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Pyhän marttyyri Thallelaioksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiiroina 3 juhlan stikiiraa ja 2 pyhän stikiiraa 

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Verisateella Sinä, suurmarttyyri Thallelaios, | sammutit jumalallisesti jumalankieltämisen pätsin. | 
Nyt Sinä karkotat ihmeitten vedellä moninaisia himoja | ja annat jumalallisessa armossa uskovaisille 
terveyden. | Sen tähden me vietämme iloiten muistojuhlaasi || ja kumarramme pyhästi  ruumiisi 
tomua. 

Tuntien Sinut, taistelija Thallelaios, | jumalallisen öljypuun hedelmälliseksi lehväksi | me saamme  
riemun kärsimystesi öljystä ja yliluonnollisista ihmeteoistasi, | ja ylistämme kaikkien Jumalaa, | joka 
antoi suuren kunnian Sinulle, || sillä Sinä taistelit Hänen tähtensä ja hävitit tyystin eksytyksen 
korskeuden. 

Mereen viskattuna, laudoille naulittuna ja ankarasti silvottuna | Sinä, autuas, et masentunut 
Kristuksen Sinua voimistaessa. | Miehuullisin mielin sinä, autuas Thallelaios, | taistelit kavalaa 
kateutta vastaan, || Sinä ruumiittomien vertainen taistelijain kumppani ja meidän sielujemme 
esirukoilija.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Marttyyrin 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. 
Ja juhlan tropari.

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan ja pyhän kanonit. Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Oikein on ylistää Thallelaiosta. Josefin 
runo. 

1. veisu. Irmossi,  4.säv.

Veisatkaamme voittoveisua lunastajallemme Jumalalle, | joka muinoin ohjasi ja ravitsi erämaassa 
Israelia | sen paetessa faraon orjuutta, || sillä Hän on ylistetty. 

Troparit 

Marttyyri Thallelaios, joka aina säteilet kaikki voimallisen Hengen ylen kirkasta valkeutta, valista  
valoisaa muistojuhlaasi viettävät alati ylistämään Sinua uskolla.
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Jumalisuuden linnoittamana ja kaikessa armollisen Jumalan armon vahvistamana Sinä, Thallelaios, 
astuit urhoollisesti taistoihin ja voiton saaden hajotit vihollisen linnoitukset. 

Marttyyri Thallelaios, ruumiiltasi nuorena mutta ajatuksiltasi täysikasvuisena Sinä säteilit auringon 
tavoin totista Jumalan tuntemusta selvästi karistaen pois epäjumalain turhuuden pimeyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt, Herran synnyttäjä, Sinä jumalisten kerskaus, enkelten ilo, kristittyjen pelastus, syntisten 
armahdus ja maasta uskovaiset johdattava silta, pelasta palvelijasi. 

3. veisu. Irmossi

Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin 
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän Jumalamme. 

Troparit 

Taiston aikana Sinä, autuas, teit suuria ihmeitä, sillä kun hirmuvaltias armottomasti ajoi Sinua 
kidutuksiin, hänen kätensä osoittautuivat kuiviksi ja voimattomiksi. 

Tähdäten yksin Herraan, joka antaa Sinulle voiton, Sinä, taistelija, et poikennut totisesta 
tunnustuksesta, vaan pysyit järkkymättömänä hämmästyttäen mielettömiä. 

Taistelija Thallelaios, elämän sanalla ja näyttämilläsi teoilla Sinä pyydystit Aleksandroksen ja 
Asterioksen ja toit heidät kunniakkaina marttyyreina hyväntekijän Jumalan eteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, anna katumuksen valon minulle paistaa, sillä mielettömänä minä makaan synnin 
pimeydessä. Oi nuhteeton, anna minulle pääsy rikkeistäni, että voisin ylistää Sinua. 

Irmossi 

Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin 
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän Jumalamme. 

Katismatropari, 4.säv. 

Osoittautuen loistavaksi taistelijaksi | Sinä torjuit jumalankieltämisen pimeyden | ja kävit  
rangaistuksiin ja kuolemaan. | Niin Sinä, urhea taistelija, kunniakas Thallelaios, | urheasti kestit 
taistot | ja sait suurimman perinnön ja kunnian, || joka ei suinkaan häviä. 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

Herra, minä olen kuullut Sinusta sanoman ja peljästynyt, | minä olen käsittänyt Sinun tekosi | ja  
hämmästynyt, oi Herra, || sillä maa on täynnä Sinun kiitostasi. 
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Troparit

Viisas marttyyri Thallelaios, mereen heitettynä Sinä jumalallisen voiman avulla et hukkunut, vaan 
hukutit jumalattomat pyhitettyjen veriesi syvyyteen. 

