
Marraskuun 17. 
Pyhien joukkoon luetun isämme 

Gregorioksen, Neokesarean piispan, 
Ihmeidentekijän, muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Miksi nyt kutsuisin Sinua, Gregorios? | Käytännön harjoittajaksi, sillä Sinä alistit himot järjelle. | 
Näkijäksi, sillä Sinä sait koota viisauden hedelmää. | Sinä tulit otolliseksi jumalalliseen näkemiseen | 
ja sait oppia tuntemaan taivaallisten oppien salaisuudet, | Sinä olit pyhä papillinen palvelija ja ylen 
ihmeellinen ihmeidentekijä. || Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Miten puhuttelisin Sinua, pyhittäjä? | Eksyneitten ohjaajaksi ja sairasten parantajaksi. | Puutteessa 
olevien runsaaksi varustajaksi, | pahojen henkien väkeväksi karkottajaksi, | marttyyrien  
kilpaharjoittajaksi. | Sinä, ylistettävä, loistit profetian lahjoissa. || Rukoile pelastusta meidän 
sieluillemme. 

Miksi nyt nimittäisin Sinua, Gregorios? | Jumalan kieltävän jumalattomuuden vahvaksi kukistajaksi, | 
jumalisuuden oppaaksi ja pakanoiden opettajaksi. | Rauhan vastustamattomaksi tekijäksi, | sotien 
kukistamattomaksi lopettajaksi. | Vuorilla Sinä elit ja valvoit kaupunkien tapahtumia. || Rukoile 
pelastusta meidän sieluillemme.

Kunnia... 6.säv. 

Käyden viisaasti näkemisen syvyyteen Sinä, Kristuksen piispa, | sait oppia tuntemaan 
Kolminaisuuden jumalallisen ilmestymisen salaisuuden. | Hengessä Sinä vakaasti näit Kristuksen, 
meidän Jumalamme, |  ja vuodatat meille ihmeitten ulapan. | Vesien valuvan luonnon Sinä muutit 
kallioksi | ja vapautit temppelipalvelijan synkeästä eksytyksestä. | Vainoojat taivutit uskomaan  
totuuden, | ja kun he näkivät Sinut hurskaitten hyveitten pylvääksi, | he kutsuivat Sinua ihmeitten 
opettajaksi. | Sen tähden me pyydämme: älä lakkaa rukoilemasta meidän puolestamme, || että  
Vapahtaja pelastaisi meidän sielumme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Horjahtanein mielin ja hirmuvaltiaan petoksen orjana  | minä kurja turvaan ihmeelliseen laupeuteesi 
ja hartaaseen rukoukseesi, | oi Jumalan Morsian, pyhä Neitsyt! | Päästä siis minut kiusauksista ja 
ahdistuksista, oi viaton, | ja pelasta minut pahojen henkien hyökkäyksiltä, | että kunnioittaisin Sinua 
ja halulla ylistäisin veisuin, | kumartaisin ja kiittäisin Sinua, oi Valtiatar, || joka olet aina autuaaksi  
ylistettävä!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun Neitsytäiti, joka synnytti Sinut tuskitta ja turmeluksetta, | näki Sinut, Herra, puulta riippumassa  
ryöväreitten keskellä, | murheen nuoli lävisti hänen sielunsa | ja katkera huokaus raastoi hänen 
sisintään ja puhdasta sydäntään. | Raapien kynsillä kasvojaan ja vuodattaen tulisia kyyneleitä | hän 
huusi valittaen Sinulle, oi Vapahtajani: | Voi suloisin lapseni! || Kuinka Sinä nyt kärsit 
epäoikeudenmukaisesti?

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 6.säv. 

Danielin tavoin Sinulle, oi viisas, | annettiin Jumalan valppaus, | sillä niin kuin hänelle paljastettiin  
uni, | niin Sinulle uskon salaisuus. || Oi pyhittäjäisä, rukoile siis pelastusta meidän sieluillemme. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Sinä otit vastaan arkkienkelin sanat ja osoittauduit kerubiistuimeksi. | Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, ||  
kannoit sylissäsi meidän sielujemme toivoa! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään Sinut ristiinnaulittuna, oi Kristus, | Sinun synnyttäjäsi huusi: | Mikä on tämä outo  
salaisuus, jonka minä näen, minun Poikani? || Kuinka Sinä, elämän antaja, kuolet lihallisesti puulla  
riippuen? 

Tropari, 8.säv. 

