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Minea 
 

Syyskuun 1 
 

Indiktoksen, eli uuden vuoden alku, ja 
pyhittäjäisämme Simeon Stylitan, arkkimandriitan, muisto; ja 

Miasenoin ylen pyhän Jumalansynnyttäjän juhla; ja 
pyhän marttyyri Aeitalaksen; ja 

pyhien neljänkymmenen naisen ja heidän opettajansa, diakoni 
Ammunaksen; ja 

pyhien marttyyrien todellisten sisarusten Kallisten, Eyodoksen ja 
Hermogeneksen; ja 

Joosua Nuunin pojan muisto. 
Muistelemme myös suurta tulipaloa. 

 
 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 4.9.2011 
 
 
 
 
Ehtoopalvelus 
 
 
Avuksihuutostikiirat, uuden vuoden stikiirat, 1.säv. 
Opittuamme Kristuksen itse lausuman ja jumalallisesti opettaman rukouksen 
huutakaamme joka päivä Luojalle: Isä meidän, joka asut taivaissa, anna meille 
tarpeellinen leipämme äläkä ota lukuun rikkomuksiamme. 
  
Niin kuin Sinä kerran kaadoit erämaahan hebrealaisten ruumiit, kun he totisesti olivat 
tottelematta Sinua, kaikkien Valtiasta, hajota nytkin jumalattomien ja uskottomien 
agareenien luut psalmin mukaisesti tuonelan kuilun suulle, oi Kristus. 
  
Sinä, Kristus Jumala, joka kerran Siinain vuorella kirjoitit kivitaulut, otit nyt lihallisesti 
Nasaretin kaupungissa lukeaksesi profeetan kirjan, ja käärittyäsi sen kokoon Sinä opetit 
ihmisille, että Sinussa ovat kirjoitukset täyttyneet. 
  
Pyhittäjän stikiirat, 5.säv. 
Pyhittäjäisä, Sinä löysit hyvät portaat noustaksesi korkeuteen, niin kuin Elia tulisissa 
vaunuissa. Mutta kun hän ei jättänyt toisille nousua, niin Sinulla on pylvääsi kuolemasi 
jälkeenkin. Oi taivaallinen ihminen ja maanpäällinen enkeli, koko maailman uupumaton 
valistaja, pyhittäjä Simeon, rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 
  
Pyhittäjäisä, jos pylväs voisi puhua, ei se lakkaisi huutamasta kärsimyksiäsi, 
vaivannäköäsi ja valituksiasi. Se kesti ja kantoi Sinua ikään kuin kyynelilläsi kasteltu puu. 
Enkelit hämmästyivät, ihmiset ihmettelivät ja pahat henget kummastuivat kärsivällisyyttäsi. 
Oi pyhittäjä Simeon, rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 
  



 2 

Pyhittäjäisä, jumalallisen Hengen voimalla Sinä seurasit Valtiaasi esimerkkiä ja nousit 
pylväälle ikään kuin ristille. Hän pyyhki pois kaikkia vastaan tehdyn käsikirjoituksen, ja 
Sinä teit lopun himojen vallankumouksesta. Hän oli kuin karitsa, ja Sinä niin kuin 
teuraseläin, Hän ristillä ja Sinä pylväällä. Oi pyhittäjä Simeon, rukoile pelastusta meidän 
sieluillemme. 
  
Toisia pyhittäjän stikiiroita, 2.säv. 
Hyvästä juuresta kasvoi hyvä hedelmä, pienokaisesta asti pyhä Simeon, jonka ravintona 
maitoa enemmän oli armo. Kohotettuasi ruumiisi kivelle Sinä ylensit mielesi Jumalan tykö 
ja rakennuit hyveitten kautta ilmassa leijailevaksi asumukseksi. Jumalallisten voimien 
kanssa korkealla vaeltaen hän tuli Kristuksen, Jumalan ja meidän sielujemme Vapahtajan, 
asunnoksi. 
  
Pyhittäjäisä Simeon, Sinä autuas palvelija, Sinun muistosi ja sydämesi nöyryys pysyy 
ikuisesti. Vaikka Sinä, hyvä paimen, oletkin lähtenyt luotamme, et ole hengessä meistä 
luopunut. Rakkaudessa Sinä olet Jumalan edessä ja karkeloit enkelten kanssa taivaissa. 
Rukoile heidän kanssansa pelastusta meidän sieluillemme. 
  
Kyprianoksen runo 
Kunniakas isä, Sinun jäännöstesi astiasta kumpuaa parannuksia ja Sinun pyhä sielusi 
iloitsee ansionsa mukaisesti enkelten kanssa. Oi pyhittäjä, kun Sinulla on uskallus Herran 
edessä ja Sinä karkeloit ruumiittomien kanssa taivaissa, rukoile, että Hän pelastaisi 
meidän sielumme. 
  
Germanoksen runo 
Jumalankantaja, Sinä rakastit korkeinta viisautta ja maailman jättäen Sinä elit näkyväisen 
yläpuolella. Sinä osoittauduit Jumalan tahrattomaksi, jumalalliseksi kuvastimeksi. Aina 
valkeuteen yhtyneenä Sinä sait valkeuden ja selvästi autuaan lopun. Oi viisas Simeon, 
rukoile meidän sielujemme puolesta. 
  
Kunnia... 6.säv. Germanoksen runo 
Jumalallinen armo leijailee jäännöstesi astian yllä, oi pyhitetty Simeon. Sen tähden me 
riennämme kohti ihmeittesi mirhan tuoksua ja saamme ammentaa sairauksien 
parannusta. Oi pyhittäjäisä, rukoile Kristusta Jumalaa meidän sielujemme puolesta. 
  
Nyt... 6.säv. Byzantioksen runo 
Pyhän Hengen kanssa yhdessä oleva aluton Sana ja Poika, / kaikkien näkyväisten ja 
näkymättömäin Luoja ja Rakentaja, / siunaa alkavan vuoden kierto / ja varjele rauhallasi 
kaikkia oikeauskoisia kristittyjä Jumalansynnyttäjän ja pyhiesi esirukousten tähden. 
  
 
Profeetta Jesajan kirjasta (61:1-10): 
Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä Hän on voidellut minut julistamaan 
ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille 
vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän 
Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin 
murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen 
sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva 
"vanhurskauden tammet", "Herran istutus", Hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he 
rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he 
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uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. Vieraat ovat teidän 
laumojenne paimenina, muukalaiset teidän peltomiehinänne ja viinitarhureinanne. Mutta 
teitä kutsutaan Herran papeiksi, sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi; te saatte 
nauttia kansain rikkaudet ja periä heidän kunniansa. Häpeänne hyvitetään teille kaksin 
kerroin, ja pilkatut saavat riemuita osastansa. Niin he saavat kaksinkertaisen perinnön 
maassansa; heillä on oleva iankaikkinen ilo. Sillä minä, Herra, rakastan oikeutta, vihaan 
vääryyttä ja ryöstöä; ja minä annan heille palkan uskollisesti ja teen heidän kanssansa 
iankaikkisen liiton. Heidän siemenensä tulee tunnetuksi kansain keskuudessa ja heidän 
jälkeläisensä kansakuntien keskellä; kaikki, jotka näkevät heitä, tuntevat heidät Herran 
siunaamaksi siemeneksi. Minä iloitsen suuresti Herrassa. 
  
