
Toukokuun 14. 
Muistelemme pyhää marttyyri 

Isidorosta Khiokselta.



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiiroina 3 juhlan stikiiraa ja 3 marttyyrin stikiiraa. 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Palaen jumalisuuden intoa Sinä, marttyyri Isidoros, | kävit kilpakentälle ja sait voittopalkinnon  
eksytyksestä | Jumalan mieleisillä opetuksillasi. | Ristin varustuksen vahvistamana Sinä kukistit 
viettelevän hirmuvaltiaan || ja osoittauduit voittajaksi. 

Kidutusten raastamana Sinä, kunniakas, | riisuit kuoletuksen nahkavaatteet ja pukeutuneena 
turmeluksettomuuden loistavaan vaatteeseen | pääsit nopeasti elämän puun tykö | saaliinasi totisesti  
tuhoutumaton ja loputon elämä. | Siitä nyt nauttiessasi ilahduta meidät, || jotka veisuin Sinua 
ylistämme. 

Marttyyrien taistot ylittävät totisesti ylistystaiteen, | sanat ja ajatukset, | sillä jumalisuuden vakaina  
linnoina | ja pukeutuneena meidän laillamme kuolevaiseen ja kärsivään ruumiiseen | kunniakkaat 
uhmasivat tulta ja ylenkatsoivat haavoja, || ikään kuin olisivat kärsineet vieraassa ruumiissa.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiirat. 

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman  
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen juhlan ja pyhän kanonit. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Auliisti ylistän veisuin kuulua Isidorosta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: ||  
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Kristuksen marttyyri, autuas Isidoros, anna rukoustesi kautta minulle taivaasta valistus ja armo, että  
voisin ylistää kunnianarvoisaa juhlaasi. 

Marttyyri Isidiros, koko sydämesi ja sielusi Jumalaan kiintyneenä oli elämäsikin nuhteeton 
marttyyriuden harjoituskentällä. 

Autuaaksi ylistettävä, autuas Isidoros, Sinä ohjasit elämääsi lain mukaisesti ja sait uskon 
ryöstämättömäksi aarteeksi ja varmaksi pelastukseksi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Puhdas Jumalansynnyttäjä, totisesti Sinä synnytit luonnoltaan Jumalan ja sen tähden saat kuulla 
totisen nimityksen jumalallisen Sanan kantajana. 

3. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 

henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Kristuksen kunniakas, voittoisa marttyyri, järjen ohjaamana ja hyveitten harjoituksessa Sinä 
mustasit himojen kiihkon. 

Kun Sinun sielusi into oli laantumaton Sinä, kunniakas, pidit horjumatta kiinni jumalisesta 
tunnustuksesta. 

Oi voittaja, tee esirukouksillasi armolliseksi kaiken Tuomari meitä kohtaan, jotka ylistävämme 
hartaasti Sinun juhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kuoleta meidän lihamme mieli, Neitsyt Valtiatar, ja tee eläväksi ylistystäsi veisaavien sielu. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 3.säv. 

Taistellen käärmettä vastaan sinä, marttyyri Isidoros, | pystytit voiton merkin. Egyptistä | Sinä koitit 
kaikille maailman valistajana pyrkien Häntä kohti, | joka koitti Jumalan palvelijattaresta, 
Neitseestä. || Hänen tähtensä teurastettuna Sinut, taistelija, kannettiin tuoksuvana uhrina.

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Omaksuttuasi koko sanan Sinä saatoit voittamattomana soturina häpeään hirmuvaltiaan 
korskeuden. Sen tähden sinä, autuas marttyyri Isidoros, saitkin Jumalalta kuihtumattomat seppeleet. 

2



Nuorekkaasti Sinä, Isidoros, karkotit vihollisesi ja murskasit heidät ristin peljättävän aseen suojassa 
ja voimaan vyöttäytyneenä. Sinä tuhosit vihaajasi huutaen: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä 
rakastava.

Kulkien Herrasi jälkiä Sinä otit Hänen kärsimyksensä esikuvaksesi ja kärsit vapaaehtoisesti 
kuoleman Hänen tähtensä. Sen tähden kunnian Herra soi Sinulle, autuas marttyyri Isidoros, 
katoamattoman elämän, kun Sinä annoit henkesi Hänen käsiinsä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka Isän helmoja jättämättä, suostui asumaan Sinun kohdussasi, oi puhdas, ja tuli suuressa 
laupeudessaan vapaaehtoisesti köyhäksi, uudistit ruumiillistuneena ihmisen kokonaan häneen 
liittyen ja antoi maailmalle jumaluuden rikkauden. 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun  
käskyjesi valkeuteen." 

Troparit 

Sinut, Isidoros, kannettiin viattomana ja täydellisenä uhrina Valtiaallesi Kristukselle. Hänen 
kärsimyksestään auliisti osallistuttuasi ja vuodatettuasi veresi Sinä olet nyt ansiosi mukaisesti 
osallinen myös Hänen valtakunnastaan. 

Voittoisa marttyyri Isidoros sammutti eksytyksen usvan Sinun kaikkivoimallisen väkevyytesi 
vahvistamana, ja pää katkaistuna luovutti kunniakkaasti henkensä Sinulle, Vapahtaja, elämän antaja 
Herra. 

