
Tammikuun 20. 
Pyhittäjäisämme 

Evtimios Suuren muisto 



Typikon

1. Jos pyhittäjän muisto osuu muulle päivälle, kuin sunnuntaiksi, palvelus toimitetaan minean
järjestyksen mukaisesti.
2. Jos muisto osuu sunnuntaiksi, Triodion aikana tai sen ulkopuolella, vrt. ohjeita pyhän
Antonioksen päivän kohdalla (17/1)

Pienessä ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Yltäen jumalallisen hyveen siivittämänä taivaan holveihin | Sinä, autuas pyhittäjä isä, | astuit pilveen, 
ja niin pääsit vertauskuvien sijasta todellisesti || osallistumaan Jumalan armon kirkkauden 
näkemisestä. (Kahdesti). 

Hyvein Sinä, autuas Evtimios, kirkastit sielusi ja mielesi, | ja siirryit taivaaseen, Kristuksen 
valtakuntaan, | tuoden Hänelle vaivannäkösi lyhteet. | Osoittauduttuasi valistajaksi kilvoittelijain 
joukossa || Sinä saat nyt nauttia iankaikkisesti. 

Totisesti yksiolennollinen, aluton Kolminaisuus | rakensi Sinuun, jumalankantaja Evtimios, Hengen 
asunnon | ja osoitti Sinut kirkkaaksi valistajaksi. | Noustuasi kaiken alas painavan yläpuolelle || Sinä 
sait asunnon taivaista.

Kunnia... 2.säv. 

Pyhittäjäisä, pienokaisesta asti harjoittaen huolella hyvettä | Sinä tulit Pyhän Hengen soittimeksi. | 
Sinä sait Häneltä  ihmeitten voiman |  ja taivutit ihmiset  ylenkatsomaan nautintoja. | Kun Sinä,  isä  
Evtimios, nyt säteilet jumalallista valkeutta kirkkaasti, || valista meidänkin mielemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Sinua me ylistämme, | oi Jumalansynnyttäjä, huutaen: | Iloitse, Sinä suljettu portti, || jonka kautta 
muinainen paratiisi avautui ihmisille!

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Isä Evtimios, | ristin voimalla Sinä sait voiton pahojen henkien kavaluudesta || ja kirkastit Kristuksen 
kunnian. 

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. 

Oi autuas, koko maailman Evtimios, | Eliaan tavoin Sinä kohosit ylös tulisissa vaunuissa || ja 
yhdistyit Kolminaisuuteen.

Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä. 

Kantaen käsissäsi Herran ristiä Sinä, isä Evtimios, || tuhosit lopullisesti pahojen henkien valhekuvat.
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Iloitse, Neitsyt, | sillä Sinä sait ottaa vastaan elämänantaja Kristuksen, || joka teki lopun esiäidin 
murheesta.

Tropari 4.säv. 

Iloitse, sinä erämaa, joka et ole synnyttänyt! | Ole hyvällä mielellä, sinä joka et olet tuntenut 
synnytyskipuja, | sillä Hengen rakastama mies on antanut Sinulle monia lapsia. | Jumalisuuteen hän 
on heidät istuttanut, | pidättyväisyydellä ravinnut kasvamaan hyveitten täydellisyyteen. | Hänen 
rukoustensa tähden, || Kristus Jumala, anna elämäämme rauha.

Suuressa ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Isä Evtimios, | taivaasta lähetetty enkeli toi sanan Sinun syntymästäsi, | niin kuin Johanneksenkin 
hedelmättömästä kohdusta. | Omaisuudettomana ja kodittomana Sinä osoitit seuraavasi tarkasti 
hänen esimerkkiään. || Kastajana ja vuorilla eläjänä Sinä säteilit lukemattomissa ihmeissä. 

Isä Evtimios, | Sinä synnyit tosin hedelmättömän hedelmänä, | mutta osoittauduit totisesti 
monilapsiseksi, | sillä hengellinen kylvösi täytti ennen kulkemattoman erämaan munkeilla. || 
Rukoile nytkin, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Isä Evtimios, | ylittämätön oli elämäsi, totisesti oikea oli uskosi, | sillä teoista Sinä kohosit ylhäiseen 
näkemiseen | ja tulit viisauden asumukseksi kunnioittaessasi Kristusta, | yhtä Kolminaisuudesta, 
kahdessa luonnossa. || Nyt Sinä rukoilet Häntä meidän sielujemme puolesta. 

Toisia stikiiroita, 4.säv. 

Jo äidin kohdusta asti | Sinä, autuaaksi ylistettävä, olit pyhitetty, | sillä kaiken näkevä silmä | näki 
ennalta kohti parempaa vakaasti rientävän halusi ja pyrkimyksesi | ja lähetti sanoman Sinusta, 
Jumalan antamasta lahjasta | ja hyvän mielen nimen kantajasta | niin poistaen vanhempien murheen. | 
Pienokaisesta asti edistyen Sinä olit hyväntekijän, Jumalan, mieleinen. || Rukoile, että Hän 
pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme. 

Kun jumalallisia armolahjoja kumpuava Kristus | havaitsi Sinut, isä, ikään kuin tahrattomaksi 
kuvastimeksi, | Hän säteili Sinuun oman valkeutensa kirkkaat säteet. | Niin Sinä osoittauduit 
parannusten ehtymättömäksi lähteeksi, | nälkää näkevien ravitsijaksi ja janoavien tarpeen sateella 
tyydyttäjäksi. | Nähden sielujen pyrkimykset | Sinä viisain sanoin ohjasit ne Jumalan mieleisiksi. || 
Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme. 

Loistavana näkemisessä ja toiminnassa | enkelten vertainen elämäsi tuli hyveen ohjenuoraksi | ja 
tarkaksi malliksi niille, jotka haluavat palvella Jumalaa täydellisyydessä. | Jumalassa viisaat puheesi 
opettivat kunnioittamaan Kolminaisuutta, | yhtä Kristusta kahdessa luonnossa | ja neljää synodia 
Kristuksen evankeliumien mukaisesti. || Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme.
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Kunnia... 3.säv. 