Kolmannesta Mooseksen kirjasta (26:3-12, 14-17, 19-20, 22, 33, 40-41): 
Herra puhui Israelin lapsille sanoen: "Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja 
noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, annan minä teille sateen ajallansa, niin että maa 
antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä. Ja puiminen kestää teillä 
viininkorjuuseen asti, ja viininkorjuu kestää kylvöön asti, ja teillä on kyllin leipää 
syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua maassanne. Ja minä annan rauhan teidän 
maallenne, ja te saatte levätä, kenenkään peljättämättä; ja minä hävitän pahat pedot 
teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne ylitse. Te ajatte pakoon vihollisenne, ja 
he kaatuvat miekkaan teidän edessänne. Viisi teistä ajaa pakoon sata, ja sata teistä ajaa 
pakoon kymmenentuhatta, ja teidän vihollisenne kaatuvat miekkaan teidän edessänne. Ja 
minä käännyn teidän puoleenne ja teen teidät hedelmällisiksi ja annan teidän lisääntyä ja 
pidän liittoni teidän kanssanne. Ja te saatte syödä vanhaa, viime vuoden satoa, ja te 
joudutte viemään vanhan pois uuden tieltä. Ja minä panen asumukseni teidän 
keskellenne enkä viero teitä. Ja minä vaellan teidän keskellänne ja olen teidän 
Jumalanne, ja te olette minun kansani. Mutta jos te ette kuule minua ettekä pidä kaikkia 
näitä käskyjä, vaan hylkäätte halpana minun ohjeeni ja teidän sielunne vieroo minun 
säädöksiäni, niin ettette pidä kaikkia minun käskyjäni, vaan rikotte minun liittoni, niin 
minäkin teen teille samoin ja rankaisen teitä hirmuisilla onnettomuuksilla, hivutustaudilla ja 
kuumeella, jotka sammuttavat teidän silmänne ja näännyttävät sielunne; ja te kylvätte 
siemenen turhaan, sillä teidän vihollisenne syövät sen. Ja minä käännän kasvoni teitä 
vastaan, ja teidän vihollisenne voittavat teidät; teidän vihamiehenne hallitsevat teitä, ja te 
pakenette, vaikka ei kukaan aja teitä takaa. Ja minä murran teidän ylpeän uhmanne; minä 
teen teidän taivaanne raudankovaksi ja maanne vasken kaltaiseksi. Ja teidän voimanne 
kuluu hukkaan, sillä teidän maanne ei anna satoansa eivätkä maan puut anna 
hedelmäänsä. Minä lähetän teidän sekaanne metsän pedot raatelemaan karjaanne, ja 
vähentämään teidän lukuanne, ja ajan teitä takaa paljastetulla miekalla, ja teidän maanne 
tulee autioksi ja kaupunkinne raunioiksi. Sillä he ovat käyneet minua vastaan, jonka 
tähden minäkin kävin heitä vastaan, sanoo Herra Jumala, Israelin Pyhä. 
  
Salomon viisauden kirjasta (4:7-15): 
Vanhurskas pääsee lepoon, vaikka hän varhainkin kuolee. Sillä kunnioitettu vanhuus ei 
ole sama kuin pitkä ikä, eikä sitä mitata vuosien luvulla, vaan ymmärtäväisyys on ihmisen 
oikea harmaapäisyys, ja nuhteeton elämä oikea vanhuus. Jumala rakasti häntä, koska 
hän oli Hänelle otollinen, ja hänet otettiin pois, koska hän eli syntisten joukossa. Hänet 
temmattiin täältä, ettei pahuus eksyttäisi hänen ymmärrystänsä, eikä vilppi johtaisi 
harhaan hänen sieluansa. Sillä pahuuden lumous saa unhottamaan hyvän, ja himon 
temmellys muuttaa viattoman mielen. Hän kypsyi varhain ja saavutti siten pitkän iän. Sillä 
hänen sielunsa oli Herralle otollinen, sentähden se riensi pois pahuuden keskeltä. Ihmiset 
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näkevät sen, mutta eivät ymmärrä, eivät myöskään ajattele sitä, että armo ja laupeus on 
Hänen valittujensa osa, ja että Hänen hurskaistansa pidetään huoli. 
  
 
Virrelmästikiirat, uuden vuoden stikiirat, 1.säv., munkki Johanneksen runo 
Vuoden alku on koittanut ja kutsuu ylistämään kilvoitelleita todellisia sisaruksia Kallistea, 
Eyodosta ja Hermogenestä, jotka sitä kirkastavat, enkelten vertaista Simeonia, Joosuaa, 
Nuunin poikaa, Efeson seitsenlukuisia nuorukaisia ja pyhien naisten nelikymmensoihtuista 
kuoroa. Osallisina heidän juhlastaan huutakaamme hartaasti, te juhlaa rakastavat: Herra, 
siunaa kättesi teot ja suo meidän menestyksellä päättää vuoden kierto. 
  
Liitelauselma: Jumala, hiljaisuudessa kiitetään Sinua Siionissa, ja Sinulle täytetään 
lupaus. 
  
Munkki Johanneksen runo, 1.säv. 
Oi Kristus, meidän Jumalamme, / Sinä, joka olet viisaudessasi saattanut kaiken 
olemattomuudesta olemiseen, / siunaa alkavan vuoden kierto / ja varjele kotimme kaikista 
vaaroista. / Ilahduta kansaasi kukistamalla voimallasi sen viholliset / ja 
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden suo maailmalle suuri laupeutesi. 
  
Liitelauselma: Salli meidän tulla ravituiksi Sinun huoneesi hyvyydellä, Sinun temppelisi 
pyhyydellä. 
  
Kyprianoksen runo 
Ihmeellinen olet Sinä, Jumala, ja ihmeellisiä ovat Sinun tekosi ja tutkimattomia Sinun tiesi. 
Sinä olet Jumalan Viisaus, täydellinen persoona ja voima, Hänen kanssansa yhtä aluton 
ja iankaikkinen teoissasi. Sen tähden Sinä tulit jumaluuden muuttumatta miestä 
tuntemattomasta Äidistä kaikkivoimallisessa vallassasi maailmaan etsien luotuasi, jonka 
olit ihanaksi tehnyt. Sinä, muuttumaton, hallitset rajat ja ajat meidän pelastukseksemme. 
Sen tähden me huudamme Sinulle: Oi hyvä Herra, kunnia olkoon Sinulle. 
  
Liitelauselma: Kaunista vuosi hyvyydelläsi, ja Sinun askeleesi tiukkuvat lihavuutta. 
  
Munkki Johanneksen runo 
Isän iankaikkinen Sana, joka olet viisaudessa kaiken luonut ja kaikkivoimallisella sanallasi 
saattanut koko luomakunnan olemiseen, siunaa hyvyytesi vuoden kierto ja kukista 
harhaopit Jumalansynnyttäjän tähden, oi hyvä ja ihmisiä rakastava. 
  
Kunnia... 5.säv. 
Pyhittäjäisä, Sinä löysit hyvät portaat noustaksesi korkeuteen, niin kuin Elia tulisissa 
vaunuissa. Mutta kun hän ei jättänyt toisille nousua, niin Sinulla on pylvääsi kuolemasi 
jälkeenkin. Oi taivaallinen ihminen ja maanpäällinen enkeli, koko maailman uupumaton 
valistaja, pyhittäjä Simeon, rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 
  
Nyt... 5.säv. Munkki Johanneksen runo 
Oi Kuningas, joka olet ja pysyt iankaikkisesti, ota vastaan pelastusta anovien syntisten 
rukous. Oi ihmisiä rakastava, anna maallesi menestystä ja suotuisia ilmoja. Taistele 
uskovien hallitsijaimme puolesta jumalattomia barbaareita vastaan, niin kuin kerran 
Daavidin puolesta, sillä he ovat tulleet Sinun majoihisi ja saastuttaneet pyhät paikkasi, oi 
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Vapahtaja. Kristus Jumala, anna heille voitto Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, 
sillä Sinä olet oikeauskoisten voitto ja kerskaus. 
 
