
Huhtikuun 18. 
Pyhittäjäisämme Johannes, Gregorios 

Dekapolislaisen oppilaan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 6.säv. 

Jumalallisen pelon ohjaamana Sinä, pyhittäjä, | jätit ruumiin kiihkon ja himojen katkeran 
hirmuvallan. | Hyveitten ihanuudella sydämesi kaunistaen Sinä ilahdutit Jumalaa. | Nyt Sinä, isä, 
pyhittäjä Johannes, olet päässyt asumaan sinne, missä pyhittäjien joukot ovat, | saaden halajamasi 
levon. | Älä lakkaa siellä muistamasta meitä, || jotka uskolla vietämme muistoasi. 

Vakain sydämin Sinä, Jumalan innoittama, | etsit jumalaa pyhitetyn tutkiskelun siivin, | ja koko 
pyrkimyksesi oli kohti Häntä. | Siihen Sinua kasvatti ja innosti sanoillaan ja teoillaan ihmeissä ja 
tunnusteoissa loistava Gregorios, | ja hänen valistustaan säteillen Sinä, autuas, || kuljit turvallisesti 
halki tämän kurjan ruumiin aallokon. 

Pyhästi Sinä, pyhittäjä, elit vapaana elämän huolista | kaunistuksenasi paremmat työt. | Aineeton tuli 
sydämessäsi Sinä tavoittelit rauhaa kokoöisin rukouksin ja valvomisin. | Niin Sinä puhdistuit ja 
osoittauduit jumalalliseksi. | Sen tähden Sinä sait vaivojen jälkeen vaivattoman nautinnon || ja 
rukoilet nyt kunnioittajillesi jumalallista riemua.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Tahraton, saastaton, Jumalan pyhä Äiti, | ainainen Neitsyt, Jumalansynnyttäjä Valtiatar, | kuinka 
minä, sielultani ja mieleltäni saastainen, || voisin veisuin ylistää Sinua, Jumalan asumusta? 

Kuinka kertoisin ihmeittesi suuruudesta | ja siitä armosta ja laupeudesta, | jota alati minulle vuodatat? | 
Peläten lankean eteesi ja huudan hartaasti Sinulle: Iloitse! || Iloitse, Sinä apuasi pyytävien 
uskovaisten lohdutus!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään kärsimyksistä vapaan vapaaehtoisen kärsimyksen | puhdas ja viaton valitti äidillisesti ja 
huusi: | Voi hirveää näkyä! | Kuinka kaiken näkyväisen ja näkymättömän Luoja, | kunnian Herra ja 
ikiaikainen Kuningas, | on nyt tuomittu epäoikeudenmukaisesti ja luettu pahatekijäin joukkoon? | 
Vuoret ja metsät, vuodattakaa minulle katkera kyynel || ja valittakaa yksin jäänyttä Luojan 
synnyttäjää.

Tropari, 8.säv. 

Sinussa, oi isä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä Sinä otit ristin ja seurasit 
Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta 
sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee, oi pyhittäjä Johannes, Sinun henkesi enkelten 
joukossa.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukainen psalmiluenta, päivän kanonit järjestyksessään, ja pyhän kanoni,  Teofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi Jumalalle 
virren."
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Troparit 

Autuas pyhittäjä Johannes, ohjaa esirukouksellasi himottomuuden ja pelastuksen satamaan minut, 
joka oli aina himojen aallokon heittelemä ja ajatusten myrskyn ympäröimä. 

Autuas isä Johannes, mielenlaadultasi totisesti taivaaseen siirtyneenä Sinä elit maan päällä enkelten 
tavoin kuolettaen lihan mielen pidättyväisyydellä. Niin Sinä osoittauduit Jumalan asumukseksi. 

Sinä, isä, hankit ikään kuin kultasiiviksesi auliin kuuliaisuuden ja nöyryyden, ja niiden avulla Sinä 
lensit maailman viettelyksistä halajamasi Jumalan tykö, joka pelasti Sinut hämmingistä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, Jumalansynnyttäjä Maria, ilmestyi ihmisenä maan päälle Isän ja Hengen kanssa oleva yhtä 
iankaikkinen, ainosyntyinen Sana ja pelasti koko maailman, joka kohottaa Hänelle kiitoksen. 

3. veisu. Irmossi

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava."

Troparit 

Raittiilla mielellä miettien taivaan ihanuutta Sinä, isä, et sekaantunut aineellisiin huoliin, ja 
omaisuudettomuuden siipien keventämänä kohosit korkeuteen. 

