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Ehtoopalveluksessa 

Gregorioksen avuksihuutostikiirat, 5.säv. 
(13,L) 
Oi viisas pyhittäjäisä, pyhitetty Gregorios, / Sinä Lohduttajahengen täyttämä kynä ja jumalisuuden 
selkeä kieli,  / Sinä  jumalallisen koiton valoisa  lamppu,  totuuden saarnaaja  ja  Jumalan  tuntemisen 
tuki,  / Sinä korkeitten oppien  lähde  ja  suloisten opetusten  tulvavirta,  / Sinä Jumalan kirjoittamien 
veisujen jumalallisesti kaikuva lyyra, / joka sulostutat uskovaisten mielet, / rukoile Kristusta, pyydä 
Kristusta, // joka Jordanin vesissä loi uudelleen maailman, pelastamaan meidän sielumme. 

Oi  pyhittäjäisä,  kunnianarvoisa  Gregorios,  /  Sinä  harhaoppisten  kiihkon  katkaiseva  kirves  ja 
Lohduttajan kaksiteräinen miekka, / Sinä valheviljan kitkevä veitsi ja kuivat harhaopit polttava tuli, 
/  Sinä  totinen  viljelykuokka,  joka  tuo  hyvin  esille  oppien  painon  ja  keveyden,  /  Sinä  kaikki 
pelastuksen  poluille  ohjaava  tarkkuuden  vaaka,  /  rukoile  aina  Kristusta,  pyydä  Kristusta,  //  joka 
Jordanin vesissä loi uudelleen maailman, pelastamaan meidän sielumme. 

Oi  pyhittäjäisä,  autuaaksi  ylistettävä  Gregorios,  /  Sinä  autuaita  sanoja  kumpuava  suu,  joka 
ammennat pelastuksen ehtymättömistä ja jumalallisista lähteistä /  ja selität kaikille rukoussanoja, / 
Sinä  hyveeseen  ohjaava  sääntö,  jonka  jumalallinen  näkeminen  on  kirkastanut  /  ja  joka  säteilet 
luomattoman Kolminaisuuden valkeutta, / Hänen jonka voittamattomaksi puolustajaksi Sinä tulit, / 
rukoile  Kristusta,  pyydä  Kristusta,  //  joka  Jordanin  vesissä  loi  uudelleen  maailman,  pelastamaan 
meidän sielumme. 

Dometianoksen stikiirat, 1.säv. 
(14,L) 
Se,  joka  ylpeydessään  muinoin  uhkasi  vallata  koko  maan  ja  pyyhkiä  pois  meren,  /  on  tänään 
osoittautunut  uskovaisille  varpusen  kaltaiseksi  ja  hyttystä  naurettavammaksi,  //  joka  muotoon 
pukeutuneena se kuvitteli voivansa säikäyttää Kristuksen palvelijaa. 

Uskovaiset,  tänään  Dometianos  kutsuu  meitä  Jumalan  mieleiseen  juhlaan.  /  Käykäämme  hänen 
seuraansa riemumielin / ja juhlikaamme hänen kanssaan hänen urotekojansa // rukoille, että meidän 
sielujemme Vapahtaja antaisi maailmalle rauhan. 

Sinä, kunniakas,  lisäsit oikeana palvelijana Kristuksen Sinulle antamaa  leiviskää kaksinkertaistaen 
armon.  /  Sen  tähden  saatkin  kuulla:  / Hyvä,  palvelija,  käyköön Sinulle  niin  kuin  totisesti  hyvälle 
palvelijalle, // ja käy nyt Herrasi iloon saamaan palkan vaivannäöstäsi. 

Kunnia... Pyhän Gregorioksen stikiira, 4.säv. 
(15,3,L) 
Viisautesi  sanat  Sinä  kaunistit  lähestymättömällä  hyveellä  /  ja  olit  molemmin  tavoin  ihana.  / 
Jumalan innoittamalla äänelläsi Sinä, nyssalaisten Gregorios, / kaunistit ja ihastutit ihmisiä tiedolla, 
/  kun  Sinä  viisaasti  selitit  Kolminaisuuden  yhtä  jumaluutta.  /  Oikein  opein  Sinä  taistelit  myös 
vieraita  harhaoppeja  vastaan  /  ja  vahvistit uskon vallan maan ääriä myöten.  / Kun Sinä nyt  seisot 
aineettomien palvelijain kanssa Kristuksen edessä, // rukoile meidän sieluillemme rauhaa ja suurta 
armoa. 

