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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Jumalassa  viisas  isämme Titos,  / Sinä kannoit  ristiä  ja  seurasit Kristusta.  / Sinä alistit kaikki himot 
sielulle.  /  Siksi  Sinä sait korkeudesta armon parantaa  luoksesi kiiruhtavien sairaudet,  /  tehdä  lopun 
taudeista ja karkottaa henkiä. // Sen tähden me vietämme muistojuhlaasi. 

Autuas  isämme  Titos,  /  kilvoituselämän  pyhästi  puhdistamana  ja  mielesi  jumalallisen  osallisuuden 
valistamana / Sinä sait totisesti pappeuden pyhän voitelun jumalallisen Hengen viittauksesta, // ja Sinä 
toimitit enkelin tavoin hyvin palvelusta maan päällä Jumalalle ja Luojalle. 

Jumalan  innoittama  pyhittäjä  Titos,  /  sielusi  oikeauskoisuuden  valon  kirkastamana  Sinä  vähensit 
harhaoppien pimeyden. / Koittaen kirkkaan tähden tavoin Sinä aina valistat maailman ääret kirkkailla 
ihmeilläsi. // Sen tähden me kaikki kunnioitamme Sinua uskolla ja ylistämme Sinua autuaaksi. 

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

Millä  silmillä  voisin  katsella  ihanuuttasi,  / minä  joka olen  himoissa  saastuttanut  lihani  silmät? / Tai 
kuinka minä rietas,  jolla on saastaiset huulet, / voisin tervehtiä Jumalan piirtämää kuvaasi? / Kuinka 
minä  kurja,  joka  olen  turmellut  käteni,  /  voisin  ojentaa  kohti  jumalallista  armoasi?  //  Oi Valtiatar, 
pelasta minut. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään  Sinut,  Jeesus,  vapaaehtoisesti  ristille  levitettynä,  /  aurinko  kauhistui,  maa  järkkyi,  / 
kalliot  halkesivat  ja  haudat  avautuivat  peloissaan.  /  Kaikki  voimat  hämmästyivät,  /  ja  kun Neitsyt 
Valtiatar näki Sinut, hän huusi valittaen: // Voi, mikä onkaan tämä näky? 

Ja palveluksen loppuosa. 

Tropari, 8.säv. 

Sinussa,  oi  isä,  täysin  pelastui  se, mikä oli  Jumalan  kuvaksi  luotu,  /  sillä Sinä otit  ristin  ja  seurasit 
Kristusta  /  ja  teoillasi  opetit  ylenkatsomaan  lihaa,  sillä  se  on  katoavainen,  /  ja  pitämään  huolta 
sielusta,  joka  on  katoamaton.  //  Sen  tähden  iloitsee,  oi  pyhittäjä  Titos,  Sinun  henkesi  enkelten 
joukossa. 

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen päivän ja pyhän kanonit. 

Pyhän  kanoni,  jonka  akrostikon  Jumalansynnyttäjän  tropareita  huomioimatta  on:  Veisuin 
ylistettäköön munkkien pylvästä Titosta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi
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"Kuljettuaan  veden  yli  kuin  kuivaa  maata  /  ja  päästyään  Egyptin  vaivasta  Israel  huusi:  // 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Sinä himottomuuden  aarre Titos,  pelasta  esirukouksillasi minut,  joka olen  hirveästi  joutunut  täysin 
lihan himojen valtaan ja turmeltunut hekumassa. 

Jumalallisen Hengen valitsemana Sinä tarjottiin Jumalalle jo äidin kapaloista asti  ja Sinä tulit miestä 
tuntemattoman Jumalansynnyttäjän salaisuuden tuntijaksi ja palvelijaksi. 

Imettyäsi  pidättyväisyyden  suloisuutta  Sinä,  isä,  hylkäsit  himojen  karvauden.  Sen  tähden  Sinä 
sulostutat meidän sielujamme enemmän kuin hunaja ja mehiläisvaha. 

