
Helmikuun 23. 
Pyhän pappismarttyyri Polykarpoksen, 

Smyrnan piispan, muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Kun Neitseen hedelmä | ja elämänalkuinen siemen putosi maahan, | siitä kasvoit Sinä, Polykarpos, | 
runsashedelmällinen tähkä, | joka ravitset uskovaisia jumalisuuden sanoin ja opein, | pyhität heitä 
taistelun jumalallisella verellä || ja puhdistat heidät pappeuden mirhavoiteella. 

Säteillen marttyyriutesi helmin | Sinä, pyhittäjä, siirryit maailmasta Jumalan tykö, | Sinä saavutit 
korkeimman halatun | ja tulit täyteen autuasta kirkkautta. | Autuas Polykarpos, rukoile nyt 
osallisuutta siitä kaikille, || jotka viettävät pyhitettyä muistoasi. 

Kun totinen viinipuu riippui ristin puulle ylennettynä, | se ojensi Sinut, isä, hedelmällisenä 
oksanaan, | joka katkaistiin puhtaan marttyyriuden sirpillä | ja poljettiin kidutusten kuurnassa. | Siitä 
me olemme uskolla sekoittaneet ilon maljan || ja ylistämme nyt puhtaita taistojasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaikkien ahdistettujen ilo ja vääryyttä kärsineiden puolustaja, | nälkäisten ravitsija, muukalaisten 
lohduttaja, | myrskyyn joutuneitten satama, | sairaitten hoivaaja, tuskaisten suoja ja auttaja, | 
sokeitten sauva, Korkeimman Jumalan Äiti, | Sinun eteesi me kaikki lankeamme, || päästä meidät 
kaikista vaaroista!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Nähdessäsi kaiken Luojan kärsivän monia häväistyksiä | ja ristille ylennettynä | Sinä, puhdas, 
huokasit sanoen: | Oi korkeasti veisattu Herra, | minun Poikani ja Jumalani, | kuinka Sinä, Valtias, 
kärsit lihassa kunniattomuutta | halutessasi antaa luodullesi kunnian? | Kunnia Sinun suurelle 
laupeudellesi ja alentumisellesi, || oi ihmisiä rakastava!

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän jumalallista 
Polykarposta. Theofaneksen (runo). 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti  
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty. 

Troparit 

Kun Sinä, Jumalassa viisas isä, säteilet Kristuksen valkeutta ja olet täynnä Hänen kirkkauttansa, 
valaise rukouksillasi minun pimeä sieluni. 

Pelastavaisen saarnan valistus sai Sinun sydämesi, isä, säteilemään tahrattoman kuvastimen tavoin 
kaikille valkeutta.
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Sinä, isä, tulit uuden lain julistukseksi, johon musteen sijasta Henki oli kirjoittanut jumalallisen 
evankeliumin armon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Koska tiedämme, että Hän, joka on ollut ennen luomakuntaa ja ennen kaikkia aikoja, tuli Sinusta 
ruumiiseen ilman lihan tahtoa, me tunnustamme Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. 

3. veisu. Irmossi

Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat.

Troparit 

Psalmien mukaisesti Sinä, Jumalan julistaja Polykarpos, olit kuin viheriöivä öljypuu Herran 
huoneessa valoisasti saarnatessasi. 

Sinä, Jumalan autuuttama, ohjasit huolellisesti mielesi Vapahtajan käskyihin ja toimit ansiosi 
mukaisesti Hänen kirkkonsa erinomaisena paimenena. 

Sinä, autuas, tarjosit koko itsesi Kristukselle elävänä uhrina käyden kilvoitellen läpi 
marttyyritaistelun omassatunnossasi jo ennen marttyyriuttasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, karistit pois kuoletuksemme tomun, kun synnytit totisen kuolemattomuuden. 
Synnytykselläsi Sinä kudoit meille katoamattomuuden vaatteet. 

