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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Viisas  Evpsihios  täytti  miekalla  haavoitettuna  /  suurella  häpeällä  korskeudessaan  ylvästelevän 
mielettömän /  ja  tuli  luetuksi  riemuitsevana  taivaallisiin  sotajoukkoihin.  // Vapahtaja,  anna hänen 
rukoustensa kautta kaikille suuri armo. 

Kunniakas  Evpsihios  tuli  kirkon  pylvääksi,  /  jumalisuuden  järkkymättömäksi  linnoitukseksi  /  ja 
vihollisen kukistajaksi / vuodattaen ikään kuin lähteestä parannuksia kaikille luokseen kiiruhtaville. 
// Laupias, anna hänen rukoustensa kautta kaikille suuri armo. 

Urhea,  viisas marttyyri,  /  liljan  lailla Sinä  levitit  kaikkiin mieliin  taistojesi  suloista  tuoksua,  /  teit 
vähäiseksi eksytyksen pahan hajun / ja säteilit auringon tavoin maan äärelle rukoillen, // että kaikille 
annettaisiin suuri armo. 

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

Oi pelastavan Sanan synnyttänyt puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / pelasta palvelijasi vastustavan 
vihollisen  hyökkäyksistä.  /  Valista  meidän  aistimme,  /  ohjaa  meidän  askeleemme  pelastuksen 
poluille, // niin että voisimme kaikki uskolla ylistää Sinua. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Sinut ristille naulittuna Sinun synnyttäjäsi, oi ainoa pitkämielinen,  / vuodatti valittaen 
runsaita  kyyneleitä,  /  suuresti  hän  hämmästyi  yletöntä  hyvyyttäsi  /  ja  sääliväisyyttäsi  ihmistä 
kohtaan // ja ylisti veisuin Sinun valtaasi! 

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, / on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman 
voittoseppeleen,  /  sillä  omistaen  Sinun  antamasi  voiman  /  hän  voitti  julmat  vaivaajat  ja  kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. // Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Kanonit tavan mukaisesti. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Hyvällä mielellä veisaan Evpsihioksen tuskista. Joosefin runo. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 

"Kuljettuaan  veden  yli  kuin  kuivaa  maata  /  ja  päästyään  Egyptin  vaivasta  Israel  huusi:  // 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Autuas  marttyyri  Evpsihios,  hyvillä  mielin  min  ylistän  veisuin  taistojasi  ja  rukoilen  Sinua:  Kun 
Sinulla on uskallus, tempaa minun sieluni himojen hirmuvallasta.
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Pyrkimyksessään Jumalaa kohti Sinun mielesi, autuas Evpsihios, torjui kaikki elämän nautinnot ja 
himojen hallitsijana Sinä osoittauduit ihanaksi. 

Kudottuasi hyvistä teoista itsellesi vaatteen ja värjättyäsi sen marttyyriverellä Sinä, Evpsihios, astuit 
sen kaunistamana Herran eteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttyään  Sinusta,  Neitsyt,  lihan  muodossa  Herra  uudisti  vanhentuneen  luontomme  ja  teki 
kuolevaiset taivaallisiksi. 

3. veisu. Irmossi 

"Sinä, Herra,  olet  luoksesi  kiiruhtavien  vahvistus  /  ja  pimeydessä  olevien  valkeus.  //  Sen  tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Mielettömät ilmiantoivat Sinut, mielekkään, mielettömästi pahoja henkiä palvelevalle vihamieliselle 
ruhtinaalle. 

Taistelija Evpsihios, yllettyäsi marttyyriuden korkeuteen enkeli ilmestyi Sinulle rohkaisten Sinua. 

Viisas  marttyyri,  Herralle  veisaten  sinä  täytyit  totisesti  kaikkinaisella  ilolla.  Niin  Sinä  kestit 
marttyyriuden hyvillä mielin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun  ohjauksessasi  voittoisaksi  osoittautunut  taistelijain  kuoro  veisaa  Sinulle,  puhdas  Neitsyt, 
kiitosvirttä. 

Irmossi 

"Sinä, Herra,  olet  luoksesi  kiiruhtavien  vahvistus  /  ja  pimeydessä  olevien  valkeus.  //  Sen  tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Katismatropari, 1.säv. 

