
 

Toukokuun 29. 
Pyhän marttyyri Theodosian muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Viisas, puhdas Theodosia, | säteillen neitseyden kirkkautta ja pukeutuneena marttyyriuden veren 
värjäämään purppuraan | Sinä asut Kristuksen ylimaallisessa häähuoneessa. | Nuhteeton, kunniakas 
neitsyt, || nyt Sinä karkeloit enkelijoukkojen kanssa totisesti päättymätöntä karkeloa. 

Marttyyri, kuulu neitsyt Theodosia, | rakastaen koko sydämestäsi Kristusta Sinä kestit kärsivällisenä 
kidutusten haavat. | Rakastettusi tähden Sinua kidutettiin ja ruoskat repivät kylkesi. | Voi taistojasi ja 
kärsivällistä kestoasi! || Sen avulla Sinä totisesti kukistit maan päällä korskeilevan. 

Viisas, kunniakas marttyyri Theodosia, | sielun ja ruumiin ihanuuden kirkkaasti kaunistamana Sinut 
kannettiin Kristukselle | ja sait Häneltä kunnian seppeleen. | Ansiosi mukaisesti Sinä sait 
kuninkaallisen, kalliin kruunun päähäsi || osoittauduttuasi nuhteettomaksi morsiameksi. 

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 4.säv. 

Sinun karitsasi Theodosia huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: | Sinua, Ylkäni, minä rakastan 
ja Sinua etsien kärsin. | Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, | Sinun kuolemaasi kastettu, Sinun 
kanssasi haudattu. | Sinun tähtesi minä kärsin | hallitakseni kanssasi, | Sinun edestäsi kuolen | 
elääkseni kanssasi. | Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, | joka on rakkaudella uhrautunut 
Sinulle. || - Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme.

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan marttyyri Theodosian kunniaa. 

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 

Ristille vapaaehtoisesti mennyt Jumala tuli Sinulle, Theodosia, kilvoituksen tieksi, sillä Hän teki 
kukistamansa hirmuvaltiaan marttyyrien pilkaksi ikään kuin varpusen. 

Maineikas, kunniakas marttyyri Theodosia, vakaasti ja kärsivällisesti taistelleen Sinä paiskasit 
maahan eksytyksen päämiehen ja sait voittajana voiton seppeleen. 
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Ennen korskea kukistui kohdattuaan Sinun kärsivällisyytesi, sillä kantaen ristin voimaa Sinä, 
marttyyri, saatoit häpeään ennen mittaamattomasti kerskanneen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minut kavalasti pettänyt käärme sai minut vangikseen istutettuaan minuun jumaloitumisen halun, 
mutta sinun kauttasi, oi puhdas, olen uudelleen kutsuttuna totisesti ja muuttumatta jumaloitunut. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalallinen rakkaus osoitti Sinut, Theodosia, Kristuksen uskolliseksi morsiameksi ja Hänen 
ristiänsä rakastavaksi marttyyriksi. 

Oi puhdas, maineikas Theodosia, jättäen lihan turmelevan huolenpidon Sinä elät nyt elävöittävässä 
Hengessä. 

Oi puhdas, lääkitse Jumalan Sinulle antamalla armolla minun mieleni ja paranna himojen 
veltostuttama sieluni. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinä nostit ylös langenneen muotoni, kun synnytit yliluonnollisen ylösnousemuksen 
selvän alkusyyn. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 4.säv. 

Oi Jumalan autuuttama viisas marttyyri Theodosia, Sinä olit totisesti Jumalan anti loistaessasi 
taistoissa ja aina valistaessasi neitseyden kirkkauden sätein kaikkien niiden mielen, jotka uskolla 
kunnioittavat ja viettävät kirkasta juhlaasi. 

Ja juhlan katismatropari. 

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 

Tolaltaan järkkynyt, kavala hirmuvaltias luuli kidutuksilla masentavansa kestävän kärsivällisyytesi, 
mutta sinä, maineikas, huusit: Kunnia olkoon Jumalalle! 

Voittoisa marttyyri, enteellisesti Sinä sait Jumalan antaman jumalallisen nimesi, sillä Sinusta tuli 
meille Jumalan anti, joka ilahdutat uskolla ja rakkaudella Sinua ylistävät.

Jumalassa viisas Theodosia, kaunistuksenasi marttyyriuden veren purppuroima vaate Sinä huusit: 
Kiiruhdan Sinun perässäsi rakasten Ylkääni. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisesti sinä, puhdas Neitsyt, synnytit lihaksi tulleen Sanan ja säilyit neitseenä. Sen tähden me 
vaikenemattomin äänin ja vakain uskoin huudamme Sinulle: Iloitse, Valtiatar! 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Vuodatettua mirhavoidetta, Kristusta rakastavat Jumalassa viisaat neidot seurasivat Häntä ylistäen 
Häntä veisuin. 

