
Helmikuun 25. 
Pyhien joukkoon luetun isämme 
Tarasioksen, Konstantinopolin 

arkkipiispan, muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Pitäen kuolemaa parempana kuin elämää | Sinä, autuas, käskit kumartaa Kristuksen ja kaikkien 
pyhien kuvaa. | Niin tulivat Daavidin sanojen mukaisesti tukituiksi harhaoppisten suut, || jotka 
puhuvat suurta vääryyttä Jumalaa vastaan. 

Autuas, Jumalassa viisas pyhittäjä, | Sinä karistit pois rahanhimon taudin ja hankit ylhäisen 
valtakunnan aarteen. | Sen tähden Sinun jäännöstesi arkku jakaa jumalallisesti parannuksia niille, || 
jotka uskolla sitä lähestyvät. 

Vaeltaen Herran käskyjen mukaisesti | Sinä, autuas isä Tarasios, | osoittauduit laumasi esikuvaksi, | 
ja niin Sinun opetuksesi suojelevat meitä nytkin. | Mutta älä lakkaa rukoilemasta meidän 
puolestamme, || jotka vietämme kirkasta muistojuhlaasi. 

Kunnioittakaamme nyt ansion mukaisesti viisasta esipaimenta Tarasiosta, | totista piispaa ja 
Kristukselta Hengen armon saanutta Hänen palveluksensa toimittajaa, | sillä koska hänellä on 
uskallus Jumalan edessä, || hän rukoilee meille pelastusta.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Alati minä kiiruhdan Sinun armoosi, | joka päivä turvaan Sinun laupeuteesi, | veisuin minä ylistän  
ja hämmästyn | Sinun Poikasi suurta kärsivällisyyttä, | jota Hän osoittaa kaikkia pahoja tekojani 
kohtaan, || oi Jumalan Morsian.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun nuhteeton Äiti näki Karitsansa ristille ylennettynä, | hän huusi valittaen: Oi suloisin lapseni, | 
mikä on tämä uusi ja ihmeellinen näky? | Kuinka Sinut, joka pidät kaikkea kädessäsi, || on 
lihallisesti naulittu puulle?

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen luemme kanonin, jonka akrostikon on: Iloiten ylistän suurta 
Tarasiosta. Ja Jumalansynnyttäjän tropareissa: Georgioksen (runo). 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen ihmeillensä 

Troparit 

Hengen armon joet virtaavat tänään, Kristuksen piispan muistopäivänä, kastelevat uskovaisten 
mielet ja pesevät pois sielujen himot ja saastan.
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Ylhäältä Sinä, Tarasios, sait pappeuden vaatteen, jonka kirkastit hyveillä, ja Sinä osoittauduit 
säteileväksi valaisimeksi pappien joukossa toimittaessasi Hengessä papillista palvelusta 
Kristukselle. 

Sinä, Tarasios, vahvistit ihmisten järkkyneen mielen oikean uskon järkkymättömälle kalliolle, 
järkytit eksytyksen perustuksia ja hajotit harhaoppien tukikohdat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Morsian, Sinusta sanomattomasti syntynyt täytti hengellisellä tyyneydellä luomakunnan, 
tyynnytti eksytyksen aallokon ja ohjasi meidät taivaalliseen satamaan. 

3. veisu. Irmossi

Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja jumalallisessa kunniassasi || tee heidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet. 

Troparit 

Viisas Tarasios, Sinä sukelsit Jumalan innoittaman Kirjoituksen syvyyteen ja nostit sieltä 
kallisarvoisen helmen. Sen Sinä annoit laumallesi jumalalliseksi rikkaudeksi. 

Kyynelvirroin Sinä, pyhittäjä, sammutit lihan hekumain tulen ja sytyt sielusi puhtauden ja 
hyväntekeväisyyden öljyn kirkastaman lampun. 