 
 
 
 
 
Uuden vuoden tropari, 2.säv. 
Oi kaikkien luotujen Luoja, / Sinun vallassasi ovat aikakaudet ja aika. / Siunaa, oi Herra, 
hyvyydelläsi tämänkin vuoden kierto, / varjele rauhassa maatamme ja kansaamme / ja 
pelasta meidät Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. 
 
Kunnia... Pyhittäjän tropari, 1.säv. 
Sinä, oi pyhittäjä, tulit kärsivällisyyden pylvääksi, kun seurasit esi-isien esimerkkiä: Joobia 
kärsimyksissä ja Joosefia kiusauksissa, ja eläessäsi kuin ruumiiton, jollainen ruumiillisena 
olitkin. Pyhittäjäisämme Simeon, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän 
sielumme. 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 7.säv. 
Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttäjä Neitsyt, ihmissuvun satama ja puolustus! Sillä 
Sinusta tuli lihaksi maailman Lunastaja, sillä Sinä yksin olet Äiti ja Neitsyt, aina siunattu ja 
ylistetty. Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rauhan koko maailmalle. 
 
 
 
 
Aamupalvelus 
 
  
Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen uuden vuoden katismatropari, 8.säv. 
Ota nytkin vastaan palvelijaisi anomukset ja lunasta kaupunkisi kaikesta hädästä, Sinä 
joka taivaasta annat maan päällisille hedelmälliset säät ja sateet, sillä Sinun laupeutesi 
ilmenee kaikissa teoissasi. Jumala, siunaa sisään- ja uloskäyntimme, ohjaa kättemme työt 
ja lahjoita meille rikkomustemme päästö, sillä voimallisena Sinä olet saattanut kaiken 
olemattomuudesta olemiseen. 
Kunnia... nyt... Sama uudelleen 
 
Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen pyhittäjän katismatroparit, 5.säv. 
Autuas Isä, pidättyväisyys kaunisti Sinun elämääsi ja ruumiin kuoletettuasi Sinä teit lopun 
vihollisen hyökkäyksistä. Otollisena perillisenä Sinä siirryit Jumalan tykö iankaikkiseen 
elämään. Älä lakkaa rukoilemasta, että Hän armahtaisi meidän sielujamme. 
  
Kunnia... 4.säv. 
Sinä, Kalliste, kävit marttyyriuden tantereelle uskoen julistaen kahden veljesi kanssa 
Kristusta, meidän Jumalaamme, sillä rakkauden ravitsemana Sinä totisesti teit heidät 
Kristuksen Kirkon hengellisiksi astioiksi. Sen tähden Sinä, marttyyri, olet heidän kanssaan 
myös ylhäisessä elämässä. 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 
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Oi puhdas Valtiatar, ota pian vastaan meidän anomuksemme ja vie ne Poikasi ja Jumalan 
eteen! Hajota vaarat, jotka uhkaavat meitä, jotka riennämme tykösi, oi Neitsyt, ja tee 
tyhjiksi niiden väijytykset ja röyhkeys, jotka nyt ovat varustautuneet palvelijoitasi vastaan! 
  
Polyeleon jälkeen pyhien naisten katismatroparit, 1.säv. 
Uskon kautta teidät tarjottiin hengellisinä lampaina Karitsalle ja Paimenelle, kun te kävitte 
marttyyriuden kautta tienne loppuun uskon säilyttäen. Sen tähden me iloiten tänään 
kunnioitamme pyhää muistoanne, oi kiitettävät, ja ylistämme suuresti Kristusta. 
Kunnia... nyt... 4.säv. 
Uskoen me lankeamme Sinun eteesi, oi kaiken Valtias ja hyvyyden antaja, ja huudamme 
hartaasti: Oi hyvä Vapahtaja, suo oman laupeutesi taivuttamana ja Synnyttäjäsi ja 
kaikkien Sinua aina miellyttäneitten ihmisten rukouksien tähden meidän edeskantaa 
Sinulle otollinen vuosi, kun me kunnioitamme Sinua kahdessa olemuksessa ja uskoen 
Sinua ylistämme. 
  
 
4:nnen säv. ensimmäinen antifoni: 
Monet himot minua hamasta minun nuoruudestani ahdistavat, mutta Sinä itse puolestani 
seiso ja pelasta minut, Vapahtajani. 
Te, jotka Siionia vihaatte, teidät Herra saattaa häpeään. Niin kuin ruoho tulessa, niin tekin 
kuihdutte. 
  
Kunnia... 
Pyhä Henki tekee eläväksi jokaisen sielun ja puhtaudella hänet korottaa ja Kolminaisuus 
hänet kirkastaa pyhällä salaisuudella. 
  
Nyt... 
Pyhästä Hengestä kumpuavat armon virrat, jotka kasteellaan tekevät koko luomakunnan 
elämää tuottavaksi. 
  
 
Pyhittäjän evankeliumi 
  
 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. / Pyhittäjäsi rukouksien tähden, / 
Armollinen, puhdista meidät / monista synneistämme. 
  
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. / Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, / Armollinen, 
puhdista meidät / monista synneistämme. 
  
Armahda minua, Jumala, / Sinun suuresta armostasi, / pyyhi pois minun syntini / Sinun 
suuresta laupeudestasi. 
 
  
Stikiira, 2.säv. 
Isän iankaikkinen Sana, joka olet viisaudessa kaiken luonut ja kaikkivoimallisella sanallasi 
saattanut koko luomakunnan olemiseen, siunaa hyvyytesi vuoden kierto ja kukista 
harhaopit Jumalansynnyttäjän tähden, oi hyvä ja ihmisiä rakastava. 
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Kanonit 
 
Uuden vuoden kanoni. Munkki Johanneksen runo 
1. veisu. 1.säv. Irmossi 
"Veisatkaamme, kaikki kansat, voittoveisu Hänelle, / joka vapautti Israelin faraon 
katkerasta orjuudesta / ja ohjasi kansan kuivin jaloin läpi meren syvyyden, / sillä Hän on 
ylistetty." 
  
Troparit 
Veisatkaamme kaikki voittoveisu Kristukselle, aluttomasta Isästä Jumalasta syntyneelle 
persoonalliselle Sanalle, jonka kautta kaikki on saanut olemisen ja jossa kaikki 
lakkaamatta on, sillä Hän on ylistetty. 
  
Veisatkaamme kaikki voittoveisu Kristukselle, joka Isän suopeudesta ilmestyi Neitseestä 
ja saarnasi Herran otollisesta vuodesta meidän lunastukseksemme, sillä Hän on ylistetty. 
  
Tullessaan Nasaretiin lain Antaja opetti sapattipäivänä oman sanomattoman tulemisensa 
lakia hebrealaisille, sillä sen kautta Hän armollisena oli pelastava meidän sukukuntamme. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Kaikki uskovaiset, ylistäkäämme veisuin ylen ihmeellistä Neitsyttä, josta maailmalle koitti 
Kristus ja joka täytti kaiken iankaikkisen elämän ilolla, sillä hän on ylistetty. 
  
Pyhien naisten kanoni, jonka akrostikon on: Laulan vahvojen naismarttyyrien tuskista. 
 
1. veisu. 4.säv. Irmossi 
"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, / ja sanani tulvivat kuninkaallisen 
Äidin kunniaksi. / Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten / ja iloiten veisaan ylistystä hänen 
ihmeillensä" 
  
Troparit 
Voimallisesti te, marttyyrit, taistelitte vihollista vastaan, ensin kilvoitellen ja sitten vielä 
verenkin kautta taistellen. Sen tähden me uskoen kunnioitamme teidän muistoanne. 
  
