
Tammikuun 22. 
Pyhän apostoli Timoteuksen, sekä 

pyhän pyhittäjämarttyyri Anastasios 
Persialaisen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Apostolin stikiirat, 1.säv. 

Hengen säteitten selvästi kirkastamana Sinä, pyhä julistaja Timoteus, | osoittauduit kirkasvaloiseksi 
valistajaksi, | kun riensit halki kaiken maan ja kirkastit sen armossa. | Rukoile nytkin, että meidän 
sieluillemme || annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Jumalassa viisas Timoteus, Sinä joit nautinnon virrasta | ja ymmärtäväisesti Kristusta seuraten 
kastelit Jumalan tuntemiseen ne, jotka hartaasti sitä halusivat. | Nyt Sinä olet iloiten siirtynyt 
Kristuksen tykö || näkemään Kolminaisuuden ylen kirkkaan kunnian ja voimaltaan äärettömän 
rauhan. 

Jumalassa viisas Timoteus, | mielesi ruumiin monien sairauksien ja tautien vahvistamana | Sinä, 
autuas, hajotit helposti eksytyksen vallan | Kristuksen valta suojanasi. | Ylevästi Sinä julistit meille || 
rauhan jumalallista evankeliumia.

Marttyyrin stikiirat, 1.säv. 

Maailman ääret veisaavat nyt Sinun ihmeistäsi, oi ihmeitten tekijä Anastasios, | sillä Kristus palkitsi 
Sinut ihmeitten tekemisen ihanuudella, | kun Sinä Hänen tähtensä kärsit kidutuksia, || ja kuoleman 
jälkeen Hän soi Sinulle kuolemattoman kunnian ja autuuden. 

Sinä marttyyrien loistava kerskaus, autuas Anastasios, | Sinä nostit voiton merkit eksytystä vastaan, | 
ja nimesi mukaisessa ylösnousemuskunniassa Sinut tunnetaan kaikkialla väkevänä voittajana. | 
Nosta nytkin rikkomusten lankeemuksesta meidät, || jotka uskoen kunnioitamme muistoasi. 

Oi marttyyri Anastasios, | Sinä nostit voiton merkit eksytystä vastaan ja sait kaksinkertaisen 
seppeleen | sekä pidättyväisyytesi että väkevän kilvoituksesi ja kuolemaan asti kestävyytesi tähden. || 
Ansiosi mukaisesti Kristus Herra antoi Sinulle ihmeitten tekemisen lahjan.

Kunnia... 8.säv. 

Jumalalle ennalta omistettuna ja viisaan Paavalin oppilaana Sinä, apostoli Timoteus, | sait oppia 
jumalallisia salaisuuksia hyvin vaeltaessasi. | Uskon Sinä säilytit selvästi omanasi kuolemaan asti | ja 
osoittauduit Jumalan edessä uskolliseksi piispaksi. | Ja kun Sinä nuhtelit epäjumalien 
hullaannuttamia, | Sinua kidutettiin seipäin ja kivin ja niin Sinä saavutit marttyyriseppeleen. || Oi 
autuas, rukoile meidän puolestamme, jotka uskolla vietämme kunniallista muistoasi.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Iloitse, Neitsyt, Jumalan Morsian! | Iloitse, Sinä uskovaisten toivo! | Iloitse, Sinä maailman 
puhdistus! | Iloitse, Sinä joka pelastat palvelijasi kaikesta ahdistuksesta! | Iloitse, Sinä kuoleman 
kukistus! Iloitse, Sinä elämää kantava Paratiisi! | Iloitse, Sinä apuasi pyytävien puolustus! || Iloitse, 
Sinä Jumalan jumalallinen asumus ja pyhä vuori!
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi outoa ihmettä! Oi uutta salaisuutta! | Oi peljättävää toimenpidettä! | lausui Neitsyt 
nähdessäänristillä, 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!

Oktoehoksen vir relmästikiirat, sitten apostolin stikiira, 1.säv. 

Liitelauselma: Hänen äänensä kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. 

Tulkaa, ihmiset, | ylistäkäämme veisuin uskovaisten valistajaa ja apostolia, | evankeliumissa 
menestynyttä Timoteusta ja lausukaamme: | Iloitse, Paavalin lapseksi ottama uskon ihana vesa! | 
Iloitse, Sinä hyveitten puhdas mitta, Sanan ylen viisas suu! || Iloitse, uskon patsas ja kirkon 
vahvistus!