Autuas, viisas Tarasios, jumalallisten oppien sauvalla Sinä karkotit pedot Kristuksen lauman 
kimpusta ja säilytit sen vahingoittumattomana, ja nyt se ylistää Sinua, esipaimentaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Luoja on antanut Sinut, Neitsyt, ihmisille maasta johtaviksi portaiksi, ja nostaa Sinun rukoustesi 
tähden alimmasta ahdistuksesta ja turmiosta turmeluksettomaan elämään ne, jotka veisaavat 
ylistystäsi. 

Katismatropari, 8.säv. 

Tultuasi lihan himojen hallitsijaksi Sinut voideltiin jumalalliseksi piispaksi. | Sinä, Jumalan 
innoittama, paimensit oikeauskoisesti kaupunkien kuningatarta | ja karkotit harhaoppisen pedot 
selvittämällä puhtaitten kuvien kumartamisen. | Sen tähden Sinä, piispa, Tarasios, saitkin periä 
ansiosi mukaisesti, loppusi jälkeen, loputtoman armon. | Sen tähden me huudamme Sinulle: Rukoile  
Kristus Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää 
muistojuhlaasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Me, ihmisten kaikki sukupolvet, ylistämme autuaaksi Sinua, Neitsyttä, | joka naisten joukosta 
ainoana synnytit siemenettä Jumalan lihaan. | Sinussa asusti jumaluuden tuli, ja Sinä imetit Luojaa ja 
Herraa pienokaisena. | Sen tähden enkelit ja ihmissuku oikein ylistävät pyhää synnytystäsi, | ja 
yhteen ääneen me huudamme Sinulle: Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, || jotka oikein ylistämme veisuin Sinun kunniaasi, oi puhdas.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni ristiinnaulitse-
misesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon  syvyys ja hyvyyden 
lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla kumarramme Sinun 
jumalallisia kärsimyksiäsi!

4. veisu. Irmossi

Profeetta Habakuk | katsellessaan hengessään Jumalan käsittämätöntä päätöstä | Sinun, kaikkein  
Korkeimman, lihaksitulemisesta Neitseestä || huudahti: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Troparit 

Sinä, Tarasios, tarjosit sielullista leipää ja ravitsit jumalallisin sanoin nälkäisiä. Sinä katoit itsesi 
ehtymätöntä ravintoa kantavaksi pöydäksi tarpeessa oleville. 

Viisas isä Tarasios, Sinä poistit mielen silmät peittävän mudan valppailla rukouksillasi ja saavutit 
Jumalan hengellisen näkemisen. 

Viisas isä, Sinun opetustesi voima järkytti harhaoppien vuoret, jumalattomuuden kalliot sortuivat ja 
kirkon perustuksen tulivat järkkymättömiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kuolevaisten luonto, joka aiemmin oli heikentynyt rikkomuksen kautta, pukeutuu voimaan sinun 
synnytyksesi kautta, oi puhdas, ja vihollisen hirmuvallan voima on lopullisesti heikentynyt.

5. veisu. Irmossi

Kaikki hämmästyivät Sinun jumalallista kunniaasi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, | kannoit 
povessasi yli kaiken olevan Jumalan | ja synnytit iankaikkisen Pojan | ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, || 
jotka Sinulle ylistystä veisaavat. 

Troparit 

Sinä, Tarasios, johdatit laumasi sanan torvella jumalisuuden niityille ja jumalallisen tiedon veden 
ääreen Kristuksen kartanoille. Esirukouksillasi Sinä säilytit sen vahingoittumattomana. 

Sinä, Tarasios, nousit hyveitten vaunuihin ja nousit niissä näkemisen korkeuteen. Sinä sait nähdä 
mielesi silmin Herrasi ihanuuden ja nauttia siitä mielessäsi. 

Kun Sinulla, piispa, oli armon ehtymätön virta, Sinä vuodatit tarvitseville hyväntekeväisyyden 
ikuisia lähteitä. Sen tähden on Kristus saattanut Sinut asumaan iäisen elämän vetten ääreen 
nautintoon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Alkuperäisen kauneutensa, ihanuutensa ja kuvan kaltaisuutensa synnin takia riisunut ihmissuku 
pukeutui niihin Sinun synnytyksesi kautta, oi puhdas ja jumalallinen. 
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6. veisu. Irmossi

Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta. 

