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Typikon
1. Jos pyhän muisto sattuu muulle päivälle kuin sunnuntaiksi, niin hänen palveluksensa lauletaan
Minean järjestyksen mukaisesti (Kristuksen Suuren Kirkon typikonin mukaan ehtoopalveluksen
stikiiroita, jotka on otsikoitu "toisia stikiiroita", ei kuitenkaan lauleta).
2. Jos muisto osuu sunnuntaiksi Triodionin ulkopuolella, niin lauantaiiltana veisaamme
avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 pyhän stikiiraa, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt,
vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja
pyhän parimiat. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, Oi aviota
tuntematon Neitsyt. Ylösnousemustropari, pyhän tropari, Jumalansynnyttäjän tropari ja päätös.
3. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Psalmikatismat ja polyeleo, oktoehoksen katismatroparit järjestyksessään,
kolmannen Kunnian jälkeen pyhän katismatropari ja tropari Jumalansynnyttäjälle. Kiitetty olet Sinä,
Herra, oktoehoksen hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja pyhän kanoni. 3:nnen
veisun jälkeen ylösnousemuskontakki iikosseineen, sitten pyhän katismatropari ja tropari
Jumalansynnyttäjälle. kuudennen veisun jälkeen pyhän kontakki iikosseineen ja synaksario.
Katabasioina Aurinko kulki muinoin. Ylösnousemusevankeliumi. Me ylistämme Sinua.
Ylösnousemuseksapostilario sekä pyhän ja Jumalansynnyttäjän eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa ja 4 pyhän stikiiraa, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä.
Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut.
4. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän troparia ja 4 troparia pyhän
kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, pyhän tropari, temppelin pyhän
tropari ja kontakki Oi Kristus Jumala, joka syntymiselläsi. Pyhän epistola ja sunnuntain
evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista, Me näimme
totisen valkeuden ja päätös.
5. Jos juhla osuu sunnuntaiksi Triodionin aikana, niin lauantaiiltana ehtoopalveluksessa veisaamme
avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 3 Triodionin stikiiraa ja 3 pyhän stikiiraa, Kunnia,
Triodionin stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus
Kristus, prokimeni ja pyhän parimiat. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, pyhän
stikiira, Nyt, Triodionin stikiira. Ylösnousemustropari, pyhän tropari, Jumalansynnyttäjän tropari ja
päätös.
6. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Psalmikatismat ja polyeleo, oktoehoksen katismatroparit järjestyksessään,
kolmannen Kunnian jälkeen pyhän katismatropari ja tropari Jumalansynnyttäjälle. olet Sinä, Herra,
oktoehoksen hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja pyhän kanoni. kolmannen
veisun jälkeen ylösnousemuskontakki iikosseineen, sitten pyhän katismatropari ja tropari
Jumalansynnyttäjälle. kuudennen veisun jälkeen Triodionin kontakki iikosseineen ja synaksario
(myös Triodionin). Katabasioina Aurinko kulki muinoin. Ylösnousemusevankeliumi Triodionin
järjestyksen mukaisesti. Me ylistämme Sinua. Ylösnousemuseksapostilario sekä pyhän ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, 2 Triodionin stikiiraa
ja 3 pyhän stikiiraa, Kunnia, Triodionin stikiira, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu
ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut.
7. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän troparia ja 4 troparia
Triodionin kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, pyhän tropari,
temppelin pyhän tropari ja kontakki Oi Kristus Jumala, joka syntymiselläsi. Pyhän epistola ja

sunnuntain evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista,
Me näimme totisen valkeuden ja päätös.
8. Jos muisto sattuu muistelulauantaiksi, niin pyhän palvelus veisataan perjantaina, ja vainajien
palvelus tavan mukaisesti lauantaina, eikä sitä murheluontoisena siirretä.

Pienessä ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
(15,3,L)
Jumalaa julistavalla suullasi ja Jumalaa julistavalla kielelläsi / Sinä, teologi Gregorios, / ilmaisit
Kolminaisuudessa veisuin ylistetyn yksiolennollisen Jumalan, / Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. /
Saarnaten totuutta jumalallisin sanoin // Sinä kuivetit pakanoiden hulluuden ja valheen.
Näöltäsi Sinä, pyhitetty Gregorios, olit kunnianarvoisa ja muodoltasi kunnioitettava. / Sen tähden
me kunnioitamme Sinua ilosävelin ja lausumme: / Iloitse, Sinä hengellinen tähti, joka kirkastat
maan ääret viisaitten sanojesi loisteella! // Iloitse, Sinä pasuuna, joka julistat maailmassa Jeesuksen
käskyjä!
Ylistäkäämme moniäänistä soitinta, sävelikästä kitaraa, / sulosointuista kannelta, piispoista
korkeinta, Kristuksen kirkon suurta opettajaa, ja veisatkaamme: Iloitse, Sinä jumalallisen armon
syvyys! Iloitse, Sinä taivaallisten ajatusten korkeus, isien isä Gregorios!
Jumalallisten sanojesi lingolla Sinä, Jumalan innoittama ja kunniakas, linkosit Areioksen kuin
suden, ja karkotit hänet kauas Kristuksen laumasta. / Erinomaisena paimenena Sinä paimensit
lampaitasi Kolminaisuuden vehreydessä. // Sen tähden me kunnioitamme Sinua, paimenten paimen
Gregorios.
Oi enkelten vertainen, pyhä piispa, / millä ylistyspuheilla seppelöisimme Sinut, joka elit maan
päällä yliinhimillisesti, / Sinä Jumalan Sanan saarnaaja, puhtaan Neitseen todellinen ystävä, /
apostolien istuimen jakaja, marttyyrien ja pyhittäjien kaunistus, // aluttoman jumaluuden
jumalallinen palvelija?
Noustuasi halusi mukaisesti ylhäiseen valtakuntaan Sinä, autuas isä Gregorios, / olet nyt saanut
kärsimystesi palkan kaiken hallitsijalta Kristukselta. / Seistessäsi Hänen edessänsä muista meitä,
jotka vietämme ylen kirkasta muistojuhlaasi, // että mekin, jotka palvomme Kristusta Jumalaa,
saisimme saman osan.
Kunnia... 6.säv.
(13,L)
Te Jumalassa viisaat, kokoontukaamme ylistämään hengellisin ylistyksin piispojen johtajaa,
patriarkkojen kunniaa, / Kristuksen oppien ja ajatusten salaisuuksien tuntijaa, / korkeinta
ymmärrystä, ja lausukaamme: / Iloitse, Sinä teologian lähde, viisauden virta ja jumalallisen tiedon
lähde! / Iloitse, sinä kirkas tähti, sillä opeillasi Sinä kirkastat koko maailman! / Iloitse, Sinä
jumalisuuden suuri puolustaja ja jumalattomuuden urhea karkottaja! / Oi viisas teologi Gregorios, /
älä lakkaa rukoilemasta Kristus Jumalaa meidän puolestamme, // jotka uskolla ja rakkaudella aina
vietämme Jumalan mieleistä ja kunnioitettavaa muistojuhlaasi.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.
(13,L)
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.
Vir r elmästikiirat, 2.säv.
Tulkaa, jumalallisen viisauden rakastajat, / ylistäkäämme veisuin jumalallista teologia ja
huutakaamme: // Iloitse, viisas Gregorios!
Liitelauselma: Suuni puhuu tiedon sanoja, sydämeni pohtii viisautta.
Ylistäkäämme, kaikki Jumalassa viisaat, / viisaan Gregorioksen pyhitettyä suuta, / Jumalaa
julistavaa kieltä // ja jumalallista ymmärrystä.
Liitelauselma: Kuulkaa tämä, kaikki kansat, kuunnelkaa, maan asukkaat.
Suuri Gregorios on kattanut kaikille jumalallisten sanojensa salaisen pöydän. // Tulkaa, uskovaiset,
ja nauttikaamme!
Kunnia...
Jumalallinen teologi opetti uskomaan, / että puhdas Kolminaisuus, Isä, Sana ja Henki, // on yksi
erottamaton Jumala.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.
Suuri teologi opetti uskomaan, / että Sinä, Neitsytäiti Maria, / olet Jumalan Äiti // ja Sinun Poikasi
on Jumala.
Tropari, 1.säv.
(12,L)
Sinun teologiasi paimenhuilu voitti puhetaitajien pasuunat, sillä kun Sinä tavoittelit Hengen
syvyyksiä, Sinä sait myös kaunopuheen lahjan. Isä Gregorios, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän
pelastaisi meidän sielumme.
Päätös