Kunnia... 2.säv. 

Kristus, Sinä osoitit suureksi kalliin ristin voiman | niin Juudeassa kuin Babyloniassakin, | sillä sen 
kautta opittiin tuntemaan ylösnousemuksen elävöittävä juhla. | Sotasaaliiksi otettuna se tuli 
epäjumalain hulluudesta vapauttajaksi. | Tänään ylistetään ihmeissä vertaamatonta taistelijaa, | 
kunniakasta marttyyri Anastasiosta, joka karkeloi enkelten kanssa || ja rukoilee meidän sielujemme 
puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Oi pyhä Jumalan Morsian ja Neitsyt, | Sinä yksin kannoit vaivattomasti kohdussasi rajoittamattoman 
Jumalan, | joka hyvyydessään tuli ihmiseksi. | Sen tähden minä rukoilen Sinua: | Vapauta minut 
minua ahdistavista himoista, || että pääsisin ahdasta ja suoraa polkua kulkien elämän tielle.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Nähdessäsi kaiken Luojan | kärsivän monia häväistyksiä ja ristille ylennettynä | Sinä, puhdas, 
huokasit sanoen: | Oi korkeasti veisattu Herra, minun Poikani ja Jumalani, | kuinka Sinä, Valtias, 
kärsit lihassa kunniattomuutta | halutessasi antaa luodullesi kunnian? | Kunnia Sinun suurelle 
laupeudellesi ja alentumisellesi, || oi ihmisiä rakastava!

Apostolin tropari, 4.säv. 

Hyvyyttä opittuasi ja kaikessa raittiina | Sinä, apostoli Timoteus, pukeuduit papillisesti hyvään 
omaantuntoon | ja ammensit valitusta astiasta sanomattomat salaisuudet. | Uskon säilyttäen Sinä kävit 
suoran tien loppuun. || Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän pelastaisi meidän sielumme.

Kunnia... Pyhittäjämarttyyrin tropari, 1.säv. 

Enkeliveisuin me ylistämme Sinua, marttyyrien kunniaa ja pyhittäjien kerskausta, | Persian aarretta, 
viisasta Anastasiosta, uskomme julistajaa ja lausumme: | Kunnia Hänelle, joka antoi Sinulle voiman! | 
Kunnia Hänelle, joka Sinut seppelöi! | Kunnia Hänelle, || joka Sinun kauttasi antaa kaikille 
parannuksen!

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.
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Aamupalveluksessa 

Tavallisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni, 8 troparia, ja pyhien kanonit, 6 troparia, 
joiden yhteinen akrostikon on: Näillä lauluilla ylistän apostoli Timoteusta. 

1. veisu. Apostolin kanoni, Irmossi. 1.säv.

"Oi Kuolematon, | Sinun voittorikas oikea kätesi | kohosi Jumalan kätenä | väkevyydessä kunniaan, | 
sillä kaikki voimallisena se musersi vastustajat, || mutta Israelille se avasi tien halki meren syvyyden."

Troparit 

Oi autuas Jumalan julistaja, himottomuuden valistavassa armossa hajoita esirukouksillasi himojen 
hyökkäykset ja tietämättömyyden pimeys, että voisin ansiosi mukaisesti ylistää Sinua veisuin. 

Oi kunniakas Timoteus, kun viisaalla kaitselmuksellaan meidän asiamme ohjaava, kaiken ennalta 
tietävä Jumala näki mielesi kauneuden, Hän soi Sinun tulla jumalallisten apostolien 
palvelukumppaniksi. 

Tiedämme, että yksi yliolennollinen Valta kaitsee kaikkea jo ennalta, sillä Kristuksen armon 
kirkastama pakana Timoteus luetaan yhteen jumalallisen Paavalin kanssa.

1. veisu. Marttyyrin kanoni [sama säv. ja irmossi].

Troparit 

Oi Kristus, ylösnousemuksen kirkkaan koiton valistama ylösnousemuksen nimen kantaja kohosi 
auringon tavoin idästä ja kirkastaa nyt kirkon ihmeillä. 

