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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Autuas  Simeon,  /  Sinun  jumalallinen  muistosi  on  tänään  koittanut  /  auringon  tavoin  uskovaisille 
valistaen  luomakunnan  jumalallisin  sätein  /  ja  karkottaen  himojen  pimeyden  ja  pahojen  henkien 
synkeyden.  / Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi //  ja kunnioitamme vuosittain Sinua koko 
maailman valistajana ja hartaana esirukoilijana. 

Viisaasti  Sinä  hankit  maan  päällisen  sijalle  taivaallista,  /  katoavaisen  sijalle  katoamatonta,  / 
turmeltuvan  kunnian  sijalle  turmeltumattoman  /  iloiten  vaihtaen  kidutusten  ja  kaikkinaisten 
vaivojen pilvet  Jumalan  ymmärryksen  ylittävään  valtakuntaan.  / Kun Sinä, kunniakas,  nyt  iloitset 
siellä taistelukumppaneinesi, / rukoile kaikkien niiden puolesta, // jotka uskolla Sinua ylistävät. 

Sanojesi  nuolilla  Sinä,  marttyyri  Simeon,  haavoitit  rikollisten  joukot.  /  Sen  tähden  taivaan  pilvet 
antoivat äänen /  ja enkelikuorot ylistivät taistojesi kärsivällisyyttä. // Sen tähden me kaikki uskolla 
riemuiten vietämme pyhän nukkumisesi juhlaa ylistäen Vapahtajaa. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi veisuin ylistettävä, minä rukoilen Sinua, Kuninkaan puhdasta palatsia: / Puhdista minun mieleni, 
jonka  kaikkinaiset  synnit  ovat  tahranneet,  /  ja  tee  se  ylijumalallisen  Kolminaisuuden  ihanaksi 
asumukseksi,  /  että minä, Sinun kurja palvelijasi,  // voisin pelastuneena ylistää Sinun voimaasi  ja 
mittaamatonta armoasi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään  ihmisiä rakastavan Kristuksen ristillä kylki  lävistettynä / puhdas Neitsyt ylisti veisuin 
synnyttämäänsä  /  ja  ihmetellen  Hänen  pitkämielisyyttään  huusi:  /  Rakas  lapseni,  älä  unohda 
palvelijatartasi! // Oi ihmisiä rakastava, kalleimpani, älä viivyttele! 

Tropari, 5.säv. 

Taivasten voimat ihmettelivät suuresti pyhien marttyyrien urotekoja, / sillä taisteltuaan hyvin ristin 
voimalla kuolevaisessa ruumiissa ruumiitonta vihollista vastaan, / he saivat näkymättömästi voiton 
ja rukoilevat Herraa, // että Hän armahtaisi meidän sielujamme! 

Aamupalveluksessa 

Päivän kanonit tavan mukaisesti, ja pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Autuas Simeon, seppelöin 
Sinut sävelin. Joosefin runo. 

1. veisu. 5.säv. Irmossi 

"Kristus,  joka  voimallisella  käsivarrellansa  murskaa  viholliset,  /  syöksi  hevoset  ja  ratsumiehet 
Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, // joka veisasi voittovirren." 

Troparit 

Kun  Sinä,  autuas,  nyt  seisot  katoamattomuuden  seppelettä  kantaen  Herran  valtaistuimen  edessä, 
pelasta rukouksillasi meidät, jotka uskolla kunnioitamme valoisaa taisteluasi.
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Sinä,  jumalankantaja  marttyyri  Simeon,  osoittauduit  jumalallisen  Hengen  kalliiksi  astiaksi,  sillä 
Hänen  voitelemanaan Sinä paimensit  omaisuuskansaa  jumalallisten  oppien  sauvalla  tiedon  vesien 
äärellä. 

Sinä,  viisas  pyhittäjämarttyyri,  säteilit  loistavassa  elämässäsi  maailmassa  teoin  ja  sanoin  ja 
paimensit elävöittävässä vehreydessä, kansaa joka nyt kunnioittaa jumalallista muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Neitsyt, kannoit käsilläsi kaiken kantajaa ja imetit pienokaisena maidon antajaa. Rukoile, että 
Hän armahtaisi koko kansaa, joka uskolla ylistää Sinua veisuin. 