Kunniakas marttyyri, loistavana säteillen jumalallista valistusta Sinä astuit tuomarin eteen nuhdellen 
selvästi hänen pimeää jumalattomuuttaan. 

Me tiedämme, että Sinä, marttyyri, murskasit pahojen henkien temppeleitä ja kuvia ja tulit 
kolmiaurinkoisen kunnian pyhäksi temppeliksi ja huoneeksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhitetyt profeetat julistivat edeltä Sinun synnytyksestäsi kutsuen Sinua, puhdas, suureksi ja 
varjoisaksi vuoreksi ja portiksi, jonka kautta yksin Herra on kulkenut. 

5. veisu. Irmossi

Herra, anna käskyjesi valkeuden koittaa minulle, | sillä Sinun tykösi, oi Kristus, | minun henkeni  
kiiruhtaa aamuvarhaisesta asti | ja veisaa Sinun ylistystäsi. | Sinä olet minun Jumalani ja Sinuun  
minä turvaan, || oi rauhan Kuningas! 

Troparit 

Sinun tuskasi, oi autuas, tarjottiin Hyväntekijälle hyväntuoksuisen suitsukkeen tavoin. Sen tähden 
Sinä, pyhä, sait periä tuskattoman valtakunnan kaikkien valittujen kanssa. 

Täynnä Hengen jumalallista vettä Sinä, kunniakas, ohjasit selvästi jumalattomuuden helteen 
näännyttämiä sieluja levähdyksen veden äärelle. 

Viisas marttyyri Thallelaios, Sinut istutettiin hedelmällisen öljypuun tavoin meidän Jumalamme 
huoneeseen ja Sinä ilahdutat aina kaikkien sydämet ja kasvot jumalisuuden öljyllä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Valtiatar, synnyttäessäsi Isän heijastuksen, valkeuden antajan Kristuksen, Sinä osoitit himojen 
pimentämät valkeuden lapsiksi. Sen tähden me aina rakkaudella ylistämme Sinua autuaaksi. 

6. veisu. Irmossi

Ajatusten kuohunta on minut vallannut | ja vetää minua mittaamattomien syntien syvyyteen. | Mutta 
kiiruhda, oi hyvä Ohjaaja, || nosta minut ylös, niin kuin profeetan, ja pelasta minut! 

Troparit 

Viisas Thallelaios, Sinä sait voiton pahojen henkien joukoista apunasi pyhät enkelit taistoissasi. 
Heidän avullaan Sinä osoittauduit seppeleen kantajaksi ja sait kunnian. 

Järjettömien eläinten luonto tunsi Sinut, kunniakas, Sanan marttyyriksi, karttoi järjetöntä raivoa ja 
kunnioitta Sinua, kun taistelit keskellä kilpakenttää. 
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Nähdessään suuret ihmeesi, oi Thallelaios, lainrikkojien joukko joutui jumalallisen viittauksen 
valtaan ja otti vastaan Jumalan tuntemisen valkeuden.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttäessäsi Herran, joka hajotti tuonelan valtakunnan ja liitti kaikki omaan tuntemiseensa, Sinä,  
puhdas Jumalansynnyttäjä, päästit synnin kahleet. 

Irmossi 

Ajatusten kuohunta on minut vallannut | ja vetää minua mittaamattomien syntien syvyyteen. | Mutta 
kiiruhda, oi hyvä Ohjaaja, || nosta minut ylös, niin kuin profeetan, ja pelasta minut! 

Kontakki, 3.säv. 

Sinä, viisas Thallelaios, osoittauduit marttyyrien taistelukumppaniksi | ja kunnian Kuninkaan  
erinomaiseksi asemieheksi | ja soturiksi kidutusten ja rangaistuksen kautta. | Sinä poljit maahan  
epäjumalanpalvelijain korskeuden. || sen tähden me veisuin ylistämme puhdasta muistoasi. 

Synaksario 

Saman kuun 20. päivä muistelemme pyhää marttyyri Thallelaiosta.

Säkeitä 

Mestatulle parantaja Thallelaiokselle Jumala lähetti rohdon kärsimyksestä pääsemiseksi. 

Kahdentenakymmenentenä katkaistiin Thallelaioksen pää. 

Muistelemme pyhää marttyyri Aselasta, joka kuoli jokeen heitettynä. 

Kolme pyhittäjää ja jumalankantajaisäämme, Niketas, Johannes ja Josef, Khioksen pyhän ja 
kuninkaallisen Uuden Luostarin perustajat, pääsivät rauhassa loppuun. 

Samana päivänä tapahtui pyhien joukkoon luetun isämme, Lykian Myrran Nikolaoksen, 
ihmeidentekijäin, jäännösten siirto. 

Pyhittäjäisämme Thalassios pääsi rauhassa loppuun. 

