
Helmikuun 1. 
Pyhän marttyyri Tryfonin muisto ja 

Herramme Jeesuksen Kristuksen 
temppeliin tuomisen esijuhla 



Typikon 

1. Jos helmikuun 1 osuu muulle päiväksi, kuin sunnuntaiksi, lauletaan pyhittäjä Tryfonin ja
Esijuhlan palvelus minean järjestyksen mukaisesti.

2. Jos se osuu sunnuntaiksi, niin lauantaiiltana laulamme avuksihuutostikiiroina 4
ylösnousemusstikiiraa, 3 esijuhlan stikiiraa ja 3 pyhän stikiiraa, Kunnia, esijuhlan stikiira, Nyt,
vuorosävelmän mukainen ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus ja
prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, esijuhlan stikiira
Pyhitetty Neitsyt toi. Ylösnousemustropari, pyhän tropari ja esijuhlan tropari. Päätös.

3. Sunnuntaiaamuna Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa,
psalmikatismat ja katismatroparit, Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän mukaiset hypakoe,
antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja esijuhlan kanoni (liitelauselmana Kunnia olkoon
Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle). 3:nnen veisun jälkeen pyhän ja esijuhlan
katismatroparit, 6:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki iikosseineen ja synaksario.
Katabasioina Aurinko kulki muinoin ja ylösnousemusevankeliumi. Me ylistämme Sinua
lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario sekä pyhän ja esijuhlan eksapostilariot. Kiitosstikiiroina
4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 esijuhlan stikiiraa, Kunnia, evankeliumistikiira, Nyt, Korkeasti siunattu
olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. Liturgiassa pyhän
epistola ja sunnuntain evankeliumi. Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä
korkeuksissa.

4. Jos juhla osuu publikaanin ja fariseuksen sunnuntaiksi, niin ehtoopalveluksessa veisaamme
avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 3 triodionin stikiiraa ja 3 esijuhlan stikiiraa,
Kunnia, triodionin stikiira, Nyt, vuorosävelmän ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, triodionin stikiira.
Ylösnousemustropari, pyhän tropari ja esijuhlan tropari. Päätös.

5. Sunnuntain aamupalveluksessa tavanmukaisen alun jälkeen ylösnousemuskanoni, triodionin
kanoni ja esijuhlan kanoni. 3:nnen veisun jälkeen triodion, pyhän ja esijuhlan katismatroparit,
6:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja iikossi sekä synaksario. Katabasioina Aurinko
kulki muinoin ja ylösnousemusevankeliumi triodionin järjestyksen mukaisesti. Me ylistämme Sinua
lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario sekä triodionin, pyhän ja esijuhlan eksapostilariot.
Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, 2 triodionin stikiiraa ja 3 esijuhlan stikiiraa, Kunnia,
triodionin stikiira, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on
maailmalle pelastus tullut. Liturgiassa saaton jälkeen ylösnousemustropari, esijuhlan tropari, päivän
pyhän tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Oi Kristus Jumala, joka syntymiselläsi. Pyhän
epistola ja triodionin evankeliumi. Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä
korkeuksissa.

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Esijuhlan stikiirat, 4.säv. 

Puhdas kirkko valmistautuu ottamaan vastaan Herran | maailmaan tulleena pienokaisena, | joka  
kirkastaa hengellisesti armolahjoin sen uskovan ja Jumalaa rakastavan täyteyden, | ja se huutaa 
Hänelle: | Sinä, minun tähteni pienokaiseksi tullut Sana, || olet täyteyteni kirkkaus, kunnia ja 
kaunistus. 
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Valon täyttämä häähuone, | ylen kallis maja ja pyhä ja tilava temppeli | tuo temppelin kammioihin 
Herran | ja kihlaa Hänet puhtaalle kirkolle, | sekä rukoilee pääsyä turmeluksesta ja vaaroista niille, || 
jotka lakkaamatta ylistävät häntä totisena Jumalansynnyttäjänä. 

