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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Sielusi  hartaasti  kaiken  näkevän  Jumalan  yhteydessä  /  Sinä,  isä,  viljelit  Hengen  jumalallisia 
hedelmiä,  /  hiljaisuutta,  pidättyväisyyttä,  rakkautta,  /  toivoa,  pitkämielisyyttä  ja  sävyisyyttä,  //  ja 
osoitit suurenmoisesti uskon ja hyvyyden tieksi korkeuteen. 

Autuaaksi  ylistettävä  isä  Georgios,  /  Sinussa,  puhtaassa  ja  sävyisässä,  asusti  Hengen  armo,  / 
kaunisti  Sinut  kaikkinaisin  hyvein  /  ja  kirkasti  moninaisin  armolahjoin.  /  Niin  Sinä  osoittauduit 
nimesi mukaisesti // Kristuksen viljelyksen hoitajaksi mielesi vaoissa. 

Viisas  pyhittäjäisä Georgios,  /  iloiten  Sinä  kestit  helposti  vaivan  tulevan  hyvyyden  toivossa,  /  ja 
auliisti Sinä pyrit eteenpäin unohtaen entisen,  / kunnes saavutit autuaan  lopun täynnä hyveitä //  ja 
sait osaksesi jumalallisen autuuden. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Iloitse, Sinä Jumalan totinen valtaistuin ja Kuninkaan istuin! / Iloitse, Sinä elämän arkki! / Iloitse, 
Sinä pyhityksen ehtymätön lähde, Hengen mirhaastia ja paratiisin nautinto! / Iloitse, Sinä sielujen 
salainen  lepo!  /  Iloitse,  Sinä pyhittäjien  ilo!  /  Iloitse,  Jumalan Morsian,  //  Sinä kaikkien  luoksesi 
kiiruhtavien riemu! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Tuskaisesti valittaen ja kasvonsa katkerin kyynelin kastellen / nuhteeton emo katseli ristin puuta ja 
huusi kätensä ojentaen:  / Poikani, mihin menisin? / Ketä kutsuisin Pojakseni? / Voi  lapseni, miksi 
jätät minut yksin? / Miksi valkeuteni on tullut mustaksi? // Säry, sydän, ja ratkea. 

Palveluksen loppuosa. 

Tropari, 8.säv. 

Kyynelvirroillasi Sinä  teit hedelmättömän erämaan hedelmälliseksi  /  ja  syvillä  huokauksillasi  sait 
vaivannäkösi  kantamaan  satakertaisen  hedelmän.  /  Sinusta  tuli  valistaja,  joka  loistat  maailmassa 
ihmeitten  valoa.  //  Pyhittäjäisämme  Georgios,  rukoile  Kristusta  Jumalaa  pelastamaan  meidän 
sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen triodion ja pyhän kanonit. 

Pyhän  kanoni,  jonka  akrostikon  on:  Oi  isä,  veisuin  minä  ylistän  aulista  vaivannäköäsi. 
Teofaneksen runo. 

1. veisu. 2.säv. Irmossi 

"Tulkaa,  ihmiset, / veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, /  joka jakoi kahtia meren ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, // sillä Hän on ylistetty." 

Troparit
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Jumaluuden  kolmivaloisen  kirkkauden  valistamana  Sinä,  pyhittäjäisä,  jätit  maailman  ja  himojen 
usvan ja menestyit loistavassa elämässä. 

Jumalallisen  kaitselmuksen  ohjaamana Sinä, Georgios,  astuit  taivaaseen  johtavaa  tietä  auttajanasi 
ainoa hyväntekijä ja laupias. 

Autuas  isä, Jumalan selvästi ohjaamana Sinä säteilit  lapseksi ottamisen armoa  ja vaelsit pyhästi  ja 
vanhurskaasti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton  Neitsyt,  meillä,  jotka  tunnustamme  Sinut  Jumalansynnyttäjäksi,  on  rikkautenamme 
Sinun puolustuksesi ja suojeluksesi ja niin me pelastumme elämän aallokosta. 

