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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Jumalassa viisas isä Gerasimos, / uskon kautta Sinä siivitit mielesi nousemaan Jumalaa kohti, / Sinä 
inhosit  maailman  hämminkiä,  /  otit  ristisi  ja  seurasit  kaiken  Kaitsijaa  /  tehden  kilvoituksella 
kurittoman ruumiin palvelijaksesi // jumalallisena Hengen voimalla. 

Pyhittäjäisä Gerasimos, / eläen aina erämaissa,  luolissa ja vuorilla / Sinä etsit uskolla Jumalaa /  ja 
halusi mukaisesti  löysit Hänet  / vakaan sielusi vahvistamana alati pyrkien hyvään nousemiseen.  // 
Sinä johdatit Kristuksen tykö yksineläjien pelastuneet joukot. 

Koko elämäsi Sinä, Jumalan autuuttama, / vietit suuressa hiljaisuudessa, murheessa ja kyynelissä. / 
Uskon  kautta  Sinusta  tuli  yksineläjien  harjoittaja  /  koristuksenasi  omaisuudettomuus  ja 
kaunistuksenasi pidättyväisyys. / Sinä elit maan päällä kuin vieras muukalainen. // Sen tähden Sinä 
saavutitkin hyvyyksien nautinnon. 

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

Sinua, puhdas, me  rukoilemme, meidän  suojelustamme.  / Älä päästä ahdistusten valtaan  joutumia 
palvelijoitasi  tyystin  tuhoutumaan,  /  vaan  kiiruhda  pelastamaan  meidät  uhkaavasta  vihasta  ja 
ahdistuksesta,  /  oi  Jumalan  kirkastama  puhdas  Jumalansynnyttäjä,  //  sillä  Sinä  olet  meidän 
muurimme ja vastustamaton auttajamme. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Lapseni,  aurinko  mustui  ja  kuu  kietoi  valonsa  pimeään  vaippaan,  /  maa  järkkyi  ja  temppelisi 
esirippu repesi.  / Lapseni, kuinka ei minun sisintäni  ja  silmiäni raastaisi? / Minä raavin kasvojani 
nähdessäni, // kuinka Sinä, suloinen Vapahtajani, kuolet epäoikeudenmukaisesti. 

Ehtoopalveluksen loppuosa järjestyksen mukaisesti. 

Tropari, 1.säv. 

Sinä, oi jumalankantaja isämme Gerasimos, / tulit erämaan asukkaaksi, / ruumiilliseksi enkeliksi / ja 
ihmeiden tekijäksi: / saatuasi paastolla, valvomisella ja rukouksilla taivaalliset lahjat / Sinä parannat 
sairasten taudit ja sielut, jotka luoksesi uskossa tulevat. / Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi Sinulle 
voiman.  /  Kunnia  Hänelle,  joka  Sinut  seppelöi.  /  Kunnia  olkoon  Hänelle,  //  joka  Sinun  kauttasi 
kaikille parannusta vuodattaa. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanonit tavalliseen tapaan. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareissa on: Georgioksen (runo). 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

"Minä  veisaan  Sinulle,  /  Herra  minun  Jumalani,  /  sillä  Sinä  veit  kansan  Egyptin  orjuudesta  //  ja 
hukutit faraon sotavaunut ja voiman."
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Troparit 

Kun meillä on  lujana  aseena  vihollisen kavaluutta  vastaan paasto, polkekaamme urheasti maahan 
sen juonittelut. 

Hengen  valistuksen  kirkastamana  Sinä,  jumalankantaja,  kohdistit  sielusi  silmät  hyveen  kautta 
laskemattomaan valkeuteen. 

Isä Gerasimos,  luopumalla ajallisesta omaisuudesta Sinä jätit maalliset taakat ja kävit kilvoituksen 
tietä ruumiittoman tavoin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas  synnytyksesi,  oi  viaton,  kohotti  meidät  maasta  taivaalliseen  elämään  ja  nostaen  meidät 
taivaisiin paaston siivin. 

3. veisu. Irmossi 

"Herrassa  minun  Jumalassani  /  on  sydämeni  vahvistunut,  //  sillä  heikot  ovat  vyöttäytyneet 
voimaan." 

Troparit 

Surmatkaamme  paaston  avulla  himojen  pedot  ja  lähestykäämme  Kristusta  himottomuuden  ja 
puhtauden avulla. 

Suunnatessasi katseesi aina Herran aineettomaan rakkauteen Sinä, pyhittäjäisä, ylenkatsoit ajallista 
ainetta. 

Isä Gerasimos, Sinun kielelläsi oli aina Kristus ja sanojesi totuuden Sinä osoitit ihmeillä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Neitsyt,  anna  paastoissa  ja  vaivannäössä  voimaa  heikolle  luonnollemme  ja  tee  se  vahvaksi 
himoja vastaan. 