Tule, pyhitetty Simeon, | tule ottamaan temppelissä syliisi Kristus, | jonka toivoit näkeväsi, ja 
huuda: | Vapahtaja, laske nyt minut, palvelijasi, pois maan päältä. | Kutsu profeetta Anna kanssasi 
ylistämään Hyväntekijää, || joka on peljättävällä tavalla tullut pienokaiseksi.

Marttyyrin stikiira, 1.säv. 

Oi autuas, kunniakas Tryfon, | Sinä tulit osalliseksi tahrattomasta nautinnosta taivaissa | käytyäsi 
loistavasti läpi moninaisten taistojen | ja tultuasi totuuden marttyyriksi. || Rukoile, että Kristus 
antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon. 

Oi autuas Tryfon, | Sinä säteilet iankaikkisen valkeuden kirkkautta | tuhottuasi synkeän eksytyksen | 
ja kukistettuasi jumalallisella armolla pimeyden maailman hallitsijat. || Rukoile siis, että meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Oi autuaaksi ylistettävä Tryfon, | Sinä saavutit enkeli-ilon ja -riemun | kieltäydyttyäsi elämän 
nautinnoista | ja vakain sieluin pitäen kaikkea mitättömänä. | Kärsivällisesti Sinä kestit 
marttyyriuden || ja nyt Sinä rukoilet meidän sielujemme puolesta. 

Kunnia... 2.säv.  Kyprianoksen runo 

Ylenkatsoen maallista | Sinä, autuas ja kunnianarvoisa Tryfon, | kiiruhdit miehekkäästi 
kilpakentälle. | Verisessä taistossa Sinä, marttyyri, kukistit taidokkaasti korskean | ja sait 
voittoseppeleen. | Oi voittaja, älä lakkaa taivuttamasta Kristusta, meidän Jumalaamme, || 
pelastamaan meidän sielumme.

Nyt... Esijuhlan stikiira, 2.säv. 

Tänään Simeon ottaa syliinsä kunnian Herran, | jonka Mooses muinoin näki pilvessä Siinain 
vuorella | saadessaan Häneltä taulut. | Hän on se, joka puhuu profeetoissa | ja lain laatija. | Hän on 
se, josta Daavid ennusti, | kaikessa peljättävä, || ja Hänellä on suuri ja runsas armo.

Virrelmästikiiroina esijuhlan stikiirat. 6.säv.

Neitseestä ihmeellisesti koittanut Kolmiaurinkoinen valkeus | kirkasti sanomattomalla tavalla koko 
maailman || valkeutta kirkkaamman jumaluuden sätein.

Liitelauselma: Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.

Kristus tuli oikaisemaan | Adamin rikkomuksesta johtuneen ihmisten lankeemuksen, || kun Hän tuli 
muuttumatta pienokaiseksi Neitseestä.

Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille.

Täyttäen lain kirjaimen | lain Herra ja Antaja | tulee nyt lain temppeliin || ja Neitsytäiti kantaa 
jumalallista pienokaista.
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Kunnia... nyt... 2.säv. 

Pyhitetty Neitsyt | toi pyhän pyhäkköön pyhän palveluksen toimittajalle, | ja sylinsä avaten Simeon 
otti iloiten Hänet vastaan ja huusi: | Valtias Herra, | nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä || 
sanasi mukaan.

Marttyyrin tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman 
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän 
sielumme. 

Ja esijuhlan tropari, 1.säv. 

Kumartuen taivaan holveista maan päälle | taivaalliset kuorot näkivät, | kuinka miehestä tietämätön 
Äiti kantoi rintalapsena temppeliin | koko luomakunnan Esikoista, | ja nyt he peljäten ja 
hämmästyneinä laulavat kanssamme || esijuhlan veisua.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Hän, joka on Isän kanssa pyhällä valtaistuimella, | tuli maan päälle, | syntyi Neitseestä ja tuli ajassa 
kuvattavaksi pienokaiseksi. | Ottaessaan Hänet syliinsä Simeon lausui iloiten: | Nyt Sinä, 
armollinen, || päästät ilahtuneen palvelijasi menemään. 

Kunnia... nyt... 

Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Kun Sinä, Simeon, | kannoit vanhoilla käsilläsi Kristusta, | meidän Jumalaamme, | joka oli tullut 
lihassa pienokaiseksi miestä tuntemattomasta Äidistä, | Sinä sait kunniassa lähtöpäätöksen | ja 
ihmeitten iankaikkisen armon. || Sen tähden me kaikki velvollisuutemme mukaisesti ylistämme 
Sinua.

Kunnia... nyt... 

Sama uudelleen.

Esijuhlan kanoni irmoksineen (tropareita 8) ja marttyyrin kanoni 

1. veisu.  Irmossi, 4.säv.

"Minä veisaan Sinulle, | Herra minun Jumalani, | sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta || ja 
hukutit faraon sotavaunut ja voiman." 
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Troparit 

Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, joka tulit lihassa pienokaiseksi, olit laille kuuliainen ja 
pelastit ihmisen, jonka tähden tulit ihmiseksi. 

Saatuaan syliinsä elämän antajan ja Jumalan vanhus lähti elämästä huutaen: Nyt Sinä päästät minut, 
sillä tänään olen nähnyt Sinut. 

Sinä, Kristus, joka kerran sanelit Siinain vuorella minulle lain, olit kuuliainen luonnon laeille ja 
tottelit lain kirjaimen määräyksiä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, sillä Sinä synnyit pyhästä Neitsytäidistä ja osoitit 
hänet meidän sielujemme toivoksi. 

Marttyyrin kanoni, jonka akrostikon on: Tryfon, suo minun päästä osalliseksi nautinnosta. 
Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 

Troparit 

Kun Sinä nyt voittamattomana taistelijana nautit taivaissa totisesti jumalallisesti, niin päästä 
rukouksillasi himojen hämmingistä minun sieluni. 

Korvissasi jumalalliset sanat Sinä, autuas, toteutit ne käytännössä, sillä Sinä rakastit pyhyyttä ja 
omaksuit terveen ymmärryksen. 

Sinä, kunniakas, olit todellinen paimen, sillä viisaasti Sinä paimensit sielusi aivoituksia ja käännytit 
Jumalan puoleen eksyneitä sieluja. 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnytettyäsi Isän kunnian heijastuksen Sinä, Neitsyt, valistat minut hengellisellä valkeudella. 
Hajoita syntien pimeys. 

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

"Herrassa minun Jumalassani | on sydämeni vahvistunut, || sillä heikot ovat vyöttäytyneet voimaan."

Troparit 

Auetkoon temppeli, sillä Jumalan temppelin on saapunut tehdäkseen meidät pyhän Henkensä 
temppeleiksi. 

Nyt, armon tultua, on varjo väistynyt ja totuus koittanut. Simeon, ota nyt vastaan Kristus. 

4



Yksin elävä ja Jumalan tuntema siveä leski Anna tunnustakoon nyt meidän tähtemme lihassa 
pienokaiseksi tulleen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylistäkäämme veisuin oikean uskon mukaisesti Jumalan Äitiä Neitsyttä, sillä lakkaamatta hän 
rukoile meidän puolestamme Herraa. 

3.veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Pukeutuneena Korkeimman antamaan voimaan Sinä, Kristuksen kunniakas marttyyri, teit korskean 
voiman tylsäksi. 

Lihaan pukeutuneena Sinä teit lopun vihollisen kerskauksesta ja saarnasit lihaksi tulleesta Jumalasta 
ja Sanasta. 

Pelkkä läsnäolosi karkottaa pahat henget, sillä Pyhän Hengen armo ajaa ne pois. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, puhdas Jumalan Äiti, olet auttajani, minä en häpeään joudu. Kun Sinä olet elämäni 
suojelija, minä pelastun. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Marttyyrin katismatropari, 4.säv. 

Saatuasi kyllälti lihan tuskia Sinä, autuas marttyyri, | nautit nyt jumalallisesti ja tuskattomasti 
paratiisissa | saatuasi ansiosi mukaan Jumalalta kuolemattomuuden seppeleen. | Sen tähden Sinä 
vuodatat parannusvirtoja niille, || joka rakkaudella rientävät suojaasi.

