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Pyhän pyhittäjämarttyyri Evdokia 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Oi  Jumalan  autuuttama  Evdokia,  /  ensin  kilvoiteltuasi  ja  kuihdutettuasi  lihan  karkailut 
pidättyväisyydellä / Sinä sitten kukistit taistelussa vihollisen  juonittelun  ja sait siitä voiton.  / Siksi 
ihmisiä  rakastava Jeesus, meidän sielujemme Vapahtaja,  // kruunasikin  taistelusi kaksinkertaisella 
seppeleellä. 

Jumalan innoittama maineikas Evdokia, / hedelmällisen maan tavoin Sinä sait sydämesi kynnökseen 
jumalallisen  siemenen  /  ja  kasvatit  totisesti  marttyyriuden  satakertaisen  tähkäpään.  /  Sinut 
kasvattaneen  ja  armon  avulla  paremmaksi muuttaneen Hengen voima  //  kokosi  Sinut  hengellisiin 
aarreaittoihin. 

Maineikas,  viisas  Evdokia,  /  elävöittävällä  puheellasi  Sinä  nostit  ylös  kuolleita  kuoletettuasi 
pidättyväisyyden  vaivoissa  ruumiin  himot.  /  Nyt  Sinä  asut  marttyyrien  kanssa  taivaissa  käytyäsi 
hyvin  loppuun  taistelun  tien Hengen  avulla  /  ja  rukoile  kaikkien  niiden  puolesta,  //  jotka  uskolla 
veisaavat ylistystäsi. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Iloitse, Sinä auringon muotoinen, / Auringon laskemattomat vaunut, / josta käsittämätön Aurinko on 
loistanut!  /  Iloitse,  jumalallista  kirkkautta  säteilevä  mieli,  /  Sinä  salaman  valkeus,  joka  kirkastat 
maan  ääret,  /  Sinä  todella  kullanhohtoinen,  ylen  ihana  ja  nuhteeton.  //  Sinusta  on  uskovaisille 
säteillyt illaton Valkeus. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään Kristuksen ristiinnaulittuna / ja kylki keihään lävistämänä / puhdas, nuhteeton Valtiatar 
itki  huutaen:  /  Poikani, mitä  tämä on? / Miten kiittämätön kansa maksaa Sinulle  sen  hyvän, mitä 
olet  sille  tehnyt,  /  niin  että  nyt  Sinä,  rakkaimpani,  kiiruhdat  tekemään minut  lapsettomaksi?  / Oi 
laupias, // mitä hämmästyn vapaaehtoista ristiinnaulitsemistasi. 

Jos muisto osuu lauantaiksi tai Suuren paaston ulkopuolelle, laulamme seuraavan stikiiran: 

Kunnia... 6.säv. Munkki Johanneksen runo. 

Jättäen  nautinnot  ja  elämän  runsauden  /  pyhittäjämarttyyri  otti  ristin  kantaaksensa  /  ja  tuli 
morsiameksesi, oi Kristus. / Kyynelin hän huusi Sinulle: / Älä hylkää minua, syntistä naista, / Sinä 
joka puhdistat  tuhlaajapojankin.  /  Älä  ylenkatso  hirveitten  velkojeni  kyyneleitä,  /  vaan  ota minut 
vastaan  niin  kuin  sen  syntisen,  /  joka  toi  Sinulle  mirhavoidetta,  /  että  minäkin  saisin  kuulla:  // 
Uskosi on Sinut pelastanut, mene rauhaan. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 
Ei sinulla, paatunut sielu, ole katumusta. / Miksi viivyttelet? / Katkaiseva kuolema lähestyy ja loppu 
tulee kuin varas. // Kiiruhda lankeamaan Jumalansynnyttäjän eteen. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv.
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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? 

Ehtoopalveluksen loppuosa tavan mukaisesti. 

Tropari, 4.säv. 

Sinun karitsasi (Evdokia) huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: / Sinua, Ylkäni, minä rakastan 
ja  Sinua  etsien  kärsin.  /  Sinun  kanssasi  olen  ristiinnaulittu,  /  Sinun  kuolemaasi  kastettu,  Sinun 
kanssasi  haudattu.  /  Sinun  tähtesi  minä  kärsin  /  hallitakseni  kanssasi,  /  Sinun  edestäsi  kuolen  / 
elääkseni  kanssasi.  /  Ota  siis  minut  vastaan  viattomana  uhrina,  /  joka  on  rakkaudella  uhrautunut 
Sinulle. //  Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanonit järjestyksessä. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Evdokian taistoja. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 

"Veisatkaamme Herralle, / joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, // sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 

Troparit 

Marttyyri  Evdokia,  hajota  esirukoustesi  säteillä  minut  välinpitämättömyyden  tähden  kohdannut 
pimeys, kun minä veisuin Sinua ylistän. 

