
Kesäkuun 7. 
Pyhän pappismarttyyri Teodotos 

Ankyralaisen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Riemuitsevin sydämin ja vakain mielin Sinä, marttyyri Teodotos, | kävit vapaaehtoisesti taistoihin  
pelkäämättä tuskallisia kidutuksia | tai väkivaltaista kuolemaa. || Niin Sinä lain mukaisesti 
taisteltuasi sait loistavan seppeleen. 

Sinä, autuas, haavoitit viholliset revityllä lihallasi | ja nuhteillasi raastoit heidän sydäntänsä. |  
Vuotaneen veresi virroilla Sinä, autuaaksi ylistettävä, || kuivatit tyystin jumalankieltämisen 
leviämisen. 

Kärsivällisesti Sinä, autuas, kestit soihduin poltettuna | ja selkäsi haavoille hakattuna ja huusit: | 
Kristuksen rakkaudesta minua ei erota mikään, ei kuolema, || ei elämä eikä minkäänlainen kidutus. 

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

Taivaallisten joukkojen riemu, | maanpäällisten ihmisten vahva suoja, puhdas Neitsyt, | pelasta 
meidät, jotka Sinuun turvaamme, || sillä Sinuun, oi Jumalansynnyttäjä, me olemme Jumalan jälkeen 
toivomme panneet.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun Sinut puhtaasti synnyttänyt näki puulla sinut, Vapahtaja, Karitsan ja Paimenen, | hän huusi 
valittaen: | Jumalani, Lapseni, Sinä maailman suloinen valkeus, || kuinka näen Sinut ristin puulle 
ripustettuna pahantekijän tavoin?

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoekhoksen kanoni, ja tämä pyhän kanoni, jonka 
akrostikon on: Sinä, autuas, olet sattuvasti Jumalan anti. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu."

Troparit 

Hengellinen Aurinko osoitti Sinut, marttyyri, jumalallisen kirkkaaksi tähdeksi kirkkonsa 
korkeudessa ja kirkasti koko maan taistojesi salamin. 

Nuoresta iästä asti Sinä, Teodotos, antauduit Jumalalle, kirkastit selvästi sielusi Jumalan antamin 
hyvein ja kirkastit maailman puhtailla taistoillasi. 

Kuulu marttyyri ymmärsi eksytyksen verkot, jotka olivat levinneet maahan, ja kiersi kaikkialla 
tukien jumalisten sieluja armon opetuksin. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan Poika taivutti suunnattomassa laupeudessaan taivaat, laskeutui alas ja tuli lihaksi Sinusta, 
oi puhdas, pelastaen ihmiset käärmeen eksytyksestä.

3. veisu. Irmossi

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Troparit 

Suunnatessasi mielesi silmät yksin Jumalaan Sinä, autuas marttyyri, et tuntenut saamiasi ruumiin 
haavoja kidutusten joka puolelta ympäröimänä. 

Kunniakas marttyyri Teodotos, seisten Kristuksen uskon vakaan kallion perustuksella Sinä et 
järkkynyt lainkaan tuskien hyökkäyksistä etkä rikollisten imartelusta. 

Vainooja murskasi ruumiisi monin kidutuksin, mutta ei kyennyt masentamaan sielusi voimaa, sillä 
Vapahtaja teki sen vahvaksi, oi marttyyri. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalan Morsian, nähdessään kaukaa salaisuutesi syvyyden jumalallisesti julistava 
profeettain kuoro saarnasi moninaisin äänin Sinusta Jumalan puhtaana Äitinä. 

Irmossi 

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Katismatropari, 1.säv. 

