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Toukokuun 28. 
Pyhän marttyyri Eutykheen tai 

Eutykhion, Melitinen piispan muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Jumalassa viisas Eutykhios, | viisaitten sanojesi jäntein Sinä kuristit järjettömät ja sait autuaan lopun 
vesien hukuttamana | samalla hukuttaen niihin lihattoman lohikäärmeen. || Rukoile siis, että meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Osoittauduttuasi armossa taistelijoitten ihanaksi kaunistukseksi | Sinä siirryit riemuiten 
ylimaalliseen | totisesti seisomaan kaikkien Kuninkaan edessä kaikkien pyhien voimien kanssa. || 
Rukoile heidän kanssansa, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Ylistettävä marttyyri, | loistavasti iloiten me tervehdimme jäännöksiäsi ja ammennamme 
parannusten armoa, | rakkaudella me Sinua ylistämme ja hartaalla uskolla pyydämme: || Rukoile 
Kristusta, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa 
koit hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit 
uskosi tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Eutykhios, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme.

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Marttyyri, minä ylistän jumalallisia tapojasi. Josefin runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv. 

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä" 

Troparit 

Eutykhios, laiduntaessasi nyt jumalallisten voimien kanssa ja seistessäsi armon valtaistuimen 
edessä, valista jumalallisella välitykselläsi valoisaa muistoasi kunnioittavat. 

Autuas, ihailtava Eutykhios, elettyäsi pyhästi ja saatuasi tarkan opetuksen Kristuksen apostoleilta 
Sinä saavutit täyden iän ja taistelit loistavasti. 
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Autuas Eutykhios, iloiten Sinä astuit marttyyriuden kilpakentälle ja halasit elämän tuottavaa 
kuolemaa, ja mereen hukutettuna Sinä hukutit vihollisten kymmentuhantiset joukot. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Tultuaan Sinusta, nuhteettomasti maailmaan lihan muodossa ihmisiä rakastava pelasti kadotetun ja 
eksytykseen ajautuneen maailman. Sen tähden me kunnioitamme ja ylistämme Sinua autuaaksi. 

3. veisu. Irmossi

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet."

Troparit 

Tavattuasi Sanan palvelijat Sinä sait ottaa sydämeesi kaiken hyvyyden kylvön, Hengen siemenen, ja 
jumalisesti sinä kasvatit satakertaisen tähkän. 

Autuas Eutykhios, selvästi palaen jumaluuden aineetonta tulta Sinä poltit aineen tavoin 
jumalattomuuden ja taistelit pyhästi. Sen tähden me uskolla ylistämme Sinua. 

Sielultasi ja sydämeltäsi liittyneenä Sanan pyhiin palvelijoihin Sinä, Eutykhios, vietit pyhästi 
elämäsi ja pääsit loistavasti asumaan pyhien kirkkauteen. 

Autuas, viisas Eutykhios, vuodattaen loppusi jälkeen parannuksia Sinä jumalallisen Hengen armolla 
karkotat henkiä ja puhdistat lihan sairauksia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minä rukoilen Sinua, hyvä Jumalansynnyttäjä: Hajota minun mieleni pimeys Sinussa asustaneen 
valkeudella ja rukoile, että voisin parantua katumuselämässä uskolla ylistääkseni Sinua. 

Irmossi 

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Katismatropari, 4.säv. 

Viisas marttyyri Eutykhios, | käytyäsi hyvin loppuun taistosi Sinä sait kaikkien Jumalalta 
palkinnoksi ihmeet. | Sen tähden me olemme kokoontuneet velvollisuutemme mukaisesti Sinua 
kunnioittamaan | ja kumartamaan uskolla jäännöstesi arkkua, || joka antaa meille runsasta armoa ja 
laupeutta.