Nyt... Juhlan stikiira, 4.säv. 
(15,3,L) 
Johannes  Kastajan  käsi  vapisi  ja  Jordanvirta  kääntyi  takaisin,  /  koska  ne  pelkäsivät  toimittaa 
palvelusta Sinulle, Vapahtaja.  /  Sillä  kuinka  se,  joka oli  pelästynyt  Joosua Nuuninpoikaa,  ei  olisi 
pelännyt  Luojaansa?  /  Mutta  Sinä,  oi  ainoa  ihmisiä  rakastava,  //  toteutit  pelastuksemme



ilmestymällä maailmaan. 

Vir relmästikiirat, 2.säv. 
(14,2,L) 
Laulakoon  koko  luomakunta  uutta  veisua Kristukselle,  /  joka  syntyi  Neitseestä  //  ja  tänään  ottaa 
kasteen Jordanissa. 

Liitelauselma: Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet kääntyivät takaisin. 

Profeetallinen  pasuuna,  Edelläkävijä,  huutakoon:  //  Kantakaa  virrassa  kastetulle  Herralle  hyvien 
tekojen hedelmiä. 

Liitelauselma: Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan? 

Korkeudesta loistava, yhtä olentoa oleva  jumalallinen Henki  /  ilmestyi sanomattomasti kyyhkysen 
muodossa // ja riensi Kristuksen tykö. 

Kunnia... Pyhän Gregorioksen stikiira, 4.säv. 
(15,3,L) 
Jumalaa julistava Gregorios, / kyeten jumalalliseen elämään Sinä kirkastit tekosi näkemisellä. / Kun 
Sinä  jumalallisesti rakastit viisautta, Sinä sait rikkaudeksesi armon Hengen suusta,  /  ja vuodattaen 
mehiläisvahan  tavoin  suloisia  sanoja Sinä alati  ilahdutat  jumalallisin ajatuksin  Jumalan kirkkoa.  / 
Kun Sinä nyt piispana asut taivaissa,  //  rukoile  lakkaamatta meidän puolestamme,  jotka vietämme 
muistojuhlaasi. 

Nyt... Juhlan stikiira, 4.säv. 
(15,3,L) 
Kun  Johannes  näki,  että  Sinä,  joka  Hengellä  ja  tulella  puhdistat  maailman  synnit,  /  tulet  hänen 
luokseen, / hän peläten ja vavisten huusi: / "En rohkene koskettaa puhdasta päätäsi. / Puhdista minut 
ilmestymiselläsi, / oi ainoa ihmisiä rakastava Jumala!" 

Tropari, 4.säv. 
(12,L) 
Oi isiemme Jumala, / Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. / Älä siis ota pois laupeuttasi, / vaan 
isiemme rukouksien tähden // ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 

Ja juhlan tropari, 1.säv. 
(12.) 
Jordanissa kastettaessa Sinua, oi Herra, / tapahtui, että ihmiset kumarsivat Pyhää Kolminaisuutta, / 
sillä  Isän  ääni  todisti  Sinusta  /  nimittäen  Sinua  rakkaaksi  Pojakseen,  /  ja  Henki  kyyhkysen 
muodossa / vahvisti sen sanan totuuden. / Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala, // joka ilmestyit ja 
valistit maailman. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 3.säv. 

Tänään Herra  tuli  Jordanille  saamaan kasteen  sen vesissä  jumalalliselta Edelläkävijältä./  Isä antoi 
todistuksen  korkeudesta:/  Tämä  on  minun  rakas  Poikani./  Ja  Henki  ilmestyi  kyyhkysen  oudossa 
muodossa / Hänen päällensä.



Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Jumalan  ilmestymisen  aika!/  Kristus  on  ilmestynyt  meille  Jordanvirralla!/  Tulkaa,  uskovaiset, 
ammentakaamme  synninpäästön  vettä./  Kristus  tuli  lihassa  maailmaan  etsimään  petojen 
kaappaamaa  lammasta,/  ja  löydettyään  sen  johdatti  sen  laupiaana  takaisin  paratiisiin./  Kristus 
ilmestyi Jordanille / ja valisti maailman. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Juhlan kanoni ja pyhien kaksi kanonia. 

Pyhän Gregorioksen kanoni. Munkki Johanneksen runo. 

1. veisu. 5.säv. Irmossi 
(5.säv.säkeet 13,L. koko sukanoni vig.s. 206214) 
"Kristus,  joka  voimallisella  käsivarrellansa  murskaa  viholliset,  /  syöksi  hevoset  ja  ratsumiehet 
Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, / joka veisasi voittovirren." 

