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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Pyhittäjäisä  Teodoros,  /  Sinä  kannoit  itsesi  otollisena  lahjana  Jumalalle  noudattaen  kokoöistä 
valvomista ja rakkautta, / jumalallista tutkiskelua, äärimmäistä nöyryyttä, / toivoa, uskoa, puhtautta, 
äärimmäistä  sääliväisyyttä,  /  totista  pidättyväisyyttä  ja  rukousta,  //  joka  osoitti  Sinut  valoisaksi 
pylvääksi. 

Jumalassa  viisas  isä  Teodoros,  /  pyrkien  jumalisesti  pukeutumaan  totiseen  ja  pelastavaan 
vaatteeseen  /  Sinä  alati  peitit  lihasi  karvaisella  kankaalla.  //  Niin  Sinä  paljastit  meidät  riisuneen 
juonet jumalallisen Hengen vahvistamana. 

Hengessä köyhänä Sinä, autuas, / tarjosit itsesi elävänä uhrina, / puhtaana kokonaisuhrina ja kalliina 
lahjana Jumalallemme, / joka tuli meidän tähtemme köyhäksi / ja otti lihan nuhteettomasta Äidistä. / 
Sen tähden Sinä sait taivaan nautinnon. // Rukoile aina, me pyydämme, että Hän armahtaisi meitä. 

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

Millä silmillä voisin katsella ihanuuttasi, / minä joka olen himoissa saastuttanut lihani silmät? / Tai 
kuinka minä rietas, jolla on saastaiset huulet, / voisin tervehtiä Jumalan piirtämää kuvaasi? / Kuinka 
minä kurja,  joka olen turmellut käteni,  / voisin ojentaa kohti  jumalallista armoasi? // Oi Valtiatar, 
pelasta minut. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään  Sinut,  Jeesus,  vapaaehtoisesti  ristille  levitettynä,  /  aurinko  kauhistui,  maa  järkkyi,  / 
kalliot halkesivat  ja haudat avautuivat peloissaan.  / Kaikki  voimat hämmästyivät,  /  ja kun Neitsyt 
Valtiatar näki Sinut, hän huusi valittaen: // Voi, mikä onkaan tämä näky? 

Tropari, 8.säv. 

Sinussa, oi  isä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi  luotu, / sillä Sinä otit ristin ja seurasit 
Kristusta  /  ja  teoillasi  opetit  ylenkatsomaan  lihaa,  sillä  se  on  katoavainen,  /  ja  pitämään  huolta 
sielusta,  joka on katoamaton.  // Sen tähden  iloitsee, oi pyhittäjä Teodoros, Sinun henkesi enkelten 
joukossa. 

Aamupalveluksessa 

Päivän kanonit, ja tämä pyhän kanoni. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

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

Troparit 

Tänään Teodoroksen muisto tarjoaa kaikille uskovaisille hyveitten kukkia,  jotka levittävät Hengen 
salaista tuoksua ja yliluonnollisia ihmeitä.
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Pyhittäjä Teodoros, hengellisellä miekalla Sinä katkaisit himojen hyökkäykset ja sait niistä voiton. 
Sen tähden on Sinut seppelöity ihmeitten ja parannusten armolahjoin. 

Pyhittäjä  Teodoros,  halaten  Herran  koko  köyhyyttä  Sinä  selvästi  inhosit  maallista  ja  ajallista 
kunniaa. Sen tähden Sinä saavutit katoamattoman kunnian ja kirkkauden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän tahdosta siemenettä sikisi Sinussa Pyhästä Hengestä Jumalan Poika, ja Sinä synnytit lihallisesti 
Hänet, joka syntyy Isästä äidittä ja Sinusta meidän tähtemme isättä. 

3. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Sinä, pyhittäjä,  surmasit  voimallisen pidättyväisyyden avulla  lihan pedot  ja kirkastit  sielun kaikki 
voimat. 

Itkulla  kylvetyt  vaivasi  tuottivat  totisesti  hedelmällisen  sadon,  jonka  Sinä,  viisas,  tarjosit 
kaikkeuden Kuninkaalle. 

Sinä, autuas pyhittäjä, et suonut luomillesi lepoa ennen kuin olit tullut Jumalan asumukseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, Jumalanäiti, on tullut ainoa,  joka esirukouksillasi teet maan päällä asuvat yliluonnollisista 
hyvyyksistä osallisiksi. Sen tähden me Sinulle ilotervehdyksen edes kannamme. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 4.säv. 