Hyvä marttyyri Anastasios, täynnä jumalallista rakkautta Sinä kestit kärsivällisesti kidutuksia ja 
pidättyväisyyden kaunistamana Sinut iloitsevana kannettiin Kristukselle tuoksuvana uhrina.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Äiti, rukoile Sanaa, jonka synnytit, kun Hän ruumiillisesti tuli luoksemme, että Hän olisi 
armollinen ja suosiollinen uskovaisille, sillä Sinut me olemme saaneet turvaksemme ja 
pelastukseksemme.

3. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon 
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava."

Troparit 

Autuas Timoteus, Sinä Kristuksen saarnaaja ja Jumalassa viisas apostoli, runsaana valui armo Sinun 
huulillesi ja niiltä kumpusi oppien virta, joka kasteli Kristuksen kirkon ja kantoi moninkertaisen 
hedelmän.
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Ihanat ovat Sinun jalkasi profeetan mukaisesti, oi autuas ja viisas, sillä Sinä julistit kaiken 
ymmärryksen ylittävän rauhan ilosanomaa, kaikkien Vapahtajaa ja Herraa, joka teki lopun ihmisten 
muinaisesta sodasta. 

Paavalin opetuksen ohjaamana Sinä, autuas Timoteus, kuoletit lihan jäsenet, alistit huonomman 
paremman valtaan, hillitsit himot ja kirkastit sielusi.

3. veisu. Marttyyrin kanoni.

Troparit

Kunniakas marttyyri Anastasios, ensin Sinä vaelsit kaitaa polkua kilvoituksessa, kidutusten kautta Sinä 
etenit marttyyrikunniaan ja vaivannäölläsi saavutit nautinnon käyden taivaan iloon. 

Sanoma taistoistasi on levinnyt koko maailmaan, oi kukistamaton marttyyri. Veren vuodatukseen asti 
vastustaen syntiä Sinä tuli voittajaksi ja sait kaunistukseksesi voiton seppeleen.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, oi nuhteeton Neitsyt, kasvoi meille kuihtumaton kukka, joka levittää hyvää tuoksua koko 
ihmiskuntaan oman luontonsa jumalallisella mirhavoiteella. Hän on Isän kanssa yhtä aluton ja tuli 
Sinusta aikaan.

Irmossi/Katabasi 

"Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon 
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava."

Apostolin katismatropari, 4.säv. 

Koristuksenasi jumalalliset armolahjat Sinä, kunniakas apostoli, | kaunistit Efeson loistavaa 
piispanistuinta. | Jumalallisen Paavalin jälkeen Sinä osoittauduit saarnaajaksi, | joka julistit kaikille 
pelastuksen sanaa. | Sen tähden me uskolla vietämme muistojuhlaasi.

Kunnia... Marttyyrin katismatropari, 4.säv. 

Täydellisyyden kirkkaudessa Sinä osoittauduit kunniakkaaksi | mielesi säteillessä jumalallista 
valistusta. | Tuntien ristin voiman Sinä, Jumalassa viisas Anastasios, | olit pyhittäjä kilvoituksessa ja 
marttyyri verissäsi. | Sen tähden Kristus onkin antanut Sinulle ihmeitten armolahjan.

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Jumalallisella synnytykselläsi Sinä, puhdas, uudistit maasta syntyneitten himojen turmeleman 
kuolevaisen olemuksen | ja nostit kaikki kuolemasta turmeluksettomuuden elämään. | Sen tähden me 
kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, ylistetty Neitsyt, niin kuin ennustitkin.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 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.
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4. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Profeetan silmin nähtyään Sinut | jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa | Habakuk edeltä 
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, | meidän pelastuksemme ja uudistuksemme."

Troparit 

Oi autuas, Jumalassa viisas, suuri saarnaaja Timoteus, haluten kilvoitella laillisesti Sinä alistit 
pidättyväisyyden avulla himojen aallot ymmärrykselle ja saavutit hyveitten huipun. 

Säteillen auringon tavoin Paavali lähetti Sinut, jumalallisen julistaja Timoteuksen, ikään kuin 
tulenkirkkaana säteenään valistamaan maailmaa meidän opastukseksemme ja vahvistukseksemme. 

Hartaasti halaten korkeinta ja rakkauden kautta haluusi yhdistyneenä Sinä, Jumalan valitsema, vietit 
otollista elämää rakkautesi kohde silmiesi edessä ja Hänen näkemisensä täyttämänä.