Troparit 

Kristus,  joka  on  viisauden  syvyys,  tiedon  aarre  ja  itse  hyvyys,  anna minulle  valistus,  että  voisin 
veisuin ylistää kunniakkaan kirkkosi valistajaa Gregoriosta. 

Isä Gregorios, Sinä opettajien loistava kaunistus, ota vastaan kurja veisu, joka rakkaudella tarjotaan 
Sinun muistosi kunniaksi, ja tee siten Kristus meille armolliseksi. 

Oi  pyhien  salaisuuksien  palvelija  Gregorios,  Sinä  opetit  rikkaalla  ja  viisaalla  puheellasi  puhtaan 
kirkon tuntemaan jumaluuden kolmilukuisen ykseyden ja yhtenä hallitsevan, yhtenä kunnioitettavan 
Kolminaisuuden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Usko hyväksyköön  todistuksittakin  ymmärryksen  ylittävät  ihmeesi,  oi  Jumalansynnyttäjä Neitsyt, 
sillä Sinä synnytit ihmisyyteen pukeutuneen käsittämättömän Jumalan Sanan. 

Pyhän Dometianoksen kanoni. 1. veisu. 1.säv. Irmossi 
(1.säv.säkeet 12,L. koko sukanoni vig.s.104113) 
"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 Jumalan valitsema isä, tyynnytä lihan karkailut, himojen hyökkäykset ja sielussani kuohuva sota, 
ja säilytä minut rauhan tilassa. 

Vakaan  rakkauden  ja  halun  kautta Sinä  saavutit  korkeimman  viisauden  ja  alistit  lihasi. Niin Sinä 
pääsit maasta eroon ja tulit totisesti osallistumisen kautta Jumalan kaltaiseksi. 

Ihmeellinen  Dometianos  nousi  vähän  maan  yläpuolelle  ja  pääsi  niin  hämärästä  voimasta



täydelliseen voimaan sydämessään halu nousta korkeuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun  Herra  kastoi  veteen  lihan  saviseoksen,  jonka  oli  ottanut  Sinun  neitseellisistä  veristäsi,  Hän 
toteutti pelastuksen, jota vihollisjoukot eivät voi kumota. 

Esipaimenen kanoni. 3. veisu. Irmossi 
vig.s.207 
"Kristus,  Sinä,  joka  itsessään  painavan  maan  tyhjyyden  päälle  sanallasi  pystytit  /  ja  avaruuteen 
ripustit,  /  vahvista  seurakuntasi  käskyjesi  järkkymättömälle  kalliolle,  /  oi  ainoa  hyvä  ja  ihmisiä 
rakastava." 

Troparit 

Lihan  karkailut  Sinä  alistit  mielen  hallintaan  ja  mielesi  kaiken  Kuninkaalle.  Sen  tähden  Sinä, 
Gregorios, vaelsit käskyjen tietä kompastumatta ja tulit selvästi Kolminaisuuden asumukseksi. 

Mestarillinen, autuas  isä Gregorios, Sinä yhdistit näkemisen  tekoihin. Sen  tähden Kristus  luovutti 
Sinulle kirkon ohjat, ja salaisuuksien tuntijana Sinä ohjasit sitä nuhteettomasti. 

Nousten hyveitten vuorelle  ja sydämessäsi pyrkimys kohti korkeutta Sinä, Gregorios, nousit maan 
päältä johtavaa suoraa tietä jo ennen lihasi jättämistä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä,  oi  pyhä Neitsyt,  tulit miehestä  tietämättä  ja  äidin  tuskitta  kuolemattomasta  Isästä  säteilleen 
Jumalan  Äidiksi.  Sen  tähden  me  Sinua  lihaksi  tulleen  Sanan  synnyttäjänä  oikeauskoisesti 
Jumalansynnyttäjäksi tunnustamme. 

Pyhittäjän kanoni. Irmossi 
vig.s.106 
"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 

Kun  muinainen  vihollinen  ei  kyennyt  väkevyydellään  järkyttämään  Sinun  sielusi  asemaa,  se 
teeskenteli aikansa kärsivällisyytesi hajottamiseksi rumia hyönteisiä ja lintuja. 

