
Heinäkuun 29. 
Muistelemme pyhää marttyyri 
Kallinikosta ja pyhää marttyyri 

Theodotea 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat. 

Pyhän Kallinikoksen stikiirat, 8.säv. 

Jumalassa viisas marttyyri Kallinikos, | valitessasi jumalisesti kuoleman ennen elämää Sinä kuvasit 
totisesti Kristuksen kuolemaa. | Sen tähden Sinä, kunniakas, saavutit kuolemattomuuden ja 
illattoman autuuden | ja asut siellä, || missä enkeleitten ja kaikkien taistelijain joukot riemuitsevat. 

Autuas marttyyri Kallinikos, | voittamattomana apunasi näkymättömiä vihollisia vastaan näkymätön 
Herra | Sinä sait kuolemattomuuden suuren voitonmerkin. | Taistojesi kilvassa Sinä kukistit sen, |  
joka kerskasi pyyhkivänsä pois niin maan kuin merenkin || ja hukutit sen verivirtoihisi. 

Kunnioittakaamme tänään veisuin jumalisuuden puolesta taistelijaa, | vihollisen kukistajaa, 
marttyyrien seuralaista, | Pyhän Hengen temppeliä, Kristus Kuninkaan soturia, | parannusten totisesti 
ehtymätöntä aarretta ja uskovaisten tukea, || ihailtavaa Kallinikosta. 

Pyhän Theodoten stikiirat, 4.säv. 

Uskolla me ylistämme Sinua, Theodote, neitseenä ja marttyyrina, | Jumalan turmeluksettomana 
morsiamena, | jumalallisessa Hengessä säteilevänä Kristuksen rakastajana, | vihollisen häpäisijänä, | 
joka taistelit vahvasti ja kestit moninaisia kidutuksia. || Me vietämme Sinun valonkirkasta ja 
pelastavaa muistoasi. 

Hengessä Kristukselle uskon kautta kihlattuna Sinä, puhdas, | toit huomenlahjanasi jäsentesi  
polttamisen, | tuskasi, taistelusi, äärettömät kidutukset ja veresi vuodatuksen. | Seppelöitynä Sinut, 
Theodote, saatettiin jumalalliseen kammioon, || ja nyt sinä rukoilet kaikkien Sinua kunnioittavien 
puolesta. 

Me ylistämme Sinua, kunniakas Theodote, | urheana timanttina, Jumalassa viisaana marttyyrina, |  
viettelijän eksytyksen hajoittajana, | Eevan vihollisen urheamielisenä maahan polkijana, | joka sait 
jumaloituneena astua paratiisin avaruuteen || ja saavutit halatun osallisuuden. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Iloitse, Valtiatar, Sinä Jumalan valoisa palatsi! | Iloitse, Sinä enkelten riemu! | Iloitse, Sinä Adamin  
uusi kutsu ja Eevan lunastus! | Iloitse, Sinä ihmiset taivaalliseen, katoamattomaan kunniaan 
johdattavat hengelliset portaat! || Iloitse, Sinä oikeauskoisten hallitsijain valta ja murtumaton  
suojelus! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsytäitisi näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän hämmästyi ja Sinua katsoen sanoi: | 
Herra, miten maksoivatkaan Sinulle ne, jotka ovat nauttineet monia lahjojasi? | Mutta minä pyydän,  
älä jätä minua maailmaan yksin, || vaan kiiruhda nousemaan ylös nostaen kanssasi esi-isätkin.
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Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | ovat kärsimyksissään saaneet Sinulta, meidän Jumalaltamme,  
kuihtumattoman voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | he voittivat 
julmatvaivaajat ja kukistivat pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Heidän rukouksiensa 
tähden pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen ja pyhien kanonit. 

Pyhän Kallinikoksen kanoni, jonka akrostikon on: Taistelija Kallinikos, ota suopeasti vastaan veisu. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv. 

"Sodassa väkevä heitti mereen faraon sotavaunut | ja hänen voimansa. | Veisatkaamme Hänelle uusi  
virsi, || sillä Hän on suuresti ylistetty." 

