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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Jumalallisen  nautinnon  niityllä  Sinä,  Herra,  kasvatit  kukkaan  Evtihioksen,  /  viisautesi  vedellä  Sinä 
kastelit  hänet  jumalallisesti  /  ja  sen  tähden  hän  kantoi  tiedon  hedelmiä  ilahduttaen  jumalisuudella 
meidät, // jotka uskolla Sinua ylistämme. 

Herra,  joka  tutkit  sydämet  ja  tunnet  ennalta  salaisetkin  asiat,  /  nähden  valituksi  astiaksesi  piispa 
Evtihioksen  /  Sinä  asetit  hänet  kirkkosi  paimeneksi.  //  Niin  hän  ohjasi  sen  jumalisuuden  vihreälle 
niitylle. 

Herra,  Sinä  kaunistit  viisaan  piispan  armolla  ja  piispuuden  vaatteella  /  ja  laupiaana  kirkastit  hänet 
hyvein.  /  Valista  hänen  rukoustensa  kautta  meidätkin  oikealla  uskolla,  /  puhtaudessa  ja 
jumalisuudessa, // ylistämään Sinua veisuin. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi  puhdas,  joka  synnytit  pyhissä  lepäävän  Herran,  /  puhdista  minut,  joka  olet  himojen  hirveästi 
saastuttama, / ja ohjaa minut kulkemaan puhtauden teitä, // sillä Sinä olet kaikki palvelijaisi häpeään 
joutumaton suojelija. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Herra,  Sinä  tosin  ojensit  vapaaehtoisesti  kätesi  ristille,  /  mutta  kestit  kärsimykset  toteuttaen  isän 
suopeuden,  /  sillä Sinä  tulit  laupiaana pelastamaan  ihmiset,  /  huusi  nuhteeton  Jumalansynnyttäjä,  // 
jota me ylistämme. 

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  Evtihios,  /  Kristusta  Jumalaamme  //  pelastamaan  meidän 
sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Triodionin ja pyhän kanonit järjestyksessään. 

Pyhän  kanoni,  jonka  akrostikon  Jumalansynnyttäjän  tropareita  huomioimatta  on:  Ihailen 
ihmeidentekijä Evtihiosta. Teofaneksen (runo). 

1. veisu. 6.säv. Irmossi 

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

Troparit
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Sinä,  viisas.  menestyit  hyveissä  Jumalan  armolahjojen  valoisan  säteilyn  kirkastamana.  Päästä 
esirukouksillasi himojen onnettomuudesta minutkin, että voisin veisuin Sinua ylistää. 

Isä  Evtihios,  Sinä  kasvoit  Jumalan  pihoilla  taivaasta  istutettuna  viinipuuna  kantaen  hyveellisten 
tekojen ja ihmeitten runsasta hedelmää. 

Sinä,  pyhittäjä,  panit  järjen  hallitsemaan  ja  hillitsemään  himojen  hirmuvaltaa.  Niin  Sinä  nousit 
himottomuuden siipien kohottamana Jumalan asumuksiin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  Sinä  osoittauduit  totisesti  luomakunnan  Valtiattareksi,  kun  otit  vastaan  Luojan,  joka 
omasta tahdostaan tuli ymmärryksen ylittäen lihaksi Sinun siemenettömästä kohdustasi. 

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 

Kunniakas jumalankantaja, piispa Evtihios, Sinä tulit Pyhän Hengen temppeliksi puhdistettuasi itsesi 
himojen mudasta suurella huolella. 

Osallisena  aineettomasta  valistuksesta  sinä,  autuas,  osoittauduit  päivän  lapseksi  ja  totisten 
parannusten valkeudella Sinä karkotat himojen pimeän vahingon. 

Kunniakas  piispa  Evtihios,  lapsesta  asti  Sinä  imit  pidättyväisyyden  rintoja  ja  kasvoit  ainaisessa 
rukouksessa Kristuksen täyteyden ikään. 

Viisas  isä,  Sinä  aukaisit  puhtaan  suusi,  sait  hengen,  ja  tukit  suun,  joka  harkitsi  vääryyttä  Jumalan 
lihaksitulemisen korkeutta kohtaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Puhdas,  jumalallisen  synnytyksesi  ihme  ylittää  koko  luonnon  järjestyksen,  sillä  yliluonnollisesti 
sikisi kohdussasi Jumala, ja synnytettyäsikin Sinä pysyit ainaisena 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, 3.säv. 

