
Syyskuun 11.
Pyhittäjä-äitimme  

Theodora Aleksandrialaisen muisto. 



Huomautus Samana päivänä veisataan myös pyhän marttyyri Autonomoksen palvelus, koska 
Jumalansynnyttäjän juhlan päätösjuhla on 12:ntena päivänä. 

Pyhittäjäisien Sergei ja Herman Valamolaisten tekstit Juhlamineassa. OKJ, 1987. 

Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat, Pyhittäjä-äidin stikiirat, 4.säv. 

Naisen ruumiissa mutta miehen asussa miesten keskellä asuen | Sinä kävit miehuullisia taisteluita, | 
Sinä kukistit himot ja hillitsit täysin hekuman kiihkon kilvoituksessa | ja hartaassa rukouksessa, oi 
Theodora, || hellittämättä pyrkiessäsi kohti Jumalaa. 

Maan alle laskeutunut aurinko | ei nähnyt rikkomustasi, | mutta laskematon sydänten tuntija ja 
Herra, joka näkee salatkin, tiesi siitä | ja valisti katumuksen valkeudella sydämesi silmät. | Sen 
tähden Sinä kiiruhdit Häntä palvelemaan || hellittämättömän kärsivällisenä täydellisissä hyveissä. 

Hyvin tietoisena vihollisen juonista Sinä hoidit pienokaista, | jota et ollut synnyttänyt, oi kunniakas, | 
ja isällisin sydämin häntä raviten | kestit jumalisin mielin ihmisten totisesti perusteettomat moitteet, 
oi Theodora. || Sen tähden me vietämme puhdasta juhlaasi. 

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Hyveissä loistavana ja jumalisuuden kaunistamana | Sinä toimit jumalallisena piispana. | Kirkkaan 
auringon lailla Sinä kävit halki maailman | kylväen kaikkialle luomisen saarnaa | ja kitkien kielesi 
sirpillä eksytyksen, || oi jumalankantaja piispa, suuri saarnaaja Autonomos. 

Sinä kävit tuskallisiin kidutuksiin, | miehuulliseen taistoon, haavoihin ja kuolemaan. | Kivien 
paljouteen Sinut, oi Autonomos, hukutettiin, | mutta Sinä käytit niitä askelmina ja portaina | ja 
nousit seppelettä kantaen Jumalan tykö. | Sinä liityit ruumiittomien sotajoukkoihin || ja rukoilet nyt 
maailman puolesta. 

Jumalallisen Hengen armosta Sinä kirkastit asusi marttyyriuden verellä | ja riensit hengellisesti 
ylhäiseen pyhäkköön, | johon Jeesus on käynyt meidän edelläkävijänämme. | Sinä sait Jumalalta 
voiton seppeleen || kaikkien kalliissa veressä loppuun päässeitten kanssa, oi Autonomos. 

Kunnia... nyt... 6.säv. 

Vaikka hurskaat, hedelmättömät vaimot | ovatkin Jumalan tahdosta tulleet hedelmällisiksi, | loistaa 
jumalallinen Maria kirkkaimmin kaikista syntyneistä, | sillä hän syntyi hedelmättömästä äidistä | ja 
synnytti yliluonnollisesti ja siemenettömästi kaikkien Jumalan. | Hän on Jumalan ainosyntyisen 
Pojan ainoa portti, | josta Jumala kulki sitä avaamatta. || Viisaasti on Herra järjestänyt kaiken | ja 
valmistanut pelastuksen kaikille ihmisille. 

Virrelmästikiirat, 1.säv. 

Joakim ja Anna viettävät juhlaa | synnytettyään pelastuksemme alun, ainoan Jumalansynnyttäjän. | 
Viettäkäämme mekin tänään juhlaa heidän kanssansa || ja ylistäkäämme autuaaksi Iisain juuresta 
syntynyttä puhdasta Neitsyttä. 
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Liitelauselma: Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi. 

Tänään syntyy Joakimista ja siveästä Annasta Jumalan vastaanottava Neitsyt, | puhdas 
Jumalansynnyttäjä, profeettain kunnia, Daavidin tytär, | ja oman Poikansa kautta || hän poistaa 
Aadamin kautta meihin kohdistuneen kirouksen. 