Troparit 

Marttyyrien kunnia Kallinikos, nousten hengellisiin vaunuihin Sinä totisesti hukutit hengellisen 
Egyptin ratsumiehet punaiseen vereesi. 

Sinä, autuas ja viisas, pukeuduit jumalalliseen vaatteeseen ja riisuit maallisen asusi. Niin Sinä 
ryntäsit taistoon ja voitit vihollisen. 

Sinä, Kallinikos, hajoitit vihollisen moninaiset juonet, sidoit sen taistoissasi, paiskasit voimattomana 
maahan ja murskasit jalkoihisi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me tunnemme jumalan synnyttäjäksi Sinut, puhdas Neitsytäiti, jonka profeettain kuoro näki edeltä 
taivaallisena porttina ja tulessa kulumattomana pensaana. 

Pyhän Theodoten kanoni, jonka akrostikon on: Oi marttyyri, ohjaa tieni kohti Jumalaa. 

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 

Oi Kristuksen marttyyri Theodote, joka säteilet marttyyrien kirkkautta ja neitseyttä, rukoile, että 
Kristus kirkastaisi jumalallisen valistuksen armolla ylistystäsi veisaavat. 

Oi maineikas Theodote, joka jumalallisen Hengen vahvistamana saatoit häpeään pahojen henkien 
paljouden, kirkasta hengellisellä valkeudella ylistystäsi veisaavat. 

Autuas, kunniakas marttyyri, lain mukaisesti Sinä kävit taistoon kirkkaana kaunistuksenasi Jumalan 
innoittamien sanojen opetukset, ja osoitit jumalattomien neuvot hulluudeksi.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitseenä Sinut vietiin Kristus Kuninkaan eteen valitun ja ymmärryksen ylittäen puhtaan Jumalan 
Äidin perässä, ja Sinä tulit taivaallisen temppelin pyhitetyksi talletukseksi. 

3. veisu. Pyhän Kallinikoksen kanoni. Irmossi 

"Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin 
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän  Jumalamme." 

Troparit 

Kristuksen rakkauden haavoittama marttyyri huusi kärsivällisenä taistoissa: Minä kiiruhdan 
mirhavoiteittesi tuoksun perässä esikuvanani Sinun kärsimyksesi taistellessani veriin asti. 

Sinä säilyit turvassa käärmeen nuolilta, sillä vaikka viisastelija lävistikin kantapääsi nauloilla, niin 
Sinä, Kallinikos, murskasit sen pään. 

Hengen miekalla Sinä, autuas, kitkit pois eksytyksen ohdakkeet ja viljelit eksymättä Kristuksen 
uskoa. Sinä toit Herrallesi vaivojesi satakertaisen sadon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yksin Sinä, Neitsyt, tulit selittämättömän synnytyksen kautta Äidiksi, sillä Sinun kohdussasi sikisi 
jumala ja Sana, joka oli olemassa ennen Sinua, ja Sinä imetit ikiaikaista. 

3. veisu. Pyhän Theodoten kanoni. Irmossi 

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

Troparit 

Sinun sanojesi solmuihin sotkeutunut jumalaton hirmuvaltias luuli kukistavansa miehuullisuutesi 
vankeudella. 

Oi Kristuksen marttyyri, Jumalan rakkaus ja Vapahtajan innoitus osoittivat sielusi kestävyyttä. 

Sinä kiiruhdit ylenkatsomaan lihaa, mutta huolehtimaan sielusta. Niin Sinä kestit silpomisen 
hirveissä kidutuksissa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä tulit Neitseestä syntyneelle hengelliselle Hiilelle sopivaksi suitsukkeeksi pantuna marttyyriuden 
hiilille. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani ja 
tukeni."
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Pyhän Kallinikoksen katismatropari, 3.säv. 

Sielussasi jumalallinen kiihko Sinä, kunniakas, nuhtelit kärsivällisesti turhanaikaisia rikollisia. | 
Kidutuksiin käyden Sinä kestit urhein mielin taistosi, | oi marttyyri Kallinikos. || Rukoile, että Kristus 
Jumala antaisi meille suuren armon. 

