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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 8.säv.
Jumalassa viisas isä Timotheos, / suurella pidättyväisyydellä ja kiinteällä rukouksella Sinä tyystin
hävitit himojen karkailut. / Saatuasi himottomuuden armon Sinä osoittauduit jumalallisen Hengen
astiaksi. / Sen tähden Sinä, Jumalan autuuttama, // karkotat alati pahat henget elävänä kuolemasi
jälkeenkin.
Jumalassa viisas isä Timotheos, / Sinä olit valheeton Abrahamin esimerkin seuraaja, / Sinä parannat
aina luoksesi turvautuvat. / Sinä saavutit Jobin kestävyyden tuskissa / ja ylsit Davidin sävyisyyteen /
viettäen maan päällä enkelten vertaista elämää. // Sinä saavutit korkeimman halatun ja rukoilet nyt
meidän puolestamme.
Pyhitetty, kunnianarvoisa isä Timotheos, / Sinä osoittauduit siveyden kuvaksi, / itsehillinnän
esikuvaksi, / jumalisuuden patsaaksi, katumuksen lähteeksi, / oikean uskon järkkymättömäksi
perustaksi, / parannusten iankaikkiseksi virraksi, / laskemattomaksi auringoksi, // jumalallisen
armon lapseksi ja munkkien kaunistukseksi.
Kunnia... nyt...
J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
Rietas on koko elämäni ja sieluni siveetön, / ruumiini saastainen ja mieleni epäpuhdas, / tekoni
inhottavia ja olen tosiaan kokonaan syypää langettavaan tuomioon. / Minne nyt menisin? / Kehen
muuhun turvaisin, kuin Sinuun? Valtiatar, // sääli ja tule pelastamaan minut.
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 8.säv.
Oi outoa ihmettä! / Oi uutta salaisuutta! / Oi peljättävää toimenpidettä! / lausui Neitsyt nähdessään
ristillä, kahden ryövärin keskellä riippumassa Sinut, / jonka oli peljättävällä tavalla tuskattomasti
synnyttänyt, / ja hän itki huutaen: Voi rakas Lapseni! // Kuinka hirveä ja kiittämätön kansa onkaan
naulinnut Sinut ristille!

Aamupalveluksessa
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on Jumalansynnyttäjän tropareita
huomioimatta: Veisuin ylistän Sinua, autuas, munkkien kunniaa. Theofaneksen runo.
1. veisu. 8.säv. Irmossi
Veisatkaamme veisu Jumalalle, / joka päästi Israelin faraon karvaasta orjuudesta / ja ohjasi sitä
tulisessa patsaassa, // sillä Hän on ylistetty!
Troparit
Me ylistämme aina Sinua, autuas isä Timotheos, hengellistä tähteä, joka loistat kirkkaasti
pidättyväisyyden korkeudessa ja valistat uskovaisten sydämet.
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Isä Timotheos, mielesi silmät jatkuvasti Jumalaan suunnattuina Sinä karistit sielustasi
välinpitämättömyyden unen ja tulit jumalallisen Hengen temppeliksi ja pyhityksen sijaksi.
Nöyryyden suojaamana Sinä, autuas isä Timotheos, kuljit turvallisesti halki pahan juonien, nousit
Jumalan tykö ja nyt saat iäti nauttia Hänen kunniastaan.
Jumalansynnyttäjälle
Ylistäkäämme veisuin Jumalansynnyttäjä Neitsyttä, jonka kohdussa sikisi selittämättömästi
Jumalan, kaikkien Luoja ja syntyi totisesti lihassa.
3. veisu. Irmossi
Vapahtaja, Sinä olet minun vahvistukseni, turvani ja voimani! / Vahvista horjahtanut sydämeni
pelkoosi, // sillä ei ole muuta pyhää, kuin Sinä, meidän Jumalamme!
Troparit
Uuden Abrahamin tavoin Sinä, oi Timotheos, osoitit säälivää armoa kaikille, otit vastaan kaikkialta
luoksesi tulevat ja niin palvelit kaikkien Jumalaa.
Apostolin sanojen mukaisesti kuoletettuasi maan päälliset jäsenesi Sinä osoittauduit osalliseksi
taivaallisesta elämästä. Muista aina siellä meitä, jotka Sinua kunnioitamme.
Tekojesi koitto osoitti Sinut, isä, laskemattomaksi auringoksi, joka aina valaiset maan ääret
taistojesi sätein ja hajotat pahojen henkien pimeyden.
Jumalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsyt, Sinä kuningasten Kuninkaan synnyttäjä, repäisi esirukouksillasi rikki rikkomusteni
kahleet ja ohjaa minut katumuksen poluille.
Katismatropari, 4.säv.
Sinä, pyhittäjäisämme, / osoittauduit ruumiillisesti neitseelliseksi / ja esiinnyit uskollisesi Luojasi
edessä. / Sen tähden olet päässyt iloitsemaan ymmärtäväisten neitseitten kanssa, / ja karkeloit nyt
uskossa pyhittäjäisien kanssa. // Meille Sinä vuodatat ihmeitä.
J umalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv.
Kristus, meidän Jumalamme, / kiiruhda pian apuun meille, / ennen kuin vihollinen, joka Sinua
panettelee ja joka uhkailee meille pahaa, / saa valtaansa meidät. / Kukista ristisi voimalla ne, jotka
sotivat meitä vastaan, / että he ymmärtäisivät, kuinka voimallisia voi aikaansaada oikeauskoisten
usko, // Jumalansynnyttäjän rukousten tähden, oi ainoa ihmisiä rakastava.
Tai kär simystropari J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Oi nuhteeton Neitsyt, / Kristus Jumalan Äiti, / miekka lävisti pyhän sielusi, / kun näit Poikasi ja
Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. / Oi siunattu, älä lakkaa rukoilemasta, / että Hän antaisi
meille // rikkomusten anteeksiannon lahjan.
4. veisu. Irmossi
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Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, / että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta vuoresta / 
ainoasta Jumalansynnyttäjästä //  peloissaan kiitti voimaasi.
Troparit
Autuas isä Timotheos, alati rukousten suojelemana Sinä pidit hengellisten vihollisten jousia ja
nuolia pienokaisten leikittelynä.
Oi Timotheos, Sinä kumarsit Kristuksen kuvaa suhteessa Hänen meitä koskevaan
taloudenhoitoonsa ja sait kärsiä kidutuksia sen kieltäjiltä.
Oi Timotheos, ylistäessäsi alati Jumalaa Sinä olit kuin järkkymätön patsas antautumatta lainkaan
levolle sen aikana.
Jumalansynnyttäjälle
Pyhä Äiti, Sinä kristittyjen oikaisu, Sinä synnytit uutena lapsukaisena maan päälle Hänet, joka oli
ennen kaikkia aikoja syntynyt virtauksetta Isästä.
5. veisu. Irmossi
Hajota sieluni synkeys, / oi valkeuden antaja Kristus Jumala, / joka karkotit syvyyden alkuperäisen
pimeyden, / ja anna minulle Sinun käskyjesi valkeus, // että aamusta varhain Sinua ylistäisin, oi
Sana!
Troparit
Sinä, isä, seisot puhtain mielin Kolminaisuuden edessä säteillen Hänen kirkkauttaan ja valistat joka
päivä meidät, jotka olemme sielun himojen pimeyden uhkaamia.
Sinä, Timotheos, kaunistit lihasi pidättyväisyydellä ja sielusi himottomuudella ja tulit tunnetuksi
kaikkien Kuninkaan palvelijana, jolta Sinä olet saanut ihmeitten kirkkaan armon.
Sinua uskollisen palvelijan kautta yksinkertaisin sydämin ja juonittelematta lähestynyt hedelmätön
vaimo osoittautui lapsirikkaaksi ja hän ylisti veisuin Kristusta meidän Jumalaamme.
Jumalansynnyttäjälle
Hän, joka asuu korkeuksissa, asettui asumaan Sinun kohtuusi, Jumalansynnyttäjä Maria, ja teki
Sinut taivaita avarammaksi. Oi Jumalan Morsian, älä hyvänä lakkaa rukoilemasta Häntä kaikkien
meidän puolestamme.
6. veisu. Irmossi
Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: / Nosta
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule
minua, minun pelastukseni Jumala.
Troparit
Säilyttäen hyvin neitseellisen arvosi Sinä et koko elämäsi aikana kohdannut naista kasvoista
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kasvoihin, ja niin torjuit tyystin siitä syntyvän vahingon.
Autuas Timotheos, Sinä laskit hengelliseen satamaan kastumatta hekumain aallokossa, sillä Sinä
purjehdit turvallisesti Hengen elävöittävässä tuulessa.
Psalmien mukaisesti Sinä, Timotheos, vetäydyit vuorille elämään ja aina asumaan erämaihin,
kunnes astuit sisälle Jumalan taivaalliseen kaupunkiin.
Jumalansynnyttäjälle
Hän, jota kerubit kuvaamattomana kantavat harteillaan, asettui lihassa joskaan ei jumaluudessa
kuvattavana Sinun kohtuusi. Sinusta Hän tuli pelastamaan ihmissuvun.
Kontakki, 4.säv.
Ihmeittentekijä, Jumalassa viisas Timotheos, / Sinä koitit kirkkaana tähtenä Idästä // ja säteilit
uskovaisten sydämiin ihmeittesi hyveitten valkeutta.

Synaksario
Saman kuun 21:senä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Timotheosta Tunnusmer kkien
luostarista.
Säkeitä
Elävien ja kuolleitten Jumala on antanut Sinulle, Timotheos, kunnian niin eläessäsi kuin
kuoltuasikin.
Kahdentenakymmenentenä ensimmäisen hauta peitti Timotheoksen.
Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isämme Eustathiosta, suuren
Antiokian patriar kkaa.
Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isämme Georgiosta, Amastriksen
piispaa.
Säkeitä
Lihan jättäessäänkin Georgios viljelee monissa sielun pelastusta.
