
SYYSKUUN 20 

 

Julkaistu Ortodoksi.net-sivustolla 6.1.2015 

 

Pyhän suurmarttyyri Eustathioksen muisto. 

 

Jos on sunnuntai, niin lauantai-iltana laulamme avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemuss-
tikiiraa, 3 jälkijuhlan stikiiraa ja 3 pyhän stikiiraa, kunnia, pyhän stikiira, nyt, vuorosävel-
män mukainen 1:nen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Virrelmästikiiroina ylösnousemussti-
kiirat, kunnia, pyhän stikiira, nyt, jälkijuhlan stikiira. Ylösnousemustropari, pyhän tropari 
ja juhlan tropari. Päätössiunaus. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit 
samoin kuin ehtoopalveluksessa, ylösnousemuskanoni, juhlan kanoni ja pyhän kanoni, 
3:nnen veisun jälkeen pyhän katismatropari. Ylösnousemuseksapostilario, pyhän eksa-
postilario ja juhlan eksapostilario. Liturgiassa, saaton jälkeen, ylösnousemustropari, juh-
lan tropari, pyhän tropari ja temppelin pyhän tropari. Ristin ylentämistä seuraavan sun-
nuntain epistola ja evankeliumi, jne. 

 

EHTOOPALVELUS 

 

Avuksihuutostikiirat. Juhlan stikiirat, 2. säv. 

Jumalan näkijä Mooses / pystytti muinoin vaskikäärmeen purevien käärmeitten surmak-
si, / mutta Sinä, minun Vapahtaja, ylensit koko itsesi puulle / ja teit kaikki eläviksi juma-
lallisen ja elämää kantavan ristisi kautta. / Kun se nyt ylennetään, se polttaa pahojen 
henkien joukot // ja torjuu barbaarien pauhaavat heimot. 

 

Vapahtaja, Sinä pukeuduit Neitseestä, Jumalanäidistä, minuun, / katoavaiseen ja kuole-
vaiseen ihmiseen, / teit minut katoamattomaksi / ja saatoit loputtomaan elämään ja 
nautintoon. / Sinne Sinä palautat kaikki, jotka veisuin ylistävät Sinua, Sana, / Kristus Ju-
mala ja Valtias, // joka annoit uskovalle hallitsijalle jumalallisen ristisi vahvaksi aseeksi 
sodassa. 

 

Kristus Jumala, / anna lähestymättömän valkeutesi loistaa meille, / sillä kaikki me olem-
me Sinun kättesi tekoa, / Kruunaa aseellasi hurskaat hallitsijamme ja anna heille voitto 
vihollisista, / kun heillä on rikkautenansa, muurinansa, linnoituksenansa, voimanansa, / 
suojanansa ja ilonansa Sinun ristisi, oi korkein Vapahtaja, // joka sijoituit Jumalanäidin 
turmeluksettomaan kohtuun. 

 

Ja 3 pyhän stikiiraa, 4. säv. 

Sinä, autuas Eustathios, et ollut ihmisten kutsuma, / vaan Sinut kutsuttiin ylhäältä, / sillä 
itse ihmisiä rakastava Kristus ilmestyi Sinulle / ja pyydysti Sinut uskon verkkoon. / Valtias 
puhdisti Sinun syntisi kasteellaan, / antoi Sinulle kärsivällisyyttä elämän koettelemuksissa 
// ja osoitti Sinut maineikkaaksi voittajaksi. 
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Iloiten Sinä, Eustathios, kävit nuoruudessasi hyveen harjoituskentälle. / Kärsivällisenä Si-
nä kestit lasten menettämisen ja vaimosi vankeuden. / Sinä kestit myös kunniattomuu-
den ajan, / mutta miehuullisuutesi sodassa teki Sinut, oi autuas, halutuksi, // niin että 
sait loistavasti takaisin asemasi. 

 

Sinut kannettiin hedelmällisine perhekuntinesi / jumalallisena, tuoksuvana suitsutusuh-
rina tulen kautta, / ihanana polttouhrina, otollisena uhrina, / ja elävänä ja täydellisenä 
lahjana Jumalalle. / Sen tähden Sinä, Eustathios, pääsit omaisinesi taivaan asuntoihin // 
ja pyhien sotajoukkoihin. 