Pyhittäjä Markos, erakko, pääsi rauhassa loppuun. 

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

7. veisu. Irmossi
Nuorukaiset tunnustivat pätsissä: | Kiitetty olet Sinä, Jumala! | Ja he kuulivat, kun enkeli huusi  
heille: || Teidän rukouksenne on tullut kuulluksi! 

Troparit 

Nuorukaisten tavoin Sinä, kunniakas, seisoit tulessa ylistäen kaikkien Jumalaa ja sait selvästi 
jumalaisen vilvoituksen korkeudesta. 
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Voittoisa marttyyri Thallelaios, uuden Danielin tavoin Sinut heitettiin leijonien joukkoon, mutta 
jumalallinen armo varjele Sinut niitten vahingolta.

Sinä marttyyrien kaunistus, ihmeillä Sinä päästät uskovaiset kaikkinaisista sairauksista, karkotat 
pahojen henkien joukot ja hajotat kiusaukset rukouksillasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hartaasti me rukoilemme Sinua, Jumalan armoittama Neitsyt: Nouse meidän avuksemme ja päästä 
meidät iankaikkisista koettelemuksista ja kaikesta uhasta. 

8. veisu. Irmossi

Herra, Sinun edessäsi tulen liekeissä seisovat kerubit ja serafit, | ja koko luomakunta Sinulle laulaa 
ihanaa virttä: | Ihmiset, veisatkaa kiitosta Kristukselle || ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Troparit 

Julistaen jumalisesti Kolminaisuuden yhdestä jumalallisesti luonnosta, yhdestä tahdosta, päätöksestä 
ja voimasta Sinä, kunniakas, kukistit ymmärtäväisesti monijumalaisen jumalanpilkan ja kestettyäsi 
monia tuskia sait suuren kunnian. 

Nuhteettomana pyhänä uhrilahjana Sinut kannettiin miekan surmaamana surmatulle Karitsalle ja 
Sinä surmasit käärmeen, joka kerran tuhosi tottelemattomuuden kuolemalla Adamin ja Eevan 
Paratiisissa. 

Oi voittoisa pyhittäjä, Sinun muistonasi karkeloivat uskovaisten kanssa enkelten, apostolien ja 
profeettain joukot. Perittyäsi heidän kanssansa taivaan asunnot älä lakkaa rukoilemasta kaikkien 
meidän puolestamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas ja pyhä, rukoile minulle rikkomusteni armahdusta ja ojenna kätesi minulle, joka olen 
hirveyksien merellä hirveässä myrskyssä, että voisin ylistää Sinua autuaaksi ja uskolla julistaa 
varmaa suojelustasi. 

Irmossi 

Herra, Sinun edessäsi tulen liekeissä seisovat kerubit ja serafit, | ja koko luomakunta Sinulle laulaa 
ihanaa virttä: | Ihmiset, veisatkaa kiitosta Kristukselle || ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

9. veisu. Irmossi

Paljon kärsinyt neitsytmarttyyri | saa tänään vieraakseen morsiusmajaansa veisuin suuresti ylistetyn  
Neitsytäidin. | Karkeloikaamme isien tapaan, kaikki morsiamen pukijat, || ja ylistäkäämme  
hurskaasti Kuningatarta! 

Troparit 

Me ylistämme Sinua, viisas, tänään eksytyksen kukistajana ja jumalallisen Hengen jumalallisena  
temppelinä ja tervehdimme autuaita tuskiasi, kalliita haavojasi ja jäännöstesi tomua.
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Kristuksen marttyyri, saatuasi rikkaudeksesi parannusten armon paranna meidän lihamme sairaudet 
ja parantumattomat vammat. Rukoile, että ihmisiä rakastava pelastaisi Sinua kunnioittavat 
iankaikkisesta kadotuksesta. 

Maa otti vastaan vuotaneen kalliin veresi, oi Thallelaios, ja tuli parannusten lähteeksi, jolle 
kiiruhtavat uskovaiset pääsevät hirveyksistä ylistäen Kristusta ja yhteen ääneen Sinua kunnioittavat 
ja ylistävät autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas Neitsyt, tulit valkeuden astiaksi ja Kaikkivaltiaan istuimeksi, jolle istuuduttuaan Hän 
nosti meidät muinaisesta lankeemuksesta ja antoi jumalallisen istuimen kunnian niille, jotka uskolla 
ja rakkaudella Sinua ylistävät. 

Irmossi 

Paljon kärsinyt neitsytmarttyyri | saa tänään vieraakseen morsiusmajaansa veisuin suuresti ylistetyn  
Neitsytäidin. | Karkeloikaamme isien tapaan, kaikki morsiamen pukijat, || ja ylistäkäämme  
hurskaasti Kuningatarta! 

Juhlan eksapostilario. 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 




