Kesäkuun 22.
Pyhän pappismarttyyri Eusebioksen,
Samosatan piispan muisto
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 8.säv.
Miksi nimittäisimme Sinua, oi kunniakas? / Totiseksi piispaksi ja pyhäksi oppien esittäjäksi. /
Oikeauskoisten tueksi ja kirkon silmäksi. / Hengellistä valkeutta säteileväksi valistajaksi. /
Marttyyrien loistavaksi kunniaksi, totuuden puolesta taistelijaksi, / valheen suureksi syyttäjäksi. //
Rukoile pelastusta meidän sieluillemme.
Miksi kutsuisin Sinua, piispa? / Hengellisestä Edenistä lähteväksi virraksi, / joka kastelet maan
hengellisellä vedellä, / jumalallisen viinin täyttämäksi maljaksi, / joka hukutat Areioksen
kannattajat, / uutta kansaa Jumalan armosta johdattavaksi tulipatsaaksi. // Rukoile pelastusta meidän
sieluillemme.
Miksi nimittäisin Sinua, Eusebios? / Jumalisuuden opettajaksi ja jumalattomuuden vähentäjäksi. /
Taistelijoitten kaunistukseksi ja pappien iloksi. / Valhevehnän kitkeväksi ja taivaallista vehnää
kokoavaksi sirpiksi. / Ihmeitten iankaikkiseksi lähteeksi, joka poistat tautien helteen. // Rukoile
pelastusta meidän sieluillemme.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
Ketä sinä, kurja sielu, muistutat, kun et yhtään taivu katumaan, / kun et pelkää tulta, vaan pidät
kiinni pahuudesta? / Nouse ylös, kutsu ainoa nopeaa puolustajaa ja huuda: / Älä lakkaa
rukoilemasta Poikaasi ja meidän Jumalaamme, // että Hän päästäisi minut viettelijän ansoista.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 8.säv.
Kun uuhi näki Karitsansa vapaaehtoisesti ristin puulle levitettynä, / hän huusi itkien ja äidillisesti
valittaen: / Poikani, mikä on tämä outo näky? / Kuinka Sinut surmataan, oi pitkämielinen Herra, /
joka jaat kaikille elämän ja annat ihmisille ylösnousemuksen? // Jumalani, minä ylistän suurta
alentumistasi.

Aamupalveluksessa
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon
on: Kunnioitan jumalisuuden nimen kantajaa. Joosef.
1. veisu. 8.säv. Ir mossi
"Jakaantunut jakoi kahtia jakaantumattoman / ja aurinko näki sellaisen maan, jota ei ennen ollut
nähnyt. / Meri hukutti uhkaavan vihollisen, / mutta Israel riensi turvaan jalankäymätöntä maata
pitkin. / Sen tähden se huusi: / Veisatkaamme Herralle, // sillä Hän on suuresti ylistetty!"
Troparit
Autuas Eusebios, Sinä säteilet korkeinta valkeutta luettuna pappien kuoroihin kaunistuksenasi
marttyyrikunnia. Varjele Kristusta rukoilemalla meitä, jotka vietämme uskolla muistoasi.
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Nuoruudesta asti palaen Kristuksen rakkautta Sinä, autuas pyhittäjä, alistit lihasi sielun pyhitetyille
voimille ja osoittautuneena pyhitetyksi astiaksi paimensit kansaa pyhästi armon mirhan
voitelemana.
Viisas ja suuri Eusebios, Sinä meidän sydämemme valistaja, Henki asetti Sinut esipaimeneksi ja
valistavilla sanoillasi Sinä hajotit harhaoppisten pimeyden. Selvästi Sinä näytit oikean polun niille,
jotka pyhästi sille astuivat.
J umalansynnyttäjän tropari
Puhdas ja siunattu Jumalansynnyttäjä, siunaa nyt meitä, jotka siunaamme Sinua, taluta meidät
hyville porteille, täytä jumalallisilla hyveillä ja vahvista meidät veisaamaan: Veisatkaamme
Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty!
3. veisu. Ir mossi
"Herra, istuta Sinun pelkosi palvelijasi sydämeen / ja vahvista meitä, // jotka totuudessa huudamme
Sinua avuksi."
