
Marraskuun 20. 
Kaikkein pyhimmän 

Jumalansynnyttäjän temppeliin 
käynnin esijuhla, sekä pyhien 
Gregorios Dekapolislaisen ja 
Konstantinopolin arkkipiispa 

Prokloksen muisto 



Typikon 

1. Jos Jumalansynnyttäjän esijuhla osuu muulle päivälle, kuin sunnuntaiksi, esijuhlan ja pyhien
palvelus veisataan Minean järjestyksen mukaan.

2. Jos esijuhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantaiiltana veisaamme avuksihuutostikiiroina 6
ylösnousemusstikiiraa ja 4 esijuhlan stikiiraa, kunnia, Tänään Jumalan asuintemppeli, nyt,
vuorosävelmän ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus, ja prokimeni.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, kunnia, nyt, Tulkaa, kaikki kansat. Ylösnousemustropari
ja esijuhlan tropari Tänään Anna kihlaa meille ilon, ja päätös.

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen ylösnousemustropari kahdesti ja
esijuhlan tropari kerran. Psalmikatismoiden jälkeen vuorosävelmän mukaiset katismatroparit, joihin
Jumalansynnyttäjän troparin sijasta liitetään esijuhlan katismatropari. Kiitetty olet Sinä, Herra,
hypakoe, vuorosävelmän antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja esijuhlan kanoni, jonka
liitelauselma on Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät. kolmannen veisun jälkeen
esijuhlan katismatropari sekä kontakki Tänään on koko maailma kertaalleen. kuudennen veisun
jälkeen vuorosävelmän kontakki ja iikossi sekä synaksario. Katabasioina Minä avaan nyt suuni ja
evankeliumi. Me ylistämme Sinua. Ylösnousemuseksapostilario sekä esijuhlan eksapostilario.
Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 esijuhlan stikiiraa (aamupalveluksen
virrelmästikiirat), kunnia, evankeliumistikiira, nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu
ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut.

4. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, joihin liitetään 4 vuorosävelmän mukaista troparia
ja 4 troparia esijuhlan kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, esijuhlan
tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Tänään on koko maailma. Sunnuntain epistola ja
evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Ylistäkää Herraa taivaista. Me näimme
totisen Valkeuden ja päätössiunaus.

Ehtoopalveluksessa 

Esijuhlan avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Neitseet saattavat ainaista Neitsyttä palavat kynttilät käsissään, | ja hengessään profetoivat: | 
Jumalansynnyttäjä, Jumalan elävä temppeli, || tuodaan neitseellisessä kunniassa lapsukaisena 
Herran temppeliin. 

Pyhän lupauksen jalo hedelmä, totinen Jumalansynnyttäjä, | on osoittautunut luomakuntaa 
korkeammaksi. | Kun hänet hurskaasti viedään Jumalan huoneeseen, | hän täyttää vanhempiensa 
rukouksen, || ja jumalallinen Henki varjelee hänen puhtautensa. 

Oi Neitsyt, Sinä nautit uskossa taivaan leipää Herran temppelissä | ja synnytit maailmalle elämän 
leivän, | Jumalan Sanan. | Pyhä Henki pyhitti ja kihlasi Sinut, elävän temppelin, || ja teki Sinusta 
Isän Jumalan morsiamen. 

Pyhän Gregorioksen stikiirat, 1.säv. 

Sinä, isä, asut nyt iloiten taivaan majoissa | ja seisot uskalluksella enkelten kanssa Herran 
valtaistuimen edessä. | Rukoile, että Hän antaisi pääsyn rikoksista ja himoista meille, || jotka maan 
päällä vietämme Sinun muistoasi.
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Isä Gregorios, leikkaa rukousten viikatteella himojen ohdakkeet, | uudista pidättyväisyyden auralla 
sielun maa | ja kylvä siihen jumalisuuden siemenet, || joista meille kasvaa parannusten hedelmää. 

Oi pyhittäjä Gregorios, me kutsumme Sinua hyveitten astiaksi, | sillä Sinä olet hiljaisuuden ystävä, | 
valvova työntekijä, siveyden pylväs, | rukouksen valtaamaton suoja, ihmeitten aarre || ja Sinua 
kunnioittavien esirukoilija.

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Tänään Jumalan asuintemppeli - Jumalansynnyttäjä - tuodaan Herran temppeliin, | ja Sakarias ottaa  
hänet vastaan.  | Tänään kaikkein pyhin iloitsee, | ja enkelien kuoro salaisesti riemuitsee. | Heidän 
kanssaan viettäkäämme mekin tänään juhlaa ja huutakaamme Gabrielin sanoin: | Iloitse, Armoitettu, || 
laupeudessaan suuri Herra on Sinun kanssasi!

Virrelmästikiiroina pyhän Prokloksen stikiirat, 4.säv. 

Kirkkain opein ja [loistavin elämin]/loistavalla elämällä Sinä, autuas Proklos, | kaunistit jumalisesti 
pappeuden. | Sinä osoittauduit totisesti kirkon pylvääksi, | joka valistat kaikki sanoillasi | Sen tähden 
me ylistämme Sinua autuaaksi || ja vietämme psalmein ja veisuin pyhää ja puhdasta muistojuhlaasi.

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen hurskaansa kuolema. 

Loistavasti Sinä opetit ja Jumalassa viisaana julistit, | että puhdas Neitsyt on Jumalansynnyttäjä, | sillä 
hän synnytti ikiaikaisen Luojan ja Valtiaan, | Isän Pojan ja Sanan, | joka viimeisinä aikoina tuli meidän, 
ihmisten, tähden  | omasta tahdostaan ihmiseksi luontoa muuttamatta. || Sinä saatoit  häpeään 
jumalattoman ja mielettömän Nestorioksen.

Liitelauselma: Sinun pappisi olkoot puetut vanhurskaudella, ja sinun hurskaasi riemuitkoot. 

