
Toukokuun 3. 
Pyhien marttyyrien Timotheoksen ja 

Mauran muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Kristuksen pariskunta, jumalallinen pari, | marttyyrien kaunistus, marttyyreista suurimmat, | te  
halasitte jumalallista iestä kidutuksissakin | ettekä säikkyneet hirmuvaltiaitten ruoskaa. | Rukoilkaa 
nytkin, || että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Oi puhdas, autuaaksi ylistettävä Maura, | säteillen armon valkeutta Sinä mustasit hirveän hallitsijan 
kasvot, | ja kun hiuksiasi revittiin, Sinä puhuit julkisesti Jumalan kanssa. || Niin sinä poltit  
kiehuvassa kattilassa Beliarin epäoikeudenmukaisen pään. 

Sielusi ja koko sydämesi voimalla sinä, Timotheos, | kunnioitit ylen kunnioitettavaa Jumalaa, | ja  
tulisilla kivillä poltettuna | Sinä sait sydämesi korviin Jumalan äänen ihanuuden. | Ja kun Sinut 
ripustettiin ylösalaisin, || Sinä riensit taivaan tietä ja sait ottaa vastaan seppeleen.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 4.säv. 

Uskovaiset, kunnioittakaamme tänään Timotheosta | ynnä hänen rinnallaan taistellutta vaimoa, 
Mauraa, Kristuksen morsianta, | ja ylistäkäämme heidän rohkeaa kärsivällisyyttään, | sillä ristiin  
naulittuina he seurasivat rakkaudella Hänen jälkiänsä, || joka tuli teuraaksi ja naulitsi ristille 
kaikkien synnit.

Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan ja pyhien kanonit. Pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kunnioitan Timotheoksen ja 
Mauran tuskia. Josefin runo. 

1. veisu.  Irmossi, 6.säv.

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaaajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu." 

Troparit 

Me pyhitetty kansa, kunnioittakaamme pyhästi pyhien taistelijoitten pyhitettyä ja kunniallista 
juhlaa, että pelastuisimme heidän rukoustensa kautta hirveyksistä. 

Rientäessään saamaan Kristukselta pyhän voiton seppeleitä urheat marttyyrit pitivät selvästi 
elämistä parempana kuolemaa. Sen tähden he saivat kunnian. 
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Voittoisat marttyyrit, pelkäämättä lihan kipuja ja säikkymättä kidutuksia ja vainoojien tulta te 
julistitte miehuullisesti Kristusta kilpakentällä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yliolennollinen Sana otti olemuksen Sinun puhtaista veristäsi, jumaloitti meidät ja pelasti 
turmeluksesta, oi puhdas. Sen tähden me uskolla aina ylistämme Sinua. 

3. veisu. Irmossi

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Troparit 

Sinä, Kristuksen soturi Timotheos, avasit pyhästi Jumalan kirjat ihmisille ja valistit heidän 
sydämensä, ja iloiten Sinä astuit puhtaaseen marttyyriuteen. 

Kun jumalallinen rakkaus poltti sydäntäsi, Sinä, autuas marttyyri, kestit kärsivällisesti kidutusten 
tulen, sillä Kristuksen jumalallinen vilvoitus virvoitti Sinua. 

Kunniakas marttyyri Timotheos, mielesi kirkkaan pyrkimyksestä kohti Jumalaa Sinä et lainkaan 
tuntenut tulisten rautojen hirveää kosketusta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Luonnoltaan kärsimyksistä vapaa Poikasi otti lihan puhtaista veristäsi, oi puhdas Neitsyt, ja pelasti 
ristin kärsimyksen kautta minut kärsimyksistä. 

Irmossi 

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Katismatropari, 1.säv. 

Jumalaa kunnioittaessaan Timotheos ja kunniakas Maura | selvästi mustasivat eksytyksen. | 
Kestettyään kaikkinaiset kidutukset | he, kunniakkaat, kirkastuivat aurinkoa kirkkaammiksi |  
enkelten työtovereina. || Heitä me uskolla ylistämme. 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! |  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 
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Troparit 

Oi Kristuksen suurmarttyyrit, te enkelten vertaiset, halaten suurinta kunniaa te jumalallisen 
valkeuden lapsina saavutittekin sen. 

Sinulla, pyhien joukkoihin luetulla kunniakkaalla Timotheoksella, oli herkät korvat kuulemaan 
jumalallisia lakeja, ja niin Sinä kestit vakaana lävistämiset.

Nostaessaan Sinut, kunniakas Timotheos, puulle, nuo turhanaikaiset rasittivat pääsi kivellä, mutta 
Kristus antoi voimaa sinulle, jumalallisen kärsimyksen kaunistamalle. 

Te, autuaat, inhositte katoavaisen epävakaata kulkua ja antauduitte kärsimyksiin. Niin te saitte periä 
iankaikkisen hyvyyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä puhtauden huone, kaikkien Valtiaan asumus, Sinä kaikkien profeettain sanoma ja Jumalan 
armoittama temppeli, armahda meitä, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

5. veisu. Irmossi

"Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit 

Jumalan autuuttama Maura, Sinä kuuntelit suopeasti puolisosi valoisia sanoja ja hyläten pimeän 
mielettömyyden tulit marttyyriuden kautta valkeudeksi. 

Puhdas marttyyri Maura, varustautuneena jumalallisen Hengen haarniskalla Sinä kävit iloiten 
kohtaamaan viettelijää, torjuit sen ja sait voiton seppeleen. 

Puhdas Maura tunnusti Sinut ainoaksi Herraksi Jeesukseksi, joka olet omalla kädelläsi luonut 
ihmisen, ja miehuullisesti hän kesti kättensä sormien katkaisemisen rangaistuksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan armoittama Neitsyt, tyynnytä ajatusteni myrsky, himojen hyökkäykset ja kiusausten 
aallot ja pelasta minut, kun minä veisuin ylistän suuruuttasi. 

