
Huhtikuun 22. 
Pyhittäjäisämme Teodoros 

Sykeolaisen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Isä Teodoros, | Sinä tulit Sanan salaisuuksien palvelijaksi | ja säteilit hyveissä Hengen kirkkautta. | 
Sinä annat meille parannusten armoa, || kun me tänä pyhitettynä muistojuhlanasi Sinua lähestymme 
ja kunnioitamme. 

Jumalan autuuttama ihmeidentekijä isä, ylistettävä Teodoros, | säteillen taivaallista kirkkautta Sinä 
annat Kristuksen voimalla parannuksia niille, | jotka uskolla Sinua rukoilevat || ja hartaasti viettävät 
muistojuhlaasi. 

Käskyt täyttämällä Sinä, jumalankantaja Teodoros, | osoittauduit Kristuksen viinitarhan 
työntekijäksi. | Sen tähden Sinä saatuasi salaisesti ylhäisen valtakunnan denaarin | nyt rukoilet 
lakkaamatta meidän puolestamme, || jotka Sinua kunnioitamme.

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

Jumalan autuuttama ja armoittama Neitsyt, | veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä, | Sinä olet syntisten 
vahva puolustus, | kärsivien vahva ja varma apu || ja uskovaisten suoja.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Nähdessään Sinut, Kristus, ristiltä riippumassa | Sinut siemenettä synnyttänyt viaton Neitsyt huusi 
valittaen: | Poikani  ja Jumalani, Sana,  mitä on tämä  jumalallinen  ja sanomaton taloudenhoitosi, ||  
jolla vapautat ihmiset kirouksesta!

Aamupalveluksessa 

Päivän kanonit, ja pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Autuas isä, minä veisaan Sinulle jumalallisen 
lahjan. Josef. 

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 

Hengellinen Aurinko osoitti Sinut, viisas,  jumalallisen kirkkaaksi  tähdeksi kirkon taivaalla  ja Sinä 
lähetät alati ihmeitten säteitä, jotka hävittävät kärsimysten usvan. 

Luoja pyhitti Sinut, pyhittäjäisä Teodoros,  jo äitisi kohdusta, niin kuin muinoin Jeremiaan,  ja teki 
Sinut Hengen kelvolliseksi astiaksi, joka pyyhit pois pahat henget. 

Isä Teodoros, Sinä sammutit pidättyväisyyden hiellä himojen liekin, ja rukousten sateen kautta Sinä 
vuodatit ihmeitten virtoja, jotka sammuttavat sairauksien paahteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Sinun kohdustasi, puhdas Neitsytäiti, puhkesi kukaan viljelemätön rypäle, joka tuottaa 
synninpäästön ja riemun suloa kaikille, jotka hirveyksien juopumus on tehnyt mielettömiksi.
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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 

Kuinka  ihailtava  onkaan  elämäsi,  Jumalassa  viisas,  kunniakas  Teodoros!  Kuinka  peljättäviä  ovat 
ihmeesi! Kuinka ylevä onkaan läheisyytesi, pyrkimyksesi ja vakaa noususi kohti Jumalaa! 

Autuas Teodoros, Sinä pysäytit himojen tulvavirran vaivannäöllä ja hävitit pahojen henkien kavalat 
väijytykset Pyhän Hengen voimalla. 

Rientäessämme arkkusi luo ja ylistäessämme Sinua, Teodoros, veisuin, me saamme ammentaa siitä 
parannusten aarteita, ihmeitten meren ja ehtymättömät lahjat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, Neitsyt, uudistuivat luonnon lait, sillä yliluonnollisesti ja sanoin selittämättä Sinä synnytit 
Luojan, Herran. Rukoile jatkuvasti Häntä, että Hän pelastaisi palvelijasi. 

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. 

Taistellen hyvin pahoja henkiä vastaan | Sinä, piispa Teodoros, | sait Herralta vallan päästää 
sairauksia niistä, | jotka aina rientävät kalliin arkkusi tykö. || Sitä kumartaen me alati ylistämme 
Sinua.

