
Syyskuun 30.

Pyhän pappismarttyyrin, 
suuren Gregorios Armenialaisen 

muisto  
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Ehtoopalveluksessa

Avuksihuutostikiirat, 6.säv. 

Värjättyäsi pyhän viittasi marttyyriveren purppuraan Sinä, ylistettävä, | riensit Kaikkeinpyhimpään, 
missä vallitsee sanomaton valkeus, | missä on jumalallinen kunnia, | missä kaikuu juhlaa viettävien 
ääni | ja missä Sinä, marttyyri, saat kärsimystesi palkinnon, | kuihtumattoman seppeleen ja 
iankaikkisen kunnian. | Sinä, viisas Gregorios, || asut Paratiisissa ja rukoilet uskalluksella meidän 
sielujemme puolesta.

Oi kunniakas taistelija, | Sinun sieluasi ei järkyttänyt kidutusten aallokko | eikä Sinut pimeään 
kuoppaan kätkenyt pitkäaikainen vankeus, | vaan Sinä säteilit valon lailla turhuuden pimeydessä ja 
vaarassa oleville, | ja osoitit heidät päivän lapsiksi kasteen peson, | hyvän ja pelastavaisen 
uudestisyntymisen ja totisesti jumalallisen elämän kautta, || oi Jumalan valitsema piispa, viisas 
Gregorios.

Rakastaessaan Sinua, kuolematonta Ylkää, kaikkien Valtiasta, | Ripsimia riisui ruumiin 
nahkavaatteen | repäistyään ensin pidättyväisyyden avulla rikki himojen synkeän viitan. | Hänen 
kanssaan kilvoitteli myös autuas Gaiane, | joka johti voimakkaasti neitseitten taistellutta joukkoa | ja 
kukisti Eevan muinaisen petkuttajan. || Heitä ansionsa mukaisesti ylistäessämme me kunnioitamme 
Sinua, oi Kristus.

Kunnia... 6.säv. Sergioksen runo 

Kuka voisi arvon mukaisesti kertoa hyveittesi voitoista? | Mikä suu puhua marttyyriuden 
kärsivällisyydestä? | Molemmin tavoin Sinä, Gregorios, olit mestari. | Mutta Kristukselle mieleisenä 
älä lakkaa rukoilemasta pelastusta meidän sieluillemme, || sillä pappismarttyyrinä Sinulla
on suuri uskallus.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, Neitsyt, | älä ylenkatso minua, vaan kiiruhda, oi hyvä, pian 
pelastamaan minut || minua kiusaavista ja joka päivä vastaani taistelevista himoista.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle

Nähdessään Sinut, rakkain Poikani, | valkeuden antajan ristiinnaulittuna, | aurinko pimeni ja maa 
järkkyi peloissaan, || mutta juutalaiskansa ei lainkaan Sinua säälinyt.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat

Kunnia... 6.säv. 

Hengellisesti sukellettuaan sanomattoman valkeuden läpäisemättömään pilveen | marttyyri ja 
paimen sai oppia tuntemaan Jumalan sanomattomat salaisuudet, | sillä marttyyrinä hänellä oli 
valistus | ja paimenena salaisuuksien tieto. | Niin hän punoikin itselleen ylhäisen kunnian 
kaksinkertaisen seppeleen || ja rukoilee nyt alati Kristusta meidän sielujemme edestä.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira

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

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle

Kerran, ristiinnaulitsemisen aikana, | Neitsyt seisoi puun juurella neitseellisen opetuslapsen kanssa ja 
huusi itkien: | Voi kuinka Sinä kärsitkään, oi Kristus, || joka olet kaikkien vapautus kärsimyksistä!

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä Sinä teoissa koit 
hengen näkyjen korkeutta. | Sentähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | Sinä kärsit uskosi 
tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Gregorios, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme.

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Sinua, marttyyri, 
valpasta paimenta. Joosef. 

1. veisu. Irmossi. 4.säv.

Oi Neitseestä syntynyt, minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, | että kuoletettuani oman tahtoni || voisin puhtauden 
harpulla soittaa Sinulle voittovirren.

Troparit

Oi autuas Gregorios, joka seisot puhtaan Kolminaisuuden edessä seppelöitynä, Sinä valpas paimen, 
Sinä pyhä marttyyri, nukuta pyhillä rukouksillasi himojeni usvaiset kuvitelmat, kun minä Sinua 
ylistän. 