Troparit 

Sinä, Jumalassa viisas pyhittäjä, poistit harhaoppien sydämiä kattavan tietämättömyyden peitteen ja 
ilmoitit kaikille oppien totisen tiedon. 

Tulisilla sanoillasi Sinä, piispa, poltit harhaoppisten ohdakkeisen parjauksen ja levitit maan ääriin 
oikeitten oppiesi valistuksen. 

Vyöttäytyneen Jumalan voimaan Sinä, salaisuuksien palvelija, katkoit oppiesi miekalla valheen 
päät ja julistit totuutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, suo meidän nähdä mielemme silmin hengellinen kunniasi, kun me 
kumarramme turmeluksettoman synnytyksesi puhtaita kuvauksia. 

Kontakki, 4.säv. 

Suuren auringon lailla | Sinä valistat alati maailman täyteyden | oppien ja ihmeitten kirkkaudella, | 
oi taivaallisten salaisuuksien tuntija, || autuas Tarasios.

Iikossi 

Vapahtajani Kristus, | kirkasta armosi valkeudella rikkomusten pimeyden synkistämä sieluni, | 
puhdista pahojen muistojeni hämäryys | ja lahjoita minulle hyvään pyrkivä ajatus, | niin että 
kykenisin arvon mukaisesti veisuin ylistämään piispaasi | ja kertomaan hänen elämästään, | 
loistavista teoistaan, | jumalallista uskostaan ja kiihkosta, | jota hän osoitti kirkon tähden. | Nyt 
kirkko huutaa velvollisuutensa mukaisesti ylistäen: || Oi taivaallisten salaisuuksien tuntija, autuas 
Tarasios.

Synaksario 

Saman kuun 25:ntenä päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Tarasiosta, 
Konstantinopolin arkkipiispaa. 

Säkeitä 

Aalloton satama otti vastaan maailman hämmingistä ja kuohuista pelastuneen Tarasioksen. 

Kahdentenakymmenentenä viidentenä Tarasios lennähti kuohuista. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Aleksandroksen. 

Säkeitä 

Auringon kehrä näki, kuinka Aleksandros surmattiin kunnian Auringon Kristuksen tähden. 
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Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Reginosta, Skopeloksen piispaa.

Säkeitä

Sinä, Reginos, pysyit alttiudessasi järkkymättömänä, vaikka monet miekat Sinua hirveästi 
löivätkin. 

Samana päivän pyhä Antonios kuoli tulessa. 

Säkeitä 

Kun eksyneet panivat Antonioksen tulee, he paistoivat Herralle maukkaan leivän.

Samana päivänä Kristuksen tähden houkka, pyhä Theodoros, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Daavidin tavoin Sinä, autuas, vapaaehtoisesti teeskentelit järjetöntä ja Akisin sijasta pakenit 
elämää.  

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Markelloksen, Kyproksen Apameian piispan.

Säkeitä 

Kurkustasi Sinä, Markellos, vuodatat jumalalle lämpimällä rakkaudella lämpimiä veripisaroita.

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen 

7. veisu. Irmossi

Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala. 

Troparit 

Isä, Sinä olet sekoittanut tiedon hengellisen juoman armon täyttämissä opetustesi maljoissa kaikille, 
jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, isien Herra ja Jumala! 

