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Joulukuun 15. 
Pyhän pappismarttyyri 
Eleutherioksen muisto 
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Typikon 

1. Jos juhla osuu muulle päivälle kuin sunnuntaiksi, palvelus lauletaan Minean järjestyksen
mukaisesti.

2. Jos  muisto osuu  esiisien  sunnuntaiksi,  noudatetaan  pyhän  Spyridonin  päivän  (12/12)
kohdalla osoitettua järjestystä, ? 2,3,4.

3. Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen muisto +. Tekstit Juhlamineassa.

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Sinä, taistelija ja pappi Eleutherios, | tulit jumalallisen Hengen pyhitetyksi astiaksi puhdistettuasi 
sielun himoista. | Sentähden Sinä sait jumalallisen pyhän voitelun ja tulit piispaksi, | Jumalassa 
viisaan kansan opastajaksi | ja Hänen kukistamattomaksi marttyyrikseen,| joka kesti meidän 
tähtemme kärsimykset || ja vuodatti meille himoista vapauden. 

Sinä et välittänyt kidutusten vaivaamasta ja tuleen paiskatusta ruumiista, | sillä vertaamattomassa 
rakkaudessa | Sinä kiinnitit mielesi jumalallisen Rakastajan ihanaan kauneuteen. | Hänen suloinen 
rakkautensa oli Sinut haavoittanut, | oi marttyyrien kaunistus, piispojen koristus, | taistelija 
Eleutherios, || meidän sielujemme esirukoilija. 

Nähdessään kuinka Sinä, viisas ja autuas Eleutherios, | kävit loppuun hyvän taiston, | Sinun hyvä 
synnyttäjäsi halasi käydä samaa tietä, | ja syleillen Sinua kilpakentällä hän tuli teurastetuksi hiehon 
tavoin. | Hänen kanssansa me pyydämme Sinua rukoilemaan || meidän puolestamme Vapahtajaa ja 
Herraa.

Kunnia...  6.säv. 

Loppuun asti Sinä, autuas Eleutherios, | toimit lain mukaisena pappina, | sillä toimittaessasi 
jumalallisten ja sanomattomien salaisuuksien palvelusta | Sinä vuodatit veresi Kristuksen, Jumalan, 
tähden | ja kannoit itsesi otollisena uhrina. | Kun Sinulla sentähden on uskallus Hänen edessänsä, | 
rukoile jatkuvasti meidän puolestamme, | kun me uskoen vietämme iäti kunnioitettavaa muistoasi, | 
että me sitä kunnioittaessamme pääsisimme kiusauksista || ja kaikesta vaarasta ja uhasta.

Nyt...  Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme.

Jos toimitetaan saatto veisataan tämä stikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv.: 

Luola, ota vastaan Kristus-lasta kantava Jumalanäiti. | Seimi, kätke suojaasi Hänet, joka sanallaan 
vapahtaa meidät maasta luodut synnintekojemme kahleista. | Paimenet, valvokaa ja olkaa suuren ja 
peljättävän ihmeen todistajia. | Itämaan tietäjät, tuokaa Kuninkaalle kultaa, mirhaa ja suitsuketta, | 
sillä Kristus, meidän Herramme, on syntynyt Neitsyt-äidistä. | Palvelijan tavoin Äitikin kumartuu 
lapsen puoleen ja ihmetellen lausuu: | Kuinka minä Sinut siemenettömästi synnytin? || Kuinka 
kannoin kohdussani Sinut, minun Vapahtajani ja Jumalani?
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Virrelmästikiirat, 1.säv. 

Kirkon suojelijana ja apostolien salaisuuksien totisena oppilaana Sinä, isä, | Jumalassa totisesti 
viisaan Euanthian poika, | käännytit Jumalan puoleen ihmisiä, | jotka ymmärtämättömästi osoittivat 
ennen kunnioitusta pahoille hengille || ikäänkuin Jumalille.

Liitelauselma: Sinun pappisi olkoot puetut vanhurskaudella, ja sinun hurskaasi riemuitkoot. 

Huolehtien synnyttämäisillään olevista naisista Sinä, isä, | olet antanut heille vapauden, kun he 
tulevat temppeliisi, | kaikille sitä hartaasti pyytäville | Sinä olet antanut hyvän purjehduksen || ja 
sairastaville Sinä annat terveyden säteillen ihmeissä.