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Profeetta Habakuk katsellessaan hengessään | Jumalan käsittämätöntä päätöstä Sinun, kaikkein 
Korkeimman, | lihaksitulemisesta Neitseestä huudahti: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!"
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Troparit 

Me ylistämme veisuin Sinua, kunniakas Eutykhios, hengellisen viinipuun rypäleenä, sillä totisesti 
Sinusta virtaa meille katumuksen jumalallista viiniä.

Marttyyri Eutykhios, suuren auringon tavoin Sinä valistat taistojesi koitossa koko maailman ja 
hajotat totisesti armossa meidän sielujemme pimeyden. 

Iloitkaamme tänään, taistelijan muistopäivänä, hengellisesti karkeloiden ja huutakaamme hänelle: 
Oi suurmarttyyri, rukoile kaikille rikkomuksen anteeksi antamista. 

Kaikki voimallisen voiman vahvistamana Sinä, Herran marttyyri, sai miehuullisesti voiton pahojen 
henkien kaikista joukoista, ja kukistettuasi ne sait katoamattomuuden seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, Jumalan Morsian, profeetoista suurin ennusti Sinusta kirjana, johon Isän 
sormella on kirjoitettu Sana, ja Hän kirjoittaa uskovaiset elämän kirjaan. 

5. veisu. Irmossi

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan  
kaikille, jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Autuas, Jumalan autuuttama Eutykhios, Sinä kohosit pyhitetyn marttyyriuden kultasiivin Herran 
tykö ja pääsit lepoon jumalallisiin majoihin luettuna nyt maineikkaitten taistelijoitten joukkoon. 

Ymmärtäväisesti seuraten ristille vapaaehtoisesti kätensä levittäneen esikuvaa Sinä, pyhittäjä, 
annoit sitoa kätesi nahkaan kiedottuna, Sinut heitettiin syvyyteen ja siellä Sinä sait autuaan lopun. 

Viisas, kunniakas marttyyri, tunnettu on Sinun vaelluksesi vedessä, sillä niin saavuttaen 
täydellisyyden Sinä ymmärtäväisesti hukutit viettelevän hirmuvaltiaan sotajoukkoineen. Sen tähden 
me hartaasti kunnioitamme ja ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Himojen ja ajatusten kuolettamana minä turvaan Sinun laupeuteesi, nuhteeton Valtiatar, ja 
kiiruhdan hartaaseen suojaasi ja apuusi. Oi ainoa elämän synnyttäjä, tee minut eläväksi ja pelasta 
minut! 

6. veisu. Irmossi

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 
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Troparit 

Marttyyri Eutykhios, saatuasi ihmeitten lahjan Sinä parannat sielujen sairaudet ja lääkitse taudit, kun 
me uskolla kiiruhdamme suojaasi. 

Täynnä jumalallista uskoa ja armoa Sinä, kunniakas, julistit apostolien kanssa pelastuksen sanaa ja 
hajotit jumalattomuuden syvän pimeyden.

Julistaessasi pyhästi alutonta Sanaa Sinut, Eutykhios, suljettiin nahkaan ikään kuin astiaan ja 
heitettiin syvyyteen, ja niin Sinä riensit pelastuksen satamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin minä ylistän Sinua, veisuin ylistettävää, ja kunnioitan puhdasta suuruuttasi. Päästä minut 
hirveästi, iankaikkisesta tuomiosta lakkaamatta rukoillen Poikaasi. 

Irmossi 

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Juhlan kontakki 

Synaksario 

Saman kuun 28. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Eutykhesta, Melitinen piispaa. 

Säkeitä 

Kuinka onnekas olikaan osasi, Eutykhes, sillä Sinä sait jumalallisen perinnön. 

Kahdentenakymmenentenä kahdeksantena Eutykhes vietiin täältä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Helikonista. 

Säkeitä 

Kun Helikoniksen pää katkaistiin, ei hän päässyt Helikonin, vaan Edenin nautintoon. 