Käyden  sielun  kestävyydellä  läpi  hyvän  taiston  /  Sinä,  marttyyri,  sait  voiton  vastustavasta 
vihollisesta ja Jumalalta  ihmeitten palkinnon.  / Sen tähden uskovaisten koko kirkko ylistää yhteen 
ääneen Sinua, Evpsihios , // tänä päivänä autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Ihmiset,  iloitkaa Herran  Äidin  kanssa!  /  Taivasten  voimat,  kiittäkää  häntä!  /  Te maan  hallitsijat, 
ylistäkää  puhdasta!  /  Tulkaa,  kaikki  juhlaa  rakastavien  joukot,  /  lausukaamme  yhteen  ääneen  / 
iloiten uskolla Jumalansynnyttäjälle: Iloitse! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv.
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Kun Karitsa ja täysin viaton Neitsyt näki Herran puulle levitettynä, / hän huusi: Oi uutta ihmettä! / 
Oi  peljättävää  salaisuutta!  //  Kuinka  lainrikkojatuomarit  tuomitsevat  ristille  Hänet,  joka  pitää 
kaikkeutta kädessään? 

4. veisu. Irmossi 

"Minä  kuulin,  oi  Herra,  /  huolenpitosi  salaisuuden,  /  minä  ymmärsin  tekosi  //  ja  ylistän 
jumaluuttasi." 

Troparit 

Iloiten  Sinä,  marttyyri,  jaoit  koko  omaisuutesi  köyhille  ja  sait  sen  sijalle  marttyyriuden 
katoamattoman autuuden ja kuihtumattoman ilon. 

Pyhästi  valistettuna  sinä  paljastit  epäpyhien  pimeyden,  kun  he  yrittivät  pakottaa  Sinut 
taikauskoiseen eksytykseen. 

Sinua, marttyyri, eivät voineet erottaa Luojan rakkaudesta nälkä, ei kuolema eikä ajallinen nautinto. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Neitsyt,  Sinä  tulit  taivaallisia  voimia  korkeammaksi.  Osoita  minunkin  mieleni  lihan  himoja 
korkeammaksi. 

5. veisu. Irmossi 

"Herra,  valista  meidät  käskyilläsi  /  ja  anna  meille  rauha  korkealla  käsivarrellasi,  //  oi  ihmisiä 
rakastava." 

Troparit 

Kärsivällisesti  Sinä,  marttyyri  Evpsihios,  kestit  lihan  kidutukset  ylennettynä  koko  luomakunnan 
Herran rinnalle. 

Miehuullisen kärsivällisin mielin Sinä, marttyyri, ylistit veisuin Kristusta, kun kylkiäsi raastettiin ja 
nahkasi nyljettiin. 

Totuuden avulla Sinä, marttyyri, hajotit valheen pimeyden ja sanojesi viisaudella osoitit eksytyksen 
puheentaitajat epäviisaiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Valtiatar,  rukoile  lakkaamatta  kaikkien  meidän  puolestamme,  kun  me  panemme  toivomme 
Sinuun, että pelastuisimme tulevasta tuomiosta. 

6. veisu. Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle  /  ja Hänelle myös murheeni  ilmoitan,  /  sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Troparit
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Vaikka  kidutusten  myrsky  heittelikin  Sinua,  autuas  Evpsihios,  se  ei  kyennyt  Sinua  hukuttamaan, 
sillä ohjaajanasi  ja kasvattajanasi oli Kristus  Jumala,  ja Hän  saattoi Sinut valtakuntansa  tyveneen 
satamaan. 

Sinä,  marttyyri,  osoitit  vihollisille  sielusi  täyden  mitan,  pelotit  ja  hämmästytit  heidän  mielensä 
kärsivällisyydelläsi ja sait taistoistasi Kristukselta voittopalkinnon. 

Pyrkien  ryöstämään  sielusi  aarteen  hirmuvaltias  houkutteli  Sinua  kavalasti  lahjojen  ja  yritti 
kidutusten kuvauksin heikentää Sinut, mutta Sinä, kunniakas, pysyit vakaana ja sait voiton. 

Jumalansynnyttäjän topari 

Avaa minulle portti ja nosta pystyyn minut, joka olen kokonaan langennut himoihin. Ohjaa hyvällä 
välitykselläsi  minut  katumuksen  oville  ja  pelasta  minut,  Sinä  kaikkien  Vapahtajan  ja  Herran 
synnyttäjä. 

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle  /  ja Hänelle myös murheeni  ilmoitan,  /  sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 9. päivä muistelemme pyhää marttyyri Evpsihiosta Kesareasta. 

Säkeitä 

Kesareassa, josta Kristuskin kävi läpi, miekka lävisti Evpsihioksen. 

Miekka katkaisi yhdeksäntenä Evpsihioksen kaulan. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhittäjä  Badimosta,  arkkimandriittaa,  ja  hänen  seitsemään 
oppilastaan. 

Säkeitä 

Badimoksen  kanssa  mestattiin  seitsemän  oppilasta  ja  he  pääsivät  taivaaseen,  jossa  on  Jumalan 
valtaistuin. 

Samana päivänä muistelemme Persian vankeudessa kuolleita pyhiä marttyyreja. 

