
Elokuun 11 

Pyhän marttyyri Euploksen muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 6.säv. 

Ottaen säälistä ensimmäisen ihmisen, Adamin muodon | Sinä, Kristus, ilmestyit uutena adamina 
Neitseestä. | Taborilla Sinä, minun Vapahtajani, || kirkastuit paljastaen jumaluutesi. 

Armon ja lain ensimmäiset hämmästyivät | nähdessään Sinun kirkastumisesi, Kristus, Taborin 
vuorella. | Heidän kanssansa me kumarramme Sinua || ynnä Isääsi ja Henkeä. 

Sinun kirkastuessasi, Kristus, | luomakuntaa kirkastuu. | Sen saivat nähdä jumalalliset apostolit, 
Mooses ja Elia Taborilla, || kun Sinä säteilit sanomattomasti aurinkoa kirkkaammin. 

Pyhän stikiirat, 1.säv. 

Autuas, miehuullinen Euplos, | Sinä kukistit raivoisan vihollisen juonet | väkevästi taistellessasi sitä 
vastaan | ja pyhityit Kristuksen, Luojasi, puhtaaksi ja otolliseksi uhriksi Kristukselle, | Luojallesi, 
kaikkien hallitsijalle, || jonka kanssa saat iloita iankaikkisesti. 

Autuas Euplos, | Kristuksen risti sielusi aistien suojana Sinä kävit kärsivällisesti ja vapaaehtoisesti 
vihollista vastaan. | Saatuasi siitä selvän voiton Sinä hallitset nyt kaikkien hallitsijan kanssa ||  
iloiten iankaikkisesti. 

Autuas Euplos, | Kristus opettajanasi Sinä ylenkatsoit aineellista. | Hänen tähtensä Sinä, marttyyri, 
annoit vainoojan ruoskia ruumistasi ja kestit veresi vuotamiseen asti. | Sen tähden Valtias, 
Vapahtaja ja Herra || kaunisti Sinut voiton seppeleellä. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Muinoin synkeä ja utuinen vuori muuttui pyhäksi, | kun jalkasi astuivat sille, oi Herra, | sillä 
peljättävä kirkastumisesi ilmaisi iankaikkisuudesta asti kätkettynä olleen salaisuuden Pietarille, 
Johannekselle ja Jaakobille. | He eivät kestäneet katsella kasvojesi kirkkautta eivätkä vaatteittesi 
loistavuutta, | vaan lankesivat kasvoilleen maahan. | Hämmästyksen vallassa he näkivät Sinun 
keskustelevan Mooseksen ja Elian kanssa ja ihmettelivät, | mikä Sinua odotti. | Isän ääni todista 
Sinusta lausuen: | "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt. || Kuulkaa Häntä, 
sillä Hän antaa maailmalle suuren armon." 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Haluten parantaa Adamista syntyneen luonnon | Sinä, Kristus, nousit nyt Taborin vuorelle || ja 
paljastit salaisuuksien palvelijoille jumaluutesi. 

Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä 
siinä on. 

Kun Sinä, Vapahtaja, | säteilit Taborin vuorella jumalallisen kunniasi sanomatonta, kolminaista 
valkeutta, || Sinä kirkastit koko maailman. 
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Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi. 

Kun opetuslapset äkkiä näkivät asusi | ja koko muotosi muuttumisen, oi Sana, || he lankesivat 
maahan kasvoilleen. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Oi Vapahtaja, kirkastuessasi korkealla vuorella Sinä loistit kunniassasi rakkaimpien opetuslastesi 
edessä | ja osoitit siten, että hyveitten korkeudessa loistavat tulevat otollisiksi myös jumalalliseen 
kirkkauteen. | Ja Kristuksen kanssa keskustelevat Mooses ja Elia osoittivat, että Hän on elävien ja 
kuolleitten Herra | ja muinoin lain ja profeettain kautta puhunut Jumala. | Valoisasta pilvestä 
kaikunut Isän äänikin todista Hänestä lausuen: | "Kuulkaa Häntä, joka ristillään vangitsi tuonelan || 
ja kuolemallaan lahjoitti kuolleille iankaikkisen elämän." 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Herran ylen kirkas juhla on koittanut. | Tulkaa kaikki, hengellisesti puhdistautuen || nouskaamme 
Taborin vuorelle näkemään Kristusta. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 5.säv. 