3. veisu. Irmossi 

"Herra,  joka  ristinpuun kautta  kuoletit  synnin!  /  Vahvista  itsessäsi meitä  ja  istuta  pelkosi meidän 
sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Iloiten Sinä, autuas, kuljit  iankaikkisesti pysyvän elämän polkua horjumatta ja pääsit  iankaikkisiin 
asuntoihin. 

Georgios,  Sinä  jumalallisen  viljelyn  tuotos,  Sinun  elämäsi  osoittautui  kirkkaaksi  ja  puheesi 
jumalallisen suolan ja armon maustamaksi. 

Kasteen  kautta Sinä,  autuas,  sait  tulla  Jumalan  pojaksi  ja  puhtaan  elämäsi  kautta  pääsit  perimään 
isän aarteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  tule  vahvistukseksi,  turvaksi  ja  suojaksi  meille,  jotka  uskolla 
kiiruhdamme luoksesi ja julistamme Sinusta Jumalan Äitinä. 

Irmossi 

"Herra,  joka  ristinpuun kautta  kuoletit  synnin!  /  Vahvista  itsessäsi meitä  ja  istuta  pelkosi meidän 
sydämiimme, // jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Katismatropari, 3.säv. 

Sinä,  isä Georgios,  rakastit  ihanaa Kristusta,  /  vihasit  ruumiin  himoja  ja  elit maan  päällä  enkelin 
tavoin. / Sen tähden me vietämme nukkumisesi pyhää juhlaa /  ja syleilemme jäännöstesi arkkua, // 
josta Sinä vuodatat parannuksia Sinua kunnioittaville. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Taivaalliset  iloitsivat  peljäten  ja  maanpäälliset  riemuitsivat  vavisten,  /  kun  puhdas  ääni  tavoitti 
Sinut, oi  Jumalansynnyttäjä,  /  sillä molemmille koitti  yhteinen  juhla,  / kun Valtias pelasti  ensiksi 
luodun. // Sen tähden me enkelin kanssa huudamme Sinulle: Iloitse, Armoitettu!
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi  Kristus,  kun  aviota  tuntematon  puhdas  Äitisi  näki  Sinut  kuolleena  puulta  riippumassa,  /  hän 
valitti  äidillisesti  ja  sanoi:  / Miten maksoikaan Sinulle  heprealaisten  laiton  ja kiittämätön  rahvas  / 
saatuaan  nauttia  monia  suuria  lahjojasi,  oi  Poikani?  //  Veisuin  minä  ylistän  jumalallista 
alentumistasi! 

4. veisu. Irmossi 

"Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi / ja ylistin Sinua, // oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Hyveen  ihanuuden kaunistamana  ja  valoisat  elämäntavat  omaavana  Sinä,  autuas Georgios,  lensit 
Jumalan tykö. 

Sinä,  pyhittäjäisä,  pakenit  maan  epävakaata  hämminkiä  ja  omaksuit  Jumalan  mieleisen  elämän 
tyyneyden. 

Rikollisuuden tulvavedet eivät voineet järkyttää Sinun sieluasi, sillä Sinua kasteli nautinnon tulva. 

Jumalallisessa tutkiskelussa ja jatkuvasti valppaana Sinä, isä Georgios, torjuit horjuvat ajatukset. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  veisuin  me  kiitämme  Häntä,  joka  ruumiillistui  Sinun  kohdussasi  ja  ylistämme  Sinua 
Jumalan Äitinä. 

5. veisu. Irmossi 

"Oi Herra,  /  Valkeuden  antaja  ja  aikakausien  Luoja!  /  Ohjaa  meitä  käskyjesi  valkeudessa,  /  sillä 
paitsi Sinua // emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Autuas, viisas  isä, Sinä saavutit autuuden  ja kuolemattoman elämän nousten  jumalallisesti  toivon, 
rakkauden ja uskon vahvistamana. 

Kristuksen nöyryyden kaunistamana Sinä, Jumalassa viisas pyhittäjä, nousit korkeaan hyveeseen ja 
tulit jumalallisen puimatantereen viljaksi. 