Laskematon valaisin, suuri piispa, paljon taistellut paimen, kilvan harjoittaja, Armenian kerskaus on 
tänään kutsunut uskovaiset juhlaan. Kokoontukaamme ylistämään häntä autuaaksi.

Autuas Gregorios, täynnä Hengen elävöittävää vettä Sinä virtaat ikään kuin hengellisen Eedenin 
virta, kastelet kirkon kasvot ja kuivatat epäjumalain hulluuden ulapan.

Jumalansynnyttäjälle

Oi Puhdas, Sinusta lihaksi tulleen risti väkevyytenään naiset taistelivat voimallisesti. Sinun jäljessäsi, 
oi Neitsyt, heidät tuotiin Poikasi eteen neitseyden kirkkaudessa ja marttyyrien veressä loistavina. 
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3. veisu. Irmossi

Koska pakanain kirkko, hedelmätön, | on synnyttänyt ja monilapsinen synagooga on heikoksi tullut, | 
huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!

Troparit 

Kun leukojasi lyötiin, oi ylistettävä, Sinä murskasit leijonien leuat, verivirroillasi Sinä teit vähäiseksi 
pahojen henkien hurmeen ja tuhosit perinpohjin epäjumalten patsaat. 

Oi ylistettävä marttyyri, eivät jatkuvat hirveydet, eivät kauheat rangaistukset eikä pitkäaikainen 
vankeus pimeässä kuopassa kääntäneet teräksistä mieltäsi. 

Sinä, marttyyri, et suonut silmillesi lepoa etkä sallinut mielesi nukahtaa, enne kuin osoitit 
jumalattoman pahuuden vangit päivän lapsiksi, jotka huutavat: Pyhä olet Sinä, Herra!

Jumalansynnyttäjälle 

Marttyyri Ripsimia tunsi Sinut ainoaksi Neitsytäidiksi, Sinun kauneutesi lumosi hänet ja Sinun 
jäljessäsi hänet uroteoista loistavana tuotiin Kristukselle.

Irmossi 

Koska pakanain kirkko, hedelmätön, | on synnyttänyt ja monilapsinen synagoga on heikoksi tullut, | 
huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: || Pyhä olet Sinä, Herra!

Katismatropari, 3.säv. 

Kun Sinulla, kunniakas marttyyri, oli mielen valpas silmä, Sinä osoitit erinomaisuutesi nimesi 
mukaisesti. Kristuksen tähden Sinua kidutettiin taistelussa ja peräänantamattomissa rukouksissa Sinä 
valvoit. Sen tähden Sinä, autuas Gregorios, saitkin palkinnon piispana ja veren kautta.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi ainoa viaton Neitsytäiti, joka ylität puhtaudessa enkelitkin, Sinusta tuli Sanan jumalallinen asumus. 
Oi puhdas, puhdista esirukoustesi jumalallisella vedellä minut, joka olen lihan rikkomuksissa 
saastunut yli kaikkien, ja anna minulle suuri armo!

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa Sanan saastaton lammas, tahraton 
Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi: Voi lapseni! Miksi kärsit? Siksikö, että haluat päästää ihmisen 
kunniattomuudesta? 

4. veisu. Irmossi

Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!
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Tropari 

Kunniassaan korkea, korkein Herra ylensi Sinut, oi kunniakas, marttyyriuden kunniakkaaseen 
korkeuteen, sillä Sinä, pappismarttyyri, kuvasit Hänen kärsimyksiänsä huutaen: Kunnia olkoon Sinun 
voimallesi! 

Jumalallisella voimalla Sinä kukistit vihollisen, joka painoi koko armenialaisten maan 
jumalankieltämisen saastaan. Soihdun tavoin loistaen Sinä, oi viisas, valistit turhuuden pimeydessä 
maanneet. 

Sinä, Gregorios, toit Luojalle leiviskäsi moninkertaisena niissä, jotka Sinun jumalallisen opetuksesi 
kautta saavuttivat pelastuksen. Niin Sinä sait iäiseksi perintöosaksesi taivasten valtakunnan ja 
kirkkauden

Jumalansynnyttäjälle

Oi Neitsytäiti Maria, Ripsimian kanssa kilvoitelleet nuoret neidot rakastivat Sinua, hyvää, valittua 
ja ihanaa, ja Sinun jäljessäsi heidät tuotiin iloitsevina Poikasi eteen. 

5. veisu. Irmossi

Oi Herra, lähetä meille valistuksesi! | Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimeydestä, ||ja anna 
meille taivaasta Sinun rauhasi!