Suuressa ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 1.säv.
(14,L)
Isä Gregorios, unohduksen aiheuttava hauta ei peittänyt Sinun huuliasi, / sillä Sinä osoittauduit
teologian suuksi, / joka nytkin lausuu maailmalle jumalisuuden oppeja. // Rukoile siis, että
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo.
Isä Gregorios, / viisaasti Sinä jätit lihan vihamielisen kavaluuden / ja nousit taivaaseen matkaavalla
nelivaljakolla, hyveitten vaunuilla, sanomattomaan ihanuuteen. // Nyt Sinä annat meidän sieluille
rauhan ja suuren armon.
Isä Gregorios, armossa Sinä tulit ihmisten uskolliseksi välimieheksi / ja rukoususkalluksellasi Sinä
olet tehnyt Kristuksen armeliaaksi. / Oi pyhittäjä, älä lakkaa rukoilemasta puolestamme Herraa, //
että sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo.

Toisia stikiiroita, 2.säv.
(14,2,L)
Tulkaa, ylistäkäämme pyhin sävelmin Jumalan julistajaa, / armon valpasta silmää ja Hengen
viisasta suuta, / maailman kirkasta valistajaa ja kirkon suurta sanomaa, / oikean uskon ihailtavaa
kunniaa, / teologian kaivoa, jumalallisten oppien iankaikkista virtaa // ja jumalallisia
ambrosiavirtoja kumpuavaa lähdettä.
Ylistäkäämme tänään veisuin hengellisellä rakkaudella piispaa, / tavoiltaan apostolien kaltaista ja
jumalisuuden puolesta taistelijaa, / jumalallisen julistuksen tulvaa, opetuksen suloista virtaa, /
ylhäisten sanojen varmuutta, / taivaasta jyliseviä huulia, tulta leiskuvaa kieltä, / viisauden aarretta,
Sanan saarnaajaa // ja uskovaisten kaunistusta.
Ylistäkäämme kaikki velvollisuutemme mukaisesti teologia, / Kristuksen lauman varjelijaa, susien
viisasta pyydystäjää, / väärän valhevehnän kitkijää, / oikeitten oppien ihailtavaa kylväjää, /
harhaoppisten väkevää karkottajaa, / joka totisesti oikein lisäsi jumalallisesti valvoen Kristuksen
talentit // ja valisti maailman opetustensa jumalallisella kirkkaudella.
Kunnia... 8.säv.
(13,L)
Sydänten korvissa kaikuva, opetukseen nopea kielesi herättää välinpitämättömien sielut, / ja
jumalalliset sanat osoittavat sen maasta taivaaseen johdattaviksi portaiksi. / Oi Gregorios teologi, /
älä lakkaa rukoilemasta puolestamme, // että Kristus Jumala pelastaisi vaaroista meidän sielumme.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
vig.s.277.
Taivasten Kuningas rakkaudesta ihmisiä kohtaan ilmestyi maan päälle / ja eli ihmisten keskellä. /
Puhtaasta Neitseestä syntyen ihmiseksi tulleena ja lihan omaksuneena / Hän on yksi ja ainoa Poika
kahdessa luonnossa, mutta ei kahdessa persoonassa. / Sen tähden me Hänen täydellistä jumaluuttaan
ja täydellistä ihmisyyttään totisesti julistaen tunnustamme, että Hän on Kristus, meidän
Jumalamme. / Oi aviota tuntematon Äiti, / rukoile Häneltä armahdusta meidän sieluillemme.
Saatto, päivän prokimeni, ja parimiat.
Sananlaskujen kirjasta
Vanhurskaan muistoa siunataan, ja Herran siunaus on hänen päänsä päällä. Autuas se ihminen, joka
on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata,
ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä
sille vertaa. Sen suusta lähtee vanhurskaus, lakia ja armoa se kielellään kantaa. Kuulkaa, lapset, sillä
jalosti minä puhun. Autuas se ihminen, joka valvoo minun ovillani. Sillä joka minut löytää, löytää
elämän ja saa Herran mielisuosion. Sen tähden minä kutsun teitä ja ihmislapsille kaikuu minun
ääneni. Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, minulla on neuvo ja neuvokkuus; minä olen
ymmärrys, minulla on voima. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain
etsivät, ne löytävät minut. Tulkaa siis, yksinkertaiset, mieleviksi; tulkaa järkeviksi, te tyhmät.
Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on; sillä totuutta minun
suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus. Vanhurskaat ovat minun suuni sanat
kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää. Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille,
jotka löysivät tiedon. Minä opetan teille totuutta, että Herra olisi teidän turvananne ja te tulisitte
täyteen Henkeä.
Salomon viisauden kirjasta