Äidin kohdusta asti uuden Samuelin tavoin Jumalalle pyhitettynä Sinä, isä Evtimios, | tulit 
nimesimukaisesti uskovaisten hyväksi mieleksi, | munkkien sauvaksi ja perustukseksi | ja Pyhän 
Hengen puhtaaksi asumukseksi. || Rukoile meille, jotka Sinua kunnioitamme, suurta armoa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 3.säv., vig., sivu 146. 

Oi kunniallisin Neitsyt, | kuinka voisimme olla ihmettelemättä sitä, että Sinä Jumalihmisen synnytit. | 
Sillä miehestä mitään tietämättä Sinä, puhtain Neitsyt, synnytit lihassa isättömän Pojan, | ennen 
kaikkia aikoja Isästä äidittä syntyneen, | joka syntyessään Sinusta ei minkäänlaiselle muutokselle, 
sekoittumiselle eikä jakaantumiselle alttiiksi joutunut, | vaan kummankin luonnon ominaisuudet 
täydellisinä säilytti. | Rukoile siis Poikaasi, neitseellinen Äiti ja Valtiatar, | että Hän pelastaisi niiden 
sielut, || jotka oikeauskoisesti Sinut Jumalansynnyttäjäksi tunnustavat.

Saatto, päivän prokimeni ja parimiat: 

Salomon viisauden kirjasta (3:19:) 

Vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, eikä vaiva saavuta heitä. Tyhmien silmissä he tosin 
näyttävät kuolleilta, ja heidän eroansa täältä pidetään onnettomuutena, heidän lähtöänsä meidän 
tyköämme perikatona; mutta he ovat rauhassa. Sillä vaikka heitä kuritetaankin ihmisten mielestä 
niin heidän toivonsa on täynnä kuolemattomuutta, ja kärsittyänsä vähän kuritusta he saavat 
osaksensa paljon hyvyyttä; sillä Jumala koetteli heitä ja havaitsi heidät itselleen arvollisiksi. Niin 
kuin kultaa sulatusuunissa Hän heitä koetteli, ja niin kuin uhrilahjan Hän otti heidät vastaan. Sinä 
aikana, jolloin heitä etsiskellään, he loistavat kirkkaasti, ja niin kuin kipinät oljissa he nopeasti 
rientävät. He tuomitsevat pakanoita ja hallitsevat kansoja, ja Herra on oleva heidän kuninkaansa 
iankaikkisesti. Ne, jotka Häneen turvaavat, käsittävät totuuden, ja uskovaiset pysyvät Hänen 
tykönänsä rakkaudessa; sillä Hänen valittujensa osaksi tulee armo ja laupeus.

Salomon viisauden kirjasta (5:156:3:) 

Vanhurskaat elävät iankaikkisesti, ja Herrassa on heidän palkkansa, ja huolenpito heistä on 
Korkeimman huomassa. Sen tähden he saavat osaksensa ihanuuden valtakunnan ja kauniin kruunun 
Herran kädestä, sillä Hän suojelee heitä oikealla kädellänsä, ja Hänen käsivartensa on heidän 
kilpensä. Hän ottaa kiivautensa sota-asukseen ja luomakunnan Hän aseistaa kostoksi vihollisille. 
Hän pukee vanhurskauden haarniskaksensa ja kypäräksi päähänsä Hän panee lahjomattoman 
tuomion. Hän ottaa pyhyyden voittamattomaksi kilveksensä ja teroittaa miekaksensa ankaran vihan, 
ja maailma sotii yhdessä Hänen kanssaan mielettömiä vastaan. Salamain sattuvat nuolet kiitävät, 
lentävät pilvistä, niin kuin jännitetystä jousesta, kohti maaliansa. Ja vihaa uhkuvat rakeet 
viskautuvat niin kuin kivilingosta; meren vesi raivoaa heitä vastaan, ja tulvavirrat upottavat heidät 
äkisti. Voiman henki nousee heitä vastaan ja viskaa heidät pois niin kuin myrskytuuli. Niin saattaa 
vääryys koko maan autioksi, ja rikollisuus kukistaa hallitsijain valtaistuimet. Kuulkaa siis, te 
kuninkaat, ja ymmärtäkää, oppikaa, te maan äärten tuomarit, ottakaa korviinne, te joukkojen 
hallitsijat, te, jotka ylpeilette kansojen paljoudesta. Sillä Herran antama on teidän hallituksenne, ja 
Korkeimmalta on teidän kuningasvaltanne.

Salomon viisauden kirjasta (4:715:) 

Vanhurskas pääsee lepoon, vaikka hän varhainkin kuolee. Sillä kunnioitettu vanhuus ei ole sama 
kuin pitkä ikä, eikä sitä mitata vuosien luvulla, vaan ymmärtäväisyys on ihmisen oikea 
harmaapäisyys, ja nuhteeton elämä oikea vanhuus. Jumala rakasti häntä, koska hän oli Hänelle 
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otollinen, ja hänet otettiin pois, koska hän eli syntisten joukossa. Hänet temmattiin täältä, ettei 
pahuus eksyttäisi hänen ymmärrystänsä, eikä vilppi johtaisi harhaan hänen sieluansa. Sillä pahuuden 
lumous saa unhottamaan hyvän, ja himon temmellys muuttaa viattoman mielen. Hänkypsyi varhain 
ja saavutti siten pitkän iän. Sillä hänen sielunsa oli Herralle otollinen, sen tähden se riensi pois 
pahuuden keskeltä. Ihmiset näkevät sen, mutta eivät ymmärrä, eivät myöskään ajattele sitä, että 
armo ja laupeus on Hänen valittujensa osa, ja että Hänen hurskaistansa pidetään huoli.

Litanian stikiirat

3.säv. Germanoksen runo.