Troparit

Sinä näit selvästi ristinmuotoisen merkin, joka loisti kirkkaasti, hajotti epäjumalten yön ja teki 
uskovaiset valkeuden lapsiksi. 

Jumala pelasti Sinut syvästä kuopasta, jossa olit vuosikausia petojen kanssa, sillä Hän halusi valistaa 
järjettömät jumalallisen Sanan valolla. 

Marttyyrinä Sinä, Gregorios, taistelit ja voittajana sait seppeleen. Pappeuden mirhan voitelemana 
Sinä voitelit kansoja ja vapautit heidät haisevasta eksytyksestä.

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas Neitsyt, Sinusta loistaneen Sanan mirhavoiteen tuoksun tunteneet naiset olivat iloiten 
kilvoitustaistelussa Hänelle mieleen. 

6. veisu. Irmossi

Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa ja 
huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!

Troparit

Sinun sanojesi voima hajotti temppelit ja kaatoi maahan pahojen henkien perustuksettomat kuvat, 
mutta vahvisti uskovaisten sydämet jumalallisen rakkauden perustukselle.
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Sinä toit Herran eteen Jumalan laupeuden suuren rikkauden tähden pelastuneen Tiridateksen, 
ennen villin suden ikään kuin sidottuna karitsana.

Oi piispa Gregorios, totisen Paimenen mukaisena paimenena Sinä erehtymättömillä opetuksillasi 
osoitit eksyneille jumalallisen polun.

Jumalansynnyttäjälle 

Opittuaan tietämään, että Sinusta, oi Jumalansynnyttäjä, lihaksi tullut oli ristiinnaulittu, Ripsimia 
kävi Hänen kanssansa ristille, niin kuin karitsa paimenen tykö, ja tuli moitteettomaksi uhriksi 
Jumalalle.

Irmossi 

Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!

Kontakki, 2.säv.

Kaikki uskovaiset, ylistäkäämme tänään jumalallisin lauluin ja veisuin | kunniakasta piispaa, 
totuuden puolesta taistelijaa, | valpasta paimenta ja opettajaa, | koko maailman valistajaa 
Gregoriosta, || sillä hän rukoilee Kristukselta meille pelastusta.

Iikossi

Uskovaiset, veisuin me ylistämme tätä suurta taistelijaa, jumalallista valistajaa, Armenian paimenta 
ja puolustajaa, ja jumalallisin lauluin kiitämme hänen muistoansa. Hän hävitti turhanaikaisten 
epäjumalten pimennyksen ja kuoletti niiden mukana pahojen henkienkin voiman. Sen tähden hän 
kesti tuskaa vakain mielin armossa, ja nyt hän rukoilee Kristukselta meille pelastusta.

Synaksario 

Saman kuun 30:ntenä päivänä, pyhän pappismarttyyrin, suuren Armenian Gregorioksen muisto.

Säkeitä 

Tietoisena Jumalan Sanan kehotuksesta pysyä valveilla Sinä, isä, osoittauduit valvovaksi 
Jumalan kutsuessa. Kolmantenakymmenentenä kuoli Suuren Armenian Gregorios . 

Samana päivänä muistelemme pyhiä naismarttyyrejä Ripsimiaa ja Gaianea ynnä 32 muuta 
naispyhittäjämarttyyriä ja neitsyttä.

Säkeitä

Miekan lyönnit eivät tuottaneet Ripsimialle tuskaa, vaan hän sai niiden palkaksi lukemattomia 
seppeleitä. 

Ensin kruunasi kilvoitus Gaianen ja nyt hän sai miekan kautta taisteluseppeleen. 

Sinun tähtesi miekan surmaamat marttyyrien kolme kymmenikköä ynnä vielä kaksi 
kunnioittava Sinua, oi Kolminaisuus.
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Samana päivänä muistelemme seitsemääkymmentä pyhää marttyyriä, jotka surmattiin pyhän 
Ripsimian kanssa, sekä kahta naispyhittäjää.

Säkeitä 

Miekka surmasi seitsemänkymmentä miestä, jotka olivat valmiit tarpeen tullen kuolemaan 
useammankin kerran.

Hyveitten ravitsemat kaksi naista saivat kaunistuksekseen miekan haavat taistelussa. 

Samana päivänä marttyyri Stratonikoksen muisto.

Säkeitä

Miekan surmaama Stratonikos sai yksinään voiton pahojen henkien koko armeijasta. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Mardonios surmattiin panemalla hiiliä hänen navalleen. 