Vanhurskas pääsee lepoon, vaikka hän varhainkin kuolee. Sillä kunnioitettu vanhuus ei ole sama
kuin pitkä ikä, eikä sitä mitata vuosien luvulla, vaan ymmärtäväisyys on ihmisen oikea
harmaapäisyys, ja nuhteeton elämä oikea vanhuus. Jumala rakasti häntä, koska hän oli Hänelle
otollinen, ja hänet otettiin pois, koska hän eli syntisten joukossa. Hänet temmattiin täältä, ettei
pahuus eksyttäisi hänen ymmärrystänsä, eikä vilppi johtaisi harhaan hänen sieluansa. Sillä
pahuuden lumous saa unhottamaan hyvän, ja himon temmellys muuttaa viattoman mielen. Hän
kypsyi varhain ja saavutti siten pitkän iän. Sillä hänen sielunsa oli Herralle otollinen, sentähden se
riensi pois pahuuden keskeltä. Ihmiset näkevät sen, mutta eivät ymmärrä, eivät myöskään ajattele
sitä, että armo ja laupeus on Hänen valittujensa osa, ja että Hänen hurskaistansa pidetään huoli.
Salomon viisauden kirjasta (Sananl. 10:3132, 11:2, 10:2, 11:7,19, 13:2,9, 15:2, 14:33, 22:11, Viis
6:13,12,14,15,16, 7:30, 8:2,34,78,17,18,21 9:13,45,1011,14), [9B/11]
Vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän, vanhurskaan huulet tietävät, mikä otollista on.
Nöyräin tykönä on viisaus, vanhurskaus vapahtaa kuolemasta. Jumalattoman ihmisen kuollessa
hukkuu hänen toivonsa, mutta joka on vakaa vanhurskaudessa, saa elämän ja suunsa hedelmästä saa
nauttia hyvää. Vanhurskasten valo loistaa alati, ja Herra antaa heille armon ja kunnian. Viisasten
kieli puhuu tietoa taitavasti, ymmärtäväisen sydämeen ottaa majansa viisaus. Herra rakastaa
sydämen puhtautta, ne, joiden tie on nuhteeton, ovat hänelle otollisia. Herran viisaus valistaa
ymmärtäväisen kasvot, ennen kuin sitä halajavaiset sitä hakea ehtivät, se jo tekee itsensä heille
tunnetuksi, ja jotka sitä rakastavat, ne sen helposti havaitsevat. Joka sitä varhain etsii, sen ei tarvitse
vaivaa nähdä, ja joka sen tähden valvoo, se pääsee pian huolista. Sillä se itse kulkee ympäri ja etsii
niitä, jotka ovat arvolliset sen saamaan, ja mielellään se ilmestyy heille heidän poluillansa. Viisautta
vastaan pahuus on voimaton. Sen tähden minun rakkauteni syttyi sen kauneuteen, sitä minä olen
rakastanut ja etsinyt nuoruudestani saakka; minä halusin viedä sen morsiamena kotiini. Kaiken
Hallitsija rakastaa sitä, sillä se on vihitty Jumalan tiedon salaisuuteen ja valitsee hänen tekonsa. Sen
vaivannäöt ovat hyveitä. Sillä se opettaa ihmisille maltillisuuden ja ymmärryksen, vanhurskauden ja
miehuuden, jotka ovat elämässä ihmisille hyödyllisemmät kuin mikään muu. Mutta jos joku myös
halajaa päästä perille monenkaltaisista, niin viisaus taitaa selvittää entiset ja tulevaiset, se tuntee
taidokkaat sanojen käänteet ja arvoitusten selitykset, tietää edeltäkäsin merkit ja ihmeet ja mitä
ajanjaksot ja ajat myötänsä tuovat. Sillä viisauden yhteydessä on kuolemattomuus, ja sen sanojen
omistamisessa hyvä maine. Niin minä käännyin Herran puoleen ja rukoilin häntä ja sanoin kaikesta
sydämestäni: Isien Jumala ja laupeuden Herra, sinä, joka olet tehnyt kaiken sanallasi ja joka
viisaudellasi olet valmistanut ihmisen, että hän hallitsisi luotuja, jotka sinä olet luonut, ja ohjaisi
maailmaa pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Anna minulle viisaus, joka istuu sinun valtaistuimesi
vieressä, äläkä hylkää minua lastesi joukosta. Sillä minä olen sinun palvelijasi ja sinun
palvelijattaresi poika. Anna sen tulla pyhästä taivaastasi ja lähetä se kunniasi valtaistuimen tyköä,
että se minun kanssani työtä tekisi, ja että minä tietäisin, mikä on otollista sinun edessäsi, ja
johdattaisi minua tiedossa ja suojaisi minua kirkkaudellansa. Sillä kuolevaisten ajatukset ovat tyhjän
arvoiset ja meidän aikomuksemme kestämättömät.
Litanian stikiirat
1.säv. Anatolioksen runo
(14,L)
Jumalallisin teoin Sinä, Jumalan julistaja Gregorios, / puhdistit ensin ruumiisi lain mukaisesti / ja
nousit teologian vuorelle saaden tuntea jumalalliset salaisuudet. / Sinä astuit läpikulkemattomaan
pilveen / ja sait Jumalan kirjoittaman lain, joka kertoo yksiolennollisesta Kolminaisuudesta. / Häntä
Sinun kauttasi kumartaen me lausumme ylistystä veisaten: // Oi Kolminaisuudessa tunnettu yksi
Jumala, armahda meitä!

1.säv.
(14,L)
Kun Sinä avasit suusi Jumalan Sanalle, Sinä saita viisauden Hengen. / Täynnä armoa Sinä, autuas
Gregorios, jylisit jumalallisia oppeja, / ja enkelivoimien kanssa salaisuuksiin vihittynä Sinä julistit
kolminkertaisesta, jakamattomasta valkeudesta. / Sen tähden me, Sinun jumalallisen julistuksesi
valistamina, // kumarramme yhdessä Jumaluudessa tunnettua Kolminaisuutta sielujemme
pelastukseksi.
1.säv.
(14,L)
Tulisella kielelläsi Sinä, Jumalan julistaja Gregorios, / hajotit harhaoppisten Jumalan vastaiset
kielenpieksennät. / Sinä osoittauduit totisesti jumalalliseksi suuksi, / joka puhui Hengessä Jumalan
suurista töistä, / ja kirjoituksessa Sinä kuvasit salaisesti tunnetun Kolminaisuuden yksivoimaisen
olemuksen. / Kolmiaurinkoista valkeutta säteillen Sinä valistit maanpäällisen maailman // ja nyt
Sinä lakkaamatta rukoilet meidän sielujemme puolesta.
Kunnia... 1.säv.
(14,L)
Jumalallisin teoin Sinä, Jumalan julistaja Gregorios, / puhdistit ensin ruumiisi lain mukaisesti ja
nousit teologian vuorelle saaden tuntea jumalalliset salaisuudet. / Sinä astuit läpikulkemattomaan
pilveen ja sait Jumalan kirjoittaman lain, / joka kertoo yksiolennollisesta Kolminaisuudesta. / Häntä
Sinun kauttasi kumartaen me lausumme ylistystä veisaten: // Oi Kolminaisuudessa tunnettu yksi
Jumala, armahda meitä!
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 1.säv.

jompikumpi seuraavista:

Oi kaikkein pyhin Neitsyt, / joka otat vastaan syntisten rukoukset / etkä ylenkatso ahdistettujen
huokausta, / rukoile puhtaasta kohdustasi syntynyttä, // että Hän pelastaisi meidät. (Parakletike)
Oi kaikkein pyhin Neitsyt! Ota vastaan syntisten rukoukset, / älä ylenkatso ahdistettujen huokauksia
/ vaan rukoile turmeluksetta Sinusta syntynyttä pelastamaan meidät. (Juhlaminea)
Vir r elmästikiirat, 5.säv.
(13,L)
Iloitse, Sinä teologian lähde ja korkean näkemisen asumus, / sillä Sinä, isä, tutkit jumalisin mielin
ylhäisen syvyyden / ja selvitit kaikille, että kolmessa Auringossa on yksi valkeus, / yksi yhdessä
jumaluudessa, mutta kolminainen puhtaissa persoonissa. / Puhtaasti eläen ja kirkkain sanoin Sinä,
Jumalan innoittama, opetit palvomaan pyhää Kolminaisuutta. // Rukoile, että Hän lähettäisi meidän
sieluillemme suuren armon.
Liitelauselma: Suuni puhuu tiedon sanoja, sydämeni pohtii viisautta.
Teologiasi loisteella Sinä hajotit harhaoppien pimeyden, / sillä jumalisin ja Jumalassa viisain mielin
Sinä, Teologi, saavutit valistuksen lähteen / ja omaksuit sieltä lähtevän säteilyn. / Sinä, isä, teit
mielesi kirkkaaksi kuin kuvastimen / ja sait loistavasti ottaa vastaan Jumaluuden kolminkertaisen ja
jakamattoman valkeuden. / Runsaana Sinuun osui yksi kirkkaus. // Rukoile nyt, että se antaisi
meidän sieluillemme suuren armon.
Liitelauselma: Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein.
Iloitse, Sinä armon vesien aina täyttämä Jumalan virta, / joka ilahdutat Kristus Kuninkaan koko
kaupungin jumalallisilla sanoilla ja opetuksilla, / Sinä nautinnon tulva ja ehtymätön meri, / Sinä

