
 

Marraskuun 23. 
Pyhien joukkoon luettujen isiemme, 
Ikonionin piispan Amfilohioksen ja 

Akragantoksen Gregorioksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Pyhän Amfilohioksen stikiirat, 4.säv.

Kun Sinä, autuas isä, olit saanut perinnöksesi alistamattoman mielen | ja himoja vastaan vapaan  
tahdon, | Sinä annoit ymmärtäväisesti paremman hallita pahempaa | käyttäen oikeudenmukaisuuden 
vaakaa. | Sen tähden Sinä, Jumalan innoittama piispa, || tulit kykeneväksi näkemään ja käsittämään  
Jumalan. 

Sinä, pyhittäjäisä, murskasit harhaoppien leuat | ja hajotit niiden väijytykset oikeilla opeilla ja 
tarkalla Jumalan tuntemisella. | Sinä vältit jakamisen ja kauhean yhdistämisen pysyen hurskaan 
uskomme rajoissa || ja saarnasit Kolminaisuudesta jumaluuden ykseydessä. 

Viekkaasti Sinä, pyhittäjä, teit maan päällisen hallitsijan viisaaksi, | kun sivuutit kumartamatta hänen 
poikansa | ja opetit ymmärtäväisesti, että Isä vihastuu selvästi nähdessään, että Hänen Poikaansa ei 
kumarreta, | jonka Hän on ymmärryksen ylittäen synnyttänyt ennen kaikki aikoja |  himoista vapaana 
ja ruumiittomana, || niin kuin itse tietää.

Ja pyhän Gregorioksen stikiirat, 8.säv. 

Oi pyhä isä Gregorios, kapaloista asti Sinä antauduit Jumalalle | ja liityit vakaasti kaiken Luojaan. | 
Ja kun Sinä loistit pyrkiessäsi Häntä kohti, | Sinä kävit läpi himojen yön säteillen parannusten 
kirkkautta ja ihmeitten armoa || ja pyyhkien pois moninaisia sairauksia ja eksytyksen henkiä. 

Oi ihmeellinen isä Gregorios, | kun Sinun mielesi säteili puhdasta valkeutta, | Sinä nukutit himojen  
runsasaaltoisen meren. | Lentäen himoista vapauden puhtain siivin | Sinä ylsit sinne, missä vallitsee 
sanomaton ja teeskentelemätön kauneus, | ja rukoilet alati meidän puolestamme, || jotka Sinua 
ylistämme. 

Oi isien isä Gregorios, | Jumalan autuuttamana Sinusta tuli pappeuden esikuva, | siveyden kuva, 
munkkien tuki, kirkon perustus, | rakkauden lamppu, aistien valtaistuin, ihmeitten lähde, | tulinen  
kieli, sulosanainen suu, || jumalallisen Hengen astia ja hengellinen paratiisi.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira, 4.säv. 

Tulkaa, kaikki kansat, | ylistäkää viatonta Neitsyttä, | joka tuotiin lapsukaisena temppeliin. | Hänestä 
profeetat ennustivat, | sillä hänet oli ennalta valittu puhtaaksi Äidiksi | 3 ja totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi. | Hänen esirukoustensa tähden suo, Herra, || meille rauhasi ja laupeutesi. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 1.säv. 

Sinua, oi puhdas Neitsyt, | seuraavat Herran temppeliin Kuninkaan tykö neitsyet, | niin kuin  
Jumalan esi-isä Daavid sanoo, | karkeloiden kirkkain soihduin ja johdattaen Sinut 
kaikkeinpyhimpään || Jumalan pyhänä arkkina. 

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

Avautukoon jumalallisen temppelin portti | ja ottakoon vastaan taivaallisen portin. | Ihmisluonto  
viettäköön juhlaa | ja enkelit karkeloikoot kirkkaasti juhlien kanssamme || Jumalanäidin 
temppeliinkäyntiä.

Kunnia... nyt... 5.säv. 