 

Kunnia - -. 2. säv. Efraim Karialaisen runo 

Elämässään, kilvoituksissaan ja seppeleissään toinen Job, Eustathios, / on tarjonnut it-
sensä kehotukseksi hyveisiin / ja kärsivällisyyden esikuvaksi, / sillä totisesti hän vaimoi-
neen ja lapsineen ylitti Jobin hyveessä. / Elämässään hän oli uskollinen, / koettelemuk-
sissa järkkymätön / ja taistelussa voittoisa. / Hän on esirukoilijamme Kristuksen edessä, 
// että Hän antaisi sielullemme valistuksen ja armahduksen rikkomuksillemme. 

 

Nyt - -. 2. säv. Theofaneksen runo 

Hurskas hallitsija näki taivaalla maahan kätketyn jumalallisen aarteen, / elämänantajan 
ristin, / joka on väkevä merkki vihollisten voittamiseksi. / Jumalan innoittamana hallitsija 
riensi iloiten, uskossa ja toivossa vahvistuneena, / ylentämään Herran ristin kaikkien näh-
täväksi. / Nöyrästi hän nosti maan povesta ristin, jolla kärsien Kristus lunasti maailman // 
ja pelasti meidänkin sielumme. 

 

Virrelmästikiirat, 6. säv. 

Sinä pitkämielinen, / ainoa ylen hyvä elämän antaja, / siedit iskut, ristiinnaulitsemisen ja 
häpeän / halutessasi pelastaa kaikki eksyttäjän käsistä, // Sinä armollinen ja ihmisiä ra-
kastava. 

 

Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa Hänen jalkainsa astin-
laudan eteen. Hän on pyhä. 

 

Oi hyvä Vapahtaja, / minä kunnioitan ristiäsi, nauloja ja keihästä, / joiden kautta Sinä, ai-
noa elämän antaja ja kaikkien hyväntekijä, / lunastit kaikki turmeluksesta, // Sinä ainoa 
ihmisiä rakastava Vapahtajamme. 

 

Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän toimittaa pelastuk-
sen maan päällä. 

 

Ristille minun tähteni naulittuna / Sinä, ylen hyvä Vapahtajani, / annoit lyödä ja häväistä 
itseäsi. / Etikkaa Sinulle juotettiin, / keihäällä Sinut lävistettiin // ja kaiken Sinä, synnitön, 
kestit. 
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Kunnia - -. 6.säv. Efraim Karialaisen runo 

 

Kuinka ylistäisimme ansiosi mukaisesti Sinua, oi terässielu? / Luonnon Sinä ylitit, / kun 
menetettyäsi omaisuuden, lapset ja puolison / huusit autuaan Jobin autuain sanoin: / 
Herra antoi, Herra otti. / Niin kuin Herra on hyväksi nähnyt, niin on tapahtunutkin. / 
Mutta Jumala, jota Sinä rakastit ja hartaasti halasit, / antoi rakkaasi Sinulle takaisin 
kumppaneiksesi taisteluissa, / ja heidän kanssansa Sinä saavutit kidutusten kautta autu-
aan maalin. / Kun he ovat kanssasi rukouksessakin, / oi sielultasi kärsivällinen Eustathios, 
// rukoile lunastusta meidän rikoksillemme. 

 

Nyt... 6. säv. 

Tänään Herran risti tuodaan esiin, / ja uskovaiset ottavat sen rakkaudella vastaan / ja 
saavat parannuksen kaikista sielun ja ruumiin taudeista. / Iloiten ja peläten syleilemme 
ristiä, / sillä me kelvottomat pelkäämme syntien tähden, / mutta iloitsemme pelastuksen 
tähden, // jonka ristiinnaulittu Kristus Jumala armollisena antaa maailmalle. 

 

Pyhien tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, / ovat kärsimyksissään saaneet Sinulta, meidän Jumalaltamme, 
kuihtumattoman voittoseppeleen, / sillä omistaen Sinun antamasi voiman / he voittivat 
julmat vaivaajat ja kukistivat pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. // Heidän ru-
kouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

 

AAMUPALVELUS 

 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 8. säv. 

Eedenin keskellä puu kantoi kuolemaa, mutta maan keskellä puusta kasvoi elämä, sillä 
kun me turmeluksettomina maistoimme toisesta, me jouduimme turmelukseen, mutta 
saavutettuamme toisen, saimme poimia turmeluksettomuuden hedelmää. Ristin kautta 
Jumala pelastaa ihmissuvun. (Kahdesti) 

 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 8. säv. 