Autuas Teodotos, Sinä olit totisesti kirkas tähti, | joka valistit luomakunnan ihmeitten ja 
pyhitettyjen taistojen sätein. | Sen tähden me vietämme tänään valoisaa muistoasi katuvin sydämin || 
ylistäen Kristusta. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Jumalanäidiksi, Neitseeksi, joka synnyttämisen jälkeenkin totisesti pysyit neitseenä, | tiedämme 
Sinut kaikki, ja Sinun hyvyyteesi rakkaudella turvaudumme. | Sillä Sinä olet meidän syntisten 
puoltaja || ja pelastuksemme kiusauksissa, oi ainoa puhtain. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun viaton Äitisi näki Sinut ristille levitettynä, | hän huusi: Oi Isän ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, | mitä on tämä Sinun sanomaton taloudenhoitosi, || jolla Sinä, Laupias, pelastit 
puhtaitten kättesi luomuksen? 
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4. veisu. Irmossi

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 

TroparitSanojesi viisaudella ja tekojesi armolla Sinä, Teodotos, saatoit loistavasti häpeään 
pimeyden suojelijan ja sait hänestä voiton kunniakkaasti taistellen. 

Taistojesi tulella Sinä, marttyyri, poltit selvästi monijumalaisen eksytyksen ja Pyhän Hengen 
salaisesti sytyttämän soihdun tavoin Sinä valistit maailman. 

Kyljet revittyinä ja suurien tuskien totisesti joka puolelta ympäröimänä Sinä, kunniakas, 
osoittauduit uskon kautta mieleltäsi väkevän horjumattomaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Luoja asettui Sinun kohtuusi asumaan varjellen Sinut turmeltumattomana Neitseenä synnytyksen  
jälkeenkin, niin kuin sitä ennen, ja laupiaana uudisti eksytyksen turmelemat. 

5. veisu. Irmossi

"Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit 

Viisas marttyyri, Jumalan liittolaisuuden tukemana Sinä kestit selvästi kärsivällisenä rikollisten 
raivon, kidutusten vammat ja polttamiset. 

Jumalassa viisas marttyyri, saarnaten jumalisuuden sanaa Sinä vaelsit pitkiä matkoja ja sait 
eksyneet jättämään turhanaikaisen pimeyden ja kääntymään valkeuteen. 

Autuas marttyyri, karitsan tavoin puulle nostettuna Sinä kestit rautakynsien raastamisen lihattoman 
lailla, ja riisuit raskaan kuoletuksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan armoittama puhdas Neitsyt, Sinä synnytit puhtaista veristäsi ruumiilliseksi tulleen Isän 
totisen Sanan kahdessa täydellisessä luonnossa, mutta yhdessä persoonassa. 

6. veisu. Irmossi

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös  turmeluksesta." 

Troparit 

Pyhitetyillä sanoillasi Sinä, marttyyri, valmistit pyhitetyt naiset taisteluihin, ja niin he sitoivat 
itselleen katoamattomuuden seppeleet miehuullisin taistoin. 
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Hengen voiman suojellessa sieluasi Sinä, ylistettävä, kukistit kidutuksissa kärsivällisenä pahuuden 
henget ja sait Jumalalta voiton kruunun. 

Verivirroillasi Sinä, marttyyri, sammutit epäjumalien rovion ja kärsimystesi vilvoituksella virkistit 
jumalisesti sieluja pelastaen ne petoksen liekeistä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka on totisesti kaiken hengellisen ja näkyväisen luomakunnan tuolla puolella, laskeutui 
Sinun kohtuusi, oi puhdas, ja tuli lihaksi luodakseen uudelleen ihmiset. 

Irmossi 

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös  turmeluksesta." 

Synaksario 

Saman kuun 7. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Teodotosta Ankyrasta.

Säkeitä 

Jumalan käden kuivattama käsi teki miekan iskulla Teodotoksesta lahjan Jumalalle. 
Seitsemäntenä uhrattu Teodotos sai avaran taivaan. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Zenais ihmeidentekijää, sekä pyhiä naisia Aisiaa ja 
Sosannea, Tauromenioksen piispa Pankratioksen oppilaita. Heidän juhlaansa vietetään heidän 
marttyyrikappelissaan Basiliskoksessa. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Lykarionin muisto. 

Säkeitä

Lykarion tuli miekan eteen ääneti, niin kuin karitsa keritsijänsä eteen. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit Tarasioksen ja Johanneksen. 

Säkeitä 

Johannes ja Tarasios, jotka eivät säikkyneet leikkaavaa miekkaa, mestattiin. 