Herran enkeli lausui vanhemmille: | Olkaa hyvällä mielellä, sillä teistä syntyy hyvän mielen nimeä 
kantava lapsukainen. | Sinä, isä Evtimios, kasvoit kohdussa lupauksen mukaisesti || ja kapaloista 
asti elit rukouksessa.

3.säv. Stouditeksen runo.

Isä Evtimios, | jumalallinen tieto mielesi suojana | Sinä jätit katoavaisen ihailematta mitään maan-
päällistä. | Ahdistuksissa Sinä osoittauduit yleväksi ja urheaksi, | kilvoituksessa ja ajanvietteessä 
nöyräksi ja kohtuulliseksi, | ja vaellettuasi viisaasti halki tämän elämän myrskyisen meren | Sinä 
saavutit suotuisan sataman. || Rukoile, että Kristus armahtaisi meidän sielujamme. 

2.säv. Stouditeksen runo.

Isä Evtimios, | Sinä ylenkatsoit elämän arvoasemia, | koska halasit ylhäistä elämää. | Rikkautta Sinä 
inhosit nöyryyteen pukeutuneena, | nautintoa Sinä vihasit ja ryhdyit pidättyväisyyteen. | Vääryyden 
Sinä hylkäsit ja tavoittelit oikeudenmukaisuutta. || Oi pyhittäjäisä, muista meitäkin pyhissä 
rukouksissasi Herran edessä.

Kunnia...     4.säv. 

Kristuksen palvelija Evtimios, | Sinun hyvät tekosi loistivat auringon tavoin maan päällä ja 
taivaassa. | Oikeauskoisesti Sinä julistit meille Kristuksen totista ja nuhteetonta uskoa. | Oi 
jumalankantaja pyhittäjäisä, | rukoile nyt muistojuhlanasi, || että meille annettaisiin suuri armo.

Nyt... 4.säv.  Jumalansynnyttäjän stikiira 

Oi Kaikkein Puhtain, | taivu armollisesti kuulemaan palvelijaisi anomukset, | torju peljättävät päälle 
karkaukset ja vapahda meidät kaikesta ahdistuksesta, | sillä Sinä olet ainoa luja ja varma ankkuri | 
ja Sinut olemme saaneet puolustajaksemme. | Sinua avuksi huutaessamme älkäämme häpeään 
joutuko, oi Valtiatar. | Riennä täyttämään niiden anomukset, jotka Sinulle uskolla huutavat: || 
Iloitse, Valtiatar, kaikkien apu, ilo ja suojelus, meidän sielujemme pelastus.

Virrelmästikiirat, 5.säv. 

Iloitse, pyhittäjäisä, Sinä kirkon hyvän mielen alku, | sillä Jumalan kaitselmuksen avulla | Sinun 
syntymäsi torjui harhaoppisten koko kiihkon, | ja siksi Sinä, Evtimios, kannatkin hyvän mielen 
nimeä. | Elämäsi kirkkaudella Sinä täytit taivaallisten olentojen joukot ilolla. | Kun Sinä nyt asustat 
heidän kanssansa täynnä valoa | ja nauttien autuaasta ja jumalallisesta kirkkaudesta, || rukoile, että 
Kristus antaisi meidän sieluillemme suuren armon.
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Liitelauselma:  Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki.

Ristin sauva tukenasi | Sinä, autuas, kuivatit laittomuuden tulvan. | Sinä sait hengellisesti ammentaa 
jumalallisen nautinnon ja paratiisin lähteestä | ja toit erämaassa esille pelastuksen lähteitä. | 
Jumalallisen Hengen virtauksen ravitsemana Sinä, pyhittäjä, | kohosit palmun tavoin taivaalliseen 
korkeuteen. | Sinä, Jumalassa viisas, osoittauduit tulipatsaaksi, | täynnä Kristuksen valkeuden 
kirkkautta. || Rukoile, että Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armon.

Liitelauselma: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä. 

Autuas isä Evtimios, | Sinä vaelsit totisesti ihmeelliseen majaan, | Jumalan huoneeseen sielun ilossa 
ja riemussa, | sinne missä vallitsee juhlaa viettävien ihana ääni, | suloinen veisuu ja sanomaton ilo ja 
nautinto, | joista Sinä tulit osalliseksi. | Vain sitä halaten Sinä kuoletit lihan, | ja jumalallisen 
vanhurskauden kaunistamana Sinä sen saavutitkin. || Nyt Sinä rukoilet, että Kristus antaisi meidän 
sieluillemme suuren armon.

Kunnia... 5.säv. 

Pyhittäjäisä, Sinä et suonut silmillesi unta etkä luomillesi lepoa, | ennen kuin olit vapauttanut sielun 
ja ruumiin himoista | ja valmistanut itsesi Hengen asumukseksi. | Niin Kristus tuli Isän kanssa ja 
valmisti Sinuun asuntonsa. | Sinä, suuri saarnaaja Evtimios, | tulit yksiolennollisen Kolminaisuuden 
palvelijaksi. || Rukoile meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Me uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua, | oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | ja kelvollisesti 
kunnioitamme Sinua, horjumatonta kaupunkia, | sortumatonta muuria, vahvaa puolustusta || ja 
meidän sielujemme turvaa.

Tropari. 4.säv. 

Iloitse, sinä erämaa, joka et ole synnyttänyt! | Ole hyvällä mielellä, sinä joka et ole tuntenut 
synnytyskipuja, | sillä Hengen rakastama mies on antanut Sinulle monia lapsia. | Jumalisuuteen hän 
on heidät istuttanut, | pidättyväisyydellä ravinnut kasvamaan hyveitten täydellisyyteen. | Hänen 
rukoustensa tähden, || Kristus Jumala, anna elämäämme rauha.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatroparit, 4.säv. 

Ikään kuin tähti Sinä, Evtimios, säteilit lähestymätöntä valkeutta erämaissa | ja valistit opetuksillasi 
ne, || jotka vakain sieluin Sinua lähestyivät.

Kunnia... 4.säv. 

