
Elokuun 24 
Muistelemme pyhää pappismarttyyri Eutykhesta, 

apostoli Johannes Teologin oppilasta. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Autuas marttyyri Eutykhes, | Sanan puhtaan opetuslapsen, teologisaarnaajan oppilaana | Sinä sait 
häneltä oppia tuntemaan kaikki pyhitetyt salaisuudet. | Sinä osoittauduit valkeudeksi ja valistat 
kaikki mielet Jumalan tuntemuksesi pyhitetyllä armolla. || Sen tähden me kunnioitamme pyhää 
muistoasi. 

Kärsivällisyyden vahvalla vivulla Sinä tuhosit eksytyksen linnoituksen. | Sinä kestit kahleet ja 
autuaan kuoleman. | Niin Sinä saavutit kuolemattomuuden ja elät nyt marttyyrikuorojen ja 
enkelijoukkojen kanssa | selvästi osallisena paremmasta || ja ihanasti ja täydellisesti jumaloituneena. 

Vankilaan suljettuna Sinä, autuas, | sait elämän leipää taivaasta, | ja tuleen heitettynä Sinä säilyit 
palamatta. | Sinä kestit haavoja hirveästi silvottuna, | rukouksilla Sinä asetit petojen raivon, | miekka 
katkaisi Sinun pääsi ja veresi keventämänä || Sinä nousit taivaaseen ikään kuin jumalallisilla 
vaunuilla. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.

Tule, sieluni, huokaa, vuodata sydämestäsi kyynelvirtoja | ja huuda Neitseelle, meidän Jumalamme 
Äidille: | Oi puhdas, päästä armosi runsaudessa minut peljättävästä kadotuksesta | ja saata minut 
asumaan sinne, || missä on lepo, iankaikkinen ilo ja nautinto. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Lapseni, aurinko mustui ja kuu kietoi valonsa pimeään vaippaan, | maa järkkyi ja temppelisi 
esirippu repesi. | Lapseni, kuinka ei minun sisintäni ja silmiäni raastaisi? | Minä raavin kasvojani 
nähdessäni, kuinka Sinä, suloinen Vapahtajani, || kuolet epäoikeudenmukaisesti. 

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 Eutykhes, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme. 

Ehtoopalveluksen loppuosa, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan Eutykheksen 
jumalallisesta armosta. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren." 
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Troparit 

Ylistettävä marttyyri Eutykhes, Sinä osoittauduit apostolien ja marttyyrien asuinkumppaniksi ja 
olet aina täynnä jumalallista kirkkautta. Osoita meidätkin osallisiksi valkeudesta, kun me tänään 
vietämme puhdasta juhlaasi. 

Autuas Eutykhes, jumalisesti Sinä olit rakastetun opetuslapsen oppilaana, tarkoin Sinä seurasit 
hänen elämäntapaansa ja rakastit Herraa toteuttaen Hänen jumalallisia lakejansa, esikuvanasi 
Hänen kärsimyksensä. 

Kuuliaisena jumalallisella laille Sinä, autuas marttyyri, kuoletit lihan kilvoitusvaivoissa, etäännyit 
maailmasta ja asuit vuorilla. Niin Sinä puhdistit sielusi ja osoittauduit jumalalliseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinuun, Neitsyt, minä panen pelastukseni toivon. Pese minut puhtaaksi syntien saastasta ja puhdista 
minut, niin että voisin olla Poikasi mieleen ja toteuttaa Hänen pyhää tahtoansa. 

3. veisu. Irmossi

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Havaittuasi Paavalin ikään kuin kaikkiviisaan saarnan valkeutta säteileväksi auringoksi Sinä, autuas 
ja Jumalassa viisas, vaelsit hänen kanssansa valistan suuren tähden tavoin sydämet Hengessä. 

Lähtiessään jumalallisesti maan päältä teologien tukipylväs, opetuslasten huippu, Vapahtajan 
läheinen ystävä johannes uskoi Sinulle, autuas, Jumalan lauman paimentamisen. 

Sinä, autuas, seisoit ylen ihanana, kirkkaana ja täynnä jumalallista henkeä rikollisen tuomarin 
edessä, nuhtelit hänen jumalattomuuttaan ja tunnustit Kristuksen jumalallisen ihmiseksi tulemisen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä ainoa, joka selittämättömästi olet synnyttänyt ilon! Iloitse, Sinä Sanan vaunut ja pilvi! 
Iloitse, Sinä Jumalan valtaistuin, aviota tuntematon Neitsyt! Iloitse, Sinä pyhittäjien kunnia! Iloitse, 
Sinä marttyyrien kruunu! 

Irmossi 

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 3.säv. 