Liitelauselma: Kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi. 

Ennen hedelmätön maa synnyttää hedelmällisen maan. | Hedelmättömästä kohdusta tullutta pyhää 
hedelmää ravitaan maidolla. | Peljättävä on se ihme! | Meidän elämämme ravitsijaa, joka on kantava 
kohdussaan taivaallisen leivän, || imetetään rinnoilla! 

Kunnia… nyt… 8.säv. Sergios Hagiopoliteksen runo 

Tänä kirkkaana juhlapäivänä | helistäkäämme hengen kanteloa, sillä elämän Äiti, joka pimeyden 
poistaa, syntyy tänään Daavidin siemenestä. | Hän on Aadamin uudistaja ja Eevan autuuteen 
kutsuja, | katoamattomuuden lähde ja turmeluksen poistaja. | Hänessä olemme Jumalan olemukseen 
osallistuneet ja lunastetut kuolemasta. | Huutakaamme siis hänelle Gabrielin kanssa: | Terve, 
Armoitettu! || Herra, joka Sinun kauttasi tekee meille suuren laupeuden, on Sinun kanssasi! 

Juhlan tropari 

Aamupalvelus 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Oi neitsytäiti Maria, | Sinun synnytyksesi säteet loistivat koko maailmaan iloa || ja kirkastivat niiden 
mielen, jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Puhtaassa syntymisessäsi aineettoman Hengen hengellisesti kaunistama | maailma huutaa Sinulle 
iloiten: || Iloitse, Neitsyt, kristittyjen kerskaus! 

Juhlan ja pyhien kanonit. 

Pyhittäjä-äidin kanoni. Ignatioksen runo 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä" 
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Troparit 

Herra, täytä minun suuni Sinun kiitoksellasi, että minä veisuin kiittäisin ylistettävää kunniaasi ja 
ylistäisi kirkkaan elämänsä kautta Sinua miellyttäneen Theodoran kärsimyksiä. 

Tänään on pyhä juhlasi koittanut aurinkoa kirkkaampana, oi ihmeellinen, ja se valistaa sielut 
maailmassa sekä karkottaa voimallisesti pahojen henkien pimeyden. 

Aurinko ei laskeutuneena tiennyt rikkomuksestasi, mutta ainoa laskematon Aurinko, joka on 
kaikkitietävä, valisti katumuksen sätein Sinun sielusi silmät, oi Jumalan autuuttama. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kunnioittakaamme veisuin puhdasta Mariaa, elävää kammiota, turmeluksetonta asumusta, 
taivaallista porttia, jumalallista pöytää ja Valtiaan palatsia ja valtaistuinta. 

Toinen, pyhän Autonomoksen kanoni 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Aina loistaessasi jumalallista kirkkautta tempaa minut syntien pimeydestä, että voisin tänään ylistää 
kirkasta juhlaasi, oi piispa. 

Paavalin seuraajana Sinä, piispa, kiersit koko maailman, saarnasit pelastuksen saarnaa ja tuhosit 
epäjumalain alttarit. 

Sielusi hengellisen kallion perustuksella Sinä, pyhä marttyyri Autonomos, siirryit iloiten 
iankaikkiseen elämään kivin surmattuna. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi aviota tuntematon Äiti, Sinä synnytit Hänet, joka oli ennen Sinua syntynyt Isästä 
käsittämättömästi ja selittämättömästi. Rukoile Häntä meidän puolestamme, kun me hartaasti 
veisaamme ylistystäsi. 

3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi | tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet." 

Troparit 

Pukeutuneena miehuullisuuden asuun ja mielenlaatuun Sinä, puhdas, riensit kiireesti ja yhdistyit 
munkkina elävien joukkoihin ja taistelit maailman pahan valtiaan voimia vastaan. 
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Naisen heikkouden Sinä totisesti vaihdoit miehuullisuudeksi nimesi kanssa, oi pyhittäjä, ja osoitit 
itsesi uudessa asussasi ja teoissasi Jumalalle rakkaaksi. 