Sinä, valistettu Evtimios, koitit Egyptistä aamutähden tavoin | ja kirkastit maailman loistavilla 
hyveilläsi. || Kaikille Sinä säteilit kilvoituksen valkeutta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi puhdas Neitsyt, ota vastaan meidän rukouksemme, | kun me turvaamme suojaasi, || äläkä lakkaa 
rukoilemasta ihmisiä rakastavaa, että Hän pelastaisi palvelijasi.
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Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatroparit, 5.säv.

Kieltäen elämän huolet Sinä ryhdyit enkelielämään | ja kirkastit sielusi pidättyväisyydellä. | Niin 
Sinä, jumalankantaja Evtimios, | sait Jumalalta ihmeitten suuren armon | ja nyt Sinä rukoilet meidän 
puolestamme, || jotka hartaasti Sinua ylistämme.

Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 5.säv. 

Oi pyhä Neitsyt, armahda meitä, | jotka uskoen turvaamme Sinuun, laupiaaseen, | ja rukoilemme 
harrasta suojeluasi, | sillä korkeimman Jumalan hyvänä Äitinä | Sinä voit pelastaa kaikki äidillisillä 
esirukouksillasi, || oi Jumalan armoittama!

Polyeleon jälkeen katismatroparit, 8.säv. 

Ottaen kantaaksesi Hänen köyhyytensä, joka totisesti syntyi meidän tähtemme Neitseestä, | Sinä, 
autuas, pidit ajallista ruohon vertaisena. | Maistettuasi tiedon puusta Sinä, pyhittäjä, osoittauduit 
munkkien jumalalliseksi opettajaksi. | Niin Sinä nostit kaikki enkelielämän intoon ja uskon tietoon. | 
Oi lipunkantaja Evtimios, rukoile Kristusta Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || 
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Me, ihmisten kaikki sukupolvet, ylistämme autuaaksi Sinua, Neitsyttä, | joka naisten joukosta 
ainoana synnytit siemenettä Jumalan lihaan. | Sinussa asusti jumaluuden tuli, ja Sinä imetit Luojaa ja 
Herraa pienokaisena. | Sen tähden enkelit ja ihmissuku oikein ylistävät pyhää synnytystäsi, | ja yhteen 
ääneen me huudamme Sinulle: Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomukset anteeksi 
meille, jotka oikein ylistämme veisuin Sinun kunniaasi, oi puhdas.

Neljännen säv. 1. antifoni. (Vig., s.303.) 

Monet himot minua | hamasta minun nuoruudestani ahdistavat, | mutta Sinä itse puolestani seiso | ja 
pelasta minut, Vapahtajani. 

Te, jotka Siionia vihaatte, | teidät Herra saattaa häpeään. | Niin kuin ruoho tulessa, | niin tekin kuihdutte. 

Kunnia... 

Pyhä Henki | tekee eläväksi jokaisen sielun | ja puhtaudella hänet korottaa | ja Kolminaisuus hänet 
kirkastaa pyhällä salaisuudella. 

Nyt... 

Pyhästä Hengestä | kumpuavat armon virrat, | jotka kasteellaan tekevät | koko luomakunnan elämää 
tuottavaksi

Prokimeni, 4.säv. 

Kallis on Herran silmissä | hänen uskollistensa henki. (tai ...hurskaittensa kuolema)
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Liitelauselma: Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt? 

Pyhittäjän evankeliumi 

Psalmi 50/51 jälkeen: 6.säv. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Pyhittäjäsi rukouksien tähden, | Armollinen, 
puhdista meidät || monista synneistämme. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. | Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, | Armollinen, puhdista 
meidät || monista synneistämme. 

Armahda minua, Jumala, | Sinun suuresta armostasi, | pyyhi pois minun syntini || Sinun suuresta 
laupeudestasi.

Stikiira, 6.säv. 

Pyhittäjäisä, kaikkeen maahan on käynyt sanoma uroteoistasi, | joiden kautta sait taivaissa palkan 
vaivoistasi. | Sinä tuhosit pahojen henkien joukot | ja ylsit enkeljoukkojen tasolle, joiden elämää pidit 
moitteettomasti esikuvanasi. | Kun Sinulla on uskallus Kristuksen, Jumalan, edessä, || rukoile rauhaa 
meidän sieluillemme.

Jumalansynnyttäjän kanoni (tropareita 6 ) ja kaksi pyhittäjän kanonia (tropareita 8). 

Ensimmäinen kanoni, Johannes Damaskolaisen runo, jonka akrostikon irmosseineen on: Sinä, 
Evtimios, osoittauduit maasta syntyneitten onneksi.

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Ei ole ketään vertaistasi, oi ylistetty Herra, | sillä Sinä olet voimallisella kädelläsi lunastanut kansasi, | 
jonka olet omaksesi saanut, || oi ihmisiä rakastava."

Troparit 

Kun Sinä synnyit ihmeellisesti Jumalan lupauksen mukaisesti, Sinä teit lopun vanhempiesi 
murheesta, jo ennen syntymääsi hyvän mielen nimeä kantavana lahjana. 

Oi pyhittäjä, kirkko puhkeaa kiitoshuutoon saatuaan Sinut Jumalalta kasvatikseen, rauhaisan hyvän 
mielen airueksi.

Toinen kanoni, Teofaneksen runo, jonka akrostikon on: Sinä, autuas, jaat minulle valoa rukouksillasi.

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."

Troparit 

Oi autuas, hajota rukouksillasi ja anomuksillasi Jumalan edessä välinpitämättömyyteni pimeä pilvi, 
sillä seisoessa kaiken Kuninkaan edessä Sinä olet täynnä hyvää ja iloista mieltä. 
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Sinä, pyhittäjäisä, ilmestyit kirkolle ikään kuin uutena, Jumalan antamana ja jo ennen sikiämistä 
lupaamana Samuelina, ja nimesi mukaisesti toi sille hyvän mielen kirkkauden. 

Anomusrukouksin vanhempasi tarjosivat Sinut Jumalalle jumalallisena lahjana ja valonkirkkaana 
kasvattinaan, joka jo syntymässäsi julistit jumalisuuden kirkkautta ja harhaoppien kumoamista.