Kunnia... Pyhän Theodoten katismatropari, 4.säv. 

Rakastaen ihanaa Kristusta ja puhtauden avulla kaunistettuasi sielusi | Sinä, puhdas ja autuaaksi  
ylistettävä, | lähestyit Häntä kaikkinaisten tuskien ja ahdistusten kautta viattomana morsiamena. | 
Niin Hän soi Sinulle taivaan kammiot, || ja nyt Sinä rukoile Häntä Sinua kunnioittavien puolesta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Me syntiset ja alhaiset | hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo | ja katuen syntejämme 
langetkaamme Hänen eteensä | huutaen sydämemme pohjasta: | Auta, oi Valtiatar, ja armahda meitä! 
| Älä viivytä; | me muutoin hukumme syntiemme paljouden tähden. | Älä palvelijoitasi palauta tyhjin 
käsin luotasi, || sillä Sinusta me olemme saaneet itsellemme turvan. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

kun nuhteeton uuhi ja Neitsyt näki synnyttämänsä Pojan ristille levitettynä, | terävä tuska iski hänen  
sieluunsa | ja hän huusi valittaen: | Rakas Lapseni, missä on muisto niistä lahjoista ja ihmeistä, | joista 
kiittämätön kansa on nauttinut? | Mutta Sinä kärsit tämän pelastaaksesi ihmissuvun. || Veisuin  minä 
ylistän laupeuttasi.

4. veisu. Pyhän Kallinikoksen kanoni. Irmossi 

"Jumalan, minä olen kuullut Sinusta sanoman ja peljästynyt, | minä olen käsittänyt Sinun tekosi ja 
hämmästynyt, oi Herra, || sillä maa on täynnä Sinun kiitostasi." 

Troparit 

Autuas Kallinikos, verivirroissa kylvettyäsi Sinä osoittauduit hengessä puhtaaksi ja niin saavutit 
ruumiittomien lopun. 

Sinut otettiin totisesti kirkon kalliiksi rakennuskiveksi, ja vakaalla kestävyydelläsi taistoissa Sinä 
järkytit epäjumalien temppelit ja hajotit ne maahan. 

Sinä, marttyyri, torjuit totisesti vihollisten myrkylliset imartelut, ja vahvistaen sielusi Hengen sanoin 
pystytit voiton merkin eksytystä vastaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suuri Mooses näki Siinain pensaassa Sinut, oi puhdas, tulessa kulumattomana pensaana, sillä Sinä 
kannoit kohdussasi jumaluuden tulta. 

4. veisu. Pyhän Theodoten kanoni. Irmossi 

"Sinä, oi Laupias, | nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan | ja kansat  
alistuivat, || sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni."
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Troparit 

Sinä, Jumalassa viisas, et tuntenut tuskallisia kidutuksia Herran rakkauden siivittämänä, sillä Sinä 
kohdistit mielesi rakastamaasi. 

Jumalassa viisaan neitseen, marttyyri Theodoten ihaniin jalkoihin poljettiin se, joka paratiisissa petti 
Eevan. 

Kuolemattomalle Yljälle kihlattuna Sinä, maineikas, siirryit iankaikkisen elämään lihan kuoleman 
kautta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalalliset salaisuudet tuntien Sinä huusit Jumalansynnyttäjä Neitseestä lihaksi tulleelle: Sinä, oi 
ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni. 

5. veisu. Pyhän Kallinikoksen kanoni. Irmossi 

"Herra, anna käskyjesi valkeuden koittaa minulle, | sillä Sinun tykösi, oi Kristus, | minun henkeni 
kiiruhtaa aamuvarhaisesta asti | ja veisaa Sinun ylistystäsi. | Sinä olet minun Jumalani | ja Sinuun  
minä turvaan, || oi rauhan Kuningas!" 

Troparit 

Herra, minä olen langennut upottavaan suohon ja synnin syvyyteen, ja hirveittentekojeni myrskyssä 
minä huudan Sinulle: Tule auttajakseni! 

