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(Tätä palvelusta käytetään esimiehen niin halutessa) 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Viisas isä Georgios, | kunnioituksella Sinä kumarsit Kristuksen kunniallista ja puhdasta kuvaa | 
Jumalan voiman vahvistamana mitenkään säikkymättä Hänen vastustajiensa röyhkeyttä. || Rukoile, 
että Hän antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Kunniakas isä Georgios, | Sinä kestit järjettömästi raivoavien jumalattomien vihan | ja sait nähdä 
jumalattomaan pöyhkeyteen nousseitten murtuvan hirveästi, || kun Kaitselmus kääntyi järjettömiä 
vastaan. 

Isä Georgios, | Jumalan työtoverina, pappina ja viljelijänä, | Sinä kannoit satakertaisena hedelmänä 
Herralle sanasi pelastamien sielut. || Rukoile nytkin, että Hän vahvistaisi oikeauskoisen kirkon 
totuuden oppeihin.

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

Maria, puhtauden nuhteeton ja kaiken ymmärryksen ylittävä astia, | ohjaa ylen voimallisella 
suojeluksellasi katumuksen avaruuteen minut, | joka olen monien syntien vallassa ahdistettuna, || sillä 
Kaikkivaltiaan Äitinä Sinä voit sen tehdä.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun uuhi, viaton Valtiatar, | näki ristillä oman Karitsansa muodottomana ja kauneudettomana, | hän 
lausui valittaen: | Voi, suloisin! Mihin on kadonnut kauneutesi? | Mihin ihanuutesi? || Mihin 
ulkomuotosi säteilevä armo, rakkain Poikani?

Tropari, 4.säv. 

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itse kieltäymyksen opettajaksi asiain totuus osoitti Sinut 
laumallesi. | Sen tähden olet Sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi 
rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Georgios, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän 
sielumme.

Aamupalveluksessa 

Kanoni. Ignatioksen runo. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

"Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, | sillä Hän vapautti Israelin orjuudesta. | 
Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: || Sinulle, ainoalle Valtiaalle, me ylistystä veisaamme!"

Troparit 

Armollinen  Kristus,  anna  laupeuden  valon  koittaa  minulle,  joka  olen  rikkomusten  ja  syntien  
hirveästi sokaisema, ja hajota piispasi esirukousten kautta sokeuteni pimeys.
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Viisas, autuas Georgios, Sinä viljelit koko maan pidättyväisyyden tuskin ja vaivoin, Sinä kylvit 
sydämeesi Hengen viljan ja kannoit himottomuuden tähkän. 

Ottaen ristin harteillesi ja hylättyäsi maan ihanuudet pimeyden maailmanvaltiaalle Sinä seurasit 
Kristusta ja saavutit Hänen aineettoman valtakuntansa aarteet.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Morsian, me pääsemme kaikista vaaroista, kun Sinun suojeluksesi on meillä aseena ja 
varmana satamana, suojamuurina ja linnoituksena, jumalallisena ankkurina, siltana ja suojana.

3. veisu. Irmossi

"Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra | eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, | jota kaikki luodut 
ylistävät: || Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra." 

Troparit 

Noustuasi hyveitten korkeuteen ja ansiosi mukaisesti tutkiskeltuasi Hengen syvyyksiä Sinä, pyhittäjä, 
tulit näkemisen astiaksi ja asut nyt enkelikuorojen kanssa. 

Hengessä köyhdyttyäsi Sinä, viisas, sait rikkaudeksesi aineettoman valtakunnan, jossa Sinä 
uskollisesti valmistat iankaikkisia aarteita laumallesi. Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Sinä, pyhittäjä, tulit elämässäsi Jaakobin kaltaiseksi sielun yksinkertaisuudessa, sävyisyydessä ja 
uroteoissa ja osoittauduit Hengen puhdistaman Israelin Jumalan näkeväksi mieleksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isättä Sinä synnytit Hänet, joka ennen Sinua oli äiditön, ja imetit pienokaisena kaiken ravitsijaa. 
Rukoile, että Hän pelastaisi meidät, jotka uskolla ylistämme veisuin Sinua totisesti puhtaaksi 
Jumalansynnyttäjäksi.

Irmossi 

"Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra | eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, | jota kaikki luodut 
ylistävät: || Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra." 

Katismatropari, 8.säv. 

Loistavana nöyryyden korkeudessa Sinä hävitit tyystin vihollisen korskeuden säteilevänä mestarina. | 
Laupiaana Sinä, pyhittäjäisä, ylläpidit runsain annein nälkäisiä. | Sen tähden Sinä, autuas piispa 
Georgios, | sait loppusi jälkeen periä nautinnon iankaikkisessa ilossa. | Rukoile Kristus Jumalaa, että 
Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Langettuani moninaisiin kiusauksiin | olen joutunut näkymättömien ja näkyväisten vihollisten 
toimesta mittaamattomien rikkomusteni myrskyyn, | mutta kun minulla on Sinut hartaana 
puolustajana ja suojelijana, | minä kiiruhdan hyvyytesi satamaan. | Oi kaikkein pyhin, rukoile 
lakkaamatta Sinusta lihaksi tullutta kaikkien palvelijaisi puolesta, | kun me lakkaamatta veisaamme
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ylistystäsi. | Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, rukoile Häntä jatkuvasti, || että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, jotka uskossa kumarramme pyhää lastasi.

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 
ristiinnaulitsemisesi, | 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 nähtyään Jumalan voimasta, | että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta vuoresta | 
- ainoasta Jumalansynnyttäjästä || - peloissaan kiitti voimaasi." 