Sinä, pyhittäjä, omistauduit lapsesta asti antajallesi Jumalalle. Häneen katsoen ja Hänen 
elävöittävien käskyjensä johdattamana Sinä, jumalankantaja, kohosit uskon hyveitten suureen 
korkeuteen.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalanäiti, kun Sinä olet suojeluksenamme, me emme pelkää vihollisten joukkoja, vaikka ne 
sotivatkin niitä vastaan, jotka jumalisesti kunnioittavat Sinusta syntynyttä kaikkien Jumalaa ja 
Herraa. Rukoile Häntä meidän puolestamme.

Katabasina Temppeliinkäynnin kanoni: 3.säv.

"Aurinko kulki muinoin kuivaksi maaksi muuttuneen meren pohjan ylitse, | sillä vesi seisahtui 
molemmin puolin niin kuin muuri | ja kansa kulki jalan meren yli. | Sen tähden se veisasi otollisesti 
Jumalalle: || Veisatkaa Herralle, sillä Hän on ylen korkea."

3. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava."

Troparit 

Äitisi kantoi Sinut, pyhittäjän, kerran Samuelin synnyttäneen Hannan esimerkin mukaisesti eläväksi 
uhriksi Jumalalle, joka antoi Sinulle kunnian jo ennen sikiämistäsi. 

Omaisuutenasi Jumalan rakkauden polte Sinä, pyhittäjä, hallitsit jumalisin mielin himot. Sen tähden 
jumalallinen armo asettui Sinuun lepäämään.

3. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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 

Syntyneenä hengellisestä hedelmättömyydestä Sinä, pyhittäjä, osoittauduit hedelmälliseksi 
viljelijäksi, joka kytkit jumalattomuuden ohdakkeet ja kylvit jumalisuuden jumalallisen siemenen. 

Yliluonnollisten ja salaisten näkyjen papillisena palvelijana Sinä, jumalankantajaisä, ohjasit 
uskottomat Kristuksen tykö, sillä Sinun hyvästä opetuksestasi he tulivat uskoon. 

Selvin ja jumalisin mielin Sinä, Evtimios, pidit iankaikkista elämään ja nautintoa ajallista ja 
turmeltuvaa parempana, ja kuoletit suurella pidättyväisyydellä lihan.
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Sielusi Kristuksen rakkauden tulen haavoittamana Sinä, isä, vältit virvoittavan armon avulla 
pahojen henkien tuliset juonet ja tulit lipunkantajaksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, ainoa siunattu ja veisuin ylistetty, tulit jumalallisten profeettain sanojen ja ennustusten 
sinetiksi, kun synnytit heidän kauttansa puhuneen ja heidän julistuksensa toteuttaneen Sanan.

Katabasia, 3.säv.

"Herra, joka olet Sinuun uskovien vahva turva! | Vahvista Seurakuntasi, || jonka olet kalliilla 
verelläsi ansainnut."

Katismatropari, 8.säv. 

Sinä, autuas pyhittäjä, täytit hengellisesti sielusi lampun pidättyväisyyden öljyllä halaten Ylkäsi iäti 
loistavaa tulemista. | Rukouksessa valvoen Sinä sitä poltit, ja nyt saat iloita Hänen häämajassaan. | 
Niin Sinä sait ansiosi mukaan totisesti iankaikkisen nautinnon ja ihmeitten voiman. | Oi jumalan-
kantaja Evtimios, rukoile Kristus Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riennä esirukoustesi armolla tyynnyttämään nöyrä sieluni, | joka 
ohjaajatta elämän kiusausten myrskyssä on uppoamaisillaan, | sillä ylen suuri on sen syntien lasti ja 
se on vaarassa hukkua kadotuksen syvyyksiin. | Vapauta se vaaroista, sillä Sinä olet tyyni satama. | 
Rukoile Poikaasi, meidän Jumalaamme, että Hän antaisi anteeksi minun rikkomukseni, || sillä Sinä 
olet minun, ansiottoman palvelijasi, toivo.

4. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Sinä, Kristus, taivutit laskeutuessasi ymmärryksellä taivaat | ja ilmestyit maan päällä lihaksi 
tulleena. | Sen tähden me kaikki huudamme: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi ihmisiä 
rakastava!"

Troparit 

Säilyttäen mielesi harhailemattomana Sinä, isä, osoitit elämäsi kapaloista asti nousuksi kohti 
Jumalaa. Häntä lähestyen Sinä etenit voimasta voimaan. 

Sinä rakastit Kristuksen nöyryyttä. Sen tähden Sinä muutit täältä Jumalan vastaanottaneeseen 
kaupunkiin, ja naulitsit ristille mielesi Hänen kanssaan, joka kärsi Sinun tähtesi ristin. 

Haluten taistella lain mukaisesti Sinä riisuuduit elämästä, ja käytyäsi alastomana vihollisen 
kimppuun Kristusta jäljitellen kohotit erämaahan voiton merkin.
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4. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Sinä, isä, omistauduit kokonaan Jumalalle tavoitellen kuolematonta kunniaa. Hartaasti Sinä riensit 
Häntä kohti eläen nuhteettomasti kilvoituksessa ja kirkkaudessa ja jatkuvasti huutaen: Kunnia olkoon 
voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Kun Sinä, pyhittäjä, kaikin voimin rakastit hyvyyden lähdettä, Sinä tulit kilvoittelijoille jumalallisten 
armolahjojen lähteeksi, joka parannat heidän janonsa. Mooseksen tavoin Sinä, autuas, sait 
ihmeellisesti lähteet kumpuamaan erämaassa. 

Ilmestyen Hengen syvyyksistä Sinä vapautit tyttösen vanhemmat ja muovasit heidät Jumalan kelpo 
lapsiksi lapseksi ottamisen kasteessa. Sinä, Evtimios, pidit esikuvanasi jumalallisen Edelläkävijän 
elämää ja osoittauduit kastajaksi. 