Meille on koittanut suuri ja pyhä päivä, | sillä tänään ainaiseksi Neitseeksi valittu tuodaan Herran 
temppeliin. | Vanhurskas Sakarias, Kastajan isä, puhkeaa riemuun, | sillä kaikkien murheellisten 
lohduttaja tulee temppeliin | pyhittäytyäkseen kaikkeuden Kuninkaan asunnoksi. | Iloitkoon Joakim | 
ja Anna riemuitkoon, | sillä he toivat Jumalalle Valtiattaren kolmivuotiaana lapsukaisena. | Äidit, 
riemuitkaa heidän kanssaan! | Neitseet, iloitkaa! | Hedelmättömät, viettäkää juhlaa, | sillä kaikkein 
viattomin Valtiatar avasi meille taivaan valtakunnan. || Iloitkoot ja riemuitkoot kaikki tänä päivänä.

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... Juhlan tropari, 4.säv. 

Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon julistus | ja ihmisten pelastuksen ennustus: | Herran 
temppelissä julkisesti Neitsyt ilmestyy | ja kaikille Kristuksen edeltä ilmoittaa. | Veisatkaamme siis 
hänelle suurella äänellä: | Iloitse, Sinä, || jonka kautta Luojan huolenpito toteutui.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Vanhurskasten Joakimin ja Annan hedelmä, | meidän elämämme Äiti, |tuodaan pienokaisena Herran 
temppeliin Jumalalle pyhitettäväksi, | ja ylimmäinen pappi Sakarias siunaa hänet. | Uskossa me nyt 
ylistämme autuaaksi Neitsyttä, || sillä hän on meidän Herramme Äiti. 

Psalmikatisman toisen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Oi Puhdas, | vanhempasi lupasivat jo ennen sikiämistäsi pyhittää Sinut Jumalalle. | Sen tähden he  
lupauksensa mukaan tuovat Sinut nyt lapsukaisena Herran temppeliin. | Juhlakulkueessa neitseet 
johtavat Sinut, joka itse olet puhdas jumalallinen temppeli, kaikkein pyhimpään. | Siellä Sinusta 
tulee lähestymättömän jumalallisen valkeuden astia. | Sinun kunniallista temppeliintuomistasi me 
veisuin ylistämme, | oi Jumalan Morsian || ja ainainen Neitsyt.

Yksi juhlan kanoni ja seuraavat kaksi pyhien kanonia  Pyhän Amfilohioksen kanoni, jonka 
akrostikon on: Veisuin ylistän eksytyksen pidättänyttä paimenta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon."
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Troparit 

Oi pyhä saarnaaja, jumalattomien harhaoppien puheet ja pauhun Sinä hajotit helposti oikean uskon 
valkeuden kirkastamana. Varjele meidätkin siinä, kun me Sinua ylistämme. 

Herra, joka aina haluaa kaikkien pelastusta, näki Sinut, piispa, sanoiltasi ja elämältäsi muita 
loistavammaksi ja asetti Sinut pyhän lauman ohjaajaksi. 

Haluten taistella lain mukaisesti Kristuksen kirkon puolesta Sinä, isä, varustauduit ristin aseella ja 
osoittauduit armossa seppelöidyksi voittajaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi aviota tuntematon, selittämättömästi Sinä synnytit lihaan tulleena Sanan, joka on Isän kanssa 
yhtä aluton ja yhtä iankaikkinen, samaa olemusta ja muotoa kuin Hänkin. 

Pyhän Gregorioksen kanoni, jonka akrostikon on: Ihmettelen ihmeitä tekevää Gregoriosta. Joosef. 
1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ylistäkäämme veisuin Häntä, | joka murskasi vihollisen käsivarrellaan | ja johti Israelin 
Punaisenmeren halki, || sillä Hän, Lunastajamme ja Jumalamme, on suuresti kunnioitettu." 

