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Julkaistu Ortodoksi.netissä 14.7.2009

1

Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat
Ristin stikiirat, 1.säv.
Koko ihmisluonto vietä nyt esijuhlaa iloiten ja karkeloi, / sillä ristin puu tuodaan kaikkien
uskovaisten nähtäväksi. / Se on ilmainen parantola // ja sairauksista, himoista ja kaikkinaisista
vaaroista vapauttaja.
Tulkaa, uskovaiset, nähkäämme suunnaton ihme: / kuinka ristin puu tekee lopun poltteesta, /
sammuttaa kaikkien kärsimysten tuskat ja vapauttaa vaivatut. / Viettäkäämme siis esijuhlaa ja
karkeloikaamme, // kun se nyt tuodaan esille.
Valmistautukaa niin elävät kuin kuolleetkin, / sillä elämän puu tulee puun kuolettaman Adamin
ylösnousemuksena / ja antaa nyt ehtymätöntä armoa kaikille, // jotka uskolla sitä anovat.
Pyhän Eudokimoksen stikiirat, 1.säv.
Eudokimos, Sinä saavutit autuaan lopun / menestyttyäsi nimesi mukaisesti jumalaisissa hyveissä / ja
sekaantumatta maailman petoksiin. / Sinä loistat auringon säteitä kirkkaammin // ja valistat
uskovaisten joukot.
Ylistettäköön nyt Eudokimosta, / sydämeltään armeliasta ja säälivää rakkauden lamppua, / orpojen
suojelijaa, / alastomien ja köyhien vaatettajaa, siveyden patsasta // ja Herran käskyjen täyttäjää.
Puhtain sydämin Sinä, Jumalassa viisas Eudokimos, / etsit Jumalaa ja inhosit kaikkea maailman
nautintoa. / Sen tähden Sinä olet totisesti uskosi mukaan saanut vaivojesi palkan Jumalalta, // niin
kuin lopulta on käynyt ilmi.
Kunnia... Pyhän stikiira, 2.säv.
Jokaisen vanhurskaan muistoa vietetään ylistyksin, / ja heihin kuulut Sinäkin, Kristuksen palvelija
Eudokimos. / Aseenasi oli risti ja kukistamattomana voimanasi usko yksiolennolliseen
Kolminaisuuteen. / Sen tähden on Sinut, iäti muistettava, // otettu lepoon enkelten kanssa.
Nyt... Ristin stikiira, 2.säv.
Kristuksen kolmiosainen risti, / vahva suojelukseni, pyhitä minut voimallasi, / että uskoen ja
rakastaen kumartaisin // ja kunnioittaisin Sinua.
Vir r elmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
Kunnia... nyt... Ristin stikiira, 6.säv.
Kristuksen risti, kristittyjen toivo, / eksyneiden ohjaaja, myrskyn yllättämien satama, / taistelujen
voitto, / maailman perustus, / sairaiden parannus, / kuolleiden ylösnousemus, // armahda meitä.
Tropari, 4.säv.

2

Hän, joka kutsui Sinut maasta iankaikkisiin asuntoihin, / säilyttää Sinun ruumiisi kuoleman
jälkeenkin vahingoittumattomana, / sillä Sinä, autuas pyhä, vaelsit ymmärtäväisesti ja puhtaasti
lihaasi saastuttamatta. / Rukoile siis uskalluksella, // että Kristus pelastaisi meidät.
Kunnia... nyt... Ristin tropari, 1.säv.
Pelasta, Herra, Sinun kansasi / ja siunaa Sinun perintöäsi. / Anna seurakunnallesi voitto vihollisista
// ja suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi.
J a päätös.

Aamupalveluksessa
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon
on: Autuas, veisuin minä ylistän jumalisia elintapojasi. Josef.
1. veisu. 2.säv. Ir mossi
"Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon / kaikki väkevä voima, / kun taas
kaikkipahan synnin / hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, // joka on suuresti kunnioitettu."
Troparit
Ylhäisesti Sinä elit ja tulit valoa säteileväksi jumalallisen ylenemisen kautta. Rukoile valistusta
minulle, kun ylistän puhtaita saavutuksiasi, joissa menestyen Sinä, Eudokimos, saavutit toivomasi.
Rakastaen mirhantuoksuisia opetuksia ja tutkiskellen pyhiä kirjoituksia Sinä, autuaaksi ylistettävä,
etäännyit pahanhajuisista ja kunniattomista hekumoista ja tulit täyteen hyvää tuoksua kaunistuksena
jumalalliset hyveet.