Jumala teki Sinut, armoa säteilevä Evtimios, tunnetuksi Sinua tuntemattomille, sillä totisesti ei 
pitänyt Sinun hyveesi olla erämaan kätköissä. Sen tähden kaikkien Herra osoitti Sinut kaikille 
kirkkaaksi valistajaksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, puhdas, iloitse, tahraton Neitsyt! Iloitse, Sinä armon varjoama vuori! Iloitse, maja! Iloitse, 
arkki! Iloitse, Sinä jumalallista Valkeutta kantava lampunjalka! Sinä olet tullut uskovaisille 
sanomattoman ilon ja sielujen riemun aiheeksi.

Katabasia, 3.säv.

"Sinun hyvyytesi, oi Kristus, peitti taivaat, | sillä Sinä lähdettyäsi väkevyytesi arkista, puhtaasta 
Äidistä, | ilmestyit kunniasi temppeliin lapsukaisena. || Sen tähden on kaikki täynnä Sinun kiitostasi."

5. veisu. Irmossi, 4.säv.

"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 

Sinä, jumalankantaja, alistuit Jumalan laille, sillä Sinä pakotit ruumiisi sielun soittimeksi ja alistit 
lihan mielen hengelle. 

Riemuiten Sinä astuit elämän polkua, Sinussa sikisi Jumalan pelko ja Sinä synnytit pelastuksen 
eksyneille loistaen ikään kuin erämaan peittämä aurinko.
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5. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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."

Troparit 

Isä Evtimios, jumalisuuden kilvoittelijoiden johtajana Sinä kävit taivaan polkua, ja johdatit heidät 
katoamattomaan perintöön korkeuksissa osoittautuneena Hengen kirkastamaksi tulipatsaaksi ja 
pilveksi. 

Kristus lahjoitti Sinut, isä, maailmalle sairasten ylen sääliväiseksi parantajaksi, nälkäisten 
ihmeelliseksi ravitsijaksi, järjettömien kasvattajaksi, kiittämättömien opettajaksi ja orpojen ja 
köyhien puolustajaksi. 

Mieleltäsi nöyränä Sinä, isä, tulit sääliväiseksi ja armeliaaksi, jumalallisin opetuksin Sinä kitkit 
himojen alkusyyt, oppilaasi Sinä teit opastuksellasi viisaiksi ja paransit sielujen sairaudet. 

Kaikkialle Sinä levitit ihmeitten säteitä ja kaikki Sinä valistit. Ikään kuin magneetti Sinä vedit 
opetuksesi puoleen, Sinä uudistit sielujen tavat ja pyrkimykset vaeltaessasi sielun puhtaudessa

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikki me julistamme Sinusta, oi Jumalan armoittama, totisena Jumalansynnyttäjänä, sillä Sinun 
synnytyksesi lunasti meidät katoavaisuuden synnytyksestä ja Jumalan suuri armo on kutsunut meidät 
jälleen parempaan elämään..

Katabasia, 3.säv. 

"Jesaja nähtyään näyssä Jumalan kunnian valtaistuimella | ja taivaan enkeleiden ympäröimänä huusi: | 
Voi, minua mitätöntä! | Minä näin ennalta lihaksi tulevan Jumalan, || jonka vallassa on ikuinen 
valkeus ja rauha!"

6. veisu. Irmossi,  4.säv.

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

Troparit 

Niin kuin Sinä, jumalankantaja, kerran teit uudestisyntymisen peson kautta lapsiksi tyttösen  
vanhemmat, tee rukouksillasi lapsiksi meidätkin ja murskaa meidän orjuutemme ies. 

Sinussa voimallisesti asuva Jumalan armo asetti Sinut, jumalankantaja, viisaaksi taloudenhoitajaksi, 
järjettömien kasvattajaksi ja pahuuden henkien karkottajaksi. 

6. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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."
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Troparit 

Saatuasi Jumalalta suuren vallan Sinä karkotit vihamielisten pahojen henkien joukot, ja Sinä 
parannat niitten eksytyksestä kaikki, jotka uskolla Sinua lähestyvät.

Pyhittäjäisä Evtimios, Sinä tulit totisesti autuaaksi hankittuasi rikastuttavan köyhyyden ja 
ilahduttavan murheen. Niiden kautta Sinä sait periä taivasten valtakunnan. 

Sinä, autuas, hylkäsit maan päällisen arvon ja kuihtuvan kunnian, ja hankit iankaikkisen elämän ja 
tahrattoman perinnön ja pääsit turvallisesti asumaan taivaan majoihin.

Jumalansynnyttäjälle 

Me kutsumme Sinua kaiken valtiattareksi ja hallitsijattareksi, sillä Sinä, nuhteeton, synnytit 
sanomattomasti totisesti olevan Jumalan, joka on kaiken luonut ja joka kaikkea ylläpitää ja hallitsee.

Katabasia, 3.säv.

"Vanhurskas Simeon näki omin silmin pelastuksen,  |  jonka Jumala oli kansoille valmistanut.  | 
Sen tähden hän huusi Sinulle: || Kristus, Sinä olet minun Jumalani!" 

Kontakki, 8.säv. 

Puhdas syntymäsi tuotti luomakunnalle ilon | ja jumalallinen muistosi antoi monien ihmeittesi takia 
sille hyvän mielen. | Oi pyhittäjä, anna niitä runsaasti meidänkin sieluillemme || ja puhdista syntien 
tahrat, että veisaisimme: Halleluja.

Iikossi 

Pelkään, etten pysty kevytmielisestä sydämestä kantamaan kiitosta | ja veisuin ylistämään suurta 
Evtimiosta. | Mutta luottaen hänen rukouksiinsa ryhdyn laulamaan hyvällä mielellä ja suurella 
innolla, | ja kertomaan kaikille hänen vaelluksestaan ja syntymästään || ja kuinka hänen vanhempansa 
veisasivat: Halleluja.