Troparit
Sinä olit sävyisä ja pahuudeton, nöyrä ja kohtuullinen, täynnä jumalallista rakkautta, ja lopulta Sinä
sait kaunistukseksesi marttyyriseppeleen.
Pyhitetty Eusebios, säteillen verivaatteessasi Sinä riensit ylös pyhimpään pyhien kunnian kirkkaasti
seppelöimänä.
Nuhdellessasi Areioksen kannattajia Sinä, autuas, kestit vainoja ja väkivaltaisen kuoleman. Sen
tähden Sinä tulit otolliseksi saamaan kuolemattoman kunnian.
J umalansynnyttäjän tropari
Pyhä Neitsytäiti, Sinä piispojen kunnia, Isän tahdosta Sinä synnytit Sanan Hengen varjoamana. Sen
tähden me ylistämme Sinua veisuin.
Irmossi
"Herra, istuta Sinun pelkosi palvelijasi sydämeen / ja vahvista meitä, // jotka totuudessa huudamme
Sinua avuksi."
Katismatropari, 4.säv.
Autuas Eusebios, / kirkastettuasi elämäsi ihanin hyvein Sinun valittiin paimeneksi ja puhtaaksi
piispaksi. / Kaunistettuasi itsesi marttyyriverellä / Sinä siirryit ylhäisten, aineettomien joukkojen
keskuuteen. // Isä, rukoile heidän kanssansa Kristusta meidän puolestamme.
J umalansynnyttäjän tropari, 4.säv.
Sinä olet Sinuun luottavien häpeään joutumaton toivo, / Sinä ainoa, joka olet yliluonnollisesti
synnyttänyt lihassa Kristuksen, meidän Jumalamme. / Rukoile Häntä pyhien apostolien kanssa, /
että Hän antaisi maailmalle armahduksen ja rauhan // ja meille kaikille ennen loppua elämän
oikaisun.
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Tai kärsimystropari J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Oi nuhteeton Neitsyt, Kristus Jumalan Äiti, / miekka lävisti pyhän sielusi, / kun näit Poikasi ja
Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. / Oi siunattu, älä lakkaa rukoilemasta, // että Hän antaisi
meille rikkomusten anteeksiannon lahjan.
4. veisu. Ir mossi
"Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, / että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta vuoresta /
 ainoasta Jumalansynnyttäjästä //  peloissaan kiitti voimaasi."
Troparit
Maukkaan opetuksesi suolalla Sinä, viisas, pysäytit eksytyksen mädännäisyyden ja harhaopin pahaa
uskoa sairastavat Sinä, autuas Eusebios, teit terveiksi.
Paimen ja marttyyri, Sinä piispojen kaunistus, Sinä ohjasit kansan pelastuksen satamaan hukuttaen
veritulvaasi areiolaisen uskottomuuden.
Sinä, autuas, koitit kirkkaana tähtenä maailmaan valistaen pyhitettyjen oppien valkeudella
oikeauskoisten mielet. Sen tähden me uskolla ylistämme Sinua autuaaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Suullani, kielelläni ja sydämelläni minä tunnustan Sinut, puhdas, Luojan Äidiksi ja rukoilen Sinua:
Valista rikkomusten pimentämä sieluni.
5. veisu. Ir mossi
"Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut / tietämättömyyden yössä olleet maanääret, / valaise
minuakin // ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra."
Troparit
Opetuksillasi Sinä, autuas, vahvistit oikeauskoisten mielen ja kestit jumalisuuden tähden
karkotuksia.
Me tunnemme Sinut, viisas piispa, oikeauskoisuuden pylvääksi, parannusten lähteeksi ja kirkon
perustukseksi.
Kun Sinä vahvistit lakia rikkovat jumalalliseen lakiin, rikollinen käsi tuotti Sinulle
epäoikeudenmukaisen kuoleman.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä tulit jumalallista lamppua kantavan lampunjalkana valistamaan kaikki
maan ääret.
6. veisu. Ir mossi
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"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
Eusebios, Sinä jumalisten sortumaton ja vahva muuri, Sinä saarnasit Isän kanssa yhtä aluttomasta ja
yksiolennollisesta Sanasta, Vapahtajasta, ja hävitit Areioksen inhottavan hulluuden turhanaikaiset
ajatukset.
