
Marraskuun 3. 
Pyhien marttyyrien Akepsimaksen, 

Iosefin ja Aeithalaksen muisto. 
Muistelemme myös pyhän 

suurmarttyyri Georgioksen Lyddassa 
olevan kirkon vihkimistä, eli hänen 

kalliin ruumiinsa talletusta 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 5.säv. 

Iloitkaa, te Kolminaisuuden kolmikko, | hyveitten puhtaat asumukset,  | maljat, jotka vuodatatte 
meille sieluja ilahduttavaa jumalisuuden jumalallista viiniä,  | parannusten maitoa kumpuavat nisät, | 
totuuden valkeutta säteilevät ja maan ääret valaisevat tähdet, | kuulut marttyyrit.  | Te teitte lopun 
tietämättömyyden yöstä ja valistitte kaikkien mielet  | ja nyt te rukoilette, || että Kristus antaisi 
meidän sieluillemme suuren armon. 

Iloitse, pyhä Akepsimas ja ylistettävät Aeithalas ja Iosef! | Jumalallisen tiedon jumalallisella tulella 
te sammutitte jumalattomain tulenpalvojain eksytyksen. | Niin auringon ja tähtien laittomat 
palvelijat mustuivat ja tietäjien juonet hajosivat. |Oi aina kunnioitettavat marttyyrit, Kolminaisuuden 
puolustajat, | te toitte tietämättömyyden pimeydessä oleville valkeudeksi totisen ylipaimenen, 
Kristuksen, || joka uhrattuna antoi maailmalle suuren armon. 

Miehuullisin mielin te, viisaat, kestitte kaikki hirveyksien hyökkäykset, | ja kantaen niitä, kuin 
juhdat lastia, | te kävitte kokemaan uusia kidutuksia. | Lyötyinä, sauvoin hakattuina ja keihäin 
hirveästi vaivattuina  | te ette taipuneet ettekä kieltäneet Jumalaa. | Sen tähden te saitte voiton 
seppeleen  | ja teidät luettiin loistavasti marttyyrien laumoihin. | Rukoilkaa heidän kanssansa, || että 
meidän sieluillemme annettaisiin suuri armo.

Ja pyhän Georgioksen stikiirat, 5.säv. 

Iloiten Sinä kävit vapaaehtoisella innolla ja miehuullisesti taistoon. | Hämmästyttäen 
kärsivällisyydelläsi kaikkien mielen Sinä poljit maahan hirmuvaltiaitten röyhkeyden. | Sinä siirryit 
enkelten kirkkaaseen elämään ja nyt Sinä karkeloit ja riemuitset heidän kanssansa  |  sekä pelastat 
aina huolenpidollasi ne, jotka uskoen Sinua kunnioittavat. | Oi autuas marttyyri Georgios, | joka 
säälien kuulet kurjien valituksen, || rukoile Kristusta, joka antaa maailmalle suuren armon. 

Tule auttajaksi meille, ahdistuksessa oleville ylistäjillesi, | kevennä hirveitten kiusausten tuska ja ota 
pois niiden paino. | Varjele, suojele ja pelasta meitä, Georgios, | saata meidät uskon kautta Jumalan 
tykö | ja ohjaa meidät Luojan käskyjen noudattamiseen, | niin että me elettyämme Hänen hyvyytensä 
mukaisesti | saisimme taivaissa jumalallisen palkinnon | ja ylistäisimme veisuin Kristusta, || joka 
antaa maailmalle suuren armon. 

Oi kunniakas marttyyri, | Sinun sanomattoman marttyyriutesi suurta ja totisesti ihmeellistä mainetta 
kerrotaan. | Erinomaisena taiturina Sinä, ylistettävä Georgios, |  kuljet halki koko luomakunnan, | 
jonka koristat totisesti monin ihmein. | Sairaudet Sinä parannat ja esirukouksillasi lääkitset kärsivät. | 
Sen tähden me tunnemme Sinut, autuas, hartaaksi puolustajaksi ja hyväntekijäksi, || joka pelastat 
vangitut. || Rukoile siis, että Kristus antaisi meidän sieluillemme suuren armon.

Kunnia... Pyhän Georgioksen stikiira, 6.säv. 

Jumalan soturi Georgios! | Sinä vaelsit nimesi mukaisesti, | sillä otettuasi kantaaksesi Kristuksen 
ristin Sinä sait pahuuden kuivattaman maan viheriöimään, | kitkit epäjumalainpalvonnan juurineen | 
ja istutit tilalle ortodoksisen uskon viinipuun, | joka vuodattaa uskoville parannusta kaikkialla 
maailmassa. | Sinä osoittauduit Pyhän Kolminaisuuden vanhurskaaksi palvelijaksi. | Sen tähden 
rukoilemme Sinua: || Ano maailmalle rauhaa ja meidän sieluillemme pelastusta.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me  
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän  
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään Sinut ristiinnaulittuna, oi Kristus, | Sinun synnyttäjäsi huusi: | Mikä on tämä outo  
salaisuus, | jonka minä näen, minun Poikani? || Kuinka Sinä, elämän antaja, kuolet lihallisesti puulla  
riippuen? 