Vaihtaen ajallisen elämän iankaikkiseen verensä vuodattamalla marttyyri sai periä taivasten 
valtakunnan. 

Marttyyrien jäännöksistä kumpuaa parannuksia sairaille ikään kuin lähteistä, ja uskolla ne 
parantavat sielujen taudit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, kuka kykenisi tulkitsemaan salaisuutesi? Sillä Sinun kohtuusi sijoittui mihinkään 
rajoittumaton Luoja. 

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 

Pelkäämättä hirmuvaltiaitten uhkailuja ja esikuvanaan Sinun vapaaehtoinen kärsimyksesi, oi 
Kristus, marttyyri Theodosia kärsi innolla kuoleman Sinun tähtesi. 

Sinun halajamisesi ja jumalallisen rakkautesi haavoittamat, ristisi vahvistamat naiset polkivat  
helposti maahan lohikäärmeitten päät, niin Sinä, Vapahtaja, sanoit. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, löydettyään Sinut, täydellisen ja viattoman kyyhkyn, loistavan liljan ja laaksojen 
kukkasen, hengellinen Ylkä asettui Sinuun asumaan. 

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. 

Tuskien kautta Sinä, maineikas, | sait periä tuskattoman elämän | ja verelläsi Sinä hukutit leijonan, |  
Kristuksen kirkon inhottavan vihollisen. | Iloitessasi nyt Kristuksen kanssa || rukoile Häntä 
lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme. 

Synaksario 

Saman kuun 29. päivä muistelemme pyhää marttyyri Theodosiaa. 

Säkeitä 

Meren vesi hukutti Theodosian, mutta Kristus ravitsee Häntä vilvoittavien vetten äärellä. 

Kahdentenakymmenentenä yhdeksäntenä meren virrat surmasivat Theodosian. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pyhittäjämarttyyri Theodosia Konstantinopolilaista. 

Säkeitä 

Theodosia, Sinut surmannut oinaan sarvi osoittautui Sinulle uudeksi Amaltheian sarveksi. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Olbianosta, Aneoksen kaupungin piispaa. 

Säkeitä 

Kutsu Olbianosta todella autuaaksi, sillä hän kuole autuaan Jumalan tähden. 

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." 

Troparit 

Nähdessämme sinut, marttyyri, Jumalan antamassa kauneudessa me ylistämme veisuin Sinua uskolla 
ja huudamme vilpittömästi Yljällesi: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 
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Iloiten Sinä, marttyyri, ole nyt astunut neitojen kanssa valoa kantaen taivaalliseen häähuoneeseen 
huutaen Kristukselle: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Löydettyään sinut, Neitsyt, maanpäälliseksi valtaistuimekseen Hän, joka istuu korkealla istuimella, 
asettui lepoon. Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton 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 

Päästyäsi lihan siteistä Sinä, puhdas Theodosia, nousit iloiten valoisaan kammioon karkeloimaan 
morsiamen tavoin, säteillen marttyyriuden verta ja huutaen: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa. 

Autuas Theodosia, Sinä tulit otolliseksi asumaan taivaallisessa häämajassa saatuasi iankaikkisen 
kunnian ja rikkaudeksesi miehuullisuuden hedelmän, ja sinä huudat: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Viisas, puhdas Theodosia, Sinä osoittauduit selvästi nimesi veroiseksi, sillä Sinut on annettu meille 
Jumalan erinomaisena antina, ja Sinä vuodatat ymmärryksen ylittävien lahjojen virtoja meille, jotka 
uskolla veisaamme: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnytettyäsi totisen Jumalan Sinä, puhdas, osoittauduit totisesti Jumalan Äidiksi, jonka mukaisesti 
kannat nimeäkin. Sen tähden me uskovaiset ylistämme jumalallisen viisauden mukaan Sinua, 
nuhteeton Valtiatar, Jumalansynnyttäjäksi. 

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." 

Troparit 

Kunnianarvoisa, maineikas, Jumalassa viisas marttyyri Theodosia, päästä rukouksillasi rikkomusten 
siteet niiltä, jotka hartaasti veisaavat ylistystäsi seisoessasi kaikkivaltiaan Jumalan edessä. 
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Oi autuaaksi ylistettävä Theodosia, Jumalaa kohti pyrkimisesi jumaloittamana Sinä saavutit 
taidokkaasti esiäiti Eevan halajaman, Sinä tulit Jumalaksi jumalallisen osallisuuden kautta. Sen 
tähden me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Sinun Ylkäsi Kristus on sulous, sielun nautinto ja hyvän mielen antaja. Oi marttyyri Theodosia, 
nauttiessasi nyt Hänestä muista meitäkin esirukouksissasi. 

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." 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 