Rakastuneen hiljaisuutta rakastavan paimenen, Gregorioksen, hiljaisuuteen Sinä, autuas Johannes, 
jätit auliisti elämän hämmingin ja saavutit lakkaamattomin rukouksien jumalallisen tyyneyden. 

Oi Jumalan innoittama viisas Johannes, ajatusten hiljaisuuteen Sinä hävitit hämmingin ja vietit 
pyhityselämäsi tyynesti Hengen armon ohjaamana.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton, osoittauduit meille kaikkien Kuninkaan kautta aikojen läpikulkemattomaksi 
valistuksen portiksi. Sinun kauttasi Hän kulki jättäen Sinut sinetöidyksi.

Irmossi 

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava."

Katismatropari, 1.säv. 

Haudattuasi pahojen henkien kavalat juonet moninaisessa kilvoituksessa ja rukouksessa | Sinä, isä, 
säilyit hajoamatta kuolleena haudassa maatessasikin. | Sen tähden me vietämme iloiten pyhää 
muistojuhlaasi, || ylistän Kristusta riemuitsevin sydämin.

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Uskovaisten paljous saa iloa huutaessaan joka päivä Sinun nimeäsi, Jumalansynnyttäjä, | ja 
ylistäessään alati Sinun suuruutesi korkeutta, | sillä Sinä, Neitsyt, olet kaikkien uskolla Sinua 
kunnioittavien kerskaus, || auttaja ja häpeään joutumaton puolustus.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun tahraton uuhi näki Karitsan kuolleena, ristille levitettynä, | hän huusi: Oi Isän ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, | mitä on tämä sanomaton taloudenhoitosi? || Sen kautta Sinä pelastat puhtaitten 
kättesi viisaan luomuksen.

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava."

Troparit 

Sinä, autuas, osoittauduit kärsivällisyyden kallioksi, jota vasten vihollisen aallot iskivät jatkuvasti 
järkyttämättä jumalallista mieltäsi. Sen tähden Herra talletti Sinut iankaikkisiin kammioihinsa ylen 
kalliin kiven tavoin. 

Armollinen Isä otti Sinut, Jumalassa viisas isä Johannes, vastaan vilpittömänä rakastajanaan ja Hänen 
käskyjensä valppaana seuraajana, luki Sinut armon lasten joukkoon ja soi Sinulle iankaikkisen 
kunnian. 

Sinä, isä, nousit hyveitten portaita ja sait totisesti nähdä Jumalan käsittämättömän kunnian. Mielesi ja 
sydämesi Hengen jumalallisen kirkkauden valistamina Sinä osoittauduit kirkkaaksi kuin aurinko ja 
valistat monia elämälläsi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Lainatessasi puhtaista veristäsi lihan Luojalle ja Tekijälle Sinä, ainoa Jumalan Äiti, tulit totisesti 
pelastuksen aiheeksi. Niin murskattiin kuoleman portit ja ihmisille annettiin elämä.

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun käskyjesi 
valkeuteen."

Troparit 

Kilvoituksen niityllä ravitun pahuudettoman karitsan lailla Suuri Paimen saattoi Sinut, autuas pyhittäjä 
Johannes, iankaikkisiin tarhoihin ja luki Sinut oikealla puolellaan oleviin lampaisiin. 

Sinä, isä, kestit vahvana päivän raskauden ja helteen työskennellen hyveitten jumalallisessa 
viinitarhassa. Sen tähden Sinä elämästä lähtösi iltana sait ansaitsemasi palkan.

Sinä, isä, rakensit käskyjen perustukselle korkean tornin, jonka avulla nousit hyvän huipulle ja 
nähtyäsi halusi mukaisesti sielujen totisen Rakastajan, seurasit auliisti Häntä.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, joka synnytit kuolemattoman elämän, maailman Vapahtajan, Lunastajan ja 
Kuninkaan, herätä henkiin minut, joka makaan rikkomuksen piston kuolettamana, ja ohjaa minut 
valkeuteen.

6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala."

Troparit 

Autuas Johannes, Sinä kuivatit kyynelpisaroin himojen ulapan ja hukutit hengellisen vihollisen koko 
voimattoman voiman, sillä Kristus vahvisti Sinua. 

Kristus, turmelukseton Kuningas, talletti Sinut, isä, iankaikkisen elämän turmeltumattomiin 
aarrekammioihin kilvoituksen tulessa koeteltuna kultana. 

Pyhittäjä Johannes, kyynelvirtojesi hyvin kastelemana Sinä osoittauduit totisesti kukoistavaksi ja 
hedelmälliseksi puutarhaksi ja kannoit Luojalle tuhattuoksuisen hedelmän.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme  hartaasti  veisuin  Jumalan  totisesti  jumalallista  ja  kunniallista  asumusta,  puhdasta  
Mariaa, sillä hän otti vastaan sijoittumattoman ja käsittämättömän Jumalan. 