Vir relmästikiiroina pyhän Georgioksen stikiirat, 4.säv. 

Oi voittoisa Georgios, | enkelten seuralainen, marttyyrien asuinkumppani, | Sinä ahdistettujen  
ainainen turvapaikka, | minä pyydän: Tule levähdyssatamaksi minullekin, joka olen elämän meren  
vaaroissa, | ja ohjaa minun elämääni, || että horjumattomin uskoin ylistäisin luonnon ylittäviä  
taistojasi. 

Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissänsä, Israelin Jumala. 

Oi autuas Georgios! | Suojele minua maalla ja merellä kulkiessani | ja varjele sekä nukkuessani että 
valvoessani. | Opeta minut, joka turviisi kiiruhdan, täyttämään Herran tahto, || että tuomiopäivänä 
tehdessäni tiliä elämästäni saisin synninpäästön. 

Liitelauselma: Pyhille, jotka maassa ovat, on Herra osoittanut ihmeellisyytensä. 

Uskon haarniskalla, armon kilvellä ja ristipäisellä keihäällä varustautuneena Sinä, Georgios,   olit 
vastustajillesi voittamaton. | Kukistettuasi pahojen henkien sotajoukot Sinä, jumalallinen 
kilvoittelija, | karkeloit yhdessä enkelten kanssa. | Uskovia Sinä suojaat ja varjelet || sekä pelastat ne, 
jotka Sinua avukseen huutavat. 

Kunnia... Marttyyrien stikiira, 6.säv. Efraim Karialaisen runo. 

Persiassa palamatta säilyneet kolme nuorukaista | ennustivat vertauskuvallisesti siitä, | kun te, 
taistelijat, yksimielisenä kolmikkona Kristuksessa todistitte tahrattomasta Kolminaisuudesta | ja 
yliolennollisesta Ykseydestä. | Niin kuin he uskalsivat käydä tuleen Jumalaa pilkkaamatta, | niin 
tekään ette peräytyneet kuolemasta lujina Kristuksen rakkaudessa. | Ja niin kuin heille liekeissä 
ilmestyi neljäs, virvoittaja, | niin otti Kristuskin, yksi Kolminaisuudesta, | teidät vastaan virvoituksen 
paikkaan. |  Oi Jumalan valitsemat Akepsimas, Iosef ja Aeithalas, || rukoilkaa meidän sielujemme 
puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | me tiedämme, että Jumala tuli Sinusta lihaksi. || Rukoile, että Hän  
pelastaisi meidän sielumme. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja  
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen? 
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Marttyyrien tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | ovat kärsimyksissään saaneet Sinulta, meidän Jumalaltamme,  
kuihtumattoman voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | he voittivat julmat 
vaivaajat ja kukistivat pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Heidän rukouksiensa tähden 
pelasta meidän sielumme. 

Ja pyhän Georgioksen 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. 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. Marttyyrien kanoni, jonka akrostikon on: 
Ylistän marttyyrien ihania kukkia. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

"Oi Kuolematon, | Sinun voittorikas oikea kätesi | kohosi Jumalan kätenä | väkevyydessä kunniaan, | 
sillä kaikki voimallisena se musersi vastustajat, || mutta Israelille se avasi tien halki meren syvyyden." 

Troparit 

Oi kolmiaurinkoisen säteilyn kirkkaasti valistamat marttyyrit, päästäkää synnin ja himojen 
pimeydestä meidät, jotka hartaasti ylistämme tätä teidän pyhää muistoanne. 

Kun Valtiaan Jumalan lait tukivat teidän mieltänne, te, pyhät, kieltäydyitte miehuullisesti 
tottelemasta rikollisuuteen käskeviä lakeja, ja niin lain mukaisesti kilvoiteltuanne te saitte osaksenne 
kunnian.

Vapaaehtoisesti te, autuaat marttyyrit, tulitte teuraiksi ja teidät kannettiin puhtaina uhreina 
Kristukselle, joka teki maailman eläväksi vapaaehtoisella kuolemallaan. Te olitte Hänen 
uhripappejaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, synnytit kuvaamattoman Jumalan, joka suunnattoman hyvyytensä tähden tuli lihaan 
kuvattavassa ruumiissa. Rukoile, että Hän pelastaisi Sinun palvelijasi vaaroista. 

Pyhän Georgioksen kanoni, jonka akrostikon on: Innolla ylistän veisuin puhdasta marttyyria. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Veisatkaamme voittoveisua lunastajallemme Jumalalle, | joka muinoin ohjasi ja ravitsi erämaassa  
Israelia | sen paetessa faraon orjuutta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Oi pyhä, muuta tulisella ja puhtaalla rukouksellasi minun vaivalloinen ja hämärä mieleni vahvaksi,   
niin että voisin ylistää Sinun pyhää juhlaasi.
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Vaikka olisin kaikin puolin ylevä ja teoissa ja sanoissa monien yläpuolella, en kykenisi ylistämään 
Sinun ihmeitäsi, oi Georgios, sillä Sinä olet loistava ottelija ja väkevä keihäsmies. 