oppien lain mukainen, tarkka varjelija, / Sinä Kolminaisuuden harras puolustaja, / Hengen soitin,
valpas mieli, / ja Kirjoitusten syvyyden tulkitseva sointuisa kieli. // Rukoile nyt Kristusta, että Hän
antaisi meidän sieluillemme suuren armon.
Kunnia... 8.säv.
(13,L)
Sinä, Gregorios, viljelit uskovaisten sydämiä kielelläsi / ja kasvatit niissä Jumalalle jumalisuuden
ikivihreitä hedelmiä / kitkien juuriltaan ohdakkeiset harhaopit / ja kaunistaen mielet puhtaudella. /
Ota siis vastaan ylistyksemme, oi teologi, / Sinä jumalallinen lyyra, valpas silmä, / paimenten
paimen ja susien pyydystäjä, // ja rukoile hartaasti Sanaa meidän sielujemme puolesta.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
Valtiatar Neitsyt, Sinä kaikkien auttaja, lähetä armosi pisara minulle, / joka olen pimeyden
hirveyksien järkyttämänä aina elämän aalloissa hukkumaisillani, / ja ojenna minulle auttava kätesi. /
Oi puhdas, joka synnytit armon syvyyden, // suo minullekin valittujen ja vanhurskasten osa.
Tropari, 1.säv.
(12.)
Sinun teologiasi paimenhuilu voitti puhetaitajien pasuunat, / sillä kun Sinä tavoittelit Hengen
syvyyksiä, Sinä sait myös kaunopuheen lahjan. / Isä Gregorios, rukoile Kristusta Jumalaa, // että
Hän pelastaisi meidän sielumme.

Aamupalveluksessa
Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatroparit
3.säv.
Perintönäsi jumalallinen valistus / ja aineetonta elämään harjoittaen Sinä nimesi mukaisesti toimit
loistavana, valppaana pappina./ Yliluonnollisesti Sinä, pyhittäjäisä, kirkastit opit / ja vahvistit uskon
oikeaan oppiin./ Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi meille suuren armon.
Kunnia... Sama uudelleen
Nyt... J umalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv.
Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi,/ vaan
ihmiseksi tulleenakin pysyi Jumalana / ja säilytti Sinut, Äitinsä, synnytyksen jälkeen Neitseenä,/
niin kuin olit ennen synnytystäkin.// Rukoile lakkaamatta, että Hän lahjoittaisi meille suuren armon.
Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatroparit
5.säv.
Valppaana Kristuksen totuuden sanassa Sinä esitit Kolminaisuuden jumalallisen vallan,/ ja
kukistaen Areioksen jumalattoman ja rikollisen väärän opin / Sinä, piispa, jumalisuuden
erinomaisena puolustajana valistit ne,/ jotka uinuivat tietämättömyyden pimeydessä.
Kunnia... Sama uudelleen

Nyt... J umalansynnyttäjän katismatropari, 5.säv.
Paranna pian sieluni tuskalliset himot ja lihani sairaudet / ja pysäytä mieleni karkailut./ Oi
nuhteeton Jumalansynnyttäjä,/ suo minun tyynin mielin kantaa puhtaita rukouksia / kaikkien
Kuninkaalle ja pyytää rikkomuksiani anteeksi.
Polyeleon jälkeen katismatroparit
8.säv.
Paljastaen jumalattomien eksytyksen Sinä, ylistettävä, selitit jumalallisesti Kirjoituksia ja levitit
oppeja,/ jotka hunajaakin makeampina sulostuttivat sydämet selvästi palvelemaan yhtä Jumalaa
Kolminaisuudessa./ Sen tähden Sinä toit esille Vapahtajan ihmismuodon ikonissa suhteellisesti
kumarrettavaksi./ Oi Gregorios teologi, rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten
päästön meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistoasi.
Kunnia... Sama uudelleen
Nyt... J umalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv.
Tulkaa, kaikki kansat, ylistäkäämme jumalallisin veisuin kaikkien Luojan Äitiä ja lausukaamme:/
Iloitse, Sinä kaikkien valtiaan, kaiken hallitsijan Jeesuksen tulinen valtaistuin!/ Iloitse, puhdas, Sinä
maailman ainoa Valtiatar!/ Iloitse, Sinä pyhän Kolminaisuuden, Isän, Pojan ja Hengen kirkas ja
tahraton astia, ainainen Neitsyt Maria, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä!/ Iloitse, Sinä auringon
koristama puhdas Morsian! Iloitse, Sinä kaikkien ylistystäsi veisaavien ilo!
4:nnen säv:n 1. antifoni vig.s.303.
Prokimeni, 4.säv.
Suuni puhuu tiedon sanoja, sydämeni pohtii viisautta.
Liitelauselma: Kuulkaa tämä, kaikki kansat, kuunnelkaa, maan asukkaat.
Evankeliumi. Psalmi 50(51). 6.säv.
Kunnia... Esipaimenen rukouksien tähden...
Nyt... Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden...
Sitten stikiira, 6.säv.
Maineikas teologi Gregorios, / Sinä autuas pyhittäjä, pyhä isä, / hyvä paimen ja ylipaimenen
Kristuksen oppilas, / joka panit henkesi alttiiksi lampaitten tähden, / rukoile nytkin, // että meille
annettaisiin suuri armo.
Jumalansynnyttäjän kanoni, ja pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Jumalaa
julistavaa autuasta Gregoriosta. Teofaneksen runo.
1. veisu. 1.säv. Ir mossi
(Joulun kanoni, paitsi 9.)
"Kristus syntyy, kiittäkää! / Kristus taivaasta vastaan ottakaa! / Kristus maan päällä, yletkää

korkeuteen! / Veisatkoon Herralle koko maa, / ja ihmiset riemuiten ylistäkööt Häntä, / sillä Hän on
kunnioitettu!"
Troparit
Tulkaa, jumalallisen saarnaajan sanojen rakastajat, kokoontukaamme rakkaudella ylistämään uutta
Teologia, valkeuden taivaallista pylvästä ja Jumalan viisauden pasuunaa.
Sana ja aluton Isä, huolehtien Jumalana kaitselmusvoimallaan kirkosta antoi sanan ja viisauden
armon Sinun mieleesi, oi autuas, ja lahjoitti Sinut kirkolle ikään kuin äidille.
Tehden järjen hallitsevaksi Sinä, Gregorios, hillitsit lihan himot, ja täynnä jumalallista valkeutta
Sinä valistit meidät palvelemaan yhtä Jumalaa kolmessa persoonassa.
J umalansynnyttäjälle
Jumalan Viisaus rakensi talonsa ja asettui asumaan Sinun armoitettuun kohtuusi, oi nuhteeton ja
puhdas, ja yhdistyttyään siellä ymmärryksen ylittäen ihmiseen ilmestyi ihmisenä.
Toinen kanoni, jonka tekijä on pyhä Kosmas.
1. veisu. 1.säv. Ir mossi
(1.säv.12,L)
"Jumalan näkijä Mooses / nostaa Israelin ylistykseen, / ja Mirjam johtaa viisaita naisia: /
Veisatkaamme kaikki voittoveisua Jumalalle, Lunastajalle!"
Troparit
Sinä, viisas Gregorios, pysäytit meidän himojemme muinaisen vuodon vuodattamalla Jumalasta
vuotanutta verta, ja nyt Sinä olet tehnyt Jumalan meille uskovaisille sovinnolliseksi.
Kerran Mooses astuttuaan pilveen sai vastaanottaa Jumalan kirjoittamat taulut, ja kun Sinä katoit
Jumalan vastaanottaneen pöydän, Sinä sait säteillä koko Jumaluutta.
J umalansynnyttäjälle
Halutessaan laupeudessaan kutsua ihmisluonnon takaisin kuolemasta ja turmeluksesta Ylijumala
asettui asumaan puhtaaseen kohtuusi, oi nuhteeton Neitsyt.
Katabasia