Katismatropari, 1.säv. 

Sinä nousit  jumalallisten hyveitten portaita / hengellisen näkemisen korkeuteen / ja sait Kristuksen 
jumalallisten  salaisuuksien  puhtaan  valistuksen.  /  Sen  tähden me kunnioitamme  hurskaasti  Sinua, 
jumalankantaja,  ja huudamme: / Kunnia olkoon Kristukselle,  joka antoi Sinulle voiman! / Kunnia 
Hänelle,  joka Sinut  seppelöi!  /  Kunnia  olkoon Hänelle,  //  joka Sinun  kauttasi  kaikille  parannusta 
vuodattaa. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Oi pyhä Neitsyt, ojenna jumalalliset kätesi, / joilla kannoit jumaluudessaan lihaksi tullutta Luojaa, / 
ja rukoile Häntä, että Hän pelastaisi kiusauksista, / himoista ja vaaroista meidät, jotka halulla Sinua 
ylistämme  ja  huudamme Sinulle:  / Kunnia olkoon Sinut asunnokseen ottaneelle,  /  kunnia Sinusta 
ilmestyneelle, / kunnia Hänelle, // joka Sinun synnytyksesi kautta on meidät vapahtanut.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun lain rikkojat naulitsivat Sinut, Vapahtaja, ristille / ja sotilaat lävistivät kylkesi, / puhdas Neitsyt 
valitti katkerasta sisimpänsä äidin tuskien raastamana. / Hän hämmästyi kärsivällisyytesi peljättävää 
suuruutta  ja  huusi:  /  Kunnia  rakkaudellesi  ihmisiä  kohtaan!  /  Kunnia  hyvyydellesi!  //  Kunnia 
ihmiset kuolemattomiksi tekevälle kuolemallesi! 

4. veisu. Irmossi 

"Oi Kristus Jumala, / ennalta julistaessaan Sinun tulemisestasi maan päälle, / profeetta huusi iloiten: 
// Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Kristus Jumala, meidän Vapahtajamme, Sinä olet antanut ihmisiin kohdistuvan laupeutesi merkiksi 
paaston ajan, jonka avulla puhdistat ja pyhität palvelijoittesi sielut ja ruumiit. 

Nousten hyveitten portaita Sinä, viisas, tulit otolliseksi salaisuuksien näkemiseen. Sen tähden Sinä 
sait armon nähdä etukäteen tulevankin. 

Jumalallisten  taistojesi  hiellä Sinä  kastelit  hedelmättömän  erämaan  ja  osoitit  sen  hedelmälliseksi, 
ihmisiä Kristukselle tuottavaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas  Neitsyt,  joka  olet  annettu  uskovaisten  tueksi,  vyötä  meidät  Sinulle  kunnian  antaneen 
Kristuksen voimalla, kun me pidättyväisyyden aikana veisuin Sinua ylistämme. 

5. veisu. Irmossi 

"Kunnia olkoon Sinulle, / joka annat valkeuden koittaa, / teet aamun valoisaksi ja tuot päivän esille! 
// Kunnia olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika!" 

Troparit 

Armollinen  Jeesus,  tempaa  meidät  paaston  kautta  alas  vetävistä  pyrkimyksistä  ja  nosta  meidät 
Sinun rakastamisesi korkeuteen. 

Rukousten  hyökkäyksellä  Sinä,  Gerasimos,  urheasti  haavoitit  pahojen  henkien  joukot  ja  ylistit 
veisuin Kristusta, Jumalan Poikaa. 

Sinä, jumalankantaja, hajotit himojen usvan ja pääsit hengellisen ja puhtaan valkeuden läheisyyteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, puhdista meidät pidättyväisyyden avulla hengellisestä saastasta, että voisimme puhtaina 
ylistää Jumalan Poikaa. 

6. veisu. Irmossi 

"Niin  kuin  Sinä  pelastit  profeetta  Joonan  meripedosta,  /  oi  Kristus  Jumala,  nosta  minutkin 
rikkomusten syvyydestä / ja pelasta minut, // oi ainoa ihmisiä rakastava!"
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Troparit 

Vapahtaja, suo että me pidättyväisyyden kirkkauden valistamina saisimme nähdä ylösnousemuksesi 
jumalallisen kunnian ja kirkkauden. 

Säteillen  elämän pimeydessä  aamutähden  tavoin  Sinä, Gerasimos,  johdatit  ihmisiä  ruumiittomien 
enkeleitten elämän valkeuteen. 