Isän ja Hengen kanssa yksiarvoinen Sana | tuli lihaksi Neitseestä meidän pelastukseksemme | ja eli 
maan päällä olevien kanssa, niin kuin on kirjoitettu. | Noustuaan Taborille valittujen opetuslasten 
kanssa hän kirkastui kunniakkaasti. || Sen tähden me ylistämme veisuin Hänen jumalallista ja pyhää 
alentumistansa. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Sitten juhlan ensimmäinen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän hartaasti 
kuulua Euplosta. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Oi Neitseestä syntynyt, | minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, || että kuoletettuani oman tahtoni voisin puhtauden 
harpulla soittaa Sinulle voittovirren." 

Troparit 

Purjehtien ristin aseen avulla Sinä, kunniakas, pääsit elämän satamaan. Siellä valkeudesta 
iloitessasi tyynnytä minun sydämeni kuohuva aallokko, että voisin tyynesti ylistää Sinun muistoasi. 

Viisas Euplos, Sinä koitit kirkon puhtaalle taivaalle kirkkaana tähtenä valistamaan hyveitten sätein 
uskovaisia. Hengen voimalla Sinä karkotit pahojen henkien synkeyden. 

2



Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä, viisas ja kunniakas, julistit urhein mielin Jumalasta 
syntynyttä Jumalaa, joka vapaaehtoisesti kärsin ristin ja kuolemallaan teki lopun kuolemasta. 

Innostukoon jokainen suu ylistämään Sinua, jumalankantaja, Sinä Kristuksen urhea taistelija, sillä 
jumalallisilla opetuksillasi Sinä tempasit vihollisen suusta kaikki, jotka kuuliaisesti ottivat sanasi 
vastaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kirkastettuaan peljättävällä alas tulemisellansa Sinun valoisan kohtusi, oi puhdas, Kristus koitti 
maailmassa oleville hajottaen monijumalisuuden iltausvan ja valistaen maailman ääret. 

3. veisu. Irmossi

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt | ja monilapsinen synagooga on heikoksi 
tullut, | huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!" 

Troparit 

Autuaaksi ylistettävä Euplos, omasta tahdostasi Sinä antauduit karitsan tavoin teurastettavaksi 
Kristuksen tähden, joka tuli vapaaehtoisesti köyhäksi ja teuraaksi. 

Sinut, autuas, kannettiin nuhteettoman uhrina, tuoksuvana uhrilahjana ja täydellisenä antina 
jumalalle ja riemuiten Sinä veisasit: Pyhä olet Sinä, Herra. 

Evankeliumin lakien vahvistamana Sinä, Jumalassa viisas, seisoit rikollisten miesten keskellä 
huutaen selvästi: Pyytämättä olen tullut nuhtelemaan näiden jumalattomuutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi puhdas, asunut Jumala ei järkyttänyt mitenkään neitseytesi salpoja. Rukoile hartaasti, 
että Hän vahvistaisi kaikkia ylistystäsi veisaavia. 

Irmossi 

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt | ja monilapsinen synagooga on heikoksi 
tullut, | huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!" 

Pyhän katismatropari, 1.säv. 

Kantaen käsissäsi Kristuksen lakeja Sinä asetuit kilpakentällä vihollisien eteen huutaen: | Olen 
tullut omasta halustani taistellakseni voimallisesti. | Niin Sinä iloiten taivutit pääsi, || otit vastaan 
miekan iskun ja päätit tiesi. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Kirkastuessasi jumalallisen valkeutesi lähestymättömällä kunnialla Sinä, Jeesus, | säteilit 
jumalallisille opetuslapsille Johannekselle, Pietarille ja Jaakobille. | Sinä hämmästytit heidät 
jumalallisella armolla, | sillä he kuulivat Isän äänen todistavan Sinut rakkaaksi Pojaksensa, | ja 
näkivät kasvojesi peljättävän kunnia. | Oi Vapahtaja, joka haluat kaikkien pelastuvat, || valaise 
meidänkin sielumme. 
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4. veisu. Irmossi

"Sinä, oi Laupias, | nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan | ja kansat 
alistuivat, || sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni." 