=Temppeliinkäynnin kanoni

"Aurinko kulki muinoin kuivaksi maaksi muuttuneen meren pohjan ylitse, / sillä vesi seisahtui
molemmin puolin niin kuin muuri / ja kansa kulki jalan meren yli. / Sen tähden se veisasi otollisesti
Jumalalle: / Veisatkaa Herralle, sillä Hän on ylen korkea."
3. veisu. Ir mossi
"Ennen kaikkia aikoja Isästä eroamattomasti syntyneelle Pojalle / ja viimeisinä aikoina Neitseestä
ihmiseksi tulleelle Kristukselle huutakaamme: / Pyhä olet Sinä, Herra, / joka meille armon sarven
ylensit!"
Troparit

Kun Sinulla, autuas, oli iäti virtaava viisauden lähde, Sinä täytit Kristuksen kirkon viisailla
opetuksilla, ja nyt se huutaa Jumalalle: Pyhä olet Sinä, Herra!
Jumalisuuden suuriääninen saarnaaja ja Jumalan tuntemisen maineikas teologi tuo esille näkemisen
ehtymättömän aarteen ja jakaa meille runsaasti katoamatonta rikkautta.
Tulihenkinen puhuja, Jumalan virittämä armon lyyra kaikui loistavasti Jumalan tuntemisen
innoittamana ja Jumalan elähdyttämin äänin soittaen meille kolmipersoonaisen olemuksen
sävelmää.
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjän, Sinä koko luomakunnan Kuningatar, älä lakkaa rukoilemasta meille
maanpäällisten pelastukseksi synnyttämääsi Kristusta pelastamaan meidät, jotka veisuin Sinua
ylistämme.
Toinen kanoni. Irmossi
(1.säv.12,L)
"Papillinen äiti Hanna, / joka epäröimättä lupasi Jumalalle / jo ennen syntymäänsä puhtaan
Samuelin, / veisaa nyt riemuiten kanssamme: / Minun sydämeni on Herrassa vahvistunut!"
Troparit
Me huudamme: Iloitse, isä! Sinulle, pyhittäjäisä, joka ennalta ilmestyit äidillesi kohdun
parantumisena ja joka kannat viisasten arvoista nimeä heistä ensimmäisenä, me huudamme: Iloitse,
isä!
Sinulle, joka sen sijaan, että olisit liittynyt pahuuteen, otit kumppaniksesi jumalallisten sanojen
mukaisesti jumalallisen puhtauden ja tervejärkisyyden uskovaisten puolustajana me iloiten
huudamme: Iloitse, isä!
J umalansynnyttäjälle
Sinä, Neitsytäiti, oikaisit Eevan muinaisen horjahduksen, kun otit vastaan Isän Sanan, joka
kukistamattomalla vallallaan nostaa ylös maahan sortuneet.
Katabasia
"Herra, joka olet Sinuun uskovien vahva turva! / Vahvista Seurakuntasi, / jonka olet kalliilla
verelläsi ansainnut."
Katismatropari, 8.säv.
Sinä, valkeuden saarnaaja, avasit suusi Jumalan sanalle, puhuit viisautta ja kylvit maailmaan
jumalallista mieltä./ Sinä totisesti vahvistit isien opit ja osoittauduit Paavalin tavoin uskon
puolustajaksi./ Sen tähden Sinä, autuas teologi Gregorios, osoittauduitkin enkelten
asuinkumppaniksi ja seuralaiseksi./ Rukoile, että Kristus Jumala antaisi rikkomusten päästön meille,
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 8.säv.

Kun kaikkien Valtias ja Luoja tulee tuomitsemaan koko maan, lue minut, tuomion alaisen,
oikeanpuoleisiin lampaisiin, oi puhdas, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä,/ ja tempaa kurja
palvelijasi ulkopuolisesta pimeydestä ja kaikista kidutuksista,/ että kiitollisena saisin ylistää
hyvyytesi rikkautta ja huutaa Sinulle iloiten:/ Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että Hän antaisi minulle
rikkomusten päästön, sillä Sinä olet minun, ansiottoman palvelijasi, toivo.
4. veisu. Ir mossi
"Kristus, Sinä olet Iisain kannosta versonut vesa ja siitä puhjennut kukka. / Oi suuresti ylistetty
ruumiiton Jumala! / Sinä tulit ihmiseksi puhtaasta Neitseestä ikään kuin olisit laskeutunut alas
metsäiseltä vuorelta. / Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!"
Troparit
Sinä, viisas pyhittäjä, tulit Kolminaisuuden salaisuuden tuntijaksi ja kirkastit maailman Hänen
tuntemisellaan säteillen tarkan opetuksesi oppien kirkkautta. Sitä tutkiessamme me aina hartaasti
ylistämme Sinua veisuin.
Saatuasi kolmiaurinkoisen säteen Sinä, isä, koitit jumalisuuden kirkkaana aamuna, viisaitten
opetustesi kirkkaudella karkotit jumalattomien harhaoppien synkeän yön ja kirkastit uskovaisten
sielut.
Jumalaa julistaen jylisten Sinä, autuas, opetit jumalisesti Jumalaa selittäen, että yliolennollinen
Mieli on Sanan ja Hengen lähde, sillä sen salaisuuden Sinä olit oppinut totisesti jumalalliselta ja
valonalkuiselta Jumaluudelta.
Sinä, ylimaallisten salaisuuksien tuntija Gregorios, nousit hyveitten vuorelle jättäen alhaisen ja
luopuen kuolleista teoista, ja sait ottaa vastaan Jumalan käden kirjoittamat taulut, loistavan
teologiasi opetukset.
J umalansynnyttäjälle
Sinä, nuhteeton, nostit ylös kerran mieleltään langenneen Adamin, kun synnytit persoonallisen
elämän neitseellisesti, Hengen puhdistamasta kohdusta. Sinä, Valtiatar, johdatit hänet himoista
vapaaseen, jumalalliseen ja tahrattomaan turvaan.
Toinen kanoni. Irmossi
(1.säv.12,L)
"Oi Gregorios, / Sinä seisoit ihmeellisen Habakukin kanssa jumalallisella vartiopaikallasi, / ja
käsitettyäsi Hänet, jota kerubit kantavat, / tulit koko maailman pelastuksen sanansaattajaksi, / joka
aina huudat:// Herra, kunnia olkoon Sinun voimallesi!"
Troparit
Esikuvanasi valon täyttämät, Jumalan läheiset joukkojen johtajat Sinä, viisas, tutkiskelit mielessäsi
heitä ylempänä olevia ja ylsit korkeimman aseman syvyyteen tuoden sieltä ihmisille katoamattoman
rikkauden.
Sinä, Kristuksen palvelija, sukelsit aineettomaan pilveen ja sait ikään kuin kalliosta katsella
takaapäin aineetonta luontoa aineelliseen liittyneenä, ja Sinä tulit sekoittumattoman sekoittumisen
julistajaksi. Sinä teit Kristuksen armolliseksi palvelijoilleen.