Sinä valvoit rukouksissa ja teit alati monia ihmeitä. | Siksi urotekosi antoivat sinulle nimen. |  
Rukoile, oi isä Gregorios, Kristusta Jumalaa, || että Hän valistaisi sydämemme, ettemme synneissä  
nukkuisi kuolemaan. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Punon ylistyksen ihmeidentekijä 
Gregoriokselle. Theofanes. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Autuas isä Gregorios, osoita nytkin minussa ihmeittesi loistava voima. Pelasta minut 
rikkomuksistani ja valista minut kirkkaudellasi, että ansiosi mukaisesti veisaisin ylistystäsi. 

Autuas Gregorios, valppaana, ymmärtäväisenä ja järkevänä Sinä pidit sielun jaloutta lihan hekumaa 
parempana ja keräsit uupumatta viisauden oppeja, jotka ravitsevat sielua matkalla Jumalan tykö. 

Kun hirveä käärme näki, että Sinulla, isä Gregorios, oli siveys sisarenasi hyvissä teoissa, se nostatti 
kadehtijat Sinua vastaan, mutta Sinä saatoit heidät häpeään pitkämielisyydelläsi ja paransit himon 
valtaan joutuneen naisen. 

Muukalaisena eläen Sinä, pyhittäjä Gregorios, osoittauduit hyveen kautta kaikille 
kunnianarvoiseksi, jumaliseksi ja Jumalaa rakastavaksi. Sinä sait Jumalalta ihmeiden tekemisen  
armon, joka osoitti Sinut maailmalle ikään kuin loistavaksi auringoksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, versoit kuninkaallisesta juuresta ja Sinusta kasvoi Kuningas Kristus, Jumalan Sana, 
joka ymmärryksen ylittäen ja käsittämättömästi syntyi luonnoltaan kahtena mutta persoonaltaan  
yhtenä otettuaan lihan puhtaista veristäsi. 
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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 

Kun Sinä, Gregorios, puhdistit mielesi himojen aalloista ja täytit sen viisaalla näkemisellä, Sinä 
osoittauduit viisauden ihanaksi asumukseksi ja sait rikkaudeksesi profetian armon. 

Oi Jumalassa viisas autuas Gregorios, Sinä tutkiskelit Jumalan innoittamaa kirjoitusta ja valitsit 
viisaasti moninaisista vaelluskuvista yhden, hyveen tien, jonka tarkasti kuvasit itsessäsi. 

Tultuaan jumalallisessa johdatuksessa tuntemaan jumalalliset salaisuudet Jumalan julistaja valisti 
meidät palvelemaan yksiolennollista, yksiluontoista, luomatonta ja iankaikkista Kolminaisuutta. 

Kun Sinä, Jumalan julistaja, etsit rakkaudella Jumalaa, Hän ohjasi Sinua ja antoi Sinulle salaisuuksiin 
ohjaajiksi puhtaan Jumalansynnyttäjä Marian ja Ukkosenjylinän pojan, jotka opettivat Sinulle 
Kolminaisuuden kirkkauden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, Jumalan autuuttama Neitsyt, me kaikki tunnemme Sinut vesaksi, josta versoi Kristus, 
turmeltumattomuuden kukka, ja kultaiseksi suitsutusastiaksi, joka kannoit sylissäsi jumalallisen 
olemuksen hiiltä. 

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. 

Katismatroparit, 3.säv. 

Teoissasi Sinä tulit uudeksi Moosekseksi, | joka sait Jumalan salaisen ilmestymisen vuorella ottaa  
vastaan uskon taulut, | ja niin Sinä, Gregorios, annoit ihmisille Kolminaisuuden salaisuuteen  
johdattavan hurskauden lain. | Sen tähden me kaikki uskovaiset kunnioitamme muistoasi || ja  
pyydämme Sinun kauttasi suurta armoa. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, | Sinusta tuli Sanan asumus. | Puhdista 
minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, || ja anna minulle, oi 
puhdas, esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

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?
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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 

Oi Jumalassa viisas isä Gregorios, Sinä pyrit tulemaan hyväksi maaksi, ja saatuasi sanan siemenen 
kannoit evankeliumin mukaisesti satakertaista satoa, jota yhä jaat niille, jotka uskoen veisaavat: 
Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Salaman tavoin säteilevä elämäsi karkotti pahojen henkien eksytyksen, sillä niiden pimeys ei 
kärsinyt Sinun hyveesi valkeutta, oi isä. Sen tähden sielun turmelevaan eksytykseen kivettynyt  
temppelivartijakin valistui. 