Sinä, autuas, karistit sielusi luomilta uneliaisuuden valvoen ja Jumalan seurassa ollen koko yöt
valvoen taipumatta luonnon tarpeisiin. Sen tähden Sinä päädyit totisesti illattomaan päivään.
J umalansynnyttäjän tropari
Ylistäkäämme veisuin aina autuaaksi ylistettävää Jumalansynnyttäjää, Jumalan elävää häähuonetta
ja hengellisen, valistavan hiilen suitsutusastiaa, ja huutakaamme: Iloitse, Sinä pelastavan uudelleen
luomisen alkusyy!
3. veisu. Ir mossi
"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle / Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, / sillä henkeni
riemuitsi veisatessani: / Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme // eikä muuta vanhurskasta
paitsi Sinä, Herra!"
Troparit
Tarkaten elämää virtaavien sanojen lähteitä Sinä, Eudokimos, joit niistä pelastuksen vettä, oksensit
pois katkeran synnin ja lausuit veisaten Jumalalle: Ei ole muuta pyhää Sinä, Herra!
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Sinä omaksuit Kristuksen esikuvan mukaisen sääliväisyyden, jaoit rikkautesi tarpeessa oleville ja
niin hankit taivaallisen aarteen. Sen saatuasi Sinä, Eudokimos, huudat: Ei ole muuta pyhää Sinä,
Herra!
Tultuasi jumalallisenrakkauden kautta Luojan omaksi Sinä sait taivaallisen perinnön. Jumaloituneen
Sinä, autuas ja kunniakas, olet osallinen elämän puusta ja nyt Sinä veisaat: Ei ole muuta pyhää Sinä,
Herra!
J umalansynnyttäjän tropari
Enkeleitä kunnioitettavampana Sinä, Jumalan Äiti, kannoit kohdussasi Enkelten Luojaa ja synnytit
Hänet ihmisten lunastukseksi, kun me veisaamme Sinulle: Ei ole muuta puhdasta paitsi Sinä,
Valtiatar!
Irmossi
"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle / Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, / sillä henkeni
riemuitsi veisatessani: / Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme // eikä muuta vanhurskasta
paitsi Sinä, Herra!"
Katismatropari, 4.säv.
Hyvissä teoissa menestyen Sinä, autuas Eudokimos, / tulit kullan tavoin koetelluksi kiusausten
pätsissä. / Sen tähden Sinä kuoltuasi vuodatat runsaita ihmeitä veden tavoin, / teet lopun meidän
sairauksistamme // ja rukoilet aina, että me saisimme rikkomusten päästön.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 4.säv.
Hän, joka istuu kerubiistuimella ja asustaa Isän helmoissa, / istui lihallisesti Sinun helmassasi, oi
Valtiatar, ikään kuin pyhällä valtaistuimellaan. / Totisesti on Jumala tullut kaikkien kansojen
kuninkaaksi, / ja ymmärtäväisesti me nyt veisaamme Hänelle. // Rukoile, että Hän pelastaisi
palvelijasi.
4. veisu. Ir mossi
"Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, / vaan itse ilmestyit meille
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana / ja pelastit koko minun ihmisluontoni. / Sen tähden minä
huudan Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi."
Troparit
Säilyttäen isien opit eheinä Sinä, ylistettävä, omasti nuoruudesta asti oikeauskoisen mielen,
tahrattoman elämän ja säälivän mielenlaadun.
Eudokimos, rakkauttasi Herraan ei vähentänyt maailman hämminki, ei vallitseva esivalta eikä
ajallinen kunnia, vaan totisesti Sinä menestyit jumalallisissa toimissa.
Jokapäiväisen jumalallisen tutkiskelun ylentämänä Sinä, Eudokimos, nöyryytit vihollisen ja sait
parannusvoiman Häneltä, joka ohjaa kaikkea oikeudenmukaisesti.
Runsasta parannusten suloa tiukkuva jäännöstesi arkku puhdistaa himot niistä, jotka uskolla
kunnioittavat Sinua, Eudokimos, ja polttaa pahojen henkien kaikki joukot.
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J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, veisuin ylistettävä, synnytit totisesti ihmiseksi tulleen Jumalan, jota ylhäiset sotajoukot
veisuin ylistävät. Oi ainainen Neitsyt, älä lakkaa rukoilemasta Häntä palvelijaisi puolesta.