Kunnia... nyt... 

Esijuhlan katismatropari, 1.säv. 

Sinä, iankaikkisuuden aarre ja kaikkien elämä, | joka muinoin kirjoitit Siinain vuorella tauluihin lain, | 
tulit minun tähteni pienokaiseksi ja lain alaiseksi | päästääksesi kaikki vanhan lain orjuudesta. | 
Kunnia olkoon laupeudellesi, Vapahtaja! | Kunnia valtakunnallesi! | Kunnia taloudenhoidollesi, || 
Sinä ainoa ihmisiä rakastava!
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4. veisu. Esijuhlan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Kristus, Sinun voimasi on peittänyt taivaat | ja maa on täynnä Sinun kunniaasi. | Sen tähden me 
lakkaamatta huudamme: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Enkelijoukot hämmästyivät nähdessään vanhuksen sylissä Hänet, jota veisuin ylistetään Isän ja 
Hengen kanssa Poikana ja meidän Jumalanamme. 

Otettuaan omakseen epätäydellisyytemme täydellinen Jumala lahjoitti meille täydellisen armon lakia 
noudattamalla. 

Ottaessaan pienokaisen syliinsä ja nähdessään hengessä Jumalan Simeon julistit Kristuksesta, 
maailman pelastuksesta. 

Sinä, vanhus, tulit Siinain vuorella lain vastaanottanutta Moosesta kunniakkaammaksi, kun kannoit 
sylissäsi Kristus Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tulevan profeetta Anna puhutteli Sinun kohdustasi syntynyttä Jumalana. Rukoile, oi Jumalan iti, 
lakkaamatta pelastusta palvelijoillesi. 

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

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Kärsivällisyydelläsi Sinä, autuas, hämmästytit hirmuvaltiaat, sillä Sinä kestit kidutukset ikään kuin 
vieraassa ruumiissa kärsien. 

Sinä, autuas, nautit tuskallisten kipujenkin lävistämänä, mutta nyt Sinä nautit totisesti täynnä 
iankaikkista kunniaa. 

Jumalallinen armo vahvisti sieluasi, oi autuas, kun ruumistasi revittiin terävin rautakynsin.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan, minun Vapahtajani synnyttänyt Neitsytäiti, Sinuun minä panen koko toivoni. Varjele 
minun sieluni. 

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

"Kunnia olkoon Sinulle, | joka annat valkeuden koittaa, | teet aamun valoisaksi ja tuot päivän esille! || 
Kunnia olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika!"

Troparit 

Lain varjossa vanhurskas Simeon lausui selvästi armon sanoja otettuaan ruumiillisesti vastaan 
Kristuksen. 
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Simeon ennusti nyt: Tämä on lankeemukseksi ja ylösnousemukseksi. Uskottomien lankeemukseksi 
mutta uskovien ylösnousemukseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, rukoile Poikaasi vapahtamaan vaaroista ja kaikesta uhasta meidät, 
jotka ylistämme sinua, puhdasta Jumalan Äitiä. 

5. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, | Herra: Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Sinä, voittaja, hävitit eksytyksen epäjumalankuvat, sillä Sinä rakastit totisesti palvella Jumalan 
kuvaa. 

Kristuksen uskon vahvistamana Sinä viisas, voitit urhoollisesti hirmuvaltiaan jumalattoman mielen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sanoin kuvaamaton oli Sinussa tapahtunut sikiäminen, oi puhdas Neitsyt, ja synnytyksesi pysyi 
selittämättömänä. 

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

"Niin kuin Sinä pelastit profeetta Joonan meripedosta, | oi Kristus Jumala | nosta minutkin 
rikkomusten syvyydestä || ja pelasta minut, oi ainoa ihmisiä rakastava!" 

Troparit 

Vanhus oli saanut lupauksen, ettei kuole, ennen kuin näkee Kristus Herran. Tänään hän kantaa 
Häntä sylissään ja näyttää Hänet koko Israelin kansalle. 