Liitelauselma: Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. 

Vahvana Sinä, viisas Eleutherios, | kestit marttyyriuden taistot säikkymättä Adrianoksen ankaria 
kidutuksia, | ja kaikki Sinä valtasit Luojan rakkaudella. | Saaden äitisi taistelutoveriksesi || Sinä 
riemuiten nousit korkeuteen.

Kunnia...  8.säv. 

Verivirroillasi Sinä, pyhittäjäisä, | värjäsit purppuraiseksi piispan asusi. | Hyvä äitisi ja ravitsijasi 
syleili Sinua, suloista lastaan, | kilpakentällä nähdessään Sinut miehuullisesti kuolleena, | ja 
sentähden hän miekan mestaamana kävi kanssasi taivaan kammioihin. | Oi autuasta äitiä! | Oi 
pyhitettyjä rintoja, joita Sinä, autuas Eleutherios, imit, | ja niin opit tuntemaan luomakunnan 
Luojan. || Rukoile hänen kanssaan armahdusta meidän sieluillemme.

Nyt...  Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

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

Tropari, 5.säv. 

Papin viitan kaunistamana ja verivirtoja vuodattaen | Sinä, autuas ja viisas Eleutherios, | Saatanan 
kukistaja, riensit Herrasi Kristuksen tykö. | Älä siis lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, ||  
jotka uskoen kunnioitamme autuasta taisteluasi.

Nyt...  Jumalansynnyttäjän tropari, 5.säv. 

Iloitse, läpikäymätön Herran portti. | Iloitse, Sinun turvaasi rientävien suojamuuri ja puolustus. | 
Iloitse, tyyni satama ja aviota tuntematon, joka Luojasi ja Jumalasi lihassa synnytit. | Älä lakkaa 
rukoilemasta niiden puolesta, | jotka Sinun synnyttämääsi veisuin ylistävät || ja kumartaen 
kunnioittavat.

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni  ja kaksi pyhän kanonia. Tämän kanonin akrostikon on: Oi autuas, osoita 
minut himoista vapaaksi. Joosef. 



1. veisu. Irmossi, 1.säv.

Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, | joka on väkevällä käsivarrellaan tehnyt suuria ihmeitä |       
ja on pelastanut Israelin, || sillä Hän on ylistetty! 

Troparit 

Oi marttyyri Eleutherios, vapauta nyt kirkkailla rukouksillasi minut, joka olen mustien himojen 
orja, että voisin jumalallisin veisuin ylistää Sinua Kristuksen palvelijana. 

Sinä, pyhitetty, loistit taistelun puhdasta valkeutta värjättyäsi papillisen pukusi verellä. Hengen 
kautta Sinä tulit valkeutta loistavaksi. 

Puhtain mielin nuoruudestasi asti Jumalaan liittyneenä Sinä etäännytit sielusi lihan mielestä ja sait 
rikkaudeksesi ihmeitten runsaan armon.

Jumalansynnyttäjälle 

Tulisen valtaistuimen tavoin Sinä kannat Luojaa, elävän kammion ja ihanan palatsin tavoin Sinä 
otat vastaan Kuninkaan, joka tuli muuttumatta ja sekoittumatta meidän kaltaiseksemme.

Toinen kanoni, jonka akrostikon on: Sinua, isä, jumalallista pappi Eleutheriosta, minä kunnioitan. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

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

Troparit 

Kun Sinä, viisas Eleutherios, olet enkeljoukkojen kanssa Herran kunnian valtaistuimen edessä, 
vapauta rukouksillasi himoista meidät, jotka aina rakkaudella veisaamme ylistystäsi. 

Pienokaisesta asti valittuna Sinut, kunniakas, omistettiin Jumalalle, niinkuin muinoin Samuel, ja 
jumalallisen Hengen voitelemana Sinä paimensit kansaasi viisaana piispana. 

Kristuksen salaisuuksien papillisena toimittajana Sinä, viisas, kirkastit papillisen asusi 
marttyyriuden verellä taistellen kärsivällisesti kilpakentällä.

Jumalansynnyttäjälle 

Jumala, Sana, joka on kaiken tuottanut olemattomuudesta olemiseen, tuli ymmärryksen ylittäen 
lihaksi Sinun siemenettömästä kohdustasi. Sentähden me aina uskoen ylistämme Sinua 
Jumalansynnyttäjänä.