Jalkasi keppien lävistämänä Sinä, marttyyri, veisasit: Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin 
iloitaan rikkauksista., oi kilvan asettaja Herra, ja palkan toivossa minä kestän haavat. 

Laupeudellasi Sinä, autuas, hankit hyvin öljyä, jolla kirkastit marttyyriutesi lampun. Niin Sinä tulit 
nuhteettomaksi uhriksi ja otolliseksi polttouhriksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet profeettain julistus, apostolien kerskaus ja marttyyrien kaunistus, sillä 
Sinä, puhdas, kannoit Jumalaa, Sanaa, joka on ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyt. 

5. veisu. Pyhän Theodoten kanoni. Irmossi 

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

Troparit 

Theodote, Sinun Luojan rakkauteen jumalisesti liittynyt mielesi ylenkatsoit selvästi maailman 
nautintoja. 

Suunnaten ajatuksesi tulevaan, iankaikkiseen iloon, Sinä et huolehtinut kidutusten murheista ja 
tuskista.
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Sinulle, Jumalassa viisas, annettiin pitkä ikä ja ihana riemu niiden vaivojen ja kidutustuskien sijalle,  
joita koit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kristuksen synnytyttä Neitseestä, ainoasta Jumalansynnyttäjästä, kumpuaa jumalallisia lahjoja 
neitseille ja marttyyreille. 

6. veisu. Pyhän Kallinikoksen kanoni. Irmossi 

"Minä olen uponnut rikkomusten kuohuihin | ja olen kuin meripedon vatsaan joutunut, | mutta  
profeetan kanssa minä huudan Sinulle: || Nosta minun elämäni ylös turmeluksesta, oi Herra, ja 
pelasta minut!" 

Troparit 

Oi kunniakas, Sinun laumasi tarhaan eivät harhaoppien pedot päässeet, sillä saatuaan sauvakseen 
Sinun vakaan taistosi, se karkottaa sudet. 

Eksytyksen yö päättyi Sinun taistellessasi ja uskon kauneus koitti auringon tavoin maan äärille, kun 
Sinä, kunniakas asemies, tunnustit Kolminaisuuden. 

Uskon tarkkana julistajana Sinä huusit auliisti jumalattomalle: Miksi uhkailet sellaista, jolla on  
timanttia kovempi sielu, sillä jumalattomien nuolet ovat keveitä? 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä pysyit synnytyksen jälkeenkin aviota tuntemattomana ja koskemattomana, niin kuin ennen 
synnytystä, oi Jumalan Morsian, sillä Sinussa toteutunut salaisuus ylittää kaiken käsityksen ja 
ymmärryksen. 

6. veisu. Pyhä Theodoten kanoni. 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 

Vihollisen miekat ovat täysin vaipuneet, sillä nuoret neitseet polkevat sen maahan selvästi ristin 
voiman vahvistamina. 

Eevan tyttäret oikaisivat selvästi esiäidin lankeemuksen kantaen taisteluvoiton seppeleitä ja 
pystyttäessään loistavasti moninaisia voiton merkkejä. 

Viisas marttyyri Theodote, Sinä kestit ankaran tulen palaessasi Ylkäsi rakkautta. Miehuullisesti Sinä 
sammutit eksytyksen liekin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, marttyyri, torjuit hirmuvaltiaitten imartelut Jumalaa julistavalla suullasi ja Jumalassa viisaalla 
kielelläsi julistaessasi Neitseestä, Jumalan Äidistä syntyneen jumaluutta.

6



Irmossi 

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

Synaksario 

Saman kuun 29. päivä muistelemme pyhää marttyyri Kallinikosta. 

Säkeitä 

Pätsiin heitettynä Kallinikos saavutti voiton ihanan ja jumalallisen seppeleen. 

Kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä liekki poltti Kallinikoksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Theodotea ja hänen lapsiansa. 

Säkeitä 

Lahjaksi Jumalalle pantiin Theodote kolmine rakkaine lapsineen pätsin tuleen. 