Säkeitä

Mardonios, kärsimyksen tunnuksena Sinä kannat navassasi polttosinettiä. 

Samana päivänä miekka surmasi tuhat pyhää marttyyriä.

Säkeitä 

Tuhatlukuinen päänsä menettäneitten joukko sai palkinnokseen lukemattomat seppeleet. 

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

7. veisu. Irmossi

Aabrahamin lapset | polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä | ja riemuiten 
veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.

Troparit

Sinä, marttyyri, vapautit monet tulevan rangaistuksen kidutuksista kestäessäsi moninaisia 
kidutuksia huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Sinä, marttyyri, teit koko itsesi Kolminaisuuden huoneeksi, kun tuhosit epäjumalain 
temppeleitä ja rakensit kaiken kaitsijan, Sanan, temppeleitä ihmisten pelastukseksi. 

Sinä osoittauduit papiksi tarjotessasi ensin auliisti itsesi uhriksi Herralle, ja sitten jakaessasi 
Häntä jumalisille sielujen pelastukseksi.

Jumalansynnyttäjälle

Marttyyriseppelein kaunistetut neidot tuotiin Neitseestä koittaneen Jumalan eteen veisuin 
huutaen: Kiitetty olet Sinä, Kristus. 
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8. veisu. Irmossi

Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa.

Troparit 

Oi pappi Gregorios, lain mukaisesti taistellen Sinä saatoit voimallisesti häpeään laittomat viholliset 
ja veit Jumalan tykö kansan, joka veisaa: Kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Sinä kynnit hedelmättömän pellon ja kylvit sanan siemenen ja kannoit sielujen Viljelijälle siitä 
kasvaneitten hengellisten tähkien satakertaisen sadon. 

Sanojesi salamin Sinä valistit ja saatoit monia kymmeniä tuhansia Hänen tykönsä, joka 
vapaaehtoisesti kärsi meidän tähtemme ja jolle me veisaamme: Kiittäkää ja veisuin ylistäkää 
Herraa.

Jumalansynnyttäjälle 

Pelkäämättä monia kidutuksia ja alistumatta lihan hekumalle Ripsimia tunnusti 
Neitseestä syntyneen Herran ja huusi: Kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa.

Irmossi 

Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa.

9. veisu. Irmossi

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, 
|synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme.

Troparit

Oi kunniakas pappismarttyyri, Kristuksen voiman vahvistamana Sinä kestit tuskalliset kidutukset, 
kaadoit pahojen henkien patsaat, hajotit epäjumalain temppelit ja valistit tietämättömyydessä olleet 
ihmiset. 

Aamun tavoin on meille koittanut muistosi, oi pyhittäjä, säteillen armolahjojen kirkkautta, sillä 
Sinä osoittauduit jumalallisen valkeuden astiaksi. Säteillen runsaasti jumalallista valkeutta Sinä 
siirryit illattomaan valkeuteen. 

Sinä, isä, osoittauduit profeettain, marttyyrien ja apostolien elinkumppaniksi, piispojen, pyhittäjien, 
enkelten ja arkkienkelten vertaiseksi. Rukoilen heidän kanssansa ihmisiä Rakastavaa meidän 
puolestamme, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Loistavasti puhtaat naiset oikaisivat Eevan lankeemuksen kestäessään tuskien aallokon ja 
murskatessaan ihaniin jalkoihinsa korkeutta vastaan kerskanneen. Heitä me ansion mukaisesti 
ylistämme autuaiksi.



Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainainen Neitsyt, Sinusta loistaneen kasvojen valkeuden valistamana ja Häntä rakastaen 
Ripsimia kuvasi omassa lihassaan Hänen kärsimyksiänsä ja kuolemaansa. Sen tähden hän nyt 
riemuitsee kanssasi.

Irmossi

Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme.

Eksapostilario, 2.säv. 

Uskottomat hämmästyivät nähdessään peljättävän näyn, sillä hän, jonka he luulivat nostavansa 
kuolleena petojen kuopasta, olikin elävä. Hänen eteensä langeten he huusivat: Suuri on 
Gregorioksen Jumala, joka osoitti hänet valistajaksi! 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario 

Hän, jota kerubit kantavat, asettui omasta tahdostaan lihan otettuaan Sinun käsivarsillesi tehdäkseen 
armosta Jumalan lapsiksi meidät, jotka uskomme Häneen ja aina ylistämme Sinua, meidän 
pelastuksemme välikappaletta.
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