Troparit 

Pyhä Gregorios, Hengen säteet sytyttivät Sinun mielesi ja Sinä tulit kirkkaaksi tähdeksi. Valista 
esirukouksillasi minutkin, että voisin veisuin Sinua ylistää. 

Kaiken ennalta Tietäjä antoi mieleesi jumalallisen kirkkauden armolahjan, oi isä, ja pyhitti 
kapaloista asti Sinut, joka olit menestyvä jumalallisissa hyveissä. 

Sinä, jumalankantaja Gregorios, varistit luomiltasi kevytmielisyyden uneliaisuuden ja osoittauduit 
valppauden lampuksi niin todistaen nimesi oikeaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minä tunnustan, että Sinä, puhdas Neitsyt, olet aivan totisesti Jumalansynnyttäjä, sillä 
selittämättömästi Sinä synnytit kahdessa olemuksessa ja tahdossa käsitettävän Herran. 

3. veisu. Pyhän Amfilohioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || 
turvani ja tukeni." 

Troparit 

Oi Amfilohios, Sinun oppiesi jumalallisen kirkas valkeus sammutti harhaoppisten jumalattoman 
joukon. 

Jumalan elävöittävän veden täyttämänä virtana, josta me hurskaat saamme ammentaa, Sinä tulit 
piispaksi.
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Mielesi säteillessä runsasta valkeutta Sinä, pyhittäjä, loistit opetustesi salaista ihanuutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikki me uskovaiset julistamme, että Sinä, puhdas, olet valoisa lampunjalka, totisesti sieluja 
ravitseva pöytä ja arkki. 

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

"Sieluni on vahvistunut Herrassa, | jumalallisen siunauksen sarvi on kohonnut pääni päälle, | suuni 
on avautunut vihollisiani vastaan, || sillä minä riemuitsen Sinun pelastuksestasi." 

Troparit 

Oi isä Gregorios, ottaen vastaan vaivannäkösi tähtensä Luoja toimitti Sinut oppilaaksi erämaan  
vanhukselle, joka johdatti Sinut kaikkien kirjoitusten selkeyteen. 

Viettäen koko viikon ruoatta ja kasteenasi kyynelvirrat Sinä, isä, sait taivaallista ravintoa ja 
jumalallisen nautinnon. 

Jumala antoi Sinulle, oi piispa, sydämen mehua, sillä runsaasti Sinä vuodatit opetusten puhtaita 
vesiä, jotka virvoittavat uskovaisten sydämen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalallisten saarnaajien sanoma on toteutunut, sillä katso, Neitsyt synnytti uuden lapsukaisen, joka 
on Adamia vanhempi ja istuu Isän kanssa valtaistuimella. 

Irmossi 

"Sieluni on vahvistunut Herrassa, jumalallisen siunauksen sarvi on kohonnut pääni päälle, | suuni on 
avautunut vihollisiani vastaan, || sillä minä riemuitsen Sinun pelastuksestasi." 

Pyhän Amfilohioksen kontakki, 2.säv. 

Sinä jumalallinen jylinä, Hengen pasuuna, | uskovaisten viljelijä ja harhaoppien kirves, piispa 
Amfilohios, | Kolminaisuuden suuri palvelija, | kun Sinä nyt iäti elät enkelten kanssa, // älä lakkaa 
rukoilemasta kaikkien meidän puolestamme. 

Pyhän Amfilohioksen katismatropari, 4.säv. 

Sinun muistosi, oi viisas, kirkastaa maan ääret. | Sinun ruumiistasi, oi kunniakas Amfilohios,  
kumpuaa parannuslähteitä. | Sen tähden Sinä vapautatkin kaikkinaisista sairauksista ne, | jotka  
uskolla lähestyvät puhdasta temppeliäsi. || Rukoile nytkin kaikille meille rikkomusten päästöä. 

Kunnia... Pyhän Gregorioksen katismatropari, 8.säv. 

