Toukokuun 16.
Pyhittäjäisämme Theodoros Pyhitetyn
muisto
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiiroina 3 juhlan ja 3 pyhittäjän stikiiraa.
Pyhittäjän avuksihuutostikiirat, 6.säv.
Hän, joka Herrana teki pilvet vaunuikseen / ja laskeutui kerran Egyptiin keveällä pilvellä, / tunsi
edeltä sieltä loistavat valittunsa, / jotka Jumalassa viisaina temmataan pilviin. / Heihin kuuluu myös
isämme Theodoros Pyhitetty, / järkkymätön torni, hyveestään kuulu Kristuksen kirkkaan valkeuden
säteilijä, // joka rukoilee uskalluksella meidän sielujemme puolesta.
Ennen pahojen henkien menoissa ja himoissa hullaantunut Egypti / on nyt saanut kaunistuksekseen
kilvoittelijain joukot / ja näyttäytyy jumalallisen hyveen moninaisen ihanuuden koristamaksi. /
Sieltä säteili myös jumalallisten lahjojen nimeä kantava pyhittäjä Theodoros, / jumalallinen ja
Jumalan valitsema, / joka jäljitteli Kristuksen ihailtavaa nöyryyttä // ja nyt rukoilee uskalluksella
meidän sielujemme puolesta.
Suuri kilvoittelija, Jumalassa viisas Theodoros / noudatti kilvoitusta, pidättyväisyyttä,
kärsivällisyyttä, / kestävyyttä, pahuuden karttamista ja hyveen omaksumista / nuoruudestaan asti
Jumalan rakkauden hartaana rakastajana. / Ylittäen kaiken näkyväisen hän, ihmeellinen, kohosi
näkemisen kautta Jumalan seuraan // ja nyt hän rukoilee uskalluksella meidän sielujemme puolesta.
Kunnia... nyt... J uhlan stikiira.
Vir r elmästikiiroina juhlan stikiirat.
Tropari, 1.säv.
Sinä, oi jumalankantaja isämme Theodoros, / tulit erämaan asukkaaksi, / ruumiilliseksi enkeliksi / ja
ihmeiden tekijäksi: / saatuasi paastolla, valvomisella ja rukouksilla taivaalliset lahjat / Sinä parannat
sairasten taudit ja sielut, jotka luoksesi uskossa tulevat. / Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi Sinulle
voiman. / Kunnia Hänelle, joka Sinut seppelöi. / Kunnia olkoon Hänelle, // joka Sinun kauttasi
kaikille parannusta vuodattaa.

Aamupalveluksessa
J uhlan ja pyhän kanonit.
Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Sinua, Jumalan pyhitettyä lahjaa. Theofaneksen
runo.
1. veisu. 2.säv. Ir mossi
"Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon / kaikki väkevä voima, / kun taas
kaikkipahan synnin / hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, // joka on suuresti kunnioitettu."
Troparit
Oi autuas, ammenna jumalallisen armon ehtymättömästä lähteestä ja anna jumalallisten lahjojen
nimen kantajana valistava lahja minulle, joka haluan veisuin ylistää juhlaasi.

Huolella Sinä, isä, tutkiskelit puhdasta lakia ja tulit täysin puhtaaksi ja viattomaksi puhtaan Sanan
ohjaamana. Sinä, autuaaksi ylistettävä, osoittauduit puhtauden kirkkaaksi ja pyhitetty astiaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalassa viisas, autuas isä, maailman kuolleena ja jumalisesti viettäen enkelien vertaista maan
päällä Sinä seurasit Neitseen kohdusta koittanutta kantaen harteillasi ristiä.
3. veisu. Ir mossi
"Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, / puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra."
Troparit
Pyhittäjä Theodoros, Sinä tarjosit Herralle rakkaana lahjana pelastuneen ja kilvoituksen kautta
himoista vapautuneen sielusi.
Sinä, autuaaksi ylistettävä ja viisas, omistauduit Jumalalle, ylitit näkyvän ja aistein havaittavan ja
seurustelit puhtain mielin korkeimman Mielen kanssa.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, kunniakas ja ylistettävä, pakenit kauas erämaahan odottaen Neitseestä loistanutta Jumalaa ja
Sanaa, ja Hänessä Sinä saavutitkin pelastuksen.
Irmossi
"Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, / puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun
tulemuksesi kautta, // joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra."
Katismatropari, 8.säv.
Jättäen kaiken maallisen Sinä ruumiillisesti maailmassa tulit hengessä enkelten seuralaiseksi. / Sinä,
autuas, kuoletit ruumiin himot ja osoittauduit Kolminaisuuden palvelijaksi. / Sen tähden Sinä,
jumalankantaja Theodoros, nyt parannat sairastavien kärsimykset / ja karkotat armon sanalla
henkiä. / Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, // jotka rakkaudella
vietämme pyhää muistojuhlaasi.
J a juhlan katismatropari.
4. veisu. Ir mossi
"Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, / vaan itse ilmestyit meille
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana / ja pelastit koko minun ihmisluontoni. / Sen tähden minä
huudan Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi."
Troparit
Jumalassa viisas isä Theodoros, tultuasi jumalallisen Pakhomioksen asuinkumppaniksi Sinä
noudatit hänen elintapojaan esikuvanasi hänen pidättyväisyytensä ja oikea uskonsa.