4. veisu. Marttyyrin kanoni

Troparit 

Anastasios, Sinä taivaallisten joukkojen asuinkumppani, mikään ei erottanut Sinut Kristuksen 
rakkaudesta, ei jäsenten katkaisu, ei kidutusuhka, ei miekka, ei kuolema, ei tuli eikä nälkäkään. 

Kestävänä kantaen ristiä harteillasi Sinä seurasit Kristuksen pelastavaisia käskyjä. Kuolemaan asti 
noudatettuasi Hänen esimerkkiänsä Sinä, erinomainen, saat nyt nauttia Hänen kirkkaudestaan.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, taivaasta tullut sotajoukkojen johtaja toi Sinulle selvästi ilosanoman lausuessaan: Jumala 
tulee lihallisesti Sinusta, puhdas Neitsyt, niiden pelastukseksi, jotka halulla veisaavat ylistystäsi. 

5. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Rauhan Jumala ja laupeuden Isä! | Sinä lähetit meille suuren neuvosi enkelin, | joka antaa meille 
rauhan. | Sen tähden johdettuina Jumalan tuntemisen valkeuteen me yöstä alkaen valvomme | ja 
ylistystä veisaamme Sinulle, || oi ihmisiä rakastava."

Troparit 

Oi autuas salaisuuksien palvelija, Sinä jumalisuuden valaisin, ensimmäisen Valkeuden, kaiken 
valkeuden alkusyyn kirkkautta säteillen Sinä kirkastit maailman puhtaalla saarnallasi selvästi 
nähtyäsi elämän sanan. 

Jumalallisen Paavalin vakaa oppilas seurasi opettajan jälkiä ja kylvi kaikille uskovaisille hänen 
opetuksiansa. Niiden jumalisuuteen ohjaamina me aamuvarhaisesta asti ylistämme Sinua, oi ihmisiä 
rakastava. 

Paavali osoittautui toiseksi kirkkaudeksi palvellessaan ensimmäistä kirkkautta, ja valisti meidät 
Hänen tuntemisellansa. Timoteus osoittautui Paavalin taistelutoveriksi, hänen rukoustensa 
turvaamaksi voittajaksi.
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Oi viisas marttyyri Anastasios, Sinun urotekosi polkivat maahan Jumalan vastustajan, joka ennen oli 
kerskannut suunnattomasti, turhanaikaisessa korskeudessaan uhannut valloittaa maan ja pyyhkiä 
kerta kaikkiaan pois meren.

Taisteltuaan laillisesti Kristuksen marttyyri saavutti voittopalkinnot ja sai selvästi ihmeitten voiman. 
Kristuksen voimalla ihmeitä tehden Anastasios parantaa sairaudet ja karkottaa pahat henget. 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnytykselläsi Sinä, Neitsyt, teit lopun kaikkien äidin Eevan kirouksesta, sillä Sinusta koitti 
maailman siunaus, Kristus. Sen tähden me riemuiten tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi suullamme ja kielellämme ja ylistämme Sinua autuaaksi.

6. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan | samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. | 
Samoin Sana, joka asui Neitseessä, | otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan, | mutta säilytti 
synnyttäjänsä puhtauden koskemattomana, || sillä Jumalalle oli turmelus vierasta."

Troparit 

Jumalan valitsema Timoteus, Sinä osoittauduit Jumalan vaunuiksi, kun kannoit Hänen jumalallista 
nimeänsä jumalattomien hirmuvaltioitten edessä pelkäämättä heidän raakuuttaan. Sinä olit 
pukeutunut Vapahtajan voittamattomaan voimaan. 

Autuas Timoteus, Sinä Jumalassa viisas apostoli, ansiosi mukaisesti Sinä sait Valtakunnan ihanan 
seppeleen ja kruunun ja saat nyt seistä Herrasi valtaistuimen edessä riemuiten Paavalin kanssa 
taivaan majoissa. 

Kunniallinen Timoteus, tunnettuasi meidän tähtemme lihaan tyhjentyneen hengellisen mirhan, 
Kristuksen, tuoksun Sinä tulit siitä osalliseksi ja jaoit sitä uskolla luoksesi kiiruhtaville sen 
levittämisen sanomattomien salaisuuksien pyhänä palvelijana.