Joosua Nuunin poika kuvasi muinoin salaisesti ristin merkin, / kun hän ristin muotoisesti 
levitti kätensä, / ja aurinko seisahtui ja odotti, kunnes Joosua oli kukistanut Jumalaa vas-
taan nousseet viholliset. / Oi Vapahtaja, nytkin aurinko pimeni nähdessään ristillä Sinut, / 
joka kukistit kuoleman vallan ja otat saaliiksesi tuonelan. (Kahdesti) 

 

Juhlan kanoni, ja pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Ylistys vakauden nimen kantajalle. 
Theofaneksen runo. 

 

1. veisu. 4. säv. Irmossi 

Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki / muinainen Israel erämaassa / 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla // karkotti pakosalle Amale-
kin sotajoukon. 



20. syyskuuta 

 4 

 

Troparit 

Oi autuas Kristuksen marttyyri, alista rukoustesi avulla himojeni karkailut sanalle ja val-
mista minut ylistämään taisteluittesi pyhää juhlaa. 

 

Sinua, oi erinomainen, eivät ihmiset kutsuneet, vaan niin kuin kerran Paavalin Kristus 
kutsui Sinut taivaasta, kun Hän ilmestyi peurana ja pelasti Sinut myrkkynuolilta. 

 

Sinä, marttyyri, tulit täyteen ylhäistä viisautta ja katsoit jumalisesti taivasten nautinnon 
paremmaksi kuin turmeltuvan rikkauden ja ihanuuden. Niin Sinä sait perheinesi seppe-
leen. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikkien Luoja ja Jumala havaitsi Sinut, viaton, koko luomakuntaa puhtaammaksi ja näki 
hyväksi tulla lihaksi Sinusta luodaksensa lihassa uudelleen ihmisen. 

 

3. veisu. Irmossi 

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, 
// turvani ja tukeni. 

 

Troparit 

Kärsivällisenä Sinä, Kristuksen kunniakas marttyyri Eustathios, kestit kiusausten aallokot, 
vaikka olitkin menettänyt vaimon ja lapset. 

 

Kun Jumala pelasti lapsesi, oi Kristuksen marttyyri Eustathios, joutumasta petojen saa-
liiksi, he saivat voiton hengellisistä pedoista. 

 

Kun Sinä, kunniakas, kuljit ikään kuin virran halki läpi elämäsi koettelemuksissa, Sinä säi-
lytit sielusi jumalallisuuden kunniassa. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Tulkaa, uskovaiset, ylistäkäämme veisuin, riemusävelmin viattomuuden puhdasta ja 
neitseyden kunniallista asumusta. 

 

Irmossi 

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, 
// turvani ja tukeni. 

 

Katismatropari, 8. säv. 

Sinä, kunniakas marttyyri, osoitit miehuullisuutesi jumalisessa elämässäsi ja taistelit 
suunnattomin tuskin kärsivällisesti. Sen tähden Sinua onkin kutsuttu uudeksi Jobiksi, sillä 
vaikka Sinä menetitkin elämän ilot, Sinä kiitit Jumalaa vaimosi ja lastesi kanssa. Lopulta 
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Hän antoikin Sinun ikään kuin voittopalkinnoksi vuodattaa veresi. Oi voittoisa Eustathios, 
rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, jotka rakkaudella 
vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

  

Kunnia - - nyt - -. Juhlan katismatropari, 8. säv. 

Puhdas Helena nosti kiireesti Vapahtajan maahan kätketyn ristin, täytti maan ääret ilolla, 
käski Hengessä pystyttää temppelin, vei valtikan valtakuntaansa ja huusi pojallensa sitä 
näyttäen: Valtias, ojenna kätesi ja ota vastaan kaikkien nähtäväksi valtasi ja voittosi 
merkki. Opeta kansat armossa rakastaen kumartamaan Kristuksen ristiä ja kärsimyksiä. 

 

4. veisu. Irmossi 

Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, / ristille ylennettynä / seurakunta hämmäs-
tyksen valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: // Kunnia olkoon, Herra, Si-
nun voimallesi. 

 

Troparit 

Jumalallisen käden pelastamana vihollisen hirmuvallasta Sinun puolisosi säilytti siveyten-
sä ja huusi: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

 

Sinua kiusattiin ja koeteltiin moninaisesti, oi Kristuksen marttyyri Eustathios, ja Sinä rien-
sit marttyyriuden kilpakentällä huutaen Valtiaallesi: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimal-
lesi. 

