
Kesäkuun 8. 
Pyhän suurmarttyyri Teodoros 

Sodanjohtajan jäännösten siirtämisen 
muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Marttyyrien kunnia, viisas Teodoros, | Sinä osoittauduit Pyhässä Hengessä urheaksi taistelijaksi ja  
voittamattomaksi sotilaaksi, | sillä viisailla sanoillasi ja tekojesi kärsivällisyydellä Sinä kukistit 
vihollisen. || Sen tähden Sinä sait voiton seppeleet ja tulit ylhäisiin juhlajoukkoihin liitetyksi. 

Marttyyrien kunnia Teodoros, | Sinä osoittauduit ristiinnaulitun voimalla haavoittumattomaksi ja 
voittamattomaksi ristille ripustettuna, | lihasi piestynä, terävien nuolten haavoittamana, puulle  
levitettynä, || kyljet raadeltuina ja kaikkinaisten hirveitten tuskien ympäröimänä. 

Autuas Teodoros, | Sinä tulit jumalisuuden jumalalliseksi patsaaksi inhotessasi jumalattomien  
patsaita, | Sinut kannettiin kokonaisuhrina ja otollisena lahjana Hänelle, joka tuli surmatuksi Sinun 
tähtesi, | tehnyt kunniakkaaksi pyhän muistosi || ja lahjoittanut Sinut maailmalle ihmeitten aarteena. 

Kunnia... 8.säv. 

Astuttuasi taistelukentälle eksytystä vastaan Sinä, Teodoros, | osoitit miehuullisuutesi ja saatoit  
tulisella kielelläsi häpeään Likinioksen epäinhimillisyyden. | Kun Sinä, autuas, nyt karkeloit 
enkelten kanssa, || rukoile Kristus Jumalaa, että hän olisi armollinen meille tuomiopäivänä.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 

Vir relmästikiirat, 5.säv. 

Iloitse, Teodoros, | Sinä Kristuksen soturi, | joka voitit jumalisuuden asein vihollisen joukot, | Sinä  
uskovaisten tuki, joka monilla kidutuksilla ostit Jumalan taivaallisen valtakunnan. | Kun Sinä nyt 
karkeloit siellä Jumalan osallisuuden jumaloittamana ja säteillen puhdasta valkeutta, | muista meitä,  
jotka kunnioitamme kunniakasta muistoasi | ja uskolla kumarramme jäännöstesi astiaa, || josta 
kumpuaa sitä pyytäville terveyttä ja suurta armoa.

Liitelauselma: Pelottava on Jumala, Israelin Jumala, joka asuu pyhäkössään. 

Iloitse, Sinä taistelijoitten pyhitetty johtaja ja kunniallinen huippu, | sinä kirkon kaunistus, vihollisen 
tuhoaja, jumalallisten lahjojen nimen kantaja, | Sinä maailman ihmeillä kirkastava lamppu, | suuri ja 
lukemattomien kidutusten edessä järkkymätön pylväs, | joka surmasit kärsivällisyytesi keihäällä 
lohikäärmeen, | Sinä suuren erinomaisuutesi osoittanut soturi. || Rukoile, että Kristus antaisi meidän 
sieluillemme suuren armon.

Liitelauselma: Pyhille, jotka maan päällä ovat, Hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. 

Kun Sinä, autuas, murskasit epäjumalat elävöittävän ristin aseella, | Sinä koit kidutuksia ja kestit 
kärsivällisenä silpomisen puuhun sidottuna. | Murskattuna ja soihduin poltettuna Sinut kohotettiin 
ristille, | Sinut lävistettiin nuolin ja niillä sokaistiin Sinun silmäsi. | Sen tähden me ylistämme Sinua, 
Teodoros, autuaaksi hyvänä taistelijana | ja taivaallisen seppeleen kantajana. || Rukoile, että Kristus 
antaisi meidän sieluillemme suuren armon.
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Kunnia... 8.säv.

Ylistäkäämme kaikki uskovaiset Jumalan lahjojen nimen kantajaa | ja Hänen autuutensa perijää, | ja 
ylistäkäämme ansion mukaisesti autuaaksi urhoollista suurmarttyyri Teodorosta, | koko maailman  
puolesta taistelijaa, || sillä Hän rukoilee Kristus Jumalaa meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi armoitettu, avioon käymätön Äiti, | taivaalliset veisaavat Sinun ylistystäsi, | ja mekin  
kunnioitamme selittämätöntä synnytystäsi! | Oi Jumalansynnyttäjä, || rukoile pelastusta meidän 
sieluillemme!