Nöyrin mielin ja hyvin tavoin Sinä käytit voimasi palvelemaan Jumalan palvelijoita. Sen tähden 
Hän kohotti Sinut himottomuuden korkeuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minä olen synnin aaltojen ja sopimattomien ajatusten myrskyssä. Oi nuhteeton, ole armollinen ja 
ojenna sääliväisenä minulle auttava kätesi, että pelastuneena saisin Sinua ylistää. 

3. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Minun sydämeni on vahvistunut Herrassa, joka antaa rukoilevalle rukouksen, sillä voimallisten 
jousi on tullut heikoksi ja heikot ovat vyöttäytyneet voimaan." 

Troparit 

Oi marttyyri piispa Autonomos, veisuin minä ylistän vainojasi, kivityksiä, keihäällä lävistämistäsi 
ja vuolaana virtaavia veriäsi, kahleitasi, vankeuttasi ja kuolemaasi. 

Halutessasi tehdä lopun laittomuudesta Sinä, marttyyri, kirkastit piispan pukusi veripisaroin, ja nyt 
Sinä hallitset aikakausien Kuninkaan, Kristuksen kanssa. 

Kestämättä esimerkillisiä urotekojasi vainoova vihollinen nosti erilaisia kiusauksia Sinua vastaan, 
oi autuas, mutta Sinä kuoletit sen ristin aseella. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Hän, joka luonnoltaan mihinkään sijoittumattomana lepää pyhissään, löysi Sinut, oi 
Jumalansynnyttäjä, enkeleitä pyhempänä ja taivaita avarampana, Hän sijoittui Sinuun ja pelasti 
minut. 

3. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minun sydämeni on vahvistunut Herrassa, joka antaa rukoilevalle rukouksen, sillä voimallisten 
jousi on tullut heikoksi ja heikot ovat vyöttäytyneet voimaan." 

Pyhittäjän katismatropari, 4.säv. 

Kilvoituksessa Sinä kirkastit pyhän asusi | ja kannoit itsesi lahjaksi lihaksi tulleelle Jumalalle, oi 
Jumalan innoittama Theodora. | Sinä sait Häneltä parantamisen armon, oi autuas, | ja karkotat 
sairausten usvan sekä rukoilet pelastusta meille, || jotka Sinua ylistämme. 

Kunnia... Pyhän katismatropari, 4.säv. 

Sinulle, oi autuas Autonomos, kilvoittelijalle ja puhtaalle piispalle, | on Kristus lahjoittanut 
kaksinkertaisen katoamattomuuden seppeleen, | sillä Sinä kannoit Hänelle verettömiä uhreja | ja 
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seurasit valheettomasti Hänen kärsimystensä esimerkkiä. || Sen tähden Sinä saat nauttia Hänen 
katoamattomasta autuudestaan. 

Nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Riemuitse suuresti, Juuda, ole voimassasi, Daavid! | Uudistu, Aadam, ja iloitse, Leevi, | sillä teistä 
on minulle syntynyt Kristus. | Viritä kanteleesi, Sinä veisun kirjoittaja, ja lausu: | Kuka on tämä 
syntynyt, jota Sinä kutsut tyttäreksesi? | Hän on minun elämäni ravitsija, || Kristuksen, Jumalan, Äiti. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Profeetta Habakuk katsellessaan hengessään | Jumalan käsittämätöntä päätöstä Sinun, kaikkein 
Korkeimman, | lihaksitulemisesta Neitseestä huudahti: | Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Sinä, oi kunniakas, kilvoittelit monipäiväisessä paastossa ikään kuin ruumiiton, Sinä vahvistit 
heikkoutesi Kristuksen kaikkivoimallisen tahdon avulla ja ravintonasi oli jumalallinen armo. 

Sinä halasit jumalallista vaatetta ja tuhoutumatonta asua. Sen tähden Sinä pukeuduit karkeisiin, 
halpoihin lumppuihin ja ahdistit lihaasi vaivannäöllä. 