Tarkan  pidättyväisyyden  kautta  Sinä,  isä,  osoitit  ruumiin  tyhjentämisen  ja  saavutit  puhtaan 
sydämen, jonka ansiosta sait nähdä kaikille näkymättömän. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Totisesti vaikeasti käsitettävä ja nähtävä on ymmärryksen ylittävä synnytyksesi salaisuus, sillä Sinä, 
Neitsyt Valtiatar, synnytit totisesti olevan Jumalamme. 

6. veisu. Irmossi
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"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää  laupeuttasi:  // 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Autuas  Georgios,  Sinä  osoittauduit  pahuuden  henkien  hartaaksi  karkottajaksi,  sillä  Pyhä  Henki 
vahvisti Sinua avullansa. 

Menestyen  himottomuuden  korkeudessa  Sinä,  Georgios,  pukeuduit  siveyden  vaatteeseen 
tukahdutettuasi himojen kuohut. 

Varustautuneena  ristin  sanomattomalla  aseella  Sinä,  viisas  Georgios,  pääsit  leimuavan  miekan 
ohitse ja saavutit paratiisin nautinnon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinuun  minä  olen  pannut  pelastukseni  toivon,  oi  Äiti  ja  ainainen  Neitsyt,  ja  Sinä  olet  elämäni 
varmana ja vakaana suojeluksena. 

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen / minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää  laupeuttasi:  // 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 4:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Georgiosta Maleonilta. 

Säkeitä 

Georgios luovutti mielellään sielunsa sielujen viljelijälle ja lihojen kasvattajalle. 

Neljäntenä Georgios lähti avaraan taivaaseen. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Teodulosta ja Agatopusta. 

Säkeitä 

Astuessaan ensimmäisenä mereen Agatopus tuli Teodulokselle Kristuksen jälkien näyttäjäksi. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhää  marttyyri  Ferbutaa,  hänen  palvelijatartaan  ja  hänen 
seuralaisiaan. 

Säkeitä 

Sinä luonnoltasi kaksinkertainen Kristus loit minut, Ferbutan, yksinkertaiseksi, mutta nyt sahattuna 
saat minut kaksinkertaisena. 

Saha leikkasi kaksi Valtiaan Jumalan totista palvelijatarta, palvelijattaren ja emännän.
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Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Popliosta. 

Säkeitä 

Poplios, taivaissa Sinulla on suuri palkka. Iloitse ja paukuta käsiä sinne lähtiessäsi. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Platonia, Studionin luostarin igumeenia. 

Säkeitä 

Platon sai erinomaisen uuden luomisen, kun yhdistyi ihmeellisesti KristusLuojaan. 

Samana päivänä kolme pyhittäjää, Teonas, Symeon ja Ferbinos pääsivät rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Sinä sielujen tahraton sija, ota vastaan kolme tahraantumatonta sielua. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhittäjäisäämme  Zosimasta,  joka  hautasi  pyhittäjä  Maria 
Egyptiläisen. 

Säkeitä 

Zosimas löysi kuolleena, vaikka samalla elävänä, Marian, jonka oli elävänä hyvästellyt. 

Samana  päivänä  pyhittäjä  Teonas,  joka  kilvoitteli  Kaikkivaltiaan  luostarissa  ja  tuli  myöhemmin 
Tessalonikan piispaksi, pääsi rauhassa loppuun. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"Kolme  nuorukaista  polki  maahan  jumalattoman määräyksen,  /  kun Duuran  lakeudella  palvottiin 
kultaista  kuvapatsasta.  /  Sen  tähden  heidät  heitettiin  liekkeihin,  /  mutta  taivaallinen  kaste  suojeli 
heitä, kun he veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Sielusi Kristuksen voiman vahvistamana Sinä, isä Georgios, karkotit Hänen avullansa vihamiestesi 
joukot asettaen heitä vastaan ristin, ja sen suojassa Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Hyvä on osasi, Sinä onnellinen, autuas Georgios, kun  nyt olet  saanut vaivojesi maksun  ja  huudat 
enkelten kanssa Herralle: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä, isä Georgios, osoittauduit Jumalan kirkkaaksi asumukseksi tultuasi tunteitten ja ymmärryksen 
istuimeksi  täynnä pyhyyttä, uskoa ja armoa säteilevänä,  ja Sinä huudat: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Sinä, aviota tuntematon, osoittauduit valon lampuksi, valoisaksi pilveksi ja pyhityksen sijaksi, sillä 
sanomattomasti Sinä otit vastaan pyhistä pyhimmän Sanan. Häntä veisuin  ylistäen me huudamme 
Sinulle: Kiitetty olet Sinä, joka synnytit lihassa Jumalan! 