Troparit, 4.säv. 

Totuudellisena soturina Sinä, voittoisa Teodoros, | tulit taivaan Kuninkaan ihanaksi sodanjohtajaksi,  | 
sillä uskon asein Sinä varustauduit ymmärtäväisesti, | tuhosit pahojen henkien pilvet ja osoittauduit 
voittoisaksi taistelijaksi. || Sen tähden me aina uskoen ylistämme Sinua autuaaksi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, | tuli iankaikkisuudesta kätketty ja enkeleillekin käsittämätön 
salaisuus maan päällä asuville ilmisaatetuksi: | Ilmestyi kahden luonnon yhteensulautumattomassa 
yhtymisessä lihaksi tullut Jumala, Kristus, | joka omasta vapaasta tahdostaan alistui kärsimään 
meidän tähtemme ristin vaivat, || herättäen sen kautta ensin luodun Aadamin ja pelastaen 
kuolemasta meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni, ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Sinua, 
jumalallisten lahjojen nimen kantajaa. (Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta). Teofaneksen 
runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv. 

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | Mooseksen 
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon."

Troparit 

Marttyyri Teodoros, marttyyrien loistavan kirkkauden kaunistamana Sinä seisot kauneuden antajan  
Kristuksen edessä, jolta olet saanet nimesi mukaisesti Jumalan lahjojen kauneuden. 

Uskon jumalallisten aseitten varustuksella Sinä, Teodoros, löit väkevästi sielun turmelevan 
vihollisen joukot ja tultuasi voittajaksi sait seppeleen marttyyrien kanssa. 

Jumalassa viisas Teodoros, Sinä osoitit jumalattomalle kuninkaalle loistavan sielusi kasvun 
viisailla sanoillasi ja tekojesi armolla saatoit hänet häpeään. 

2



Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän tahdosta siemenettä sikisi Sinussa Pyhästä Hengestä Jumalan Poika, ja Sinä synnytit lihallisesti 
Hänet, joka syntyy Isästä äidittä ja Sinusta meidän tähtemme isättä.

3. veisu. Irmossi

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni."

Troparit 

Voimallisena sodanjohtajan Sinä torjuit jumalattoman joukkion ja häpäisit kavalan lohikäärmeen 
kaikki juonet. 

Jumalallisen mielesi tähden sielultasi auliina Sinä, kunniakas, tuhosit jumalattomien väärennetyt 
jumalankuvat. 

Vakain mielin Sinä kestit vihollisten hyökkäykset esikuvanasi taiston asettajan elävöittävä kuolema. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, Jumalanäiti, on tullut ainoa, joka esirukouksillasi teet maan päällä asuvat yliluonnollisista 
hyvyyksistä osallisiksi. Sen tähden me Sinulle ilotervehdyksen edeskannamme. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni."

Katismatropari, 8.säv. 

Käytyäsi läpi yliluonnollisia taistoja Sinä, paljon taistellut voittaja, | sait ansiosi mukaisesti 
Jumalalta yliluonnolliset palkinnot. | Pitämättä jumalatonta käskyä mitättömänä Sinä antauduit  
auliisti kidutettavaksi. | Niin Sinä, Teodoros, kestit repimistä ja venyttämistä, ristin ja kuoleman, | ja 
oikein sait kunnian Kristuksen kanssa. | Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten 
päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riennä esirukoustesi armolla tyynnyttämään nöyrä sieluni, | joka 
ohjaajatta elämän kiusausten myrskyssä on uppoamaisillaan, | sillä ylen suuri on sen syntien lasti ja 
se on vaarassa hukkua kadotuksen syvyyksiin. | Vapauta se vaaroista, sillä Sinä olet tyyni satama. | 
Rukoile Poikaasi, meidän Jumalaamme, että Hän antaisi anteeksi minun rikkomukseni, || sillä Sinä 
olet minun, ansiottoman palvelijasi, toivo.