Sinä, autuas, ammensit Jumalan viisaan julistajan kullanhohtoisia vesiä, | Sinä osoittauduit hänen 
seuraajaksensa  | sekä jumalisuudessa että istuimella, | kun Sinä Kristuksen totuuden opetuksin 
vahvistit laumaa, | ja annoit hänen kunnianarvoiset jäännöksensä  || kirkolle ihanaksi koristukseksi.

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Tulkaa, kaikki kansat, | ylistäkää viatonta Neitsyttä, | joka tuotiin lapsukaisena temppeliin. | Hänestä 
profeetat ennustivat,  | sillä hänet oli ennalta valittu puhtaaksi Äidiksi | ja totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi. | Hänen esirukoustensa tähden suo, Herra, || meille rauhasi ja laupeutesi.

Pyhien tropari, 4.säv. 

Oi isiemme Jumala, | Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. | Älä siis ota pois laupeuttasi, | vaan 
isiemme rukouksien tähden || ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 

Kunnia... nyt... Esijuhlan tropari, 4.säv. 

Tänään Anna kihlaa meille ilon | kasvatettuaan meille murheen torjuvan hedelmän, | ainoan ainaisen  
Neitseen. | Tänään hän rukouksensa täyttäen tuo hänet iloiten Herran temppeliin, || sillä hän on totisesti 
Jumalan Sanan temppeli ja puhdas Äiti.
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Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Neitseet, kiittäkää, äidit, veisuin ylistäkää, | ihmiset, kunnioittakaa, papit, siunatkaa Jumalan 
puhdasta Äitiä, | sillä Herran mitä pyhimpänä temppelinä  | hänet saatettiin lihallisesti pienokaisena 
lain temppeliin. | Viettäen sen tähden hengellistä juhlaa huutakaamme: || Iloitse, Neitsyt, ihmissuvun  
kunnia!

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Daavid, valmista tie Jumalan temppeliin, | ota iloiten vastaan meidän Kuningattaremme ja huuda 
hänelle: | Valtiatar, käy Kuninkaan temppeliin! | Käy sisälle Sinä, joka/jonka kunnia käsitetään 
salaisesti, || Sinä, josta kaikille on kumpuava hunajaa ja maitoa, Kristus Valkeus! 

Esijuhlan kanoni ja kaksi pyhien kanonia 

Esijuhlan kanoni, jonka akrostikon muodostuu aakkosista seitsemässä ensimmäisessä veisussa.  
Joosefin runo. 

1. veisu.  Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen 
temppeliinkäynnilleen. 

Troparit 

Pyhä ja nuhteeton Neitsyt saapuu Kaikkeinpyhimpään tullakseen ylen pyhän Jumalan pyhitetyksi 
temppeliksi, ja nuoret neidot käyvät hänen edellään. 

Oi nuhteeton Neitsyt, ikiaikaisen Jumalamme ikiaikainen tahto lähestyy toteutumistaan, kun Sinä 
saavut Kaikkeinpyhimpään kasvatettavaksi Sanan asunnoksi. 

Oi puhdas, jumalalliset synnyttäjäsi sijoittavat Kaikkeinpyhimpään kasvatettavaksi Sinut, josta on 
tuleva Jumalansynnyttäjä, ja niin he toteuttavat rukouksensa. 

Oi Valtiatar, vahvista minun sydämeni heikkous ja tue sitä, kun himot sitä heittelevät, että uskolla ja 
rakkaudella ylistän autuaaksi Sinua, aina autuaaksi ylistettävää ja viatonta. 

Pyhän Gregorioksen kanoni. Joosefin (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

Isä Gregorios, elävöitä rukouksillasi minun kurja sieluni, joka on kuoleutunut ruumiin hekumoissa, 
sillä kuoletettuasi maan päälliset jäsenesi kilvoituksen taistossa Sinä, kunniakas, olet nyt saanut 
katoamattoman elämän. 

Nuoresta iästä lähtien Sinä, isä, hillitsit urhein mielin ruumiin hekumat ja tulit Hengen soittimeksi. 
Loistavasti Sinä sait vastaanottaa Hänen voimansa ja tulit jumalalliseksi. 

Jumalallisella rakkaudella Sinä, autuas, kuihdutit ruumiin rakkauden ja niin kihlasit puolisoksesi 
puhtauden, joka synnytti Sinulle lapsiksi kaikki hyveet ja teki Sinut Jumalan lapseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pelasta meidät, jotka turvaamme Sinuun, oi siunattu, puhdas Neitsyt, selittämätön ihme, 
käsittämätön näky, maasta taivaaseen johtavat taivaalliset portaat, joita pitkin Jumalan Sana tuli 
ihmisten tykö. 

Pyhän Prokloksen kanoni. Teofaneksen (runo 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

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

Troparit 

Kun Sinä, Jumalan valitsema Proklos, seisot valtaistuimen edessä hengellisten arkkienkeleitten 
kanssa, joiden kaltaiseksi olet tullut totisin teoin ja sanoin, rukoile puhdasta Kolminaisuutta 
pelastamaan meidät. 

Oi viisas, ylistettävä, autuas isä, Sinä seurasit Kultapuheisen jälkiä ja sait ikään kuin isän perintönä  
hänen pappeutensa kunnianarvoisen, jumalallisen vaatteen. 

Vaikka Jesaja jo muinoin huusi Hengessä, että Jumala tulee maan päälle, Nestorios mielipuolisesti 
parjasi lihaksitulemista, mutta Sinä, autuas, kukistit hänet synodissa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan innoittamin sanoin Sinä, Proklos, selvitit meidän Jumalamme peljättävän Neitseestä lihaan 
tulemisen ja apostoleja seuraten julistit viisain opein, että hän on Jumalansynnyttäjä. 

3. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalansynnyttäjä, Sinä elävä, ehtymätön lähde! | Vahvista hengessä juhlaan kokoontuneet 
veisaajasi | ja kunniallisen temppeliinkäyntisi tähden || tee meidät kelvollisiksi saamaan kunnian 
seppeleet. 
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Troparit 

Neitseen edellä kulkevat, kirkkaita soihtuja kantavat neidot kuvaavat tulevaa, sillä hänestä on 
syntyvä tiedon Valkeus, joka hajottaa eksytyksen pimeyden.

Jumalassa viisas Anna täytti vanhan Hannan esimerkin mukaisesti rukouksensa ja saattoi pyhäkköön 
Sinut, oi nuhteeton, jossa oli tapahtuva pyhä sikiäminen ja synnytys. 

Aurinko levitti säteensä nähdessään Jumalan viittauksesta Kaikkeinpyhimpään levinneen valkeuden 
pilven, josta oli satava synninpäästö rikosten kuivattamille. 

Oi puhdas ja viaton, Sinussa asustanut Jumala jumaloittaa säälissään minut, jonka syöminen 
muinoin sai käärmeen petoksesta valtaansa. Hän antaa minulle jälleen turmeluksen sijasta 
turmeltumattoman nautinnon. 

3. veisu. Pyhän Gregorioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Oi pyhittäjäisä, nousten hyveitten vuorelle Sinä sukelsit näkemisen pilveen, ja täynnä valistusta sait 
kykyjesi mukaan käsittää käsittämättömän. 

Hän, joka ihmisten lunastuksen tähden syntyi luolassa, valisti Sinut, isä Gregorios, luolassa  
eläessäsi Paavalin tavoin taivaallisella kirkkaudella ja osoitti Sinut valistetuksi. 

Kun pahojen henkien hyökkäykset ympäröivät Sinua, isä, niin taivaallinen portti, Kristuksen puhdas 
Äiti, antoi Sinulle siivet ja teki Hengen armolla Sinut väkeväksi niitä vastaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä ainoa, joka olet synnyttänyt kaikkien Herran. Iloitse, Sinä joka välitit ihmisille elämän. 
Iloitse, Sinä varjoisa ja louhimaton vuori. Iloitse, nuhteeton, Sinä uskovaisten vahvistus. 

3. veisu. Pyhän Prokloksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

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

Troparit 

Saatuasi Jumalan näkijänä valkeuden valkeudesta Sinä, autuas, tulit kirkon valkeudeksi, sillä niin 
kuin on kirjoitettu, Sinulle koitti hengellisesti jumalallinen valkeus, ja sen kirkastamana Sinä nyt 
valistat meidät, jotka veisuin ylistämme muistoasi. 

Puhaltaen oppien jylisevää pasuunaa Sinä hajotit harhaoppien kaiken röyhkeyden ja kaikki joukot 
ikään kuin Jerikon muurit. Voiton saatuasi Sinä pystytit voiton merkiksi Jumalan Neitseestä lihaksi  
tulemisen, josta saarnasit selkeästi. 
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Oi Jumalan valitsema, autuas Proklos, suusi viisauden lähteellä Sinä ammensit Hengen viisauden 
jumalallista vettä ja hukutit sameat virrat, Nestorioksen laittomat opit. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi nuhteeton, puhdas, avioon käymätön Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Hän, joka korkeuksissa on Isän  
kanssa yhtä oleva ainosyntyinen Poika, tuli selittämättömästi ja käsittämättömästi Sinusta alhaalla 
ainosyntyiseksi ja jumaloitti ihmisen. 

Irmossi 

"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." 

Pyhän Gregorioksen katismatropari, 4.säv. 

Oi autuas Gregorios, | jumalallisen kirkkauden valistamana Sinä karkotit sielunturmelevien himojen  
pimeyden. | Sinä kohosit himoista vapauden puhtaaseen korkeuteen, | ja päästyäsi Kristuksen  
valtakunnan laskemattomaan valkeuteen | säteilet ihmeellisesti parannusten kirkkautta. 

Kunnia... Pyhän Prokloksen katismatropari, 4.säv. 

Herra sijoitti Sinut totisesti kirkon korkeuteen | ikään kuin kirkkaana tähtenä valistamaan niitä, ||  
jotka veisaavat: Autuas Proklos, isien kunnia! 

Nyt... Esijuhlan katismatropari, 4.säv. 

Jumalan temppeli, kallisarvoinen häämaja, | tulee kirkkaiden soihtujen kanssa riemuisasti 
saatettavaksi Jumalan huoneeseen. | Hänen tähtensä iloitsee Sakarias nähdessään selvästi, | kuinka 
pyhien profeettojen sanoma alkaa täyttyä, | ja iloiten hän huutaa Neitseelle: | Oi Neitsytäiti, || Sinun 
saapumisesi merkitsee iloa.

4.veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Profeetta Habakuk | katsellessaan hengessään Jumalan käsittämätöntä päätöstä | Sinun, kaikkein  
Korkeimman, lihaksitulemisesta Neitseestä || huudahti: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Jumalan temppeli, kallisarvoinen häämaja, | tulee kirkkaiden soihtujen kanssa riemuisasti 
saatettavaksi Jumalan huoneeseen. | Hänen tähtensä iloitsee Sakarias nähdessään selvästi, | kuinka 
pyhien profeettojen sanoma alkaa täyttyä, | ja iloiten hän huutaa Neitseelle: | Oi Neitsytäiti, || Sinun 
saapumisesi merkitsee iloa.

Pyhät kielet ennustivat, oi puhdas, että Sinusta tulee sijoittumattoman luonnon sija. Sen tähden  
neitseitten kuorot saattavat Sinut soihtuja kantaen pyhäkköön. 