Rakkaudesta Häneen, joka meidän tähtemme kärsi ristin ja kuoleman, pyhät naiset 
seurasivat Hänen jälkiään unohtaen lihan heikkouden. 
  
Uskon aseella te, puhtaat marttyyrit, hajotitte maahan kreikkalaisten uskomukset ja 
pahojen henkien rakennelmat, ja teidät vietiin taivaalliseen temppeliin elävinä aarteina. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinun kohdustasi koittaneen armon vahvistamat nuoret neidot kävivät läpi kidutusten 
aallokon ja seurasivat iloiten Sinua. 
  
Pyhittäjän kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta on: Ota 
vastaan hymni, oi autuas Simeon. Munkki Johanneksen runo 
 
1. veisu. 8.säv. Irmossi 
"Kaikki ihmiset, veisatkaamme voittoveisu Herralle, joka Punaisella merellä hukutti faraon, 
sillä Hän on ylistetty!" 
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Troparit 
Oi jumalankantaja Simeon, anna rukoustesi kautta minulle Jumalan opettaman tiedon 
valkeus, kun minä punon laholla kielelläni Sinulle laulun. 
  
Persialaiset, etiopialaiset, intialaiset, skyyttiläiset ja arabit tunsivat Sinun viisautesi, isä, ja 
ylistivät Kristusta, joka sai Sinun kauttasi kunnian. 
  
Niin kuin Jaakob, Daavid ja Mooses kohosit Sinäkin paimenten joukosta ja täytyit 
hengellisestä armosta. Sinä, autuas, osoittauduit hengellisten laumojen johtajaksi. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Iloitse, viaton, puhdas Jumalansynnyttäjä, joka sijoitit kohtuusi sijoittumattoman! Rukoile 
pelastusta ylistystäsi veisaaville. 
  
Katabasia 
"Mooses teki ristinmerkin, / kun hän löi sauvallaan suoraan ja jakoi kahtia Punaisenmeren 
jalan kulkevalle Israelille. / Sitten hän löi poikittain faraon sotavaunuja vastaan ja yhdisti 
jälleen meren vedet. / Näin hän piirsi ilmaan voittamattoman sota-aseen. / Sen tähden 
veisatkaamme Kristukselle, meidän Jumalallemme, / sillä Hänen kunniansa on suureksi 
tullut." 
 
  
3. veisu. Uuden vuoden kanoni, irmossi 
"Kristus, vahvista minut käskyjesi järkkymättömälle kalliolle / ja valista minua kasvojesi 
valkeudella, / sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, / oi ihmisiä rakastava." 
  
Troparit 
Oi kaikkivoimallinen ja hyvä, vahvista se hedelmällinen viinitarha, jonka oikea kätesi on 
rakkaudella istuttanut maan päälle, ja varjele Kirkkosi. 
  
Herra, suo meidän, kun me uskoen ylistämme Sinua, kaiken Jumalaa, elää tämä vuosi 
Jumalan mieleisissä, hengellisissä teoissa. 
  
Armollinen Kristus, tee tämä vuoden kierto minulle tyyneksi ja täytä minut niillä 
jumalallisilla sanoillasi, joita lausuit juutalaisille sapattina. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Me ylistämme Sinua aina, sillä yksin Sinä olet saanut kohtuusi yliluonnollisesti yli-
inhimillisen armon, siellä muuttumatta asuneen Kristuksen, meidän Jumalamme. 
 
Pyhien naisten kanoni, irmossi 
"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. / Sen 
tähden on sydämeni vahvistunut Herrassa." 
  
Troparit 
Suuren voiman vahvistamina te taistelitte vastustajien voimaa vastaan. Sen tähden teidät 
on seppelöity voittajina Kristuksen edessä. 
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Kristuksen jumalallinen voima osoitti petojen kidat toimettomiksi, ja te, jumalankantajat, 
pelastuitte vahingoittumattomina ylistämään Jumalaa. 
  
Pyrkiessänne kohti Jumalaa te, voittajat, jumaloiduitte, torjuitte monijumalisuuden talven ja 
saavutitte ylhäisen kunnian suven. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Tietomme mukaisesti me hartaasti julistamme, että Sinä, moitteeton, olet totinen Jumalan 
Äiti, sillä Sinun kauttasi näki Luoja hyväksi tulla seuraamme. 
 
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Herra, istuta Sinun pelkosi palvelijasi sydämeen / ja vahvista meitä, / jotka totuudessa 
huudamme Sinua avuksi." 
  
Troparit 
Kerkeästi paeten henkien usvaista raivoa Sinä, Simeon, hankit pelastavan asunnon, josta 
sait iäisen elämän hedelmän. 
  
Sinä, autuas, alistit iloiten kuulosi tottelemaan autuaaksi tekevää Valtiasta, ja saavutit 
autuaan elämän. 
  
Saatuasi sanan siemenen Sinä kyyneltesi vedellä kastellen kasvatit sydämesi 
kynnöksessä Kristukselle runsaan sadon. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi Jumalan Morsian, sanomattomasti sikisi Sinussa Vapahtaja ja Herra, joka lunastaa 
hirveyksistä meidät, jotka totuudellisesti kutsumme Sinua avuksemme. 
  
Katabasia 
"Aaronin sauva oli salaisuuden tunnusmerkkinä, / sillä se kukoistamisellaan osoitti oikean 
papin. / Niin myös Kirkossa, joka ennen oli hedelmätön, / kukoistaa nyt ristinpuu sille 
voimana ja vahvistuksena." 
  
 
Pyhittäjän katismatropari, 8.säv. 
Uskon poltteessa Sinä, viisas Isä, ylenkatsoit kaiken ajallisen ja seurasit Kristusta. 
Hengen voimalla Sinä, pyhittäjä, näännytit pidättyväisyydessä ruumiisi ja pidit aina 
taivasten kunnian silmiesi edessä. Niin Sinä, pyhä Simeon, löysitkin haluusi sopivan 
pylvään portaiksi, jotka johtavat jumalalliseen kohoamiseen. Rukoile Kristusta Jumalaa, 
että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, kun me vietämme pyhää muistoasi. 
  
Kunnia... Pyhien naisten tropari, 1.säv. 
Uskon kautta teidät tarjottiin hengellisinä lampaina Karitsalle ja Paimenelle, kun te kävitte 
marttyyriuden kautta tienne loppuun uskon säilyttäen. Sen tähden me iloiten tänään 
kunnioitamme pyhää muistoanne, oi kiitettävät, ja ylistämme suuresti Kristusta. 
  
Nyt... Uuden vuoden tropari, 4.säv. 
Uskoen me lankeamme Sinun eteesi, oi kaiken Valtias ja hyvyyden antaja, ja huudamme 
hartaasti: Oi hyvä Vapahtaja, suo oman laupeutesi taivuttamana ja Synnyttäjäsi ja 
kaikkien Sinua aina miellyttäneitten ihmisten rukouksien tähden meidän edeskantaa 
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Sinulle otollinen vuosi, kun me kunnioitamme Sinua kahdessa olemuksessa ja uskoen 
Sinua ylistämme. 
 
  
4. veisu. Uuden vuoden kanoni, irmossi 
"Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, minä olen käsittänyt Sinun taloudenhoitosi, ja pelvolla 
ylistänyt Sinua!"  
  
 
Troparit 
Vapahtaja, kansasi tuo Sinulle vuoden esikoisuhrin ja ylistää Sinua enkelten veisuin. 
  
Oi ihmisiä rakastava Kristus, suo meidän käydä Sinulle otollisesti loppuun tämä alkanut 
vuosi. 
  
Oi ainoa kaikkivoimallinen Herra, lahjoita maailmalle tyynesti vierivät vuodet. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Ylistäkäämme kaikki Jumalansynnyttäjää, meidän sielujemme satamaa ja vakaata toivoa. 
  