 

Herran käskyn ohjaamana Sinä, autuas Eustathios, tulit vaimoinesi ja lapsinesi marttyy-
riuden veren kaunistamaksi. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Aviota tuntematta Sinä, oi Neitsyt, synnytit ja osoittauduit synnytyksen jälkeenkin neit-
seeksi. Sen tähden me vakain uskoin huudamme vaikenematta Sinulle: Iloitse, Valtiatar! 

 

5. veisu. Irmossi 

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / käännyttäen 
pois tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, // jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaa-
vat. 

 

Troparit 

Sinä, Eustathios, osoittauduit Jobin kaltaiseksi, sillä nuhteettomana ja hurskaana Sinun 
nähtiin vaeltavan pitkämielisesti läpi elämän. 

 

Oi autuas marttyyri Eustathios, kuka kykenisi veisuin ylistämään kärsimyksiäsi, joihin 
jouduit menetettyäsi vaimon ja lapset. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Äiti, paranna sieluni sairaus, Sinä joka synnytit kaiken hyväksi tekevän hyvän 
Sanan. 

 

6. veisu. Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon 
kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä // Sinun kyljestäsi vuo-
taneella puhtaalla verellä. 

 

Troparit 

Sinä, kunniakas, halasit ilmestynyttä Kristusta ja sen tähden halasit myös osoittautua 
omien veriesi purppuran kaunistamaksi ihanaksi marttyyriksi. 

 

Kristuksen jumalallisia jälkiä seuraten Sinä, marttyyri, riensit ja osoittauduit osalliseksi 
Hänen kärsimyksistään ja koko perheinesi seppelöitynä Hänen valtakunnastaan. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Gabrielin sanoja käyttäen me nyt huudamme Sinulle, viaton Neitsyt: Iloitse, Sinä ainoa 
siunattu Äiti! Iloitse, portti, joka kannat vanhurskauden Aurinkoa! 

 

Irmossi 

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon 
kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä // Sinun kyljestäsi vuo-
taneella puhtaalla verellä. 

 

Kontakki, 2. säv. 

Kun Sinä, Eustathios, selvästi seurasit Kristuksen kärsimyksiä ja uskoen joit Hänen mal-
jansa, Sinä tulit myös osalliseksi Hänen kunniastaan ja sait Häneltä, kaikkien Jumalalta, 
jumalallisen synninpäästön. 

 

Iikossi 

Jumalani, lahjoita minulle veisu, että ylistäisin ja kertoisin voittajasi taistoista, oi Herra, ja 
soveliaasti kiittäisin kilvoituksessa urheaa Eustathiosta, joka aina voittaa viholliset sodis-
sa. Hän on suuri jumalisuudessa ja loistava marttyyrien kuorossa. Heidän ja enkelten 
kanssa hän, viisas, lakkaamatta veisaa Sinulle ja korkeudesta jumalallisen synninpäästön. 

 

Synaksario 

Saman kuun 20:ntena päivänä, pyhä suurmarttyyri Eustathioksen, hänen puolisonsa 
Theopisten ja heidän kahden poikansa, Agapioksen ja Theopistoksen, muisto. 

 

Säkeitä 
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Vaskihärkä polttaa Eustathioksen perheineen ja Sinä, Jumalan Sana, pelastat hänet per-
heineen. Kahdentenakymmenentenä Eustathios perheineen paloi härässä. 

 

Samana päivänä pyhien isiemme ja tunnustajien piispa Hypatioksen ja pappi Andreaksen 
muisto. 

 

Säkeitä 

Puhtaitten ikonien tähden murhamiehet teurastavat Hypatioksen sekä Andreaksen. 

 

Samana päivänä Rooman paavi Martinoksen, Maksimoksen ja heidän kumppaniensa 
muisto. 

 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Artemidoroksen ja Thaloksen muisto. 

 

Säkeitä 

Miekka tappoi Artemidoroksen ja Thaloksen, jotka eivät kumartaneet muukalaisten sur-
maaja Artemista. 

 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Meletioksen, Kyproksen piispan, muisto. 

 

Säkeitä 

Meletiosta ei kiinnostanut elämän virtaus, ja sen tähden hän niin sanoakseni rakasti kuo-
lemista. 

 

Tunnustajien joukossa suuren Johannes Egyptiläisen muisto. 

 

Pyhä uusi pyhittäjämarttyyri Hilarion Kreetalainen, joka tuli marttyyriksi Konstantinopo-
lissa vuonna 1804, tuli miekan surmaamaksi. 

