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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Jumalan  kammiossa  varjeltuna  Sinä,  isä  Teofilaktos,  /  säilyit  vahingoitta  ja  osoittauduit  kirkon 
järkkymättömäksi  linnoitukseksi,  /  horjumattomaksi  koettelemuksissa  ja  harhaoppisten  juonissa.  / 
Rukoile nyt, että meidän sieluillemme // annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Maasta lähtien Sinä, autuas isä Teofilaktos, / nousit taivaaseen ja pääsit asumaan taivaan majoihin / 
sen  karkotuksen  takia,  jonka  kestit  kärsivällisesti  Kristuksen  tähden.  /  Rukoile  nyt,  että  meidän 
sieluillemme // annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Nyt Sinä, autuas isä Teofilaktos, / näet Jumalan välittömästi nauttien Hänestä yhdistymisen kautta. / 
Jumaloituneena  lapseksi  ottamisen  kautta  Sinä,  autuas  piispa,  /  saavutit  iloiten  ainoa  halatun  ja 
autuaan // ja asut nyt enkelten kanssa. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi veisuin ylistetty, / paranna kavalien himojen hirveästi sairastuttama sieluni, / sillä Sinä synnytit 
Kristuksen, kaikkien parantajan  ja Vapahtajan,  /  joka parantaa kaikki  heikkoudet,  /  joka haavoitti 
perkeleen kavaluuden // ja vapahti meidät kuolemasta. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun  Neitsyt  näki  Kristuksen  puulla  riippumassa,  /  hän  sanoi:  Oi  Poikani,  miekka  on  lävistänyt 
minun sydämeni / ja tuottaa minulle tuskaa, / niin kuin Simeon kerran minulle ennusti. / Mutta minä 
rukoilen: Nouse ylös, kuolematon Herra, // ja anna samalla kunnia Äidillesi ja palvelijattarellesi! 

Vir relmästikiiroissa triodionin stikiirat. 

Tropari, joka lauletaan jos ei ole paasto. 6.säv. 

Salassa Sinä, autuas, vietit elämäsi, / mutta Kristus osoitti Sinut kaikille puhuvana lamppuna, / pani 
Sinut hengelliseen  lampunjalkaan /  ja antoi Sinulle Hengen oppien taulut.  // Valista meidät niiden 
kautta. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanonit järjestyksessään. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän jumalallista Teofilaktosta. Theodoroksen runo. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 

"Veisatkaamme Herralle, / joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, // sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 

Troparit



3 

Jumalankantajaisä  Teofilaktos,  kun  Sinä  seisot  Herran  valtaistuimen  edessä,  varjele  meitä,  jotka 
uskolla vietämme muistoasi. 

Hengen armo voiteli Sinut, autuas, ansiosi mukaan totuuden tähden ja hyvyyden armo elämäsi. 

Saavuttaaksesi taivaalliset Sinä, autuas, poljit maahan kaiken maallisen ja seurasit Kristus Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän,  joka  näki  hyväksi  syntyä  Sinun  kohdustasi,  oi  Jumalan Morsian,  on  koko  halajamisemme, 
suloisuutemme ja laskematon valkeutemme. 

3. veisu. Irmossi 

"Sinä, Herra,  olet  luoksesi  kiiruhtavien  vahvistus  /  ja  pimeydessä  olevien  valkeus.  //  Sen  tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Kuuliaisena Herran laeille Sinä, kunniakas piispa, ylenkatsoit rikollisten hallitsijain lait. 

Sinä kunnioitit Kristuksen jumalallista ja puhdasta kuvaa ja kielsit jumalattomien jumalattomuuden. 

Ensin  Sinä  kestit  kilvoituksessa  omantunnon  marttyyriuden  ja  nyt  olet  saanut  marttyyrien 
seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Osoittaaksesi  meille  pyhyyteen  johtavan  polun  Sinä,  Herra,  asetuit  pyhästi  asumaan  pyhään 
kohtuun. 

Katismatropari, 8.säv. 