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

7. veisu. Irmossi

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Osoittaen vakaata kestävyyttä Sinä, marttyyri Eutykhios, saatoit miehuullisesti häpeään 
kreikkalaisten viisaat veisaten Hengessä: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja 
Jumala.
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Kun Sinä, Eutykhios, sait Sanan opetuslapset opettajiksesi, Sinä taivutit kuuliaisena Jumalalle 
korvasi sanat ja ymmärryksen ylittävän edessä ja huusit: Kiitetty olet Sinä, yli kaiken ylistetty 
isiemme Herra ja Jumala. 

Saatuasi sydämeesi Hengen totisen elämän virran Sinä, Eutykhios, kuivatit eksytyksen sameat virrat  
ja vuodatat nyt parannusten vettä luoksesi uskolla tuleville. 

Jumalansynnyttäjän tropariPoika, joka käsittämättömästi istuu Isän helmassa, asettui pienokaisena 
Sinun helmoihisi, oi puhdas, kutsuakseen jälleen meidät, jotka Hänelle huudamme: Kiitetty olet 
Sinä, yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Puhuessaan paljon tyhjää Sinua vastaan, Jumalan autuuttama marttyyri Eutykhios, eksyttäjät 
joutuivat häpeään, sillä he kohdistivat nuhteita Sinuun, joka olit säilyttänyt sielusi nuhteettomana ja 
veisasit: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Kunniakas eutykhios, Hengen valkeuden kirkastama mielesi säilyi osattomana eksytyksen 
mustuudesta kohotessaan jatkuvassa pyrkimyksessä kohti Jumalaa, ja Sinä huusit: Herran luodut, 
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Autuas, suuri taistelija Eutykhios, veisuin me ylistämme tuskiasi, jumalallista intoasi ja urotekojasi, 
joiden kautta Sinä kukistit vihollisen juonet ja sait turmeluksettomuuden seppeleen taistojen 
asettajalta ja kaikkien Kuninkaalta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan armoittama Neitsyt, synnytykselläsi Sinä yhdistit muinoin eroon joutuneet. Sen tähden 
me ylistämme Sinua autuaaksi kaiken hyvän alkusyynä ja huudamme vilpittömin sieluin: Herran 
luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin   pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse autuain,  
puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!" 
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Troparit 

Katso, Kristuksen taistelijan juhla on koittanut kirkkaana. Rientäkäämme siis kaikki kokoon 
ylistääksemme uskolla ja hartaudella hänen ihmeitään ja pyhitettyjä taistojaan, jotka osoittivat hänet 
totisesti maanpäälliseksi enkeliksi ja taivaalliseksi ihmiseksi. 

Sinä, autuas, annoit sielusi Jumalalle uhrilahjana. Vesien keskellä Sinä sait jumalallisen lopun, 
mutta pääsit asumaan nautinnon tulvavirran äärelle hyvän osallisuuden jumaloittaman ja täynnä 
iankaikkista valkeutta.

Jumalassa viisas, ihailtava marttyyri, Sinä taistelijoitten suuri kulmakivi ja kaikkien enkelten 
seuralainen, Sinä olet niiden uskovaisten tuki, jotka tervehtivät jumalallisia jäännöksiäsi ja alati 
viettävät jumalallista muistojuhlaasi. 

Kansa on tänään kokoontunut veisuin ylistämään saavutuksiasi ja urotekojasi, kilvoitustasi ja  
taistojasi. Oi suuri marttyyri Eutykhios, päästä se rukouksillasi kaikesta ahdistuksesta ja 
jumalattomien raakalaisten tuhosta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, valista minun sieluni silmät, laannuta pahojen henkien kiusan nostattama aallokko ja 
ohjaa ahtautunut mieleni Kristuksen käskyjen tielle, että voisin aina uskolla ylistää Sinua autuaaksi. 

Irmossi 

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin   pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse autuain,  
puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!" 

Juhlan eksapostilario 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 