3. veisu. Irmossi, 1.säv.

Vahvista sydämeni, | että aina täyttäisin Sinun tahtosi, oi kaikkivoimallinen Kristus Jumala, | joka 
olet vetten päälle toisen taivaan vahvistanut || ja olet maan vetten päälle perustanut.
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Troparit 

Halaten kärsiä Kristuksen tähden Sinä, viisas, kestit ruumiin tuskat hyvin mielin kivuissa ja 
ahdistuksissakin. Sentähden Sinä saavutit tuskattoman elämän.

Oi Jumalassa viisas taistelija Eleutherios, Luojan hartaan rakkauden valtaamana Sinä heittäydyit 
tuliselle laitteelle Hengen tulen vilvoittamana. 

Pappien joukossa pyhitettynä ja marttyyrien joukossa vahvana marttyyrina Sinä, autuas, sait 
kaksinkertaisen seppeleen, ja nyt Sinä saat alati katsella Jumalan kasvoja.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viljelemätön ja puhdas kyyhky, Sinä ainainen Neitsyt, Sinusta kasvoi voiman sauva, Kristus, joka 
on meidän tukemme. Sinua kuvasi muinoin Aaronin viheriöitsevä sauva.

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

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

Troparit 

Oi viisas pappismarttyyri, aseenasi mielen vakaus Sinä kävit iloiten marttyyriuden tietä antautuen 
vapaaehtoisesti etsijöillesi. 

Saaden jumalallisesta Hengestä viisauden rikkauden Sinä, viisas, osoittauduit apostolien seuraajaksi, 
kun pyydystit marttyyriuden verkolla ihmiset jumalisuuteen. 

Oi marttyyri Eleutherios, jumalallisten hyveitten kirkastaman ylipapillisen vaatteesi Sinä teit vieläkin 
kirkkaammaksi oman veresi purppuravärillä taisteltuasi kärsivällisesti.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinun synnytyksesi salaisuus hämmästyttää totisesti sekä mielen että kuulon, sillä Sinun 
kohdussasi sikisi yliluonnollisesti Jumala, jonka Sinä synnytit säilyen ainaisena neitseenä. 

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, 1.säv. 

Vapautettuasi mielesi himoista Sinä tulit Jumalan todelliseksi palvelijaksi | ja vapautit eksytyksestä 
ne, jotka oikein Sinua rakastivat. | Kilvoiteltuasi pappina ja marttyyrina Sinä, Eleutherios, || sait 
kaksinkertaisen seppeleen ja nyt Sinä rukoilet meille pelastusta.

Kunnia... nyt...  Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Valtiaan puhdas astia, Maria, | nosta ylös meidät, jotka olemme hirveän epätoivon, rikkomusten ja 
ahdistusten syvyyteen langenneet, | sillä Sinä olet syntisten pelastus, apu ja turva, || Sinä pelastat 
palvelijasi.
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4. veisu. Irmossi, 1.säv.

Profeetta Habakuk, | joka hengessään näki ennalta Sanan lihaksitulemisen, ennusti lausuen: | Aikojen 
kuluessa ja vuotten täyttyessä tulee tunnetuksi ennustus. || Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra! 

Troparit 

Ei leijonien kita, ei tulen pauhu, eivät hirveät hyökkäykset voineet kukistaa Sinun kestävyyttäsi, oi 
salaisuuksien palvelija, vaan teräksen tavoin Sinä kestit kidutuksissa palaen jumalallista kiihkoa. 

Oi pappismarttyyri, elävöittävän veden täyttämästä suustasi kumpusi jumalallisen opetuksen virtoja, 
jotka hukuttivat rikollisten lörpöttelyn ja virvoittivat ne, jotka tunsivat Kristuksen, Jumalan. 

Oi taistelija, antaen Sinulle suuren kunnian Luoja, jonka tähden halusit kärsiä, lähetti kyyhkysen 
tuomaan enkelten ruokaa Sinulle, joka loistavissa taistoissa osoittauduit enkelten vertaiseksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Enkelten sotajoukot hämmästyivät nähdessään, kuinka Näkymätön tuli Sinusta näkyväiseksi 
meidän muodossamme, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt. Rukoile Häntä, että Hän soisi pelastuksen 
kaikille, jotka uskolla Sinua ylistävät.