Sinun puhdas kilvoituksesi, oi taistelija, ei alistu ylistyspuheitten sääntöihin. Minä olen ymmälläni 
ja hämmästynyt, ja minua huimaa ja pelottaa kosketellakaan Sinun saavutuksiasi, oi voittaja. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, hyvä, synnytit kaikkien Vapahtajan, Sinä oikaisit langenneen elämän. Sinä synnytit 
meille Elämän, joka Sinun esirukoustesi kautta antaa meille kaikille syntien päästön. 

3. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Sinä ainoa, joka tunnet ihmisluonnon heikkouden | ja joka säälien meitä otit itse tämän luonnon 
päällesi, | vyötä minut voimalla korkeudesta, | että minä huutaisin Sinulle: | Pyhä on Sinun 
sanomattoman kunniasi elävä temppeli, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Askeesin tulessa Sinä, pyhä Akepsimas, poltit tuhkaksi himot, Sinä kävit taistoihin ja tulit 
lainrikkojien uhraamaksi ikään kuin komea oinas. Verivirroillasi Sinä pyhitit uskovaisten täyteyden. 

Uskon kiihkon polttamana Sinä, viisas ja erinomainen Iosef, tulit epäoikeudenmukaisesti silvotuksi, 
kepein murskatuksi ja armottomissa kidutuksissa revityksi, mutta et kieltänyt jumalallista nimeä 
etkä uhrannut tulelle. 

Vaikka selkääsi ja jalkojasi piestiin armotta, Sinä, kunniakas marttyyri Aeithalas, kestit sen ikään 
kuin joku muu oli kärsinyt, sillä Sinun mielesi oli kokonaan suunnattu Jumalaan. Hän kykenee 
pelastamaan ne, jotka koko sielustaan uskovat Häneen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, oi viaton, pyhä Neitsyt, Jumalan Morsian, on meille koittanut laskematon Aurinko, joka 
valoisin sätein valistaa pimeyden valtaan joutuneen ja viettelijän eksytykseen hukkuneen maailman. 

3. veisu. Pyhän Georgioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin  
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Kestämättä nähdä eksytyksen pauhaavaa tulta Sinä, pyhä, sanoit tulihenkisenä ja kiihkeänä 
lainrikkojia nuhdellen: Ei ole muuta Jumalaa, kuin Herra. 

Sanan tuli, joka oli tullut sytyttämään koko maailman, kosketti Sinun sieluasi, oi autuas, etkä voinut 
sitä salata, vaan huusit hartaasti: Kristus on minun vahvistukseni. 

Hirmuvaltias, joka näytti Sinulle, oi jumalinen, erilaisia kidutuksia pelästyttääkseen 
järkkymättömän sielusi, pettyi, kun Sinä vahvana huusit: Kristus on minun vahvistukseni. 
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Jumalansynnyttäjälle

Kun profeetta näki Sinut suurena vuorena, jonka huippu ylsi enkeljoukkojen kaikkia vuoria 
ylemmäksi, hän selitykseksi sanoi: Neitsyt on synnyttävä. 

Irmossi 

"Herra, joka vahvistat jylinän ja rakennat tuulen, | vahvista minua, että vilpittömästi veisaisin  
ylistystäsi | ja toteuttaisin Sinun tahtoasi, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, meidän  Jumalamme." 

Marttyyrien kontakki, 2.säv. 

Puhtaasti Sinä, viisas ja autuas, | palvelit jumalallisia salaisuuksia | ja tulit otolliseksi uhriksi. |  
Kunniakkaasti Sinä, pyhä Akepsimas, | joit Kristuksen maljan taistelutovereinesi, || ja nyt Sinä 
rukoilet lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme. 

Iikossi 

Kaikki voimallinen Jeesus, | tee hyvyytesi sateella monien rikkomusten kuivattama sydämeni 
hyveissä hedelmälliseksi | ja anna mieleeni tiedon valistus, | että riemuiten ylistäisin veisuin  
voittoisaa piispaa Akepsimasta, | urheaa Aeithalasta sekä autuasta Iosefia. | Sinuun luottaen he  
uskalsivat miehuullisesti käydä moninaisiin kidutuksiin. | Sen tähden he nyt armon saatuaan  jakavat 
sairaille parannusta || ja rukoilevat lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme. 

Katismatropari, 8.säv. 

Tänään ylistettäköön veisuin totisesti ansion mukaisesti urheaa taistelijaa Iosefia, | eksytyksen  
tuhoajaa Akepsimasta ja kunniakasta, voittamatonta kilvoittelijaa Aeithalasta | uskon kirkkaita  
tähtiä, sillä he osoittivat mustaksi persialaisten uskon eivätkä uhranneet auringolle tai palvoneet 
tulta. | Huutakaamme heille uskoen: | Rukoilkaa, että Kristus Jumala antaisi rikkomusten päästön 
meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne. 