Troparit 

Pyhittäjäisä, Sinä pelastit sielun lautan himojen aineellisesta aallokosta ja laskit pidättyväisyyden 
tyyneen satamaan. 

Sinä, maineikas, saavutit enkelimäisen mielen ja sait kuunnella enkelten kolminaisuusveisuuta 
näyssä vielä eläessäsi. 

Hengellinen linko aseenasi Sinä, piispa, kukistit pimeyden pöyhkeilevän ruhtinaan kuin uuden 
Goljatin daavidmaisella jumalallisella uskollasi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhä Neitsyt, Sinä maailman toivo ja suojelus, rukoile Sinusta syntynyttä palvelijaisi puolesta, 
sillä saatuamme Sinut pelättäväksi armahdukseksemme me pelastumme synnistä. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut | tietämättömyyden yössä olleet maanääret, || valaise 
minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra." 

Troparit 

Kunpa me kaikki saisimme armon esirukoustesi kautta saatuamme Sinut, autuas, puhtauden 
pylvääksi ja ymmärtäväisyyden avainten vartijaksi. 

Jumalallisesta kaitselmuksesta Sinä sait pukeutua papilliseen arvoon nuhteettoman Neitsyeen 
kutsuessa siihen Sinua, nuhteetonta. 

Omaten laupiaan armon aina sisimmässäsi Sinä tulit köyhien runsaan ravinnon lähteeksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohdussasi, oi nuhteeton, sikisi taivaan Herra ja Sinä tulit taivaita ja koko luomakuntaa 
korkeammaksi.
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6. veisu. Irmossi

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme."

Troparit 

Sinun asunnon saanut Pyhä Henki karkottaa esirukoustesi kautta pahojen henkien legioonat. 

Sinä, pyhittäjäisä, osoittauduit tyyneyden joeksi ja sävyisyyden virraksi, joka kastelee meitä 
nautinnon vedellä. 

Kuoletettuasi lihan hekumat Sinä, kunniakas, elit hengessä. Herätä henkiin minutkin, joka olen 
langennut himoihin.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohdussasi, oi puhdas, sanoin selittämättä Isästä ajattomasti loistanut Jumalan Sana. 

Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme."

7. veisu. Irmossi

"Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, | joka vilvoitit nuorukaisia pätsissä || ja säilytit 
Synnyttäjäsi neitseenä synnytyksen jälkeenkin!" 

Troparit 

Jumalallisen Hengen valistamana Sinä, pyhittäjä, tiesit edeltä lähtösi parempaan, ja nyt Sinä 
karkeloit tuonpuoleisissa asumuksissa. 

Ansiosi mukaisesti Sinä, pyhittäjä, astuit ylhäisen valtakunnan häähuoneeseen kaunistettuna ja 
asetuit aterialle Yljän kanssa aineettomaan nautintoon. 

Tekojen palkitsija sanoi: Tule tyköni, sillä olet valmistanut vaivojesi palkan! Hänen kanssansa Sinä, 
pyhittäjä, iloitset iankaikkisissa majoissa.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Taivasten voimat saattavat Sinua, Valtiatar, velvollisuutensa mukaisesti kaikkien elämän Äitinä ja 
ylistävät veisuin Sinua, meidän sielujemme suojelusta.

8. veisu. Irmossi

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: 
|  Kiittäkää, Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 
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Troparit

Isä, kun Sinulla on Jumalan ohjaama sydän, tyynnytä minun himojeni synkeä aallokko ja laske minut 
tyveneen satamaasi. 

Rakkauden jumalallisille vesilähteille istutettuna Sinä kukoistit elämän puuna ja kannoit ajallaan 
jumalisuuden hedelmiä. 

Autuas Georgios, Sinä parantumattomien tautien parantaja ja saastaisten henkien karkottaja, paranna 
minustakin synnin sairaus.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kuka kertoisi jumalallisesta synnytyksestäsi, Jumalansynnyttäjä Maria? Koko maanpäällisten ja 
enkelten luonto hämmästyy ja ylistää Sinua autuaaksi.

Irmossi 

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan: | 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"

9. veisu. Irmossi

"Lakkaamattomin veisuin ylistäkäämme Neitseen Äitiyttä, | josta oli vuorella annettu || lainlaatijalle 
esikuva tulen ja orjantappurapensaan muodossa." 

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa | edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme."

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, viljelit nuhteettomasti kyynellähteilläsi himottomuuden paratiisia ja kannoit 
hedelmällisen runsaan sadon raviten hyveillä jumalallista laumaa. 

Sinä, pyhittäjä, kuljit Jumalan palveluksen ja uskon puhtaan tien ja olet nyt saanut vanhurskauden 
seppeleen kilvan asettajan Kristuksen kädestä. 

Oi autuaaksi ylistettävä Georgios, kun meillä on Sinun tomusi ja jäännöstesi arkku armolahjojen 
ehtymättömänä aarteena ja rikkautena, me täytymme hengellisellä tuoksulla.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Neitsyt, älä lakkaa rukoilemasta jatkuvasti jumalihmistä, Sinun Poikaasi, Jumalaa ja 
aikakausien Luojaa, että Hän pelastaisi ylistystäsi veisaavien sielut. 

Irmossi 

"Lakkaamattomin veisuin ylistäkäämme Neitseen Äitiyttä, | josta oli vuorella annettu || lainlaatijalle 
esikuva tulen ja orjantappurapensaan muodossa." 

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa | edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme."