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

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

Troparit 

Ennen kaiken tuhoava lohikäärme kerskasi suuresti, mutta jouduttuaan piispan jalkojen polkemaksi 
kilpakentällä se osoittautui kurjaksi raukaksi. 

Ristin voima haarniskanasi Sinä, pappismarttyyri, riensit erinomaisen voittajan tavoin tuliseen 
vuoteeseen riemuiten ikäänkuin vilpoisuudessa. 

Kilpakentällä Sinä, voittoisa pappismarttyyri, saatoit häpeään hirmuvaltiaan epäjumalien 
röyhkeyden miehuullisesti taistelleen.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä Neitsyt, kuule rukoukseni sanat, sillä Sinä olet kaikkien moninaisissa kiusauksissa olevien 
toivo ja apu, kun me hartaasti kutsumme Sinua avuksemme.

5. veisu. Irmossi, 1.säv.

Oi Jumalan Poika, anna meille rauhasi, | sillä muuta Jumalaa kuin Sinut emme tunne. | Sinun 
nimeäsi me avuksi huudamme, || sillä Sinä olet elävien ja kuolleitten Jumala.

Troparit 

Pahuuden viisasteleva juonittelija yritti kavalin juonin saada Sinut ansaan, oi marttyyri, mutta Sinun 
viisautesi osoitti sen naurettavaksi.
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Noustuasi jumalallisten hyveitten vaunuihin Sinä, kunniakas, saavutit marttyyriuden korkeuden ja 
paiskasit maahan kavalien pahojenhenkien ylvästelevän pöyhkeyden. 

Nähdäksesi Jeesuksen kärsimysten ihanuuden Sinä, pyhittäjä, kaunistit itsesi marttyyriuden 
ihanuudella ja siirryit loistavin seppelein kruunattuna Hänen tykönsä.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Sinun ihmeesi hämmästyttää kaikki mielet, sillä Sinä synnytit Jumalan ruumiillisesti ja 
ravitsit Ravitsijaa maidolla miehestä tietämättä, niinkuin Hän yksin tietää.

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

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 

Oi viisas, kun Kristus näki kestävyytesi ja totisesti kukistamattoman kärsivällisyytesi, Hän lähetti 
Sinulle vahvistavaa taivaallista ravintoa linnun avulla niinkuin profeetalle.

Pelkäämättä hirmuvaltiaitten raakuutta puhdas ja pyhitetty äitisi syleili Sinun jäseniäsi, oi marttyyri, 
ja kuoli miekan kautta taistelutoverinasi.

Voitettuasi vihollisen kaikki Sinua vastaan käyneet joukot Sinä, marttyyri, tukit leijonien kidat ja 
muutit niiden villeyden kesyydeksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Katso, me kaikki uskovaiset tunnustamme jumalisesti Sinut Jumalan Äidiksi, oi ainoa veisuin 
ylistettävä Jumalan Morsian, ja pyydämme, että antaisit kansallesi rikkomusten päästön. 

6. veisu. Irmossi, 1.säv.

Profeetta Joonan tavoin rukoilen Sinua, oi Laupias, | nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja 
pelasta minut, kun huudan: | Kunnia olkoon Sinulle, || oi maailman Vapahtaja!

Troparit 

Nyt kunnioitetaan omissa jäsenissään Jumalaa kunnioittanutta Kristuksen laumojen 
johtajakaurista, sanallista paimenta ja taistojen nautintoa. 

Oi  viisas  ja  autuas  marttyyrien kunnia  ja pappeuden  esikuva, pyrkimykselläsi kohti  
Jumalaa Sinä  vahvistuit ja voimallisesti teit juonikkaan vihollisen heikoksi. 

Kärsivällisenä kidutuksissa ja vapaaehtoisesti tuleen käyden, uupumatta pyrkien kohti Luojaa, 
Sinä nukutit petojen villin raivon. 



Jumalansynnyttäjälle

Oi Maria, joka osoittauduit pyhityksen majaksi, pyhitä hekumien saastuttama kurja sieluni ja tee 
se osalliseksi jumalallisesta kunniasta! 

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

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

Troparit 

Oi kunniakas pappismarttyyri, Sinä osoittauduit erinomaiseksi ja kestäväksi taistelijaksi, kun et 
pelännyt kidutusten hyökkäyksiä. Tuli väistyi edestäsi ja terävä rauta karttoi Sinua. 