3. veisu. Irmossi 

"Kristus,  Sinä,  joka  itsessään  painavan  maan  tyhjyyden  päälle  sanallasi  pystytit  /  ja  avaruuteen 
ripustit,  /  vahvista  seurakuntasi  käskyjesi  järkkymättömälle  kalliolle,  //  oi  ainoa  hyvä  ja  ihmisiä 
rakastava." 

Troparit 

Sinä,  kunniakas,  säätelit  ihanasti  sielun  liikkeet  ja  astuit  korkeuteen  johtavaa  polkua  karttaen 
kaikkea nousua pahuuteen. Niin Sinä saavutit elämän portin ja iankaikkisen levon. 

Etäännyttäen  mielesi  ruumiin  himoista  Sinä,  isä,  kannoit  verettömiä  uhreja  meidän  tähtemme 
teurastetulle  Sanalle,  ja  julistaen  Hän  selittämätöntä  jumalallista  lihaksi  tulemistaan  tulit  itse 
teuraaksi pahuudettoman karitsan tavoin. 

Oi aina muistettava  ja autuas, Sinut kannettiin puhtaana  ja viattomana uhrina Jumalan pöytään,  ja 
uskon tähden vapaaehtoisesti kuolleena otollisena polttouhrina sait kaunistukseksi kuulun kunnian. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, aina siunattu, taistelijoitten kaunistus ja syntisten armahdus, vapautit meidät esiisien 
kirouksesta antaessasi ruumiin kaikki siunauksin seppelöineelle Sanalle. 

Irmossi 

"Kristus,  Sinä,  joka  itsessään  painavan  maan  tyhjyyden  päälle  sanallasi  pystytit  /  ja  avaruuteen 
ripustit,  /  vahvista  seurakuntasi  käskyjesi  järkkymättömälle  kalliolle,  //  oi  ainoa  hyvä  ja  ihmisiä 
rakastava." 

Katismatropari, 1.säv. 

Viisas  piispa Simeon, Sinun  ja marttyyritovereittesi muisto  / on  koittanut meille  auringon  tavoin 
valistaen  uskovaiset.  /  Tänään  sitä  viettäessämme me  huudamme:  //  Taistelijat,  rukoilkaa meidän 
puolestamme ainoaa ihmisiä rakastavaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.
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Valtiaan puhdas astia, Maria, / nosta ylös meidät, jotka olemme hirveän epätoivon, rikkomusten ja 
ahdistusten syvyyteen  langenneet,  /  sillä Sinä olet  syntisten pelastus,  apu  ja  turva,  // Sinä pelastat 
palvelijasi. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun viaton Äitisi  näki Sinut  ristille  levitettynä,  / hän huusi: Oi  Isän  ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, / mitä on tämä Sinun sanomaton taloudenhoitosi, // jolla Sinä, Laupias, pelastit 
puhtaitten kättesi luomuksen? 

4. veisu. Irmossi 

"Oi Kristus, Habakuk,  ennalta  nähtyään  jumalallisen alentumisesi,  /  vavistuksella  huusi Sinulle:  / 
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan // ja voideltujasi vapahtamaan." 

Troparit 

Kun  Sinua,  autuas  salaisuuksien  pappi,  kuljetettiin  vangittuna,  Sinä  purit  kavalan  juonet,  ja 
taisteltuasi urheasti sait turmeltumattomuuden seppeleen. 

Pappismarttyyri Simeon, sanojesi ammuksin Sinä haavoitit rikollisten joukot ja veresi tulella poltit 
monijumalaisen eksytyksen. 

Sinun  kärsimyksistäsi  kumpuaa  parannusta  sielultaan  sairaille,  sillä  Sinä  osoittauduit  selvästi 
tavoiltasi apostolien kaltaiseksi ja jumalallisten taistelijain vertaiseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Koitettuaan ymmärryksen ylittäen Sinusta, oi Jumalan armoittama Neitsyt, vanhurskauden Aurinko 
valisti maailman ja teki lopun eksytyksen talvesta. 