Kilvoiteltuasi  pyhästi  Sinut,  viisas  isä,  voideltiin  toimittamaan  piispana  jumalallisia  salaisuuksia 
sielujen  hoivaksi.  /  Kunnioittaessasi  Kristuksen  kuvaa  Sinä  kestit  karkotuksia,  ahdistuksia  ja 
pitkällisen vankeuden. / Sen tähden Sinä, piispa Teofilaktos, vuodatat loppusi jälkeen parannuksia, / 
parannat  sairaita  ja  valistat  veisaavia.  /  Rukoile  Kristus  Jumalaa,  että  Hän  antaisi  rikkomusten 
päästön meille, // jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Minä  rukoilen  Sinua,  Sinä  hengellisen  Auringon  pilvi  ja  jumalallisen  valkeuden  kullanhohtoinen 
lampunjalka, / Sinä tahraton, saastaton ja viaton Valtiatar: / valista himojen sokaisema pimeä sieluni 
himoista  vapautumisen  kirkkaudella,  /  ja  pese  saastunut  sydämeni  katumuksen  virrassa, 
parannuksen kyynelin. / Puhdista minut saastasta rukoilemalla Kristusta Jumalaa, / että Hän antaisi 
rikkomukset anteeksi minulle, // joka hartaasti kumarran pyhää synnytystäsi. 

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  pitkämielinen  Herra,  /  armon
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syvyys ja hyvyyden lähde. / Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, // jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi! 

4. veisu. Irmossi 

"Minä  kuulin,  oi  Herra,  /  huolenpitosi  salaisuuden,  /  minä  ymmärsin  tekosi  //  ja  ylistän 
jumaluuttasi." 

Troparit 

Autuas,  Jumalan  innoittama  Teofilaktos,  Sinä  et  pelännyt  koettelemusten  tulta  eikä  nautinnon 
mukavuus heikentänyt kestävyyttäsi. 

Kristus  pani  vartijan  Sinun  suullesi  ja  huulillesi,  ja  niin  Sinä,  pyhittäjä,  pysyit  järkkymättömänä 
jumalattomien kokoontuessa Sinua vastaan. 

Kärsivällisenä  Sinä  kestit  jalkasi  tukevasti  kalliolla,  ja  Korkein  kuuli  Sinua,  kun  Sinä  kumarsit 
Hänen kuvaansa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton  Jumalan Morsian,  Sinun  synnytyksesi  vapauttamina  synnin  velasta  me  kohotamme 
Sinulle kiitosveisun. 

5. veisu. Irmossi 

"Aamusta  varhain  me  huudamme  Sinulle,  /  Herra:  Pelasta  meidät,  /  sillä  Sinä  olet  meidän 
Jumalamme, // paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Kätesi pyhästi kohti Jumalaa kohotettuina Sinä, Jumalan innoittama isä, sait voiton jumalattomista. 

Herra tarttui Sinun käteesi, oi jumalankantajaisä, ja ohjasi Sinä taivaan nautintoon. 

Käyden loppuun ahtaan polun Sinä, Jumalan innoittama Teofilaktos, pääsit paratiisin avaruuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalan Äiti, ne,  jotka eivät tunne Sinua Jumalansynnyttäjäksi, eivät voi nähdä Sinusta 
syntyneen valkeutta. 

6. veisu. Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate,  / Sinä  joka verhoudut valoon niin kuin  viittaan,  // ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Kuoletettuasi  aistisi  pidättyväisyydessä  Sinä,  Teofilaktos,  tulit  himojen  hallitsijaksi,  ja  nyt  Sinä 
nautit himottomuuden kirkkaudessa.
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Loistavana teoissa ja opeissa Sinä, Teofilaktos, opetit kaikki kumartamaan Vapahtajan kuvaa. 

Kristus osoitti Sinut, isä piispa Teofilaktos, elämän sadetta kantavaksi pilveksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  Sinun  Poikasi  on  kaikkia  ihmisiä  ihanampi  jumaluuden  kauneudessa,  vaikka 
pukeutuikin meidän tähtemme lihaan. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman  kuun  kahdeksantena  päivänä  muistelemme  pyhittäjäisiämme  ja  tunnustajaa  Teofilaktosta, 
Nikomedeian piispaa. 

Säkeitä 

Jumalallinen Teofilaktos, jonka varjelija oli Jumala, oli karkotettu niin lihasta kuin kotimaastaankin. 

Kahdeksantena Teofilaktos tuli Jumalan läheisyyteen. 

Samana päivän muistelemme pyhittäjäisäämme Plusiaksen Pavlosta, Tunnustajaa. 