Pyhien naisten kanoni, irmossi 
"Jumalallinen Jeesus, / joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, / puhtaan käden 
kannattamana nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: / Kunnia olkoon 
Sinun voimallesi, oi Kristus!" 
  
Troparit 
Kärsittyänne kidutuksia, monenlaista ruumiin silpomista, jäsenten murskaamista ja 
polttamista te, ylistettävät, saitte periä taivaalliset asunnot ja nauttia elämän puusta. 
  
Taivasten voimat ihmettelivät autuaitten neitojen kilvoitusta, kun he naisen ruumiissa 
naisesta Syntyneen voiman vahvistamina voittivat vihollisen. 
  
Hyläten maailman koko turhuuden te liityitte koko sielullanne yksin Jumalaan. Sen tähden 
te, Kristuksen morsiamet, kestittekin kärsivällisinä kilvoituksen ja taistelun tuskat. 
  
Kantaen ristin voimallista asetta te asetuitte vihollisjoukkoja vastaan, ja saitte voiton 
Kristuksen kanssa, joka voitti maailman Jumaluuden voimalla. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Profeetan muinaisten sanojen mukaisesti laskeutui Herra Sinun kohtuusi niin kuin kaste 
villoihin, oi nuhteeton. Hänet Sinä synnytit kahdessa olemuksessa ja Hänelle me 
huudamme: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Kristus! 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi / ja ylistän 
jumaluuttasi." 
  
Troparit 
Kun Sinä, autuas, laskit kilvoituksesi perustuksen hiekan sijasta syvään vaivannäköön, 
Sinä rakensit hyveitten järkkymättömän linnan. 
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Käyttäen karkeaa mittanuoraa Sinä, pyhittäjä, alistit ruumiisi Hengen pelkoon ja saavutit 
jumalallisen perinnön osuuden. 
  
Autuas isä, Sinä hukutit ruumiin salaiset himot, sillä saastan keskellä asuessasi madotkin 
pelkäsivät Sinua. 
  
Ottaen esimerkiksesi Hänet, joka vapaaehtoisen kärsimyksensä jälkeen oli elävöittävä 
kuollut, Sinä antauduit elämään pimeään kaivoon ikään kuin hautaan. 
Jumalansynnyttäjälle 
Puhdas Maria, rukoile aina Jumalaa, jonka synnytit, että Hän antaisi palvelijoillesi 
rikkomukset anteeksi. 
  
Katabasia 
"Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi / ja ylistän 
jumaluuttasi." 
  
 
5. veisu. Uuden vuoden kanoni, irmossi 
"Yöstä aamuun kiiruhtaen me veisaamme ylistystäsi, Kristus, joka olet Isän kanssa yhtä 
aluton ja meidän sielujemme pelastaja. Oi ihmisiä rakastava, anna maailmalle rauha!" 
  
Troparit 
Kristus, Sinä täytät kaikkeuden hyvyydelläsi. Anna palvelijoillesi siunaustesi kruunaama 
suotuisa ja menestyksekäs vuoden kierto. 
  
Sana, me tunnemme Sinut Isän kanssa yhtä iankaikkiseksi. Osoita vuoden vaihtuminen 
meille muutokseksi parempaan, rauhaisaan tilaan. 
  
Sinä olet Isän kanssa yhtä aluton, aikojen tuolla puolen. Sinä tulit maan päälle julistamaan 
vangituille kevennystä ja sokeille näkemistä Isän tyköä. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinuun, puhdas Jumalansynnyttäjä, me panemme toivomme ja luottamuksemme. Oi 
Neitsyt, tee Hänet, jonka synnytit, meille suopeaksi. 
  
Pyhien naisten kanoni, irmossi 
"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, / mutta me valvomme yöstä 
lähtien ja veisuin ylistämme Sinua, / oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, / jumaluuden 
loiste Isän kunniassa." 
  
Troparit 
Oi marttyyrit, niin kuin viattomat lampaat, niin kuin otolliset uhrit teidät kannettiin totiselle 
Karitsalle ja Paimenelle kokonaisuhreiksi ja otollisiksi polttouhreiksi. 
  
Oi marttyyrit, kun esikuvananne olivat vapaaehtoiset risti, kuolema ja kärsimykset, te 
ruumiillisesti kuoletettuinakin elitte sielussanne voittaen kuolettavan kuoleman voiman. 
  
Yksimielisinä monissa ruumiissa, moninaisin kidutuksin raastettuina ja tulessa poltettuina 
mieleltään jumalalliset naiset tunnustivat yhden Herran Jeesuksen. 
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Jumalansynnyttäjälle 
Sinä, ainoa nuhteeton, synnytit ohjaavan Jumalan, joka hyvyydessään yhdisti ennen 
erillään olleet. Nosta ylös minutkin, joka olen langennut kiusausten kuoppaan, ja ohjaa 
minua. 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Herra, valista meidät käskyilläsi / ja anna meille rauha korkealla käsivarrellasi, / oi ihmisiä 
rakastava." 
Troparit 
Kristus osoitti Sinut, Simeon, uudeksi Danieliksi, sillä petojen luolasta Hän ilmestymisensä 
kautta nosti Sinut vahingoittumattomana. 
  
Antautuen kokonaan Herralle Sinä taistelit sadetta, kylmää ja hellettä vastaan 
menestyksekkäästi. 
  
Pyhittäjä, Sinä osoittauduit uudeksi Moosekseksi ja Eliaksi, kun koko elämäsi ajan vaelsit 
syöden kerran neljässäkymmenessä päivässä. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi aviota tuntematon puhdas Maria, rukoile aina Poikaasi ja Jumalaamme, että Hän 
lähettäisi meille uskovaisille armonsa. 
  
Katabasia 
"Oi sinä autuas puu, / johon oli naulittu Kristus, Kuningas ja Herra! / Sinuun kukistui se, 
joka oli puun kautta vietellyt Eevan mutta joka itse pettyi, / silloin kun oli ruumiillisesti 
ristiinnaulittu Jumala, / joka antaa sieluillemme rauhan." 
  
 
6. veisu. Uuden vuoden kanoni, irmossi 
"Oi ihmisiä rakastava, / minä rukoilen Sinua, / joka pelastit profeetan meripedon vatsasta: / 
Nosta minutkin rikkomusteni syvyydestä!" 
  
Troparit 
Valtias, suo meidän vuotta alkaessamme alkaa myös Sinulle mieluisa elämä. 
  
Laupias Vapahtaja, osoita meidät, jotka veisaamme ylistystäsi, lakisi osallisuudessa 
täysiksi Hengen päivistä. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Me rukoilemme Sinua, joka synnytit Kristuksen, meidän Jumalamme: Päästä kaikesta 
uhasta meidät, jotka turvaamme Sinuun. 
  
Pyhien naisten kanoni, irmossi 
"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili 
meripedon vatsassa ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, / oi Jeesus, voimien 
Kuningas!" 
  
Troparit 
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Nähdessään naisten jalkojen musertamana ja maahan polkemana sen, joka kavalasti 
kerran karkotti hänet paratiisista, esiäiti riemuitsee jumalallisesti. 
  
Kun te auliisti yhdistitte kilvoitukseen taistelun, te olette nyt yhdistyneet turmeluksetta 
sielujen Ylkään ja asutte riemuitsevin sieluin jumalallisessa häämajassa. 
  
Kidutusten kiivaana kohoava aallokko ei voinut upottaa marttyyrien lauttaa, vaan väkevän 
käden ohjaamina he ovat saavuttaneet jumalallisen sataman. 
  