Jumalan  innoittamien sanojen verkko pyydysti Sinut,  ihana marttyyri, Sinä  jumalallisen nautinnon 
kuolemattoman pöydän kaunistus. 

Ansiosi mukaisesti  Sinä, Evdokia,  sait  periä  turmeluksettomuuden kruunun  ja  pysyvän  nautinnon 
hylättyäsi maan päälliset. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton,  Sinusta  armonsa  syvyydessä  lihaksi  tullut  Jumala  ja  Sana  päästi  minut  kuoleman 
tuomiosta. 

3. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Jätettyäsi katoavaisen maailman kirjavan aineen Sinä, kunniakas Evdokia, saavutit katoamattoman 
autuuden.
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Kun  Sinä,  puhdas,  näit  taivaissa  katumuksesi  merkkinä  kunnian  riemun,  Sinä  otit  kasteen 
valistuksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minä pyydän, oi Jumalansynnyttäjä: ohjaa koko tahtoni Sinusta syntyneen puoleen ja pelasta minut 
himoista. 

Katismatropari, 8.säv. 

Jumalallisen  kirkkauden  valistamana  Sinä  jätit  eksytyksen  pimeyden  /  ja  ryhdyit  ruumiillisesti 
aineettomaan elämään. / Täynnä Hengen jumalallisia armolahjoja Sinä, enkelten vertainen Evdokia, 
/  herätit pelkällä puhuttelulla kuolleita, / ja lopulta Sinä sait marttyyriuden jumalallisen seppeleen / 
ja saatoit kavalan häpeään. / Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, 
// jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Minä  kurja  olen  tehnyt  monia  häpeällisiä  tekoja,  /  sen  tähden  vapisen  tuomiopäivän  pelossa  ja 
rukoilen  Sinua,  oi  Jumalansynnyttäjä:  /  Ohjaa  Sinä  minut  ajoissa  parannuksen  tielle,  /  että 
kiitollisena  kumartaisin  ja  veisuin  ylistäisin  suurta  voimaasi  ja  jumalallista  huolenpitoasi.  / 
Kaikkein pyhin Jumalan Morsian,  //  rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi  syntini anteeksi  ja 
lahjoittaisi minulle suuren laupeutensa. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään  Karitsan,  Paimenen  ja  Lunastajan  epäoikeudenmukaisesti  ristillä  riippumassa  /  Emo 
huusi valittaen: Voi rakas Lapseni, rakastettu Poikani!  / Voi, kuinka kestän tämän näyn! Sisintäni 
raastaa,  sydämeni on haavoilla.  / Mutta Sinä ylen hyvä,  toteuta  sanasi  ja nouse pian  ylös  täyttäen 
maailman riemulla //  ja antaen rikkomusten päästön niille,  jotka uskolla veisuin ylistävät puhdasta 
kärsimystäsi. 

4. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Ruumiiltasi  ylen  kauniina  Sinä,  Evdokia,  kukoistit  ansiosi  mukaisesti  myös  sielun  kauneudessa 
säteillen vaivannäössä. 

Germanoksen papillinen opetus antoi Sinulle, marttyyri, armon kautta alttiin mielen ja Sinä unohdit 
entiset sopimattomat tekosi. 

Sinä  mustasit  eksytyksen  kaikki  hyökkäykset,  sillä  Sinulla  oli  totuuden  valkeuden  oppaana 
arkkienkeli, joka paljasti Sinulle jumalallisen kirkkauden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton  Valtiatar,  tyynnytä  sieluni  kuohuva  aallokko  ja  päästä  minut  synnin  aalloista  ja 
myrskystä.
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5. veisu. Irmossi 

"Aamusta  varhain  me  huudamme  Sinulle,  /  Herra:  Pelasta  meidät,  /  sillä  Sinä  olet  meidän 
Jumalamme, // paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Pestyäsi tekojen loan kyynelin Sinä säteilit aurinkoa kirkkaamme kasteen pesussa. 