Oi Jumalan puhdas temppeli, viaton, nuhteeton Valtiatar, Joakimille oli kunniaksi, kun hän Annan  
kanssa astellen kantoi iloiten Sinut pyhään temppeliin. 
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Esi-isien tuomio on purettu, sillä katso, kukkaan on puhjennut viinipuu ja se kantaa hedelmänään 
meille tahrattoman rypäleen, joka tuottaa maan äärille riemun viiniä. 

Oi puhdas, löydettyään Sinut, ainoan nuhteettoman, Luoja ja Sana asettui asumaan Sinun kohtuusi 
sanomattomassa armossaan valmistaen meille pelastuksen. 

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

"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 

Hän, joka oudosti laskeutuen tuli hyvyydessään meidän tähtemme muukalaiseksi, otti syliinsä Sinut, 
Gregorios, nähdessään, että Sinä Hänen tähtensä tulit muukalaiseksi Sinulle tarjotulle vaimolle, ja 
teki Sinut hyveitten kirkastamaksi valtakuntansa jumalalliseksi perilliseksi. 

Jumalassa  viisas  pyhittäjäisä,  autuas  Gregorios,  meidän  tähtemme  pieneksi  lapsukaiseksi  tulleen 
Kristuksen tähden Sinä vietit elämäsi ikään kuin pienokainen, lapsi pahuudessa, ja jumalallisella  
nöyryydellä Sinä nöyryytit vihollisen pahuuden. 

Oi isä Gregorios, kyyneltesi vesi kasteli Sinut ikään kuin jumalallinen sade ja niin Sinusta kasvoi 
kaikkinaista hyvettä ja vanhurskauden kaikki ihanat hedelmät puhkesivat Sinusta kukkaan, sillä 
Sinä olit ikään kuin täydellisen kilvoituksen vesiojain tykö istutettu hedelmäpuu. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi siunattu, nuhteeton Jumalan Äiti, paranna sieluni haavat, sammuta lihan hekumat, valista 
pimentynyt sydämeni, anna mieleeni rauha ja pelasta minut vihollisten kaikelta vahingolta ja 
hyökkäyksiltä. 

4.veisu. Pyhän Prokloksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

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

Troparit 

Puhdistettuasi ruumiisi ikään kuin kullan pidättyväisyyden tulessa Sinä, viisas pappi, tarjosit sen 
puhtaana ja ihanana Luojalle. Sen tähden Sinulle annettiin pappeuden iankaikkinen vaate. 

Oi autuas pyhän saarnaaja Proklos, sanojesi ääni ja opetustesi kaikuva jylinä lumosi viisaasti 
Jumalan kirkon ja pyyhki pois harhaoppisten röyhkeyden. 

Oi ylistettävä, päästyäsi tuntemaan jumalallisen tiedon salaisuuden Sinä pyhänä piispana jaoit auliisti 
siitä kaikille valistusta ja jumalallista kirkkautta sielujen pelastukseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Vaikka Sinä, nuhteeton, ymmärryksen ylittäen otitkin kohtuusi jumalallisen hiilen, Sinä totisesti et 
palanut, sillä jo muinoin oli pensas vertauskuvallisesti kuvannut synnytystäsi meidän 
pelastukseksemme ja uudelleen luomiseksemme. 
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5. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kaikki hämmästyivät Sinun pyhää temppeliinkäyntiäsi, | sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, | 
kävit Jumalan temppeliin puhtahimpana temppelinä || ja nyt lahjoitat rauhan kaikille, jotka Sinulle 
ylistystä veisaavat." 

Troparit

Satakoot pilvet tänään vanhurskautta, sillä ikään kuin taivaalle leviää jumalallinen pilvi Jumalan  
temppeliin. Siitä on meille tiukkuva suloisuus, joka poistaa sieluistamme kaiken karvauden. 

Oi puhdas Neitsyt, outo on sikiämisesi, outo syntymäsi, outo kulkusi, outo pyhäkköön käymisesi. 
Ymmärryksen ja käsityksen ylittävää on Sinussa kaikki outo ja ihmeellinen. 

Pyhä Henki pyhitti Sinut täysin, kun elit temppelissä ja söit taivaallista ruokaa. Sen tähden Sinä tulit  
Isän ihanaksi Morsiameksi ja Sanan Synnyttäjäksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinuun, Neitsyt, minä panen kaiken toivoni, Sinun armoosi minä turvaan. Osoita langennut ja 
hekumain kuohuissa heikentynyt sieluni vapaaksi pahojen henkien vahingosta. 

5. veisu. Pyhän Gregorioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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 

Oi pyhittäjäisä, sanan viljelyksessä Sinä osoittauduit hedelmän täyttämäksi viinipuuksi, joka kannat 
hyveitten kypsiä ja suuria rypäleitä. Niistä kumpuaa pelastuksen hengellistä viiniä, joka ilahduttaa 
uskovaisten sydämet. 

Otettuaan uskoen Sinut idästä vastaan laskemattomana valistajana kunniakas Rooma valistui 
puhtaista armolahjoistasi, sillä Sinulla, isä, oli sielussasi Kristus valkeutena, joka kirkasti Sinun 
näkijäsi. 

Kulkiessasi jumalallisesti valppaana elämän teitä Jumalan palvelijana ja Hänen käskyjensä 
täyttäjänä Sinä, Gregorios, surmasit Hengen voimalla matelevan käärmeen, joka vaani Sinun  
kantapäätäsi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi maailman suojelus, ainainen Neitsyt ja Äiti, tee suoraksi sieluni vaellus, ohjaa minua ja saata 
minut suoralle tielle, johdata aivoitukseni vanhurskauden suorille poluille. 

5. veisu. Pyhän Prokloksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

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

8



Troparit 

Sinä, autuas ja kunniakas, tulit valoisan lampun kaltaiseksi kirkon puolustajaksi. Sinä kirkastit 
Jumalan muuttumattoman syntymisen pyhästä Neitseestä. 

