
Lokakuun 10. 
Pyhien marttyyrien Eulampioksen ja 

Eulampian muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Oi autuas Eulampios, | aurinkoa kirkkaampana on muistosi koittanut uskovaisille | ja se valistaa 
koko luomakunnan jumalallisin sätein. | Himojen pimeyden ja pahojen henkien yön se karkottaa. | 
Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi || ja vuosittain kunnioitamme Sinua koko maailman 
valistajana ja hartaana esirukoilijana. 

Raudoin raastettuna ja soihduin poltettuna, | vankilaan suljettuna, puulle ripustettuna ja petojen 
ruoaksi annettuna | Sinä, autuas, pysyit jumalallisen armon avulla mieleltäsi järkkymättömänä | ja 
sait kaunistukseksesi voiton kruunun, oi Eulampios. || Sen tähden me riemuiten kunnioitamme 
muistoasi. 

Kaiken Kuninkaan Kristuksen rakkauden haavoittamana | Sinä, Eulampia, haavoitit kavalan, | joka 
oli haavoittanut ja karkottanut paratiisista Eevan. | Vahvana Sinä kestit ruumiin haavoittamisen ja  
kaikki kidutukset. | Niin Sinä pääsit jumaloitumisen hyvään yhteyteen, || ja nyt rukoilet kaikkien 
niiden puolesta, jotka uskoen ylistävät Sinua. 

Kunnia... 4.säv. Munkki Johanneksen runo. 

Lähimmäisen rakkauden ja himottomuuden yhteydessä | saman nimen kantajat säilyttivät vakaan 
mielen, | sillä kun rakastetaan Jumalaa, ylenkatsotaan koko maailmaa. | Voi ihmettä! Käärme on 
kuoletettu, | ja todelliset sisarukset, viisas Eulampios ja Eulampia, ovat kukistaneet sen, joka 
ylvästellen puhui vääryyttä. | Huutakaamme heille sopivin lauluin: | Te, jotka hyvin päätitte tienne 
Kristuksessa, || rukoilkaa maailmalle rauhaa ja meidän sieluillemme suurta armoa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Iloitse, Sinä Auringon aurinkoinen, laskematon vaunu, | sillä Sinusta on säteillyt käsittämätön 
Aurinko. | Iloitse, Sinä jumalallista valkeutta säteilevä mieli, | Sinä salaman leimaus, joka valistat 
maan ääret. | Sinä olet totisesti kullanhohtoinen, ihana, moitteeton ja illaton valkeus, || joka säteilet 
uskovaisille. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Sinun kylkesi lävistettiin, oi armorikas, | revittiin rikki esiisä Aadamin ikiaikainen 
käsikirjoitus. | Sinun veripisarasi pyhittivät ihmisten hyljätyn luonnon, | joka huutaa: Kunnia Sinun 
laupeudellesi! | Kunnia jumalalliselle ristiinnaulitsemisellesi, oi kaikkivoimallinen Jeesus, || meidän 
sielujemme Vapahtaja! 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 4.säv. 

Kolminaisuuden valkeuden kirkastama sisaruspari kukisti hirmuvaltioitten raakuuden. | Niinpä he 
tulta polkien ja karkeloiden veisasivat: | Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa 
asuvat! | Jumalalliseen kunniaan tähdätessään he saavuttivat taivaan kunnian || ja nyt he alati  
rukoilevat Kristusta Jumalaa, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.

Oi Valtiatar, sääli minua, | joka olen pahojen henkien hyökkäysten järkyttämä | ja kadotuksen 
rotkoon syöksemä. | Vahvista minut hyveitten kalliolle. | Hajota vihollisten juonet ja suo minun 
toteuttaa Sinun käskyjäsi, | oi meidän Jumalamme Poika, || että saisin tuomiopäivänä 
synninpäästön. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi nuhteeton, Sinä osoittauduit ristille käyneen Jumalan aviota tuntemattomaksi Äidiksi. | Hänen 
kalliit kärsimyksensä ja tuskansa, | jotka Hän vapaaehtoisesti kesti armossaan pelastaakseen  
ihmiset, | tekivät vähäisiksi meidän kärsimyksemme. | Rukoile siis, oi enkeleitä jalompi Neitsytäiti 
ja Valtiatar, || että minäkin Sinun rukoustesi kautta saisin pelastuksen. 