Samana päivänä pyhien joukkoon luettu isämme Ioannes Skolastikos, Konstantinopolin
patriar kka, pääsi rauhassa loppuun.
Säkeitä
Skolastikos, Sinä Kristuksen uhrin kantaja, olet nyt päässyt levähtämään pitkistä vaivoistasi.
Samana päivänä pyhä Sakharias, J erusalemin patriar kka, pääsi rauhassa loppuun.
Säkeitä
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Kuollessasikin Sinä, Sakharias, olet autuas. Sakharias oli autuaan maan esimies.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen.

7. veisu. Irmossi
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, / joka enkelin kautta pelastit nuorukaiset tulesta // ja
muutit pauhaavan pätsin viileydeksi!
Troparit
Kun Sinä, Timotheos, sammutit himojen liekin kyynelten kastella, Sinusta kumpusi ihmeitten armo,
ja niiden kautta Sinä puhdistat himojen saastan.
Sinä pyhittäjä sait valheettomasti jumalallisen autuaaksi julistuksen mukaisesti periä sävyisien maan
ja olet nyt täynnä valittujen iloa.
Kun Sinulla, autuas, on uskallus, rukoile syntien päästöä meille, jotka rakkaudella vietämme
muuttosi pyhää muistojuhlaa.
Jumalansynnyttäjälle
Kaikki me olemme saaneet lunastuksen muinaisesta kirouksesta pyhän synnytyksesi kautta ja sen
tähden ylistämme Sinua, siunattu, saastaton Jumalansynnyttäjä.
8. veisu. Irmossi
Sinua, oi kaikkeuden Luoja, / joka peität taivaat sadepilvillä ja asetat hiekan merelle rajaksi, /
veisuin ylistää aurinko, Sinua kunnioittaa kuu ja koko luomakunta veisaa ylistystä iankaikkisesti
Sinulle, // Rakentajalleen ja Luojalleen.
Troparit
Sinä, pyhittäjäisä, osoittauduit himojen surmaajaksi suuren pidättyväisyyden ja kestävän
valvomisen kautta. Sydämessäsi Sinä jatkuvasti tutkiskelit hyveitten nousua ja siirryit kunniasta
loppumattoman elämän ja turmeluksettomuuden kunniaan.
Sinä, pyhittäjä, kannoit puhtaalle Jumalalle rukouksesi suitsutuksen tavoin puhtaasta sielustasi ja
sait Häneltä ihmeitten jumalallisen voiman karkottaa pahoja henkiä ja parantaa ihmisten sairauksia.
Pahuutta vihaavana, pahuudettomana, sääliväisenä ja sävyisänä Sinä, isä, tulit pyhitetyksi,
nuhteettomaksi, kaikkea vääryyttä karttavaksi munkkien pylvääksi. Sen tähden me uskovaiset
kunnioitamme Sinua iankaikkisesti.
Jumalansynnyttäjälle
Isän Sana valitsi yksin Sinut, Jaakobin ihanuuden, ja asettui Sinuun asumaan. Niin kuin Hän itse,
kaikkia ihmisiä ihanampana, näki hyväksi, Hän tuli Sinusta, oi puhdas, puhdistaakseen mustuneen
luontomme.
9. veisu. Irmossi
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Kiitetty on Herra, Israelin Jumala, / joka on nostanut meille pelastuksen sarven palvelijansa
Daavidin huoneesta, / jonka kautta meille tuli koitto korkeudesta // ja ohjasi meidät rauhan tielle.
Troparit
Sinä, viisas, osoittauduit pyhyyden temppeliksi, katumuksen lähteeksi, sääliväisyyden virraksi,
rakkauden äärettömäksi ulapaksi, Herran valheettomaksi palvelijaksi, taivaan asukkaaksi, enkelten
asuinkumppaniksi ja ihmeitten kaivoksi.
Tietäen, että armo saa voiton tuomiosta Sinä, pyhittäjäisä, et ylenkatsonut muukalaista, vaan avasit
kaikille hyvän sydämesi. Sinä olit orpojen isä, leskien suojelija, alastomien pukija ja nälkäisten
ravitsija.
Maasta Sinä, pyhittäjä, lähdit taivaaseen, jonka elämää olit jo lihassa ollessasi hyvin viettänyt, ja nyt
Sinä rukoilet, että meille annettaisiin syntien armahdus, kun me uskolla kunnioitamme pyhää
muistoasi.
Pyhitetty isä Timotheos, Sinusta kalliista arkustasi kumpuaa meille joka päivä parannusvirtoja,
jotka kuivettavat himojen kaikki tulvat ja kastelevat jokaisen sielun jumalalliseen
hedelmällisyyteen.
Jumalansynnyttäjälle
Omien sanojesi mukaisesti me kaikki sukupolvet ylistämme aina autuaaksi Sinua, puhdas Maria,
sillä Sinä synnytit totisesti autuaan Jumalan, joka tekee autuaiksi kaikki, jotka Häntä valheettomasti
palvelevat.
Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.
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