Theodora huusi ainoalle, joka voi pelastaa: Näe nöyrtymiseni ja itkuni! Näe ahdistukseni ja anna 
kevennys syntieni raskaasta taakasta! 
Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan ylen ihmeellinen Äiti, anna katumuksen säteen minulle loistaa! Hajota mittaamattomien 
pahojen tekojeni synkeys! Oi Neitsyt, karkota sydämeni pahat aivoitukset! 

4. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Kristuksen rakkauden sitomana Sinä, kunniakas Isä, päästät sanojesi sitein petoksen kahlitsemat ja 
yhdistät heidät totisen elämän rakkauteen. 

Kokeneena lääkärinä Sinä, viisas marttyyri, jaat uskon sanojen makeutta niille, jotka ovat syöneet 
epäjumalain turhuuden karvasta myrkkyä.  

Kunnioitettakoon ihmeellistä Autonomosta, marttyyrien kaunistusta, piispojen koristusta, kirkon 
perustusta ja uskovaisten tukea. 

Jumalansynnyttäjälle 

Rikkomusten kuolettamana minä turvaan Sinun laupeutesi ulappaan, oi puhdas, sillä Sinä synnytit 
maailmalle elämän. Oi Valtiatar, pelasta minut esirukouksillasi! 
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5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan || ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, 
jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Ruumiittomien joukot hämmästyivät nähdessään, kuinka Sinä aineellisessa ruumiissa jäljittelit 
heidän elämäänsä ja puhdasta hyvettään, ja taistelit vihollista vastaan, joka kerran oli Sinut pettänyt, 
oi Theodora. 

Jumala alisti petojen kiihkon Sinulle ja antoi Sinulle parannuksen armon, oi autuas. Sitä julistaa se, 
joka pelastui Sinun kätesi kautta villin pedon hampaista ja jonka murtumat Sinä paransit. 

Kavala vihollinen nosti moninaisia kiusauksia Sinua vastaan, oi pyhittäjä-äiti, mutta nöyrtymisen 
miekalla Sinä, Jumalan innoittama Theodora, lävistit sen ja murskasit sen juonittelevan pään. 

Täydessä ymmärryksessä Sinä ravitset pienokaista ja kestät hirveät juorut kiittäen Kaikkivaltiasta, 
joka antoi Sinulle voiman ja teki Sinut ihmeelliseksi, oi ylistettävä Theodora. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, olet heikon sydämeni voima ja tuki ja sortumaton muuri vihollisen 
edessä, joka pelastat kaikesta kauheasta minut ja torjut hirveän vastustajan sotajoukot. 

5. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"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 

Auringon tavoin Sinä nousit kirkon taivaalle, taisteluittesi ja ihmeittesi sätein Sinä valistat 
uskovaiset ja hajotat pahojen henkien pimeyden, oi marttyyri Autonomos. 

Oi Autonomos, Sinun kielesi, joka kirjoitti hurskaitten sydänten tauluun Kristuksen lain, osoittautui 
Hengen hyvin teroittamaksi ihanaksi kynäksi. 

Saatuaan Sinusta, Kristuksen pappismarttyyri, pyhän astian ja aineettoman läsnäolonsa asumuksen 
Pyhä Henki totisesti täytti Sinut jumalallisin armolahjoin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, anna armosi säteen koittaa minulle, joka olen rikkomusteni pimeydessä, ja ohjaa minut 
katumuksen valkeuteen, että uskolla veisaisin ylistystäsi, oi puhdas Neitsyt! 
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6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme | ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Troparit 

Kyyneleitä vuodattaen, lakkaamatta vaivaa nähden ja huoaten Sinä, Jumalan autuuttama, kestit 
iloiten nuhteet ja luostarista erottamisen. 

Juomanasi merivesi ja monet vaivat ravintonasi Sinä, ihailtava, asuit erämaassa petojen kanssa 
ikään kuin taivaassa. 

Kun Jumalallinen Henki ravitsi Sinua armolla, Sinä kestit auringon paahteen ja yön kylmyyden. 
Niin Sinä nyt saat nauttia ylhäisestä autuudesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylistäkäämme veisuin Jumalansynnyttäjää Neitsyttä, jumalallista astiaa ja pöytää, viljelemätöntä 
maata, josta on kasvanut elämän leipä, pyhää vuorta. 

6. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Ajatusten kuohunta on minut vallannut | ja vetää minua mittaamattomien syntien syvyyteen. | 
Mutta kiiruhda, oi hyvä Ohjaaja, || nosta minut ylös, niin kuin profeetan, ja pelasta minut!" 

Troparit 

Jumalan käden ohjaamana Sinä, pappismarttyyri Autonomos, purjehdit vahingoitta halki 
eksytyksen ulapan ja saavutit ylhäisen valtakunnan tyynen sataman. 

Kun kylkesi lävistettiin keihäällä, oi jumalinen, Sinä kuvasit Kristuksen kärsimystä. Kun kivet 
peittivät Sinut, oi autuas, Sinä osoittauduit totisesti ensimmäisen marttyyrin veroiseksi. 
Viettäessämme loppuun pääsemisesi kunnianarvoisaa päivää me uskoen rukoilemme Sinua: Oi 
autuas, kun Sinulla on uskallus Jumalan edessä, rukoile lakkaamatta meidän puolestamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, monien rikosteni aallokko vetää minua epätoivon syvyyteen, mutta 
nosta minut esirukoustesi kädellä ja pelasta minut, että voisin veisuin ylistää Sinua. 

Irmossi, 4.säv. 

"Ajatusten kuohunta on minut vallannut | ja vetää minua mittaamattomien syntien syvyyteen. | 
Mutta kiiruhda, oi hyvä Ohjaaja, || nosta minut ylös, niin kuin profeetan, ja pelasta minut!" 

Kontakki, 1.säv. 

Paeten himojen yötä ja kuolettaen kilvoituksessa lihan kurittomuuden | Sinä, jumalinen, lähestyit 
hengellisesti kunnian Aurinkoa. | Niin Sinusta tuli luostarissa asuvien esikuva ja elämässä 
langenneitten oikaisu. || Sen tähden me Sinua kunnioitamme. 
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Iikossi 

Sinun elämäsi osoittautui esikuvaksi langenneille, | jotka haluavat katumuksen kautta lähestyä 
Häntä, | joka kirjoitusten mukaan osaa antaa rikkomukset anteeksi. | Sinä uskoit Häneen, niin kuin 
syntinen nainen, | ja kannoit Hänelle mirhan sijasta kyynelten vettä. | Siihen hukuttamalla Sinä 
tuhosit käärmeen ja sait voittoseppeleen, oi autuas Theodora. | Rukoustesi kautta Sinä kuoletit 
pedon | ja herätit kuolleen Luojasi voimalla, | sillä Hänen tähtensä Sinä olit kuolettanut itsesi. || Sen 
tähden me Sinua kunnioitamme. 

Synaksarion 

Saman kuun 11:ntenä päivänä pyhittäjä-äitimme Theodora Aleksandrialaisen muisto. 

Säkeitä 

Mieleltään ja asultaan miehen kaltainen Theodora saattoi ennen loppua häpeään suuren 
juonittelijan. Yhdentenätoista Theodora nukkui viimeiseen uneen. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Eyfrosynos kokin muisto. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Diodoroksen, Diomedeksen ja Didymoksen muisto. 

Säkeitä 

Antaessaan lihansa ruoskittavaksi Diodoros taistelukumppaneineen ruoski eksyttäjän. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Ian, vanhuksen, muisto. 

Säkeitä 

Marttyyri Ia uhosi mirhan tuoksua punaisen verensä höyrystä. 

Pyhä Demetrios, hänen puolisonsa Eyanthia ja heidän poikansa Demetrianos kuolevat nälkään. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 

Troparit 

Hulluudessaan vihollinen löi Sinua sietämättömin vammoin, mutta Sinä kukistit sen 
turhanaikaisen pauhun veisaten: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala. 

Sinä, oi kunniakas, teit selvästi ihmeen ja täytit rukouksesi kautta kuivat kuopat vedellä ylistäen 
Jumalaa, jolle me huudamme: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala. 
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Polttavat himot Sinä kuihdutit kyynelvirroin ja pidättyväisyyden tulessa Sinä poltit vihollisen 
kuivan pahuuden veisaten: Kiitetty olet Sinä, isiemme Herra ja Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Kuningatar Neitsyt, joka synnytit Kuninkaan Kristuksen, ole armollinen ja pelasta minut nyt! 
Sinä uskovaisten pelastus, tue minua, joka olen himojen järkyttämä, ja ohjaa minut pelastuksen 
polulle. 

7. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, | joka puhuit vuorella Mooseksen kanssa || ja 
näytit pensaan Neitseen kuvauksena." 

Troparit 

Kidutusten sulatusuunissa Sinä, oi Pyhä, osoittauduit kultaakin puhtaammaksi ja nyt Sinä ihmeitten 
sätein valistat meidät. 

Kun kivien kumartajat kivittivät Sinua, totisesti vanhurskasta, he saattoivat Sinut, oi kunniakas, 
halajamasi Kristuksen, elämän kallion, tykö. 

Oi jumalinen, Sinun vainosi osoittautui pahojen henkien vainoksi, sillä verivirtasi sammuttivat 
jumalankieltämisen pätsin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, joka asuit Neitseen kohdussa ja osoitit sen taivaita 
avarammaksi. 

8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Puhtaan mielen valistama esimiehesi näki ilmaan noustuaan sen hyvän, minkä Herra oli Sinulle 
valmistanut: Valoisan paratiisin ja sanomattoman häähuoneen, johon kilvan asettaja Ylkä on 
saattanut Sinut asumaan, oi Theodora. 

Sieluasi saattaen enkelten, marttyyrien ja pyhittäjäin kuorot veivät sen lepoon taivaan majoihin. 
Siellä on niiden asunto, jotka huutavat: Sinua, Kristus, me korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina. 

Munkkien joukko kokoontui uskoen hautaamaan jumalallista ruumistasi, ja he näkivät 
kummallista, kuulivat ihmeellistä: Kaikkivoimallisen käden varjelemana Sinun, jumalinen 
Theodora, oli ruumiiltasi naisena suotu asua miesten joukossa. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Jumalan Morsian, Sinä ainoa aviota tuntematon, Sinun perässäsi kiiruhtivat naiset tuntien 
suloisten mirhavoiteiden tuoksun, ja nyt he totisesti hallitsevat Sinun kohdustasi loistaneen 
ainosyntyisen Pojan ja Sinun kanssasi veisuin ylistäen Kristusta iankaikkisesti. 

8. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, | taivasten taivaat, valo ja pimeys, kylmä ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Maa otti vastaan puhtaan veresi, joka vuodatettiin Kristuksen tähden, ja taivaat sielusi. Kunniassa 
se nousi ja enkelten kuorot ja kaikkien vanhurskasten henget kävivät Sinua vastaan iloiten, oi 
Marttyyri. 

Vaivan hikesi lähde sammutti jumalattomien tulen ja ihmeittesi virrat kuivattivat meidän 
himojemme meret, oi marttyyri Autonomos, kun me uskoen veisaamme Sinulle ylistystä kaikkina 
aikoina. 

Kaikkialla kiertäessäsi Sinä, isä, saarnasit Kristuksen nimeä, hajotit eksytyksen alttareita, valistit 
tietämättömyyden pimeydessä olevia ja teit heidät Luojasi temppeleiksi. Häntä me korkeasti 
kunnioitamme kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas, aina siunattu Neitsyt, Sinusta on ennustettu pyhänä maana, jossa Kristus, elämän kallio, 
asui, hengellisen valon porttina, totisesti louhimattomana vuorena, kunnian paratiisina ja kultaisena 
lampunjalkana. 

Irmossi, 4.säv. 

"Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, | taivasten taivaat, valo ja pimeys, kylmä ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa 
ruumiittomat henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse 
autuain, puhdas Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!" 

Troparit 

Sinä, kunniakas, laskit maailmasta tähden lailla ja koitit ylimaalliseen elämään. Sinä jätit säteinä 
meille elämäsi hyveet ja uroteot, ja Sinä kirkastat kaikkien niiden sydämen, jotka uskoen viettävät 
muistoasi. 
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Taivasten portit avautuivat loistavasti ottamaan Sinut vastaan, ja nyt Sinun pyhä sielusi karkeloi 
esikoisten kirkossa valittujen kanssa, oi autuas Theodora. Siellä vallitsee juhlaa viettävien ääni ja 
illaton valkeus. 