Pukeutuneen  jumalalliseen  voimaan  Sinä,  jumalankantaja,  /  riisuit  eksyttäjän  voiman  suurilla 
ihmeteoilla,  /  ja  kun  Sinut  epäoikeudenmukaisesti  karkotettiin  laumasi  luota,  /  Sinä,  pyhittäjäisä, 
palasit kunniassa. // Rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv.
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Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta / tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi, / vaan ihmiseksi 
tulleenakin pysyi Jumalana ja säilytti Sinut, Äitinsä,  / synnytyksen jälkeen Neitseenä,  / niin kuin olit 
ennen synnytystäkin. // Rukoile lakkaamatta, että Hän lahjoittaisi meille suuren armon. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Jumalansynnyttäjä huusi kyynelehtien:  / Sinä, ylen hyvä, et eronnut  jumalallisesta luonnosta, vaikka 
kärsitkin  vapaaehtoisesti.  /  Jumalana Sinä  ristiinnaulittuna  järkytät koko maailman.  / Ylistäkäämme 
veisuin ainoaa Jumalansynnyttäjää // ja anokaamme suurta armoa. 

4. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Jumalallisen armon kirkkautta säteillen Sinä, viisas, mustasit kaikki harhaoppisten luulot  ja kirkastit 
oikeauskoisten ihmisten joukot. 

Sinä,  kunnianarvoisa  piispa,  et  turtunut  kärsiessäsi  vainoakaan,  sillä  itse  pilkattu  Kristus  oli 
liittolaisenasi. 

Kristus  vahvisti  Sinun  sielusi  askeleet  totuuden  kallion  ylentäen  Sinut,  isä,  ja  kukistaen  vihollisten 
ylvästelevät ajatukset. 

Isä, Sinun sanojesi voima teki voimattomiksi vastustajien opit ja väkevyyden. Sinä tulit oikeauskoisen 
kansan muuriksi ja tueksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainainen  Neitsyt,  Jumalansynnyttäjä,  totisesti  sanoin  kuvaamattomia  ja  käsittämättömiä  ovat 
jumalallisen synnytyksesi salaisuudet niin meille maan päällä kuin taivaissakin oleville. 

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 

Sinut,  viisas  isä,  karkotettiin  epäoikeudenmukaisesti,  mutta  urheasti  Sinä  kestit  laumastasi 
erottamisen, ja iloiten Sinä palasit sen tykö kaikkien suuresti ylistämänä. 

Autuas  isämme  Evtihios,  Sinä  et  katsele  arvoituksen  tavoin  halajamaasi  Jumalaa,  vaan  kasvoista 
kasvoihin lihan kuvastimien nyt hajottua. 

Autuas, viisas  isä Evtihios,  jumalallisen veden  täyttämä sielusi vuodatti kirkolle opetustesi virran ja 
niin Sinä kastelet sen vaot.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  maailman  hyvä  Valtiatar,  pelasta  ne,  jotka  koko  sielustansa  tunnustavat  Sinut 
Jumalansynnyttäjäksi,  sillä Sinut,  totisen  Jumalansynnyttäjän, me olemme saaneet voittamattomaksi 
suojaksemme. 

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 

Jumalassa  viisas  Evtihios,  Kolminaisuus  asusti  Sinussa,  joka  olit  puhdas  himojen  hämmingistä,  ja 
täytti Sinut totisesti armolahjoilla, joiden avulla Sinä aina karkotat kaikki sairaudet. 

Sinä,  Herran  autuas  piispa,  kohosit  korkeuteen  saatuasi  sydämeesi  valheettomasti  korottavan 
nöyryyden, ja niin Sinä painoit alas pahojen henkien kaikki juonet. 

Ylistettävä  isä,  aalloitta  Sinä  kävit  halki  elämän  meren  ja  saavuit  taivasten  valtakunnan  satamaan 
säilyttäen Jumalalle sielusi taidot. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  kaikkein  puhtain  Valtiatar,  joka  kuolevaisille  Johdattajan,  Herran,  synnytit,  tyynnytä  minun 
himojeni levoton kiihko ja kauhistuttava kapinointi ja lahjoita rauha minun sydämelleni. 

Irmossi 

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

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman  kuun  kuudentena  päivänä  muistelemme  pyhien  joukkoon  luettua  isäämme  Evtihiosta, 
Konstantinopolin patriarkkaa. 

Säkeitä 

Kunnioittaessani kuollutta Evtihiosta sanoin pidän itseäni onnellisena. 

Evtihioksen sielulle aukesi taivaan portti kuudentena. 

Samana päivänä muistelemme sataa kahtakymmentä pyhää marttyyria Persiasta. 