Oi viisas Eleutherios, verivirroillasi Sinä hukutit vainoojien epäjumalien taikauskoisen 
eksytyksen ja sait voiton vastaasi taistelevasta pahuuden päämiehestä. 

Oi autuas Eleutherios, Sinun veresi värjäsi maan purppuraiseksi ja Sinun taivaallisen maalin 
nouseva puhdas henkesi pyhitti totisesti ilman.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi kaikkein puhtain Valtiatar, joka kuolevaisille Johdattajan, Herran, synnytit, tyynnytä minun 
himojeni levoton kiihko ja kauhistuttava kapinointi ja lahjoita rauha minun sydämelleni.

Irmossi 

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

Kontakki, 6.säv. 

Kaikki me ylistämme Sinua, pappismarttyyri Eleutherios, | pyhittäjä, pappien kaunistusta ja 
voittajien innostajaa, | ja rukoilemme Sinua. | Vapauta moninaisista vaaroista meidät, | jotka 
rakkaudella vietämme muistojuhlaasi, || ja rukoile lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.

Iikossi 

Oi laupias Elämän antaja, | katso ainoana ihmisiä rakastavana ja armollisena Jumalana minun 
sieluni pimeyteen. | Oi Sana, vapauta voimallisella oikealla kädelläsi minut himojen häpeästä, | 
että voisin veisuin ylistää piispaasi Eleutheriosta, | sillä totisesti Sinä tunsit hänet kohdusta asti, | 
ja pyhitetty äiti pyhitti ja omisti hänet Samuelin tavoin Sinulle, Luojalle. || Ja nyt hän rukoilee 
lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.

Synaksario 

Saman kuun 15:ntenä, pyhän pappismarttyyri Eleutherioksen muisto. 

Säkeitä 

Luonnoltaan vapaan mielen omaava Eleutherios ei miekkojenkaan edessä tullut eksytyksen orjaksi. 
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Miekka tavoitti viidentenätoista jumalallisen Eleutherioksen. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Anthian, pyhän Eleutherioksen äidin, joka syleili poikansa  
ruumista. 

Säkeitä 

Äiti puki hautausta varten lapsensa, kun miekka surmasi hänetkin. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Koremnoksen, maaherran, joka uskoi Kristukseen ja otti 
kasteen. 

Säkeitä 

Koremnos ei saanut tarpeeksi taistelusta, ennenkuin miekka katkaisi hänen kaulansa.

Samana päivänä miekka surmasi kaksi Kristukseen uskonutta pyöveliä. 

Säkeitä 

Toiset pyövelit surmasivat miekalla kaksi pyöveliä, jotka tunsivat Sinut, Vapahtaja, Jumalaksi.

Samana päivänä pyhän pyhittäjämarttyyri Sosannen taistelu. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Eleutherioksen, Kamariherran, muisto. 

Säkeitä 

Eleutherios ei pelännyt miekkaa, sillä hän mielensä oli vapaa kaikesta pelosta. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Bakkhos Uuden muisto. 

Säkeitä 

Älköön ketään pidettäkö uutta Bakkhosta huonompana taistelijana miekan edessä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Paulos Uutta, joka kilvoitteli 
Porfyrogennetoksen aikana Latronin vuorella. 

Huomautus:
Tiedettäköön, että tänä päivänä pyhien joukkoon luettu isämme Johannes Krysostomos vihittiin 
Konstantinopolin patriarkaksi, jossa hän alkoi viettää Kristuksen syntymän juhlaa tämän kuun 
25:ntenä saatuaan sellaisen tiedon joiltakin lännestä tulleilta. Sen tähden hän piti erinomaisen ja 
hyödyllisen puolustuspuheenkin.

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Irmossi, 1.säv.

Oi Vapahtaja, | tuli ei koskettanut eikä kiusannut pätsissä nuorukaisia. | Kaikki kolme veisasivat 
ikään kuin yhdestä suusta ja ylistivät lausuen: || Kiitetty on meidän isiemme Jumala!



10 

Troparit 

Sinä, viisas, huusit kidutettuna: Saakoon Kristus nyt ylistyksen minun lihassani. Minä en pelkää 
hehkuvia patoja, en säiky kuolemaa enkä petojen raivoa kaikkien elämän tähden. 