Kun Sinut oli pienokaisesta asti omistettu Herralle, niin kuin muinoin kunniakas Samuel, | Sinäkin 
kuulit Vapahtajaasi, joka Sinua kutsui. | Puhdistettuasi sielun hyvillä teoilla Sinä tulit ansiolliseksi 
pappeuden armoon. | Sen tähden Sinä, Gregorios, säteilit parannusten voimaa paimentaessasi  
jumalallisen tiedon laitumella laumaasi.   Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten  
päästön meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.
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Nyt... Juhlan katismatropari, 8.säv. 

Iloitkoon psalmirunoilija Daavid, karkeloikoot Joakim ja Anna, | sillä heille on syntynyt valoisa  
jumalallinen lamppu, lapsukainen Maria, | joka riemuiten astuu temppeliin. | Hänet ottaa vastaan  
Berekjan poika, joka siunaa hänet ja iloiten tervehtii: || Iloitse, koko maailman ihme! 

4. veisu. Pyhän Amfilohioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit 

Tulkaa, Jumalassa viisaat, kokoontukaamme jumalallisen ja Jumalaa julistavan Amfilohioksen 
pyhään juhlaan vahvistuksenamme hänen opetuksensa ja Jumalan tuntemuksensa. 

Kun Sinä, jumalankantaja, tulit Kristuksessa kirkon morsiuspukijaksi, Sinä kaunistit sen sanojesi 
ihanuudella ja kirkastit oikean uskon kauneudella. 

Jumalan tunteva ja Jumalaa julistava kielesi kirkasti kaikille hallitsevan Kolminaisuuden yhtenä 
kunnioitettavan vallan ja opetti kunnioittamaan yhtä Jumalaa kolmessa persoonassa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi viaton Neitsyt, me käsitämme Sinut kaikkien Valtiaan uudeksi majaksi ja puhtaaksi pyhäköksi,  
sillä Sinä synnytit Hänet persoonallisesti lihaan liittyneenä. 

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

"Minä kuulin sanoman Sinusta, oi Herra, ja peljästyin: | Sinä iankaikkinen Jumala, | tulit sanoin 
selittämättömän päätöksesi mukaan lihaksi neitseestä. | Kunnia olkoon voimallesi, oi Kristus, || 
kunnia Sinun hallituksellesi." 

Troparit 

Pyhittäjäisä Gregorios, Sinusta kasvoi ikään kuin hyvästä maasta satakertainen tähkä ja opetustesi  
sirpillä Sinä katkoit harhaoppisten jumalattomat opit osoittautuen synodin puolustajaksi. 

Oi Jumalan autuas palvelija, taivaallinen päätös osoitti oikein Sinut piispaksi ohjaamaan laumaa. 
Sen oli verellään hankkinut Kristus, joka ennalta tiesi Sinun sielusi kirkkauden. 

Himojen tahroista puhdistuneena Sinusta tuli Jumalan temppeli ja pyhässä temppelissä seistessäsi 
sait selvästi ottaa vastaan päällesi tulleen Hengen puhtaan kyyhkysen muodossa, kun Kristus antoi 
Sinulle kunnian. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhä Valtiatar Neitsyt, Sinä meidän uuden luomisemme alkusyy, ihmissuku sai pelastuksen 
ymmärryksen ylittävässä raskaudessasi ja turmeluksen pimeydessä olevat näkivät Valkeuden, joka 
loisti Sinun kohdustasi.
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5. veisu. Pyhän Amfilohioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Oi Jumalassa viisas Amfilohios, säteillen kolmiaurinkoisen jumaluuden valkeutta Sinä istuit 
ylimmäisen pappeuden istuimella. 

Oi autuas isä Amfilohios, Sinä pyhittäydyit kokonaan Jumalalle ja tulit suuriääniseksi Jumalan 
julistajaksi. 

Jumalallisen ja viisaan opettajan riemuisa ja pyhä juhla on koittanut meille maailman pyhittäen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi kaikkien uskovaisten ihana kaunistus, puhdas Jumalanäiti, pese esirukouksillasi pois minun  
sieluni saasta. 