6. veisu. Irmossi

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta." 

Troparit 

Ristin purjeen hengellisesti siivittäminä pyhät marttyyrit kulkivat uskossa vahingoittumattomina halki 
koettelemusten ulapan ja pääsivät lepoon jumalallisiin satamiin. 
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Jumalattomat kuumensivat padan ja paiskasivat siihen Sinut, kun tunnustit Kristuksen, mutta 
Sinä, Maura, säilyit vahingotta saatuasi Hengen virvoittavan vilvoituksen. 

Autuaat marttyyrit, kidutettuina te hajotitte miehuullisesti vihollisen kaikki kidutuskoneet ja 
liititte sielunne täydellisesti Kristukseen rakkauden kautta jättäessänne lihanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi hyvä Valtiatar, joka synnytit lihassa hyvän Jumalan, tee hyväksi himojen pahentama sydämeni, 
että voisin uskolla ja rakkaudella ylistää Sinua. 

Irmossi 

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta."

Juhlan kontakki 

Synaksario 

Saman kuun kolmantena päivänä, muistelemme pyhiä marttyyreja Timotheosta ja Mauraa.

Säkeitä 

Kerran Kristus ojensi kätensä ristille, ja niin ojensivat nyt Timotheos ja Maurakin. 

Kolmantena Timotheos levitettiin ristille Mauran kanssa. 

Samana päivänä muistelemme pyhien marttyyrien Diodoroksen ja diakoni Rodopianoksen 
taistelua.

Säkeitä 

Hakkaavat kivet olivat Rodopianokselle ja Diodorokselle ikään kuin ruusuja ja lahjoja. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Pietari tunnusten kantajaa (ihmeidentekijää), 
Argoksen piispaa. 

Kaksikymmentä seitsemän pyhää marttyyria kuoli tulessa. 

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

7. veisu. Irmossi

"Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 
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Troparit 

Sinä, autuas Maura, et tuntenut joka puolelta Sinua polttavia soihtuja, kun sydämessäsi paloi 
Kristuksen rakkaus ja Sinä huusit Hänelle veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.

Kärsivällisenä Sinä, Timotheos, karistit pahuuden unen silmistäsi, kun ne sokaistiin, ja katsellen 
Kristusta sydämesi silmin veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Kunnioitettakoon pyhitetyin veisuin jumalallisia marttyyreja, jotka ylenkatsoivat alhaisen ja saivat 
periä ylhäisen asunnon, sillä lakkaamatta he veisaavat kanssamme: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistetty Neitsyt, joka synnytit veisuin ylistetyn Jumalan, osoitat meidätkin ylistystäsi 
veisatessamme osallisiksi valkeudesta ja pelasta rukouksillasi meidät helvetistä, tulesta ja 
vihollisen kaikesta vahingosta. 

8. veisu. Irmossi

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken  
ylistämme kaikkina aikoina." 

Troparit 

Pitäen kiinni Kaikkivaltiaan laeista te, urheat marttyyrit, Herran perilliset, ette alistuneen 
lainrikkojien valtaan ettekä osoittaneet kunnioitusta kavalille pahoille hengille. 

Selvästi erinomaisen avioliiton yhdistäminä te, marttyyrit, otitte yhdessä harteillenne Herran 
kevyen ikeen ja niin teidät luettiin marttyyrien laumaan. 

Ristin puulle levitettynä te, maineikkaat, kuvasitte monen päivän ajan vapaaehtoisesti kärsineen 
puhdasta kärsimystä. Häntä me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

Totisesti te, pyhät, kestitte pitkissä tuskissa väkivaltaisen kuoleman. sen tähden teidät siirrettiin 
tuskattomaan elämään, jossa te veisuin ylistätte Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Neitsyt, tulit ihanaksi synnyttäessäsi kauneudessaan ihana Kristus Herran, joka kirkastaa 
uskovaisessa jumalallisella kirkkaudella. Häntä me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken  
ylistämme kaikkina aikoina."
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9. veisu. Irmossi

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme."

Troparit 

Oi maineikkaat, teidän suotiin nähdä Hänen kunniansa, joka säälissään tyhjensi itsensä. Hänen 
lakiansa te noudatitte ja tulitte osallisiksi Hänen kärsimyksistään. Sen tähden me olemme 
kokoontuneet hartaasti teitä kunnioittamaan. 

Te, viisaat, vietitte rukouksessa öin ja päivin yhtä monta tuntia kuin Hänkin, joka säälissään kävi 
ristille. Hänet tunnustaen kaikkien valtiaaksi te annoitte henkenne Hänen käsiinsä.

Enkelten sotajoukko ja profeettain, marttyyrien, apostolien ja pyhittäjien autuas kuoro paukuttivat 
käsiään teidän noustessanne, ja kaikkien Herra seppelöi suuressa hyvyydessään teidät, marttyyrit, 
voiton seppeleellä. 

Kristuksen viisaat taistelijat, rukoilkaa elämän oikaisua ja pääsyä kaikesta hirveästä meille, jotka 
rakkaudella kunnioitamme teitä ja vietämme puhdasta juhlaanne.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minä pyydän, oi Neitsyt, Sinä Jumalan armoittama naisten joukosta: Kirkasta valkeudellasi minut 
ja pelasta minut iankaikkisesta tulesta, että voisin ylistää ja kunnioittaa Sinua velvollisuutena 
mukaan ja veisata Sinun suuruuttasi. 

Irmossi 

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme." 

Juhlan eksapostilario. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiira, ja päätös. 
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