Sinä, kunniakas, huusit: Yksin Jumalan kauneutta minä etsin, yksin Hänen kunniansa haluan 
tavoittaa. Kidutettakoon ja poltettakoon kaikkia jäseniäni. Minä etsin vapautta, joka tekee 
Kristuksen palvelijaksi. 

Sinä, autuas, tähtäsit pysyvään elämään ja tulit totisesti maailmalle kuolleeksi. Ikäänkuin kidutusten 
koetuksessa kuumennettu kulta Sinä säteilit ja tulit liitetyksi taivaallisten asuntojen aarteisiin.

Jumalansynnyttäjälle 

Löydettyään yksin Sinut, oi Jumalan Morsian, täysin puhtaaksi Jumalan puhdas Sana syntyi Sinun 
kohdustasi ja puhdistaa nyt uskovaiset siitä saastasta, jonka himojen hillittömyys on meissä 
aiheuttanut.

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

Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, | vaan tuleen heitettyinä | saivat 
kastevirvoituksen ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!

Troparit 

Sinä, autuas, nuhtelit hirmuvaltiaitten röyhkeyttä ja kuningasten raakuutta, sillä tulen keskellä 
maatessasikin Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Enkelten sotajoukot hämmästyivät nähdessään Sinun kärsivällisyytesi, oi piispa, sillä niin Sinä 
väkevästi taistellen kukistit hirveän maailmanhallitsijan. 

Te marttyyrien kuorot, piispojen joukot ja enkelten paljous, riemuitkaa nyt iloa täynnä piispan ja 
marttyyrin jumalallisena muistojuhlana. 

Pyhästä juuresta, nimesi mukaisen vapauden kukasta, jumalallisesta äidistäsi Sinä kasvoit pyhänä 
hedelmänä, joka kannettiin marttyyriuden veren kautta Kristukselle.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsytäiti ja Valtiatar, osoittauduit kaikkia pyhiä taivaallisia voimia verrattomasti 
pyhemmäksi, kun synnytit Kristuksen, Luomakunnan Herran.

8. veisu. Irmossi, 1.säv.

Papit, veisuin ylistäkää Luojana ja Herrana Häntä, | jota enkelit ja kaikki sotavoimat pelkäävät. | 
Nuorukaiset, ylistäkää, ja ihmiset, kiittäkää || ja suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Troparit

Kilvoituksessa te, marttyyrien kaunistus, kukoistitte rehevien kasvien tavoin kidutusten koristamina, ja 
nyt te olette osoittautuneet paratiisin kukkasiksi, jotka levittävät jumalallisesti jumalallista tuoksua. 
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Sinun äitisi sekoitti Sinun, synnyttämänsä, verivirtoihisi oman verensä, sillä puhtaasti syleillen 
jäännöksiäsi hän tuli miekan surmaamaksi ja elää nyt iankaikkisesti. 

Oi viisas marttyyripiispa, Sinun arkustasi kumpuaa tarpeessa oleville parannusten vettä ja ihmeitten 
virtoja, jotka pesevät pois sielun turmelevien himojen saastan. Sentähden me Sinua ylistämme.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kohtuusi, oi Neitsyt, laskeutui Kristus, ainoa Hyväntekijä, kasteen tavoin ja kasteli koko 
luomakunnan totisesti kuivattaen epäjumalain hulluuden sameat virrat.

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

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 

Kidutusten tulessa poltettuna otollisena uhrina Sinä, autuas isä, kohotit jumalallisen tuoksun tavoin 
taivaan korkeuteen jumalallisen kiitosveisun. 

Vakaana kuin leijona Sinä nuhtelit lain rikkojia ja suurella uskalluksella tukit niiden jumalattomien 
vihollisten suut, jotka ennen olivat parjanneet kaikkien Jumalaa ja Herraa. 

Oi piispa, ylentäen uskovaisten mielen Sinä painoit alas ja kukistit niiden röyhkeyden, jotka 
häpäisivät Jumalaa, ja veisasit: Sinua Kristus me yli kaiken ylistämme iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kohtusi hedelmä, oi veisuin ylistettävä Neitsyt, kitki juurineen ja kuivasi puun soisen 
kirouksen ja kasvatti meille riemuisan siunauksen.

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, 1.säv.

Uskovaiset, ylistäkäämme Neitsyttä, elämän lähdettä, | kultaista lampunjalkaa, elävää temppeliä, | 
puhdasta häämajaa ja taivasta || ja maata korkeampaa Jumalansynnyttäjää. 