Otettuaan pienokaisena vastaan aikakausien Luojan vanhus tunsi Hänet iankaikkiseksi Jumalaksi, 
pakanoiden valoksi, Israelin kirkkaudeksi, Kristukseksi. 

Nyt Simeon ennustaa, nyt Anna lausuu tunnustuksen Jumalalle, Simeon Neitsytäidille ja Anna 
Neitseestä lihaan tulleelle. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi autuas kohtu, mistä kasvatit tämän kunnian? Oi Neitsyt, syntynyt on Jumala, pakanoitten valo, 
kirkkaus ja lunastus. 

6. veisu. Marttyyrin 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." 
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Troparit 

Sinä, kunniakas Tryfon, kuivatit inhottavat juomauhrit, polttouhrien saastaisen käryn, epäjumalain 
hulluuden, ja kastelit kirkon kaikki jalot kasvatit. 

Marttyyrien tuskanhiki tuoksuu kuin mirha, taistelijain verestä kumpuaa parannuksia, ruumiin 
tomu pyhittää niiden sielut, jotka uskoen heitä palvelevat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Elävän arkin tavoin Sinä, oi Jumalanäiti, otit vastaan aluttoman Sanan, pyhän temppelin tavoin 
sijoitit itseesi Luojan ja tulisen valtaistuimen tavoin kannat koko luomakunnan Herraa. 

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, 8.säv. 

Kolminaisuuden voimalla Sinä, autuas, | teit lopun monijumalisuudesta maan ääriä myöten ja tulit 
kalliiksi Herrassa. | Voitettuasi hirmuvaltiaat Kristus Vapahtajassa Sinä sait marttyyriuden 
seppeleen || ja jumalallisten parannusten armolahjat voittamattomana. 

Iikossi 

Tänään juhlaa rakastavien joukko tarjoaa pyhän riemujuhlan, | joka kantaa Herran peljättävän 
Neitseestä syntymisen neljännenkymmenennen päivän | ja kunniallisen vanhuksen syleilyn 
tunnuksia sekä kunniallisen voittoisen taistelijan muistoa, || sillä Kristuksen tähden hän saavutti 
voittoisan lopun voittamattomana. 

Synaksario

Helmikuussa on 28 päivää, tai karkausvuonna 29. Saman kuun 1:senä päivänä pyhän Tryfonin 
muisto. 

Säkeitä 

Mitä teet, Tryfon? Kuolen saavutettuani miekan. Mikä on loppusi aika? Kuun ensimmäinen. 
Tryfon mestattiin helmikuun ensimmäisenä. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Petrosta Galatiasta. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Bendimianoksen muisto.

Säkeitä 

Bendimianos, maahan istutettu hyveen suuri puu, siirrettiin taivaaseen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Basileiosta, Ateenasta kotoisin 
ollutta Tessalonikan arkkipiispaa. 
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Samana päivänä pyhittäjä Timotheos pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Timotheos tuli ylhäisesti kunniasta osalliseksi, kun ei pitänyt mitään alhaalla olevaa Jumalan 
kunniaa parempana. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Theionin kaksine lapsineen. 

Säkeitä 

Theion puhui innostavasti miekan edessä auliisti kuoleville lapsille. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Karion kuoli kieli katkaistuna. 

Säkeitä 

Kieli katkaistuna äänensä menettänyt Karion teki lopun eksyttävien kielten loruilusta. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Perpetuaa ja hänen kanssansa Saurosta, Reukatosta, 
Satorlinosta, Sekundosta ja Filiketatea. 

Säkeitä 

Astuessaan surmattavaksi Perpetua teki surmattujen viisikosta kuusikon. 

Pyhä uusmarttyyri Anastasio Nauplionilainen tuli Nauplionissa marttyyriksi vuonna 1654 
siivuteltuna. 

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

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

"Oi isien Jumala, | älä saata meitä häpeään, | vaan anna meidän uskalluksella Sinulle huutaa: || 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Neitseen kohdussa asustanut Jumala asettuu tänään Simeonin syliin ikään kuin tuliselle 
valtaistuimelle. 