Katismatropari, 8.säv. 

Viisas isä, Sinä viljelit sielussasi totisesti armon rypälettä, | Sinä vuodatit viinin tavoin kaikkia 
ilahduttavia uskon sanoja | ja osoittauduit ihmeitten äärettömäksi ulapaksi. | Sen tähden Sinä, 
Polykarpos, osoittauduit marttyyrienkin kaunistukseksi tulessa surmattuna | ja ansaitsit iankaikkisen 
valkeuden. | Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Minä rukoilen Sinua, Sinä hengellisen Auringon pilvi ja jumalallisen valkeuden kullanhohtoinen 
lampunjalka, | Sinä tahraton, saastaton ja viaton Valtiatar: | valista himojen sokaisema pimeä sieluni 
himoista vapautumisen kirkkaudella, | ja pese saastunut sydämeni katumuksen virrassa, 
parannuksen kyynelin. | Puhdista minut saastasta rukoilemalla Kristusta Jumalaa, | että Hän antaisi 
rikkomukset anteeksi minulle, || joka hartaasti kumarran pyhää synnytystäsi.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Sinut, Karitsan, Paimenen ja Lunastajan epäoikeudenmukaisesti ristillä riippumassa, | 
emo huusi Sinulle valittaen: Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on
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tulessa nähdessäni ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi ylen hyvä 
Jumala, vihaa kantamaton Herra. | Huutakaamme uskoen hänelle: Oi Neitsyt, ole meille armollinen || 
ja anna rikkomukset anteeksi meille, jotka uskoen kumarramme Hänen kärsimyksiään. 

4. veisu. Irmossi

Herra, minä kuulin sanoman Sinun huolenpidostasi | ja ylistin Sinua, || oi ainoa ihmisiä rakastava.

Troparit 

Hedelmällisenä hyveissä Sinä, isä Polykarpos, osoittauduit Herran hedelmälliseksi viljelmäksi. 

Sinut, isä Polykarpos, kannettiin täydellisenä polttouhrina ja puhtaana lahjana kaikkien Vapahtajalle. 

Sinä, pyhittäjä, ohjasit jumalisesti kansaa Jumalan tuntemisen valkeuteen ja karkotit 
jumalankieltämisen pimeyden. 

Veisuin me ylistämme sielusi lujaa kärsivällisyyttä, oi kunniakas, ja kukistumattomuuttasi taistoissa.

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas, joka synnytit persoonallisen Valkeuden, kirkasta pimeä sieluni valollasi. 

5. veisu. Irmossi

Oi Herra, Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä paitsi 
Sinua || emme toista Jumalaa tunne. 

Troparit 

Kun Sinun mielesi säteili Hengen kirkkautta vertauskuvallisesti leiskuvan tulen tavoin, Sinä, 
Jumalassa viisas pyhittäjä, sait selvän tiedon lopustasi tulen kautta. 

Sinä, pyhittäjä, olit rakastetun, viisauden syvyydestä ammentaneen opetuslapsen oppilas ja sait ottaa 
vastaan nautinnon virrasta elämän veden. 

Totinen viisaus Kristus lahjoitti Sinulle, isä, rikkauden, loistavan kunnian, pitkän elämän ja 
turmeluksettoman vaelluksen, sillä Sinä rakastit Häntä syvästi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ihmisiä rakastava Ikiaikainen laskeutui Sinun pyhitettyyn kohtuusi, oi puhdas, kuin kaste villoihin 
ja ilmestyi uutena Adamina. 

6. veisu. Irmossi

Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 
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Troparit

Sinä, Jumalan julistaja, kuolit koko maailmalle eläessäsi ja vaeltaessasi yksin Kristuksessa ja siirryit 
Kristuksen tykö keräten hedelmänä elävöittävän turmeluksettomuuden. 

Vaeltaessasi kunniallisesti ja osoittautuen valkeuden ja rauhan lapseksi Sinä, autuas, tunsit yön 
esikoisen, vihamielisen Markionin. 