Kunnia... Pyhän Georgioksen tropari, 8.säv. 

Ristin merkki aseenasi Sinä uskon puolustajana miehuullisesti kukistit hirmuvaltiaitten koko 
voiman. | Sinä, mieleltäsi jumalallinen, paljastit epäjumalien koko jumalattomuuden ja vahvistit  
uskovaisten uskon. | Sen tähden Sinä taisteltuasi sait ansiosi mukaan voittoseppeleen Herrasi  
kädestä. | Oi voittoisa Georgios, rukoile, että Kristus Jumala antaisi rikkomusten päästön meille, || 
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi Valtiatar, kaikkien armolahjojesi tähden minä velvollisuuteni mukaan kannan Sinulle kiitosta ja 
ylistystä, niin kuin leski kaksi ropoaan, | sillä Sinä olet osoittautunut suojaksi ja avuksi, joka aina  
pelastat minut kiusauksista ja ahdistuksista. | Ja pelastuneena ahdistajistani ikään kuin liekehtivän  
pätsin keskeltä, minä huudan Sinulle sydämeni pohjasta: | Jumalansynnyttäjä, auta minua ja rukoile 
Poikaasi ja Jumalaa, | että Hän antaisi anteeksi minun rikkomukseni, || sillä Sinä olet kelvottoman  
palvelijasi toivo! 
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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 ylen hyvä Jumala, vihaa  
kantamaton Herra. | Huutakaamme uskoen hänelle: Oi Neitsyt, ole meille armollinen ja anna  
rikkomukset anteeksi meille, || jotka hartaasti kumarramme Poikasi kärsimyksiä. 

4. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Profeetan silmin nähtyään Sinut | jumalallisen armon varjoaman vuoren muodossa | Habakuk edeltä 
julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, || meidän pelastuksemme ja uudistuksemme." 

Troparit 

Autuas Akepsimas,  jumalallisen  tiedon  sanoin Sinä  taistelit  väkevästi  tietämättömyyden pimeyden 
vallassa olevia vihollisia vastaan pelkäämättä sitä tapaa, millä he kiduttivat jumalallista ruumistasi. 

Kavalasti tulen palvelijat pakottivat Sinua osoittamaan kunnioitusta tulelle, mutta kun mielesi paloi 
Jumalan rakkautta, Sinä, Iosef, tyystin kieltäydyit tulenpalvonnasta saatuasi vahvistavan vilvoituksen. 

Täynnä Hengen jumalallista vettä Sinä, Aeithalas, vältit epäuskon sameat ja karvaat vedet. Vuotaneen 
veresi virtoihin Sinä hukutit näkymättömät viholliset. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, osoittauduit totisesti pyhien marttyyrien pyhäksi kaunistukseksi, uskovaisten turvaksi, 
muuriksi, tueksi ja täydelliseksi lunastukseksi. Sen tähden me ylistämme Sinua suureen ääneen. 

4. veisu. Pyhän Georgioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalani, minä olen kuullut Sinusta sanoman | ja olen peljästynyt, | minä olen käsittänyt Sinun 
tekosi ja hämmästynyt, oi Herra, || sillä maa on täynnä Sinun kiitostasi." 

Troparit 

Sinä, autuas Georgios, jaat kaikille ylistystäsi veisaaville kunniakkaan ja kunnianarvoisan tukesi ja 
puolustuksesi, sillä Sinulla on uskallus Herran edessä. 

Kun Sinulla on vastustamaton voima, joka Sinulle on lahjoitettu esikoislahjana kaikkein pyhimmästä, 
tee rukouksillasi pian loppu barbaarien hyökkäyksistä. 

Kiusausten yö ympäröi minua joka puolelta ja vastustamattomasti työntää minua himojen rotkoon, 
mutta riennä, Georgios, ja pelasta minut. 

Jumalansynnyttäjälle 

Yksin Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, olet kantanut kohdussasi koko maailman kannattajaa, yksin 
Sinä olet synnyttänet Hänet, joka on tunnettu käsittämättömyydessään. 
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5. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Oi Kristus, joka maailman ääret tulemuksesi säteilyllä valaisit | ja ristilläsi kirkastit, | valaise 
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, || jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat."

Troparit 

Te osoittauduitte autuaiksi julistettuanne kilpakentällä miehuullisesti autuaasta Sanasta, joka yhdisti 
teidät autuaitten kuoroihin kunniakkaina mestareina. 

Te, jumalallinen Iosef, pyhien salaisuuksien palvelija Akepsimas ja pyhä Aeithalas, osoittauduitte 
valtaamattomiksi linnoituksiksi, jotka tyystin hävititte vihollisten piirityskoneet. 