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | ovat kärsimyksissään saaneet Sinulta, meidän Jumalaltamme, 
kuihtumattomat voittoseppeleet, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | he voittivat julmat 
vaivaajat ja kukistivat pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Heidän rukouksiensa tähden 
pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit, ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän loistavaa 
marttyyriparia. Joosef. 

1. veisu. Irmossi,  6.säv.

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaaajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu." 

Troparit 

Oi voittoisat marttyyrit, teidät on kirkastanut kolmivaloisen koiton kirkas valkeus. Rukoilkaa 
valistusta meillekin, jotka kunnioitamme juhlavaa muistoanne. 

Marttyyrien puhdas ja riemuisa juhla säteilee auringon tavoin ja salaisesti aina valistaa maan ääret 
Hengen voimalla. 

Autuas marttyyri Eulampios, nuoressa ruumiissa Sinä taistelit vahvasti pahuuden vanhaa ruhtinasta 
vastaan ja kestit kidutukset, tulen ja hirveät hyökkäykset. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, Sinun synnytyksesi selvästi lunasti meidät esiisien tuomiosta ja me uskovaiset 
ylistämme Sinua aina veisuäänin autuaaksi Jumalan Äidiksi. 
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3. veisu. Irmossi

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Troparit

Vahvana Sinä, kunniakas Eulampios, kestit kilvoituksen, Sinä siedit kidutukset ja karvaat 
rangaistukset, sillä selvästi Sinua vahvisti tulevien hyvyyksien toivo. 

Nähdessään, kuinka Sinä pukeuduit marttyyrien kirkkaaseen kunniaan, puhdas Eulampia antautui 
kidutuksiin, sillä ajatuksiltaankin hän oli sisaresi. 

Kristusta halaten Sinä, voittoisa marttyyri Eulampios, pidit kaikkea näkyväistä mitättömänä ja 
uskolla sait voiton hirmuvaltiaitten tuhoisasta raivosta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, rukoile aina, että meidät, jotka Sinua kunnioitamme, päästettäisiin 
vihollisen kaikista pahoista hyökkäyksistä, sielun turmelevista himoista ja kauheista vaaroista. 

Irmossi 

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Katismatropari, 8.säv. 

Kärsivällisesti ylenkatsoessanne kidutusten hirveät pilvet te, taistelijat, loistitte Vapahtajan armossa 
auringon tavoin. | Veljellisen rakkauden yhdistäminä te saitte kirkkaan kunnian yhteisissä 
kärsimyksissä. | Sen tähden te lopuksi saitte korkeudesta loputtoman armon parantaa sairauksia. | 
Oi voittoisat sisarukset, rukoilkaa Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, || 
jotka halulla vietämme pyhää muistojuhlaanne.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi viaton Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, | kiiruhda pelastamaan hartaalla esirukouksellasi minun kurja 
sieluni, | joka on ikään kuin ohjaajaton laiva elämän kiusausten aallokon merihädässä | ja syntien 
liian suuren lastin painamana uhkaa vajota tuonelan syvyyksiin, | ja suo minulle suotuisa satamasi, 
että uskolla huutaisin Sinulle: | Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi minulle anteeksi 
rikkomukseni, || sillä Sinä olet palvelijasi toivo! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi ylen hyvä Jumala, vihaa 
kantamaton Herra. | Huutakaamme uskoen hänelle: | Oi Neitsyt, ole meille armollinen ja anna 
rikkomukset anteeksi meille, || jotka hartaasti kumarramme Poikasi kärsimyksiä.
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4. veisu. Irmossi

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 

Troparit

Enkelkunnian kaunistamana ja marttyyriuden pyhän valkeuden kirkastamana Sinä jumalallisin 
rukouksin tukit villien petojen kidat. 

Hengen armo havaitsi Sinut, viisas marttyyri Eulampios, eläväksi temppeliksi, pyhäksi 
temppeliksi, ja sen vahvistamana Sinä hajotit epäjumalien temppelit. 

Oi autuas Eulampia, Kristuksen vahvistamana Sinä olit järkkymätön, hämmentymätön ja vakaa 
hirveitten kidutusten keskellä. 