Sinä, Sana, otit maallisen luontomme, tulit lihassa pienokaiseksi ja pienokaisena osallistuit lain 
mukaisesta puhdistuksesta.

Siveä Anna ennusti meille tulevaa ja kertoi salaisesti pakanakansojen odotuksesta ja Israelin 
lunastuksesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloitse, Sinä kylvämätön maa, joka synnytit kohdustasi lihaksi tulleen Sanan ilman miehen siementä, 
Sinä meidän sielujemme suojelus. 
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7. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Seppelöitynä Sinä karkeloit iloiten marttyyrikuorojen kanssa, sillä totuuden sanalla Sinä voitit 
eksytyksen ja veisaat nyt riemuiten: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Kaikkien Herra seppelöi omien kärsimystensä todistajan ja saattaa hänet asumaan taivaan majoihin, 
joissa hän huutaa ja lausuu: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, joka kannat uutena lapsukaisena Sinusta ruumiillistunutta ikiaikaista Jumalaa, älä 
lakkaa rukoilemasta pelastusta meille, jotka veisaamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

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

"Kristus Kuninkaan tunnustivat vangeiksi joutuneet nuorukaiset pätsissä, | kun he lausuivat suureen 
ääneen: | Kaikki teot, veisuin ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Kaikki teot, veisuin ylistäkää Herrana Häntä, joka meidän tähtemme tuli meidän kaltaiseksemme 
lapsukaiseksi ja alistui laille vapauttaakseen meidät kaikki kirjoitetusta laista. 

Nähdessään Sinut hengelliseksi valkeudeksi vanhus Simeon otti Sinut syliinsä huutaen: Sana, nyt 
Sinä päästät minut ajallisesti hengelliseen elämään. 

Kaikki teot, veisuin ylistäkää Herrana ikiaikaista Jumalaa, joka näki hyväksi tulla meidän tähtemme 
pienokaiseksi ja vanhus simeonin käsien kantamaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikki teot, veisuin ylistäkää Kristus Kuningasta, jonka Neitsyt Maria synnytti meille säilyen 
synnytyksen jälkeenkin puhtaana Neitseenä. Korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

8. veisu. Marttyyrin 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." 

Troparit 

Syntiä vastustaen Sinä, Kristuksen marttyyri, taistelit silpomiseen ja polttamiseen asti, veren 
vuodatukseen asti, ja lopulta kuolemaan asti. Saatuasi nyt Kristuksessa piilevän elämän Sinä 
huudat: Papit, kiittäkää, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 
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Maan päällä Sinä taistelit vihollisia vastaan, jotka karvaasti halusit pakottaa kavalaan ja Jumalan 
vastaiseen eksytykseen, mutta taivaissa Sinä, Tryfon, saat nauttia seppelöitynä ja enkelten kanssa 
huutavana: Nuorukaiset, kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 

Sinä, viisas, paljastit hirmuvaltiaitten jumalattomuuden ja sammutit verivirroillasi saatanallisen 
Jumalan vastustuksen oikein ja puhtaasti julistaen yhtä Jumalaa Kolminaisuudessa, Häntä palvellen ja 
huutaen: Papit, kiittäkää, ihmiset, ylistäkää kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, omien sanojesi mukaisesti me ylistämme autuaaksi Sinua, autuasta, joka synnytit lihaan 
totisesti autuaan, lähestymättömässä valkeudessa asustavan valkeuden antajan Herra, jota nuorukaiset 
kiittävät, papit veisuin ylistävät ja ihmiset korkeasti kunnioittava kaikkina aikoina. 

Irmossi 

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

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

"Me kaikki ylistämme Sinun ihmisrakkauttasi, | Herra Vapahtajamme, | palvelijaisi kunnia ja 
uskovaisten kruunu, || joka olet tehnyt suuriarvoiseksi Synnyttäjäsi muiston." 

Troparit 

Häntä, joka kirjoitti tauluihin lain kirjaimen, kannetaan vanhuksen käsissä pienokaisena ja Hän 
sanelee meille evankeliumin pyhän lain. 