Puhtaana  lähestyen  puhdasta  Sinä,  pyhittäjä  Teodoros,  /  pyhityit  kiinteässä  rukouksessa  ja 
puhtaudessa.  /  Sen  tähden  Sinä  nyt  asuen  enkelten  kanssa  veisaat  /  kolmipyhäveisua  kaikkien 
Valtiaalle. // Rukoile aina, että Hän armahtaisi meitä, jotka rakkaudella veisaamme ylistystäsi. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Me syntiset ja alhaiset / hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo / ja katuen syntejämme 
langetkaamme  Hänen  eteensä  /  huutaen  sydämemme  pohjasta:  /  Auta,  oi  Valtiatar,  ja  armahda 
meitä!  /  Älä  viivytä;  /  me  muutoin  hukumme  syntiemme  paljouden  tähden.  /  Älä  palvelijoitasi 
palauta tyhjin käsin luotasi, // sillä Sinusta me olemme saaneet itsellemme turvan. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.
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Kun  hän,  joka  viimeisinä  aikoina  lihassa  synnytti  Sinut, Kristus,  /  joka olet  syntynyt  aluttomasta 
Isästä, näki Sinut ristillä riippumassa, hän huusi: / Voi, rakas Lapseni! / Miten heprealaisten kansa 
maksoikaan Sinulle! // Mutta nouse ylös ja pelasta Sinuun uskovat, Sinä ainoa ihmisiä rakastava! 

4. veisu. Irmossi 

"Nähtyään  Sinut,  vanhurskauden  Auringon,  /  ristille  ylennettynä  /  seurakunta  hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: // Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Tropari 

Sinun  ruumiissasi,  Jumalassa  viisas Teodoros,  kasvoivat  hyveitten  ihanuudet. Niin Sinä kukoistit 
kuin palmupuu kantaen hedelmiä, jotka vuodattavat laumallesi suloisuutta. 

Sinä,  Teodoros,  kuoletit  pidättyväisyydellä  himot  ja  osoittauduit  Pyhän  Hengen  jumalalliseksi 
asumukseksi. Hänen kauttansa Sinä vuodatat parannusten armolahjoja. 

Sinä,  isä, elit aina hengen köyhyydessä ja ahtaudessa peittäen ruumiisi karvakankain tähdäten vain 
katoamattomaan ja iankaikkiseen rikkauteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt,  aviota  tuntematta Sinä synnytit  ja osoittauduit neitseeksi  synnytyksen  jälkeenkin. Sen 
tähden,  oi  Valtiatar,  me  järkkymättömästi  uskoen  vaikenemattomin  äänin  huudamme  Sinulle: 
Iloitse! 

5. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Herra,  Sinä  annoit  väkevyyden  kilvoittelijallesi,  Sinä  vyötit  hänet  voimaan  ja  miehuullisuuteen 
vihollista vastaan. 

Halaten Sinua, Herra, pyhittäjä kantoi itsensä moitteettomana uhrina pidättyväisyyden tulessa. 

Sinä,  Teodoros,  etsit  Herraa  janossa  ja  nälässä,  ja  nyt  saat  nauttia  nautinnon  tulvasta  pyhittäjien 
joukkojen kanssa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  oi  Jumalan  Morsian,  olet  meille  murtumaton  suojavarustus  vihollisia  vastaan.  Sinusta  me 
olemme saaneet itsellemme pelastuksen ankkurin ja toivon. 

6. veisu. Irmossi 

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

Pyhittäjä  Teodoros,  nöyryyden  asein  Sinä  murskasit  vihollisen  nuolet  ja  sait  voiton  Kristuksen 
avulla. 

Kristuksen  tyyneyden  ohjaamana  Sinä,  pyhittäjäisä,  torjuit  kiusaukset  ja  himot  aaltojen  tavoin 
apunasi kärsivällinen pidättyväisyys. 

Lakkaamatta muistaen kuoleman hetkeä Sinä, isä, elit huokauksissa, Sinä kastelit vuoteesi kyynelin 
ja palvelit joka päivä peläten Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikkia ihmeitä uudempaa ihmettä! Neitseen kohdussa sikisi ilman miestä kaiken hallitsija, eikä 
tila käynyt Hänelle ahtaaksi. 

Irmossi 

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

Synaksario 

Saman  kuun  kahdentenakymmenentenä  päivänä  muistelemme  pyhittäjäisäämme  Teodoros 
Jouhipaitakilvoittelijan. 

Säkeitä 

Sinä, kuolet, isä, lyötyäsi karvapukuun pukeutuneena sen, joka puki esiisät lehtiin. 