Kuuliaisina Sinun sanoillesi, isä, me torjumme kaikki inhottavat harhaopit ja kavalat kokoukset, 
jotka julistavat jumalattomasti kahta alkua. 

Jumalansynnyttäjälle 

Koska Sinussa, viaton, sikisi maailman synnin pois ottava puhdas Karitsa, rukoile, että 
palvelijoillesi annettaisiin synnit anteeksi. 

Kontakki, 1.säv. 

Kantaessasi Herralle sanallisia hedelmiä | jumalallisten hyveitten kautta Sinä, autuas, viisas 
Polykarpos, osoittauduit Jumalan arvoiseksi piispaksi. | Sen tähden me, jotka olemme Sinun 
sanojesi valistamat, || ylistämme tänään veisuin ylistettävää muistoasi ja kiitämme Herraa.

Iikossi 

Sinä, isä, ammensit viisauden hyvyyttä | ja täytit siitä laumasi Jumalan tuntemisella. | Sinä säteilit 
pyhän ja sanomattoman Jumalan kolmiaurinkoista valkeutta, | opetit selvästi Isän syntymättömyyttä, | 
Pojan syntymistä ja Hengen lähtemistä, | yhtä jumaluutta ja yhtä kirkkautta, | ja karistit jaloistasi 
jumalankieltävät epäjumalat. | Sinä, kunniakas, kannoit kypsinä hedelminä uskovaisten sieluja 
Jumalalle. | Häneen meidät on kastettu, || Häneen me uskomme ja kiitämme Herraa.

Synaksario 

Saman kuun 23:ntena päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Polykarposta, Smyrnan piispaa. 

Säkeitä 

Oi Sana, Sinulle kannettiin polttouhrina Polykarpos, joka kantoi tulesta ihmeellisen runsaan 
hedelmän. 

Kahdentenakymmenentenä kolmantena liekit polttivat Polykarpoksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisiämme Ioannesta, Moosesta, Antiokhosta ja Antoniosta. 

Säkeitä 

Kunniallisten miesten nelivaljakko liittyi Sinuun ja lähti elämästä. 

Samana päivän pyhä Gorgonia, pyhän Gregorios Teologin sisar, pääsi rauhassa loppuun.
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Säkeitä

Vaieten kunnioitan loppuasi, Gorgonia, sillä Gregorios lauloi siitä sanoin. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Klemesin. 

Säkeitä 

Hengellisen viinipuun oksa Klemes vuodatti uuden viinin tavoin verensä miekan edessä.

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Theen.

Säkeitä 

Eksytyksen puolustajat surmasivat miekalla Theen, joka hylkäsi eksytyksen jumalat. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisiämme Zebinasta, Polykhroniosta, Moosesta ja 
Damianosta. 

Säkeitä 

Jumalallinen Zebinas pääsi jumalalliseen päämäärään, kun hänen ihmiselämänsä loppui. 

Polykhronios ja hänen kaksi taistelutoveriaan pääsivät elinaikansa loppuun kaikki kolme yhdessä. 

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

7. veisu. Irmossi

Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli 
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!

Troparit 

Vakain mielin Sinä, kunniakas, nousit palavaan tuleen, niin kuin kolme nuorukaista, jotka 
vilvoittivat pätsin aineettomalla tulella, ja Sinä säilyit palamatta huutaessasi roviolla: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Hyvän on Sinun osasi, Sinä onnellinen, sillä nyt Sinä asut siellä, missä vanhurskailla on majansa, 
missä marttyyrien joukot ja viisaitten apostolien kuorot huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Sinä kannoit ennen hedelmättömät sielut runsashedelmäisinä Kristukselle valmistettuasi maan 
Hengen viljelyllä, kylvettyäsi siihen tuottoisan siemenen ja opettaen huutamaan: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Aviontuntematon, puhdas Neitsytäiti, Sinä yksin osoittauduit kaikkeuden luoneen Jumalan Äidiksi. 
Sen tähden me huudamme hartaasti Sinulle, Neitsyt, ja lausumme: Kiitetty olet Sinä, joka synnytit 
lihassa Jumalan! 
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8. veisu. Irmossi