Irmossi 

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala."

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 18. päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Johannesta, pyhän Gregorios 
Dekapolislaisen oppilasta. 

Säkeitä 

Karkeloi, Johannes, niin kuin kerran Johannes, joskaan ei kohdussa, vaan Eedenissä. 

Kahdeksantenatoista Johannes osoittautui kuolleeksi. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Sabbas Goottilaisen muisto.
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Säkeitä 

Astu, Sabbas, iloiten katoavaiseen veteen saadaksesi juoda nautinnon katoamatonta vettä. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Kosmasta, Khalkedonin piispaa. 

Säkeitä 

Murskattuaan nuolesi ja jätettyään Sinut, Kosmas oli niin sanoakseni nuolien tavoittamattomissa. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Athanasia Ihmeidentekijää. 

Säkeitä 

Sanojen kautta tarjoan Athanasian päähän kuolematonta seppelettä. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus 
uskon voimalla ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Mielessäsi Herran toinen tuleminen Sinä, viisas, karistit sielusi luomilta välinpitämättömyyden unen 
ja huusit valppaasti: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Pienokaisesta asti Sinä, viisas, valitsi hyvän osan palvella Herraa Hänen pelossaan ja täyttää Hänen 
käskyjänsä, ja Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Etääntyen lihan siteistä Sinä, Johannes, huolehdit sielusta palvellen vapaaehtoisesti Herraa ja huutaen 
joka päivä: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä  maailman  Valtiatar,  siunattu  ja  puhdas,  joka  synnytit  meille  lihaksi  tulleen  Jumalan,  pelasta  
monien sopimattomien syntien valtaama sieluni, että ylistäisin Sinua autuaaksi. 

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina."

Troparit 

Perittyäsi ikään kuin viitan kuulun paimenesi armolahjan Sinä, isä Johannes, halkaisit sen avulla 
hekumain meren, ja osoittauduit pelastuneeksi, hukkumattomaksi, enkelten kumppaniksi. Heidän 
kanssansa Sinä huudat: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti.
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Esikuvanasi meidän tähtemme köyhäksi tullut hyvä Herra Sinä, isä Johannes, harjoitit lintujen lailla 
omaisuudettomuutta, ja Sinä saavutit iankaikkisten hyvyyksien rikkauden huutaen: Papit, kiittäkää, 
ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Sinussa asustanut Hengen puhdas armo antoi Sinulle puhtaan sydämen ja uudisti sisässäsi totuuden 
hengen. Niin Sinä, Johannes, elit puhtaasti ja huusit: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää 
Kristusta iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hengen pyhittämänä Sinä, puhdas, nuhteeton Jumalansynnyttäjä, otit kohtuusi vastaan aluttoman ja 
iankaikkisen Pojan, joka tuli Sinusta lihaksi niiden hyväksi, jotka uskolla huutavat: Nuorukaiset, 
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | Nuorukaiset, 
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina."

9. veisu. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja että 
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät."

Troparit 

Kyntäen sydämesi vaot rukouksen auralla Sinä, Jumalassa viisas Johannes, kylvit siihen hyveitten 
jumalisen ja elävöittävän siemenen. Niin Sinä sait koota jumalallisten parannusten runsaan tähkän, 
jolla ravitset ylistystäsi veisaavat. 

Jumalassa viisas ja autuas, käyden loppuun kilvoituksen tien ja säilyttäen uskon Sinä sait 
vanhurskauden seppeleen Kristukselta totisesti hengen iän täyteydessä. Nyt Sinä lepäät valoisissa 
kammioissa vanhurskasten kanssa. 

Viisas isä, uuden Eliaan tavoin Sinä nousit hyveitten nelivaljakkoon nousten taivaaseen. Asuttuasi 
pyhittäjien kanssa Sinä jätit taistelleen ruumiisi Sinua rakastaville parannusten aarteeksi ja pahojen 
henkien karkotukseksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tullen Lunastajan Äidiksi Sinä, puhdas Jumalanäiti, kutsuit uudelleen meidät, jotka olimme 
langenneet pois taivaallisesta elämästä ja sortuneet kurjasti kuolemaan. Sinä soit meille paluun 
muinaiseen isänmaahan. Sen tähden me lakkaamatta ylistämme Sinua.

Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja että 
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät."
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Vuorosävelmän mukainen valovir relmä, päivän stikiira, marttyyristikiira, 

1. hetki, tavan mukaisesti, ja päätös.
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