Marttyyrien haavojen lävistämät ruumiit repivät rikki jumalankieltämisen voimattoman voiman ja 
toivat erinomaisesti ilmi sielun eheän rakkauden Valtiasta Herraa kohtaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, säilyttäen Sinut saastattomana neitseenä, niin kuin oli ennen synnytystäkin, Hän, joka 
asettui siemenettä kohtuusi, tuli esille kaksinkertaisena, Jumalana ja ihmisenä, ja hyvyydessään 
jumaloitti omakseen ottamansa. 

5. veisu. Pyhän Georgioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Herra, anna käskyjesi valkeuden koittaa minulle, | sillä Sinun tykösi, oi Kristus, minun henkeni 
kiiruhtaa aamuvarhaisesta asti | ja veisaa Sinun ylistystäsi. || Sinä olet minun Jumalani ja Sinuun 
minä turvaan, oi rauhan Kuningas!"

Troparit 

Sinä sait voiton pahojen henkien kurittomasta joukosta. Risti aseenasi Sinä lävistit ja kaadoit maahan 
synkeät joukkojenjohtajat ikään kuin jumalallisella nuolella. 

Kaikkivaltiaan voiman vahvistamana ja kaikkea hallitsevaa kaitselmusta seuraten Sinä, Georgios, 
pelastit sielusi laivan elämän tyveneen satamaan. 

Sinä, pyhä, sanoit pahantekijälle: Miksi luulet imartelulla saavasi minut luopumaan Kristuksen 
rakkaudesta? Olet kuin kiven paistaja, mereen kirjoittaja ja taivasta ampuva. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, kukista pöyhkeät harhaoppiset, jotka säälimättä käyvät oikeauskoisten kimppuun, sillä 
Jumalan Äitinä Sinun tahtoasi seuraa kykeneminen. 

6. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Ympärillämme on pohjaton syvyys, | eikä ole pelastajaa. | Olemme niin kuin teuraaksi jätetyt 
lampaat. | Pelasta, oi meidän Jumalamme, kansasi, | sillä Sinä olet voimattomien väkevyys || ja 
korotus." 
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Troparit 

Korkeina kuohuvat kidutusten aallot eivät peittäneet teidän miehuullisuuttanne ja  
kestävyyttänne, oi  viisaat, sillä Jumalan ohjauksessa te saavutitte riemuiten pelastuksen tyynen 
sataman. 

Pyhän verenne pisaroin te, pyhät ja autuaat, värjäsitte jumalallisen vaatteenne, ja siihen pyhästi 
pukeutuneina te nyt hallitsette kuolemattoman Kuninkaan kanssa.

Taistojen ihanuuden kaunistamina te, pyhät, kävitte häähuoneeseen asemaltanne kirkkaasti 
jumaloituneina. Te, ihailtavat, osoittauduitte kunniakkaasti valkeuksien Isän lapsiksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsyt, Sinun elämää kantava synnytyksesi kuoletti vihollisen ja elävöitti Adamin, joka 
kerran oli kuollut maistettuaan tottelemattomuuden hedelmää. Sen tähden hän veisuin ylistää 
autuaaksi Sinua, nuhteetonta. 

6. veisu. Pyhän Georgioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Ajatusten kuohunta on minut vallannut | ja vetää minua mittaamattomien syntien syvyyteen. | 
Mutta kiiruhda, oi hyvä Ohjaaja, || nosta minut ylös, niin kuin profeetan, ja pelasta minut!" 

Troparit 

Sinä annoit ruumiisi rangaistavaksi, mutta säilytit sielusi vahingotta, oi Jumalan autuuttama 
Georgios, sillä Sinulla oli korkeuksista turva, sodassa varma suojelus. 

Tee aina rukouksillasi Valtias armolliseksi meitä kohtaan, jotka rakkaudella vietämme muistoasi, ja 
varjele meidät vahingotta näkyväisten ja näkymättömäin vihollisten kuohulta. 

Ylhäiset mielet hämmästyivät nähdessään miehuullisuutesi, ja kuinka Sinä lähitaisteluasein kukistit 
lihattoman vihollisen, joka muinoin Paratiisissa oli purrut esivanhempia kantapäähän. 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän ja jumalallisen Hengen suopeudesta Sinä, viaton, kudoit sanomattomissa kudinpuissa 
purppurakankaan, ja kaikkien Kuningas pukeutui muuttumatta ja sekoittumatta Sinun lihaasi. 

Irmossi 

"Ajatusten kuohunta on minut vallannut | ja vetää minua mittaamattomien syntien syvyyteen. |  
Mutta kiiruhda, oi hyvä Ohjaaja, || nosta minut ylös, niin kuin profeetan, ja pelasta minut!" 

Pyhän Georgioksen kontakki. 8.säv. 