J umalansynnyttäjälle
Sinä osoittauduit hengelliseksi vuoreksi, josta lohkesi sanomattomasti kallis Kivi, murskasi synkeän
eksytyksen kuvan ja kirkasti armon valistuksella ne, jotka uskolla huutavat: Herra, kunnia olkoon
Sinun voimallesi!
Katabasia
"Sinun hyvyytesi, oi Kristus, peitti taivaat, / sillä Sinä lähdettyäsi väkevyytesi arkista, puhtaasta
Äidistä, / ilmestyit kunniasi temppeliin lapsukaisena. / Sen tähden on kaikki täynnä Sinun
kiitostasi."
5. veisu. Ir mossi
"Rauhan Jumala ja laupeuden Isä! / Sinä lähetit meille suuren neuvosi enkelin, / joka antaa meille
rauhan. / Sen tähden johdettuina Jumalan tuntemisen valkeuteen me yöstä alkaen valvomme / ja
ylistystä veisaamme Sinulle, / oi ihmisiä rakastava."
Troparit
Sinä sanojesi jumalallinen ääni, oi teologi, ja oppiesi jumalallinen armo levisi salaman nopeudella
kaikkeen maahan jumaluutta julistaen ja opettaen meidät kumartamaan Kolminaisuutta ykseydessä
ja ykseyttä kolminaisuudessa.
Sinä, autuas, rakastit totisesti Jumalan viisautta ja sanojen kauneutta ja pidit sitä parempana kaikkea
maan päällistä nautintoa. Sen tähden Jumala kaunistikin Sinut armolahjojen seppeleellä ja teki Sinut
Teologiksi.
Tiedollasi Sinä, Jumalan julistaja, halasit nähdä Hänet joka on, niin kuin Mooses kerran. Ja kiven
suojaamana Sinä saitkin nähdä Hänet takaapäin ja opit tuntemaan jumalallisen olemuksen ulapan,
joka Sinulle käsittämättömästi ilmaistiin.
J umalansynnyttäjälle
Oi Jumalansynnyttäjä, Neitsytäiti, Hän, joka muinoin loi Evan, Sinun äitisi, tuli Sinusta
ruumiilliseksi parantaen selvästi ja laupiaana kaikkien Valtiaana vapauttaen hänet
tottelemattomuuden tuomiosta.
Toinen kanoni. Irmossi
(1.säv.12,L)
"Muinoin serafi kosketti Jesajan huulia ottamallaan tulisella hiilellä, / jota piteli pihdeissä, / ja
puhdistuneena hän saarnasi kaikille: / Oppikaa vanhurskautta!"
Troparit
Autuaaksi ylistettävä Gregorios, Sinä ylsit mielen ja sielun puhtaudella täysin Jumalan näkemisen
tuleen, josta sait omin käsin ehtymättömästi ammentaa yhtenä loistavaa kolminaista valkeutta.
Kolmiaurinkoisen kirkkauden säteiden ympäröimänä ja valkeuden sytyttämänä,
jumalallisten säteitten kirkastamana Sinä heijastit ja levitit kaikille kirkkautta.
J umalansynnyttäjälle

mielesi

Kun Sinä, Neitsytäiti, otit vastaan Valkeuden valkeudesta, Isän ainosyntyisen, aluttoman Sanan,
Sinä tulit selvästi valkeuden portiksi, josta säteili kaikille vanhurskauden Aurinko.
Katabasia
"Jesaja nähtyään näyssä Jumalan kunnian valtaistuimella / ja taivaan enkeleiden ympäröimänä
huusi: / Voi, minua mitätöntä! Minä näin ennalta lihaksi tulevan Jumalan, / jonka vallassa on
ikuinen valkeus ja rauha!"
6. veisu. Ir mossi
"Ikään kuin lapsen sylki meripeto vatsastaan Joonan / samanlaisena kuin oli hänet niellytkin. /
Samoin Sana, joka asui Neitseessä, / otti hänestä muodon ja syntyi maailmaan, / mutta säilytti
synnyttäjänsä puhtauden koskemattomana, / sillä Jumalalle oli turmelus vierasta."
Troparit
Viisaitten opetustesi virroilla Sinä, viisas, kuivatit Areioksen samean mielen, mutta varjelit laumasi
kastumattomana tyvenessä, ikään kuin hengellisessä arkissa, ja se sai tallettaa puheittesi kauneuden,
jumalisuuden siemenet.
Hankkiaksesi mielesi rikkaudeksi puhtaan Kolminaisuuden valistuksen Sinä, isä, kiillotit sen
tahrattomaksi, ja teit sen vastapuhdistetun kuvastimen kaltaiseksi erinomaisen pidättyväisyyden
avulla. Niin jumalallinen kirkkaus osoitti Sinut jumalalliseksi.
Kokonaan yhdistyneenä Hengen kirkkauteen Sinä, isä, teologi Gregorios, tulit kirkkaaksi
valistajaksi. Puheittesi loisteella sinä valistit maan ääret ja ihastutit puhtaalla teologiallasi
uskovaisten ihanan juhlajoukon.
Sinä, autuas, osoittauduit uudeksi Jumalan antamaksi Samueliksi, sillä jo ennen syntymääsi Sinut
oli annettu Jumalalle. Siveän puhtauden kaunistamana ja pappeuden pyhä vaate kauneutenasi Sinä,
isä, rukoilet nyt Luojaa luodun puolesta.
J umalansynnyttäjälle
Profeetat tunsivat Sinut, Jumalan kihlaaman neitsytäiti Marian, puhtaana kirjana, johon oli
kirjoitettu jumaluudessaan kuvaamaton Sana, sillä Sinun kohtuusi sijoittui selittämättömästi
rajoittamaton.
Toinen kanoni. Irmossi
(1.säv.12,L)
"Merellisen onnettomuuden kärsinyt Joona / ei tuhoutunut pakonsa aallokossa, ei arvan heitosta /
eikä meripedon sisuksiin jouduttuaan, vaan huusi: / Nouskoon minun elämäni Sinun tykösi, oi
Kristus!"
Troparit
Mielesi hukkumatta Sinä, erinomainen Gregorios, tutkit jumalallisia syvyyksiä, Sinä löysit sieltä
helmen, vaikenemisen ja puheen, ja kannoit sen Herran eteen.
Puhtaalla rukouksella Sinä tyynnytit myrskyävän meren, syljit pois vieraitten puheitten suolan ja

taivaallisen pisaran tavoin yhdistit Herraan uskovan kansan.
J umalansynnyttäjälle
Ihmismielelle on käsittämätön sanomattoman ja peljättävän synnytyksesi salaisuus, oi Jumalan Äiti
ja Neitsyt, sillä synnytettyäsi kaikkien Luojan Sinä säilyit neitseenä.
Katabasia
"Vanhurskas Simeon näki omin silmin pelastuksen, / jonka Jumala oli kansoille valmistanut. / Sen
tähden hän huusi Sinulle: / Kristus, Sinä olet minun Jumalani!"
Kontakki, 3.säv.
(12,L)
Jumalaa julistavalla kielelläsi Sinä, kunniakas, hajotit kaunopuhujien juonet / ja kaunistit kirkon
korkeuksissa puetulla oikean uskon viitalla. n/ Siihen pukeutuneena se nyt huutaa meidän, lastensa,
kanssa: // Iloitse, isä, Sinä teologian korkea mieli!
Iikossi
Isä, täytä köyhä ja kurja mieleni teologiasi korkealla viisaudella,/ että voisin veisuin ylistää
elämääsi,/ sillä en kykene puhumaan Sinulle, ellet itse anna minulle puhetta ja tietoa,/ voimaa ja
ymmärrystä, niin että voisin Sinun omaasi Sinun omistasi tarjota Sinulle,/ ja saaden innoitusta
hyveittesi rikkaudesta voisin seppelöidä kunniallisen ja pyhän pääsi / ja huutaa uskovaisten kanssa:
/ Iloitse, isä, Sinä teologian korkea mieli!
Synaksario
Saman kuun 25:ntenä päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isämme Gregoriosta,
Konstantinopolin arkkipiispaa, Teologia.
Säkeitä
Kristityt ovat saaneet Gregoriokselta perinnöksi Jumalan olemuksen oikeauskoisen tuntemisen.
Kahdentenakymmenentenäviidentenä Jumalaa julistava Gregorios kuoli.
Samana päivänä pyhittäjäisämme Puplioksen muisto.
Säkeitä
Puplios tekee lopun aineellisesta elämästä ja saa aineettoman ja hengellisen.
Samana päivänä pyhittäjäisämme Mareksen muisto.
Säkeitä
Jättäen kaiken maailman rakkauden Mares kohosi jumalallisen rakkauden jumalalliseen korkeuteen.
Samana päivänä pyhä Medoule seuralaisineen kuoli tulessa.
Säkeitä