Marttyyrien veren kaunistamina ja yksimielisinä veljellisessä uskossa te, autuaat, torjuitte 
vainoajien synkeät juonet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaukaa Sinut, oi puhdas, käsittäen selvästi Habakuk kutsui Sinua hyveitten varjoisaksi vuoreksi, 
josta meille ilmestyi meidän sielujemme Valistaja. 

5. veisu. Irmossi

"Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit 

Marttyyri Eulampios, Sinä loistit ikään kuin ihana aamunkoi, päiväsajan tähti ja kirkas aurinko ja 
valistit uskovaiset taistojesi ja ihmeittesi sätein. 

Marttyyri Eulampios, Sinä olit kärsivällinen suunnattomissa tuskissa ja pidit suloisena nautintona 
hirveitä kidutuksia. Sen tähden Sinä sait periä jumalallisen palkinnon. 

Marttyyri Eulampia, veresi vuodattaen Sinä, puhdas, saavutit nautinnon virran, iankaikkisen 
kuihtumattoman kunnian ja Paratiisin ihanan levon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Vihollisen kaikki miekat ovat totisesti loppuneet, sillä Sinä, puhdas ja viaton Neitsyt, synnytit 
kaikkien Jumalan, joka tuhosi ristillä sen pauhun. 

6. veisu. Irmossi

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta." 
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Troparit 

Te, marttyyrit, ette kieltäneet uskoanne, vaikka teitä silvottiin, hirveästi teilattiin, viskattiin petojen 
eteen, jäsenenne katkaistiin ja teitä poltettiin aineellisessa tulessa. 

Tuomarien langettamien kidutusten ylen korkeat aallot eivät kyenneet hukuttamaan taistelijoitten 
mielen vakautta, sillä jumalallinen käsi vahvisti heitä.

Vuotaneen verenne virtoihin te, kukistumattomat marttyyrit, hukutitte vihamielisen faraon ja 
jumalisesti kastelitte uskossa kukoistavan Kristuksen kirkon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sanomattomassa laupeudessaan Jumala tyhjensi itsensä ikään kuin sateena Sinun kohtuusi, oi 
Valtiatar, antoi kaikille juotavaksi nautinnon virran ja uudisti turmeltuneen luonnon. 

Irmossi 

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta." 

Kontakki, 3.säv. 

Kunnioittakaamme urheita marttyyreja ja lihallisia sisaruksia, | viisasta Eulampiosta ja Eulampiaa, | 
sillä ristiinnaulitun voimalla he saattoivat hirmuvaltiaitten juonet häpeään || ja osoittautuivat 
marttyyrien kunniaksi ja kerskaukseksi. 

Iikossi 

Uskovaiset, ylistäkäämme tänään pyhin veisuin voittajaparia, | sillä he kukistivat epäjumalain 
eksytyksen, | sammuttivat monijumalaisuuden tulen ja saattoivat pahat henget häpeään. | 
Hirmuvaltiaitten vihaa he eivät säikkyneet, | eivät pelänneet miekkaa eivätkä tulta, eivät 
villipetojen raivoa, | vaan kunniakas Eulampios ja hänen sisarensa, puhdas Eulampia taistelivat 
hyvin. || Taistelutovereina he osoittautuivat marttyyrien kunniaksi ja kerskaukseksi. 

Synaksario 

Saman kuun kymmenentenä päivänä, pyhien marttyyrien Eulampioksen ja Eulampian muisto. 

Säkeitä 

Mestatuksi tullessaan Eulampia tuli mestatun Eulampioksen kanssa kruunatuksi. Kymmenentenä 
mestattiin Eulampios sisarineen. 

Samana päivänä muistelemme kahtasataa pyhää marttyyria, jotka surmattiin pyhän Eulampioksen 
kanssa. 

Säkeitä 

Tunnen miehet, neljä viisikymmenikköä, jotka miekka surmasi. Oi jumalallista loppua! 
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Samana päivänä pyhittäjäisämme Basianoksen muisto.

Säkeitä 

Jättäen elämän alhaalla Basianos siirtyi iloiten ylhäiselle perustukselle. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Theofilos Tunnustajan muisto.