Synaksario 

Saman kuun 20:ntena pyhittäjäisämme Evtimios Suuren muisto. 

Säkeitä 

Mitä yhteistä on Sinulla, Evtimios, ja elämällä? Mene elämälle vieraitten enkelten tykö. Jalo 
Evtimios pääsi elämän loppuun kahdentenakymmenentenä.

Samana päivänä pyhien marttyyrien Bassoksen, Eusebioksen, Eutykhioksen ja Basilideksen muisto.

Säkeitä 

Pyövelien kädet leikkaavat Bassoksen kädet, saastaiset kädet pyhitetyt. 

Vaikka kirveet silpoivat Eusebioksen kaikki jäsenet, hän pysyi vahingoittumattomana oikeassa 
uskossa.
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Evtykios jaettiin kolmeen osaan, jotka jumalallisesti kunnioittivat Jumalan kolmea Persoonaa. 

Kun Basilides ei halunnut repiytyä kilpailijain joukosta, hänen vatsansa reväistiin. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Innaksen, Pinnaksen ja Rimmaksen muisto.

Säkeitä

Pääskööt lämpöön kylmässä taistelleet, kristalliset Innas, Pinnas ja Rimmas. 

Samana päivänä muistelemme autuasta Petros Tullimiestä. 

Säkeitä 

Kristus kutsui Sinut, Petros, tulliasemalta, ensin hyveeseen ja sitten taivaan nautintoon. 

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

7. veisu. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Sinä, isä, seisoit yliluonnollisen tulen peittämänä pilvessä ja huusit jumalallisten salaisuuksien 
tuntijana: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala! 

Luoja jakaa Sinulle, pyhittäjäisä, runsaasti yliluonnollisia lahjoja tuoden esille niiden sielun 
luonnollisen pyrkimyksen, jotka ovat osallisia Herrasi lihasta. 

Sinä, Evtimios, kunnioitit lihaksitulemisen jälkeenkin yhtä Ainosyntyistä kahdessa luonnossa, kun 
huusit: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala!

7. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Isä Evtimios, Sinä osoitit elämän kilvoituskentäksi ja pyhyyden harjoitustilaksi, kun suuren 
pidättyväisyyden kautta yhdistyit ruumiittomiin huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Kristus osoitti Sinut kaksiteräiseksi, teroitetuksi miekaksi, sillä Sinä lyöt vihollisten sydämet ja 
pahojen henkien joukot ja ilahdutat niiden sydämet, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala.

Isä Evtimios, täynnä kolmiaurinkoista valkeutta Sinä osoittauduit uudeksi, alkuvalosta osalliseksi 
valoksi, ja valistat ne, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
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Jumalansynnyttäjälle

Sinä nousit ikään kuin koittona, kun kannoit vanhurskauden Aurinkoa, joka puhdistaa maailman 
tietämättömyyden pimeydestä Jumalan tuntemisen sätein. Hänelle me huudamme: Kiitetty oletSinä, 
meidän isäimme Jumala.

Katabasia, 3.säv. 

"Sinua, Jumalaa Sanaa, joka lähetit kasteen tulisessa pätsissä Jumalasta saarnanneille nuorukaisille, | 
Sinua, joka sijoituit puhtaan Neitseen kohtuun, | me ylistämme ja Sinulle hartaasti veisaamme: || 
Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala."

8. veisu. Irmossi, 4.säv.

"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 

Sinä, Evtimios, omistauduit Jumalalle ja sytytit omantuntosi koko pätsin. Iloiten Sinä tarjosit elämäsi 
nuhteettomana polttouhrina Kristukselle veisaten: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalallisen armon lapseksi ottamana Sinä, Evtimios, sait tiedon tulevasta. Sinä hillitsit luonnon ja 
nousit sen yläpuolelle kiirehtien kohti ennalta näkemääsi ja huutaen: Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

8. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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 

Sinä, autuas, antauduit ankaraan pidättyväisyyteen ja ylsit ylhäiseen vaellukseen tullen eläväksi 
tekevän Hengen ja Hänestä runsaina virtaavien armolahjojen astiaksi, ja Sinä veisasit jatkuvasti: 
Ihmiset, korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina. 

Maasi jättäen Sinä saavuit Siionin vuorilinnoitukseen ja lopulta Sinä päädyit iankaikkisiin 
asumuksiin. Saatuasi omien vaivojesi palkaksi taivaallisen perintöosan Sinä nyt veisaat enkeli-
kuorojen kanssa: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Auringon tavoin säteillen Sinä valaisit erämaat, karkotit synkeämuotoiset pahat henget ja tulit 
taivaaseen yltäväksi valoisaksi pylvääksi, Sinusta loistaa ihmeitä tekeviä säteitä ja Sinä huudat 
lakkaamatta: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Kaunistuksenasi koko elämän ajan pyhitetyt teot ja Sinä saavutit korkeimman hyveen, tulit kuuluksia 
oikeista opeistasi ja jumalantuntemisen tarkkana opettajan, ja Sinä huusit lakkaamatta: Papit, 
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta iankaikkisesti.
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Jumalansynnyttäjälle

Oi Jumalan nuhteeton Morsian, tempaa himojen vankeudesta meidät, jotka Sinuun turvaamme.
Valtiatar, anna itsenäinen vapaus oikeauskoisten kirkoille, jotka uskoen veisaavat: Papit, veisatkaa, 
ihmiset, ylistäkää Kristusta iankaikkisesti.

Katabasia, 3.säv. 

"Sietämättömään tuleen syöstyinä | nuorukaiset, jumalan pelvon sankarit, | liekeistä vahinkoa 
kärsimättä veisasivat jumalallisen virren: | Kaikki Herran luodut kiittäkää Herraa || ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."

9. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Oi puhdas, koko luomakunta julistaa Sinusta viattomana | synnytyksen jälkeen, ennen synnytystä 
ja synnytyksen aikana, | ja me ylistämme Sinua || totisena Jumalansynnyttäjänä!"