 
Jumalansynnyttäjälle 
Nähdessäsi sanojesi toteutumisen ylistä sitäkin enemmän Häntä, joka on tehnyt Sinulle 
suuria, oi Jumalanäiti, sillä katso, totisesti kaikki sukupolvet ylistävät Sinua autuaaksi. 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Anna minulle säteilevä vaate, / Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, / ylen 
armollinen Kristus, meidän Jumalamme." 
  
Troparit 
Kristus teki Sinut, autuas, suurten ihmeitten tekijäksi ja osoitti Sinut jumalallisen voiman 
asumukseksi. 
  
Simeon, Sinä nostit ruumiisi pylväälle ikään kuin ristille. Sen tähden Sinä olet saanut 
kunnian Kristuksen kanssa, joka tuli Sinun tähtesi puulle ylennetyksi. 
  
Autuas Simeon, Sinä löysit ylhäisen vaelluksen. Kohota taivaalliseen korkeuteen 
meidätkin, jotka uskoen veisaamme ylistystäsi. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi Jumalansynnyttäjä, me uskovaiset julistamme, että Sinä olet Jumalan temppeli, arkki, 
elävä häämaja ja taivaallinen portti. 
  
Katabasia 
"Joona ojensi meripedon vatsassa ristin muotoisesti kätensä / ja kuvasi sillä selvästi 
Kristuksen pelastavaisia kärsimyksiä. / Hänen tulonsa ulos meripedon vatsasta 
kolmantena päivänä / kuvasi ennalta ristiinnaulitun Kristuksen Jumalan yliluonnollista 
ylösnousemusta, / sillä noustuaan kuolleista kolmantena päivänä / Kristus valisti koko 
maailman." 
 
  
Uuden vuoden kontakki, 3.säv. 
Konstantinopolin ainamuistettavan patriarkan Kyrillos VI:n runo vuodelta 1813 
Sinä olet sanomattomassa viisaudessa luonut kaiken ja säätänyt ajat omalla vallallasi. 
Anna voitto Kristusta rakastavalle kansallesi. Siunaa vuoden alku ja loppu ja ohjaa meidän 
työmme jumalallisen tahtosi mukaisesti. 
  
Pyhittäjän kontakki, 2.säv. 
Alhaisiin liittyneenä Sinä, pyhittäjä, tavoittelit ylhäistä, Sinä teit pylvään tulisiksi vaunuiksi 
ja tulit niin enkelten seuralaiseksi. Nyt Sinä lakkaamatta rukoilet heidän kanssaan 
Kristusta Jumalaa kaikkien meidän puolestamme. 
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Iikossi 
Mikä ihmiskieli voisi yltää ylistämään ja kertomaan Simeonin moitteettomasta elämästä? 
Jumalan viisaudessa minä kuitenkin ylistän sankarin urotekoja ja taisteluita, sillä hän 
ilmestyi maan päälle valistajaksi kaikille ihmisille ja kärsivällisyyden kautta loistaa nyt 
kirkkaasti enkelten kuorossa. Heidän kanssaan hän lakkaamatta veisaa Kristukselle eikä 
lakkaa rukoilemasta kaikkien meidän puolestamme. 
 
  
 
Synaksarion 
  
Syyskuussa on 30 päivää. Päivässä on 12 ja yössä 12 tuntia. 
Saman kuun 1:senä päivänä, indiktoksen eli uuden vuoden alku. 
Säkeitä 
Oi Sinä Vanha ja ihmisten tähden Uusi, siunaa meille uuden vuoden indiktos. 
  
Samana päivänä muistelemme Pyhän Jumalansynnyttäjän tekemää ihmettä Miasenoin 
luostarissa, sekä suurta tulipaloa. 
Säkeitä 
Omasta voimastaan nousee outo saalis järven syvyydestä, Neitseen kallis ikoni. 
  
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Simeon Styliittaa. 
Säkeitä 
Jättäessään paikkansa pylvään päällä Simeon sai sijan Jumalan Sanan luota. Syyskuun 
ensimmäisenä kuoli korkeuksien astuja Simeon. 
  
Samana päivänä muistelemme pyhittäjä Simeonin äitiä, pyhittäjä Marttaa; ja pyhittäjä 
Eyanthiaa; ja Joosua Nuunin pojan kuolemaa. 
Säkeitä 
Kerran Martta otti Kristuksen vieraakseen maan päällä, mutta Kristus pitää vieraanaan 
Sinua, Martta, taivaassa. 
Jätettyään auringon, jonka kerran pysäytti juoksustaan, Joosua nyt näkee kunnian 
Auringon. 
  
Samana päivänä muistelemme pyhiä neljääkymmentä naista, marttyyrejä, neitseitä ja 
kilvoittelijoita, sekä heidän opettajaansa diakoni Ammounia. 
Säkeitä 
Tuli ja miekka antoivat kahdesti kahdellekymmenelle neitseelle Jumalan Pojan yljäksi. 
Saatuaan tulisen kypärän Ammoun jätti iloiten lihavaatteensa. 
  
Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä, todellisia sisaruksia Eyodosta, Kallistea 
ja Hermogenestä. 
Säkeitä 
Kalliste sai todella ihanan lopun, kun hänet surmattiin kahden veljensä kanssa. 
Nyupoliksen vuorella kilvoitellut pyhittäjä Meletios Uusi nukkui rauhassa. 
Pyhä uusmarttyyri Angeles, joka taisteli Konstantinopolissa vuonna 1680, surmattiin 
miekalla. 
 
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Uuden vuoden kanoni, irmossi 
"Hurskauteen kasvatetut nuorukaiset ylenkatsoivat jumalattoman käskyä / eivätkä tulen 
uhkaavaa vaaraa pelästyneet, / vaan liekkien keskellä veisasivat: / Kiitetty olet Sinä, 
isiemme Jumala." 
  
 
 
 
Troparit 
Vuoden alkaessamme me, oikeauskoiset ihmiset, aloitamme veisuunkin Kuninkaallemme 
Kristukselle, ja hartaasti ylistämme Hänen ääretöntä valtakuntaansa: Kiitetty olet Sinä, 
isiemme Jumala. 
  
Kristus Herra, Sinä joka olet ennen aikoja, ajassa ja ajan jälkeenkin, Sinä hyvyyden lähde, 
täytä tämä vuosi hyvillä lahjoillasi. Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi valtias Kristus, me Sinun palvelijasi tuomme eteesi esirukoilijana puhtaan Äitisi. Oi 
hyvä, pelasta kaikista vaaroista kansasi, joka veisaa: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 
  
Pyhien naisten kanoni, irmossi 
"Vanhurskaiden henget iloiten huusivat: / Nyt on maailmalle uusi liitto säädetty / ja ihmiset 
uudistetaan / jumalallisen veren vihmomisella." 
  
Troparit 
Kuinka ihmeellinen olikaan mielenlaatusi, oi jumalankantaja Ammoun, sillä neitseitten 
kuoroa johtaessasi Sinä et pelännyt kidutuksia, vaan saavutit heidän kanssaan 
täydellisyyden jumalallisen kunnian diakonina ja salaisuuden palvelijana. 
  
Neitseitten viisaana opastajana Sinä voitelit miehuullisin sanoin marttyyrit katsomaan 
yksin Ylkään ja kestämään lihan tuskat huutaen: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 
  
Urheat naiset huusivat kilpakentällä: Neidot, älkäämme luopuko, sillä katso, kilpakenttä on 
avoinna! Seiskäämme miehuullisesti! Kristus tarjoaa seppeleitä, älkäämme säälikö 
ruumistamme! 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Siunattu on siunatun kohtusi hedelmä, jota taivasten voimat ja ihmisten joukot ylistävät, 
sillä Hän on lunastanut meidät vanhasta kirouksesta, oi siunattu Neitsyt. 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Jumalaa kunnioittavat nuorukaiset eivät kumartaneet kultaista kuvaa Babylonissa, vaan 
vilpoisina pätsin tulen keskellä he veisasivat veisun lausuen: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala!" 
  