Me  ylistämme  Sinua,  Jumalassa  autuas  Titos,  Paavalin  uutena  opetuslapsena,  sillä  Sinä  otit  hänen 
taistonsa esikuvaksesi ja sait hänen kanssansa seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Koko  luomakuntaa  korkeampana  Sinä,  ainoa  Jumalanäiti,  synnytit  viimeisinä  aikoina  isättä 
Jumalihmisen, Isästä äidittä syntyneen Sanan. 

3. veisu. Irmossi 

"Sinä,  Herra,  olet  luoksesi  kiiruhtavien  vahvistus  /  ja  pimeydessä  olevien  valkeus.  //  Sen  tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Kilvoituksen  tuoksuaineet  tekivät  Sinut,  pyhittäjä,  pyhityksen  mirhaksi,  hyväksi  tuoksuksi  meidän 
Jumalallemme. 

Kun Sinulla, pyhittäjä, oli aina aseenasi pidättyväisyys ja kilpenäsi rukous, Sinä sait voiton pimeyden 
ruhtinaista ja saatoit ne häpeään. 

Aseenasi Hengen laki Sinä sammutit viisaasti lihan lain ja toimit lain mukaisesti Herran palvelijana. 

Koko halusi ja mielesi Sinä, pyhittäjä, perustit Kristuksen rakkauteen ja ylenkatsoit maallista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Aina  minä  rukoilen,  oi  Valtiatar,  tee  rukouksillasi  minulle  tuomiopäivänä  armolliseksi  Sinusta 
syntynyt. 

Irmossi 

"Sinä,  Herra,  olet  luoksesi  kiiruhtavien  vahvistus  /  ja  pimeydessä  olevien  valkeus.  //  Sen  tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Katismatropari, 4.säv.



4 

Kyynelvesissä puun tavoin aina viljeltynä / Sinä, viisas, kannoit vanhurskauden runsasta hedelmää. / 
Sen  tähden  me  olemme  kokoontuneet  ansiosi  mukaisesti  kunnioittamaan  Sinua,  /  ihmeittentekijä 
Titos. // Pelasta meidät kaikki rukouksillasi. 

Toinen katismatropari, 4.säv. 

Viisas  pyhittäjä,  ihmeittentekijä  isämme,  /  Sinä  jätettyäsi  elämän  hämmingin  /  ja  vietettyäsi  koko 
elämäsi hiljaisuudessa // Sinä siirryit Jumalan tykö. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi puhdas Neitsyt, / ota vastaan meidän rukouksemme, / kun me turvaamme suojaasi, / äläkä lakkaa 
rukoilemasta ihmisiä rakastavaa, // että Hän pelastaisi palvelijasi. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään  Sinut,  Herra,  ristille  naulittuna  /  emosi  ja Äitisi  huusi  äidillisesti  valittaen:  //  Lapseni, 
veisuin ylistän sanomatonta armoasi. 

4. veisu. Irmossi 

"Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi // ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Sinä, autuas, syljit pois synnin koko mädännäisyyden ja haavoitit pahat henget kilvoituksen nuolilla. 

Sielusi puhtauden rakkauden haavoittamana Sinä, autuaaksi ylistettävä, seurasit hartaasti Kristusta ja 
astuit kunnian häähuoneeseen. 

Tuoksuvan  niityn  ja  hyveitten  elävän  paratiisin  tavoin  Sinä  kannat  pidättyväisyyden  kukkia  ja  niin 
ravitset niitä, jotka Sinua kunnioittavat. 

Saatuamme  Sinut  Mooseksen  ja  Daavidin  tavoin  kilvoituksen  lainantajaksi  ja  eksymättömän 
sävyisyyden kuvaksi me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin  me  ylistämme  Sinua,  nuhteeton,  kerubeja  ja  serafeja  korkeampana,  sillä  Sinä  kannoit 
lihallisesti sylissäsi Häntä, jotka kaikki pelkäävät. 