Sen  oma  kerskaus  tuhosi  oikeudenmukaisesti  ja  masensi  hirveän  lohikäärmeen,  joka  suuressa 
heikkoudessaan muuttui hevoskärpäsen muotoon ja tuli vanhurskaitten ihanien jalkojen polkemaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsytäiti, Sinusta siemenettä syntynyt  ikiaikainen Poika ja Herra loi uudelleen maailman, kun 
Hän kasteessaan surmasi vesiin kätkeytyneen käärmeen ja pelasti ihmiset turmeluksesta. 

Irmossi/Katabasi 

"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." 

Esipaimenen katismatropari, 3.säv. 

Saatuasi  osaksesi  jumalallisen  valistuksen  ja  vietettyäsi  aineetonta  elämään  /  Sinä  toimitit  nimesi 
mukaan  loistavaa  papillista  palvelusta,/  sillä  yliluonnollisesti  Sinä  selvitit  oppeja  ja  vahvistit 
maailman  oikeaan  uskoon./  Oi  pyhittäjäisä,/  rukoile  Kristusta  Jumalaa,  että  Hän  antaisi  meille 
suuren armon. 

Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 1.säv. 

Kaunistuksenasi pappeuden Jumalalta  saatu voitelu Sinä,  isä, kirkastit  sen hyveitten  jumalallisella 
ihanuudella/  ja  jumalallisella  kuuliaisuudella  Kristusta  kohtaan./  Käytyäsi  tiesi  loppuun  Sinä  nyt 
huudat taivaissa enkelten kanssa:/ Kunnia olkoon laupeudellesi, Vapahtaja!/ Kunnia hallituksellesi!/ 
Kunnia taloudenhoidollesi, Sinä ainoa ihmisiä rakastava! 

Nyt... Juhlan katismatropari, 1.säv. 

Kun  Jeesus  oli  syntynyt  Neitseestä  Mariasta  ja  saanut  Jordanissa  kasteen  Johannekselta,/  Henki 
laskeutui  Hänen  päällensä  kyyhkysen  muodossa./  Sen  tähden  Profeetta  lausui  enkelten  kanssa 
huutaen:/  Kunnia  olkoon  tulemisellesi,  Kristus!/  Kunnia  valtakunnallesi!/  Kunnia 
taloudenhoidollesi, Sinä ainoa ihmisiä rakastava! 

Esipaimenen kanoni. 4. veisu. Irmossi 
vig.s.208. 
"Oi Kristus, Habakuk,  ennalta  nähtyään  jumalallisen alentumisesi,  /  vavistuksella  huusi  Sinulle:  / 
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan / ja voideltujasi vapahtamaan." 

Troparit 

Sinä, Gregorios, osoittauduit valon täyttämäksi tulipylvääksi palaessasi uuden Israelin johdattajana 
oikeauskoisuuden lämmintä intoa elämässäsi ja sanoissasi. 

Saatuasi  Hengen  armon  Sinä  poistit  lain  kirjaimen  halvan  peitteen  ja  paljastit  meille  sen  alla 
piilevien ajatusten ihanuuden. 

Salaisuuksien  tuntijana  Sinä,  Gregorios,  avarsit  selvästi  kirkolle  jumalallisesta  suusta  lähteneen, 
Jumalan opettaman tiiviin rukouksen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa,  oi  Neitsyt,  tapahtui  sikiäminen  ilman  yhteyttä,  turmeluksetta  Sinun  kohdussasi,  ja  Sinä 
synnytit ilman tuskaa. Synnytettyäsi lihassa Jumalan Sinä säilyit synnytyksen jälkeenkin neitseenä. 

Pyhittäjän kanoni. Irmossi 
s.107. 
"Profeetan  silmin  nähtyään  Sinut  /  jumalallisen  armon  varjoaman  vuoren  muodossa  /  Habakuk 
edeltä julisti, että Sinusta oli tuleva Israelin Pyhä, / meidän pelastuksemme ja uudistuksemme." 

Troparit



Sinä,  viisas,  osoitit  laissa  Jumalaa  palveleville  heprealaisille,  että  laki  on  armon  varjo  ja 
evankeliumi  Jumalan totisen  ilmestymisen salaisuus, kun Sinä huusit Kristukselle: Kunnia olkoon 
Sinun voimallesi, oi Herra! 

Säteillen ikään kuin kirkas,  idästä noussut tähti Sinä valistit kirkon julistaessasi viisain todistein ja 
jumalisesti,  että  Kristus  on  vanhurskauden  Aurinko,  jolle  Sinä  huusit:  Kunnia  olkoon  Sinun 
voimallesi, oi Herra! 