Pantuasi Jumalan kunniakkaan Neitseestä lihaksitulemisen oppien linkoon Sinä kukistit Nestorioksen 
röyhkeän mielen, niin kuin muinoin jumalallinen Daavid vierasrotuisen Goljatin. 

Täynnä Paavalin opetuksia ja nähden hänen näkynsä Sinä, erinomainen, osoittauduit uudeksi 
Elisaksi, kun sait salaisesti pappeuden jumalallisen voitelun.

Jumalansynnyttäjälle 

Jumala  ei  kärsinyt  sekoitusta  eikä  yhteensulautumista  tullessaan  lihassa  Neitseen  kohdusta,  vaan 
pysyit Sinä, mikä oli ollutkin osoittautuen toimissaan muuttumattomaksi Jumalaksi ja ihmiseksi. 

6. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Tulkaamme, Jumalassa viisaat, | viettäkäämme Jumalanäidin jumalallista ja kunniakasta juhlaa, | 
paukuttakaamme riemuiten käsiämme || ja hänestä syntynyttä Jumalaa ylistäkäämme." 

Troparit 

Jumalallisen armon vahvistamina Neitseen jumalalliset vanhemmat toivat rakkaudella hänet 
pyhäkköön ikään kuin viattoman kyyhkysen. 

Karkeloiden kävivät valoja kantavat puhtaat neitseet edelläsi jumalalliseen temppeliin, sillä Sinä olit 
vastaanottava Valkeudesta lähtevän Valkeuden. 

Kunnian täyttämä palatsi, profeettain kaikuva sanoma, pyhä valtaistuin tuodaan pyhäkköön 
valmistettavaksi kaikkien Kuningasta varten. 

Oi Neitsyt, veisuin minä ylistän Sinussa tapahtunutta sikiämistä, veisuin ylistän sanomatonta 
synnytystäsi, veisuin ylistän suojelustasi, joka päästää minut kaikesta vahingosta, kun kiiruhdan 
Sinun tyveneesi. 

6. veisu. Pyhän Gregorioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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 

Jumalaa kohti pyrkimisesi jumaloittamana, jumalallisena Jumalan palvelijana Sinä, pappi tulit 
jumalallisesta armosta otolliseksi salaisuuksien ja jumalallisen kirkkauden näkemiseen. 

Viettäessäsi elämäsi hiljaisuudessa Sinä, Gregorios, osoittauduit elämän hämminkejä korkeammaksi, 
himoja ylemmäksi ja koko maalle vieraaksi ja muukalaiseksi. 
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Kuin puhdas kuvastin Sinä sait rikkaudeksesi jumalallisen kirkkauden. Pyhänä astiana Sinä, 
Gregorios, tulit ylhäisen temppelin kaunistukseksi ja esikoisten kirkon kirkkaudeksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Maria, Sinä Kuninkaan puhdas palatsi, puhdista rukouksillasi minut, joka olen tullut ryöväreitten 
saastaiseksi luolaksi, ja osoita minut Sinusta Syntyneen pyhäksi temppeliksi. 

6. veisu. Pyhän Prokloksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

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

Troparit 

Nousten suurelle istuimelle Sinä, pyhittäjä, kaunistit sen jumalallisesti suurilla uroteoilla. Sen tähden 
me olemme kokoontuneet ylistämään suureen ääneen Sinua, autuas piispa Proklos. 

Kehotuksillasi Sinä, Proklos, annoit Kristuksen kirkolle uudeksi arkiksi autuaan Krysostomoksen 
ruumiin ja hänen läsnäolollaan ilahdutit hurskaitten kuorot. 

Autuas Proklos, opetustesi sauvalla Sinä hengellisesti karkotit harhaoppisten johtajat, jotka 
piirittivät kuin pedot Kristuksen laumaa. Sinä ohjasit laumasi oikean uskon laitumelle. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Jumalan armoittama Neitsyt, Sinä osoittauduit kerubeita korkeammaksi, sillä Sinä 
kannoit sylissäsi Häntä, jota he kantavat harteillaan. Sen tähden me kaikki ylistämme aina Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä. 

Irmossi 

"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."

Esijuhlan kontakki, 4.säv. 

Tänään on koko maailma täyttynyt ilolla | huutaessaan Jumalansynnyttäjän suurena juhlana: || Hän on 
taivaallinen maja. 

Iikossi 

Nähdessään hänet, jonka oli omin käsin rakentanut, | kaikkien Luoja, Tekijä ja Herra taipui 
sanomattomassa laupeudessaan ja armahti ihmisrakkaudessaan. | Luonnoltaan hyvänä ja armollisena 
Hän näki hyväksi  | nostaa luotunsa ylös jumalallisen luoduksi tulemisensa ja oman tyhjentymisensä  
kautta. | Sen tähden Hän otti puhtaan Neitseen, Marian, | salaisuuden välikappaleeksi pukeutuakseen  
tahtonsa mukaisesti hänestä meidän luontoomme; || hän on taivaallinen maja.
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Synaksario 

Saman kuun kahdentenakymmenentenä päivänä, pyhittäjäisämme Gregorios Dekapolislaisen  
muisto.

Säkeitä 

Jumalan elävä armo pysyi suojanasi elämän päätyttyäkin, oi Gregorios. Kahdentenakymmenentenä  
Gregorios kutsuttiin avaraan taivaaseen.

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Konstantinopolin arkkipiispaa 
Proklosta, joka oli autuaan Johannes Krysostomoksen oppilas ja hänen istuimensa perijä. 

Säkeitä 

Iloiten Sinä, Proklos, olet saavuttanut taivaallisen maalin, jossa iloitset Krysostomoksen kanssa. 
Samana päivänä muistelemme pyhän marttyyri Dasioksen taistelua Dorystoloksessa.