Kunniallinen Medoule, Jumalan Sanan palvelijatar, osoittautui tulessa Jumalan palvelijoiden
kilvoituskumppaniksi.
Samana päivänä pyhittäjäisämme Demetrioksen, kalustonhoitajan, muisto.
Samana päivänä pyhittäjä Apollos pääsi rauhassa loppuun.
Säkeitä
Eläen Kristuksessa elämänsä loppuun asti Apollos murskasi pahan koko korskeuden.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Ir mossi
"Hurskauteen kasvatetut nuorukaiset ylenkatsoivat jumalattoman käskyä / eivätkä tulen uhkaavaa
vaaraa pelästyneet, / vaan liekkien keskellä veisasivat: / Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala."
Troparit
Sinun puheesi, oi Gregorios, ovat täynnä haluttavaa suloa, täynnä iloa ja kirkkautta, ja niistä tulvii
hyvää mieltä niille, jotka uskoen veisaavat: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala.
Valistetuin mielin Sinä saavutit valistuksen lähteen, ja palaen sieltä tulevaa kirkkautta Sinä poltit
Eunomioksen kielenpieksennän huutaen Kolminaisuudelle: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala.
Sinä avasit viisaitten oppiesi kosken, Sinä paljastit viisautesi lähteen ja hukutit eksytyksen
päämiehet säteille yhtenäistä, kolmiaurinkoista valkeutta.
J umalansynnyttäjälle
Ikään kuin villoille laskeutunut kaste tuli Sinun kohdussasi lihaksi rauhan virta, hyvyyden lähde,
sadepisaroitten laskija, meidän isiemme kiitetty Jumala.
Toinen kanoni. Irmossi
(1.säv.12,L)
"Jumalan pyhiksi osoittautuneet nuorukaiset / kävivät hurskauden tähden muinoin pätsin
sietämättömiin liekkeihin ikään kuin häähuoneeseen, / ja veisasivat yhteen ääneen ylistysveisua: /
Kiitetty olet Sinä, isien Jumala!"
Troparit
Seisten epäoikeudenmukaisten hallitsijain istuimen edessä Sinä, Gregorios poltit jumalisuuden
kiihkolla tulta pahemmin pauhaavat harhaoppiset, ja huusit Kolminaisuudelle: Kiitetty olet Sinä,
isien Jumala!
Kolminaisuuden innoittaman Sinun huuliltasi, oi Gregorios, kumpusi kirkas lähde, jonka kasteella
Sinä osoitit tiheikön kukkaniityksi. Kiitetty olet Sinä, isien Jumala!
J umalansynnyttäjälle

Esiisä joutui kuolemaan syötyään sopimattomaan aikaan kasvista, mutta Sinusta, oi Neitsyt, Sinä
puhdas, siunattu Jumalansynnyttäjä, kasvoi loppumaton elämä ja niin Sinä nostit hänet taas
paratiisin asukkaaksi.
Katabasia
"Sinua, Jumalaa Sanaa, joka lähetit kasteen tulisessa pätsissä Jumalasta saarnanneille nuorukaisille,
/ Sinua, joka sijoituit puhtaan Neitseen kohtuun, / me ylistämme ja Sinulle hartaasti veisaamme: /
Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala."
8. veisu. Ir mossi
"Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, / sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä
nuorukaisia. / Niin ei jumaluuden tulikaan polttanut Neitsyttä, / johon se sijoittui. / Sen tähden
ylistäen veisatkaamme: / Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina
aikoina."
Troparit
Tietoisena olemuksen ja luonnon ykseydestä ja yhdistymisestä Sinä opetit jumalisesti, että Sana ja
Henki ovat Isän vertaisia hyvyydessä ja vallassa. Sen tähden Sinä huusit riemuiten: Koko
luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.
Sinä, viisas, tuit otolliseksi enkelikunniaan, sillä enkelin tavoin Sinä loistit maailmassa
Kolminaisuuden valkeutta puhdistettuasi huolella sielusi, ruumiisi ja mielesi, ja nyt Sinä veisaat
iloiten: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.
Isä, tee rukouksillasi Herra armolliseksi ja ano rikkomusten anteeksi antamista meille, jotka uskoen
vietämme pyhää ja juhlavaa muistoasi, ja veisaamme iloiten: Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja
ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.
Hyveitä harjoittaen Sinä, autuaaksi ylistettävä, tulit kolmipersoonaisen Yksinvaltiaan salaisuuden
tuntijaksi ja osoittauduit Kolminaisuuden teologiksi, ja nyt Sinä veisaat iloiten: Koko luomakunta
kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.
J umalansynnyttäjälle
Arkkienkelien veisuin ylistämä ja kunnioittama rikas Sana tuli meidän tähtemme köyhäksi valiten
äidikseen Sinut, Jaakobin ihanuuden ja siunatun. Sen tähden me huudamme veisuin Sinua ylistäen:
Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina.
Toinen kanoni. Irmossi
(1.säv.12,L)
"Nuorukaiset, joita ei ruoka ollut saastuttanut, / astuivat kerran iloiten kuninkaallisesta pöydästä
tuleen, / ja tulessa vilpoisina he veisasivat halukkaasti: / Kiittäkää, Herran teot, Herraa!"
Troparit
Babylonian liekkejä korkeampana ja itse jumalisuuden polttamana Sinä, isä, osoittauduit
Kolminaisuuden salaisuuden tuntijaksi ja julistajaksi, ja nyt Sinä huudat: Kiittäkää, Herran teot,
Herraa!