Päästyäsi pitkälle puhtaudessa katoamattoman ihanuuden osallisuudeksi Sinä, isä, saavutit ansiosi
mukaisesti veisuin ylistetyn valtakunnan ja jumalallisen kirkkauden.
Oi ylistettävä, etiopialaisten asuinsijat ja pahojen henkien joukot säikähtivät kärsivällisyyttäsi ja
nöyryyttäsi ja jatkuvaa, uupumatonta seisomistasi rukouksessa.
J umalansynnyttäjän tropari
Nuhteeton Jumalansynnyttäjä, Sinun synnytyksesi sai kauhistuneet hallitsijat katkaisemaan oman
päänsä, mutta jumalallinen armo teki pyhittäjien joukon ihmeelliseksi.
5. veisu. Ir mossi
"Kristus Jumala, / Sinä tulit Jumalan ja ihmisten välimieheksi, / sillä Sinun kauttasi, oi Valtias, /
meillä on pääsy tietämättömyyden pimeydestä // valkeuden alkulähteen, Sinun Isäsi, tykö."
Troparit
Hartaasti pitäen kiinni puhtaista opeista Sinä, viisas, hajotit kaikkien harhaoppien erheelliset luulot
ja varjelit laumaasi Kolminaisuususkolla.
Autuas Theodoros, Sinä kilvoittelijain ihanuus ja munkkien kerskaus, valon kirkkaana Sinä
menestyit nuhteettomassa vaelluksessasi.
J umalansynnyttäjän tropari
Autuas Theodoros, kyynelvirroin Sinä kastelit sydämesi ja osoitit sen hedelmälliseksi pyhästä
Neitseestä koittaneelle Valtiaalle Kristukselle.
6. veisu. Ir mossi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: //
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Troparit
Isä Theodoros, loistava ja Jumalan mieleinen elämäsi kuvasi pyhien taivaallista kirkkautta taivaan
asumuksissa.
Jumalan valitsema Theodoros, apunasi LohduttajaHenki Sinä sait voiton pahuuden hengistä.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, puhdas, olet keveä pilvi, jolla istuen kaikkivaltias Herra tuli Egyptiin ja teki pyhittäjät
valistajiksi.
Irmossi
"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: //
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."
Kontakki, 2.säv.