5. veisu. Ir mossi
"Kristus, Vapahtajani, rauhan Ruhtinas, / pimeydessä olevien valo ja epätoivoon joutuneiden
pelastus! / Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, / valista minut kirkkaudellasi, // sillä en
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut."
Troparit
Sinä, Jumalassa viisas ja autuas, kuljit läpi elämän yön kompastumatta säteillein puhtauden
kirkkautta ja puhtauden lain varjelemana, jumalallisen näkemisen Sinua siivittäessä. Niin Sinä
pääsit asumaan jumalalliseen elämään.
Suuri ja hämmästyttävä ihme ilmenee nyt Sinusta, oi autuas. Hautaamisesi jälkeen Sinun haudassa
makaava ruumiisi on säilynyt totisesti pitkän ajan hajoamatta. Se on Sinulle kunnian antaneen
Jumalan tahto.
Hyvä Sinun uskalluksellesi Jumalan edessä! Hyvä rakkaudellesi, joka Sinulla oli sydämessäsi Häntä
kohtaan. Nimesi mukaisesti Sinä menestyit ja säteilit ihmeellisesti jumalallista kirkkautta kirkastaen
uskovaisten joukot.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsytäiti, rukoile Sinusta lihaksi tullutta aina meidän puolestamme, jotka veisaamme
ylistystäsi, että Hän pelastaisi meidät himoista, sielun turmelevista vaaroista, koettelemuksista ja
ahdistuksista, iankaikkisesta tulesta ja kadotuksesta.
6. veisu. Ir mossi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: //
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Troparit
Oi autuas, Sinun hiestäsi kumpusi meille suloisia pisaroita, riemua ja parannusten kirkkautta
Kristuksen, meidän Jumalamme, ylistykseksi.
Sinä kasvoit jumalan pihoilla hedelmällisenä viiniköynnöksenä ja kokosit sielujen viljelijälle
hyveitten rypäleitä.
Sinä, autuas, halasit jumalan valtakuntaa ja tulit himojen hallitsijaksi hyvän suopeuden kautta. Niin
Sinä saavutit vanhurskasten ilon.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, Neitsyt, olit Jumalan valitsema ja tulit Hänen avaraksi, ihanaksi tilaksensa, häämajaksensa,
lampunjalaksensa ja pöydäksensä.
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Irmossi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: //
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Synaksario
Saman kuun 31. päivä muistelemme pyhää ja vanhurskasta Eudokimosta.
Säkeitä
Jumala näki hyväksi ottaa elämästä jumalallisen Eudokimoksen, joka piti elämää pilkkanaan.
Kolmantenakymmenentenä ensimmäisenä hauta otti vastaan Eudokimoksen.
Pyhä Josef Arimatealainen, Kristus Herran hautaaja, pääsi rauhassa loppuun.
Miekka surmasi kaksitoista roomalaista pyhää marttyyria.
Samana päivänä muistelemme ylen pyhän Valtiattaremme Jumalansynnyttäjän kunnianarvoisan
huoneen vihkimistä Blakhernaissa, jossa myös pyhä arkku sijaitsee.
Vietämme myös kalliin ja eläväksi tekevän ristin esijuhlaa, eli sen tuomista kuninkaan linnasta
kaupunkiin.
Säkeitä
Tullen kuningasten huoneesta risti tuo juhlan kaupungin huoneisiin.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky / sytytti korkealle leimuavan liekin, / mutta
jumalaa pelkääväisten nuorukaisten suojaksi / vuodatti hengellisen kasteen Kristus, // kiitetty ja
korkeasti kunnioitettu."
Troparit
Elämän antajan voiman vahvistamana Sinä, autuas, hillitsit lihan halut ja lensit taivaisiin veisaten
hartaasti: Hän on kiitetty ja korkeasti kunnioitettu.
Sinä tulit jaloksi omaksumalla jalon elämän vilpittömin mielin ja tutkiskellen Jumalan innoittamia
kirjoituksia. Sinä, autuas, kohdistit koko halusi kaiken kaitsijaan Jumalaan.
Autuas Eudokimos, Sinun suotiin saavuttaa ylhäinen valtakunta, jumalan ylhäinen kaupunki,
paratiisi, vanhurskasten nautinto, todellinen riemu, katoamaton aarre ja illaton valkeus.
Käsittäessäsi katoavaisen epävakauden Sinä ohjasit sielusi liikkeen yksin Jumalaan. Häneltä Sinä,
viisas, sait jumalallisen valistuksen ja kiiruhdit totisesta kompastelematta ohi elämän
kompastuskivien.
