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Huhtikuun 7. 
Pyhän marttyyri Kalliopioksen muisto 
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(Huomaa, että erikseen on kirjoitettu pyhittäjäisämme Georgioksen palvelus, jota voidaan haluttaessa 
käyttää tämän sijasta.) 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Kunniakas, voittoisa marttyyri, / Kristus Jumalan tähden Sinä kestit vakaasti tuskallisia kidutuksia ja 
ruumiin  silpomisen,  /  iloiten  Sinä  kävit  läpi  taistosi  ja  sait  kunnian  seppeleet,  /  ja  nyt  Sinä  anot 
laupeutta ja armoa kaikille, // jotka uskolla viettävät hartaasti jumalallista muistojuhlaasi. 

Ihailtava,  autuas,  voittoisa  marttyyri,  /  ristiinnaulittuna  ristin  kärsineen  Kristuksen  tähden  /  Sinä 
kuulit  taivaasta  Kaikkivaltiaan  Jumalan  kalliin  äänen,  /  joka  kutsui  Sinua  sikäläisiin  asumuksiin.  / 
Niihin päästyäsi Sinä sait voittajana palkinnon. // Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Palaen  jumalallista  rakkautta  Sinä,  taistelija,  /  kestit  kärsivällisesti  pyhää  ruumistasi  syövän  tulen 
Hengen  virvoittamana.  /  Niin  Sinä  osoittauduit  kirkkaaksi  lampuksi,  /  joka  hävitti  kaiken 
monijumalaisen  eksytyksen.  /  Sen  tähden me  kaikki  vietämme  tänään  velvollisuutemme mukaisesti 
pyhää muistojuhlaa // ja ylistämme Sinua autuaaksi. 

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

Oi  puhdas Valtiatar,  /  joka  synnytit  laskemattoman valkeuden,  /  valista  nyt  kirkkaudellasi minut,  / 
joka  olen  epävakaan mielen  pimentämä,  / merkitse minut  valkeudellasi,  /  niin  etteivät  sudet minua 
vaanisi, // kun Sinä minua suojaat ja ohjaat turvallisesti jumalallisella polulla. 

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? 

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi,  oi Herra,  /  on  kärsimyksissään  saanut Sinulta, meidän  Jumalaltamme,  kuihtumattoman 
voittoseppeleen,  /  sillä  omistaen  Sinun  antamasi  voiman  /  hän  voitti  julmat  vaivaajat  ja  kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. // Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukainen alku. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on. Ylistän Kalliopioksen hyviä tuskia. Josefin runo. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 

"Kuljettuaan  veden  yli  kuin  kuivaa  maata  /  ja  päästyään  Egyptin  vaivasta  Israel  huusi:  // 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!"
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Troparit 

Käytyäsi  hyvin  läpi  taiston  ja  uskon  säilytettyäsi  Sinä,  voittoisa marttyyri,  sait  voiton  seppeleen  ja 
seisot nyt iloiten Jumalan edessä. 

Viisas  Kalliopios,  Sinä  kasvoit  pyhästä  juuresta  ikivihreänä  oksana  ja  ravitset  marttyyriuden 
hedelmällisyydellä kaikki niiden sydämet, jotka Sinua kunnioittavat. 

Kirkastettuasi  sydämesi  silmät  kirjoitusten  tutkiskelulla  ja  jatkuvalla  opiskelulla  sinä,  Kalliopios, 
kestit miehuullisin mielin marttyyrien taistot. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, oi Jumalan Äiti, tuli selittämättä ruumiilliseksi Hän, joka on kaiken luonut viittauksellaan ja 
seppelöinyt taistelijan. Hänen kanssaan me uskolla aina ylistämme Sinua autuaaksi. 

3. veisu. Irmossi 

"Taivaan  avaruuden  Luoja  /  ja  seurakunnan  Rakentaja!  /  Vahvista  minua  rakkaudessasi  /    Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Miehuullisesti  asettuen  vainooja  vastaan  Sinä,  marttyyri,  kestit  yliluonnollisesti  moninaiset  taistot. 
Niin Sinä, kunniakas saavutit taivaallisen tyvenen purjehdittuasi Hengen tuulessa. 

Vakain mielin  kohdattuasi  kidutukset  Sinä,  autuas,  osoittauduit  urheaksi  soturiksi  ja  erinomaiseksi 
voittajaksi, sillä lyötynä ja teilattuna Sinä kukistit eksytyksen koko korskeuden. 

Marttyyri Kalliopios, puulle sidottuna, ruumiisi haavojen uuvuttamana ja haavojen ihanuudesta iloiten 
Sinä tuhosit vihollisen ylvästelen röyhkeyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhä Neitsyt, Sinä  taistelijoitten kerskaus  ja pyhitettyjen apostolien  julistus, pelasta esirukouksillasi 
kaikesta ahdistuksesta meidät, riemuisin kiitoksin veisaamme ylistystäsi. 

Irmossi 

"Taivaan  avaruuden  Luoja  /  ja  seurakunnan  Rakentaja!  /  Vahvista  minua  rakkaudessasi  /    Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 4.säv. 