Säkeitä 

Jos lasket tulen Persiassa polttamat, huomaat, että heitä on neljä kertaa kolmekymmentä.
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Samana päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Platonista. 

Säkeitä 

Taivaan kentät kantavat Platonista, joka maan kentillä säteili hyveitä. 

Samana  päivänä  muistelemme  kahta  marttyyria,  jotka  Askalonissa  kaivettiin  vyötäröä  myöten 
maahan ja surmattiin. 

Säkeitä 

Kyntämätön maa kasvaa Sinulle, Sana, hedelmän. Se hedelmä on kaksi miestä vyötäröään myöten. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. 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 

Isä,  saatuasi hyveistä  lumivalkoisen sielun Sinä  tulit  enkelten kaltaiseksi. Sen  tähden Sinä karkeloit 
riemuiten heidän kanssansa ja huudat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Pienokaisesta  asti  Sinä,  pyhittäjä,  tarjosit  itsesi  viattomana  uhrilahjana  Herrallesi  kuolettamalla 
totisesti himot. Sen tähden Sinä saat iloiten huutaa: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Isä,  kyynelvirtasi  sammuttivat  lihan  hekumain  rovion  ja  tulivat  parannusten  virvoitukseksi 
uskovaisille, jotka huutavat alati Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me ihmiset tunnemme Sinut, nuhteeton ainainen Neitsyt ja Äiti, pelastukseksemme, sillä Sinusta tuli 
ruumiilliseksi Isän helmoissa eroamatta oleva Poika. Sen tähden Sinä osoittauduit siunatuksi kaikissa 
sukupolvissa. 

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 

Välinpitämättömyyden  uneliaisuuden  Sinä,  isä,  torjuit  ja  valvoit  huolehtimalla  hyveistä,  kunnes 
osoittauduit Jaakobin Jumalan asumukseksi. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

Jumalisuuden kilven suojaamana ja puhdas oppi kaksiteräisenä miekkanasi Sinä, Jumalassa viisas, löit 
totisesti maahan kaikki harhaoppisten joukot.
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Isä Evtihios, Sinä kannoit nöyrin sydämin Jumalalle verettömiä uhreja uhraten Hänet, joka tuli Sinun 
tähtesi karitsan tavoin uhriksi. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

Huonomman  poistaminen  ylensi  Sinut  ja  Sinä  tulit  aineettomien  enkeleitten  kaltaiseksi  jo  lihassa 
eläessäsi, ja sammumattomassa rakkaudessa Sinä lähdit halajamasi Kristuksen tykö. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttäessäsi  sinä,  puhdas,  vältit  tuskat  ja  synnytettyäsi  pysyit  yhä  Neitseenä,  sillä  Jeesus, 
Jumalihminen, tekee kaiken. Häntä me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina. 

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." 

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 

Pienen  sijalle  Sinä  hankit  suurta  ja  katoavaisen  Sinä  hyvin  vaihdoit  katoamattomaan.  Sinä  sait 
järkkymättömän valtakunnan ja hyveittesi ihanuuden kaunistamana saavutit katoamattoman kunnian. 

Jumalan  totinen  piispa  Evtihios,  Sinä  Jumalan  autuuttama  oikean  uskon  pylväs,  uskon  perusta  ja 
valitun kansan muuri, Sinä vietit elämäsi puhtaasti ja osoittauduit puhtaan Neitseen palvelijaksi. 

Lihan mielen Sinä, Evtihios, alistit järjelle ja elit maan päällä lihattoman tavoin ruumiissa. Sen tähden 
Sinä nyt seisot ruumiittomien, jumalallisten voimien kanssa iloiten kaikkien Herran ja Jumalan edessä. 

Jumalassa viisas Evtihios, Sinä säteilit maan päällisille valkeuden, ammun koiton ja suuren auringon 
tavoin,  ja  lähdettyäsi  maan  päältä  Jumalan  tykö  ja  saatuasi  ottaa  vastaan Hänen  valkeutensa  Sinä 
lähetät valistusta kaikille, jotka Sinua ylistävät. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun voimasi ja armosi vahvistamana minä olen edes kantanut Sinulle veisun koko sydämeni halulla. 
Mutta, oi Jumalan autuuttama puhdas Neitsyt, ota se vastaan ja anna meille vastineeksi virvoittavaa 
armoasi katoamattomista aarteistasi. 

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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Vuorosävelmän  mukainen  valovirrelmä,  päivän  stikiira  ja  marttyyristikiira,  1.  hetki,  tavan 
mukaisesti, ja päätös. 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.3.2007