8. veisu. Irmossi 

"Herran  teot,  veisuin  ylistäkää  tuliseen  pätsiin  heprealaisnuorukaisten  kanssa  laskeutunutta  /  ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä, isä, olet siirtynyt loputtomaan elämään, kuihtumattomaan nautintoon, iankaikkiseen kunniaan 
ja  illattomaan  valkeuteen,  sillä  Sinä  osoittauduit  Jumalan  viljelmäksi.  Häntä  me  korkeasti 
kunnioitamme kaikkina aikoina. 

Sinä, pyhittäjä Georgios,  tulit Jumalan palvelijaksi, Kristuksen palveluksen toimittajaksi  ja Hänen 
salaisuuksiensa  taloudenhoitajaksi  ja  eksymättömäksi  ohjaajaksi,  joka  parannat  sielujen  ja 
ruumiitten himot. 

Autuas isä, täynnä kilvoituksen hedelmiä Sinut vietiin Kristuksen puimatantereelle, kypsän rypäleen 
tavoin  Sinut  puserrettiin  taivaan  kuurnassa,  ja  nyt  Sinä  vuodatat  katumuksen  viiniä  meille,  jotka 
Sinua kunnioitamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, Sinun kohtusi hedelmä tuli minulle turmeluksettoman elämän aluksi. 
Sen tähden minä iloiten huudan Sinulle ylienkelin sanoin: Iloitse, Neitsyt! 

Irmossi 

"Herran  teot,  veisuin  ylistäkää  tuliseen  pätsiin  heprealaisnuorukaisten  kanssa  laskeutunutta  /  ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi 

"Uskovaiset,  yksimielisesti  veisuin  ylistäkäämme  Jumalaa,  /  Jumalan  Sanaa.  /  Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, /  joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. // 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Uskon  vahvistamana  ja  Kristuksen  voiman  varjelemana  Sinä,  autuas,  murskasit  totisesti  pahojen 
henkien leuat, ja välttäen kaikki niitten väijytykset ja juonet astuit riemuiten kaikkien Herran eteen. 

Kohdistaen koko rakkautesi Jumalaa  ja nauttien  jumalallisesta kauneudesta,  jota koko luomakunta 
halajaa, Sinä kaunistit  itsesi  näkemisellä,  teoilla  ja  loistavalla elämällä. Sen  tähden me ylistämme 
Sinua autuaaksi. 

Isä, älä lakkaa rukoilemasta hartaasti Kristusta meidän puolestamme, jotka vietämme muistoasi, että 
Hän pelastaisi meidät Sinun esirukoustesi kautta kiusauksien aallokosta, hämmennyksestä, vaaroista 
ja himoista ja antaisi maailmalle rauhan.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  ainoa veisuin  ylistettävä,  synnytit  lihaksi  tulleen Sanan,  joka  Jumalana  Jumalasta  oli  ennen 
lihaton, kaikkien ihmisten uudelleen luomiseksi  ja pelastukseksi. Sen tähden me kaikki uskovaiset 
ylistämme Sinua veisuin. 

Irmossi 

"Uskovaiset,  yksimielisesti  veisuin  ylistäkäämme  Jumalaa,  /  Jumalan  Sanaa.  /  Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, /  joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. // 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Vir relmästikiiroina päivän stikiira ja marttyyristikiira. Sitten 1. hetki, ja päätös. 
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