Sinun urotekosi kaunistavat Kristuksen kirkkoa ja se kirkastuu Sinun kestävästä taistostasi, autuas ja 
kunniakas Isidoros, sillä kuolemaan asti Sinä vastustit vakaasti syntiä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nuhteeton Valtiatar Jumalansynnyttäjä, synnyttäessäsi ymmärryksen ylittäen kuolemattomuuden 
lähteen Sinä nostit ylös ihmisluonnon, jonka muinainen rikkomus oli saastuttanut ja joka oli 
hirveästi turmeltunut ja tullut kuolevaiseksi. 

6. veisu. Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Troparit 

Kokonaan kaivaten Jumalaa, tahratonta hyvyyttä, Sinä, autuas taistelija, mustasit totisesti maallisen 
halun ja riensit huutaen: Herra, Sinua minä seuraan. 
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Jalon yljän tavoin Sinä, Isidoros, nousit iloiten taivaaseen säteillen marttyyriuden kauneutta, ja nyt 
Sinä rukoilet pääsyä kaunistavaan valkeuteen niille, jotka viettävät muistoasi. 

Autuas, seppelöity taistelija Isidoros, Sinä kestit surmaamisen nähdessäsi edeltä iankaikkisen 
kunnian, ja totisesti Sinä sait marttyyrina iankaikkisen nautinnon marttyyrien kanssa.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Maria, Sinä liljan tavoin hämmingin ohdakkeiden keskellä neitseyden kirkkautta säteilevä Herran 
asumus, Sinua minä rukoilen: Anna hyvänä minulle rikkomusten päästö. 

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta."

Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Saman kuun 14. päivä muistelemme pyhää marttyyri Isidorosta. 

Säkeitä 

Seppeleen toivo lumosi Isidoroksen ja hän riensi leikkaukseen, joka antaa seppeleen. 

Neljäntenätoista Isidoros mestattiin. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Theraponia. 

Säkeitä 

Sanan uhraajana Sinä, isä osoittauduit palvelijaksi, niin kuin verenkin kautta. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Aleksandrosta Kentoukellaista. 

Pyhien marttyyrien Aleksandroksen, Barbaroksen ja Akolouthoksen muisto. 

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

7. veisu. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Kun Sinä, autuas, nyt säteilet Hengen kirkkautta, suo kanssasi valistus meillekin, jotka huutavat: 
Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 
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Oi ihania taistojasi, joiden kautta Sinä hajotit epäjumalien eksytyksen ja saatoit häpeään hirveät 
hallitsijat huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Neitsyt Valtiatar, paranna rikkomusteni haavat säälisi öljyllä, kun minä huudan: Kiitetty on 
Sinun kohtusi hedelmä, oi Valtiatar!

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 

Hirmuvaltias luuli taivuttavansa juonilla väärämielisyytensä Sinun vakaan ja lujan kärsivällisyytesi, 
autuas, Jumalassa viisas Isidoros, mutta Sinä huusit: Minä pelkään palvelemaani ja kumartamaani 
Kristusta, jolle veisaan: Ihmiset, korkeasti kunnioittakaa Häntä iankaikkisesti. 

Marttyyriuden ilossa Sinun rauhaisat kasvosi näyttivät säteilevän auringon tavoin, sillä viattoman 
lampaan tavoin teurastettuna Sinä kannettiin Jumalalle, Luojalle, jolle Sinä huusit veisaten: 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina. 

Sinun ruumiisi, Isidoros, osoittautui valonkirkkaaksi Sinua rakastaville, kun se loistaa 
enkelisaattueen säteitä ja moninaisia ihmeitä, antaa ehtymättömiä parannuksia kaikille ja selvästi 
tempaa myrskystä ja vaaroista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhetaitoinenkaan kieli ei kykene veisuin ylistämään Sinua, Jumalansynnyttäjä Maria, Jumalan 
Morsian, sillä Sinä synnytit Kristuksen, kaikkien Jumalan, Luojan ja Lunastajan, jolle me 
huudamme: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

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."

9. veisu. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja  
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät."
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Troparit 

Hän, joka suuressa laupeudessaan laskeutui ja köyhtyi ja hyvyydessään kesti ristin ja kuoleman 
omasta tahdostaan meidän tähtemme, näki Sinun, autuas Isidoros, kestävän kärsivällisesti 
kuoleman Hänen tähtensä ja teki Sinut kanssaperillisekseen. 

Maan päälle lain mukaisesti vuotaneet verivirtasi värjäsivät Sinulle, Isidoros, taivaisiin armon 
kutoman ihanan viitan. Siihen pukeutuneena Sinä, autuas, seppelöity, kunniakas marttyyri, seisot 
nyt Kristuksen edessä taivaan kammioissa.

Kun Sinulla, autuas Isidoros, on uskallus Kristuksen edessä, älä lakkaa rukoilemasta pääsyä 
kiusauksista, hämmingistä, ahdistuksista ja himoista meille, jotka vietämme arvon mukaisesti 
pyhitettyä muistoasi. Rukoile meille sielujen pelastusta ja suo meille perintöosasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, joka synnytit Vapahtajan ja Lunastajan, suo minullekin pelastus ja päästä 
rikkomusteni siteet esirukouksillasi. Sinä kykenet kaikkeen tahtosi mukaisesti, sillä kannoit 
helmoissasi hyvyydessään vertaamatonta kaikkien Kuningasta. 

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." 

Juhlan eksapostilario. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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