Turvautuen puolestamme taistelevaan ja pikaiseen apuusi, oi voittaja, | me uskovaiset pyydämme,  
että Kristus vapauttaisi vihollisen pahennuksesta ja kaikkinaisista vaaroista ja vahingoista meidät, |  
jotka veisuin Sinua ylistämme, että voisimme huutaa: || Iloitse, marttyyri Georgios! 
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Iikossi 

Sinä, Herran palvelija ja ystävä, osoittauduit maan päällä suureksi suojelijaksi, | sillä aina Sinä,  
kunniakas, varjelet ja pelastat uskovan kansan. | Sen tähden me uskolla ja rakkaudella huudamme  
Sinulle, paljon taistelleelle: 
Iloitse, Sinä jonka kautta maailma valistuu; iloitse, Sinä jonka kautta sotajoukot kirkastuvat. Iloitse, 
uskovien sotavankien vapahdus; iloitse, kahlittujen nopea puolustus.
Iloitse, luoksesi uskoen kiiruhtavien harras korkeus; iloitse, Sinua rakastavien rikkaus ja ilo 
ahdistuksessa. 
Iloitse, sillä Sinä olet hallitsijain suojamuuri; iloitse, sillä Sinä annat sodassa voiton. 
Iloitse, purjehtivia valaiseva tähti; iloitse, kaikesta vahingosta päästäjä. 
Iloitse, Sinä johon jokainen uskova turvaa; iloitse, Sinä jonka kautta Luojaa ylistetään. 
Iloitse, marttyyri Georgios! 

Synaksario

Saman kuun 3:ntena päivä pyhien marttyyrien Akepsimaksen, Iosefin ja Aeithalaksen muisto.

Säkeitä 

Kepiniskuin surmattiin Akepsimas, ja Akepsimaksen ystävät kivin. 

Kolmantena hakattiin Akepsimas ja hänen taistelukumppaninsa kivitettiin. 

Samana päivänä juhlimme pyhän suurmarttyyri Georgioksen kirkon vihkimistä Lyddassa, eli hänen 
pyhän ruumiinsa talletusta. 

Säkeitä 

Luomakunta ylistää nyt kirkkosi vihkimistä ja jäännöstesi sijoitusta, oi marttyyri.

Samana päivänä pyhittäjäisämme Akepsimaksen muisto

Säkeitä 

Näännytettyään itsensä pidättyväisyydessä ja vaivannäössä Akepsimas siirtyi sinne, missä ei 
vaivaa ole. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme, tunnustaja Theodorosta, Ankyran piispaa, ja 
miekalla surmattuja pyhiä marttyyreja Dasiosta, Seberosta, Andronasta, Theodotosta ja Theodotea. 

Säkeitä 

Olkoon neljän palasiksi leikatun miehen kanssa silvottu nainen heidän marttyyritoverinsa . 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Elias pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Noustuaan hyveitten vaunuihin Elias pääsi rakkaudessa perille uuden Eliaan tavoin. 
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Samana päivänä miekka surmasi yhdeksän pyhää marttyyria. 

Säkeitä

Eksyttäjien käsin silvotut yhdeksän miestä torjuivat sielunsa vakaudessa eksytyksen. 

Samana päivänä tuli surmasi 28 pyhää marttyyria. 

Säkeitä 

Kahdesti viisi ja kahdesti kaksi miestä paloi, ja heidän kanssansa paloi kahdesti viisi ja kahdesti 
kaksi. 

Samana päivänä pyhän tunnustaja Akhemenideksen muisto. 

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

7. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, | olet meille uskovaisille hengen silmillä nähty pätsi, | sillä niin kuin 
suuresti ylistetty, kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala | muinoin pätsissä pelasti kolme 
nuorukaista, | niin myös Sinun kohdussasi || Hän uudisti kaiken maailman."

Troparit 

Persian maalta loistaen kirkkaitten tähtien tavoin Iosef ja Aeithalas valaisivat koko maailman 
taistojensa kirkkaudella ja hurskaasti huutaen: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin Jumala! 

Suuresti tuskaa kokien te, Kristuksen marttyyrit, saitte periä tuskattoman elämän. Sen tähden te 
kunniakkaat aina rukouksillanne kevennätte niiden kaikki tuskat ja kiusaukset, jotka huutavat: 
Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin Jumala! 

Ylistäkäämme pyhin sanoin autuaiksi pappismarttyyreja, pyhää Akepsimasta, ihmeellistä Iosefia ja 
suurta Aeithalasta, ja huutakaamme: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu on isäin Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, nuhteeton, tulit totisesti kunniakkaitten voittajien jumalalliseksi kaunistukseksi ja 
seppeleeksi, ja kaikkien niiden vahvistukseksi, jotka joka päivä veisaavat: Kiitetty ja korkeasti 
kunnioitettu on isäin Jumala! 

7. veisu. Pyhän Georgioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Abrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Iloiten yksin toiveenasi olevasta hyvästä Sinä pidit maallisia, ajallisia kärsimyksiä unena ja huusit: 
Suuresti ylistetty ja siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Sinä, kunniakas, teit järjen himojen hallitsijaksi, sillä Jumalan erinomainen ja koko luomakunnassa 
voimassa oleva laki on, että parempi voittaa jumalallisesta armosta huonompien liikkeen.

