
Kesäkuun 5. 
Pyhän pappismarttyyri Dorotheoksen, 

Tyroksen piispan muisto



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Jumalan autuuttama isä, Sinä osoittauduit jumalallisen Hengen kompassiksi, | johon kirjoitetut 
jumalalliset opit ohjaavat jumalalliseen tietoon. | Niitä selittämällä Sinä valistit tietämättömyyden  
vaarassa olevat. || Rukoile siis meille kaikille suurta armoa. 

Värjättyäsi papillisen asusi jumalallisin verivirroin Sinä Dorotheos, | kävit iloiten taivaalliseen  
temppeliin. | Nyt Sinä seisot meidän Jumalamme edessä, | joka jakaa taiston seppeleet, || ja rukoilet, 
että kaikille annettaisiin suuri armo. 

Enkelten vertainen oli elämäsi, ja sen kirkasti marttyyrius, | joka teki Sinut otolliseksi karkeloimaan 
enkelten ilossa | ja säteilemään jumalallisia ihmeitä ja opetuksia. || Isä Dorotheos, rukoile, että 
kaikille annettaisiin suuri armo.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi nuhteeton, minä olen jumalallisen sanan hedelmätön puu, | joka en kanna yhtään pelastavaista  
hedelmää. | Siksi minä pelkään katkaisua ja sammumattomaan tuleen viskaamista. | Sen tähden minä 
rukoilen Sinua, oi puhdas: || Päästä minut siitä ja tee välitykselläsi minut hedelmälliseksi Poikasi 
edessä.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään vasikkansa vapaaehtoisesti puulle ripustettuna | tahraton emo valitti katkerasti ja huusi:  | 
Voi rakas lapseni! | Miten heprealaisten kiittämätön joukko maksaakaan Sinulle, rakkaimpani, || 
halutessaan tehdä minut lapsettomaksi!

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa koit 
hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit uskosi 
tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Dorotheos, Kristukselta 
Jumalalta pelastusta sieluillemme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoekhoksen ja pyhän kanonit. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Autuas isä, kunnioitan Sinua Jumalan lahjana. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Autuas Dorotheos, täydellisen elämän ja puhtaan marttyyriuden kautta Sinä kannoit itsesi 
Jumalalle täydelliseksi lahjaksi.

Ikään kuin kypsästä rypäleestä Sinä, isä, puristit opetustesi ilon maljan, jonka tarjosit uskovaisille. 

Dorotheos, viisaan kielesi virralla Sinä pysäytit petoksen virrat ja kastelit uskovaisten mielet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt, minä rukoilen, anna katumuksen pisaran sataa ja pestä minut, joka olet joutunut saastaan, 
että voisin ylistää Sinua. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Isä piispa, viisaan saarnasi salamoin Sinä karkotit koko turhuuden yön. 

Pyhitettynä paimenena Sinä, viisas, vahvistit kaikkien uskovaisten mielet ihmein ja pyhin opein. 

Herra voitelit Sinut, viisas, papillisella voitelulla ja asetti Sinut jumalallisen kirkkonsa 
esipaimeneksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi valkeuden portti, kirkasta jumalallisella valkeudella koko minun sydämeni ja karkota synnin 
pimeys. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 3.säv. 

Aina säteillen jumalallisissa opeissa | Sinä kannoit itsesi pyhäksi lahjaksi kuolemattomalle 
Kuninkaalle taistelun kautta, | ja nyt Sinä asut aina iloiten esikoisten ylhäisessä äitikaupungissa. | 
Oi pyhittäjäisä, || rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi, | vaan 
ihmiseksi tulleenakin pysyi Jumalana | ja säilytti Sinut, Äitinsä, synnytyksen jälkeen Neitseenä, | 
niin kuin olit ennen synnytystäkin. || Rukoile lakkaamatta, että Hän lahjoittaisi meille suuren 
armon. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat  
päästää ihmisen kunniattomuudesta?

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, syljit jumalankieltämisen ylvästelevää talvea ja säilytit sydämet 
vahingoittumattomina jumalallisen Hengen lämmöllä. 

Autuas Dorotheos, Sinun kasvojesi edessä murskaantuivat pahojen henkien jyrkät vuoret ja 
vihamielisten ihmisten aikeet sulivat. 

Ahdistettuna Sinä olit kärsivällinen ajettuna kaupungista kaupunkiin. Niin Sinä saavutit 
marttyyrien autuaan kunnian ja kirkkauden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pelasta minut kiusauksista ja sielun turmelevista himojen aalloista, että voisin uskolla ylistää 
autuaaksi Sinua, pyhää Neitsytäitiä. 

5. veisu. Irmossi

"Viisautesi valolla Sinä, Herra, | johdat pois tietämättömyyden pimeydestä minut, | joka alati 
harhailen sielulleni vahingollisella tiellä. || Ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi tielle." 

Troparit 

Ymmärtäväisesti odottaen jumalallisia palkintoja Sinä, Dorotheos, olit kärsivällinen suurissa 
vaaroissa ja koettelemuksissa. 

Dorotheos, Sinä julistit ainoaa jumalallista Kolminaisuutta ja hajotit monijumalisen hulluuden 
pauhun. 

