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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Jumalassa  viisas,  erinomainen  isä  Teofanes,  /  Sinä  Kristuksen  jumalallisen  ilmestymisen  nimen 
kantaja,  / Sinä  seurasit Hänen elävöittäviä  jälkiänsä  /  ja  jätit  elämän nautinnot  suunnaten katseesi 
halajamaasi kauneuteen. // Jumalallinen pyrkimyksesi Häntä kohti jumaloitti Sinut täydellisesti. 

Jumalassa  viisas,  maineikas  isä  Teofanes,  /  sairaalloisenakin  Sinä  kestit  kärsivällisesti  katkeran 
karkotuksen ruumiista / huolehtimatta puhtaitten  ikoneitten tähden.  / Raivoisien  leijonien keskelle 
heitettynä  Sinä  hallitsit,  /  osoitit  niiden  tahdon  mielettömyydeksi  //  ja  niiden  viettelevät  aikeet 
turhiksi. 

Hyvyyksien antaja on totisesti suonut Sinulle, autuas, / vaivoistasi runsaan palkan karkottaa pahoja 
henkiä, parantaa  sairauksia.  / Hän  antoi Sinulle  voiman  ja soi Sinulle  sanomattomat  ilon siellä,  // 
missä enkelijoukot alati karkeloivat katsellen Kaikkivaltiaan kasvoja. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Tule, sieluni, huokaa, vuodata sydämestäsi kyynelvirtoja / ja huuda Neitseelle, meidän Jumalamme 
Äidille:  / Oi  puhdas,  päästä  armosi  runsaudessa minut  peljättävästä  kadotuksesta  /  ja  saata minut 
asumaan sinne, missä on lepo, // iankaikkinen ilo ja nautinto. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Sinut, Valtias Jeesus, ristille naulittuna / ja vapaaehtoisesti kärsimässä, / Neitsyt, Sinun 
Äitisi, huusi:  / Suloinen lapseni, kuinka Sinä, parantaja, / kannat epäoikeudenmukaisia haavoja? // 
Parantaaksesi ihmisten heikkouden ja laupeudessasi pelastaaksesi kaikki turmeluksesta. 

Aamupalveluksessa 

Pyhän ja triodionin kanonit järjestyksessä. 

Pyhän kanoni,  jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta on: Teofanes ylistää 
veisuin Sinua, Teofanesta. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

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

Troparit 

Sinä,  isä,  seurasit  jumalisuutta  palaen  lihassa  ilmestyneen  Jumalan  jälkiä,  niin  osoittaen  totiseksi 
rikkaudeksi nimesi, niin kuin Kaitselmus oli säätänyt. 

Herrasi  syvä  rakkaus  lumosi  Sinut  ja  Sinä  ylenkatsoit  maailman  rakkauden.  Jumalalliseen 
rakkauteen liittyneenä Sinä, autuaaksi ylistettävä, pidit elämän nautintoja arvottomina.
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Pedon  lailla  raivoten  hirmuvaltias  Leo  vainosi  valittuja,  kun  ei  kestänyt  nähdä Kristuksen  kuvan 
kunnioittamista. Heidän joukossaan hän tuomitsi Sinutkin, Teofanes, maanpakoon. 

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 

"Emme  kerskaa  viisaudesta  emmekä  voimasta  tai  rikkaudesta,  /  vaan  Sinusta,  oi  Kristus,  /  Isän 
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, // sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Sinä,  autuas  Teofanes,  osoittauduit  jumalallisen  valkeuden  täyttämäksi,  kun  olit  rakkauden 
yhdistämä halajamaasi. Sen tähden me ylistämme kunniakasta muistoasi. 

Sinä  torjuit  Leon  jumalattomat  käskyt  ja  jumalisesti  vahvistit  kirkon  lakeja.  Sen  tähden  Kristus 
antoikin Sinulle ihmeitten kunnian. 

Oi  pyhittäjä,  toivon  ja  uskon  vahvistama  sielusi  vahvisti  voimalla  heikon  lihan  ja  teki  kanssansa 
yksimielisen ruumiin Jumalan omaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä  puhdas,  joka  aviota  tuntematta  synnytit  lihaksi  tulleen  Jumalan,  vahvista  minut,  joka  olen 
himojen hyökkäysten järkyttämä, sillä paitsi Sinua ei minulla ole muuta apua. 