Säkeitä 

Miekalla taistellut Dasioskin oli saava miekan kautta voittoseppeleen. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja piispa Nirsasta ja hänen oppilastaan Joosefia, ja 
muita heidän kanssaan Persiassa surmattuja. 

Säkeitä 

Nirsas ja Joosef kuolevat yhdessä miekalla surmattuina, niin kuin apostoli sanoo. 

Kivien palvelijat tappoivat kivillä Isakioksen Ioanneksen ja Saborioksen kanssa. 

Kolminaisuuden viholliset surmasivat keihäin Geithazetin ja hänen kolme taistelutoveriaan. 

Miekkataistelu osoitti voittajaneitseiksi neitseet Theklan, Baouthan ja Denakhiksen. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Eystathioksen, Thespesioksen ja Anatolioksen muisto. 

Säkeitä 

Eksyttäjät katkaisivat kolmen vainajan pään osoittamatta armoa kuolleillekaan. Voi eksytystä! 

Samana päivänä muistelemme pyhää Theoktistosta, joka oli keisarinna Theodoran aikana patriisi ja  
eunukki. 

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

7. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalassa viisaat eivät palvelleet luotua Luojan sijaan, | vaan miehuullisesti torjuttuaan uhkaavan 
tulen iloitsivat veisaten: | Kiitetty olet Sinä, || yli kaiken ylistetty isiemme Herra ja Jumala." 
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Troparit 

Pyhä temppeli ottaa Sinut, puhdas Neitsyt, vastaan ikään kuin valoa kantavan auringon, joka sieltä  
säteilet maan ääriin pelastavaisia säteitä, sillä Sinä olet tuleva Jumalan Pojan ylen pyhäksi 
temppeliksi. 

Paukuttakaa kaikki käsiänne nähdessänne lunastuksen merkkejä kantavan aviota tuntemattoman 
Neitseen, sillä enkelin käsi ravitsee häntä, joka on selittämättömästi synnyttävä meille taivaallisen 
leivän.

Ottakaa vastaan ilosanoma, kaikki vanhurskaitten sielut manalassa. Kultainen, hengellisen 
vedenpaisumuksen lopun tuova kyyhky on ilmestynyt ja astuu jumalisesti kaikkeinpyhimpään. 

Oi viaton Neitsyt, ihanana Sinä synnytit ihanan, joka nyt palauttaa meidän muodottomuutemme 
alkuperäiseen tilaan. Hänelle me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, isien Herra ja Jumala. 

7. veisu. Pyhän Gregorioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alas tulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Kyynelvirroin Sinä, Gregorios, sammutit synnin tulen ja vuodatat himottomuuden vettä ja 
parannusten puhtaita virtoja niille, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Sinä, Jumalassa viisas, astuit puhtaan rakkauden ja täydellisyyden tulisiin vaunuihin ja ne veivät 
Sinut korkeuteen, josta olit saanut vaelluksesi veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Isä Gregorios, Sinä nukutit himojen aallokon valvomisellasi, ja kun nukuit pyhille sopivaan uneen, 
siirryit valkeuteen huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi elämän synnyttänyt puhdas Neitsyt, tee eläväksi minut, joka olen synnin kuolettama ja  
turmelema, pelasta minut ja tempaa kadotuksesta, kun minä veisaan: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

7. veisu. Pyhän Prokloksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

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

Troparit 

Viisas piispa Proklos, himot kitkemällä Sinä puhdistit ruumiin, mielen ja sielun. Sen tähden Sinä 
opetit, että Neitseestä syntynyt Jumala otti muuttumatta ruumiin, sielun ja mielen pelastaakseen 
meidät. 
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Sytyttäen mieleesi hengellisen tulen Sinä poltit jumalattoman Nestorioksen kuivan ja lahon 
harhaopin. Sen tähden me pyydämme: Polta ja puhdista rukouksillasi Jumalan puoleen meidänkin  
kuivettuneet hekumamme. 

Oi pyhä ja autuas Proklos, kun Sinulla on uskallus Kristuksen edessä, rukoile, että Hän päästäisi 
kaikista vaaroista meidät, jotka maan päällä sävelin ylistämme kunniakasta muistoasi ja veisuin 
ylistämme kiitettyä Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjälle

Kerubiistuimen tavoin Sinä, puhdas, kannat sylissäsi lihaan pukeutunutta Jumalaa, joka voimansa 
sanalla kantaa kaiken. Hänelle me veisaamme ja lausumme: Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu olet 
Sinä, isäin Jumala. 

8. veisu. Esijuhlan kanoni, Irmossi, 4.säv.

"Kuule, puhdas Neitsyt, | kun Gabriel julistaa Sinulle Korkeimman, ikivanhan, totisen neuvon: | Ole  
valmis ottamaan vastaan Jumala, | sillä Sinussa on käsittämätön Jumala asuva kuolevaisten kanssa. |  
Sen tähden minä iloiten huudan: || Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa!" 

Troparit 

Anna sanoi Sakariaalle: Kuule ja käsitä, viisas vanhus. Ota urhein sieluin vastaan puhdas lapsi, jonka 
sain jumalallisesta tahdosta, sillä hänen kauttansa tulee lunastus. Ota hänet pyhään temppeliin 
huutaen: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Kiitetty on ainoa Herra, huusi pappi. Nyt Sinä selvästi näytät meille elämän portit ilmaistessasi  
meille Jumalan vastaanottavan palatsin, jossa Kristus, kaikkien Kuningas, on asuva. Hänelle koko 
maa huutaa: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Katso,  viisas  vanhus,  sanoi  Anna  hurskaasti.  Ota  loistavasti  vastaan  ihana  lapsi,  jonka  Jumala  on  
minulle  antanut,  ja  ennusta,  että  hän  yksin  on  toteuttava niiden  profeettain  saarnat,  joiden kanssa  
Sinä huudat: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Vanhus sanoi innolla: Vaimo, nyt tiedän selvästi, että temppelin keskellä kasvaa puu. Siitä puhkeaa 
kukkaan totisesti jumalallinen hedelmä, joka saattaa turmeluksesta paratiisin asukkaiksi syönnin 
sieltä karkottamat, kun he iloiten huutavat: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Sinun sielusi, oi puhdas Neitsyt, on selvästi sanomattomien salaisuuksien täyttymys. Katso, Neitsyt, 
asu jumalallisessa temppelissä, sillä enkelin ruokkimana Sinä olet synnyttävä suuren neuvon Enkelin, 
jolle minä veisaan: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