Säkeitä 

Teoissaan Theofilos todisti kutsunsa ja taisteli Jumalihmisen kuvan tähden. 

Heidän esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Armossa te, marttyyrit, jäljittelitte kolmea nuorukaista, Hengen aineettoman tulen vilvoittamina 
poljitte maahan tulen ja veisasitte Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Lihan raastaminen vahvisti rakkautta Luojaan. Täysin Jumalan puoleen taipuneina pyhät 
jumaloituneina veisasivat uskoen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Sydämesi liikkeistä välittämättä Sinä, voittaja, nousit jumalallisesti elämän järkkymättömälle 
kalliolle, ja vakaasti sillä seisten Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun synnytystäsi edeltäkuvaava pätsi ei polttanut kolmea nuorukaista, sillä jumalallinen tuli asui 
Sinussa Sinua polttamatta ja valisti kaikki huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina." 

Troparit 

Kidutuskuurojen peittämänä Sinä, marttyyritaistelija, osoittauduit sielultasi ja ruumiiltasi 
ihanaksi. Kukistamattomana Sinä veisaat Valtiaalle Kristukselle kaikkina aikoina. 

Sisaruuden yhdistäminä kaikkien Jumalan ja Kuninkaan marttyyrit rakkaudella julistivat 
jumalallista sanaa ja osoittivat jumalattoman käskyn halvaksi. 

Teidät, voittajat, kannettiin taivaan pöydässä Jumalalle otollisina uhreina, jumalallisina 
polttouhreina, vapaaehtoisesti teuraaksi tulleina karitsoina, nuhteettomina teuraina ja esikoisuhreina. 
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Kun me uskoen tiedämme Sinut, voittoisa Eulampios, kirkkaaksi ja valoisaksi tähdeksi, joka 
parannussätein kirkastat kaikkien sielut, me veisuin ylistämme Sinua kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Iloitse, moitteeton, aviota tuntematon Neitsyt. Iloitse, Jumalan Morsian, myrskyyn joutuneitten 
satama. Iloitse, syntisten armahdus. Iloitse, sillä Sinä synnytit lihaksi tulleen Jumalan. 

Irmossi 

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme."

Troparit 

Kunniakas marttyyri Eulampios, halutessasi nähdä Kaikkivaltiaan kunnian ja Hänen totisen 
kauneutensa, Sinä sivuutit elämän kunniattomuuden ja kärsit kunniattoman kuoleman, joka toi 
Sinulle iankaikkisen kunnian. 

Sinä, Eulampios, osoittauduit elämän yössä oleville valkeudeksi ja aina loistavaksi lampuksi. Oi 
Jumalan autuuttama taistelija, Sinä karkotit tietämättömyyden pimeyden ja parannusten 
kirkkaudella hajotit himojen mustuuden. 

Vaatteenne marttyyriuden veren värjääminä te seisotte ihanina ja kruunattuina Herran edessä ja 
veisaatte enkelten kanssa: Pyhä, pyhä, pyhä, kaiken tekevä ja kaikkivoimallinen Kolminaisuus! 

Oi voittoisat marttyyrit, muistakaa meitä ja pelastakaa kaikkinaisista kiusauksista kaikki, jotka 
uskoen vietämme ja kumarramme aina kunnioitettavaa, pyhää ja kirkkaan valon täyttämää 
muistojuhlaanne.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi viaton, Sinä puhdas astia, josta koitti jumalallinen Valkeus, valista sieluni silmät, karkota 
tietämättömyyden pimeys ja hävitä synnin usva. 

Irmossi 

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme." 
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Eksapostilario, 2.säv. 

Ansion mukaisesti meidän tulee veisuin ylistää mieleltään taivaallisia Eulampiosta ja Eulampiaa, | 
pyhiä voittajia, todellisia sisaruksia ja marttyyreja, | ja veisuin viettää heidän ylen kirkasta 
muistojuhlaansa, || sillä he taivuttavat Jumalan armolliseksi maailmalle. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.

Oi viaton, kastele armosi sateella synnin helteen näännyttämä sieluni. | Valista himojen pimentämä 
mieleni, oi Jumalansynnyttäjä, || ja ohjaa se selvästi näkemään Poikasi aineettomuus. 
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