Sinä, viisas  isä,  riistäydyit  irti kaikesta pahuudesta  ja aineellisesta, valolla Sinä kirkastit kotimaasi 
täyteyden ja vuodatit heille paljoa kultaakin suuremman rikkauden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sana, joka Jumalana on näkymätön, otti naisesta ihmisluonnon ja tuli näkyväiseksi. Synnille vieras 
puhdistautui joessa puhdistaakseen langenneen rikkomuksesta. 

Esipaimenen kanoni. 5. veisu. Irmossi 
s.210. 
"Sinun  tykösi,  oi  Kristus,  joka  verhoudut  valkeuteen  niin  kuin  viittaan,  /  minä  aamusta  varhain 
kiiruhdan / huutaen Sinulle: / Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias." 

Troparit 

Sinä,  autuas  salaisuuksiin  johdattaja  Gregorios,  poltit  tulen  tavoin  harhaoppisten  ohdakkeiset 
sanapunokset ja valistit uskovaisten mielen. 

Sinä paljastit Eunomioksen opin erikaltaisuudesta ja hajotit hänen vaikeasti torjuttavat puheensa ja 
hänen verkkojensa vahvat ansalangat ikään kuin hämähäkin seitit. 

Sinä,  Gregorios,  paljastit  jumalattoman  Makedonioksen,  joka  itse  siitä  osattomana  röyhkeästi 
häpäisi jumalallista Henkeä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä synnytit meille siemenettä Kristuksen, vanhurskauden ja lunastuksen, oi Jumalansynnyttäjä, ja 
teit esiisän luonnon vapaaksi kirouksesta. 

Pyhittäjän kanoni, irmossi. 
s.108. 
"Oi  Kristus,  joka  maailman  ääret  tulemuksesi  säteilyllä  valaisit  /  ja  ristilläsi  kirkastit,  /  valaise 
Jumalan tuntemisen valkeudella niiden sydämet, / jotka Sinulle oikeauskoisesti ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Kun  luomakunnan  Herra  katsahti  maan  päälle,  niin  sen  perustukset  järkkyivät  ja  se  pelästyi 
kauheasti, mutta sielun miehuullisuus piti Sinut, Jumalassa viisas isä, vakaana rukouksessa. 

Sinä,  autuas,  et  suostunut  kuuntelemaan,  kuinka  Jumalan  pilkkaajat  järjettömyydessään  puhuivat 
väärin korkeutta vastaan, vaan käännytit heidät paimensauvallasi ja paransit sairauden. 

Sinä, Jumalan julistaja, et sallinut julistettavan väärin Kristuksen yhdistynyttä luontoa yhdeksi, vaan 
pyydystit heidät opetustesi verkkoon ja palautit valkeuteen.



Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan Äiti, Elisa teki suolalla karvaan veden makeaksi, mutta kun Sinun Poikasi ja Jumala otti 
vedessä kasteen, Hän poisti synnin karvauden ja tuskan. 

Esipaimenen kanoni. 6. veisu. Irmossi 
s.211. 
"Oi Valtias  Kristus,  /  tyynnytä  sielua  hukuttavassa myrskyssä  riehuva  himojen meri  /  ja  johdata 
minut / ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Troparit 

Vaikka Sinulla, Gregorios, oli nöyrä mieli  ja Sinä suhtauduit sävyisästi kaikkiin, Sinä osoittauduit 
taistelijaksi niitä vastaan, jotka pyrkivät vähentämään Kristuksen kunniaa. 

Viisaudellasi  Sinä,  Gregorios,  teit  täysin  lopun  Areioksesta,  joka  runsain  puhein  röyhkeästi  ja 
luonnottomasti jakoi Kolminaisuuden. 

Autuas  Gregorios,  Sinä  paljastit  Jumalan  vastustajaksi  Sabellioksen,  joka  taitamattomasti  piti 
Kolminaisuuden ykseyttä sekoituksena. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt  synnytti,  pysyi  synnytettyäänkin  puhtaana  ja  kantoi  käsillään Häntä,  joka kantaa  kaikkea. 
Totisesti on Hän NeitsytÄiti. 

Pyhittäjän kanoni. Irmossi 
s.109. 
"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." 

Troparit 

Vaarassa olleet  ihmiset pelastuivat  ikään kuin kuoleman ansasta  ja Sinun rukouksesi, oi pyhittäjä, 
karkotti kauaksi kärsimysten parven. Sinä olit heidän ensimmäinen auttajansa. 