Sitä säteilit jumalantuntemisen valkeutta, | Sinä hajoitit monijumalaisuuden pimeyden ja marttyyrina 
Sinä kävit tiesi loppuun. | Sinä vuodatat parannusten armoa ja puhdistat Sinua lähestyvät 
sairauksista. | Oi kunniakas marttyyri, || rukoile että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, | Sinusta tuli Sanan asumus. | Puhdista 
minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, | ja anna minulle, oi 
puhdas, || esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Koko mieleltäsi Herran tykö siirtyneenä Sinä et tuntenut lyöntejä ja hirveitä iskuja joka puolelta. 
Sinä, ylistettävä ja Jumalassa viisas, täytit tuoksuvan suitsutuksen tavoin jumalallisen voiman 
tuoksulla läsnäolevat. 

Jumalassa viisas taistelijamarttyyri Eutykhes, Jumalan varjelemana Sinä sait näkyvästi ja iloiten 
ottaa vankilassa ollessasi vastaan taivaallisen leivän. Niin rohkaisi Sinua Jumala, ainoa kilvan 
asettaja, jonka jumalallinen kärsimys oli esikuvanasi. 

Sinä, viisas ja autuas, avasit Hengessä puhtaan suuri tuomioistuimien edessä ja selvitit totista 
kolminaisuususkoa. Epäjumalien eksytyksen ja hirmuvaltiaitten jumalattoman mielen Sinä paljastit. 

Autuas Eutykhes, ruumiin monenlaisten kidutusten jälkeen palaen jumalallista rakkautta Sinä astuit 
iloiten palavaan tuleen ankarasti tuomittuna, mutta et yhtään palanut, sillä Sinä sait taivaasta 
jumalallisen vilvoituksen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Yksin Sinä olet säilynyt Neitseenä naisten joukossa niin ennen synnytystä kuin sen jälkeenkin, sillä 
Jumala, joka selittämättömästi uudistaa luonnon, tuli Sinusta lihaksi, oi nuhteeton. Korkeudessa 
Hän on syntynyt ennen kaikkia aikoja ja maan päällä aikojen lopulla. 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen." 
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Troparit 

Oi paljon taistellut autuas Eutykhes, rikkautenasi jumalallinen sana Sinä jaoit sitä kaikille. Pappina 
Sinä paimensit Sinulle uskottua Kristuksen laumaa kehottaen, opettaen ja opastaen pelastukseen. 

Jumalallisen Hengen voimalla Sinä karistit pois sielun turmelevan eksytyksen, lähestyit Kristusta ja 
saatoit Hänen tykönsä marttyyrien joukon, joka pelastui jumalallisen puhtaan opetuksesi kautta 
uskoon tulleena, oi marttyyri Eutykhes, Sinä taistelijain kaunistus. 

Kuinka ihanat ovatkaan jalkasi, oi autuas marttyyri, jotka astuivat jumalallisen marttyyriuden 
polkua. Sitä hyvin käytyään ne päätyivät taivaallisen valtakunnan suureen avaruuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsytäiti, joka synnytit käsittämättömän Sanan, Jumalan Morsian, Sinä enkelten kunnia ja 
pahojen henkien vamma, suo jumalallinen parannus minun sydämelleni, joka on syntien 
haavoittama. 

6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala." 

Troparit 

Halaten Kristuksessa täydellistymistä Sinä, viisas, lähdit liikkeelle Efesoksen kaupungista vankina 
ja pääsit kotipaikkaasi Sebasteen lepoon taistojen kaunistamana. 

Jumalan ihanana ja puhtaana temppelinä Sinä tuhosit armossa epäjumalien häpeälliset temppelit. 
Sinut, Eutykhes, nostettiin taivaalliseen temppeliin olemaan Jumalan edessä. 

Jumalallinen enkeli vahvisti Sinua tietä käydessäsi ja kertoi Sinulle selvästi tulevaisuuden, oi 
autuas Eutykhes, Sinä enkelten vertainen, joka Hengessä jätit lihan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, oikaise minun mieleni poikkeamat ja sieluni himokkaat ja hirveät liikkeet. Pelasta minut 
ja varjele minua niiltä, jotka säälimättä joka päivät käyvät kimppuuni. 

Irmossi 

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala." 

Synaksario 

Saman kuun 24:ntenä päivänä muistelemme pyhää marttyyri Eutykhesta, pyhän Johannes Teologin 
ja pyhän apostoli Paavalin oppilasta. 
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Säkeitä 

Autuas Eutykhes, kuinka onnekkaasti Sinun kävikään, kun sait jumalallisen perintöosan. 

Kahdentenakymmenentenä neljäntenä kivi peitti Eutykheksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Tationia. 

Säkeitä 

Raahattuna Sinä, Tation, mittasit monen tontin alan, mutta nyt olet saavuttanut Edenin 
mittamaattomat tontit. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Georgios Järveläistä. 

Säkeitä 

Georgios, joka lopulta kuoli luonnollisesti, kantoi taistelumerkkinä leikattua nenää. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luetun isämme Dionysioksen, Aiginan 
arkkipiispan, puhtaitten jäännösten siirtämistä ja niiden paluuta Strodafeksilta Zakynthokseen. 