5. veisu. Irmossi 

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi  laskeutumaton Valkeus, / ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? / Kuule rukoukseni, käännytä minut // ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen." 

Troparit 

Sammutettuasi kaikki himot kilvoituksesi viileydellä ja sytytettyäsi rakkauden ja uskon suuren tulen 
Sinä, autuas Titos, tulit pidättyväisyyden lampuksi, himottomuuden valistukseksi ja päivän lapseksi.
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Jumalallisella viljelyllä Sinä, isä, kasvatit uskon rypäleen, kokosit sen kuurnaan, puristit kilvoituksen 
vaivoilla ja täytit pidättyväisyyden hengellisen maljan, joka ilahduttaa laumasi sydämet. 

Autuas  pyhittäjä,  urheasti  Sinä  kestit  pahojen  henkien  hyökkäykset  ja  iskut,  osoittauduit 
kärsivällisyyden  pylvääksi  tukien  laumaasi  jumalallisella  sauvalla  ja  raviten  sen  pidättyväisyyden 
laitumella ja vedellä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  saatuamme  Sinut  satamaksi,  muuriksi,  linnoitukseksi  ja  suojaksi  sekä  häpeään 
joutumattomaksi  pääsyksi  Valtakuntaan  me  rukoilemme,  että  Sinun  esirukoustesi  avulla  emme 
pettyisi toivossamme. 

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 

Sinä,  pyhittäjä,  hajotit  himojen  usvan  ja  synkeän  pimeyden  monissa  taistoissa  ja  vaaroissa  uskon 
tähden ja koitit päivän valkeutena polullasi. 

Sinä,  Jumalan  valitsema,  antauduit  kokonaan  Jumalalle  kilvoituksen  rakkaudessa,  jätit maailman  ja 
maailman hallitsijan ja saavutit ylimaailmallisen valtakunnan nautinnon. 

Sinä kokosit sieluusi armon jumalallisen rikkauden, nuhteettoman rukouksen, puhtauden, siveyden ja 
kestävän valvomisen, jotka totisesti osoittivat Sinut meidän Jumalamme huoneeksi. 

Sinä, viisas,  sivuutit  alhaisen halvan aineen,  siivitit mielesi aineettomalla  rukouksella ja osoittauduit 
täydellisen elämäsi kautta ylhäisen päämäärän perilliseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun  kohdussasi  sikisi  totisesti  Jumalan  Sana  ja  yliluonnollisesti  Sinä,  Neitsyt,  synnytit  Hänet. 
Rukoile, että Hän armahtaisi ja lunastaisi vaaroista kaikki palvelijasi. 

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." 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 2:sena päivänä pyhittäjäisämme Titoksen muisto.
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Säkeitä 

Mitä nyt, Titos? Jätätkö elämän? Lähden siirtyäkseni Herran kunniaan. 

Toisena enkelit ottivat Titoksen elämästä. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien ja todellisten veljesten Amfianoksen ja Edesioksen muisto. 

Säkeitä 

Amfianos, kun Sinut upotetaan veljesi kanssa, sano: Pukeudun meren veteen. 

Samana päivänä pyhän neitsytmarttyyri Teodoran muisto. 

Säkeitä 

Puhtaana ja kauniina Teodora kannettiin otollisena lahjana Herralle. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Polykarpoksen muisto. 