Sinä sait nähdä jumalallisen valkeuden pilven, oi isä, Mooseksen tavoin Sinä sait vastaanottaa 
Jumalan kirjoittaman lain ja oppia Jumalan tarkan tuntemisen. Sen tähden Sinä, Jumalassa viisas  
Gregorios, osoittauduit Kristuksen kirkon lainantajaksi. 

Isä Gregorios, Sinä luovuit puhetaitajien lörpötyksestä ja apostolisen armon sanan valistamana sait 
totiseksi rikkaudeksesi vallan pahoja henkiä vastaan, sillä pimeyden suojelija pakenee Sinun kirkasta 
säteilyäsi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan kirjoittamaa lakia kantava arkki kuvasi kaukaa Sinua, oi nuhteeton, sillä selittämättömästi  
Sinä otit kohtuusi elämää hallitsevan Sanan, ja Hän ravitsee runsaasti niiden sielut, jotka huutavat: 
Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä  rakastava. 

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 

Oi Jumalaa julistava piispa, sanojesi kynnöllä Sinä tasoitit sydänten kuivettuneen maan ja kylvit 
siihen jumalallisen siemenen. Niin Sinä sait kantaa Vapahtajalle runsaana hedelmänä uskovaisten 
pelastuksen. 

Oi Jumalaa julistava isä Gregorios, Jumalan lähellä seisova Faidimos vihki tulisella innolla Sinut 
papiksi, sillä hän luotti kaiken näkijään, Jumalaan, ja uskoi puhtaaseen elämääsi. 

Sinä, viisas, sammutit oppiesi virroilla epäjumalain palvonnan roviot ja vahvistit uskovaisia  
opetuksillasi. Samuelin tavoin Sinä nousit näkemisen korkeuteen ja vainoojasi näkivät Sinut puun 
kaltaisena. 

Oi Jumalassa viisas piispa, pelasta rukouksillasi minut hirveyksistä. Oi isä, revi rikki minun 
rikkomusteni käsikirjoitus, sillä pappina Sinä olet saanut Jumalalta vallan päästää rikkomuksista. 
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Jumalansynnyttäjälle

Ihana olit Sinä, Neitsyt, neitseytesi puhtaassa kauneudessa, ja Sinä peitit ensimmäisen Eevan 
muodottoman häpeän, kun synnytit Kristuksen, joka lahjoittaa kuolemattomuuden vaatteen Sinua 
ylistäville. 

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 

Ihmeellisesti Sinä, viisas, kuivatit järven, joka veljekset vainoamaan toistensa henkeä, ja virran 
kuohut Sinä asetit lyömällä maahan sauvasi, joka Jumalan viittauksesta muuttui heti puuksi. 

Oi Jumalaa julistava Gregorios, Jumalan kiivaus kalvoi Sinua, sillä kun et sietänyt nähdä, kuin 
Jumalaa pilkattiin, Sinä tuhosit rukouksillasi turhanaikaisen joukon. 

Sinut tuhota halunnut kurja ja jumalaton hebrealainen kuoli, kun Jumala antoi kunnian Sinulle,  
Jumalassa viisas Gregorios, ja osoitti Sinut oppiensa täyttäjäksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun päällesi, oi nuhteeton, tuli kaiken toimeenpaneva Henki ja Jumalan Sana asettui asumaan 
Sinuun. Selittämättömästi Hän tuli lihaksi pysyen muuttumattomana. 

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. 

Kontakki, 2.säv. 

Saatuasi monien ihmeitten voiman | Sinä säikäytit tunnusteoillasi peljättävät pahat henget | ja ajoit  
pois ihmisten sairaudet, oi viisas Gregorios. || Sen tähden Sinua tekojesi mukaisesti kutsutaankin  
Ihmeidentekijäksi. 

Iikossi 

Mistä minä kurja alkaisin punoa ylistystä nähdessäni monet ylen ihmeelliset asiat? | Jos koettaisin 
kertoa pyhittäjän elämästä, en kykenisi kaikkea sanomaan, | sillä hänen jumalallinen elämänsä  
ylittää jokaisen ymmärryksen. | Jos kertoisin ihmeistä, joutuisin siinäkin häpeään, | sillä niiden 
lukumäärä ylittää hiekan. || Sen tähden Sinua tekojesi mukaisesti kutsutaankin Ihmeidentekijäksi. 

Synaksario 

Saman kuun seitsemäntenätoista, pyhien joukkoon luetun isämme Gregorioksen, Neokesarean  
piispan, Ihmeidentekijän, muisto. 
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Säkeitä

Jo ennenkin ihmeitä tehnyt Gregorios tekee entistä enemmän ihmeitä seistessään Jumalan luona. 
Seitsemäntenätoista kuoli suuri Ihmeidentekijä. 