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

"Hajota sieluni synkeys, oi valkeuden antaja Kristus Jumala, | joka karkotit syvyyden alkuperäisen 
pimeyden, | ja anna minulle Sinun käskyjesi valkeus, || että aamusta varhain Sinua ylistäisin, oi 
Sana!" 

Troparit 

Oi Jumalassa viisas Gregorios, sanallasi Sinä puhdistit inhottavasta sairaudesta kerran luoksesi 
uskolla tulleen, sillä Sinä, viisas, sait Jumalalta ihmeitten lahjan, niin kuin jumalallinen Elisa. 

Rukouksellasi Sinä, autuas Gregorios, aukaisit kuuromykän suun ja korvat, sillä rikkautenasi oli 
parannusten voima. Sinä tutkit Jumalan tuntemisen syvyyden kuivattaen jumalankieltäjien meren.

Puhdistuneena maallisesta ponnistuksesta Sinä, isä, paransit sairauksien hirveisiin myrskyihin 
joutuneita varjollasi, niin kuin apostoleista ensimmäinen Pietari; jumalallisesti Sinä parannat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka tyhjensi itsensä lihaan tullessaan jättämättä Isän helmaa, näyttäytyi pienokaisena Sinun 
helmassasi, oi viaton Neitsyt, Jumalan Morsian. Tee Hänet armolliseksi meille, jotka Sinua 
kunnioitamme. 

6. veisu. Pyhän Amfilohioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 
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Troparit 

Kuoletettuasi lihan maahan vetävän mielen Sinä, salaisuuksien palvelija ja isä, sait 
kaunistukseksesi himoista vapauden, ja puhtain opetuksin saarnasit Kolminaisuudesta.

Oi Jumalan valitsema pyhittäjä, jumalallisen pelon opettamana ja säilyttäen sielusi puhtaana 
saastasta Sinä osoittauduit Jumalan tuntemisen pyhäksi soittimeksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä, tuntien Sinut kunnian Kuninkaan viattomaksi ja puhtaaksi asumukseksi ja 
Korkeimman temppeliksi ja valtaistuimeksi, me rukoilemme pelastusta sieluillemme. 

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

"Minä rukoilen Sinua, oi ihmisiä rakastava Kristus Jumala, | vapauta minut synneistäni, | niin kuin 
Sinä olet päästänyt profeetan tuonelan syvyyksistä, || ja ohjaa minun elämääni." 

Troparit 

Monia vuosia ruumiiltaan halvaantunut neito sai voimansa Sinun rukouksesi kautta, oi pyhittäjä, 
tullessaan uskoen luoksesi, ja hän ylisti kaiken alkusyytä Kristusta. 

Oi kunniakas Gregorios, kulkien Herran jälkiä moitteettomassa elämässäsi Sinä säilyit 
nöyryyttämättömänä epäoikeudenmukaisesti ahdistettuna ja parjattunakin. 

Pahuuden kanssa elävät kaappasivat Sinut, pahuudettoman karitsan, ikään kuin villit pedot ja  
tuomitsivat vankilaan Sinut, jota jumalallinen armo varjelee. 

Jumalansynnyttäjälle 
Oi ainainen Neitsyt, ymmärrys ei kykene käsittämään synnytyksesi suurta salaisuutta, sillä Sinä 
synnytit ihmiseksi tulleen käsittämättömän Jumalan. 

Irmossi 

"Minä rukoilen Sinua, oi ihmisiä rakastava Kristus Jumala, | vapauta minut synneistäni, | niin kuin 
Sinä olet päästänyt profeetan tuonelan syvyyksistä, || ja ohjaa minun elämääni." 

Pyhän Gregorioksen kontakki, 3.säv. 

Ihmeitten koitossa paistavan suuren auringon tavoin | Sinä valaiset Jumalan koko kirkon. |  
Esirukouksillasi Sinä pelastit monia ihmisiä ja karkotit vääräoppiset laumastasi. | Sen tähden me  
kunnioitamme Sinua, || oi Jumalassa viisas isä, viisas Gregorios. 