Teodoros, kahdentenakymmenentenä urhea mielesi jätti luut. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhiä  marttyyreja  Biktoria,  Zotikosta,  Zenonia,  Akindynosta, 
Kesariosta, Seberianosta, Kristoforosta, Teonasta ja Antoninosta. 

Säkeitä 

Miekka surmasi Akindynoksen kanssa neljä, jotka pääsivät pakoon eksytyksen vaaraa. 

Täynnä pätsin savua Khristoforoksen seuralaiset saapuivat Kristuksen tykö. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Vanhojen Laakereitten Johannesta. 

Säkeitä 

Henget iloitsevat löydettyään Vanhojen Laakereitten Johanneksen uutena voittopalkintona. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Anastasio Antiokialaista. 

Säkeitä
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Mitä  kirjoittaisin  Sinun  tähtesi,  Anastasios,  sillä  Sinä  kiiruhdit  Kristuksen  tähden  miekan 
surmattavaksi. 

Samana päivänä muistelemme pyhää apostoli Sakkeusta. 

Säkeitä 

Kristus ei käske Sinua, Sakkeus, laskeutumaan, vaan nousemaan kutsuessaan Sinut taivaaseen. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus 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 

Jumalallinen  armo,  joka  kerran  antoi  nuorukaisille  virvoituksen  pätsissä,  kuihdutti  Sinusta,  isä, 
himojen pätsin vuodattaen Sinuun pilven tavoin virvoittavaa vettä. 

Viisas pyhittäjäisä, Sinä sekoitit hikivirtoihisi kyyneleet  ja  teit  sen Kristuksen armosta  ikään kuin 
kastealtaaksi, jossa peseytyen pääsit himojen tahroista. 

Isä  Teodoros,  kyynelten  pätsissä  Sinä  poltit  lihan  himot  ja  osoittauduit  puhtaaksi  ja  kiltaakin 
kirkkaammaksi säteillen jumalallista armoa meidän Jumalamme kunniaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, sillä Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, 
on  annettu  ilo  niille,  jotka  Sinulle  huutavat:  Siunattu  olet  Sinä  naisten  joukossa,  oi  puhtain 
Valtiatar! 

8. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Viisas  pyhittäjä,  hengellisten  hyveitten  kukkien  kaunistamana  sinä  levitit  niiden  hyvää  tuoksua 
maailmaan,  ja  ihmeittesi  mirhavoidetta  Sinä  lähetät  kaikille  uskovaisille,  jotka  huutavat 
Kristukselle: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Pyhittäjäisä,  ojentaen  kätesi  Jumalan  puoleen  rukouksessa  sinä  tukit  kimppuusi  käyvien  petojen 
kidat ja veisasit puhtain mielin iloiten: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Pyhittäjäisä Teodoros, Sinä nousit maasta taivaaseen, ahdistuksesta pyhien asuinsijojen äärettömään 
avaruuteen. Halpojen riepujen sijasta Sinä olet nyt saanut pellavavaatteen ja huudat: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoana kaikkien sukupolvien naisten joukossa tulit Sinä, puhtain Neitsyt, Jumalanäidiksi. Sinä, oi 
Kaikkein puhtain, olit jumaluuden asuinsijana, mutta kuitenkaan ei lähestymättömän valkeuden tuli 
Sinua polttanut. Sen tähden me kaikki Sinua autuaaksi ylistämme, oi Maria, Jumalan Morsian. 

Irmossi 

"Kätensä  ojentaen  Daniel  luolassa  tukki  jalopeurojen  ammottavat  kidat,  /  kun  taas  hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä / sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: // 
Kaikki 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 

Isä  Teodoros,  halaten  elää  taivaissa  Sinä  käytit  hyveitäsi  ikään  kuin  portaina,  joita  myöten  ylsit 
sinne ja sait syntien päästön. 

Sinä,  isä, olit huone,  johon oli koottu  runsaasti uskoa,  toivoa,  rakkautta  ja  ymmärtäväisyyttä. Sen 
tähden Sinä, pyhittäjä, sait hyveitten täyttämänä hyvän lähdön. 

Sinä,  isä,  pääsit  loistavasti  asumaa  sinne,  missä  ovat  pyhittäjien  joukot  ja  vanhurskasten  kuorot, 
pyhien paljous ja esikoisten ryhmät. Muista aina heidän kanssansa meitä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsytäiti, Sinä olet kaikkien Sinussa kerskaavien kaunistus, Sinä olet maailman riemu ja meidän, 
palvelijaisi, hyvä mieli, Sinä olet ylistystäsi veisaavien sulo ja toivo. 

Irmossi 

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

Palveluksen loppuosa, 1. hetki, ja päätös. 
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