Troparit 

Sinä, Euplos, osoittauduit totisesti pyhän Kolminaisuuden eläväksi temppeliksi ja hajoitit maahan 
epäjumalien temppeleitä uskon aseella. 

Autuas Euplos, nauttien jumalallisesta kauneudesta Sinä ylenkatsoit äärettömien kidutusten tuskat 
ja taistelit iloiten. 
Nöyryytettynä Sinä, Jumalassa viisas marttyyri, nöyryytit murhaajan korskean sydämen ja nousit 
ihmiset ylentäneen tykö. 

Palaen Herran rakkautta Sinä, marttyyri, poltit totisesti kaiken eksytyksen ja kävit auliisti 
marttyyriuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kansasi rikkaat kulkevat edelläsi, oi Neitsyt, joka synnytit kaikki jumalallisella tiedolla 
rikastuttaneen Kristuksen, meidän Jumalamme. 

5. veisu. Irmossi

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, | jumaluuden loiste Isän 
kunniassa." 

Troparit 

Täysin jumalallisen pyrkimyksesi kirkastamana ja miehuuden vahvistamana Sinä, erinomainen, 
ryntäsit luottavaisena kuin leijona kilpakentälle ja sait voiton jumalattomuudesta. 

Kunniakas marttyyri, Lunastaja antoi Sinulle murheettoman elämän, kun Sinä kestit Hänen tähtensä 
karvaan kuoleman, ja liitti Sinut voittajana marttyyrien kuoroihin. 

Sinä, pyhittäjä, taivutit auliisti kaulasi ja kun pääsi katkaistiin, Sinä liityit entistä selvemmin ja 
puhtaammin kristukseen päästen nauttimaan jumaloitumisesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhä Neitsytäiti, Sinä olet totisesti enkeleitä korkeampi synnytettyäsi enkelten Luojan, joka on 
antanut kunnian pyhille marttyyreille. 

6. veisu. Irmossi

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta." 
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Troparit 

Verta vuotaen Sinä, Jumalassa viisas Euplos, tulit kilpasi asettajan eteen ja sait iloiten Häneltä 
voiton seppeleet. 

Miehuullisesti Sinä, pyhittäjä Euplos, seisot tuomioistuimen edessä pitäen sylissäsi Herran lakeja ja 
selvästi ja auliisti nuhdellen rikollisia. 

Säikkymättä kidutusten paljoutta, pelkäämättä miekkaa Sinä julistit jumalisesti totuutta 
tuomioistuinten edessä ja surmasit eksytyksen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi outoa ihmettä: Kuinka Sinä synnytit miehestä mitään tietämättä? Kuinka Sinä, Neitsytäiti, imetät 
maiden totista antajaa ja koko luomakunnan ravitsijaa? 

Irmossi 

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, | johdata minun elämäni pois turmiosta." 

Synaksario 

Saman kuun 11:ntenä päivänä muistelemme pyhää suurmarttyyri Euplos diakonia. 

Säkeitä 

Asunsa puolesta leviitta Euplos oli kunnioitettava, ja miekan kautta totisesti väkevä asemies. 

Leikkaava miekka haavoitti Euploksen yhdentenätoista. 

Samana päivänä muistelemme ylen pyhän Valtiattaremme Jumalansynnyttäjän, Armollisen, 
kunnianarvoisan ja ihana huoneen ja jumalallisen temppelin vihkimistä. 

Samana päivänä kertomus Herramme, Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen käsittä 
tehdystä ikonista. 

Muistelemme pyhiä marttyyreja Neofytosta, Zenonia, Daiosta, Markosta, Makariosta ja Daianosta, 
jotka kuolivat tulessa. 

Pyhittäjä Passarion pääsi rauhassa loppuun. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista Baabelissa teki tyhjäksi hirmuvaltiaan käskyn | ja liekkien keskeltä huusi: | 
Kiitetty olet Sinä, Herra, || meidän isiemme Jumala!" 
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Troparit 

Oi autuas, maahan tihkunut veresi sammutti eksytyksen rovion ja kasteli runsaasti Kristuksen 
kirkon, joka hartaasti veisaa ylistystäsi. 

Viisas Euplos, urheamielisenä ja ajatuksiltasi järkkymättömänä Sinä järkytit eksytyksen tolaltaan ja 
nuhtelit valheen päämiehiä valheettomilla opetuksilla. 