Viisas  taistelija,  /  ristille  ylennettynä  Sinä  vakain  mielin  kuvasit  hyvin  Kristuksen  pelastavaa 
kärsimystä. / Sen tähden me vietämme uskolla valoisaa, pyhää muistoasi anoen, / että saisimme Sinun 
kauttasi // rikkomusten armahduksen ja suuren armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv.
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Valtiatar,  kuule,  kun  palvelijasi  tuskainen  sielu  huutaa  /  ja  anna  minulle  entisten  pahojen  tekojen 
päästö,  / sillä Sinua minä kutsun avuksi öin ja päivin.  / Oi Jumalansynnyttäjä, päästä minut helvetin 
tulesta // ja saata minut Poikasi ja Jumalan oikealle puolelle. 

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. 

4. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Marttyyri  Kalliopios,  Sinä  osoittauduit  urheaksi  taistelijaksi  kilpakentällä  kukistaessasi  eksytyksen 
linnoituksen. 

Marttyyri  Kalliopios,  Sinut  kannettiin  kokonaisuhrina  uhratulle  Sanalla  täynnä  puhtaitten  tuskiesi 
hyvää tuoksua. 

Marttyyri Kalliopios, sietämättömien tuskien kuolettama lihasi tuotti Sinulle elämän korkeudessa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hedelmällisen viinipuun tavoin Sinä, nuhteeton, kasvatit rypäleen, ja se vuodattaa jumalallista mehua 
aina niille, jotka ylistävät Sinua autuaaksi. 

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 

Tuskien kirkastaman Sinut, marttyyri, pantiin teiliin ja tulisoihtujen polttamana Sinä, voittoisa, viisas 
Kalliopios, sait Jumalalta taivaallisen virvoituksen paikalle tulleitten enkeleitten välityksellä. 

Marttyyri Kalliopios, rikolliset halvaantuivat Lunastajamme näkymättömän voiman edessä, kun Sinua 
kidutettaessa tuli sammui etkä Sinä palanut kaikkivaltiaan viittauksesta. 

Kidutusten  kirkastamana Sinä  säteilit  kuin  kulta  pätsissä  ja Kristuksen  käskyjen  puhtaana vartijana 
Sinut heitettiin vankilaan, mutta jumalallisilla kahleillasi Sinä teit lopun monijumalisesta pauhusta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton Neitsyt,  Sinun  kauttasi  esiisien  lankeemuksesta  vapautuneina me huudamme Sinulle 
ylienkeli  Gabrielin  kanssa:  Iloitse,  sinä  kaikkien  syntisten  ainoa  pelastus!  Iloitse,  sinä  kaikkien 
marttyyrien vahvistus!
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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 

Nähdessään  Sinut,  viisas,  haavojen  kaunistamana  synnyttäjäsi  ylisti  Jumalaa  täynnä  iloa  syleillen  ja 
suudellen Sinua puhtaasti. 

Sinulle,  pyhä,  ilmestyi  suljetussa  vankilassa  laskematon  valkeus  ja  ääni  tuli  taivaasta  rohkaisemaan 
Sinua ja kertomaan pyhistä taistoistasi. 

Sinä,  paljon  taistellut marttyyri Kalliopios,  osoittauduit  hengelliseksi  paratiisiksi,  jonka keskellä  on 
elämän puu Kristus. Hän siirsi Sinut asumaan iankaikkiseen lepoon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, paranna minun sieluni mittaamattomat rikkomukset ja valista minun kaikkien rikkomusten 
aina pimentämä mieleni kiittämään ja ylistämään velvollisuuteni mukaisesti Sinua autuaaksi. 

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 7:ntenä päivänä pyhän marttyyri Kalliopioksen muisto. 

Säkeitä 

Puulle ylösalaisin naulattu Kalliopios ylisti suoraan naulattua Sanaa. 

Seitsemäntenä Kalliopios saavutti ikuisen elämän. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Georgiosta, Mytilenen piispaa. 

Säkeitä 

Kuoltuasikin Sinä, Georgios, olet niin kuin eläessäsikin Mytilenen puolustaja. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Rufinos Diakonia. 

Säkeitä
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Teuraslampaaksi katsottu Rufinos teurasti vanhan suden, perkeleen. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Akylina kuoli kädet selän taakse sidottuina ja vatsa poltettuna. 

Säkeitä 

Pantuaan vartaaseen kädet selän taakse sidotun Akylinan he polttivat häntä edestä päin. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä kahtasataa marttyyria, jotka miekka surmasi Sinopessa. 

Säkeitä 

Miekka  surmasi  kymmenen  kahdenkymmenen  miehen  joukkoa,  joiden  mieli  ja  sydän  olivat 
miehuulliset. 

Pyhiesi esirukousten 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 

Osoittamatta  järjetöntä  kunnioitusta  epäjumalille  Sinä,  kunniakas  Kalliopios,  kestit  miehuullisesti 
tulen rangaistuksen ja huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Ylväin  mielin,  esikuvanasi  ristille  ylennetty,  Sinä,  marttyyri,  nousit  ristille,  tahtosi  mukaisesti 
ylösalaisin, ja niin matkasit iloiten taivaaseen rukoilemaan meidän puolestamme. 