Autuas isä Eusebios, värjättyäsi itsellesi puhtaan veresi vuodatuksella kuninkaallisen purppuran
Sinä astuit ilolla jumalalliseen valtakuntaan aikakausien Kuninkaan eteen.
Eusebios, Sinä osoittauduit ruusuksi, tuoksuvaksi liljaksi, paratiisiksi, jonka keskellä on elämän
puu, kaikkien istuttaja ja Herra, ja nyt Sinä täytät meidät jumalallisen Hengen tuoksulla.
J umalansynnyttäjän tropari
Kun Jumalaa julistavat profeetat käsittivät Sinun salaisuutesi syvyyden, oi Neitsyt, he ennustivat
siitä selvästi jumalallisin arvoituksin ja jumalallisin ennustuksin, sillä Sinä, puhdas, annoit
käsittämättömästi ruumiin Isän Sanalle.
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."
Synaksario
Saman kuun 22. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Eusebiosta, Samosatan piispaa.
Säkeitä
Herran marttyyri Eusebios, kattotiili tuli Sinun päähäsi seppeleeksi.
Kahdentenakymmenentenä toisena murskattiin Eusebioksen pää.
Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Zenonia ja Zenasta.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit / ja muuttivat tulen viileydeksi
huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!"
Troparit
Viettäen aikasi veisuin ja rukouksin Sinä, piispa, nukutit himot ja osoittauduit meidän uskovaisten
valppaaksi vartijaksi, kun me hartaasti ylistämme Sinua veisuin ja vietämme muistojuhlaasi.
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Marttyyriksi ja piispaksi osoittautuneena Sinä sait jumalisesti periä taivaallisen ja seisot nyt Luojan
valtaistuimen edessä huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!
Sinä kirkon valistaja, piispojen kaunistus ja taistelijain ihanuus, koitit aamun tavoin saarnaten Isän
ennen aamutähteä loistaneesta Jeesuksesta Kristuksesta.
J umalansynnyttäjän tropari
Synnytykselläsi Sinä, Neitsyt, uudistit ihmeellisesti luonnon lait ja muovasit uudelleen meidät, jotka
kauhea rikkomus oli turmellut. Sen tähden me ylistämme Sinua velvollisuutemme mukaan.
8. veisu. Ir mossi
"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan:
/ Kiittäkää, Herran teot, Herraa, // ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"
Troparit
Pyhitetty saarnaaja Eusebios, rukoile piispana ja marttyyrina piispojen ja marttyyrien kanssa
kaikkien Vapahtajaa, että me saisimme armon.
Menestyneenä hyvässä omassa tunnossa ja sanojesi sauvalla Sinä, autuas, johdit pyhitettyä laumaasi
ja karkotit harhaopin pedot.
Eusebios, Sinä nuhtelit petoksen juovuttamia turhanaikaisia harhaoppisia ja he surmasivat Sinut
vahvasti taisteltuasi.
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalallista korkeutta ylempänä Sinä, veisuin ylistettävä, synnytit korkeimman Sanan, joka ylensi
maasta ihmisten langenneen olemuksen.
Irmossi
"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset / polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan:
/ Kiittäkää, Herran teot, Herraa, // ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"
9. veisu. Ir mossi
"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, / oi puhdas Neitsyt, / tunnustamme Sinut totiseksi
Jumalansynnyttäjäksi // ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme."
Troparit
Isä, Sinun suotiin nähdä pyhitetyn sielusi kaukaa toivoma ja iloiten Sinä pääsit asumaan illattomaan
valkeuteen.
Autuas Eusebios, Sinä osoittauduit ihanaksi jumalallisessa julistuksessa, hyvissä teoissa ja taistojen
kallisarvoisessa kirkkaudessa.
Kokoontukaamme iloiten kuoroon ylistämään pyhitettyä Eusebiosta, jonka kaunistuksena on ihana
jumalisuus.
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Eusebios, Sinun arkkusi levittää parannusten armoa ja Sinun pyhä muistosi valistaa suuren auringon
tavoin maailman.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi hyvyyttä rakastava Neitsyt, tee hyväksi synnin pahentama sieluni, Sinä joka synnytit ylen hyvän
Sanan.
Irmossi
"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, / oi puhdas Neitsyt, / tunnustamme Sinut totiseksi
Jumalansynnyttäjäksi // ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme."
Loput tavan mukaisesti, ja päätös.
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