
Huhtikuun 23. 
Kunniakkaan suurmarttyyri 
Georgios Voittajan muisto 



Pienessä ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Totuuden kevät on kirkkaana koittanut | ja uudistaa luomakunnan elämänantaja Kristuksen hurskaalla 
tuntemisella. | Sen tähden mieleltään selvästi valistettu Herran taistelija || polki maahan vihollisten 
mielettömyyden. 

Sinä, viisas ja ylen autuas Georgios, | tulit aikakausien Kuninkaan soturiksi, | ja kukistaessasi 
lainrikkojien kaikki joukot Sinä, ihmeiden tekijä, | osoittauduit Jumalan Sinulle antamassa armossa 
lujaksi taistelijaksi. || Rukoile siis meille pelastusta. 

Sinä, ylen autuas Georgios, | jaat parannusvirtoja niille, jotka luoksesi kiiruhtavat. | Sinä, Jeesuksen 
ihailtava marttyyri, | voittajien kaunistus, | olet sielujen ja ruumiitten kasvattaja niille, || jotka hartain 
uskoen tulevat suojaasi.

Kunnia... 1.säv. 

Iloitse ja riemuitse, autuas Georgios, | suuren Kuninkaan soturi, | joka ylenkatsoit kaikkea turhuutta, | 
sillä niin Sinä tulit Jumalalle otolliseksi ja sait osaksesi iankaikkisen elämän. | Pyhien jäännöstesi 
voima parantaa monenlaiset taudit, | sillä Kristus, jota Sinä rakastit, || on antanut Sinulle suuren 
kunnian.

Nyt... Juhlan stikiira Jumalansynnyttäjälle 

Virrelmästikiiroina pyhän stikiirat, 2.säv.

Oi sitä ymmärryksen ylittävää iloa, | josta Kristus Luoja antoi Sinulle, ylen autuas Georgios, || 
kukistamaton marttyyri.

Liitelauselma: Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu. 

Iloitse, hyvin voittanut Georgios, | Sinä taistelijoitten joukon suuri johtaja || ja kaikkien uskovaisten 
turva ja muuri.

Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala. 

Oi Kristuksen marttyyri Georgios, | pelasta erinomaisena puolustajana minun kurja sieluni || sitä 
kiusaavista hirveyksistä.

Kunnia... 4.säv. Anatolioksen runo 

Iloitkaa, kaikki kansat! | Kohottakaamme riemuhuuto Jumalalle Vapahtajallemme, | sillä kärsittyään 
ristillä ja laskeuduttuaan hautaan Hän vangitsi tuonelan | ja vapahti kuolemasta kuolleet, jotka 
huusivat Hänelle: | Halleluja, halleluja, halleluja! || Kunnia olkoon ylösnousseelle Kristukselle!

Nyt... Juhlan stikiira Jumalansynnyttäjälle 

Tropari, 4.säv. 

Oi suurmarttyyri Georgios Voittaja, | vankien vapauttaja ja köyhien puolustaja, | sairaiden parantaja 
ja kansamme puolesta taistelija, | rukoile Kristusta Jumalaa, || että Hän pelastaisi meidän sielumme.

Ja juhlan tropari 
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Suuressa ehtoopalveluksessa 

Vigilian tekstit kokonaisuudessaan Juhlamineassa s.278-.

Parimiat

Profeetta Jesajan kirjasta (43:914): 

Näin sanoo Herra: Kaikki kansat kokoontukoot, kerääntykööt kansakunnat yhteen: voiko joku siitä 
joukosta ilmoittaa meille, mitä minä ilmoitan, ja kertoa meille, mitä tapahtui ennen? Asettakoon siis 
luotettavat todistajat ja osoittakoon olevansa oikeassa, niin että toiset voivat kuulla ja myöntää: 
"Totta on." Minun todistajani, sanoo Herra, olette te – Israel, sinä jonka olen valinnut palvelijakseni – 
ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennenminua ei olejumalaa 
syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta 
pelastajaa kuin minä. Minä olen puhunut, minä olen pelastanut, olen ilmaissut teille tahtoni, minä 
itse, ei kukaan muu. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen Jumala, olen nyt ja aina. 
Kukaan ei voi väistää minun kättäni. Kuka voi tehdä tyhjäksi minun tekoni? Näin sanoo Herra, teidän 
lunastajanne, Israelin Pyhä.

Salomon viisauden kirjasta (3:19): 

Vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, eikä vaiva saavuta heitä. Tyhmien silmissä he tosin 
näyttävät kuolleilta, ja heidän eroansa täältä pidetään onnettomuutena, heidän lähtöänsä meidän 
tyköämme perikatona; mutta he ovat rauhassa. Sillä vaikka heitä kuritetaankin ihmisten mielestä niin 
heidän toivonsa on täynnä kuolemattomuutta, ja kärsittyänsä vähän kuritusta he saavat osaksensa 
paljon hyvyyttä; sillä Jumala koetteli heitä ja havaitsi heidät itselleen arvollisiksi. Niin kuin kultaa 
sulatusuunissa Hän heitä koetteli, ja niin kuin uhrilahjan Hän otti heidät vastaan. Sinä aikana, jolloin 
heitä etsiskellään, he loistavat kirkkaasti, ja niin kuin kipinät oljissa he nopeasti rientävät. He 
tuomitsevat pakanoita ja hallitsevat kansoja, ja Herra on oleva heidän kuninkaansa iankaikkisesti. Ne, 
jotka Häneen turvaavat, käsittävät totuuden, ja uskovaiset pysyvät Hänen tykönänsä rakkaudessa; 
sillä Hänen valittujensa osaksi tulee armo ja laupeus.

Salomon viisauden kirjasta (5:156:3): 

Vanhurskaat elävät iankaikkisesti, ja Herrassa on heidän palkkansa, ja huolenpito heistä on 
Korkeimman huomassa. Sen tähden he saavat osaksensa ihanuuden valtakunnan ja kauniin kruunun 
Herran kädestä, sillä Hän suojelee heitä oikealla kädellänsä, ja Hänen käsivartensa on heidän 
kilpensä. Hän ottaa kiivautensa sota-asukseen ja luomakunnan Hän aseistaa kostoksi vihollisille. Hän 
pukee vanhurskauden haarniskaksensa ja kypäräksi päähänsä Hän panee lahjomattoman tuomion. 
Hän ottaa pyhyyden voittamattomaksi kilveksensä ja teroittaa miekaksensa ankaran vihan, ja 
maailma sotii yhdessä Hänen kanssaan mielettömiä vastaan. Salamain sattuvat nuolet kiitävät, 
lentävät pilvistä, niin kuin jännitetystä jousesta, kohti maaliansa. Ja vihaa uhkuvat rakeet viskautuvat 
niin kuin kivilingosta; meren vesi raivoaa heitä vastaan, ja tulvavirrat upottavat heidät äkisti. Voiman 
henki nousee heitä vastaan ja viskaa heidät pois niin kuin myrskytuuli. Niin saattaa vääryys koko 
maan autioksi, ja rikollisuus kukistaa hallitsijain valtaistuimet. Kuulkaa siis, te kuninkaat, ja 
ymmärtäkää, oppikaa, te maan äärten tuomarit, ottakaa korviinne, te joukkojen hallitsijat, te, jotka 
ylpeilette kansojen paljoudesta. Sillä Herran antama on teidän hallituksenne, ja Korkeimmalta on 
teidän kuningasvaltanne.
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