Kestettyäsi  moninaisia  kidutuksia  urhein  mielin  Sinä,  marttyyri  Kalliopios,  sait  monia  hyvyyksiä 
korkeudessa huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  Sinun  puhtaan  kohtusi  hedelmä  elävöitti meidät,  hedelmän kuolettamat.  Sen 
tähden me  ylistämme  velvollisuutemme mukaisesti  Sinua  veisuin  ja  huudamme: Kiitetty  olet  Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Irmossi 

"Kaldealaisten  hirmuvaltias  seitsenkertaisesti  kuumensi  vihan  vimmassa  hurskaille  nuorukaisille 
pätsin,  /  mutta  kun  näki  heidät  korkeimman  voiman  pelastamina,  /  niin  hän  huusi  heille:  / 
Nuorukaiset,  kiittäkää  Luojaa  ja  Lunastajaamme,  /  papit,  veisatkaa,  //  ihmiset,  ylistäkää  Häntä 
kaikkina aikoina." 

Troparit 

Jumalassa  viisas  taistelija, marttyyri Kalliopios,  Jumalan  lain  takia  surmattuna Sinä välit  rikollisten 
kaiken  kavaluuden,  ja  kalliin  kärsimyksesi  aikana  Kristus  antoi  Sinulle,  oman  tahtosi  mukaisesti
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ylösalaisin  ristiinnaulitulle,  kunnian  kutsuen Sinut  jumalalliseen  lepoon  ja  lukien Sinut  jumalallisten 
ruumiittomien voimien joukkoon. 

Koitettuasi kirkkaana kuin aurinko Sinä, maineikas, valaiset aina taivaan alla olevia taistojesi sätein ja 
innostutat kaikki nyt viettämään valoisaa muistoasi ja huutamaan: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti 
ylistäkää Herraa kaikkina aikoina. 

Sinä, marttyyritaistelija, osoitit  taistojesi aikana verratonta kestoa ja ihailtavaa kärsivällisyyttä ja nyt 
Sinut on luettu enkelijoukkoihin. Heidän kanssaan Sinä veisaat kunniakkaasti: Nuorukaiset, kiittäkää, 
papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  puhdas  Neitsyt,  synnytit  ruumiillisena  ja  kannoit  sylissäsi  Jeesus  Herraa,  joka  kantaa  kaiken 
kaikkivoimallisella  viittauksellaan.  Sen  tähden  me  ylistämme  Sinua  veisuin  Jumalan  Äitinä  ja 
huudamme kiittäen: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Kaldealaisten  hirmuvaltias  seitsenkertaisesti  kuumensi  vihan  vimmassa  hurskaille  nuorukaisille 
pätsin,  /  mutta  kun  näki  heidät  korkeimman  voiman  pelastamina,  /  niin  hän  huusi  heille:  / 
Nuorukaiset,  kiittäkää  Luojaa  ja  Lunastajaamme,  /  papit,  veisatkaa,  //  ihmiset,  ylistäkää  Häntä 
kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa / ja että 
Sinun  povesi  tuli  taivasta  avarammaksi.  //  Sen  tähden  Sinua,  oi  Jumalansynnyttäjä,  enkelein  ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Pyhän Hengen purjeen lennättämänä Sinun sielusi, oi autuas, kulki halki kidutusten hirveän meren ja 
saavutti taivaan sataman hukutettuaan riemulla eksyttäjän kavalat joukot jumalalliseen veritulvaasi. 

Ihanana  nuorukaisena  Sinä,  voittoisa  marttyyri  Kalliopios,  säteilet  taistojen  kauneutta  aurinkoa 
kirkkaammin  ja valistat uskovaisten sielut, kun me rakkaudella vietämme totisesti pyhää ja valoisaa 
juhlaasi. 

Kokoontukaamme  hengelliseen  kuoroon  ilolla  ylistämään  vahvaa  taistelijaa  Kalliopiosta  ja 
nauttimaan tänään hänen tuskistaan, jotka hän kesti Kristuksen tähden urheasti taistelleen ja tuhoten 
jumalattoman monijumalisuuden. 

Sinun  arkustasi  vuotaa  elämän mirhaa  ja  kumpuaa  veden  tavoin  ihmeitä. Alati  sitä  ympäröiden  ja 
rakkaudella  tervehtien  uskovaiset  ammentavat  pyhitystä  ja  valistusta  ja  ylistävät  pyhää  muistoasi, 
Herran marttyyri Kalliopios. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, karkota salaisilla valosäteilläsi mieleni pimeys, tyynnytä ajatusteni hirveä aallokko ja 
ohjaa minut tyveneen satamaan, että uskolla ylistäen autuaaksi Sinua, kaikkien ainoaa pelastusta.
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Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa / ja että 
Sinun  povesi  tuli  taivasta  avarammaksi.  //  Sen  tähden  Sinua,  oi  Jumalansynnyttäjä,  enkelein  ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Vuorosävelmän mukainen valovirrelmä. 

Päivän stikiira ja marttyyristikiira tavan mukaisesti. Siteen 1. hetki, ja päätös. 
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