Autuas  isä,  rukousten  sauvalla  Sinä  murskasit  hengellisten  petojen  päät  ja  pelastit  ihmiset 
joutumasta niiden saaliiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  Sinun  kauttasi  tultuamme  tuntemaan kaikkien Herran  olemme pelastuneen 
epäjumalien eksytyksestä ja rakkaudella tunnustamme Sinut totiseksi Jumalan Äidiksi. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman kuun 4:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Gerasimos Jordanilaista. 

Säkeitä 

Ennen elämänsä loppua himojen pedot surmanneen Gerasimoksen kunniana oli peto palvelijana. 
Neljäntenä Gerasimos lennähti elämästä. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Paulosta ja hänen sisartaan Ioulianea. 

Säkeitä 

Maassa makaava Paulos ja samaten makaan Iouliane olivat surmattuja sisaruksia. 

Samana  päivänä  miekka  surmasi  edellisten  pyöveleistä  marttyyreiksi  tulleet  Kodratoksen, 
Akakioksen ja Stratonikoksen. 

Säkeitä 

Kolme,  jotka  olivat  vuodattaneen  monien  verta  veden  tavoin,  vuodatti  Sinulle,  Kristus,  miekan 
kautta viisasten veren. 

Samana päivänä Kyproksen pyhä Gregorios pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Elämän leuoista pelastuneen peuran tavoin Gregorios nousi sinne, missä on elävä vesi. 

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

7. veisu. Irmossi
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"Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän  isiemme Jumala,  /  joka puhuit vuorella Mooseksen kanssa  //  ja 
näytit pensaan Neitseen kuvauksena." 

Troparit 

Nousten  pidättyväisyyden  kautta  jumalallisen  elämän  ja  siveyden  vuorelle  saamme  hengellisesti 
nähdä valkeuden antajan Herran. 

Karkeloiden  hyveitten  tahrattomissa  puistoissa  Sinä,  jumalankantaja,  keräsit  ihmeitten  kukkia  ja 
lahjoitit kaikille niiden ehtymättömän armon. 

Säilyttäen  arvon  mukaisesti  kuvan  kaltaisuuden  Sinä,  jumalankantaja,  osoittauduit  peljättäväksi 
villeille pedoille, kun lakkaamatta veisasit Jumalalle kiitosta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas  Jumalansynnyttäjä,  vyötä  paaston  ja  kilvoituksen  avulla meidät,  jotka kiitämme Sinua 
veisuin, väkevyyteen ja voimaan hengellisiä vihollisia vastaan. 

8. veisu. Irmossi 

"Kristus Kuninkaan tunnustivat vangeiksi joutuneet nuorukaiset pätsissä, / kun he lausuivat suureen 
ääneen: / Kaikki teot, veisuin ylistäkää // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Herra, Sinä kaiken Kuningas  ja Valtias,  suo meidänkin paaston  ja  vaivannäön avulla  hallita  lihan 
himoja ja hekumaa, että voisimme ylistää Sinua kaikkina aikoina. 

Saatuasi  pienestä  asti  Kristus  Kuninkaan  sydämeesi  Sinä,  Jumalassa  viisas,  osoittauduit  Hänen 
armolahjojensa ja jumalallisen valistuksensa ihanaksi asumukseksi ja ylistit Häntä joka päivä. 

Isä Gerasimos,  Sinä  et  suinkaan  palanut  himojen  tulessa,  vaan Kristuksen  armolahjojen  virvoitus 
kasteli taivaasta Sinut, kun Sinä rakkaudella jatkuvasti ylistit veisuin kaikkien Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Valtiatar,  Sinun  puhtaista,  pyhistä  veristäsi  lihaksi  tullut  puhdistaa meidät  lihan  saastasta 
paaston  ja  vaivannäön  kautta  vahvistaen  meitä  Sinun  lakkaamattomien  rukoustesi  tähden,  oi 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt. 

9. veisu. Irmossi 

"Oi  puhdas  Jumalansynnyttäjä,  /  me  kiitosvirsin  vaikenematta  ylistämme  /  siemenettä 
synnyttämääsi Kristusta, // meidän Jumalaamme." 

Troparit 

Pyhän Hengen armon rikkaus lisääntyy kaikissa, jotka sitä kokoavat pidättyväisyyden vaivoissa. 
Sinä,  pyhittäjä,  vaelsit  aineellisessa  ruumiissa  ja  aineetonta  elämää  ylistäen  Sinua  vahvistanutta 
Herraa.
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Kun koko sielusi pyrki yksin kohti katoamatonta, Sinä, Gerasimos, saavutit halajamasi. 

Oi pyhittäjä, seisoessasi pyhittäjien kanssa Kristuksen edessä rukoile Häntä meidän puolestamme, 
jotka vietämme jumalallista muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Korkeuksista säteilevä armosi valistaa ne,  jotka  lakkaamatta Sinua ylistävät, oi Valtiatar, Jumalan 
Äiti. 

Vuorosävelmän mukainen valovirrelmä. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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