Helposti Sinä, isä, sammutit moninaisten kiusausten rautapätsin, riisuit kiusaukset ja lensit
taivaaseen huutaen: Kiittäkää, Herran teot, Herraa!
J umalansynnyttäjälle
Kullanhohtoinen lampunjalka ilmaisi vertauskuvallisesti jumalallista synnytystäsi, oi puhdas
Neitsyt, sillä Sinusta säteili maailmaan lähestymätön Valkeus, jolle me huudamme: Kiittäkää,
Herran teot, Herraa!
Katabasia
"Sietämättömään tuleen syöstyinä / nuorukaiset, jumalan pelvon sankarit, / liekeistä vahinkoa
kärsimättä veisasivat jumalallisen virren: / Kaikki Herran luodut kiittäkää Herraa / ja korkeasti
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
9. veisu. Ir mossi
vig.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
Hallitseva Kolminaisuus, jonka jumaluutta Sinä julistit, otti vastaan taistosi, opetuksesi ja
kilvoituksesi Hänen tähtensä ja antoi Sinulle turmeluksettoman elämän. Nyt Sinä, isä, seisot Hänen
edessänsä maailman hyvänä esirukoilijana.
Oi salaisuuksien tuntija Gregorios, joka säteilet yhden jumaluuden kolminaista kirkkautta, varjele
meitä, jotka uskoen veisaamme ylistystäsi, ja valista meidät opetustesi teologialla.
Taistellen hallitsevan Kolminaisuuden puolesta Sinä kävit loppuun hyvän tien ja teologina saavutit
jumaloitumisen. Ansiosi mukaisesti Sinä, kirkkojen kaunistus, saavutit jumalallisen halusi
täyttymyksen.
J umalansynnyttäjälle
Voi peljättävää ihmettäsi! Synnyttäessäsi Jumalan ja Sanan Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, toit
selittämättömästi julki ikiaikaisen salaisuuden, joka oli iankaikkisuudesta asti kätkettynä kaiken
Luojassa Jumalassa.
Toinen kanoni. Irmossi
(1.säv.12,L)
"Oi autuas isä, joka jumalisesti purjehdit käsittämättömän jumaluuden ylhäistä syvyyttä / ja kiinnitit
mielesi Jumalana hallitsevaan Kolminaisuuteen / ikään kuin äärettömään kallioon, / Sinua me
ylistämme."
Troparit
Oi autuaaksi ylistettävä isä, Sinä revit rikki lain kirjaimen halvan vaatteen ja paljastit meille siinä
piilleen Hengen jumalallisen kauneuden ja salaisuuden. Sinua me ylistämme.
Ylhäisiin joukkoihin luettu ja heidän kanssansa iankaikkisesti elävä pyhittäjäisä, rukoile Jumalaa

laumasi puolesta. Oi autuaaksi ylistettävä isä, sinua me ylistämme.
Jumalallinen, ymmärryksen ylittävä innoitus opetti Sinulle, pyhittäjäisä, jumalalliset salaisuudet ja
vilpittömällä rakkaudella sinä sait salaisesti yhdistyä siihen, mitä ei voi opettaa. Oi autuaaksi
ylistettävä isä, sinua me ylistämme.
J umalansynnyttäjälle
Yliluonnollisesti Sinä, puhdas, toimit jumalallisesti rajoittumattoman astiana, sillä Sinä lainasit
lihan Jumalalle, joka ei vahingoittanut neitseellistä kohtuasi syntyessään siemenettä. Sinua me
ylistämme.
Katabasia
"Lain ja kirjoituksien hämäryydessä / me uskovaiset näemme kuvauksen: / Jokainen miehenpuoli,
joka esikoisena syntyy Äidistä, on Herralle pyhitetty. / Sen tähden me iankaikkisen Isän esikoista 
Sanaa, / neitseellisestä Äidistä syntynyttä esikoista Poikaa ylistämme."
Eksapostilario, 2.säv.
Sinä, viisas teologi, opetit kumartamaan kolmipersoonaista ykseyttä ja täydellistä Kolminaisuutta
yhdessä jumaluudessa./ Sinä sanoit, että Isä on valkeus, Poika valkeus ja Pyhää Henkikin valkeus,/
mutta että valkeus on jakamaton ja sekoittumaton, koska Jumala on yksi./ Sinä, autuas Gregorios,
selvitit yksiolennollisuuden.
Toinen eksapostilario, 2.säv.
Oi autuas Gregorios,/ viisaasti hyödyntäen opetustesi korkeutta Sinä esitit puheissasi Kristuksen
salaisuuksien sanomattoman syvyyden / sekä pyhien uroteot ja elämän./ Nyt Sinä, osallisena
jumaluudesta, pelastat minutkin./ Oi teologi, ota minut majoihisi!
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.
Kun Sinä, viisas teologi, piispa Gregorios, kirkon puhuja,/ nyt seisot Jumalanäidin ja Neitseen
Marian ja Basileioksen kanssa / suuren, lähestymättömän Kolminaisuuden edessä,/ rukoile
maailmalle rauhaa, hallitsijoillemme voittoja // ja meille pelastusta, kun me ylistämme Sinua.
Kiitosstikiirat, 4.säv.
(15,3,L)
Sinä, viisas Gregorios, kirkon valistaja, / hajotit kirjaimen hämäryyden ja sukelsit hengessä
korkeampaan valkeuteen, / ja saatuasi sieltä valistuksen annoit kaikille teologian rikkauden. /
Sanojesi salamin Sinä vähensit harhaoppien pimeät pilvet. / Sen tähden Sinä nyt asustat enkelten
kumppanina siellä, missä kaikuu juhlaa viettävien ääni // ja rukoilet lakkaamatta pelastusta meidän
sieluillemme.
Uutena teologina ja jumalallisen valistuksen salaisuuden ja Kolminaisuuden tuntijana Sinä,
Gregorios, / opetit yliluonnollisesti jumaluuden sanomattoman luonnon. / Kun Sinä nyt saat selvästi
nauttia Jumalasta, / niin muista meitä, jotka Sinua kunnioitamme, / ja taistele vahvistamasi kirkon
puolesta, / sillä Sinun äänesi on levinnyt kaikkeen maailmaan // opettaen kunnioittamaan
yksiolennollista Kolminaisuutta.
Kielelläsi Sinä, Jumalan julistaja, kylvit sydänten vakoihin jumalallisen siemenen / ja annoit kirkon

koko täyteydelle rikkaudeksi ylhäisen teologian. / Niin Sinä, isien isä, paimenten paimen, /
uskovaisten ylistys, pappien valistaja, / koko maailman kunnia, autuaaksi ylistettävä Gregorios, /
poltit Hengen tulessa harhaoppien valhevehnän, // ravintonasi jumalallisen viisauden rakkaus.
Sinä, isä Gregorios, annoit kalliin suusi lähestyä viisauden maljaa / ja nautit siitä teologian
jumalallista juomaa, jota jaoit runsaasi uskovaisillekin. / Sinä teit lopun harhaoppien sielun
turmelevasta, jumalanpilkan täyttämästä virrasta. / Pyhä Henki teki Sinusta ohjaajan, joka pyyhit
pois ja karkotat tuulenhenkien tavoin jumalattomien kiihkon // saarnatessasi Kolminaisuudesta
yhdessä olemuksessa.
Kunnia... 1.säv. Anatolioksen runo
(14,L)
Puhutelkaamme teologisin veisuin Hengen lyyraa, harhaoppien kitkijää, / oikeauskoisten sulostusta,
uutta Sanan rintaan nojannutta / ja opetustensa kautta Hänen silminnäkijäkseen tullutta viisasta
kirkon laumojen esipaimenta: / Sinä, Gregorios, olet hyvä paimen, joka Kristusopettajan tavoin
uhrasit itsesi meidän puolestamme. / Nyt Sinä karkeloit Paavalin kanssa // ja rukoilet meidän
sielujemme puolesta.
Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 1.säv.

jompikumpi seuraavista:

Oi kaikkein pyhin Neitsyt,/ joka otat vastaan syntisten rukoukset / etkä ylenkatso ahdistettujen
huokausta, / rukoile puhtaasta kohdustasi syntynyttä, // että Hän pelastaisi meidät. (Parakletike)
Oi kaikkein pyhin Neitsyt! Ota vastaan syntisten rukoukset, / älä ylenkatso ahdistettujen huokauksia
// vaan rukoile turmeluksetta Sinusta syntynyttä pelastamaan meidät. (Juhlaminea)
Suuri ylistysveisu ja päätös.
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