Synaksario 

Saman kuun 23:ntena päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Ikonionin piispaa 
Amfilohiosta. 
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Säkeitä 

Kuolleitten asuun pantunakin Sinä, Amfilohios, saavutat voittoja kuolleeksi luultunakin. 
Kahdentenakymmenentenä kolmantena kuolema otti Amfilohioksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Akragantoksen kirkon piispaa 
Gregoriosta.

Säkeitä 

Autuas isä, Akragantoksesta Sinä käyt Jumalan tykö, joka tuomitsee maan ääretkin. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme marttyyri Sisiniosta. 

Säkeitä 

Kestettyään elämässään ensin paljon väkivaltaa Sisinios lähti elämän väkivallasta. 

Samana päivänä pyhä piispa Iskhyrion pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Eläessään Iskhyrion oli kirkon voima, ja kuoltuaankin hän sitä vahvistaa hengellisesti. 

Samana päivänä pyhän Helenos, Tarsoksen piispa, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Tarsoksen esimies, uhraaja Helenos, nousi sielullisin nauhoin taivaaseen asti. 

Erittäin hyödyllinen kertomus erään Ioanneksen näystä. 

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

7. veisu. Pyhän Amfilohioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra."

Troparit 

Isä, kun me rakkaudella seuraamme salaisia, jumalallisia selityksiäsi, me vältämme Areioksen 
tapaan leikkaamasta jumaluutta ja ylistämme uskoen luomatonta, yksiolennollista Kolminaisuutta. 

Isä, kun sinun opetuksesi selvästi osoittavat vääräksi Makedonioksen, me uskoen ylistämme hyvää 
Henkeä Isän ja Pojan kanssa yhdessä kumarrettavana ja yhdessä olevana. 

Oi Jumalan valitsema, sanalla Sinä kirkastit Sanan sanomattoman lihaksitulemisen ja Jumalassa 
viisaana opetit kunnioittamaan Jumalaa kahdessa olemuksessa välttäen jakamista ja yhteen 
sekoittamista. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Tulkaa, ylistäkäämme kaikki halulla Jumalansynnyttäjää, me jotka olemme pelastuneen hänen 
Poikansa uskossa, ja huutakaamme: Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi puhdas! 

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

"Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala, | joka enkelin kautta pelastit nuorukaiset tulesta || ja  
muutit pauhaavan pätsin viileydeksi!" 

Troparit 

Kun Sinua, autuas Gregorios, tuomittiin, Luoja teki ihmeen, sillä pahojen henkien valtaan joutunut 
irstas nainen julisti kaikille, että Sinä olet puhdas. 

Vapahtajan säteilevät jumalalliset opetuslapset tulivat Sinun tykösi, oi pyhittäjä, kun olit puuhun  
sidottuna, ja vapauttivat Sinut iloiten Sinua syleillen. 

Oi isä, nähdessään kärsivällisyytesi Herra kirkasti Sinut pyhästä ihmeitten tekemisellä ja Sinä 
karkotat sairauksien synkeyden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi aviota tuntematon, äitinä Sinä synnytit kaikkien Luojan ja kerubiistuimen tavoin kannoit 
käsissäsi kaiken koossapitäjää. 

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

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | ammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

Troparit 

Ihaniksi tulivat Sinun poskesi veisun tavoin, kun Sinä, Jumalassa viisas isä, selvästi esitit, että 
Jumala on aluton, luomaton, yksiolennollinen, sekoittumaton Kolminaisuus kolmessa persoonassa. 
Hänelle me huudamme: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa. 