Rientäen Vapahtajan Äidin turviin Sinä, viisas, teit rukouksellasi lopun sairauden etenemisestä, sillä 
paimenena Sinä et kestänyt nähdä laumaasi vaarassa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Enkelten  joukot  hämmästyivät  nähdessään  näkymättömän  Neitseestä  lihallisesti  syntyneenä  ja 
Hänet, jota aineettomuudessa ylistetään, laskeutuneena virtaan saamaan kasteen. 

Irmossi/Katabasi 

"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."



Kontakki. 1.säv. 
(12.) 
Oi  autuas  pyhittäjäisä  ja  piispa,  /  valppaana  paimenena  Sinä  esiinnyit  maailmassa  sielusi  silmät 
valvovina.  /  Viisautesi  sauvalla  Sinä  karkotit  kaikki  vääräoppiset  ikään  kuin  sudet  //  ja  säilytit 
laumasi vahingoittumattomana, oi viisas Gregorios. 

Iikossi 

Huolimattomuudessani  minä  kurja  olen  langennut  ja  vaipunut  kuolettavaan  uneen,/  mutta  herätä 
valppaana paimenena minut  ylös, oi  isä,/  ja  vaivuta uneen minua hirveästi  hallitsevat himot,/ niin 
että  heränneenä  voisin  puhtaasti  ylistää  veisuin  valoisaa  siirtymistäsi,/  jolla  maailmankaikkeuden 
Herra ansiosi mukaisesti kunnioitti Sinua, uskollista palvelijaansa,/ viisasta opettajaa, ystäväänsä ja 
salaisuuksiensa  tuntijaa  /  ja  Hänen  oppiensa  taloudenhoitajaa,/  sillä  Sinä  säilytit  ne  puhtaina 
käytössä, oi viisas Gregorios. 

Toinen kontakki, 2.säv. 
(12,L) 
Kirkon  jumalallinen  ylimmäinen pappi  ja  viisauden  kunnianarvoisa  veisaaja,  / Nyssan mieleltään 
valpas  Gregorios,  /  karkeloi  enkelten  kanssa,  nauttii  jumalallisesta  valkeudesta  //  ja  rukoilee 
lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme. 

Iikossi 

Oi Sana,  joka  loistat maailmassa peljättävää valkeutta aurinkoa kirkkaammin, oi Vapahtaja,/  joka 
valosätein  kirkastat  kaikkeuden,/  Sinä  joka  suostuit  ihmisenä  ottamaan kasteen  Jordanin  vesissä,/ 
pese pois monien rikosteni saasta ja tahrat,/ ja anna minulle armo veisuin ylistää viisasta piispaasi ja 
salaisuuksiesi tuntijaa./ Hänet minä tarjoan puolustajakseni edessäsi / ja aina huutaen pyydän häntä 
rukoilemaan lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme. 

Synaksario 

Saman  kuun  10:ntenä  päivänä  pyhien  joukkoon  luetun  isämme  Gregorioksen,  Nyssan  piispan, 
muisto. 

Säkeitä 

Muusa Gregorios, jonka istuin on Nyssassa, ei asu Pieriassa vaan Eedenissä. 

Kuolon yö peitti Gregorioksen kymmenentenä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Dometianosta, Melitinen piispaa. 

Säkeitä 

Dometianos vapautui turmeluksesta. Turmelukseksihan tätä elämää pitää sanoa. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhien  joukkoon  luettua  isäämme  Markianosta,  Suuren  Kirkon 
pappia ja taloudenhoitajaa. 

Säkeitä 

Täältä lähti taivaan suureen kunniaan Markianos, jonka kunnia oli suuri maan päälläkin.



Samana päivänä pyhä Ammonios pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Hyveen jumalallinen lamppu sammui, kun Ammonioksen ruumiillinen valo sulkeutui. 

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

Esipaimenen kanoni. 7. veisu. Irmossi 
s.212. 
"Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukaisille, / jotka yksin 
äänin veisasivat: / Kiitetty olet Sinä, Jumala." 

Troparit 

Kun rakkaus on yhdistänyt Sinut, Gregorios, kolmivaloisen jumaluuden loistoon, niin Sinä heijastat 
säteilevän kuvastimen tavoin kaikille valkeutta. 