Ei  rikkaus,  ei  mielistely,  ei  kidutus,  ei  silpominen,  ei  miekka  eikä  kuolema  voinut  erottaa  Sinua 
Jumalasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  polta  aineellisten  pyrkimysteni  ohdake  sillä  tulella,  joka  ei  polttanut 
jumalallista kohtuasi. 

6. veisu. Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate,  / Sinä  joka verhoudut valoon niin kuin  viittaan,  // ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Kilvoituksen  tulen  vahvasti  karaisemana  Sinä,  kunnianarvoisa  Evdokia,  osoittauduit  kidutuksissa 
horjumattomaksi. 

Sinä,  Evdokia,  pidit  katoavaisia  rakastajia  parempana  puhdasta  Ylkää  ja  antauduit 
turmeluksettomalle rakkaudelle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Valtiatar, joka synnytit tyyneyden alkusyyn Kristuksen, tyynnytä minun himojeni aallokko. 

Jos on Suuri paasto, luetaan vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun ensimmäisenä päivänä muistelemme pyhää pyhittäjämarttyyri Evdokia Samarialaista. 

Säkeitä 

Samarialainen Evdokia ei tarjoa Sinulle, Vapahtaja, vettä, vaan kaulansa verta. 

Maaliskuun ensimmäisenä miekka surmasi Evdokian. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Domninaa seuralaisineen. 

Säkeitä 

Kantaen hyveitten lastia Domnina tuli Jumalan tykö ostamaan autuuden.
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Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Antoninaa. 

Säkeitä 

Meri tuli hääkammioksi kätkiessään Herran morsiamen Antoninan. 

Samana päivänä pyhät Markellos ja antonios kuolivat tulessa. 

Säkeitä 

Pätsi tuli kahdelle taistelijalle sulatusuuniksi, jossa he säteilevät kultaa kirkkaammin. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit Silbestroksen ja Sofronioksen. 

Säkeitä 

Kestämättä eksytyksen uskontoa Sinä, Silbestros, kestit mestaamisen Sofronioksen kanssa. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Nestorianoksen. 

Säkeitä 

Nestorianos taivutti kaulansa taakse ja otti edestä vastaan surman. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset / polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus 
uskon voimalla / ja veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Elämän perillisenä  ja sielun turmelemasta kuolemasta selvästi pelastuneen sinä, Evdokia, elävöitit 
kuolleita rukouksella ja huusit Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Oltuasi  ensin  synnin  temppeli  Sinä,  ihana  marttyyri,  puhdistit  itsesi  Jumalalla  ja  osoittauduit 
hyveitten täyttämäksi, pyhitetyksi temppeliksi huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä, Evdokia, osoittauduit kilvoituksen  hien kastelemaksi  hedelmälliseksi öljypuuksi,  ja  taistelun 
miekan ja veren kautta hedelmän kooten Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt  Valtiatar,  joka  synnytit  maailman  synnin  pois  ottavan  Karitsan,  varjele  pahuuden  ja 
hirveitten syntien vallasta minut, joka olen niiden murtama ja musertama. 

8. veisu. Irmossi 

"Veisuin  kiittäkää  taivasten  Kuningasta,  /  jota  enkelten  sotavoimat  ylistävät,  //  ja  suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!"
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Troparit 

Sinussa, oi puhdas, piilevä aineeton  tuli  ja  helmojesi  jumalallinen  hiili poltti  hirmuvaltiaat, mutta 
säilytti Sinut vahingoittumattomana. 
Jumalallisen vaivannäön palkaksi Sinä, Evdokia, sait parannusten turvan, Sinä kuoletat sairaudet ja 
elävöität kuolleet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Elävöitä  hekumain  kuolettama  sieluni,  sillä  yksin  Sinä,  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  olet  miestä 
tuntematta synnyttänyt elämän. 

9. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Marttyyri Evdokia, Sinä pääsit ajallisesta ja saavutit korkeimman toivotun lähtiessäsi miekan kautta 
Jumalan tykö. 

Sinä,  kunniakas  Evdokia,  säteilit  marttyyrien  joukossa  marttyyrina  ja  pyhittäjänaisten  joukossa 
kilvoittelijain esikuvana osoittautuen ihmeiden tekijäksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalan Äiti,  yksin Sinä olet  jumalallisena suojanani  ja  vakaana  toivonani päästä synneistä  ja 
vaaroista. 

Jos on Suuri paasto, valovirrelmä, aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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