Säkeitä 

Pasuuna, Plusiaksen Pavlos vaikenee odottaen viimeisen pasuunan ääntä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää apostoli Hermestä, jonka apostoli Paavali mainitsee kirjeessä 
roomalaisille. 

Säkeitä 

Veistän sanoista elävän patsaan Herran kuolleelle opetuslapselle Hermekselle. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Dionin. 

Säkeitä 

Vaikka eksyttäjän hirveä oikea käsi Sinut surmaakin, niin Herran oikea käsi seppelöi Sinut, Dion. 

Samana päivänä pyhittäjä Dometios pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Dometios maksoi kuoleman velan pois kantavien enkelten kautta. 

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

7. veisu. Irmossi
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"Urheasti  heprealaisnuorukaiset  polkivat  pätsissä  maahan  liekit  /  ja  muuttivat  tulen  viileydeksi 
huutaessaan: // Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Sinä,  autuas  ja  viisas,  kävit  loppuun  jumalallisen  tien  ja  säilytit  uskosi  loppuun  asti,  ja  saatuasi 
vaivojesi seppeleen Sinä huudat: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Nousten  jumalallisten  hyveittesi  vaunuihin  Sinä  kohosit  korkeuteen  ja  nyt  Sinä  huudat  Jumalan 
edessä seisten: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Autuas  jumalankantaja  Teofilaktos,  Hän,  joka  yksin  on  luonut  ihmisten  sydämet,  tunsi  Sinun 
sydämesi jumalallisuuden ja asetti Sinut opetusistuimelle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Siunattu  ja  puhdas,  Jumalan  lihassa  synnyttänyt  Jumalansynnyttäjä,  Sinuun minä  nyt  turvaan, 
Sinun suojaasi ja jumalalliseen puoltoosi rukoillen pääsyä hirveistä rikkomuksista. 

8. veisu. Irmossi 

"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,  totuuden  viisas  tunnustaja  ja  puolustaja,  pääsit  asumaan  sinne,  missä  on  riemuitsevien 
asumus, ja vanhurskaana ja marttyyrien taistot läpikäyneenä Sinulle koitti valkeus. Nyt Sinä huudat 
marttyyrien kanssa: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Sinä, Jumalan valitsema, sait kärsivällisyyden seppeleen, sillä karvaasti sait Sinä astua karkotettuna 
toivoen taistojesi palkkaa, minkä Sinä hyvän toivosi mukaisesti saitkin  ja huudat nyt Kristukselle: 
Papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina. 

Nyt  vietetään  tunnustuksen  kirkkautta  säteilevää  valoisaa  muistoasi,  sillä  Sinä,  jumalankantaja, 
kunnioitit  Kristuksen,  Jumalansynnyttäjän  ja  kaikkien  pyhien  pyhää  kuvaa,  ja  nyt  Sinä  veisaat 
heidän kanssansa: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas  Jumalan  Äiti,  pyyhi  pois  sieluni  haavat  ja  syntien  arvet,  sillä  Sinä,  puhdas  Neitsyt, 
synnytit  neitseellisestä,  aviota  tuntemattomasta  kohdustasi  kaikkien  Jumalan,  jota  nuorukaiset 
kiittävät, papit veisaavat ja ihmiset korkeasti ylistävät kaikkina aikoina. 

9. veisu. Irmossi 

"Me,  jotka  olemme  Sinun  kauttasi  pelastetut,  /  oi  puhdas Neitsyt,  /  tunnustamme  Sinut  totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi // ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit
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Sinä,  Jumalan  autuuttama  jumalankantaja,  tuli  totisesti  otolliseksi  suuriin  armolahjoihin,  kun 
kärsivällisin mielin alistuit vaaroihin Kristuksen tähden. 

Sinä, autuas, kaitset meitä,  jotka veisuin Sinua ylistämme, päästät meidät kiusauksista ja vaaroista 
ja murskaat harhaoppien juonet. 

Elettyäsi papillisena  julistajana ymmärtäväisesti  ja vanhurskaasti Sinusta  tuli  loistava marttyyri  ja 
Sinä kudoit omista veristäsi purppuravaatteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt,  kun  Sinä  pidit  sylissäsi  Kristusta,  koitti  vanhurskauden  Auringon  aamu meille,  jotka 
pimeydessä harhailimme! 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Vir relmästikiiroina triodionin stikiirat. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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