Tuli poltti pyhät marttyyrit isän ja äidin ja heidän kaksi lastaan. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Mamasta ja Basiliskosta Dareioksen seuduilta, 
sekä pyhiä Beniaminia ja Beriosta Hebdomoksen palatsien lähistöltä. Muistelemme myös autuas 
Johannes Sotilasta, ja Konstantinosta, Konstantinopolin patriarkkaa, ja hurskasta kuningasta 
Theodosios uutta. 

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

7. veisu. Pyhän Kallinikoksen kanoni. Irmossi 

"Tulen liekit leimusivat pätsissä, | nuorukaiset saivat vilvoituksen ja lausuivat veisaten: | Kiitetty 
olet Sinä, || joka olet meidän isiemme ainoa Jumala!" 

Troparit 

Marttyyri huusi: Kidutusuhkailut tuottavat minulle nautintoa, sillä ei tuli eikä ruoskinta erota minua 
totisesta Rakastetustani. 

Kristuksen liittolaisuuden vahvistamana Sinä, kunniakas, taistelit vihollista vastaan ja paiskasit sen 
maahan ja sait nimesi mukaisesti ihanan voiton hirmuvaltiaista. 

Sinä, kunniakas, saatoit perkeleen häpeään ja ilahdutit enkeleitä taistoillasi, ja Sinä huusit 
Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme ainoa Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnytykselläsi Sinä, puhdas Neitsyt, päästit esiäiti Eevan kirouksesta, sillä Sinä olet 
Kaikkivaltiaan kaikille ilon tuottanut Äiti.
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7. veisu. Pyhän Theodoten kanoni. Irmossi 

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

Troparit 

Halaten taivasten valtakuntaa Sinä, marttyyri, astuit vakaasti kaitaa taistojen polkua huutaen: 
Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra! 

Jumalaton osoitti raakaa petomaisuutta silpoessaan Sinut, marttyyri Theodote, kidutuksin, mutta 
Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 

Kristus lahjoitti Sinulle, Theodote, kärsivällisyyden ja kestävyyden palkinnoksi kunnian 
turmeluksettoman nautinnon, ja Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttäessäsi kuolemattoman elämän Kristuksen Sinä, Jumalan Morsian, yksin nostit ylös 
kuoleutuneen ihmisluonnon. Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton! 

8. veisu. Pyhän Kallinikoksen kanoni. Irmossi 

"Sinä, Herra, olet viisaudessa kaiken perustanut. | Maan perustukset Sinä olet taidollasi kiinnittänyt  
mittaamattomiin vesiin. | Sen tähden me kaikki huudamme veisaten: || Kiittäkää, Herran teot, 
lakkaamatta Herraa!" 

Troparit 

Iloitse, Sinä totuuden taistelijain nautinto! Iloitse, Sinä uskon kaunistus ja kunnia! Iloitse, viisas 
Kallinikos, Sinä marttyyrien kirkas valonkantaja, joka taistollasi hajotit eksytyksen ja säteilit 
maailman valkeutta! 

Hirmuvaltias joutui häpeään taistoissa kestävyytesi edessä, oi autuas, ja pyövelit kukistuivat Sinun 
haavojesi edessä. Sinun kantapäittesi naulat lävistivät eksytyksen, ja Sinun taisteluittesi tuli poltti 
tuhkaksi kaikki epäjumalien temppelit. 

Kun Sinulla, Kallinikos, on uskallus Jumalan edessä, rukoile lakkaamatta Sinua kunnioittavien 
puolesta. Puolusta laumaasi, pelasta se viettelijän moninaisista ansoista ja vahvista se uskossa, sillä 
Sinussa se kerskaa ja pysyy vahvana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeetat kuvasivat Sinua, Neitsyt, Hengessä majaksi, pöydäksi, astiaksi, lampunjalaksi, pyhäksi 
vuoreksi, pilveksi, tauluksi, arkiksi, sauvaksi ja jumalalliseksi portiksi, jonka kautta kaikille 
ihmisellä avautui vanha paratiisi. 

