Romzsa Tódor fölszentelt vértanú
AZ ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
Boldog ember... I. kathizma, I. antifóna
URAM TEHOZZÁD UTÁN
8. hang Minta: Ó, dicsőséges csoda.
Tódor, fölszentelt vértanú atyánk, * Krisztus igáját válladra
vévén, * hűségesen szolgáltál neki, * a hitellenek támadását
hősiesen legyőzted, * és átköltöztél az örök életre. Ott pedig
hajnalként tündökölsz, * a királyok Királyának, * és uralkodók
Uralkodójának trónja előtt, * akit szüntelenül imádj, hogy
üdvözítse lelkünket! (kétszer)
Hittel összejővén, ma mindnyájan téged éneklünk, * ó
Tódor, fölszentelt vértanú, * mert mint jó pásztor jelentél meg, *
és nem pártoltál el az igaztól, * hanem tisztes tanító voltál. *
Ezért mi is hittel énekeljük neked: * ó teljesen boldog, * az
igazhitű keresztények igaz dicsérete, * imádkozzál érettünk az
Úrhoz, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek. (kétszer)
Fölszentelt vértanú atyánk, Tódor, * Isten egyházáért és a
jövendő örök életért * egyenes lélekkel mentél a rablók
barlangjába * Sohasem féltél a gonosz ellenségektől, * bár az
ellened támadók sok szomorúságot okoztak neked. * De
imádkozva és az Úrban remélve * az ő akaratát cselekedted. *
Egészen a halálig szenvedtél, ó hosszantűrő, * most pedig a
mennyekben lakozol. * Ezért téged boldognak mondva hittel
tisztelünk. (kétszer)
Tódor, fölszentelt vértanú atyánk, * Krisztus törvényeit *
elhajlás nélkül követted. * Nagy hőstettet vittél végbe. *
Egyházunk oszlopa, a mennyekben reménységünk * a hűséges

keresztényeknek pedig bizalma vagy. * Krisztust követted,
mindig az ő útjain jártál. * Felvetted és hordoztad a keresztet. *
Most pedig az ő angyali seregei dicsőítenek téged, * aki Isten
országában dicsekvésünk, * most pedig a téged tisztelőknek
öröme vagy. (kétszer)
Dicsőség... 6. hang. Jöjjetek Kárpátok földjének
keresztényei! * Dicsérjük egyházunk csodálatos ékességét: * a
mennyekben az angyalok és szentek seregének örömét, * a
gonosz ördögök kínzóját, * mivel élete folyamát jól végezte, * és
az oszthatatlan hitet sértetlenül megtartotta, * a győzelem fényes
koszorúját pedig * a mindenható Isten kezéből elnyerte, * és a
fényes mennyei hajlékba átköltözött. * Ezért igaz hittel és buzgó
imádsággal * hozzád menekülünk, Tódor, * kérjük, hogy
Krisztus Istenünknél kérj üdvösséget lelkünknek.
Most és... 6. hang. Ó ki ne áldana téged Tisztaságos Szűz! *
Ki ne magasztalná a te legtisztább szülésedet, * mert az Atyától
öröktől fogva kisugárzott egyszülött Fiú, * felfoghatatlan módon
megtestesülvén tőled született. * Ki isteni természetét
megtartván, * egyszersmind emberi természetet is viselt. * Kit
nem megosztott két személynek vallunk, * hanem egymással
össze nem folyó két természet urának ismerünk. * Őt imádd,
tiszta, boldogságos Szűz, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Olvasmányok: Iz 43,9-14a; Bölcs 3,1-9; Bölcs 5,15-6,3

ELŐVERSES SZTICHIRÁK
8. hang
Jertek hívő emberek * dicsérjük az örvendező egyház tagját,
* a kiolthatatlan világosságot, * a Paradicsomkert hervadhatatlan
világát, * Tódor fölszentelt vértanút, * az Egyház egységéért
harcolót, * a mindvégig szenvedőt, * az elenyészhetetlen kincset

megtalálót, * aki most az egylényegű Háromság dicsőségét
szemléli, * és védelmez bennünket, bűnösöket.
Elővers: Papjaid
örvendezzenek.

öltözzenek

igazságba,

és

A SZENT LITURGIÁN

szentjeid

Isten kedveltjeként jelentél meg, * ó Tódor fölszentelt
vértanú. * Szenvedtél a törvénytelen kezektől. * Most pedig
hozzád menekülünk, * a bölcsesség forrásához, * mert te
felismerted azt, és jámborul éltél, * nekünk pedig, akik hittel
tisztelünk téged, * gyógyulást adsz a gyógyítók gyógyítójától.
Elővers: Drágalátos az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
Örvendezik most az egész Ezüstföld, * mert a főpap az
örökkévaló asztal részese, * aki Isten népét tanította, * hogy
szemlélje a hármasfényű Nap ragyogását, * és egységben jusson
el az örök életre. * Most látjuk a mennyei Jeruzsálem javait, * és
ott a buzgó közbenjárót, * aki imádkozik lelkünkért.
Dicsőség... 5. hang. Kimondhatatlan és leírhatatlan az a
kegyelem, * amelyet nyertél, ó Tódor fölszentelt vértanú. * Most
téged dicsérve imádkozunk Istenhez, * hogy bocsássa meg
vétkezéseinket, * fogadjon be minket udvaraiba, * és mutassa
meg nekünk is az Ő dicsőségét. * Hogy, mivel veled hiszünk, ó
teljesen boldog, * megteljünk isteni élettel. * Krisztusnak
dicséretreméltó és fölszentelt főpapja, * méltass minket, hogy a
mennyország részesei legyünk.
Most és. 5. hang. A Király temploma és ajtaja, * palotája és
trónja vagy, legtisztább Szűz, * ki által az én szabadítóm, Jézus
Krisztus * a sötétségben alvóknak megjelent, mint az igazság
napja, * ki megvilágítani akarta azokat, * kiket saját képére
isteni kézzel alkotott. * Azért Legáldottabb, * ki anyai
bizalommal viseltetel ő hozzája, * szüntelenül kérjed őt a mi
lelkünk üdvösségéért.

Előábrázoló antifónák.
TROPÁR, 4. hang. Az apostolok útját tisztességgel követted *
Tódor fölszentelt vértanú, * s mint jó pásztor, megóvtad Krisztus
nyáját, * lelkedet adva érte. * De az istentelenek megöltek téged, *
és te sebekkel fölékesítve mentél be az örök dicsőségbe, * ahol az
Isten báránya megkoszorúzott téged. * Imádd őt a mi lelkünkért!
KONTÁK, 3. hang. Mint a virág kívánja a Napot, * úgy
szeretted meg te is az igazság Napját, Krisztus Istent. * Mint
buzgó főpap, a Kárpátok földjét * tisztes bölcsességre tanítottad,
* és mélyen alázatos életet éltél.* A hit sziklájaként az
istentelenek útját elzártad, * és te, értékes gyöngyszem, * a
halálig türelmes maradtál. * Ma megrendülten kiáltunk hozzád,
tisztelve téged, * Tódor fölszentelt vértanú, * imádkozzál
érettünk, bűnösökért, * az Irgalmas trónja előtt.
Prokimen, 4. hang. Az én szám bölcsességet szól, és szívem
elmélkedése okosságot.
Apostol: Zsid 13,17-25; Evangélium: Lk 6,17-23.
Áldozási vers: Örök emlékezetben lesz az igaz s nem fél
gonosz hírhallástól. Alleluja!