5. veisu. Irmossi 

"Sinun  tykösi,  oi Kristus,  /  joka verhoudut  valkeuteen  niin  kuin  viittaan,  / minä  aamusta  varhain 
kiiruhdan huutaen Sinulle: // Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias." 

Troparit 

Sinä,  autuas,  osoittauduit  taistelussasi  Kristuksen  kirkon  pylvääksi  ja  vahvistukseksi.  Varjele  se 
välitykselläsi iankaikkisesti horjumattomana ja vakaana. 

Veisuin  me  ylistämme  elämääsi,  vainojasi  ja  kestävyyttäsi,  jotka  soivat  Sinulle,  autuas  Simeon, 
autuaan lopun. 

Jumalallisen voitelun mirhan paimeneksi asettamana Sinä, autuas,  tulit uhratuksi  laumasi puolesta 
ikään kuin moitteeton oinas ja niin ilahdutit esikoisten kirkkoa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kunpa minä, uskollinen ylistäjäsi, saisin Sinut, Valtiatar, tuomiosta päästäjäkseni tuomion hetkellä 
ja pelastuisin minua odottavista kidutuksista.
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6. veisu. Irmossi 

"Oi Valtias  Kristus,  /  tyynnytä  sielua  hukuttavassa myrskyssä  riehuva  himojen meri  /  ja  johdata 
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Troparit 

Autuas Simeon, Sinä olit  täynnä  jumalallista  hyvää mieltä, kun sait miekan kautta autuaan  lopun 
sadan jumalallisen marttyyrin kanssa. 

Nuoret ja vanhat, munkit ja papit, käytyänne Kristuksen tähden läpi hyvän taiston te tulitte karitsain 
tavoin uhratuiksi. 

Elettyänne  autuaasti  te,  taistelijat,  saavutitte  totisesti  autuaan  lopun  Kristuksessa  iloiten  miekan 
surmaamina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, oi pyhä, koitti Luoja ja valisti tiedon jumalallisin sätein tietämättömyyden yössä olevat. 

Irmossi 

"Oi Valtias  Kristus,  /  tyynnytä  sielua  hukuttavassa myrskyssä  riehuva  himojen meri  /  ja  johdata 
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman  kuun  seitsemäntenätoista  päivänä  muistelemme  pyhää  pappismarttyyri  Simeonia,  Persian 
piispaan,  ja  hänen  kanssaan  pappi  Avdellasta,  Gotazatia,  Fusikia  ja  tuhatta  sataa  viittäkymmentä 
muuta. 

Säkeitä 

Tiesin Sinut, Simeon, suureksi piispaksi, mutta miekka osoitti Sinut mitä suurimmaksi taistelijaksi. 

Avdellas painui karhun hirveään suuhun välttäen kyltymättömän iilimadon, Saatanan, kidan. 

Saadessaan valita uhraamisen tai kuoleman, Gotazat valitsi kuoleman miekan mestaamana. 

Fusik sanoi: Nyljettäköön nahkani, joka on Saatanan neulojen kutoma vaate. 

Kolmipersoonaista olemusta kumartavien miesten kolme viisikymmenikköä mestattiin. 

Sinä, Paavali, sanoisit varmaan tuhannelle persialaisten miekan kaatamalle: Marttyyrien pilvi. 

Seitsemäntenätoista Simeonin kaula katkaistiin. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyria Adrianos Uutta. 

Säkeitä
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Jos tietäisit, kuka oli tulen keskellä, tietäisit kuka sanoi: Adrianos, ole kestävä. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Agapetosta, Rooman paavia. 

Säkeitä 

Mitä huudat kuollessasi? Vapahtaja, Sinua minä rakastan! Mutta Sinua, Agapetos, rakastettiin vielä 
enemmän. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi 

"Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukaisille, / jotka yksin 
äänin veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, Jumala." 