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi viaton, kuka voisi luetella saastaisten ajatusteni paljouden | ja sopimattomien mietteitteni pilvet? | 
Kuka kertoa lihattomien vihollisteni hyökkäyksistä | ja niiden pahuudesta? || Mutta lahjoita, oi hyvä, 
esirukouksillasi minulle pääsy niistä.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

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

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

Troparit 

Isä Teodoros, Sinä olet selvästi jumalallisen veden ja Hengen armolahjojen täyttämä virta, joka 
kastelet koko kirkon.
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Sinä, autuas Teodoros, hirtit vihollisen vaivannäkösi jäntein ja tuhosit rukoustesi miekalla sen kavalat 
sotavoimat. 

Tutkiskellen Jumalan lakia pidättyväisyyden keitaalla Sinä, Teodoros, kasvatit jumalallisen puun, 
joka kantoi hyveellisten tekojen runsasta hedelmää.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsytäiti,  puhdas  Valtiatar,  Sinä  osoittauduit  autuaaksi  kaikista  sukupolvista  synnyttäessäsi  
Kristuksen, joka tekee palvelijansa autuaiksi. 

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 

Ajaton Valkeus osoitti Sinut, Teodoros, sammumattomaksi valaisimeksi ja nukkumattomaksi 
lampuksi niille, jotka ovat himojen ja monien syntien pimeyden vallassa. 

Pyhittäjäisä, lapsesta asti Sinulla oli kasvattajanasi marttyyri Georgios, ja Sinä noudatit hänen 
esimerkkiänsä kaikinpuolisessa auliudessa ja rakkaudessa Herraa kohtaan. 

Sinulla oli väärentämätön pidättyväisyys, vertaamaton kärsivällisyys, ja yli-inhimillinen usko, toivo ja 
nöyryys. Niin Sinä sait Jumalalta ylenmääräisen armon.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, kastele armosi pisaroin synnin helteen näännyttämä mieleni  ja sytytä valoon sydämeni 
sammunut lamppu. 

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 

Sinä,  isä, torjuit maalliset huolet  ja tyhjensit koko kaipuusi Herraan nauttien Hänen ihanuudestaan 
ja Hänestä lähtevästä valistuksesta.

Kylmän keskellä, häkissä oleskellen, Sinä, isä, teit lopun synnin pakkasesta ja jumalallisen armon 
lämmittämänä Sinä kestit lihattoman tavoin säitten hyökkäykset. 

Me,  jotka  rakkaudella  kunnioitamme  Sinua,  ihmeittentekijä  pyhittäjäisä  ja  piispa,  pääsemme  
arkkuasi lähestyessämme himojen pahasta hajusta ja täytymme jumalallisen tiedon tuoksusta. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Himojen aallokko heittelee minua, epätoivon syvyys peittää minun sydämeni. Minä rukoilen Sinua, 
Neitsyt, joka synnytit ohjaajan, Kristuksen ja Vapahtajan: Pelasta minut. 

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, jumalankantaja, nousit hyveisiin ikään kuin tulisiin vaunuihin | ja nousit taivaan asuntoihin. | 
Enkelinä Sinä elit ihmisten kanssa, | ihmisenä karkeloit enkelten kanssa. | Sen tähden Sinä, 
Teodoros, || osoittauduit ihmeitten jumalalliseksi astiaksi.

Synaksario 

Saman kuun 22:sena päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Sykeoin Teodorosta, 
Anastasioupoliksen piispaa. 

Säkeitä 

Jumala antoi suurena lahjana ihmeitten tekemisen sekä Theodorokselle että Teodoroksen ruumiille. 

Kahdentenakymmenentenä toisena hauta peitti sykeoilaisen. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Nearkos kuoli tulessa. 

Säkeitä 

Nearkos sanoi: Vapahtaja, ei tulikaan erota minua Sinun jumalallisesta kaipuustasi. 

Samana päivänä muistelemme pyhää apostoli Natanaelia, joka on Simon Kiivailija, eli 
muistelemme  hänen tutustumistaan Kristukseen. 