6. veisu. Marttyyrin kanoni

Troparit

Ristin kirkkautta viisaasti säteillen Sinä hajotit eksytyksen pimeyden. Hirmuvaltiaan kanssa 
taistellen Sinä, kunniakas, sait voiton. Iloitse Sinä, Kristuksen viisas marttyyri Anastasios, sait ottaa 
vastaan voittopalkinnon ja nyt Sinä karkeloit marttyyrien sotajoukon kanssa.

Jumalansynnyttäjälle 

Koko profeettain kuoro ennusti Jumalan ohjauksessa Jumalan Sanan Sinussa tapahtuneen 
sanomattoman ja jumalallisen sikiämisen salaisuutta, oi Neitsytäiti. Sinussa tuli ilmi totinen, 
alkuperäinen tahto.

Irmossi/Katabasi 

"Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan | samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. | 
Samoin Sana, joka asui Neitseessä, | otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan, | mutta säilytti 
synnyttäjänsä puhtauden koskemattomana, || sillä Jumalalle oli turmelus vierasta."
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Kontakki, 1.säv. 

Kaikki uskovaiset, ylistäkäämme veisuin | Paavalin jumalallista oppilasta ja matkatoveria Timoteusta, | 
ja kunnioittakaamme hänen kanssansa viisasta Anastasiosta, || joka nousi Persiasta tähden tavoin ja 
karkottaa sielujemme himot ja ruumiittemme kärsimykset.

Iikossi 

Suuri apostoli Paavali levitti kokeneen kalastajan tavoin armon verkot | ja sai ikään kuin pyhäksi 
saaliikseen Jumalaa julistavan Timoteuksen. | Hänen kanssaan kiertäen maan ääret hän tempaisi 
perkeleen kidasta ne, | jotka ottivat vastaan uskon sanan, niin kuin urhea Anastasios, | sillä uskoon 
tultuaan tämä jätti persialaisten koko eksytyksen ja kantoi harteillaan Kristuksen nimeä. | Sen tähden 
hän jumalallisella armolla karkottaa sielujemme himot ja ruumiittemme kärsimykset.

Synaksario 

Saman kuun 22:na, muistelemme pyhää apostoli Timoteusta, pyhän apostoli Paavalin oppilasta. 

Säkeitä 

Timoteus, joka rakasti jumalallisia seppeleitä, värjäsi sauvoin hakattuna maan verellään. 

Kahdentenakymmenentenätoisena irtosi Timoteuksen henki. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjämarttyyri Anastasios Persialaista. 

Säkeitä 

Kantaen kaulassaan silmukkaa Anastasio oli ikään kuin loistavien käätyjen kaunistama. 

Kahdentenakymmenentenätoisena silmukka teki lopun Anastasioksesta. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä Manuelia, Georgiosta, Petrosta, Leoa, Sioniosta,  
Gabrielia, Johannesta, Leoa, Parodosta ja muita kolmeasataa seitsemänkymmentä seitsemää. 

Säkeitä 

Miekka jakoi Manuelin kahteen osaan, kun hän kunnioitti Kristuksen kahta jakamatonta olemusta. 

Yhdessä uskovat Georgios ja Petros mestattiin yhdessä yhteisen Herran tähden. 

Sanomattomalla auliudella Leo antoi miekan repiä vatsansa. 

Kaukana oli pelko Gabrielista ja Sionioksesta, kun miekka lähestyi heidän kaulaansa. 

Urheat Johannes ja Leo olivat totisesti miekkaa pelkäämättömiä sodanjohtajia. 

Käsintehdyillä tiilikivillä kivitettynä Parodos kävi suloisesti loppuun elämänsä tien. 

Surmatessaan kolme viisinkertaista kahdenkymmenen ryhmää miekka yhdisti heidät yhteentoista  
seitsikkoon. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
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7. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, | olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, | sillä niin kuin 
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala | muinoin pätsissä pelasti kolme 
nuorukaista, | niin myös Sinun kohdussasi || Hän uudisti kaiken maailman."

Troparit 

Sinä, autuas salaisuuksien palvelija Timoteus, pääsit ansiosi mukaisesti taivaallisten joukkojen kera 
karkeloimaan täynnä valistavan armon kirkkautta, ja Sinä julistat kiitetystä ja korkeasti 
kunnioitetusta Jumalasta. 