 

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

 

7. veisu. Irmossi 

Persian pätsissä / Aabrahamin sukukunnan lapset / enemmän jumalisuuden innon kuin 
liekkien polttamina huusivat: // Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

 

Troparit 

Tuliseen vaskihärkään ikään kuin pätsiin suljettuina te, Kristuksen marttyyrit, huusitte 
kiitollisina: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

 

Niin rakkauden kuin luonnonkin lakien yhdistäminä te, kuulut marttyyrit, osoititte taiste-
lussa yhteistä kärsivällisyyttä huutaessanne: Kiitetty olet Sinä, Jumala ja Herra. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Yksi Sinä olet aikojen alusta asti osoittautunut taivaallisia jumalallisia Voimia korkeam-
maksi, sillä Sinä, puhdas Valtiatar ja Jumalansynnyttäjä, synnytit selittämättömästi hei-
dän Luojansa. 

 

8. veisu. Irmossi 

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, / kun taas hurs-
kautta rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat raivoavan tulen 
voiman huutaen: // Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Troparit 

Ylistäkäämme nyt kaikki hartaasti hurskauden rakastajia, totisten marttyyrien kuoroa, 
jonka luonnon lait ja usko loistavasti yhdistää, ja veisatkaamme uskoen: Kaikki Herran 
luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Suuren kaitselmuksen toimesta te liityitte ihanasti toisiinne jouduttuanne ensin eroon. 
Omalla verellänne te värjäsitte hääpurppuran ja riensitte hartaasti taivaan häämajaan 
huutaen: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Autuas Eustathios, hartaasti Sinä kannoit uhriksi kohdun hedelmän ja iloitsevan vaimon, 
sillä Sinä sait taistelutovereiksesi luonnon mukaiset toverisi, jotka veisasivat: Kaikki Her-
ran luodut, kiittäkää Herraa. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, osoittauduit vesaksi Iisain juuresta, joka kasvatit kukan, kaikkivoimallisen 
Herran. Hän levittää tuoksuansa ja hyvää hajuansa meille, jotka huudamme: Kaikki luo-
dut, kiittäkää Herraa. 

 

Irmossi 

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, / kun taas hurs-
kautta rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat raivoavan tulen 
voiman huutaen: / Kaikk/i luodut, kiittäkää Herraa. 

 

9. veisu. Irmossi 

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten 
ylistämme. 

 

Troparit 
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Riemuiten Sinä, marttyyri Eustathios, kävit Kolminaisuuden koko valkeuteen ja iloitset 
nyt enkelten sotajoukkojen kanssa. Rukoile heidän kanssaan lakkaamatta pelastusta 
meille, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

 

Taistelut maan päällä ja moninaiset vaarat Sinä olet nyt vaihtanut riemuun taivaissa van-
hurskasten kanssa. Oi kunniakas, suo meidänkin, jotka veisaamme ylistystäsi, nauttia sii-
tä. 

 

Auliisti tarjoan itseni kokonaan Sinulle, marttyyri Eustathios, että saisin Sinut suojelijak-
seni, sillä Herran edessä Sinä kykenet pelastamaan minut kaikista vaaroista ja hankki-
maan minulle jumalallisen pelastuksen. 

 

Jumalansynnyttäjälle 

Me kaikki tunnustamme Jumalansynnyttäjäksi Sinut, joka miehettä synnytit elämän anta-
jan ja Vapahtajan, ja rukoilemme hartaasti, että pelastuisimme Sinun rukoustesi kautta 
kaikesta ahdistuksesta, oi Neitsytäiti. 

 

Irmossi 

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. // Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten 
ylistämme. 

 

Pyhien eksapostilario, 3. säv. 

Sinuun luottaessamme, oi Jumalansynnyttäjä, me saamme perusteellisen voiton kahden-
laisista vihollisista, sillä Sinun Poikasi risti on meillä aseena ja voiton merkkinä, kilpenä, 
miekkana, keihäänä ja nuolena Beliaria vastaan. 

 

Kiitosstikiirat, pyhien stikiirat 

 

4. säv. Andreas Pyroksen runo 

Kuka ei ylistäisi autuasta elämääsi, oi Eustathios? / Urhoollisesti Sinä kestit pahuuden 
ruhtinaan, vihollisen, hyökkäykset. / Sinä et masentunut vaimon ja lasten menettämises-
tä, / vaan huusit kiitollisena Jobin sanoin: / Alastomana olen tullut äitini kohdusta, // 
alastomana myös lähden ainoan Luojan, meidän sielujemme Pelastajan, tykö. (Kahdesti) 

 

6. säv. 