Säkeitä 

Natanael, opittuasi tuntemaan suuren nasarealaisen lakkaa sanomasta Nasaretia kelvottomaksi. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Veisuin ylistäkäämme Häntä, | joka säilytti nuorukaiset palamattomina pätsissä | ja sammutti tulen,  
ja  lausukaamme: || Kiitetty olet Sinä, Herra, isien Jumala, kaikkina aikoina!"

Troparit  

Valheettomana piispana Sinä, autuas, kannoit veretöntä uhria Hengessä, ja himot kuolettamalla 
kannoit itsesi uskossa tuoksuvana uhrina Herralle.
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Sinä, ihmeiden tekijä, sammutit hekumain tulen pidättyväisyyden hiellä ja niin kuin Elia aukaisten 
taivaat rukouksillasi teit lopun maan kuivuudesta runsailla sateilla. 

Pienokaisesta asti pyhitettynä Sinä, autuas Teodoros, teit jaloin rukouksin hedelmättömät kohdut 
lapsirikkaiksi, annoit sokeille näön ja rammoille hyvän kulun.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumala valitsi Sinut, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Jaakobin ylpeyden, asettui Sinuun asumaan ja 
säilytti Sinut synnytyksen jälkeenkin neitseenä, niin kuin sitä ennen.

8. veisu. Irmossi

"Maa  ja kaikki, mitä siinä on, meret  ja kaikki  lähteet,  | taivasten taivaat, valo  ja pimeys, kylmä  ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Kärsivällisyyden kalliolle Sinä pystytit sielusi perustukset, Sinä et horjunut vastustajan 
hyökkäyksistä, et järkkynyt vihollisten väijytyksistä, vaan kiiruhdit jumalalliseen korkeuteen, ja nyt 
Sinä rukoilet Sinua uskolla kunnioittavien puolesta. 

Ihmeidentekijä Teodoros, Sinun arkustasi kumpuaa parannusten virta, pesee pois himojen saastan, 
puhdistaa hirveyksien mädän ja ravitsee kaikkien niiden sydämet, jotka rakkaudella Sinua 
kunnioittavat. 

Ylistettäköön nyt suurta Teodorosta, jumalallisten lahjojen nimen kantajaa, Kristuksen salaisuuksien 
palvelijaa, kilvoittelijain kaunistusta, pappien ihanuutta, ihmeitten lähdettä, Hengen puhdasta mirha-
astiaa.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhtaitten profeettain pyhitetyt äänet julistavat Sinusta, Neitsyt, vertauskuvallisesti porttina, vuorena 
ja majana, valon pyhänä pilvenä, josta pimeydessä ja varjossa oleville koitti Aurinko, valkeuden 
antaja Kristus.

Irmossi 

"Maa  ja kaikki, mitä siinä on, meret  ja kaikki  lähteet,  | taivasten taivaat, valo  ja pimeys, kylmä  ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle, | ja Hänen nimensä on pyhä, | ja Hänen 
laupeutensa kestää polvesta polveen niille, || jotka Häntä pelkäävät."

Troparit  

Aamun tavoin, kirkkaan päivän lailla on Sinun juhlasi, oi viisas, koittanut valistaen meidän 
sydämemme, kun me uskolla ylistämme puhdasta vaivannäköäsi.
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Sinä, isä, tulit enkelten, apostolien, kilvoittelijain, pyhittäjien, vanhurskasten ja piispojen 
kumppaniksi taivaissa ja rukoilet nyt alati Kristusta meidän puolestamme.

Viisas isä, Sinun pyhien jäännöstesi astia on tullut uskovaisille uudeksi Siloan altaaksi. Sitä 
lähestyessämme me saamme sielun pyhitystä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Peljättävä  oli  raskautesi,  Jumalansynnyttäjä,  Jumalan  Äiti.  Sen  tähden  me  kaikki  sukupolvet  aina 
ylistämme Sinua autuaaksi ja kunnioitamme Sinua uskolla iankaikkisesti. Amen. 

Irmossi 

"Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle, | ja Hänen nimensä on pyhä, | ja Hänen 
laupeutensa kestää polvesta polveen niille, || jotka Häntä pelkäävät."

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, 1. hetki, ja päätös. 
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