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi."
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Troparit 

Haavoitettuna Sinä, marttyyri, haavoitit käärmeen ja osoittauduit kärsivällisen kestäväksi veisaten 
sävelrikkaasti Sinut voimistaneelle: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.

Monien kidutusten syödessä lihasi Sinä, autuas, säilytit mielesi järkkymättömänä veisaten auliisti 
Sinut voimistaneelle: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Sinä, viisas, tulit ihanaksi liittäessäsi puhtaat kärsimyksesi Herran kärsimyksiin. Niin Sinä tulit 
otolliseksi Hänen kirkkauteensa ja halattuun valkeuteensa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, aviota tuntematta Sinä synnytit ja osoittauduit neitseeksi synnytyksen jälkeenkin. Sen 
tähden, oi Valtiatar, me järkkymättömästi uskoen vaikenemattomin äänin huudamme Sinulle: 
Iloitse! 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat."

Troparit 

Kukistumaton Teodoros, veren pirskotuksella sinä teit lopun turmioksi tarjotusta pahojen henkien  
lunnasta. 

Oi puhtaan taistelijan jumalista mieltä! Oi hänen urheuttaan! Oi hänen harrasta uskoaan, joka kautta 
hän saavutti Jumalan! 

Kunniakas Teodoros, mielesi Jumalan valkeuden kirkastamana Sinä mustasit pahuuden puolustajan, 
käärmeen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, oi Jumalan Morsian, olet meille murtumaton suojavarustus vihollisia vastaan. Sinusta me 
olemme saaneet itsellemme pelastuksen ankkurin ja toivon. 

6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."

Troparit 

Sinä, autuas, voitit lujalla auliudellasi mielettömät ristille levitettynä ja nauloilla lävistettynä, ja niin 
kuvastit Luojan pelastavaa kärsimystä. 

Lain mukaisesti taistellessasi ja vankeuteen suljettuna Kristus ilmestyi Sinulle, kunniakas, 
voitelemaan kilvan asettajana Sinut taistoon vihollista vastaan. 
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Voittoisa Teodoros, Sinä tarjosit itsesi puhtaaksi, pyhäksi ja viattomaksi uhriksi Hänelle, joka 
vapaaehtoisesti kantoi itsensä uhriksi Sinun takiasi. 

Jumalansynnyttäjän tropariOi kaikkia ihmeitä uudempaa ihmettä! Neitseen kohdussa sikisi ilman  
miestä kaiken hallitsija, eikä tila käynyt Hänelle ahtaaksi. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla  
verellä."

Kontakki, 2.säv. 

Miehuullisin sieluin ja usko aseenasi, käytellen Jumalan sanaa keihäänäsi | Sinä, Teodoros,  
marttyyrien kunnia, haavoitit vihollisen. | Älä lakkaa rukoilemasta heidän kanssansa Kristusta 
Jumalaa || kaikkien meidän puolestamme.

Iikossi 

Tulkaa, kaikki uskovaiset, seppelöikäämme veisuseppelein taistelijoiden kirkas kaunistus Teodoros, |  
sillä ihmeitten sätein hän on osoittautunut maailmalle suureksi Jumalan lahjaksi. | Voitettuaan  
puhtaassa kilvassa vihollisen, Beliarin, | hän vuodattaa veren sijasta ihmeitten runsaita virtoja. |  
Kaiken tämän tähden hän iloitsee nyt Kristuksessa ja jakaa loputonta rauhaa. | Sen tähden me  
huudamme hänelle: || Älä lakkaa rukoilemasta kaikkien meidän puolestamme. 

Synaksario 

Saman kuun 8. päivä muistelemme pyhän suurmarttyyri Teodoros sodanjohtajan jäännösten  
siirtämistä. 

Säkeitä 

Ota, kotipaikkani, kuolleena vastaan minut, Teodoros, jota marttyyrien kotipaikka taivas pitää 
elävänä rikkautenaan. 

Kahdeksantena siirrettiin Teodoroksen autuas ruumis. 

Samana päivänä vietetään jumalanpalvelus ylen pyhän Jumalansynnyttäjän kunniaksi 
Sostheneionissa. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Nikandrosta ja Markianosta. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Kalliopea. 