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J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalan armoittama Valtiatar, rukoile aina synnyttämääsi, että Hän pelastaisi minut himojen
orjuudesta, tuomiosta, minut vallanneesta hirveästä paatumuksesta ja minua alati ahdistavien
vallasta.
8. veisu. Ir mossi
"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta / ja
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
Troparit
Jumalassa viisas Eudokimos, ajatellen peljättävää tulta, joka on virtaava Jumalan valtaistuimen
edestä, Sinä vuodatit katuvaisin sydämin hartaita kyyneleitä, ja ne polttivat tuhkaksi himojen pätsin.
Sinä, viisas, kohdistit sielusi koko halun Herraan ja liityit Häneen huutaen psalmien tapaan:
Kristukseni, vedä minut ylös kuolettavien himojen liejusta iankaikkisesti.
Sinä, kunniallinen, osoittauduit kärsivälliseksi ja sydämeltäsi nöyräksi, sääliväiseksi tarpeessa
oleville, Sinä omasit hyvän elämäntavan ja hyveellisen elämän, ja niin menestyttyäsi vuodatat nyt
ihmeitten armoa.
Omaten jumalallisen ymmärryksen Sinä osoittauduit Herran sanojen toteuttajaksi. Sinä rakastit
oikeanpuoleisia polkuja selvästi välttäen vasemmanpuoleisia, ja ymmärtäväisenä ja viisaana Sinä
suuresti ylistät Kristusta iankaikkisesti.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinun puhtaista veristäsi tuli Adamin Luoja luoduksi ja Sinä ravitsit
maidolla kaiken elävän ravitsijaa. Sen tähden me ylistämme Sinua Jumalan Äitinä.
Irmossi
"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta / ja
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
9. veisu. Ir mossi
"Aluttoman Isän Poika, / Hän, Jumala ja Herra, / tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille /
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat / ja kootaksensa hajotetut. // Sen tähden me korkeasti
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme."
Troparit
Halaten nähdä meidän Jumalamme kunnian Sinä kaunistit itsesi ihanin hyvein ja astuit kirkkaana
häähuoneeseen enkelten kanssa nauttiaksesi Herrasi näkemisestä.
Kuin aamu, kuin aurinko on Sinun muistosi koittanut valistaen pimeydessä olleet sydämet, sillä
Sinut, Jumalassa viisas Eudokimos, tiedetään totisesti valkeuden ja päivän lapseksi. Sen tähden me
Sinua ylistämme.
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Kaunistuksenasi viisas, kirkkautenasi tieto, ihanuutenasi sydämen nöyryys ja menestyen ylhäisessä
vaelluksessa Sinä, Eudokimos, siirryit hengellisille kartanoille. Muista siellä meitäkin, jotka Sinua
kunnioitamme.
Ylistettävä Eudokimos, me vietämme puhtaan maasta siirtymisesi juhlavaa ja hyötyä tuottavaa
päivää, sillä Sinä osoittauduit Herran palvelijaksi ja Hänen käskyjensä häpeään joutumattomaksi
työntekijäksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, Jumalan armoittama Neitsyt, osoittauduit kaikki valistaneen Valkeuden asumukseksi ja
majaksi, sillaksi maasta korkeuteen johtaviksi portaiksi. Sen tähden me kunnioitamme Sinua ja
ylistämme uskolla Sinua autuaaksi.
Irmossi
"Aluttoman Isän Poika, / Hän, Jumala ja Herra, / tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille /
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat / ja kootaksensa hajotetut. // Sen tähden me korkeasti
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme."
Pyhän eksapostilario, 3.säv.
Jo eläessäsi Sinä menestyit kaikenlaisia himoja vastaan, / ja vieläkin Sinä olet ihmeitten kirkas
lähde, // joka puhdistaa niin sielujen kuin ruumiittenkin kärsimykset.
Ristin eksapostilario, 2.säv.
Ristin esijuhlaa vietetään ja maailma saa pyhityksen. / Enkelijoukot veisaavat ylistystä meidän
tähtemme ristiin naulitulle, / ne viettävät juhlaa ja riemuitsevat meidän kanssa huutaen Daavidin
tavoin: // Herra on toteuttanut pelastuksen maan keskellä.
Aamupalveluksen loppuosa järjestyksen mukaisesti, ja päätös.
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