Troparit 
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Sinä vapautit varattomat helteestä ja aukaisit heille sateen portit, rukouksillasi Sinä 
pysäytit järkkyvän maan ja opetit ihmiset huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 
  
Ikään kuin kirkon suuri valaisin ja kirkasvaloinen aurinko Sinä, Simeon, levitit kaikkialle 
valistavat säteesi ja opetit ihmiset huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 
  
Sinä, Kristuksen palvelija, kokosit kilvoituksesi tarhaan kaikkialta vetenä virranneitten 
ihmisten meren ja opetit heidät huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 
  
Vanhuksen käsivarsilla kerran levännyt Kristus lepäsi näkymättömässä voimassaan Sinun 
sydämesi tauluilla, oi pyhittäjä Simeon, Sen tähden Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinusta, puhdas Neitsyt, sopi siemenettä lihaan tulleen syntyä, sillä Sinä, puhdas, kasvatit 
kaikkein korkeimman, jolle me veisuin huudamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 
  
Katabasia 
"Jumalattoman hirmuvaltiaan mieletön käsky / täynnä uhkausta ja inhottavaa 
jumalanpilkkaa, / hämmästytti ihmisiä, mutta ei petomainen viha eikä hukuttava tuli 
pelästyttäneet kolmea nuorukaista, / vaan liekkien keskellä, joita vastaan puhalsi kasteen 
tuova Henki, he veisasivat: / Siunattu olet Sinä, suuresti ylistetty isiemme ja meidän 
Jumalamme!"  
  
 
8. veisu. Uuden vuoden kanoni, irmossi 
"Veisuin ylistäkää Herraa, joka pelasti pätsistä ylistystä veisaavat nuorukaiset ja muutti 
pauhaavat liekit vilpoisuudeksi, ja korottakaa Häntä kaikkina aikoina!" 
  
Troparit 
Puhdas Kirkko kantaa Sinulle, pelastuksen alkajalle Kristukselle, vuoden esikoisuhrin 
huutaen: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Kristusta iankaikkisesti. 
  
Luojaa, joka on viisaasti saattanut kaiken olemattomuudesta olemiseen ja ohjaa ajan 
kulun tahtonsa mukaisesti, veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti. 
  
Me veisaamme Jumalalle, joka kaiken toimittaa ja sovittaa ajat ihmisten moninaisiin 
tarpeisiin: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Häntä iankaikkisesti. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Vuosien vieriessä ja vaihtuessa kaikki me oikeauskoiset ihmiset ylistämme Sinua, 
Jumalanäiti, puhdas Neitsyt, veisuin Jumalansynnyttäjäksi ja kaikkien pelastukseksi. 
  
Pyhien naisten kanoni, irmossi 
"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin tosin 
kuvauksellinen / mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: / 
Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa / ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina 
aikoina." 
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Troparit 
Marttyyreina te pukeuduitte verestänne kirkkaisiin ja loistaviin vaatteisiin ja riisuitte totisesti 
synneissä turmeltuneen ihmisen veisaten: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja 
korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
  
Hengellisen Auringon jumalallisen kirkkauden runsaassa valossa loistaen marttyyrit 
riensivät läpi jumalankieltämisen yön ja veisasivat yksimielisin sieluin: Herran luodut, 
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
  
Teidät, oi marttyyrit, kannettiin Luojalle ikään kuin karitsoina, tahrattomina lampaina, 
jumalallisina kyyhkysinä, vapaaehtoisina uhreina, moitteettomina uhrilahjoina, ja te 
veisasitte yhteen ääneen: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
  
Lakia rikkovien hirmuvaltiaitten käskystä te kärsitte epäoikeudenmukaisen kuoleman, 
teidän jäsenenne katkaistiin ja murskattiin sauvoin, armotta teitä lyötiin ja hakattiin 
miekoin. Sen tähden te saittekin periä iloiten kuolemattomuuden runsaan palkinnon. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Puhdas Jumalan Morsian, Sinä ainoa aviota tuntematon, Sinun perässäsi kiiruhtivat naiset 
tuntien suloisten mirhavoiteiden tuoksun, ja nyt he totisesti hallitsevat Sinun kohdustasi 
loistaneen ainosyntyisen Pojan ja Sinun kanssasi veisuin ylistäen Kristusta iankaikkisesti. 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Pyhällä vuorella kirkastunutta / ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen 
salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää / ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina 
aikoina." 
  
Troparit 
Jätettyäsi kaiken vaivannäön Sinä säälit äitisi heikkoutta ja ilmestyit kuolemasi jälkeen 
ikään kuin elävänä huutaen: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa 
iankaikkisesti. 
  
Sinä, oi pyhitetty, vahvistit halvaantuneen neidon ja käskit heimopäällikön kantaa 
harteillaan vuodetta veisuin ylistäen ja korkeasti kunnioittaen Herraa kaikkina aikoina. 
  
Hän, joka kärsimysten kautta kirkasti Jobin, muutti haavaisena märkivän lihasi 
kallisarvoiseksi helmeksi ja antoi Sinulle, Kristuksen palvelija Simeon, kunnian kaikkina 
aikoina. 
  
Oi Herra, Simeonin rukousten kautta Sinä kutsuit riettaan rosvopäällikön niin kuin kerran 
puulla ryövärin. Sen tähden me veisuin ylistämme ja korkeasti kunnioitamme Sinua 
kaikkina aikoina. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinä sait kuulla enkelin kautta: Iloitse! Sinä synnytit kunnian Herran ja Sinusta koitti 
maailmalle valkeus. Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, me kaikki veisuin ylistämme ja 
kunnioitamme. 
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Katabasia 
 "Kiittäkää, te kolminaisuuslukuiset nuorukaiset, Jumalaa, Isää Luojaa. / 
Veisatkaa kiitosta Sanalle, / joka tuli alas ja muutti tulen kasteeksi, / ja kaikkein pyhintä 
Henkeä, / joka antaa kaikille elämän, ylistäkää iankaikkisesti." 
  
 
9. veisu. Uuden vuoden kanoni, irmossi 
"Sinun puhtaan synnyttämisesi ennuskuvaksi näyttäytyi orjantappurapensas, / ilmiliekissä 
palava, mutta tulessa kulumaton. / Ja nyt me rukoilemme Sinua: / Sammuta meitä vastaan 
raivoava kiusausten pätsi, / että me Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, / lakkaamatta 
ylistäisimme." 
  
Troparit 
Oi Jumalan Sana ja Voima, totinen persoonallinen Viisaus, joka viisaasti ohjaat ja kaitset 
kaiken, suo palvelijoillesi nyt koittaneen ajan kulua tyynessä tilassa. 
  
Aikakausien luojana ja hallitsijana Sinä, kolmipersoonainen ja jakamaton yksi Jumala, olet 
ainoa iankaikkinen. Anna puhtaan Jumalanäidin rukousten tähden voitto perintöosallesi. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinä kaiken Vapahtaja ja ohjaaja, luoja ja luomakunnan Kaikkivaltias, lahjoita Sinut kivutta 
synnyttäneen rukousten kautta rauha maailmallesi ja säilytä kirkkosi alati juonitteluilta. 
  
Pyhien naisten kanoni, irmossi 
"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, / mutta Sinä, 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. / Sen tähden me 
Sinua ylistämme." 
  