10



Oi lämmintä rakkauttasi Jumalaa kohtaan, Sinä autuas! Sinä pidit maallista hyvinvointia tomuna ja 
huusit: Vaikka koko maailma olisi kultaa, se ei olisi kaikkien Herran rakkauden veroinen! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Jumalan Äiti, murskaa barbaarien röyhkeys ja alista jumalattomien neuvot uskovalle 
hallitsijallemme. Tee suureksi oikeauskoisten sarvi miehuuden kerskauksessa. 

8. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Pätsissä Israelin nuorukaiset ikään kuin sulatusuunissa | kultaa kirkkaammin säteilivät 
jumalanpelkonsa ihanuutta ja sanoivat: | Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, || veisaten 
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Kun viholliset pitivät teitä, oi viisaat, inhottavina, teitä kuljetettiin paikasta paikkaan, ja monia 
kidutuksia kokiessanne te huusitte: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten ylistäkää ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Ruumiin alastomuudessa ja haavoitettuina te, kunniakkaat, löitte ruumiittoman vihollisen 
kärsivällisyyden keihäällä veisatessanne: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, veisaten 
ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Vaikka teidät, nimekkäät, murskattiin kivillä niin kuin kerran ensimmäinen marttyyrikin, te ette 
kieltäneet totisesti murtumatonta kalliota Kristusta, vaan veisasitte: Kaikki Herran luodut, kiittäkää 
Herraa, veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Kolminaisuuden tropari 

Ylistäkäämme luonnoltaan yksinkertaisena ykseytenä, mutta persooniltaan Kolminaisuutena Isää, 
ikialkuista Poikaa ja Pyhää Henkeä, ja veisatkaamme: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa, 
veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jaakob näki muinoin Sinut, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, portaina, joita myöten Jumala Sana 
laskeutui maan päälle ja vei meidät korkeuteen. Hän me lakkaamatta veisaten ylistämme ja 
korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina. 

8. veisu. Pyhän Georgioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, | taivasten taivaat, valo ja pimeys, kylmä ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Pyhien sanojesi sauvalla Sinä torjuit pahojen henkien paljouden ja vapautit uskovien laumat niiden 
tuhosta, kun he veisaavat Kristukselle: Teot, kiittäkää Herraa ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina.
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Kun Sinä kiinnitit katseesi taivaaseen, Sinulle koitti varhainen valkeus, niin kuin Jumala oli 
luvannut, sillä Sinun vasta lähestyessäsi Hän oli tykönäsi ja huusi: Tulen Sinua rohkaisemaan. Heitä 
pois kaikki pelko ja ole miehuullinen kaikkina aikoina. 

Kristus osoitti Sinun hyökkäyksesi peljättäväksi pahoille ja korskeille joukkojenjohtajille, sillä Sinä, 
Georgios, hävitit niiden juonet ikään kuin hämähäkin verkon huutaessasi: Suuresti minä ylistän 
Sinua, Kristus, kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun Synnyttämäsi, oi puhdas, teki lopun kuoleman epävakaasta voimasta ja tuhosta ja antoi elämän 
kaikille ihmisille, jotka veisaten kiittävät Häntä kaikkien Jumalana ja Herrana ja suuresti ylistävät 
kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Maa ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki lähteet, | taivasten taivaat, valo ja pimeys, kylmä ja 
helle, | ihmisten lapset, papit kiittäkää Herraa || ja suuresti ylistäkää kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Marttyyrien kanoni. Irmossi; 1.säv.

"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, | ilmiliekissä palava, 
mutta tulessa kulumaton. | Ja nyt me rukoilemme Sinua: | Sammuta meitä vastaan raivoava 
kiusausten pätsi, | että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, | lakkaamatta ylistäisimme." 

Troparit 

Ikään kuin ylös taivaaseen johtaviksi portaiksi osoittautuivat kivipilvet, jotka surmasivat teidät, 
kunniakkaat ja maineikkaat, autuas Iosef ja Aeithalas, ja niin te tulitte otollisiksi kuolemattomuuteen. 

Seiskäämme hartaasti ylistäen jumalallista pappismarttyyri Akepsimasta, erinomaista pappi Iosefia ja 
Kristuksen salaisuuksien palvelijaa, suurta Aeithalasta, Jumalan maineikkaita palvelijoita. 

Kun te, voittajat, nyt asutte Jumalan tykönä osallisina sanomattomasta valkeudesta, enkelkuoroihin 
yhdistyneinä ja marttyyrien sotavoimiin liittyneinä, rukoilkaa heidän kanssansa aina meidän 
puolestamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kieli ei mitenkään kykene kuvaamaan synnytyksesi peljättävää salaisuutta, sillä Sinä, puhdas 
Neitsytäiti, annoit ruumiin ruumiiseen köyhtyneelle koko luomakunnan Herralle. Sen tähden me 
yhteen ääneen Sinua ylistämme. 