Toimittaen Kristuksen evankeliumin papillista palvelusta jumalallinen Paavali lähetti hyveitten 
huipulta iloiten Sinulle, Timoteus, oppilaallensa, Jumalan kirjoittamia kirjeitä julistaen kiitetystä ja 
korkeasti kunnioitetusta Jumalasta. 

Sielun voima vahvisti heikon lihan, sillä Sinä, Jumalan salaisuuksien autuaaksi ylistettävä papillinen 
palvelija, vaelsit maan päällä ruumiittoman tavoin ja tulit marttyyriksi, kun pääsi murskattiin.

7. veisu. Marttyyrin kanoni

Troparit

Taistelija innostaa uskovaisia omalla miehuullisuutensa selvällä esimerkillä ottamaan vastaan se 
jumalallinen, vapaaehtoinen kärsimys, jonka kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isien Jumala kärsi 
meidät tähtemme. 

Jumalisuuden rakastajat uskovat yksivoimaiseen Kolminaisuuteen, sillä urheat taistelijat 
kilvoittelivat sen tähden vuodattaen verensä, asettaen henkensä alttiiksi ja marttyyreina surmattuina.

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, puhdas, sillä Sinusta syntyi totisesti korkea Paimen pukeutuneena Aadamiin. Sinun 
kohdussasi loi uudelleen minut, ihmisen, isien kiitetty ja ylen kunniakas Jumala.

8. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, | sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia. | Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, | johon se sijoittui. | Sen tähden 
ylistäen veisatkaamme: || Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina."

Troparit 

Sinä, autuas Timoteus, saavutit enkeliaseman, sillä saatuasi yliluonnollisesti tuntea taivasten 
joukkojen salaisuudet Sinä, viisas, otit esikuvaksesi heidän kirkkautensa. Heidän kanssansa Sinä nyt 
iloiten veisaat: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.

Oi Jumalassa viisas Timoteus, puettuna taivaasta maailmaan tulleeseen voimaan Sinä osoittauduit 
ihmeellisesti Sanan silminnäkijöitten ja opetuslasten tavoin apostoliksi. Heidän kanssansa Sinä nyt 
riemuiten veisaat: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 
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Sinä, autuas Jumalan julistaja Timoteus, saavutit korkeimman toivotun säteillen alati Kolminaisuuden 
kirkkaudessa hyvyyksien valkeutta. Nyt Sinä veisaat iloiten: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja 
ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

8. veisu. Marttyyrin kanoni

Troparit

Sinä, marttyyri Anastasios, nousit seppelöitynä maasta taivaisiin vältettyäsi pahojen henkien kaiken 
eksytyksen ja poljettuasi maahan epäjumalien kuvat. Sen tähden Sinä nyt huudat iloiten: Koko 
luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.

Sinä, autuas marttyyri, värjäsit marttyyrina vaatteesi veren purppuralla. Valtikkanasi ristin kuva Sinä, 
Anastasios, hallitset iankaikkisesti Kristuksen kanssa, ja nyt Sinä veisaat iloiten: Koko luomakunta 
kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.

Jumalansynnyttäjälle 

Arkkienkelien veisuin ylistämä ja kunnioittama rikas Sana tuli meidän tähtemme köyhäksi valiten 
äidikseen Sinut, Jaakobin ihanuuden ja siunatun. Sen tähden me huudamme veisuin Sinua ylistäen: 
Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.

Irmossi/Katabasi 

"Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, | sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia. | Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, | johon se sijoittui. | Sen tähden ylistäen 
veisatkaamme: || Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina."

9. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava kiusausten 
pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme."

Troparit 

Daavidin sanat ovat toteutuneet, sillä salaman tavoin Sinun saarnasi valaisi maanpiirin, Sinä autuas 
Jumalan julistaja Timoteus. Sen tähden me Sinua lakkaamatta ylistämme. 

Oi viisas, autuas ja kunnianarvoinen salaisuuksien palvelija, kun Sinä olet puhtaasti täynnä 
jumalallista, kolmiaurinkoista kirkkautta, pelasta rikkomusten pimeydestä meidät, jotka veisuin Sinua 
ylistämme. 

Apostoliesi, taloudenhoitosi saarnaajan Paavalin ja Jumalassa viisaan Timoteuksen opetusten 
tukemina me oikein ajatellen ylistämme Sinua, oi ainosyntyinen, Isän ja Hengen vertaisena.