Troparit 

Sinä,  pyhittäjä,  tulit  tunnetuksi  tiedon  valkeutta  levittävänä  lamppuna  tietämättömyyden  yössä 
uinuville, ja taistellen ihmeellisesti Sinä hajotit tulenpalvojien pimeyden. 

Jumalassa  viisas  Simeon,  Sinä  osoittauduit  taistelijain  joukon  johtajaksi,  ja  päästessäsi  heidän 
kanssansa loppuun miekan kautta Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Kunnioittakaamme  marttyyrien  lukuisaa  joukkoa,  joka  on  muodostunut  eri  kaupunkien 
jumalallisista papeista ja jumalankantajamunkeista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  nuhteeton,  paranna minun  sydämeni  himot,  tyynnytä mieltäni  hämmentävä  myrsky  ja  pelasta 
minut huutaessani: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

8. veisu. Irmossi 

"Sinulle,  kaiken Luojalle,  /  nuorukaiset  pätsissä  kohottivat  yli maailman  sointuvan  kiitosvirren:  / 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Hengelliseksi  hiileksi  osoittautuneena  Sinä,  autuas  Simeon,  et  palvellut  tulta,  vaan  polttaen 
monijumalaisuuden karvaan aineen siirryit ansiosi mukaisesti laskemattomaan valkeuteen. 

Oi  Jumalassa  viisas Marttyyri, paranna meidän  heikkoutemme, karkota sydämestämme pimeys  ja 
osoita meidät osallisiksi iankaikkisesta elämästä välitykselläsi Herran edessä. 

Sinun taistosi, oi isä, vuodattavat meille sielun riemua ja karkottavat moninaisia himoja ja ruumiin 
sairauksia niistä, jotka uskolla lähestyvät arkkuasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Tulessa  kulumaton  pensas  ilmestyi  ennalta  ilmoittamaan  puhdasta  synnytystäsi,  oi  puhdas,  sillä 
vaikka otit sisimpääsi jumalallisen tulen, et palanut. Sen tähden me ylistämme Sinua veisuin. 

Irmossi 

"Sinulle,  kaiken Luojalle,  /  nuorukaiset  pätsissä  kohottivat  yli maailman  sointuvan  kiitosvirren:  / 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi 

"Riemuitse,  Jesaja,  /  sillä  Neitsyt  tuli  raskaaksi  ja  synnytti  Pojan  Immanuelin,  Jumalihmisen.  / 
Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Troparit 

Sinut,  viisas,  kannettiin  otollisena  suitsukkeena,  pyhitettynä  teuraana,  ihanana  lahjana, 
mirhavoiteena, uhrilahjana, tuoksuvana ruusuna ja marttyyrien riemuna kaikkeuden Kuninkaalle. 

Sinä,  piispa,  tulit  kaikkien  uskovaisten  tueksi,  kun  sinut  uhrattiin  oinaan  tavoin  ja  Sinä  siirryit 
hengelliseen valtakuntaan. Nyt Sinä seisot  iloiten kaikkien Kuninkaan  ja  Jumalan edessä säteillen 
jumalallista kunniaa. 

Marttyyrein  puhdas  joukko,  joka  julistit  jumalattomien  keskellä  Kristusta,  hävitti  vihamieleisten 
pahojen  henkien  paljouden  ja  tuli  enkeleitten  sotavoimiin  liitetyksi  jumalallisen  kunnian 
kaunistamana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan  pyhä  Äiti,  ainainen  Neitsyt,  valista  kirkkaalla  valkeudella  minun  mieleni,  joka  on 
tietämättömyyden  hirveän  pimeyden  vallassa,  niin  että  jumalallisesta  valistuneena  voisin  ylistää 
suuruuttasi. 

Irmossi 

"Riemuitse,  Jesaja,  /  sillä  Neitsyt  tuli  raskaaksi  ja  synnytti  Pojan  Immanuelin,  Jumalihmisen.  / 
Hänen nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Valovir relmä, päivän stikiira, 1. hetki, ja päätös. 
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