Oi puhdas Neitsyt, iloiten me veisaamme Sinulle Gabrielin sanoin. Iloitse, Sinä ainoa kaikkien ilon 
aihe. Iloitse, Sinä sielujen puhdistus, sillä Sinä synnytit puhdistuksemme ja lunastuksemme, jolle me 
veisaamme: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! 

8. veisu. Pyhän Gregorioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"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." 
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Troparit 

Kestävästi rukoillen Jumalaa Sinä, autuas, sait uskolla pyytämäsi, sillä yöllä nukkuessasi Sinulle 
ilmestyi enkeli ja antoi Sinulle tulisen miekan, joka leikkaa sydämestä himot, puhdistaa 
aineettomalla tulella ja valistaa sanomattomalla kunnialla.

Kirkkaana kuin aurinko Sinä, Gregorios, koitit hyveitten loisteessa ja ihmeitten kirkkaudessa 
valaisemaan koko maata ja valistamaan ne, jotka hartaasti veisaavat: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, 
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Vielä kuolevaisessa ruumiissa asuessasi Sinä, Gregorios, sait kuulle enkelten veisua. Kun se selvästi 
sulostutti Sinun sielusi aistit, Sinä tulit jumalalliseksi ja loistavaksi huutaen: Papit, kiittäkää, ihmiset, 
korkeasti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Tuomarin ja Herran käsittämättömästi synnyttänyt pyhä Neitsyt, rukoile Häntä Poikanasi, että 
Hän tuomion hetkellä pelastaisi tuomiosta, tulesta, valkeudettomasta pimeydestä ja hammasten 
kiristyksestä meidät, jotka hartain uskoin veisaamme: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti. 

8. veisu. Pyhän Prokloksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

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

Troparit 

Puhdistettuasi lihan himot loistavassa puhtaudessa ikään kuin sulatusuunissa Sinä, kunniakas,  
säteilit kaikille kullan tavoin veisatessasi: Kaikki Herran luodut, veisaten ylistäkää ja korkeasti 
kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Puhtaan kielesi äänen ikään kuin soittimen lumoamana kirkko veisaa Jumalan pelastavaisesta 
laskeutumisesta maan päälle ja huutaa kaikille selvin äänin: Sinua, Kristus, me korkeasti  
kunnioitamme iankaikkisesti. 

Jumalallinen Proklos, autuas isä, Sinä osoittauduit totisesti jumalalliseksi Lyyraksi, joka kaiutat 
äänesi niille, jotka uskoen ottavat vastaan Jumalan meille pelastavaisen lihaksi tulemisen. 
Nestorioksen jumalattoman, turhanaikaisen äänen Sinä vaimensit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, säilyttäen neitseytesi sinetit vahingoittumattomina Kristus saapui ymmärryksen ylittäen 
Sinusta pelastamaan ne, jotka huutavat: Veisaten ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa 
kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"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." 
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9. veisu. Esijuhlan kanoni, Irmossi, 4.säv.

"Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemana riemuitkoon | ja viettäkööt juhlaa ruumiittomat 
henkiolennot | kunnioittaen Jumalanäidin pyhää riemujuhlaa ja huutakoot: || Iloitse autuain, puhdas 
Jumalansynnyttäjä ja ainainen neitsyt!"

Troparit 

Katso, kirkkain soihduin saatettuna astuu kaikkeinpyhimpään Jumalan pyhä vuori, josta lohkaistaan 
kivi, joka rusentaa pahojen henkien alttarit ja epäjumalankuvat ja tekee ihmiset omiksi 
temppeleikseen ja puhtaiksi asumuksikseen. 

Jumala on vannonut ja antanut meille Juudan suvusta ainaisen Neitseen. Hänen kohdustaan on 
kasvava elämän puu, joka lunastaa kuolettavasta syömisestä siihen käärmeen kavaluuden pettäminä 
langenneet. 

Kirkkain suin Anna huusi Jumalan temppelissä: Oi Herra, minä tuon Sinulle lapsen, jonka annoit 
minulle ja josta Sinä sanomattomassa säälissäsi olet ilmestyvä ruumiillisena. Sinä pelastat 
maailman, jonka olet luonut, ja häntä ylistetään suuresti Äitinäsi. 

Katso, hirveyksien yössä oleville on koittanut pelastuksen päivä. Taivaallinen portti aukaisee 
temppelin portit ja astuu soihtujen saattamana kaikkeinpyhimpään, jossa pyhä voima ravitsee hänet 
Jumalan pyhäksi asumukseksi. 

Oi Valkeuden synnyttänyt puhdas Neitsyt, valista sieluni silmät, ettei synnin syvä pimeys minua 
valtaisi eikä epätoivon syvyys minua peittäisi. Pelasta Sinä minut ja ohjaa jumalallisen tahdon 
satamaan. 

9. veisu. Pyhän Gregorioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Kilvoituksen hiellä Sinä, viisas, sammutit synnin hiilet ja sait taivaasta selvästi tulen muodossa 
armon, joka ei polttanut Sinua, vaan virvoitti ja osoitti Sinut voimassa väkeväksi himoja vastaan. 