Isällisesti Sinä jätit sanasi aarteeksi, joka puhdistaa tavat ja sielun ja täyttää tiedolla ne, jotka uskoen 
veisaavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Sinä  julistit,  että  Isä on alkumieli  ja  syy, Sanan Synnyttäjä  ja Hengen Lähettäjä,  ja Sinä veisasit 
Kolminaisuudelle: Kiitetty olet Sinä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, kaikessa viaton, synnytit yksipersoonaisen, mutta kaksiluontoisen, ruumiillistuneen Jumalan, 
jolle me kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Pyhittäjän kanoni. Irmossi 
s.111. 
"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 

Uskovaisille  annettu  totinen  lupaus  toteutuu  selvästi,  sillä  jumalallinen  Dometianos  on  saanut 
armon päästää  sairauksista  ja karkottaa pahoja  henkiä  julistaen kiitettyä  ja korkeasti kunnioitettua 
Jumalaa. 

Hän,  joka  tuli  maan  päälle  tykömme  ja  eli  lihassa,  on  antanut  Häntä  seuraaville  ja  rakastaville 
ihmeitten tekemisen armolahjan. Hän on kiitetty ja korkeasti kunnioitettu isäin Jumala. 

Jumalallinen  Dometianos  teki  lopun  Seberoksen  jumalattoman  harhaopin  opetuksista  ja  suojeli 
jumalallisesti oikean uskon eheänä julistaen kiitettyä ja korkeasti kunnioitettua Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitseestä  syntyessään  jumalallinen  Sana  ei  etääntynyt  Isän  luonnosta,  vaan  säilytti  lihaksi 
tullessaan Äitinsä kokonaisena. Korkeasti kunnioitettu Kristus sai Isältä todistuksen.



Esipaimenen kanoni. 8. veisu. Irmossi 
s.213. 
"Sinulle,  kaiken Luojalle,  /  nuorukaiset  pätsissä  kohottivat  yli maailman  sointuvan  kiitosvirren:  / 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa / ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Tropari 

Sinä,  autuas,  sait  ottaa  vastaan  päällesi  tulleen  Lohduttajan  koko  kirkkauden  huutaessasi:  Kaikki 
luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikki aikoina. 

Jumalallisen sanan mukaisesti Sinun sisimmästäsi kumpuavat meille Kristuksen tuntemisen virrat, 
sillä armo on totisesti osoittanut Sinut, isä, maailmalle ikuiseksi lähteeksi iankaikkisesti. 

Oi  ihailtavaa  veljesparia,  lihallisesti  samaa  verta  ja  jumalallisessa  yksimielisiä!  Heitä 
kunnioittaessamme on oikein, että arvostamme Basileiosta Gregorioksen kanssa iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinua,  Neitsyt,  joka  ymmärryksen  ylittäen  synnytit  sanan  kautta  jumalihmisen  Herran  ja  pysyit 
neitseenä, me kaikki luodut veisaten ylistämme ja korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina. 

Pyhittäjän kanoni. Irmossi 
s.112. 
"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 

Sinä,  jumalallinen  julistaja,  ylitit  ihmisluonnon kaikki  lait  ja  lähestyit  Jumalaa, korkeinta toivetta, 
veisatessasi  Hänelle:  Kaikki  Herran  luodut,  kiittäkää  Herraa,  veisaten  ylistäkää  ja  korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Kuuliaisena  jumalallisille käskyille Sinä, ylistettävä,  jaoit avokätisesti rikkautesi  tarpeessa oleville 
huutaen  kuuliaisin mielin: Kaikki Herran  luodut,  kiittäkää Herraa,  veisaten  ylistäkää  ja  korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Dometianos,  Sinä  olet  tullut  parannusten  juoman  ehtymättä  kumpuavaksi  lähteeksi,  nautinnon 
tulvavedeksi  ja  rauhan  virraksi  niille,  jotka  huutavat:  Kaikki  Herran  luodut,  kiittäkää  Herraa, 
veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pätsissä  nuorukaiset  kuvasivat  vertauskuvallisesti  Sinua,  Neitsyt,  ja  Mooses  näki  ennuskuvasi 
pensaassa.  Ja  Jesaja  näki,  että  Sinä  synnytät  miehettä  lapsukaisen,  kunnian  Herran,  jota  me 
korkeasti kunnioitamme kaikkina aikoina. 

Irmossi/Katabasi 

"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." 

Esipaimenen kanoni. 9.veisu. Irmossi 
s.214. 
"Riemuitse,  Jesaja,  /  sillä  Neitsyt  tuli  raskaaksi  ja  synnytti  Pojan  Immanuelin,  Jumalihmisen.  / 
Hänen nimensä on Koitto, / ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Troparit 

Oi Gregorios, kykenemättömänä ylistämään urotekojesi  ja puheittesi  salamoita meidän mielemme 
tunnustaa kunniakkaan tappion, ja julistaa voimat ylittävää ylistystäsi. 