Sinä, Tarasios, hajotit opetustesi henkäyksellä harhaoppien pilvet Kristuksen kirkosta ja kirkastit 
sen oikean uskon valkeudella, ja se huutaa valkeuden Antajalle: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Sinä, viisas Tarasios, sait Jumalalta ottaa vastaan ehtymättömän armon ja jaoit runsaasta sielun ja 
ruumiitten ravintoa puutteessa oleville. Sen tähden me uskovaiset ylistämme Sinut ravinnon 
runsaana jakajana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumaluutensa luonnon mukaisesti rajoittumaton ja kuvaamaton Jumalan Sana syntyi lihaan Sinusta, 
puhdas ja viaton, ja tultuaan selvästi ihmiseksi on lähestyttävä ja kuvattava.
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8. veisu. Irmossi

Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, 
veisatenylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Troparit 

Pidättyväisyyden tuskin Sinä, Tarasios, jätit lihan koko maallisuuden ja vietit maan päällä enkelten 
vertaista elämää. Sen tähden ruumiittomien kuorot ovat ottaneet Sinut vastaan huutamaan 
lakkaamatta Luojalle: Sinua me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

Sinä, piispa, kastelit koko Kristuksen kirkon oppien vedellä ja viljelit siinä moninkertaisiksi Pyhän 
Hengen siemenet. Sen tähden se hedelmää kantaen huutaa: Sinua, Kristus, me korkeasti ylistämme 
kaikkina aikoina. 

Lohduttajan hengellinen mirha voiteli Sinut, isä Tarasios, papiksi ja Sinä kaunistit papilliset 
vaatteesi hyveitten kirkkailla väreillä. Sen tähden Sinä toimitit papillista palvelusta huutaen: Sinua, 
Kristus, me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Yksin oman ihmisrakkautensa, laupeutensa ja hyvyytensä vaatimuksesta Isän kanssa yhdessä 
hallitseva Sana syntyi lihallisesti Sinusta, Jumalan armoittama, ylentääkseen maahan painuneen 
ihmisluonnon taivaisiin ainoana Hyväntekijänä. 

9. veisu. Irmossi

Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas 
Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!

Troparit 

Hyveitten ja uskon elävänä kuvana ja tauluna Sinä, viisas Tarasios, huudat lakkaamatta teoin ja 
sanoin innostaen kaikkia uskovaisia seuraamaan esimerkkiäsi. Sen tähden nähdessämme Sinut 
kuolemattomassa muistossa me ylistämme Sinua. 

Rikkautenasi totinen tieto Sinä, pyhittäjäisä Tarasios, riisuit tottelemattomilta valheellisen tiedon ja 
osoitit heidät varattomiksi ja köyhiksi. Sen tähden me uskovaiset ylistämme Sinua ansiosi 
mukaisesti totuuden saarnaajana. 

Kohottaen kätesi ja silmäsi Jumalan puoleen Sinä, isä Tarasios, kukistit hengelliset, näkymättömät 
ja vihamieliset viholliset, sait voiton harhaoppien joukoista ja johdatit Kristuksen lauman 
vahingoittumattomana oikean uskon maahan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, hajota himojen ja ahdistusten pilvet ja suo riemusi ja hyvän mielesi valkeuden säteillä 
meille. Rukoile, että valkeuden antaja Kristus valistaisi rauhalla kaikki, jotka veisuin Sinua  
ylistävät, ja pelasta meidät jumalallisella suojeluksellasi. 
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Eksapostilario, 2.säv. 

Armolahjojesi jumaloittavalla valkeudella | Sinä, viisas jumalallinen julistaja, isä Tarasios, | 
kirkastat Kristuksen kirkon, | sillä Sinä, piispa, alistit huonomman paremmalle, | osoittauduit 
kolmivaloisen Jumalan jumalalliseksi kuvastimeksi || ja säteilläsi Sinä valistat koko maailman.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Sinuun, Valtiatar Neitsyt, | minä olen keskittänyt mieleni, tahtoni, | ymmärrykseni, järkeni, 
sydämeni, ruumiini, | sieluni ja kaikki jumalallisen voiman liikkeet. | Varjele ja suojele minua 
näkymättömiltä ja näkyväisiltä vihollisilta | ja päästä minut syntieni velasta, || sillä Jumalan Äitinä 
Sinä saat kaiken, mitä haluat.

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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