Isä Gregorios, Sinä kukoistit kilvoituksen laaksoissa kuin ruusu, kuin tuoksuva lilja. Sen tähden  
Sinun  luistasi  kumpuaa  runsaasti  sulotuoksuista  mirhaa,  sillä  Sinun  poskesi  osoittautuivat  ikään  
kuin elämän tuoksun täyttämiksi hajusterasioiksi. 

Tänään kilvoittelijoiden ja pyhittäjien, patriarkkojen ja profeettain joukko riemuiten viettää 
kanssamme Sinun muistoasi, oi ylistettävä Gregorios. Meidän kanssamme viettävät juhlaa myös 
apostolit ja marttyyrit. Muista heidän kanssansa meitä, jotka uskoen Sinua kunnioitamme. 

Astia, jossa puhdas ja paljon kilvoitellut ruumiisi on säilössä, vuodattaa meille ihmeitten armoa,  
joka pyhittää meidän sielumme ja ruumiimme. Sinut, isä Gregorios, me olemme saaneet 
rikkaudeksemme, suojelijaksemme ja hartaaksi puolustajaksemme. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Riemumielin me uskovaiset lausumme Sinulle Gabrielin sanoin: Iloitse, paratiisi, josta kasvaa elämän 
puu. Iloitse, kirouksen päästö, marttyyrien kruunu, pyhittäjien kerskaus ja hurskaitten ihmisten 
vahvistus.

9. veisu. Pyhän Prokloksen kanoni. Irmossi, 1.säv.

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

Troparit 

Kasteen peson kautta uudesti syntyneenä ja pyhäksi papiksi voideltuna Sinä sivuutit vertauskuvat ja 
varjot ja käsitit Kristuksen totuuden. Sen tähden Sinä julistit, että Hänen Äitinsä on  
Jumalansynnyttäjä. 

Omaksuttuasi Krysostomoksen pyhän elämän ja opin ja hänen uskonsa pyhän kiihkon, Sinä vuodatit 
opetustesi meren, joka armossa kuivatti harhaopin tulvan. 

Pysäytä pyhillä esirukouksillasi meitä vastaan noussut aallokko ja karkota kiusaukset, pimeys ja 
ihmisten kaikkinaiset vaivat, sillä Sinulla on uskallus Vapahtajamme ja Jumalamme edessä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ymmärryksen ylittäviä ihmeitäsi! Sillä yksin Sinä, Neitsytäiti, olet synnyttänyt lihaksi tulleen 
Jumalan Sanan, joka jumalallisella tahdollansa viisaasti hallitsee, ohjaa ja kaitsee kaikkeutta. 

Irmossi 

"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." 

Pyhän Gregorioksen eksapostilario, 2.säv. 

Oi Jumalassa viisas, Sinä alistit lihan järjelle ja kilvoittelit urhein mielin./ Sen tähden nousten 
korkealle Sinä tulit ansiolliseksi ylistämään taivaissa enkelten kanssa kaikkien Vapahtajaa. 

Pyhän Prokloksen eksapostilario, 2.säv. 

Kunniakas Jumalan julistaja Proklos, | tavoiltasi viisaan Krysostomoksen kaltaisena Sinä tulit hänen  
istuimensakin perilliseksi. | Kukistaen jumalattoman Nestorioksen harhaopin sinä julistit, | että puhdas 
Neitsyt on aivan totisesti Jumalansynnyttäjä. || Rukoile hänen kanssansa Kristusta laumasi puolesta.

Esijuhlan eksapostilario, 2.säv. 

Valmista, Sakarias, temppelin portit vastaanottamaan kaikkeinpyhimpään Jumalan viisauden 
temppelin  | ja kerubeita korkeamman valtaistuimen, puhtaan Jumalansynnyttäjän. | Veisaa meidän  
kanssamme esijuhlan veisua Neitseelle, | josta lihaksi tullut Kristus Herra pelastaa maailman.
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Kiitosstikiirat, 1.säv.

Tulkaa, uskovaiset, kokoontukaamme veisuin kunnioittamaan  | hedelmättömästä äidistä  
ihmeellisesti syntynyttä Jumalan Morsianta ja Luojan Äitiä. | Kohdatkaamme neitseitten kanssa 
soihtuja kantaen hänet temppelissä, || kun hän astuu kaikkeinpyhimpään.

Liitelauselma: Kuninkaan tykö neitsyet seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi. 

Keräten ikään kuin moninaisia kukkia  | Hengen sanojen hengellisiltä niityiltä  | solmikaamme  
riemuiten Neitseelle kiitosseppeleitä  | ja kantakaamme ne hänelle  || ansion mukaisesti esijuhlan 
lahjoina.

Liitelauselma: Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin. 

Valmistautukaa ja auetkaa, te Herran temppelin portit, | ottakaa iloiten vastaan ymmärryksen  
ylittäen ainoa taivaita korkeampi kunnian huone  || ja veisatkaa ylistystä Kristukselle Vapahtajalle. 

Kunnia... nyt... 1.säv. Georgios Nikomedeialaisen runo 

Iloitkoon tänään taivas ja pilvet riemuitkoot, | sillä meidän Jumalamme on tehnyt suuria ihmeitä. | 
Hedelmättömästä äidistä on lupauksen mukaan syntynyt lapsukainen,  | itään johtava portti. | Hänet 
on ennalta valittu Jumalan puhtaaksi asumukseksi. | Hänet tuodaan tänään pyhään temppeliin ja 
uhrataan Jumalalle kuin viaton uhrilammas. | Riemuitkoon Daavid, soittakoon harppua ja 
lausukoon: | "Neitseet ja läheiset ystävät saattavat hänet Kuninkaan tykö Jumalan majaan, | Hänen 
alttarihuoneeseensa.  | Siellä Neitsyt kasvatetaan asumukseksi Hänelle, || joka on ennen kaikkia 
aikoja syntynyt Isästä meidän sielujemme pelastukseksi."

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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