Persoonallinen Viisaus antoi Sinulle, viisas, rikkauden ja äärettömän kunnian, kun Sinä hurskaasti 
selvitit jumaluutta, kukistit harhaoppien röyhkeyden ja veisasit rakkaudella: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Hän, joka antaa kaikille elämän, saattoi Sinut, pyhittäjä, uskollisena ja Jumalaa julistavana piispana 
asumaan esikoisten kirkkoon, jossa Sinä salaisesti toimitat pyhää palvelusta ja uskoen veisaat: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Katso, nyt on selvästi Juudan suvulta siirtynyt pois valtikka ja hallitsijan sauva, sillä Sinä, 
nuhteeton, synnytit, jota ennen odotettiin, kansojen odotuksen Kristuksen, jolle me veisaamme: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 
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8. veisu. Pyhän Gregorioksen kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Sinua, oi kaikkeuden Luoja, | joka peität taivaat sadepilvillä ja asetat hiekan merelle rajaksi, | 
veisuin ylistää aurinko, Sinua kunnioittaa kuu ja koko luomakunta veisaa ylistystä iankaikkisesti 
Sinulle, || Rakentajalleen ja Luojalleen."

 Troparit

Sinun rukouksesi kautta, oi autuas, lainrikkojien pahuuden tähden Sinua, vanhurskasta, parjannut 
neito vapautui pahojen henkien vaivasta, ja kilvan asettaja Kristus antoi Sinulle synodin keskellä 
kunnian iankaikkisesti. 

Ne jotka olivat hankkineet pahaa Sinua vastaan, oi isä Gregorios, täyttyivät synkeästä pimeydestä 
ja Sinun valonkirkas elämäsi loisti isien edessä, joiden läsnä ollessa Sinä teit ihmeen 
pitämällä hiiliä  käsissäsi. 

Oi Jumalassa viisas isä, piispa Gregorios, kirkkaan tähden tavoin Sinä loistat totisesti kirkon 
korkeudessa ja kirkastat hyvein ja ihmeitten sätein alati meidät, jotka veisuin ylistämme valoisaa 
muistoasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainoa siunattu Jumalansynnyttäjä, Sinun ihmeellinen synnytyksesi hämmästyttää mielemme, 
sillä Sinusta otti Jumala lihan pysyen siinä, mikä oli, luonnoltaan muuttumattomana. Häntä me 
korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Sinua, oi kaikkeuden Luoja, | joka peität taivaat sadepilvillä ja asetat hiekan merelle rajaksi, |
veisuin ylistää aurinko, Sinua kunnioittaa kuu ja koko luomakunta veisaa ylistystä iankaikkisesti 
Sinulle, || Rakentajalleen ja Luojalleen." 

9. veisu. Pyhän Amfilohioksen kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan erillään 
olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Kun Sinä, pyhä julistaja Amfilohios, hurskaasti selvitit Jumalan yhtä kolmipersoonaista luontoa, 
kaiken kuningasta Kolminaisuutta, käsittämätöntä jumalallista Valtaa, Hän on nyt antanut Sinulle 
kunnian. 

Kun Sinulla, oi autuas jumalankantaja, on piispana uskallus Jumalan edessä, niin muistele Herrasi 
edessä seistessäsi meitä, jotka vietämme pyhää ja valoisaa muistoasi. 

Oi Jumalassa viisas pyhittäjäisä Amfilohios, uskollisena pappina Sinä jaat runsasta armoa minulle, 
joka halukkain sydämin punon Sinulle ylistystä ja rukoilen rikkomusten päästöä. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinä olit Adamin jälkeläinen, mutta osoittauduit Jumalan Äidiksi, sillä Sinä, siunattu ja puhdas, olet 
aikojen alusta asti koko luomakuntaa pyhempi. Sen tähden me kaikki suuresti Sinua ylistämme. 

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

"Kiitetty on Herra, Israelin Jumala, | joka on nostanut meille pelastuksen sarven palvelijansa 
Daavidin huoneesta, | jonka kautta meille tuli koitto korkeudesta || ja ohjasi meidät rauhan tielle."

Troparit 

Katso, loistava juhla! Katso, pyhä muisto! Katso, se jakaa armolahjoja kaikille kokoontuneille 
uskovaisille vuodattaen runsaita parannuksia, sillä Gregorioksen astia antaa meille iankaikkisen 
valistuksen ja kuolemattomuuden. 