Gregorios, Sinä  salaisuuksien  tuntijoista paras,  joka nyt  seisot Kolminaisuuden edessä apostolien, 
profeettain,  marttyyrien,  vanhurskasten  ja  patriarkkojen  kuoron  kanssa,  muista  meitä,  kun  me 
veisuin ylistämme muistoasi. 

Korkeudesta  Sinä,  piispa Gregorios,  nyt  kaitset  ja  puolustat Kristuksen  kirkkoa  ja  annat  voittoja 
uskoville  hallitsijoillemme.  Murskaa  orjuuden  kahleet  ja  pelasta  esirukouksillasi  meidät,  jotka 
Sinuun turvaamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun  Sinä,  puhdas,  synnytit  luotujen  Luojan,  Sinä  tulit  kaikkea  syntynyttä  korkeammaksi, 
verrattomasti ylemmäksi ja jalommaksi. Sen tähden kumartaen Poikaasi me Sinua ylistämme. 

Pyhittäjän kanoni. Irmossi 
s.113. 
"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 

Isä,  Sinä  luovuit  maallisista  haluista,  pyrit  täydellisyyteen  ja  niin  patriarkkojen  asunnot  ja 
vanhurskasten  ja  pyhittäjien  joukot  ottivat  Sinut  vastaan.  Rukoile  heidän  kanssansa  meidän 
puolestamme Kaikkivaltiasta. 

Kotimaasi otti vastaan ikään kuin kallisarvoisen rahan paljon kilvoitelleen ruumiisi, oi kunniakas, ja 
kätki sen helmoihinsa äidin tavoin liikehtien, sillä se ei halunnut vieraitten Sinua vievän. 

Isä, tule avukseni elämän kiusauksissa ja vaaroissa, tyynnytä minua vastaan noussut himojen korkea 
aallokko ja johdata minut tyyneen satamaan esirukoustesi tuulen avulle. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  yliolennollinen  Jumalan  Poika,  Sinuun  asti  kesti  kuolema,  kun  Sinä meidät  pelastaaksesi  näit 
hyväksi  syntyä  meidän  tähtemme  miehettömästä  äidistä  ja  vedessä  yhdistää  meidät  jumalallisen 
kasteesi tuleen. 

Irmossi/Katabasi 

"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." 

Eksapostilario, 3.säv. 

Kunnioittakaamme  kaikki  lauluin  ja  veisuin/  hyvää  paimenta,  viisasta  Gregoriosta,/  nyssalaisten 
esimiestä,/ viisaan Basileioksen tapojen ja veren jakajaa. 

Ja juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Oi  Vapahtaja,  armo  ja  totuus  ilmestyivät  Jordanin  virralla  /  ja  valistivat  pimeydessä  ja  varjossa 
olevat, / sillä lähestymätön Valkeus / tuli ja ilmestyi meille. 

Vir relmästikiirat, 2.säv. 
(14,2,L) 
Nyt Vapahtaja lahjoittaa ihmisille oudon peson / sulattaessaan sielut ilman tulta // ja muovatessaan 
ne uudelleen niitä murskaamatta. 

Liitelauselma: Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet kääntyivät takaisin. 

Ihmiset, ammentakaa halulla ja riemuiten jumalallisen elämän vettä // pelastuksen lähteistä sielujen 
lunastukseksi. 

Liitelauselma: Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan? 

Valistus on tullut, armo ilmestynyt, / lunastus on täällä, maailma on valistettu: // ihmiset, täyttykää 
ilosta. 

Kunnia... 1. säv. Anatolioksen runo 
(14,L) 
Gregorios,  Sinä  oikean  uskon  urhea  puolustaja,  /  joka  hyvän  soturin  tavoin  kärsit  Kristuksen, 
Jumalan  kanssa  /  ja  olit  aseisiin  kutsujan  mieleen,  /  taistele  nytkin  kirkon  puolesta,  //  ohjaa  sen 
hyvää taistoa opetustesi järkkymättömällä perustuksella. 

Nyt... 1. säv. 

Kun Sinä, meidän Vapahtajamme,  /  sallit palvelijasi käden kastaa Sinut  Jordanissa,  / Sinä pyhitit 
veden,  ja  paransit  maailman  vaivat.  /  Suuri  on  Sinun  ilmestymisesi  salaisuus!  //  Kunnia  olkoon 
Sinulle, oi ihmisiä rakastava Herra! 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaan, ja päätös. 
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