin ja katumuksen valolla poistaa kaikkien syntien valottoman pimeyden. 

Oi autuas, ikään kuin uusi Eedenistä ympäri virtaava joka Sinun opetustesi virta on levinnyt maan 
päälle ja se hukuttaa jumalattomuuden valhevehnän.

Jumalansynnyttäjälle 

Tunnustaen Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi me huudamme Sinulle uskoen enkelin ilotervehdystä, 
sillä yksin Sinä olet synnyttänyt maan päälle ilon, oi armoitettu ja aina siunattu.

Irmossi/Katabasi 

"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."
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Troparit 

Kaikkivaltiaan rakkauden haavoittamana Sinä, pyhittäjä, vietit koko elämäsi valitusveisuissa ja Sinä 
huusit painokkaasti: Vapahtaja, päästä armosi aallot vapaiksi ja suo ne minulle tulevassa elämässä!

Suloinen on puheesi, oi ylistettävä jumalankantaja Efraim, katumustaherättävä ja täynnä valistusta 
niille, jotka kiiruhtavat tykösi. Nuhteeton oli elämäsi, jota jumalallisesti säteilevät hyveet kaunistivat 
ja kirkastivat. 

Oi ihailtava Efraim, Sinä olit Hengen temppeli ja elävöittävien vesien täyttämä joki, kirkon 
järkkymätön perusmuuri, yksin eläjien perusta, jumalallisen katumuksen iankaikkinen virta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ihmismieli ei pysty käsittämään synnytyksesi ymmärryksen ylittävää salaisuutta, oi Neitsyt, sillä 
Jumala asusti Sinussa järkyttämättä neitseyden salpoja, niin kuin vain Hänen, käsittämätön, tietää.

Irmossi/Katabasi 

"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, 3.säv. 

Isä Efraim, Sinä olet kuin kultavetinen virta, | joka innoitat ihmiset katumuksen poluille. | Rukoile 
Kristusta, || että Hän pelastaisi maailman.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Sinä toivottomien toivo, kristittyjen turva, | veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä, | ahdistettujen ilo, || 
päästä ansiottomat palvelijasi kaikista ahdistuksista.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 2.säv. Kyprianoksen runo. 

Kukoistaen kuin palmupuu Daavidin sanojen mukaisesti | Sinä, pyhittäjäisä Efraim, katkaisit 
jumalanpilkkaajien kielet sanojesi miekalla. | Pidättyväisyydellä Sinä kuivatit himojen syvyydet, | ja 
kantaen ristin asetta | Sinä osoittauduit Pyhän Hengen soittimeksi. | Rukoile lakkaamatta Kristusta 
meidän puolestamme, || jotka vietämme muistojuhlaasi.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaikkien ahdistettujen ilo | ja vääryyttä kärsineiden puolustaja, | nälkäisten ravitsija, muukalaisten 
lohduttaja, | myrskyyn joutuneitten satama, sairaitten hoivaaja, | tuskaisten suoja ja auttaja, | sokeitten 
sauva, Korkeimman Jumalan Äiti, | Sinun eteesi me kaikki lankeamme, || päästä meidät kaikista 
vaaroista!
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Nähdessäsi kaiken Luojan kärsivän monia häväistyksiä | ja ristille ylennettynä | Sinä, puhdas, 
huokasit sanoen: | Oi korkeasti veisattu Herra, minun Poikani ja Jumalani, | kuinka Sinä, Valtias, 
kärsit lihassa kunniattomuutta halutessasi antaa luodullesi kunnian? || Kunnia Sinun suurelle 
laupeudellesi ja alentumisellesi, oi ihmisiä rakastava! 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaan ja päätös. 

8


	Tyhjä sivu