Samana päivänä pyhittäjän ja tunnustajan Lasarus Maalarin muisto. 

Säkeitä 

Lasarus ei enää maalaa kuvaasi, oi Sana, vaan näkee Sinut elävänä tarvitsematta värejä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjä Sakarias Nahkuria ja Johannesta, sekä hyödyllistä 
kertomusta. 

Pyhittäjä Gennadios pääsi rauhassa loppuun. Hän kilvoitteli Batopedionin luostarissa ja oli siellä  
ruokavarain hoitaja, ja sai nähdä sen ihmeen, että tyhjästä astiasta kumpusi öljyä. 

Samana päivänä pyhittäjä Longinos pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Sinulla, Kristus, on suurena taistelija Longinos, ja Sinulla on myös suureni kilvoittelijana Longinos. 

Samana päivänä pyhä Gennadios, Konstantinopolin patriarkka, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Gennadios sai Eedenissä seppeleen osoittauduttuaan urhoksi hengellisellä kilpakentällä. 

Samana päivänä pyhä Maksimos, Konstantinopolin patriarkka, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Maksimos synnytti tuskallisesti lapsikseen puhtaita tekoja, ja lähti puhtaana elämästä. 

Samana päivänä pyhittä Ioustinos pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Kilvoituksessa väsymätön silmä sammui, Ioustinos, kilvoittelijoitten ihme. 

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

7. veisu. Irmossi

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. 
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Troparit

Isien kerskaukseksi ja opettajien ylistykseksi, kirkon valistajaksi ja jumalisuuden horjumaton 
pylvääksi Sinä, Gregorios, osoittauduit huutaessasi: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Sinä, Jumalassa viisas, valistit maailman säteillen ihmeissä. Sen tähden me olemme kokoontuneet  
ylistämään autuaaksi Sinua nauttien Sinun sanoistasi ja veisaten: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Sinä, viisas, vuodatit kaikille sairaille parannuksia, sillä Sinun huulillesi on vuodatettu ihmeitten 
tekemisen runsas suloisuus. Sen tähden me huudamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Nyt on kaikki täynnä jumalallista valoa Sinun kauttasi, oi puhdas, sillä Sinä osoittauduit portiksi, 
jonka kautta Jumala tuli maailmaan valistaakseen ne, jotka uskoen huutavat: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isäimme Jumala. 

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 

Saatuamme Sinun kauttasi rikkaudeksemme yksiolennollisen ja puhtaan Kolminaisuuden 
valistuksen me nyt vietämme Sinun juhlaasi, oi Gregorios, ja pyydämme ihmeiden tekemisen armon 
valistusta huutaen: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Herraa kaikkina aikoina. 

Uudenlaisen kuvastimen tavoin Sinä, autuas, sait ottaa vastaan hallitsevan Jumalan säteet ja valistit 
maailman levittämällä niiden heijastusta kaikille, jotka oikeassa uskossa sävelin huutavat: 
Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Jumalan varjelemana Sinut, jumalisuuden viisas esikuva, suojeltiin jumalisille. Vuorella Sinä seisoit 
ikään kuin uusi lainantaja Mooses, ja opettaen Luojasta ja Lunastajasta Sinä, Gregorios, huusit:  
Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, tulit laskemattoman valkeuden asumukseksi, ja säteillen neitseyden ihanuutta Sinä 
kirkastit kaikki, joka sielustaan tunnustavat Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi ja huutavat: 
Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta 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. 
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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 

Loistettuasi erinomaisen elämän valkeutta Sinä olet nyt päässyt suuren Valkeuden tykö jumalallisin 
ihmeteoin kruunattuna voittajana, oi pyhittäjäisä, piispa, ihmeidentekijä, Jumalassa viisas Gregorios, 
kirkon valistaja ja oikeauskoisten kaunistus. 

Rukoile nyt ohjausta kuninkaalliselle, valitulle ja pyhitetylle papistolle, oi Ihmeidentekijä, Jumalassa 
viisas Gregorios, ja ano ylhäistä valtakuntaa meille, jotka nyt uskolla vietämme muistoasi.

Oi autuaaksi ylistettävä Ihmeidentekijä, voitettuasi pahojen henkien hyökkäykset, kukistettuasi lihan 
mielen ja tultuasi pahuudettomaksi pyhittäjäksi ja papiksi, Sinä nyt seisot vanhurskauden asussa 
rohkeana kaikkien Kuninkaan valtaistuimen edessä.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit Jumalan Äidiksi, kun yliluonnollisesti synnytit ruumiillisesti hyvän 
Sanan, jonka hyvä Isä oli lausunut sydämestänsä ennen kaikkia aikoja. Hänet me nyt käsitämme 
ruumiin ylittäväksi, vaikka Hän pukeutuikin ruumiiseen.