9. veisu. Pyhän Georgioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: | Jumala tuli Sinun kupeistasi. | Hän ilmestyi maan 
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. || Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä." 

12



Troparit

Sinä, voittaja, nousit marttyyriuden vuorelle ja sait Herran kädestä seppeleen, sillä se on marttyyrien 
palkinto. Sen tähden me kaikki ansiosi mukaan ylistämme Sinua. 

Sinä, voittaja, jaat päästöä erehdyksistä, Sinä karkotat sairaudet kauaksi ruumiista ja osoitat minut 
täysin terveeksi. Sen tähden minä rakkaudella tervehdin Sinun kuvaasi. 

Kun Sinä, voittaja, nyt asustat taivaassa ja seisot kaikkien Kuninkaan valtaistuimen edessä, lähetä 
syntien pilven hajottava valkeus minullekin, joka rakkaudella punon Sinulle veisun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Syntymättömästä Isästä ennen kaikkia aikoja syntynyt yksiolennollinen Poika tuli Pyhän Hengen 
kautta viimeisinä aikoina maailmaan ottaen Neitseestä lihan köyhyyden, ja niin Hän jumaloitti 
ihmisluonnon. 

Irmossi 

"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: | Jumala tuli Sinun kupeistasi. | Hän ilmestyi maan 
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. || Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Kunniakas Akepsimas, urhea Iosef ja viisas Aeithalas | taistelivat Kristuksen voimassa ja kukistivat  
persialaisten eksytyksen, | ja nyt he rukoilevat meidän puolestamme pyhää Kolminaisuutta. | Hartaasti 
ylistäen heitä pappismarttyyreina || ja vietämme riemukkaasti heidän kirkasta muistojuhlaansa. 

Pyhän Georgioksen eksapostilario, 3.säv. 

Verivirroillasi Sinä, autuas voittaja Georgios, | sammutit petoksen liekit, | hirmuvaltiaitten  
röyhkeyden Sinä tuhosit tyystin ja niin osoitit Kristuksen kunnian. | Sen tähden Sinä sait Korkeimman 
oikeasta kädestä || katoamattomuuden ja elämän seppeleen. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Ei ole minussa pelastusta, oi Neitsyt, | sillä pahoin olen langennut syntien syvyyteen | ja edessäni on 
hirveän kadotuksen uhka ja vuohien osa. | Oi Jumalansynnyttäjä, armahda minua ennen tuomiota, |  
sillä Sinä olet harras puolustaja. 

Kiitosstikiiroina kolme Pyhän Georgioksen stikiiraa. 4.säv. 

Ylistäkäämme Kristuksen viljelystä, | marttyyrien joukossa urheata viisasta Georgiosta, | totuuden 
julistajaa, elämän viinipuun ikivihreää oksaa, | josta kasvaa jumalisuuden mehua vuodattava  
hedelmä. | Se ilahduttaa uskovaiset, || jotka vuosittain viettävät hänen muistojuhlaansa. (kahdesti)

Me tunnemme Sinut kirkkaaksi tähdeksi | ja taivaanvahvuudessa säteileväksi auringoksi. | Me 
ylistämme Sinua kallisarvoisena helmenä, jalokivenä, | päivän poikana, urheana marttyyrina ja  
uskovien varmana puolustajana vaaroissa. | Sen tähden me hartaasti kunnioitamme pyhää muistoasi, || 
oi Georgios Voittaja.

13



Oi autuas Georgios! | Suojele minua maalla ja merellä kulkiessani | ja varjele sekä nukkuessani että 
valvoessani. | Opeta minut, joka turviisi kiiruhdan, | täyttämään Herran tahto, || että tuomiopäivänä  
tehdessäni tiliä elämästäni saisin synninpäästön. 

Kunnia... 4.säv. Stouditeksen runo 

Ylistäkäämme, veljet, kärsivällisyyden hengellistä jalokiveä, | kunniakasta marttyyri Georgiosta, | 
joka Kristuksen tähden kärsi tulella kiduttamisen ja jota monet vaarat ja kidutukset vain karaisivat, | 
vaikka ne tuhosivatkin luonnoltaan katoavaisen ruumiin. | Mutta rakkaus Kristukseen voitti 
katoavaisen luonnon | ja sai hänet kulkemaan kuoleman kautta kaivatun Kristuksen, Jumalan tykö, || 
joka on meidän sielujemme pelastaja. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi hyvä Jumalansynnyttäjä, | kuoleman peljättävä pimeys näännyttää minun sieluani | ja pahojen 
henkien kuulustelu saa minut aina kauhistumaan ja pelkäämään. | Oi aviota tuntematon Neitsyt, | 
vapauta voimallasi minut niistä ja saata minut pelastuksen satamaan, || pyhien illattomaan  
valkeuteen. 

Haluttaessa suuri ylistysveisu. 
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