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

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 
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Troparit

Taistojesi pätsissä Sinä, kunniakas marttyyri, poltit jumalattomuuden aineen ja tulit jumalisuuden 
soihduksi veisatessasi: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Sodanjohtajana, toimissasi tarkkana ja huolellisena, Sinä saatoit jumalattoman, mielettömän 
kuninkaan häpeään ja osoitit hengen voiman vahvistaman hänet voimattomaksi. 

Sinun suuruutesi edessä vaipuu ylistyspuheitten laki, sillä Sinä, Teodoros, säteilit marttyyriutesi 
kirkkain salamin huutaen Herrallesi: Kiitetty on Sinun valtasi, oi Herra. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, sillä Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, 
on annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi puhtain Valtiatar! 

8. veisu. Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa."

Troparit 

Taistellessasi Sinä, urhea marttyyri Teodoros, huusit: Luottaen Sinuun, Valtias Herra, joka kärsit  
minun tähteni ristin ja kuoleman, minä nousen ristille, otan vastaan nuolten haavat ja käyn hirveisiin 
kidutuksiin. 

Sinä, kunniakas Teodoros, kannoit iloiten itsesi puhtaana uhrina Luojallesi ja astuit taivaalliseen 
valtakuntaan huutamaan alati pyhien marttyyrien kanssa: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Kuin  lilja,  kuin hengellinen  ruusu, Sinä  levität meille  taistojesi  tuoksua,  karkotat  armossa meidän 
himojemme pahan hajun ja innostat meidät tuoksuvaan huutoon: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ainoana kaikkien sukupolvien naisten joukossa tulit Sinä, puhtain Neitsyt, Jumalanäidiksi. Sinä, oi 
Kaikkein puhtain, olit jumaluuden asuinsijana, mutta kuitenkaan ei lähestymättömän valkeuden tuli 
Sinua polttanut. Sen tähden me kaikki Sinua autuaaksi ylistämme, oi Maria, Jumalan Morsian. 

Irmossi 

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa."

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 
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Troparit

Nyt Sinä, Teodoros, käyt nautintojen laitumella autuaitten joukkojen ja marttyyrien kuorojen kanssa 
taistojesi kaunistamana ja seisot seppelöitynä rakastamasi edessä. 

Sinä, Teodoros, nousit taivaan korkeuteen ylenkatsottuasi maan päällisen, sait halajamasi lopun ja 
savutit riemuiten suurimman halutun. 

Oi kaikkien kaikkivoimallinen Luoja, rakastaen yksin Sinua, lihassa kärsinyttä ja kuollutta 
kuolematonta Sanaa, Jumalassa viisas marttyyri sai Sinun kuolemattomuutesi asuen nyt taivaissa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsytäiti, halutessaan tulla lihassa maailmaan kaiken tehnyt Sana asettui asumaan Sinuun 
löydettyään yksin Sinut kaikkia pyhemmäksi. Hän osoitti Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. 

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Autuas Teodoros, Sinä kukistit täysin maahan vihollisten joukot | ja pahojen henkien röyhkeyden |  ja 
sait Luojasi kädestä seppeleen totuuden marttyyrina. || Sinä pelastat kaikki vihollisen moninaisista, 
ahdistavista ansoista.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Ruumiittomien joukot ylistävät Sinun Poikaasi, | sillä yksin Sinä olet täyttänyt maan päälliset ilolla. | 
Sen tähden me uskovaiset kunnioitamme sinua, nuhteetonta, ja ylistämme veisuin, || sillä Sinä  koitit 
aamuruskona tavoin pimeydessä oleville ja Sinusta koitti päivän valkeus.

Haluttaessa voidaan kiitosstikiiroina laulaa avuksihuutostikiirat. Muutoin oktoehoksen  
vir relmästikiiroihin liitetään: 

Kunnia... 6.säv. 

Sinä, viisas Teodoros, | ilmestyit maailmalle pyhityksen lahjana | ja jumalallisen elämän rikkautena,  | 
sillä Kristus on tehnyt kunniakkaaksi Sinun muistosi, || ja sitä viettäen me uskovaiset ylistämme 
riemuveisuin taistojesi vaivoja.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme.

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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Typikonpsalmit ja autuudentroparit kanonin kolmannesta ja kuudennesta veisusta.

Ehtoollislauselma: Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti. 
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