Katismatropari, 3.säv. 

Saatuasi  jumalallisen  kiihkon  Sinä,  autuas,  /  inhosit  Jumalan  kieltävää  käskyä  /  ja  jouduit 
moninaisiin vaaroihin epäoikeudenmukaisesti maanpakoon lähetettynä, / mutta saavutit jumalallisen 
lopun. / Isä Teofanes, rukoile Kristus Jumalaa, // että Hän antaisi meille suuren armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Ainoa  Herra  ei  eronnut  jumalallisesta  luonnosta  tullessaan  lihaksi  Sinun  kohdussasi,  /  vaan 
ihmiseksi  tulleenakin pysyi  Jumalana  /  ja  säilytti Sinut, Äitinsä,  synnytyksen  jälkeen Neitseenä,  / 
niin  kuin  olit  ennen  synnytystäkin.  //  Rukoile  lakkaamatta,  että  Hän  lahjoittaisi  meille  suuren 
armon. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään  tuskitta  itsestään  puhjenneen  vesan  ristiltä  riippumassa  /  Sanan  saastaton  lammas, 
tahraton Neitsytäiti,  valitti  äidillisesti  ja  huusi:  / Voi  lapseni! Miksi  kärsit?  //  Siksikö,  että  haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 

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 

Sinulle,  kunniakas,  on  taistelijana  valmistettu  taivaan  valtakunta,  sillä  iloiten  Sinä  jätit 
maanpäällisen majasi huutaen Herrallesi: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Autuas  jumalankantaja Teofanes, Sinä osoittauduit  seppeleen kantajaksi,  sillä Sinä et kieltäytynyt 
kunnioittamasta  Kristuksen  puhdasta  kuvaa.  Sen  tähden  Sinä  huusitkin:  Kunnia  olkoon,  Herra, 
Sinun voimallesi. 

Lähtiessään  jumalattoman  hirmuvaltiaan  käskystä  pyhittäjä  ei  lainkaan  huolehtinut  lihan 
heikkoudesta, vaan huusi Luojalle: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Pyhitetty  jumalankantaja,  Sinä  tulit  ihmeissä  suureksi,  sillä  Kristus  palkitsi  kärsivällisyytesi.  Sen 
tähden Sinä vuodatat lähteen lailla parannuksia tarpeessa oleville. 

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 

Hengessä säteillen pyhittäjä Teofanes julisti jumalisin sanoin oikeaa uskon oppia. 

Sinä,  kunniakas,  jaoit  Jumalassa  viisaana  kaikkinaista  rikkautta  köyhyydessä  eläville  kuuliaisena 
Herran käskylle. 

Oma sielusi Luojan kuvan kaltaisena Sinä kumarsit ja tervehdit rakkaudella Herran puhdasta kuvaa. 

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 

Autuas pyhittäjäisä, ohjaa minun elämäni hyveeseen, tasoita rukouksillasi kilvoituksen polku ja suo 
minun vaeltaa sitä vakaasti.
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Ymmärtäväisesti Sinä, pyhittäjä, vietit elämäsi, sillä paitsi ymmärrystä ja miehuullisuutta Sinulla oli 
myös vanhurskaus ja Sinä osoittauduit hyveitten piirin kaunistamaksi. 

Isä  Teofanes,  Sinä  kohosit  marttyyrikunniaan  kunnioittaessasi  Jumalan  Äidin,  Neitseen,  ja 
marttyyrien muotoja ja vastustaessasi vainoojia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

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

Kontakki, 2.säv. 

Korkeudesta Sinä, pyhittäjä, sait  jumalallisen ilmoituksen, /  lähdit  innolla hämmingin keskeltä /  ja 
yksin eläessäsi sait ihmeitten voiman ja profetian lahjan // luovuttuasi puolisosta ja rikkaudesta. 

Iikossi 

Pitämättä  mitään  maan  päällä  parempana  /  Sinä  seurasit  iloiten  Kristusta.  /  Auliisti  Sinä  otit 
harteillesi  Hänen  ikeensä  /  ja  saavutit  sielullesi  levon.  /  Lähetä  se  minullekin,  köyhälle  ja 
kevytmieliselle,  /  joka  lupaan  mitään  tekemättä,  /  vaan  yhä  vietän  aikaan  elämän  toimissa  ja 
ihmettelen, // kuinka jätit kaiken luovuttuasi puolisosta ja rikkaudesta. 