Sinä, Gregorios, olet kuin Kristuksen vesien täyttämä virta, kuin öljypuusta Sinusta kumpuaa 
elämän öljyä, kuin palmu olet Sinä tullut korkeaksi, kuin viinitarha Sinä tarjoat meille hyveittesi 
rypäleitä, joista saamme juoda katoamattomuuden viiniä. 

Riemuitkoot tänään Sinun muistojuhlassasi pappien joukko, pyhittäjien paljous ja kaikki 
enkeljoukot. Isä, seistessäsi heidän kanssansa Luojan edessä tulimuotoisena, muista meitä, jotka 
rakkaudella veisaamme ylistystäsi. 

Sinä, isä, tulit pyhitetyksi majaksi, Kristuksen kirkon pylvääksi, uskovaisten satamaksi, eksytyksen 
kitkeväksi miekaksi, parannusten lähteeksi, jumalallisten aivoitusten syvyydeksi, 
sammumattomaksi rovioksi ja paimenten paimeneksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinä synnytit ajattoman valkeuden, joka on loistanut Isästä. Valista minunkin sieluni ja 
mieleni ja karkota minusta kauaksi himojen pimeys, että ylistäisin Sinua, aina autuaaksi ylistettävää 
uskovaisten toivoa. 

Irmossi 

"Kiitetty on Herra, Israelin Jumala, | joka on nostanut meille pelastuksen sarven palvelijansa 
Daavidin huoneesta, | jonka kautta meille tuli koitto korkeudesta || ja ohjasi meidät rauhan tielle." 

Piispojen eksapostilario, 3.säv. 

Oi pyhittäjä Amfilohios ja autuas Gregorios, | te jotka totisesti osoittauduitte Karitsan ja Paimenen  
pyhittäjiksi ja piispoiksi, | jumalankantajiksi ja paimeniksi, | rukoilkaa kaikkien meidän 
puolestamme, jotka vietämme muistoanne, || että meidät päästettäisiin niin sielun kuin ruumiinkin 
vaaroista. 
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Juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Ylimmäisen papin käsin pyhäkön sisimmät ottivat tänään vastaan Sinut, Jumalansynnyttäjä Neitsyt. | 
Siellä Sinä pysyit kolmen vuoden iästä kaksitoistavuotiaaksi | jumalallisen enkelin käden  
ravitsemana || kaiken Rakentajan pyhänä arkkina. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Jumalansynnyttäjän totisesti jumalallinen sisäänkäynti | poisti vihollisuuden väliseinän || ja alhaiset  
on nyt yhdistetty ylhäisiin. 

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

Neitseitten kuorot veisasivat jumalallista veisua | saattaessaan soihduin Jumalan huoneeseen ||  
ainoata nuhteetonta.

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

Oi Sakarias, ota vastaan pyhäkön sisimpään, | kaikkeinpyhimpään || kaikkia pyhempi  
Jumalansynnyttäjä. 

Kunnia... nyt... 6.säv. 

Uskovaiset, kiiruhtakaa suurin joukoin viettämään hengellistä juhlaa! | Ylistäkää hartain mielin 
jumalallista lapsukaista  Neitsyttä ja Jumalanäitiä, |  joka tuodaan Herran temppeliin  | ja joka on 
ennalta valittu kaikkivaltiaan Kristuksen ja Jumalan asunnoksi! | Neitseet, käykää ainaisen Neitseen 
edellä, | valaiskaa tietä ja kunnioittakaa hänen kunniallista kulkuaan! | Äidit, unohtakaa kaikki 
surunne | ja iloiten seuratkaa häntä,  jonka osana on olla Jumalanäiti | ja ilon lähde maailmalle! | 
Huutakaamme enkelin kera Armoitetulle, || joka alati rukoilee puolestamme: Iloitse! 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös 