Troparit 
Autuaat naiset vuodattavat parannusvirtoja tarvitsevaisille ikään kuin lähteestä, he tekevät 
lopun sairauksien tuhoista ja karkottavat himojen paahteen niiden sydämestä, jotka 
Jumalaa rakastaen ammentavat jumalallisten tekojen hedelmän kasvattamiseksi. 
  
Jumalallinen diakoni Ammoun sekä Kelsina ja heidän lisäksensä neljäkymmentä 
jumalassa viisasta naista taistelivat lain mukaisesti ja saivat seppeleen. Nyt he karkeloivat 
enkelten kanssa ja velvollisuutemme mukaisesti me ylistämme heitä autuaiksi. 
  
Käytyänne vahvoina vihollisia vastaan teidät ylennettiin, te tulitte enkelten kaltaisiksi ja nyt 
te nautitte esteettä paratiisissa elämän puusta, oi Jumalan morsiamet. Rukoillessanne 
maailman puolesta te olette saavuttaneet hyvyyden lähteen. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Nuhteeton Neitsyt, Sinä osoittauduit ymmärryksen ylittävän paremman viisauden tilaksi, 
eläväksi valtaistuimeksi ja portiksi. Sen tähden neitseet rakastivat Sinua 
kuningattarenaan, oi Neitsyt, ja kulkivat Sinun perässäsi, oi Jumalan lapsukainen. 
  
Pyhittäjän kanoni, irmossi 
"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua / ainaisesta 
Neitseestä meidän, uskovaisten, / pelastukseksi syntynyttä Poikaa / me kiitosvirsin 
herkeämättä ylistämme." 
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Troparit 
Kun Sinä, jumalankantaja Simeon, hallitsit himot kärsivällisyyden avulla, Kristus otti Sinut 
kantamaan kanssansa valtikkaa. Sen tähden me veisuin Sinua ylistämme. 
  
Saatuasi parannuksen armolahjan Sinä, jumalankantaja Simeon, jaat parannusta Hengen 
loputtomista aarteista meille, jotka vietämme muistojuhlaasi. 
 
Pyhittäjä, Sinä nousit taivaaseen vievää hyveen tietä, Sinä kilvoittelit ilmassa ja kohosit 
taivaan asuntoihin. Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit tulessa palavaksi mutta liekeissä kulumattomaksi pensaaksi, 
kun Jumala, maailman Vapahtaja sikisi siemenettä kohdussasi. Häntä me lakkaamatta 
suuresti ylistämme. 
  
Katabasia 
"Oi Jumalansynnyttäjä, / Sinä salaisuuden paratiisi, / olet neitseellisestä maasta 
kasvattanut Kristuksen, / joka on maan päälle istuttanut eläväksi tekevän ristinpuun. / Sen 
tähden me kumarramme ja kunnioitamme Herran pyhää ristiä sitä nyt ylennettäessä / ja 
Sinua ylistämme." 
  
Toinen 
"Nyt on ristillä kukistettu kuolema, / joka kielletystä puusta syömisen tähden kohtasi 
sukukuntaamme, / sillä esiäidille annettu kaikkia koskeva kirous on poistettu puhtaan 
Jumalanäidin vesassa. / Sen tähden kaikki taivasten voimat Neitsyttä autuaaksi ylistävät." 
  
 
Uuden vuoden eksapostilario, 2.säv. 
Sinä jumalien Jumala ja Herra, kolmipersoonainen, lähestymätön, iankaikkinen, luomaton 
luonto, kaikkien Luoja ja Kaikkivaltias, Sinun eteesi me kaikki lankeamme ja Sinua me 
rukoilemme: Siunaa, oi hyvä, tämä vuosi, ja varjele, oi armollinen, hallitsijamme ja koko 
kansasi rauhassa. 
  
Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 
Ikään kuin valaisin Sinun valoisa elämäsi, oi pyhittäjä, on ihmeittesi sätein valistanut koko 
maailman. Autuas isä Simeon, pylvään kautta Sinä nousit ikään kuin portaita Jumalan 
tykö, sinne missä on totisesti kaiken halatun huippu, ja rukoilet nyt meidän puolestamme, 
jotka Sinua kunnioitamme. 
  
Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 
Me pyydämme, oi armollinen, Sinä koko luomakunnan Luoja ja Ohjaaja, joka olet omalla 
vallallasi säätänyt aikakaudet ja ajat, kruunaa vuoden kierto hyvyytesi siunauksella ja 
varjele kansasi rauhassa ja vapaana kaikelta vahingolta Sinun synnyttäjäsi ja jumalallisten 
enkelten esirukousten tähden. 
 
 
Kiitosstikiirat, 3.säv. Munkki Johanneksen runo 
Oi ikiaikainen Isän Sana, joka olet Jumalan muodossa, Sinä joka olet saattanut 
luomakunnan olemattomuudesta olemiseen ja säätänyt omalla vallallasi aikakaudet ja 
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ajat, siunaa hyvyytesi vuoden kierto ja lahjoita kirkoillesi rauha, uskoville hallitsijoillemme 
voitto, hedelmällisyys maalle ja meille suuri armo. 
  
4.säv. Munkki Johanneksen runo 
Sinun valtakuntasi, oi Kristus Jumala, / on kaikkien aikojen valtakunta / ja Sinun herrautesi 
on kestävä suvusta sukuun, / sillä Sinä olet kaikki tehnyt viisaudellasi / ja olet säätänyt 
meille määräajat ja aikakaudet. / Sen tähden me kiitämme Sinua kaikesta ja rukoilemme: / 
Siunaa hyvyydelläsi vuoden uusi kierto / ja suo meidän tuomiota päällemme saattamatta 
veisata Sinulle: / Herra, kunnia Sinulle! 
  
4.säv. Andreas Pyroksen runo 
Ihmeelliset ovat Sinun tiesi, Jumala, suuret ja ihmeelliset ovat Sinun tiesi. Me ylistämme 
taloudenhoitosi voimaa, sillä Valkeutena Valkeudesta Sinä tulit kurjaan maailmaasi ja 
poistit vanhan Aadamin kirouksen, niin kuin Sinä, Sana, hyväksi näit. Meille Sinä sääsit 
viisaasti aikakaudet ja ajat, että ylistäisimme kaiken tekevää rakkauttasi. Herra, kunnia 
Sinulle! 
  
2.säv. Germanoksen runo 
Herra, kun Sinä kärsimisesi kautta vahvistit maailman, niin heikotkin vyöttäytyivät 
voimaan. Naiset tulivat miehuullisiksi katkeraa hirmuvaltiasta vastaan. He oikaisivat äidin 
muinaisen tappion ja pääsivät paratiisin nautintoon Sinun kunniaksesi, joka olet syntynyt 
naisesta ja pelastanut ihmissuvun. 
  
Kunnia... Pyhittäjän stikiira, 2.säv. 
Hyvästä juuresta kasvoi hyvä hedelmä, pienokaisesta asti pyhä Simeon, jonka ravintona 
maitoa enemmän oli armo. Kohotettuasi ruumiisi kivelle Sinä ylensit mielesi Jumalan tykö 
ja rakennuit hyveitten kautta ilmassa leijailevaksi asumukseksi. Jumalallisten voimien 
kanssa korkealla vaeltaen hän tuli Kristuksen, Jumalan ja meidän sielujemme Vapahtajan, 
asunnoksi. 
  
Nyt... 8.säv. Germanoksen runo 
Oi Sana, Kristus Jumala, joka olet sanomattomassa viisaudessa kaiken tehnyt ja säätänyt 
meille ajat ja aikakaudet, siunaa kättesi työt, ilahduta uskovaa hallitsijaamme voimallasi ja 
anna hänelle voimaa vihollisia vastaan, Sinä ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava. 
 