Saman päivänä pyhittäjä Stefanos pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Nimensä mukaisesti Stefanos, käytännön mies, osasi sitoa kantamiaan seppeleitä.  

Samana päivänä pyhittäjä Anthimos pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Kantaen hyvän elämän kukkaa Anthimos tuotti ennen loppuaan hyveitten hedelmän. 
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Samana päivänä pyhä Sebastiane pääsi rauhassa loppuun.

Säkeitä 

Niin kuin Sebastianen koko elämä on hänen loppunsakin kaikille kunnianarvoinen. 

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

7. veisu. Irmossi

"Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 

Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Jumalan autuuttama Teodotos, kärsimystesi tulella Sinä sammutit epäjumalien roihun ja hukutit 
verivirtoihisi lihattomat viholliset huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Sinut, viisas, tarjottiin taistojesi asettajalle tuoksuvana suitsutuksena, joka jumalallisen armon avulla 
kukistaa pahanhajuisen eksytyksen. Sen tähden sinä veisaat iloiten: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

Säilyttämäsi sanojen lasti, pyhä marttyyri Teodotos, annettiin jumalankantaja Frontonille puhtaan  
temppelin rakentamiseksi, kaikkien jumalisten puhdistukseksi ja sielujen hoivaamiseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Neitsytäiti, synnytit yksipersoonaisen Sanan, jolla on selvästi kaksi tahtoa ja kahden luonnon 
ominaisuudet, sillä Hän, meidän tähtemme lihaksi tullut, on selvästi Jumala ja ihminen. 

8. veisu. Irmossi

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä, taistelija, osoittauduit järkkymättömäksi pylvääksi, sortumattomaksi linnoitukseksi, 
kaatumattomaksi muuriksi, uskon perustukseksi, jumalalliseksi anniksi, jumalisuuden puolustajaksi 
ja eksytyksen kukistajaksi. 

Sinä, kunniakas ja viisas, kuljit jumalallisen armon ohjaamana halki kidutusten suuren meren ja 
laskit iloiten ylhäisen valtakunnan tyveneen satamaan. 

Voittoisa marttyyri, autuas Teodotos, Sinun tiesi ja polkusi veivät kohti kaikkien Jumalaa ja Herraa 
Kristusta ja Hänen käsiinsä Sinä annoit henkesi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhetaitoinenkaan kieli ei voi kertoa Sinun salaisuutesi sanomatonta syvyyttä, sillä Sinä, puhdas 
Neitsyt, synnytit sanoin selittämättömästi Jumalan Sanan kaikkien pelastukseksi.

Irmossi 

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys kykene 
veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. | 
Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. || 
Sinua me ylistämme." 

Troparit 

Saavuttaaksesi tuonpuoleisin kunnian Sinä, taistelija, ylenkatsoit iloiten näkyväisen ja 
jumalallisesta viittauksesta kävit kidutuksiin pelkäämättä erilaisia rangaistuksia ja katkeraa 
kuolemaa. Sen tähden Sinut taisteltuasi seppelöitiin marttyyrien kanssa. 

Autuas marttyyri Teodotos, Sinä osoittauduit tekojen rakentamaksi ja loistavien jumalallisten  
taistojen kirkastamaksi ja kaunistamaksi Kolminaisuuden puhtaaksi huoneeksi. Niin Sinä, viisas, 
selvästi tuhosit Lohduttajan voimalla pahojen henkien temppelit ja jumalankuvat. 

Kunniakas marttyyri, Sinä osoittauduit jumalallista suloisuutta tiukkuvaksi vuoreksi, ihmeitten 
lähteeksi, jumalallisten armolahjojen ulapaksi ja Hengen kirkkaaksi virraksi, joka kastelee sielut, 
hukuttaa himot ja tuottaa riemun kaikille ylistystäsi veisaaville. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Neitsyt, Sinä synnytit enkelin sanojen kautta aluttoman Sanan. Hän otti järjellisen ja elävän 
lihan Sinun puhtaista veristäsi, kukisti lihattomat viholliset ja pelasti meidät, jotka me tunnustamme 
Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. 

Irmossi 

"Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys kykene 
veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. | 
Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. || 
Sinua me ylistämme." 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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