Toivosi mukaisesti sai kärsimystesi palkaksi taivaallisen kunnian. Sinun toiveesi toteutui, kun Sinä 
saavutit hyvyyden lähteen. Kirkkaasti ja puhtaasti Sinä, Theodora, saat nauttia ja katsella Ylkää, 
jota enkelten joukot katselevat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, joka synnytit laupiaan Vapahtajan, pelasta minut! Ole armollinen palvelijallesi! Ohjaa 
minut katumuksen teille, poista tieltäni pahan viettelykset ja pelasta minut sen väijytyksistä, oi 
Jumalansynnyttäjä, uskovaisten apu! 

9. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle, | ja Hänen nimensä on pyhä, | ja Hänen 
laupeutensa kestää polvesta polveen niille, || jotka Häntä pelkäävät." 

Troparit 

Astuttuasi entistä kirkkaampaan, illattomaan valkeuteen ja lihan kuvastimien hajottua Sinä, autuas 
Autonomos, saat täydellisesti nähdä rakastetun Kristuksen. 

Käytyäsi tiesi loppuun uskon säilyttäen Sinä, Kristuksen pappismarttyyri, sait elämän seppeleen, ja 
nyt Sinä rukoilet hartaasti meidän puolestamme Lunastajaa. 

Tehtyäsi maan päällä valkeuden tekoja Sinulle, piispa, koitti illattoman elämän valkeus, ja sinä saat 
riemuita Kristuksen kanssa iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Sinä uskovaisten toivo ja turva, pelasta himoista ja kaikkinaisista kiusauksista meidät, 
jotka aina tunnustamme Sinut Jumalansynnyttäjäksi. 

Irmossi, 4.säv. 

"Sillä Voimallinen on tehnyt suuria tekoja minulle, | ja Hänen nimensä on pyhä, | ja Hänen 
laupeutensa kestää polvesta polveen niille, || jotka Häntä pelkäävät." 

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi Kristuksen morsian Theodora, jumalallisen rakkauden haavoittamana | Sinä vaihdoit asuasi ja 
asuit salaisesti luostarissa elävien miesten joukossa. | Oi ihmettä! Kuinka Sinä, pyhittäjä-äiti, | 
kestitkään epäoikeudenmukaisen parjaamisen || ja niin voitit Eevan viettelijän. 

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Pappien joukossa Sinä, oi autuas piispa Autonomos, | osoittauduit marttyyrien kunniaksi. | 
Poljettuasi maahan epäjumalain koko eksytyksen Sinä, autuas || sait kaksinkertaisen seppeleen ja 
voittopalkinnon. 
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Juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Tänään on hedelmättömästä Annasta kasvanut kukka, Jumalansynnyttäjä, | joka täyttää maan ääret 
jumalallisella tuoksulla | ja koko luomakunnan iankaikkisella ilolla. | Ylistäkäämme häntä veisuin 
hänen arvonsa mukaisesti, || sillä hän on maasta syntyneistä korkein. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Oi jumalinen Anna, | Sinun jumalallisen synnytyksesi esikuvaksi || osoittautui Aaronin 
kastelematta versonut sauva. 

Liitelauselma: Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi. 

Kun Sinä, Herra, | näit hyväksi pukeutua ihmisten aineelliseen olemukseen, || Sinä kasvatit 
hedelmättömästä äidistä oman Äitisi. 

Liitelauselma: Kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan Sinun suosiotasi. 

Valtias Sana, | Sinä asetuit Neitseen, Jumalansynnyttäjän, kohtuun | ikään kuin uuteen taivaaseen, || 
ja jumaloitit ihmissuvun. 

Kunnia... nyt... 

Tulkaa, Aadamista syntyneet, | ylistäkäämme veisuin puhdasta Neitsyttä Mariaa, || joka on 
Daavidista syntynyt ja Kristuksen synnyttänyt. 
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