Kristuksen autuas marttyyri Euplos, Sinulle avautui paratiisin portti nähdessään Sinut jumalallisen 
kärsimyksen ja voiton kruunun kaunistamaksi. 

Sielusi jumalallisen hiilen puhdistamana Sinä sammutit monijumalaisuuden hiilet huutaen: Kiitetty 
olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, kuvataksensa Sinun jumalallista kohtuasi Persian pätsi pelasti nuorukaiset 
palamattomina, heidän huutaessaan: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: | Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

Troparit 

Sinun jäännöksesi puhdistavat kaikkinaiset sairaudet ja karkottavat hirveät henget. Sitä 
ympäröidessämme me huudamme: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Autuas leviitta Euplos, Sinä pyhien enkelten seuralainen, uskovaisten joukko riemuitse saatuaan 
Sinut välimieheksi, hartaaksi esirukoilijaksi ja puolustajaksi Kristuksen eteen. 

Ihmiset, kokoontukaa ammentamaan sairauksien hyvää parannusta marttyyrin arkusta ja huutakaa 
uskolla: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas ja viaton, tulit kaikkea enkeli-ihanuutta ihanammaksi, kun synnytit ihmisten ja 
enkelten Luojan. Hänelle me veisaamme: Herran teot, kiittäkää Herraa. 

Irmossi 

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: | Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, 
| synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 
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Troparit 

Sinä, autuas, tulit otolliseksi näkemään kauan kaipaamasi. Sinä, ylistettävä leviitta Euplos, saavutit 
toiveesi päästyäsi halatun huipulle, selvästi rakkautesi kohteeseen. 

Autuas Euplos, Sinä marttyyrien huippu, risti valtikkana kädessäsi ja oman veresi purppuroimaan 
vaatteeseen pukeutuneena Sinä seisot nyt Kristus Kuninkaan edessä. 

Tänään Katanen kunnianarvoisa äitikaupunki viettää juhlaa saatuaan Sinut suojelijakseen. Kaikkien 
maakuntien ja kaupunkien kanssa se viettää jumalallisen taistelusi muistojuhlaa, ja Sinä varjelet sitä 
rukouksillasi. 

Autuas marttyyri, selvästi Sinä tulit valonkirkkaaksi auringoksi ja pääsit asumaan valkeuteen 
jumalallisen osallisuuden jumaloittamana. Nyt Sinä, autuas, valistat ne, jotka veisuin ylistävät 
valoisaa taisteluasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Valista sieluni Sinussa olevan valon säteillä, oi Jumalan Morsian! Nosta ylös minut, joka makaan 
kadotuksen syvyydessä, ja sorra alas viholliset, jotka aina ahdistavat sydäntäni ja ajavat minua 
himoihin! 
Irmossi 

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, 
| synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Pyhä taistelija, marttyyri Euplos, | kokonaan kaikkivaltiaaseen Jumalaan nojautuen ja hänen 
salamiaan säteillessäsi muista meitä, | jotka vietämme valoisaa muistoasi || ja kunnioitamme Sinua 
Kristuksen salaisuuksien palvelijana. 

Ja juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Oi Sana, aluttoman Isän valkeuden muuttumaton valo! | Tänään me olemme nähneet Taborilla 
tapahtuneessa kirkastumisessasi Isän ja Hengen valkeutena, || joka valaisee koko luomakunnan. 

Kiitosstikiirat, 2.säv. 

Iloitkaa, te kolme jumalallista apostolia, | sillä te näitte Taborin vuorella || yhden Kolminaisuudesta 
olemuksessansa. 

Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä siinä 
on. 

Hyvä, sinä ennen synkeä Tabor, | sillä sinulle suotiin aineellisen auringon sijasta || ylhäisen 
kirkkauden valkeus. 
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Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi.

Nähdessään Sinun kasvojesi valkeuden, oi Vapahtaja, | opetuslapset eivät kestäneet kirkkautta || 
vaan lankesivat äkkiä maahan. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Mooses ja Elia näkivät Taborilla || Neitseestä ihmisten lunastukseksi lihaksi tulleen Jumalan. 

Palveluksen loppu tavan mukaisesti, ja päätös. 
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