Troparit 

Me ylistämme Sinua, pyhittäjä, voittoisana kilvoittelijana, sillä saimme hyväksi osaksemme Sinut, 
ihmeitten lähteen niin ennen kuolemaasi kuin arkussasikin. 

Sinä, pyhittäjäisä, tarjosit Hänet, joka on korkeuksissa, auttajaksi barbaareita vastaan 
maanpäälliselle kuninkaalle ja moninaisia kiusauksia vastaan laumallesi.

9. veisu. Toinen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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."

Troparit 

Kristus osoitti Sinulle kaipaamasi nousun tykönsä, niin kuin kerran jumalannäkijä Moosekselle. 
Hänen seuraajanaan hyveessä Sinä, isä, halkaisit himojen meren ja vaelsit esteettä luvattuun 
maahan saatuasi voiton vihollisista. 

Kiihkeän Eliaan tavoin Sinä siirryit hyveitten vaunuilla taivaaseen, jonka kansalaiseksi olit selvästi 
kirjoitettu. Kun Sinä, pyhittäjä, nyt seisot Herran edessä, muistele meitä, jotka uskoen vietämme 
valoisaa ja pyhitettyä muistojuhlaasi. 

Oi autuas, vaelluksesi oli enkelien vertaista, oi Jumalassa viisas, elämäsi ylen kirkas, sielusi 
jumalallisen valkeuden kaltainen ja uskosi jumalinen. Niin Sinä, jumalankantaja, tulit jumalallisten 
oppien opettajaksi ja oikeauskoisen opetuksen julistajaksi. 

Halulla esitän Sinut, isä, anojaksi ja esirukoilijaksi Jumalan edessä. Sinä rukoilet meille syntien 
anteeksi antamista ja anot velkojemme ja velvollisuuksiemme kevennystä Jumalan laupeuden 
esimerkin mukaisesti. Oi Jumalassa viisas, Sinun esirukouksiisi minä panen toivoni.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, tule minulle pelastavaiseksi linnoitukseksi, torju pahojen henkien armeijat ja kiusausten 
joukot, pyyhi pois vaarat ja karkota kauas himojen hyökkäykset. Anna minulle puhdas vapaus ja 
jumalallisten armolahjojen runsaus.
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Katabasia, 3.säv. 

"Lain ja kirjoituksien hämäryydessä | me uskovaiset näemme kuvauksen: | Jokainen miehenpuoli, 
joka esikoisena syntyy Äidistä, on Herralle pyhitetty. | Sen tähden me iankaikkisen Isän esikoista - 
Sanaa, || neitseellisestä Äidistä syntynyttä esikoista Poikaa ylistämme."

Eksapostilario, 2.säv. 

Jumala pyhitti Sinut, pyhittäjäisä, kohdusta asti, | niin kuin kerran Jeremiaan ja Samuelin. | Hän 
osoitti Sinut, ihmeitä tekevä jumalankantaja Evtimios, | jumalalliseksi profeetaksi, | Sinä enkelten 
asuinkumppani. | Muista heidän kanssansa kaikkia, jotka uskoen veisaavat ylistystäsi.

Toinen eksapostilario, 2.säv. 

Jumalallinen enkeli ilmoitti syntymisesi hedelmättömästä kohdusta, | niin kuin kerran kukkaan 
puhjenneen Edelläkävijän. | Sen tähden Sinä, Evtimios, tulitkin hänen tavallaan vuorilla eläväksi, | 
omaisuudettomaksi ja asunnottomaksi Kastajaksi, | joka säteilet kaikille armolahjoissasi.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | Sinä synnytit sanomattomasti kahdessa tahdossa ja 
luonnossa mutta yhdessä persoonassa Jumalan, | joka meidän tähtemme omasta tahdostaan köyhtyi 
ristille asti | ja lahjoitti meille jumaluuden rikkauden.

Kiitosstikiirat, 8.säv. 

Oi autuas pyhittäjäisä Evtimios, | jättäen maanpäällisen Sinä seurasit Kristusta. | Sinä, kunniakas, et 
pitänyt katoavaista parempana kuin pysyvää. | Asuen erämaassa ikään kuin kaupungissa | Sinä 
tuhosit pahojen henkien armeijat. | Oi kuka kykenisikään kertomaan || sielusi totisesta palosta kohti 
Herraa! (kahdesti) 

Oi autuas pyhittäjäisä Evtimios, | Sinä osoittauduit yksineläjien ohjenuoraksi ja kerskaukseksi, | 
oikeauskoisten sulostuttajaksi ja koko maailman kirkkaaksi valistajaksi, | sillä luolassa asuen Sinä 
teit lopun kavalan vihollisen uhkailuista. | Oi armolahjaasi, jonka avulla Sinä painoit tyystin 
maahan || pahojen henkien korskeuden! 

Oi autuas pyhittäjäisä Evtimios, | Sinä siivitit totisesti sielusi lentämään kohti Jumalaa. | 
Kilvoituksessa Sinä, pyhä, puhdistit aistisi. | Lakkaamatta rukoillen Sinä, autuas, | tulit otolliseksi 
kuolemattomaan elämään. | Oi kilvoittelijoiden kaunistus, || Kristus otti iloiten Sinut vastaan 
aineettomiin asuntoihin.

Kunnia... 8.säv. 

Me, munkkien joukot, kunnioitamme Sinua, Evtimios, opettajanamme, | sillä Sinulta opimme 
vaeltamaan totisesti suoraa polkua. | Autuas olet Sinä Kristuksen palvelijana | ja vihollisen voiman 
voittajana, | Sinä enkelten seuralainen, ja pyhittäjien ja vanhurskasten asuinkumppani. | Rukoile 
heidän kanssansa, || että Herra armahtaisi meidän sielujamme.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta.

Suuri ylistysveisu ja päätös. 

Liturgiassa 
Typikon-psalmit ja autuuden troparit kanonin kolmannesta ja kuudennesta veisusta. Pyhittäjien 
epistola, evankeliumi ja ehtoollislauselma.
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