Säkeitä 

Zakynthos, saatuasi nyt katoamattoman elämän todisteen iloitse ja riemuitse. 

Kahdentenakymmenentenä neljäntenä tuli ihmisiä parantava paketti. 

Pyhä, uusi pappismarttyyri, apostolein vertainen Kosmas, joka tuli marttyyriksi Albaniassa vuonna 
1779, kuoli hirtettynä. 

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

7. veisu. Irmossi

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Jumalan viittauksesta sammui tuli, joka oli sytytetty Sinun tuhoksesi, oi Jumalassa viisas, sillä 
taivaasta kuului jylinä ja sieltä lähetettiin lumipisaroita, jotka peittivät Jumalaa tuntemattomat. 

Raa'asti revittynä Sinä, marttyyri, levitit tuoksuvaa mirhaa, sillä Sinä seurasit Sanan ja Luojan 
kärsimysten tuoksua huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Nuhteeton oli elämäsi, oi viisas, ihmeellinen marttyyriutesi ja jäännöstesi pyhä arkku pelastavainen 
kaikille sitä lähestyville. Se vuodattaa parannuksia ja päästää monet himojen saastasta. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Käsitettyään kaukaa Sinun salaisuutesi sanomattoman syvyyden profeetat selittivät monin tavoin 
kaikille Sinun synnytystäsi, oi Neitsyt, ja huusivat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

Troparit 

Levittäen kätesi Kristus Jumalan puoleen Sinä, kunniakas, taistelit kentällä leijonien kanssa, mutta 
säilyit vahingoitta profeetta Danielin tavoin, sillä Sinulla oli aina enkeli suojelijana ja Sinä veisasit 
jatkuvasti: Papit, veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Nähdessään Sinut rikollisten tuomitsemana järjetön, Sinun tuhoksesi valmistettu peto kieltäytyi 
selvästi Kaikkivaltiaan viittauksesta ja julistit Vapahtajan suuruutta hämmästyttäen ne, jotka 
huutavat: Papit, veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Jumalan voimalla ja armolla Sinä, marttyyri, kävit läpi suuren taiston ja sait iloiten ottaa vastaan 
voittoseppeleen. Sinut luettiin kaikkien apostolien ja pyhien marttyyrien kuoroihin, ja heidän 
kanssaan Sinä huudat lakkaamatta: Papit, veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta kaikkina 
aikoina. 

Sinä, maineikas, seurasit Kristuksen kärsimysten jälkiä ja taistelit lain mukaisesti Kristuksen 
palvelijana. Sinä värjäsit viittasi marttyyriverellä, ja siihen pukeutuneena siirryit ylhäiseen 
valtakuntaan veisaten ilolla: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, Sinä ainoa elämän totinen synnyttäjä, tee eläväksi minun sieluni, jonka käärmeen 
purema on kuolettanut, Oi Neitsyt, suo sen toteuttaa Hänen tahtoansa, joka syntyi Sinusta meidän 
tähtemme, ja huutaa: Papit, veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 
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Troparit 

Jumalassa viisas taistelija, Sinä enkelten asuinkumppani ja marttyyrien huippu, hyvin taisteltuasi 
vihollisia vastaan Sinä sait Kristukselta armon. Nyt Sinä vuodatat kaikkinaisia parannuksia ja tee 
lopun vakavista sairauksista. 

Taistoissa ihanaksi osoittautuneena Sinä pääsit ihaniin häähuoneisiin asumaan, kun miekka katkaisi 
pyhän pääsi ja Jeesus seppelöi sen voiton jalolla kruunulla, oi kirkon valistaja ja Sinua hartaasti 
autuaaksi ylistävien tuki ja kunnia. 

Maineikas taistelija Eutykhes, Sinä murskasit pahan vallan ja pystytit nuorekkaasti siitä saamasi 
voiton merkin. Erinomaisena voittaja Sinä olet nyt taivaissa ja seisot suurella rohkeudella ja 
kirkastettuna Kolminaisuuden valtaistuimen edessä. 

Sinun jumalallinen ja kirkas muistosi, oi Eutykhes, on koittanut aurinkoa kirkkaampana valistaen 
säteillään ne, jotka aina uskolla ja hartaasti sitä viettävät. Tänään me pyydämme: Kun Sinulla on 
uskallus, rukoile meille pelastusta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me huudamme Sinulle Gabrielin sanoin: Iloitse, Sinä valittu maa! Iloitse, Sinä kullanhohtoinen 
pöytä! Iloitse, Sinä ihmisten turva! Iloitse, Sinä marttyyrien kerskaus! Iloitse, Sinä enkelten ilo, 
pyhä Jumalansynnyttäjä, Sinä vilpittömin uskoin Sinua autuaaksi ylistävien väkevyys! 

Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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