Säkeitä 

Herran viinipuun tavoin leikattu Polykarpos kantaa sitäkin runsaamman hedelmän Kristukselle. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Juudeasta kerran Babyloniaan  joutuneet nuorukaiset  / polkivat pätsin  liekit maahan Kolminaisuus 
uskon voimalla ja veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Synnissä kastumatta Sinä, isä, osoittauduit pidättyväisyyden virraksi, joka upottaa meidän himomme 
ja pesee niiden saastan, jotka uskolla huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Ollessasi  nyt  aineettomien  kuorojen  seurassa  ja  loputtomasti  nauttiessasi  ylhäisen  valtakunnan 
kirkkaudesta Sinä kaitset niitä, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä,  isä,  pysyit  vakaana  uskon  tunnustamisessa,  sillä  Sinä  kuvasit  ja  maalasit  Kristuksen  lihassa, 
kumarsit Häntä ja huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Kantaen  ruumissasi  Jeesus Herran  haavoja  Sinä,  isä,  parannat minutkin,  joka  olet  Beliarin  nuolien 
haavoittama, kun minä huudan: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Luonnon  ja  ymmärryksen  ylittäen  Sinä  kannoit  kaikkien  Herran  ja  ravitsit  rinnoillasi  Häntä,  joka 
kattaa kaikille pöydän ajallaan. Oi hyvä, rukoile Häntä hartaasti meidän puolestamme. 

8. veisu. Irmossi
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"Veisuin  kiittäkää  taivasten  Kuningasta,  /  jota  enkelten  sotavoimat  ylistävät,  //  ja  suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Isä Titos, saatuamme Sinut totisesti eläväksi pylvääksi ja pidättyväisyyden kuvaksi me kunnioitamme 
muistoasi iankaikkisesti. 

Munkkien  paljous  iloitsee  ja  pyhittäjien  ja  vanhurskasten  joukko  karkeloi,  sillä  ansiosi  mukaisesti 
Sinä sait seppeleen heidän kanssansa. 

Hyveitten  kaunistamana Sinut  kutsuttiin  sanomattoman kunnian häähuoneeseen  ja  siellä Sinä  laulat 
veisua Kristukselle iankaikkisesti. 

Kaunistuksenasi papin viitta Sinä toimitit verettömiä uhreja ja Sinut kannettiin Jumalalle uhrilahjaksi 
iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan  Äiti,  puhdas  Neitsyt,  Sinun  kohdussasi  sikisi  Hän,  joka  oli  ennen  Sinua,  ja  Sinä  synnytit 
selittämättömästi Kristus Kuninkaan. 

Irmossi 

"Veisuin  kiittäkää  taivasten  Kuningasta,  /  jota  enkelten  sotavoimat  ylistävät,  //  ja  suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi 

"Ihmiset,  suuresti kunnioittakaamme /  ja veisuin ylistäkäämme puhdasta Jumalansynnyttäjää,  //  joka 
palamatta otti kohtuunsa Jumaluuden tulen!" 

Troparit 

Jumala  osoitti  Sinut,  autuas,  himoissa  sairastavien  parannukseksi  ja  pahojen  henkien  torjujaksi  ja 
karkottajaksi. Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Sinä, isä, jätit maan turmion asuinsijana ja asetuit asumaan sävyisten maahan. Heidän kanssansa Sinä 
nyt riemuitset nauttien jumalallisia hyvyyksiä. 

Kun  meillä  on  Sinut  uskon  varmana  ohjeena  ja  Sinun  vaivannäkösi  totisena  esikuvana 
pidättyväisyydessä, me ylistämme veisuin Luojaa. 

Tänään on juhlapäivä, sillä Titos kutsuu munkkien laumoja karkeloon ja yhteiselle aterialle syömään 
tahrattoman elämän ruokaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton,  Hän,  joka  asusti  Sinussa,  syntyi  kukistamaan  esiisiä  kavalasti  pettäneen  ja  pelasti 
kaikki meidät.
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Irmossi 

"Ihmiset,  suuresti kunnioittakaamme /  ja veisuin ylistäkäämme puhdasta Jumalansynnyttäjää,  //  joka 
palamatta otti kohtuunsa Jumaluuden tulen!" 

Vuorosävelmän  mukainen  valovirrelmä,  päivän  stikiira  virrelmästikiiroissa,  palveluksen 
loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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