Isä Theodoros, Sinä kukoistit Jumalan huoneessa palmun tavoin / ja kannoit Hänelle hyveitten
hedelmiä / erinomaisen kilvoittelun kautta. // Sen tähden Sinua nyt ylistetään autuaaksi
ruumiittomien vertaisena.
Synaksario
Saman kuun 16. päivä muistelemme pyhittäjäisämme Theodoros Pyhitettyä.
Säkeitä
Pyhissä Pyhä osoitti Sinut, pyhitetty Theodoros, jumalalliseksi lahjaksi.
Kuudentenatoista Theodoros lähti maasta.
Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Jerusalemin arkkipiispaa
Aleksandrosta.
Muistelemme pyhiä marttyyreja Audasta ja piispa Audiesosta ja heidän kanssansa
kolmeakymmentä kahdeksaa, kuuttatoista pappia, yhdeksää diakonia, kuutta munkkia ja seitsemään
neitsyttä.
Tuli surmasi pyhät marttyyrit Isaakioksen, Symeonin ja Dakhthisoeksen.
Blemmyekset surmasivat miekalla pyhän Sabban luostarin pyhän abbat.
Miekka surmasi pyhän marttyyri Papelinoksen.
Pyhä marttyyri Pietari kuoli Blakhernaissa nahkajäntein piestynä.
Konstantinopolin patriarkka pyhä Nikolaos pääsi rauhassa loppuun.
Muistelemme pyhää Eufemiaa pyhän Voiman lähellä olevasta uudesta satamasta.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky / sytytti korkealle leimuavan liekin, / mutta
jumalaa pelkääväisten nuorukaisten suojaksi / vuodatti hengellisen kasteen Kristus, // kiitetty ja
korkeasti kunnioitettu."
Troparit
Tietoisesti Sinä, Theodoros, halusit Jumalan näkijänä nähdä Jumalan kirkkauden. Sen tähden Sinä
jätit kaiken näkyväisen ja astuttuasi pilveen sait nähdä käsittämättömän.
Sinä, isä Theodoros, et ottanut vastaan sielun turmelevan käärmeen myrkkyä, vaan kadotit sen
muistonkin saatuasi viisaasti sydämeesi Jumalan lakkaamattoman muistamisen.
J umalansynnyttäjän tropari

Nuhteeton Neitsyt, pyhästi Sinä synnytit pyhistä pyhimmän, joka lepää pyhissään, kun Hän, ennen
ruumiiton, tuli suuressa laupeudessaan Sinusta ruumiilliseksi ihmiseksi.
8. veisu. Ir mossi
"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: / se poltti
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: // Kaikki luodut, kiittäkää
Herraa."
Troparit
Autuas Theodoros, saavutettuasi kirkkaimman valkeuden Sinä osoittauduit muodoltasi valoisaksi
paremman yhdistymisen yliluonnollisesti jumaloittamana, ja nyt Sinä huudat: Kaikki luodut,
kiittäkää Herraa.
Jumalassa viisas Theodoros, Sinä tulit kestäväksi marttyyriksi syntiä vastaan, jota vastustit
vertasikin vuodattaen. Niin Sinä kaunistit pääsi kilvoitusseppeleellä ja huudat nyt: Kaikki luodut,
kiittäkää Herraa.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinusta, Jumalansynnyttäjä, ilmestyi meille vanhurskauden kirkas Aurinko, ruumiillistunut
Korkein, joka valistaa maan ääret jumaluuden kirkkaudella. Häntä me, kaikki luodut, nyt veisuin
ylistämme Herrana.
Irmossi
"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: / se poltti
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: // Kaikki luodut, kiittäkää
Herraa."
9. veisu. Ir mossi
"Aluttoman Isän Poika, / Hän, Jumala ja Herra, / tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille /
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat / ja kootaksensa hajotetut. // Sen tähden me korkeasti
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme."
Troparit
Sinä meidän Vapahtajamme ja Jumalamme lahjojen nimen kantaja, enää ei Kristus näyttäydy
Sinulle arvoituksissa, vaan kasvoista kasvoihin totuuden valkeudessa kuvastimien varjojen
häivyttyä.
Theodoros, Sinä kilvoittelijain kerskaus ja munkkien kaunistus, jumalallinen halusi on toteutunut,
sillä päästyäsi loppuun, olet tavoittanut halajamasi, jonka kilvoituksen kautta olit nähnyt kaukaa.
J umalansynnyttäjän tropari
Tottelemattomuuden tähden turmelukseen sairastunut Adam on uudistettu Sinun kauttasi, oi
Jumalan Äiti, sillä turmeluksetta Sinä synnytit lihaksitulleen, turmeluksettoman Sanan, karkotit
turmeluksen ja kasvatit turmeluksettomuuden kukkaan.

Irmossi
"Aluttoman Isän Poika, / Hän, Jumala ja Herra, / tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille /
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat / ja kootaksensa hajotetut. // Sen tähden me korkeasti
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme."
J uhlan eksapostilario.
Loppu tavan mukaisesti, ja päätös.
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