Troparit 

Jumalan suuna Sinä, Eleutherios, tempaisit vihollisen suusta turhia mietiskelevän kansan ja osoitit 
sen armon perilliseksi. Vakaasti taisteltuasi Sinä asut nyt pappien ja taistelijoitten kanssa.

Uskolla ylistettäköön Eleutheriosta, Hengen puhdasta mirha-astiaa, hyveitten ihanaa majaa, 
pahuudetonta karitsaa, laskematonta valaisijaa ja piispojen ja oppien perustusta. 
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Tultuasi aurinkoa kirkkaammaksi valkeudeksi Sinä, Eleutherios, nyt asut totisesti illattomassa 
valkeudessa. Päästä siis rukouksillasi Jumalan edessä himojen pimeydestä meidät, jotka tänään 
vietämme valoisaa muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjälle 

Herra, sääli meitä, jotka veisuin ylistämme sanomatonta syntymääsi Neitseestä. Oi ainoa ihmisiä 
rakastava, päästä hänen rukoustensa tähden meidät kiusauksista, himoista ja ahdistuksista. 

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

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 

Kun Sinä, pyhittäjä Eleutherios, katkaisit jumalallisten sanojen miekalla valheen pään, Sinä sait 
uskossa ja totuudessa Kristuksen voittomerkit. Sentähden me uskovaiset kunnioitamme Sinua 
voittajana ja jumalallisena saarnaajana. 

Oi viisas isä, ylentäen sielusi mielen maasta Sinä hengellisesti ylensit sen yksin Herran 
rakastamiseen. Sentähden Sinä kielsit lihan kärsimykset ja kärsivällisenä hirveyksissä taistelit 
kestävästi. 

Kilvoituksesi verivirroin kaunistettuasi papillisen asusi Sinä, pyhitetty, kävit Kristuksen taivaalliseen 
majaan marttyyrikuolemasi jälkeen. Muista nytkin siellä meitä, jotka Sinua ylistämme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, ihmisjoukot eivät kykene veisuin ylistämään ylen ihmeellistä, ymmärryksen ylittävää 
ja yliluonnollista raskauttasi, sillä se ylittää kaiken mielen, ymmärryksen ja käsityskyvyn ja 
sanojen voiman. 

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.

Eksapostilario, 3.säv. 

Paimenena Sinä, isä, veit Kristukselle uskovaisten laumat, | ja synnyttäjäsi tuli kanssasi surmatuksi 
kuin hieho vasikoineen. || Nyt minä veisuin ylistän sekä häntä että Sinua, Eleutherios.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv.

Oi puhdas Neitsyt, Sinut minä kurja tuon välittäjäkseni Poikasi edestä, || että pääsisin kaikesta 
kadotuksesta ja iankaikkisesta kiusasta.
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Kiitosstikiirat, 6.säv. 

Sinä, piispa Eleutherios, | sait Kristukselta, Jumalalta, viisaitten opetuslasten armon | ja auliisti 
kävit loppuun heidän tiensä. || Sentähden on oikein, että me Sinua ylistämme. 

Sinä, viisas Eleutherios, | paljastit sanoillasi valheen, | surmasit taistossa valheen keksijän || ja 
poljit jalkoihisi ennen suuresti kerskanneen. 

Oi piispa, kastele hengellisesti veresi sateella meitä, | jotka uskoen kunnioitamme jumalallista 
muistoasi || ja rakkaudella ylistämme Vapahtajaa.

Kunnia...  2.säv. 

Jumalallisen vapauden nimen kantajana Sinä, isä, | tulit otolliseksi papilliseen viittaan. | Rohkeasti 
opettaen jumalisuutta | Sinä neuvoit meille sanojen toteuttamisen. | Ja kun nuorekkaasti kävit 
loppuun marttyyritaistonkin, | Sinä osoittauduit molemmin tavoin loistavaksi | ja sait kaksinkertaisen 
seppeleen Kristukselta Jumalalta. | Rukoile, oi pappismarttyyri Eleutherios, || että Hän pelastaisi 
meidän sielumme.

Nyt...  Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, | oi Jumalanäiti, || suojele minua (Sinun) kattosi alla! 

Suuri ylistysveisu ja päätös. 

Liturgiassa 

Typikonpsalmit ja autuudentroparit kanonien 3:nnesta ja 6:nnesta veisusta. 