9. veisu. Marttyyrin kanoni

Troparit

Verivirroillasi Sinä, kunniakas, sammutit epäjumalten koko eksytyksen. Sinä kirkastit kirkon 
täyteyden. Me pyydämme, oi sankari: Älä lakkaa rukoilemasta Herraa kirkon puolesta, että me kaikki 
voisimme ylistää Sinua autuaaksi. 
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Voi sanomatonta kunniaasi ja totisesti kuvaamatonta jumalallista kirkkauttasi! Voittajana Sinä, 
Anastasios, sen saavutit ja seisot nyt Valtiaan Kristuksen edessä. Rukoile nytkin Häntä 
meidänpuolestamme, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Voi peljättävää ihmettäsi! Synnyttäessäsi Jumalan ja Sanan Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, toit 
selittämättömästi julki ikiaikaisen salaisuuden, joka oli iankaikkisuudesta asti kätkettynä kaiken 
Luojassa Jumalassa.."

Irmossi/Katabasi 

"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava 
kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || lakkaamatta ylistäisimme

Eksapostilario, 2.säv. 

Tänään valoisa pari, apostolien istuimen jakaja Timoteus | ja munkkien ihanuus ja marttyyrien 
kunnia, jumalallinen Anastasios, | säteilee aurinkoa kirkkaammin ja valaisee koko luomakunnan.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi nuhteeton Jumalan Äiti ja Synnyttäjä, | Sinä apostolien, marttyyrien, profeettain ja pyhittäjien 
suuri sanoma, | tee Poikasi ja Herra armolliseksi meille, Sinun palvelijoillesi, | kun Hän istuu 
tuomitsemaan jokaisen ansionsa mukaisesti.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Sitten, 1.säv. 

Liitelauselma: Pelottava on Jumala, Israelin Jumala, joka asuu pyhäkössään. 

Tulkaa, ihmiset, | ylistäkäämme veisuin urheaa taistelijaa Anastasiosta, | joka kilvoitteli hyvin 
jumalisuuden tähden, ja lausukaamme: | Iloitse, Sinä uskon vakaa puolustaja profeettain ja 
apostolien mukaisesti! | Iloitse, Sinä joka Paavalin työ esikuvanasi kannoit itsessäsi Kristusta! | 
Iloitse, Sinä vaivattujen tyyni satama! || Iloitse, Sinä meidän kerskauksemme ja maailman riemu!

Kunnia... 5.säv. 

Sinä, pyhittäjäisä, tulit hengellisten medialaisten ja kaldealaisten voittajaksi, | kun ristin voimalla 
kukistit Babylonin koko eksytyksen. | Hekuman suloisuus ei Sinua lumonnut, | koettelemusten tuli 
ei Sinua pelottanut. | Sen tähden Kristus, meidän Jumalamme, onkin seppelöinyt Sinut 
voittopalkinnoin. | Kun Sinä nyt seisot enkelten kanssa, | rukoile Herraa antamaan rauhan maailmalle || 
ja meidän sieluillemme suuren armon.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Iloitse, Sinä neitseyden kultasiipinen, valittu kyyhky, | Sinä ihana pyy ja valittu pääsky, | Sinä 
puhdas varpunen, | Sinä meidän Jumalamme Karitsan synnyttänyt uuhi, | ja meidän syntimme 
kantaakseen ottaneen iestä kantanut hieho, | Sinä hedelmällinen viinipuu, joka kasvatat 
marttyyriuden viiniä pursuavia jumalisuuden rypäleitä! || Rukoile Poikaasi, että Hän antaisi 
palvelijoillesi suuren armon.
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 5.säv. 

Oi Jeesus, ristisi juurella seisten synnyttäjäsi valitti itkien ja huusi: | Oi Lapseni, en saata nähdä 
puulle naulittuna Häntä, jonka olen synnyttänyt! | Miehettömänä minä vältin synnytystuskat, mutta 
kuinka minä, nuhteeton, olen nyt tuskien vallassa ja sydäntäni raastaa? | Nyt toteutuu se sana, jonka 
Simeon lausui, että miekka lävistää minun sydämeni. | Mutta nouse nyt ylös, minun Poikani, || ja 
pelasta ne, jotka veisaavat ylistystäsi!

Aamupalveluksen loppu tavan mukaisesti ja päätös. 
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