Säkeitä 

Kristuksen palvelijain katkokaulainen joukko taisteli tulen palvojien maassa Persiassa. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Avdiesuksen. 

Säkeitä
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Kokien vangin kohtalon Avdiesus pääsi vapauteen maksaessaan lunnaiksi oman kuolemansa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"Urheasti  heprealaisnuorukaiset  polkivat  pätsissä  maahan  liekit  /  ja  muuttivat  tulen  viileydeksi 
huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Ylenkatsottuasi  ruumiin  kärsimyksiä  ja  menestyttyäsi  suuresti  armossa  Sinä,  Kristuksen  autuas 
taistelija, tulit luetuksi marttyyrien joukkoon ja jumalallisten ruumiittomien kuoroihin. 

Oi  hyvää  kaupankäyntiäsi!  Kourallisella  verta  Sinä,  viisas,  ostit  ylhäisen  valtakunnan,  jossa  nyt 
veisaat: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Taivaan  portit  avautuivat  Sinulle,  autuas,  kun  Sinä  miekan  mestaamana  nousit,  ja  enkelikuorot 
ottivat Sinut vastaan huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeetta Daniel  kutsui  jumalallisessa Hengessä  Sinua, Neitsyt,  vuoreksi,  josta  lohkaistiin  käsittä 
kivi  Kristus, ja Hän murskasi epäjumalien petoksen. 

8. veisu. Irmossi 

"Sinun  armostasi  hirmuvaltiaan  ja  tulen  voittaneet,  /  Sinun  käskyistäsi  lujasti  kiinni  pitävät 
nuorukaiset huusivat: / Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, // ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!" 

Troparit 

Sinä, kunniakas, tulit hirmuvaltiaitten ja saastaisten henkien voittajaksi  ja valistat alati uskovaisten 
ihmisten  sydämiä.  Sen  tähden  me  kiitollisina  ylistämme  Sinua  veisuin  ja  kiitämme  Kristusta 
iankaikkisesti. 

Oi Jumalassa viisas marttyyri, jokina virtaavat ihmeesi parantavat armossa sairasten kärsimykset ja 
sielujen  sairaudet.  Sen  tähden  me  uskovaiset  kunnioitamme  muistoasi  ja  ylistämme  veisuin 
Kristusta iankaikkisesti. 

Kun  Sinä,  marttyyri,  astuit  miehuullisesti  kilpakentälle,  Sinut  silvottiin  ja  sekoitettiin  sisintä 
järjestystäsi  myöten,  mutta  Sinä  osoittauduit  kokonaiseksi,  järkkymättömäksi  ja  vakaaksi.  Sen 
tähden Sinä sait voittoseppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi säälivä Neitsyt, joka synnytit säälivän Sanan, armahda ilmaiseksi minut, sääliä ansaitsematonta, 
joka  olen  menettänyt  toivoni  mittaamattomissa  rikkomuksissa,  mutta  en  käänny,  vaan  tuhlaan 
elämäni kevytmielisesti.
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Irmossi 

"Sinun  armostasi  hirmuvaltiaan  ja  tulen  voittaneet,  /  Sinun  käskyistäsi  lujasti  kiinni  pitävät 
nuorukaiset huusivat: / Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, // ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!" 

9. veisu. Irmossi 

"Me,  jotka  olemme  Sinun  kauttasi  pelastetut,  /  oi  puhdas Neitsyt,  /  tunnustamme  Sinut  totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi // ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit 

Sinut,  marttyyri  Evpsihios,  ylennettiin  mastoon  ja  Sinä  kuvasit  Hänen  kärsimystään,  joka 
kärsimyksistä vapaana laupeudessaan teki vähäisiksi jumalisten kärsimykset. 

Suuri  ihme tapahtui, kun Sinut, marttyyri, surmattiin, sillä katkaistusta päästäsi vuosi veren sijasta 
maitoa ja vettä. 

Sinut,  autuas,  liitettiin  taivaallisiin  sotajoukkoihin  ja  nyt  Sinä  riemuitset marttyyrien  keskuudessa 
seppelöitynä. Puolusta meitä nytkin. 

Oi  marttyyri  Evpsihios,  muista  esirukouksissasi  Jumalan  edessä  meitäkin,  joka  muistelemme  ja 
vietämme pyhää juhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Neitsyt,  kirkasta  katumuksen  valkeudella  minut,  joka  olen  joutunut  synnin  yön  pimeyteen  ja 
peittynyt välinpitämättömyyden usvaan. 

Irmossi 

"Me,  jotka  olemme  Sinun  kauttasi  pelastetut,  /  oi  puhdas Neitsyt,  /  tunnustamme  Sinut  totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi // ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Palveluksen loppuosa, ja päätös.
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