Marttyyri Dorotheos, sinä et kumartanut rikollisten käsien töitä, vaan kestit kiusaukset, vaarat ja 
tuskallisen ruoskinnan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, tulit ennen aamutähteä loistaneen auringon koitoksi, sillä Sinun kauttasi hirveyksien 
pimeydessä olevat saivat nähdä valkeuden. 
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6. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Dorotheos, Sinun sydämesi oli Hengen henkäysten kuumentama ja niin teki lopun vastustavien 
henkien pakkasesta.Sinä, Jumalan innoittama isä, kerroit pyhien elämästä pyhitetyissä 
kirjoituksissasi sielusi jumalallisen tiedon valistamana. 

Oi Jumalan autuuttama, Sinun sanojesi ääni ja ihanien oppiesi voima levisi jumalallisesta armosta 
kaikkeen maahan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Rukoile, oi Neitsyt ihmiseksi tulleena synnyttämääsi Jumalaa, että Hän pelastaisi minut tulesta ja 
kadotuksesta. 

Irmossi 

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

Kontakki, 3.säv. 

Julistettuasi oikean uskon oppeja Sinä, pappismarttyyri, | kannoit itsestä Luojalle jumalallisena, 
pyhänä lahjana. | Ensin Sinä menestyit kilvoituksessa, | sitten taistelit voimallisesti marttyyrina || ja 
niin sait lain mukaisesti voittopalkinnon Kristus Jumalalta. 

Synaksario 

Saman kuun viidentenä päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Dorotheosta, Tyroksen 
piispaa. 

Säkeitä 

Dorotheos sanoi: Vaikka minua ruoskitaankin, eivät kärsimykseni ole lähelläkään Kristuksen 
kärsimyksiä. 

Viidentenä Dorotheoksen nahka lyötiin haavoille. 

Samana päivänä muistelemme sitä hirveätä uhkaa ja hätää, joka ihmisrakkauden tähden kohtasi 
meitä raakalaisten hyökätessä, mutta kun olimme joutumaisillamme heidän vangeikseen ja tulla 
miekan surmaamiksi, niin laupias ja ihmisiä rakastava Herra, suuressa armossaan, pelasti meidät 
vastoin kaikkia odotuksia. 

Samana päivänä muistelemme pyhää kymmentä marttyyri Egyptistä, Markianosta, Nikandrosta, 
Hyperekhiosta, Apollonia, Leonidasta, Areiosta, Gorgiosta, Seleniasta, Eireneä ja Pambonia. 
Miekka surmasi pyhän marttyyri Khristoforoksen Roomasta. 
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Pyhä marttyyri Konon Roomasta kuoli mereen heitettynä. 

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 

Dorotheos, Sinä ilmestyit kirkkaana tähtenä valistamaan taistojesi kirkkaudella niiden sielut, jotka 
uskolla huutavat: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Käyden suoria polkija Sinä vältit eksyttäjän 
rotkot ja ohjaat elämän teille ne, jotka huutavat: Kiitetty  olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä, autuas, sammutit verikasteellasi eksytyksen pätsin ja pääsit asumaan elämän veden äärelle 
huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, päästä kurja sieluni synnin siteistä ja kiinnitä se Jumalan täydelliseen 
rakkauteen, että voisin uskolla ylistää Sinua iankaikkisesti. 

8. veisu. Irmossi

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan:  || 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!" 

Troparit 

Herrassa nöyrtyneenä Sinä, isä, nöyryytit pahuudessa kerskaavan käärmeen huutaen: Kiittäkää, 
Herran teot, Herraa! 

Pyhitetty isä, Sinä marttyyrien kaunistus, syvässä vanhuudessa Luoja saattoi Sinut asumaan 
vanhenemattoman paikan lepoon. 

Elettyäsi enkelielämää Sinä nyt seisot enkelten kanssa Herran valtaistuimen edessä huutaen: 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihanaksi osoittauduit Sinä, Neitsyt, synnyttäessäsi ihanan Sanan, jolle me veisaamme: Kiittäkää, 
Herran teot, Herraa! 

Irmossi 

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan:  | 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 
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9. veisu. Irmossi

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme." 

Troparit 

Erinomaisena piispana ja jumalallisten käskyjen täyttäjänä Sinä, viisas isä, ohjasit Kristuksen 
lauman jumalalliseen satamaan säilyttäen sen vahingoittumattomana vastustajien myrskyissä.

Pyhitettynä pappina, urheana marttyyrina, ihailtavana ihmeitten tekijänä, jumalallisena kirjoittajana 
ja uskon järkkymättömän pylväänä Sinä, isä, saavutit iankaikkisen kunnian. 

Hän, joka Jumalana antaa suuressa hyvyydessään tarpeessa oleville lahjoja uskovaisten varmaksi 
pelastumiseksi, antoi Sinut, Dorotheos, jumalalliseksi lahjaksi kirkolle. 

Isä, Sinun jumalallisen kirkas muistosi on koittanut maailmalle valistaen uskovaisia armolahjojen 
sätein. Osoita meidät sitä ylistäessämme osallisiksi Sinussa olevasta jumalallisesta kirkkaudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, kannoit käsissäsi Kristusta, joka jumalallisella viittauksellaan kantaa kaiken. 
Rukoile, että Hän ohjaisi kättemme ylennyksen kuin suitsutuksen eteensä. 

Irmossi

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme." 

Palveluksen loppu tavan mukaisesti, ja päätös. 
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