Herran teot, veisuin ylistäkää | tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit 

Oi autuas Polykarpos, toimitettuasi jumalisesti Kristuksen salaista uhripapin palvelusta Sinut itse 
kannettiin sanallisena uhrina, otollisena lahjana ja mieluisana kokonaisuhrina Jumalalle. 

Sinä, Jumalassa viisas Kristuksen pappismarttyyrien kunnia, osoitit syvässä vanhuudessa 
nuorekasta miehuullisuutta, kun innostit oman mielesi ristin voimalla jumalallisiin taistoihin. 

Ristiin nojautuen ja piispan arvoon ansiollisesti pukeutuneena Sinä, isä, kävit Jumalan temppeliin 
astuaksesi oman veresi kautta esipaimen Kristuksen eteen. 

Kun Sinut, papillinen julistaja, teurastettiin valitun oinaan tavoin Kristuksen tähden, Sinä 
osoittauduit Hänen kärsimystensä seuraajaksi, tulit osalliseksi Hänen kunniastaan ja Hänen 
valtakuntansa kanssaperilliseksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, viaton Neitsyt, tule edelläni käyväksi, taivasosallisuuteen 
johdattavaksi tulipatsaaksi ja valoisaksi pilveksi minulle, joka harhailen elämän erämaassa. 

9. veisu. Irmossi

Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä. 

Troparit 

Jumalassa viisas, autuas isä, Sinun valoisa muistosi on koittanut ja valaisee niiden sydämet, jotka 
jumalisesti sitä viettävät, ja tekee osallisiksi jumalallisesta valistuksesta. Arvon mukaisesti me 
ylistämme sitä veisuin. 

Seistessäsi pyhien enkelten ylhäisten kuorojen kanssa Herran valtaistuimen edessä, rukoile, että 
saisimme päästä pelastavaan kärsimykseensä ja kirkkaaseen ylösnousemukseensa toteuttaen 
kaikkinaisia hyveitä. 

Autuas isä Polykarpos, koska Sinä kävit puhtain sydämin halki aineen ja vapauduit turmeluksen 
kahleista, Sinä saat nyt katsella ja käsittää pyhän Kolminaisuuden entisten arvoitusten sijaan 
selvästi. 

Viisas isä Polykarpos, auliisti me tuomme Sinut esirukoilijanamme Kristuksen eteen, sillä 
uskomme Sinut jumalallisesta kädestä palkinnon saaneeksi seppelöidyksi voittajaksi, joka kävit 
taistot loppuun ja täytyit valkeudella. 
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Jumalansynnyttäjälle

Yksimielisesti me uskovaiset ylistämme veisuin Sinua, Neitsyt, Jumalansynnyttäjänä ja Sanan 
Äitinä, sillä Sinä välitit meille iankaikkisen ja jumalallisen elämän, kun Sinusta koitti meille 
vanhurskauden Aurinko. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Kunniakas pappismarttyyri, viisas Polykarpos, | Sinä kannoit Kristukselle monia hedelmiä, | Sinun 
kauttasi pahojen henkien eksytyksestä pelastuneet ihmiset, | Sinä enkelten arvoinen isä ja apostolien 
asuinkumppani. | Muista heidän kanssansa meitä, || jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Erottava välimuuri on sortunut | ja me ihmiset olemme yhdistyneet enkeleihin Sinun synnytyksesi 
kautta, | oi Neitsytäiti, Jumalansynnyttäjä. | Vahvista meitä paastoamaan, || että voisimme 
vilpittömästi kumartaa Poikasi ylösnousemista kolmantena päivänä.

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 