Sinä, marttyyri, olet Marian turmeluksettoman Pojan asumus, / ja nyt Sinä elät iankaikki-
sesti aineettomassa valkeudessa. // Tee meillekin suopeaksi luomaton Kolminaisuus. 

 

8. säv. 

Sinä astuit laskemattomaan pilveen / ja tulit vanhurskauden Auringon omaksi. / Sinä, au-
tuas Eustathios, / lähestyit jumalisesti korkeudesta hengellisesti eläimen muodossa il-
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mestynyttä / ja tulit eläväksi kuvaksi. / Saatuasi voimaa Hengestä ja vedestä / Sinä pe-
seydyit marttyyriuden veressä / ja saat nyt karkeloida enkelten taivaallisten joukkojen 
kanssa. // Tee siellä meidätkin Vapahtajamme ja Jumalamme Kristuksen omiksi. 

 

Kunnia - -. 8. säv. Germanoksen runo 

Sinä hylkäsit maallisen valtakunnan sotajoukkojen johtamisen / ja tulit eläimen muodos-
sa Sinulle ilmestyneen Vapahtajan rakastajaksi. / Nyt Sinä karkeloit korkeuksissa vaimosi 
ja lastesi kanssa, / oi autuas Eustathios. / Sen tähden me pyydämme, // että rukoilisit 
Herraa meidän sielujemme puolesta. 

 

Nyt - -. 8. säv. Munkki Johanneksen runo 

Oi risti, Sinua Mooses kuvasi muinoin voittamalla Amalekin, / ja psalmirunoilija Daavid 
kehotti kumartumaan astinlaudan eteen. / Sinun kallista ristiäsi, oi Kristus Jumala, / me 
syntiset nyt kelvottomilla huulillamme hartaasti kunnioitamme / ja Sinua, joka sallit nau-
lita itsesi ristiin, / me veisuin ylistämme: / Tee meidät ryövärin tavoin kelvollisiksi // Si-
nun valtakunnastasi osallistumaan. 

 

Virrelmästikiirat, 2. säv. 

Tänään ylennetään elämää kantava puu, Kristuksen risti, / jolle Hänet lihassa naulittiin // 
ja jolta Hän kutsui kaikki uudelleen. 

 

Liitelauselma: Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa Hänen jalkainsa astin-
laudan eteen. Hän on pyhä. 

 

Sinun jumaloittava vetesi ja veresi, oi Sana, / kaunistaa kirkon loistavaksi kuin morsia-
men, // kun se veisuin ylistää ristin kunniaa. 

 

Liitelauselma: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän toimittaa pelastuk-
sen maan päällä. 

 

Sinun ristisi puu, oi Vapahtaja, / poistaa synnin turmelevan aineen // ja ylennettynä se 
kirkastaa kaikkeuden. 

 

Kunnia - -. 8. säv. 

Paavalin tavoin Sinä, marttyyri Eustathios, / et ollut ihmisten kutsuma. / Luottaessasi ris-
tiin Sinä kasvoit Jumalassa / ja saatoit miehuullisesti häpeään hirmuvaltiaitten jumalat-
tomuuden ja kidutusten tuskallisuuden. / Sen tähden Sinä vastustit syntiä / ja taistelit 
näkymättömiä vihollisia vastaan vereen asti. / Nyt Sinä lakkaamatta rukoilet Kuninkaan ja 
Jumalan edessä, / että Hän lahjoittaisi maailmalle rauhan // ja meidän sieluillemme suu-
ren armon. 

 

Nyt - -. 8.säv. 
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Jumala, profeettasi Mooseksen sanat ovat toteutuneet, / sillä hän sanoi: / Te saatte näh-
dä elämänne riippumassa silmienne edessä. / Tänään risti ylennetään / ja maailma va-
pautuu eksytyksestä. / Tänään vietetään Kristuksen ylösnousemisen uutta juhlaa / ja 
maan ääret riemuitsevat veisaten Sinulle Daavidin kymbaalein ja lausuen: / Hyvä ja ihmi-
siä rakastava Jumala, / Sinä toimitit maan keskellä pelastuksen, ristin ja ylösnousemisen, 
/ joiden kautta Sinä pelastit meidät. // Kaikkivoimallinen Herra, kunnia olkoon Sinulle! 