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. 

Eksapostilario, 2. säv. 

Te, juhlaa rakastavat, ylistäkäämme nyt jumalisin sävelmin | maailmassa moninaisin ihmein 
otolliseksi osoittautunutta piispa Gregoriosta, || että saisimme hänen esirukoustensa kautta pääsyn 
rikkomuksista. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi Neitsyt, Sinun synnytyksesi surmasi kavalan ja viekkaan vihollisen, | joka kadehtiessaan minulta 
muinaista jumalallista ja autuasta elämää Paratiisissa || toimitti minut Eedenistä karkotetuksi. 

Kiitosstikiirat, 5.säv. 

Iloitse, Sinä jonka kunniana selvästi ja pyhästi on pyhä Jumalan tunteminen, | Sinä kirkon pylväs, 
oppien perustus, | Lohduttajan jumalallinen soitin, taivaallinen mieli, | Hengen kitara, suuri paimen, | 
Ylipaimen Kristuksen aito kasvatti ja sävyisä karitsa, | oppien vettä ja parannusten virtoja kumpuava 
lähde, | pyhien salaisuuksien tuntija Gregorios! || Rukoile, että Kristus antaisi meidän sieluillemme 
suuren armon.
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Iloitse, Sinä piispojen kaunistus, hyveitten kirkas asumus, | kirkon mitta, pappeuden esikuva ja 
jumalallisen veden täyttämä virta, | josta koko maailma ammentaa sielun pelastavan 
hedelmällisyyden vettä, joka pesee pois harhaoppien loan. | Oi taivaallinen ihminen ja 
maanpäällinen enkeli, | jumalallista lakia tutkiskellut suu, Gregorios, || Sinä olet Jumalan perillinen, 
Hänen, joka antaa maailmalle suuren armon. 

Pyhien rukoustesi kasteella Sinä kerran kuivatit järven, joka aiheutti riitaa. | Jumalallisella armolla 
Sinä, viisas, | asetit kurittomasti kuohuvan virran puuksi muuttuneen sauvasi kautta. | Pahojen  
henkien alttarit Sinä, Gregorios, hajotit maahan  |  ja kuumilla rukouksillasi Jumalan puoleen teit 
lopun epäuskon talvesta. | Ihmein Sinä vahvistit sieluja ja saatoit ne kaikkien Hyväntekijälle, | jolta 
sait ansaitsemasi palkan. || Rukoile, että Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armon. 

Kunnia... 8.säv. 

Ihmeellisesti ihmeissä kuulu piispa tuli elottomienkin pelkäämäksi, | sillä veljeksien ojennukseksi 
järvi kuivui, | sauva tuli puuksi kahliten virran | ja kivi siirtyi sanan voimalla saattaen epäuskoiset  
Jumalan tuntemiseen. || Jumala, suo sen kautta meidänkin sieluillemme suuri armo.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Sinun suojasi, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | on hengellinen parantola, || sillä siihen 
turvatessamme me pääsemme sielun sairauksista! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään lihallisesti puulta riippumassa Emmanuelin, | Jumalan Karitsan ja Sanan, || ainoa 
saastaton Äiti ja Neitsyt kyynelehti murheen vallassa. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 4.säv. 

Jumalan pappeuteen valitsemana | ja korkeudesta saatuun jumalalliseen vuotaan pukeutuneena | 
Sinä osoitit entiset epäuskon lapset valkeuden lapsiksi ja Jumalan perillisiksi, | sillä Sinun huulillesi 
oli vuodatettu viisauden suloisuus, | oi ihmeellisten asioitten tekijä, autuas Gregorios. || Rukoile 
nytkin, muistojuhlanasi, Kristusta Jumalaa meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, | varjele palvelijasi kaikkinaisista vaaroista, || että me ylistäisimme 
Sinua, meidän sielujemme toivoa! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun nuhteeton Valtiatar näki luomakunnan Valtiaan ristiinnaulittuna, | hän huusi valittaen: | Voi 
jumalallinen Lapseni! | Kuinka Sinä, joka olet kärsimyksistä vapaa Jumala, kärsit tuskia? | Enkelten 
joukot hämmästyivät kauhuissaan | nähdessään sanomattoman ristiinnaulitsemisesi salaisuuden, oi 
kaikki voimallinen Jeesus, || meidän sielujemme Vapahtaja.
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