Synaksario 

Saman kuun kahdentenatoista päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa, Sigrianen eli 
Suuren Kedon Teofanesta. 

Säkeitä 

Teofanes, tule puolustajaksi uskovaisille, jotka uskolla kunnioittavat rauhallista loppuasi. 

Kahdentenatoista Teofanes jätti katoavaisen elämän. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Gregoriosta, Rooman paavia, Dialogosta. 

Säkeitä 

Elämän keskeltä Gregorios siirtyi enkelten kuoron keskelle. 

Samana päivänä tuli surmasi yhdeksän pyhää marttyyria. 

Säkeitä 

Jumalallisen rakkauden palava pätsi rohkaisi yhdeksään pätsiin. 

Samana päivänä vanhurskas Finees pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Jumalalle läheinen Finees päästää armon avulla sielun murtuneisuuden.
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Samana päivänä pyhittäjä ja jumalankantajaisämme Symeon Uusi Teologi pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Ennen Sinulla oli kieli kirjan asemesta, mutta nyt Sinulla on kirja kielen sijalla. 

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 

Omaten  kuvan mukaisuuden  ja  loistavalla  elämälläsi  saavutettuasi  kaltaisuuden  Sinä,  isä,  säteilit 
molemmilla tavoilla huutaen: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

Kantaen  tunnustuksen  seppelettä Sinä,  isä, menestyit  teoissasi  nuhdellen  jumalattomien  sanoja  ja 
vahvistaen uskovaisia, ja Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

Vakaasti  auliilla  mielellä  Sinä,  isä,  kestit  kärsivällisesti  ruumiin  tuskat  ja  huusit  kiitollisena 
Valtiaallesi: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

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 

Nähdessään  vakaan  vastustuksesi  kavala  hirmuvaltias  Leo  lähetti  Sinut,  autuas,  katkeraan 
karkotukseen, mutta Sinä kestit sen huutaen riemuiten: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Tietäessäsi,  että  kuvan  kunnioitus  kohdistuu  alkukuvaan,  Sinä  riensit  kilpakentälle  lainmukaisena 
taistelijana, ja osoittauduttuasi voittajaksi sait seppeleen veisaten: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Kaikkien Herra antoi Sinulle maanpäällisen sijalle taivaallisen majan, sillä ahdistuksen sijasta Sinä 
saavutit  riemun  avaruuden  nautinnon  paratiisissa,  ja  huudat  marttyyrien  kanssa:  Kaikki  luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Autuas Teofanes, jumalallisen Hengen hengellinen valkeus kirkasti Sinut. Sen tähden Sinä vuodatat 
nyt  parannuksia  niille,  jotka  kiiruhtavat  luoksesi,  rakkaudella  kunnioittavat  pyhää  arkkuasi  ja 
huutavat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.
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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. 

9. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Jaettuasi koko omaisuutesi  tarpeessa oleville Sinä,  jumalankantaja,  sait  selvästi palkaksesi Sinulle 
koittaneen vanhurskauden kooten katoavaisen sijalle iankaikkisesti pysyvää. 

Sairauksia  Sinä,  autuas,  parannat  Lohduttajan  voimalla  ja  Hänen  avullaan  Sinä  selvästi  karkotat 
pahoja henkiä. Sen tähden me uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua, jumalallista jumalankantajaa. 

Sinun  lähtösi  valoisa  päivä,  oi  Jumalassa  viisas  pappi,  kutsuu  kaikkia  uskovaisia  osallistumaan 
pyhityksestä. Sitä me nytkin iloiten vietämme. 

Oi  Jumalassa  viisas  pappi,  auliisti  Sinä  jaat  ehtymätöntä  armoa  minulle,  joka  olen  punonut 
kiitospuheesi, ja otollisilla esirukouksillasi osoitat minut nimesi kantajana tapojesikin veroiseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, ota vastaan kansasi rukoukset ja rukoile hartaasti, että meidät, jotka 
veisuin  Sinua  ylistämme,  päästettäisiin  vaaroista  ja  uhasta,  sillä  Sinä  olet  suojeluksemme  ja 
toivomme. 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Päivän stikiira ja marttyyri stikiira. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle. 

Suuret kumarrukset, 1. hetki, ja päätös. 
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