8. veisu. Pyhän Theodoten kanoni. 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." 
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Troparit 

Ei mikään hirveys, ei tuli, ei ruoskinta, ei jäsenten kiduttaminen eikä kuolemat voineet erottaa Sinua 
yhteydestäsi Herraan, ja Hänen rakkautensa tähden Sinä huusit: Kaikki Herran teot, kiittäkää 
Herraa! 

Ylkäsi Kristus on nyt lahjoittanut Sinulle ihanan ja puhtaan häämajan nähdessään kuinka Sinä, 
kunnianarvoisa, säteilet kaksinkertaista armoa. Häntä hartaasti rakastaen Sinä veisasit iloiten: Kaikki 
Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Rakastajasi Kristus elähdytti selvästi Sinussa rakkauttasi vastaavan voiman, jonka kautta Sinä, 
autuas, osoitit sietämättömän jumalattomuuden vääräksi ja kestit moninaiset koettelemukset 
veisaten: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Omien sanojesi mukaisesti me ylistämme autuaaksi Sinua, Jumalan autuuttamaa, sillä Sinä tulit 
meille autuuden perustaksi synnyttäessäsi autuaan Sanan, jolle me huudamme: Kaikki Herran teot, 
kiittäkää Herraa! 

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. Pyhän Kallinikoksen kanoni. Irmossi 

"Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, | me kiitosvirsin vaikenematta ylistämme || Sinun neitseellistä 
Kristuksen synnyttämistäsi." 

Troparit 

Kunniakas marttyyri, korkeudesta Sinulle kudottiin uskon viitta, jonka kautta Sinä riisuit 
kilpakentällä vihollisen alastomaksi. 

Raivoava hirmuvaltias luuli imarteluin kukistavansa marttyyrin, mutta hän vahvistuikin uskossaan. 

Kunniakas Kallinikos, Sinut kannettiin taisteluittesi tulessa todellisena polttouhrina ja otollisena 
suitsutusuhrina. 

Me uskovaiset tunnemme Sinut uudeksi paratiisiksi ja juomme jumalallista vettä taistojesi tuskista. 

Taistelija Kallinikos, ihanat olivat naulojen lävistämät jalkasi, jotka astuivat jumalalliseen 
julistamiseen. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi puhdas, me olemme saaneet Sinut vaaroissa ainaiseksi suojaksi, satamaksi, aseeksi, ankkuriksi ja 
vahvaksi toivoksi. 
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9. veisu. Pyhän Theodoten kanoni. Irmossi

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

Troparit 

Jumalassa viisas, ihailtava marttyyri, säteillessä alati armon kirkkautta rukoile kuolematonta 
Ylkääsi, että Hän olisi armollinen Sinua rakkaudella veisuin ylistäville. 

Totisesti uskalluksella Sinä seisoit tuomioistuimen edessä hurskaana ja marttyyrina, ja niin olit 
molemmin tavoin Herran mieleen, joka antoi Sinulle voimaa ja rikkaana lahjanaan seppeleen. 

Sinä, marttyyri Theodote, olet ihana, Herralle rakas, Sinä olet täynnä valkeutta eikä Sinussa ole 
nuhdetta, sillä kaksinkertainen armo antoi Sinulle suuret armolahjat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Jumalansynnyttäjä, tulit kaiken Kuninkaan Morsiameksi ja Synnyttäjäksi, sillä Sinä 
osoittauduit kaikkea luotua pyhemmäksi iankaikkisuudesta asti. Sinun kauttasi pelastuneina me 
suuresta Sinua ylistämme. 

Irmossi 

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

Eksapostilario, 3.säv. 

Kuoltuasikin Sinä vuodatit veresi elävöittävää mirhaa eläen elävässä jumalassa. | Sinä, Theodote, 
tulit otolliseksi perimään Hänen liittonsa || ja nyt Sinä varjelet rakkaudella ylistystäsi veisaavia. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Oi taivaita avarampi ja hyvä, | lähtiessäsi taivaaseen älä jätä meitä, | alhaisia maasta syntyneitä, | 
vaan ojenna kätesi laupiaan Herran puoleen || maailman välittäjänä. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 

10