Tänään vanhus Simeon ottaa temppelissä syliinsä Kristuksen, meidän Jumalamme, ja huutaa lausuen: 
Herra, nyt Sinä lasket palvelijasi menemään. 

Nähdessään oman Luojansa lihallisena pienokaisena vanhuksen sylissä enkelijoukot peljäten ylistivät 
ja kunnioittivat Häntä veisuin. 

Oi Jumalan vastaan ottanut Simeon, Sinä Herran silminnäkijä, Sinä lain ja armon alku ja yhteenveto, 
muistele meitäkin, jotka kunnioitamme pyhää lähtöäsi. 

Jumalansynnyttäjälle

Iloitse, puhdas ja viaton, Sinä neitseyden kerskaus ja maailman ilo, Maria, Sinä Kristus Vapahtajan 
Äiti ja palvelijatar. Rukoile Häntä meidän sielujemme puolesta. Häntä meidän sielujemme puolesta. 

9. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 8.säv.

"Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, | Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen sanan 
kautta synnyttänyt totisen Jumalan, | Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, || me herkeämättmin 
kiitosvirsin ylistämme." 
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Troparit 

Näkyväistä korkeampi on marttyyrien odotus. Heidän toivonsa on täynnä kuolemattomuutta, täynnä 
hyvää mieltä ja iloa sekä sanomatonta kirkkautta. Oikein on heitä autuaaksi ylistää. 

Sinä, viisas Tryfon, tulit uudeksi valkeudeksi lähestyttyäsi ensivalkeutta, sillä Hänen kirkkautensa 
sytytti Sinutkin omaan muotoonsa ja Sinä säteilet Hänen valkeuttansa. Sen tähden me kaikki 
ylistämme Sinua autuaaksi. 

Sinä, voittaja, osoittauduit taistoissa lyömättömäksi, Sinä osoittauduit totisesti jumalallisen 
nautinnon nimen kantajaksi. Kun Sinä nyt saat iloiten siitä nauttia, rukoile pelastusta meille, jotka 
Sinua kunnioitamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, kuoleta minun lihani mieli, tee eläväksi kuoleutunut sieluni sen totisen 
Elämän voimalla, joka syntyi Sinusta lihallisesti sanomattomassa laupeudessaan niiden 
pelastukseksi, jotka veisuin Sinua ylistävät. 

Irmossi 

"Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, | Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen 
sanan kautta synnyttänyt totisen Jumalan, | Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, || me 
herkeämättmin kiitosvirsin ylistämme." 

Marttyyrin eksapostilario, 3.säv. 

Täynnä ihmeellistä ja jumalallista ravintoa | Sinä, autuas suurmarttyyri Tryfon, | elit enkelten tavoin | 
ja vielä hanhia paimentaessasi metsiköissä || sait Jumalalta armon parantaa ihmisten sairauksia ja 
tauteja. 

Esijuhlan eksapostilario, 3.säv. 

Tuoden lapsen pyhäkköön nuhteeton Neitsyt toteutti lakia, | ja kun vanhurskas simeon otti lapsen 
syliinsä, hän sanoi Neitseelle: | Tämä on monien lankeemukseksi ja ylösnousemukseksi || ja 
merkiksi maailmalle. 

Esijuhlan vir relmästikiirat, 2.säv. 

Adamin lunastaja Kristus | syntyy Neitseestä saastattomasti, || niin kuin ennen aamutähteä 
virtauksetta Isästä Poikana.

Liitelauselma: Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut.

Avautukaa, te taivasten portit, | sillä Neitsytäiti tuo temppelissä Isälle Jumalalle || Kristuksen 
pienokaisena. 

Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Oi Simeon, | ota vastaan kunnian Herra, | sillä katso, Hän on tullut, || niin kuin Pyhä Henki Sinulle 
lupasi. 
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Kunnia... nyt... 2.säv. 

Pyhä vanhus Simeon | otti tänään syliinsä taivaan ja maan Luojan, | ja lausui Pyhässä Hengessä: | 
Nyt pääsen vapaaksi, || sillä olen nähnyt Vapahtajani. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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