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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
Simeon, Sinä pyhitetty pappi, lain mukainen taistelija, Luojan totinen sukulainen, ihmeellinen
ihmeitten tekijä, kirkas valaisin, eksyneitten ohjaaja, Sinä osoittauduit puhtaan kirkon
järkkymättömäksi pylvääksi, ylhäisen valtakunnan perilliseksi ja enkelten kanssa saman arvoiseksi.
Ruumiin moninaisten tuskien, kaikkinaisten tuskallisten kidutusten ja tuhansien taistojen jälkeen
Sinä, Simeon, kävit ristille esikuvanasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittu Kristus. Sen tähden me tänään
viettäessämme valoisaa muistoasi saamme valistuksen sielun aisteihin.
Autuas Simeon, Sinä astuit pyhästi verta vuotaen taivaalliseen temppeliin ja seisot nyt
Kolminaisuuden edessä kirkkaasti säteillen Hänestä lähtevää valkeutta. Sen tähden me
viettäessämme pyhää muistoasi saamme Sinun esirukoustesi kautta rikkomusten päästön.
Kunnia... nyt... J uhlan stikiira.
Vir r elmästikiiroina juhlan stikiirat.
Tropari, 1.säv.
Pyhästi me ylistämme Sinua, piispa Simeon, Kristuksen sukulaista ja vahvaa marttyyria, joka
tuhosit eksytyksen ja säilytit uskon. Sen tähden me viettäessämme tänään pyhää muistojuhlaasi
saamme Sinun rukoustesi kautta syntien päästön.
J uhlan tropari, ja päästö

Aamupalveluksessa
Tavallisen psalmiluennan jälkeen juhlan katismatropari, juhlan kanoni, ja pyhän kanoni, jonka
akrostikon on: Ylistettäköön rakkaudella veisuin Simonia, jota kutsutaan myös Simeoniksi. Josefin
runo.
1. veisu. 4.säv. Ir mossi
"Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta ja hukutit
faraon sotavaunut ja voiman."
Troparit
Pyhitetty Simon, joka seisot seppelöitynä Herran edessä, rukoile rikkomusten päästöä meille, jotka
rakkaudella vietämme pyhitettyä muistoasi.
Ristin purjeen kuljettamana Sinä, Jumalan autuuttama, sivuutit totisesti Hengen tuulessa eksytyksen
aallokon.
Pyhitetty Simeon, Sinä enkelten kumppani, Juudan suvusta kasvanut Kristus voiteli Sinut kansansa
papiksi jumalallisella mirhavoiteella.
J umalansynnyttäjälle
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Koko luomakuntaa korkeampana Sinä, Neitsyt, kannoit kohdussasi Luojaa ja Jumalaa ja synnytit
Hänet ihmisten lunastukseksi.
3. veisu. Ir mossi
"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. / Sen tähden on
sydämeni vahvistunut Herrassa."
Troparit
Kokonaan jumaloituneena pyrkimyksessäsi kohti Jumalaa Sinä, pyhitetty piispa, säteilet nyt
marttyyriuden jumalallista kirkkautta.
Sinä säteilit pimeydessä oleville koittona kertoen vanhurskauden Auringosta, joka koitti ihmisille
pilvestä  nuoresta Neitseestä.
Sinä, isä, vihasit maailman hekumaa, tulit piispojen ihanaksi kaunistukseksi ja taisteltuasi tulit
otolliseksi ylimaalliseen kunniaan.
J umalansynnyttäjälle
Ylistyspuheitten koko taide jää tappiolle yrittäessään nyt veisuin ylistää Sinua, Jumalan Morsian,
sillä synnyttäessäsi Jumalan Sanan Sinä kohosit enkelten yläpuolelle.
Irmossi
"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. / Sen tähden on
sydämeni vahvistunut Herrassa."
Katismatropari, 4.säv.
Sinä sait kaunistukseksesi piispuuden vaatteen, tulit ihanaksi marttyyriudessa ja seisot nyt Jumalan
edessä säteillen Kolminaisuuden valkeutta. Sen tähden me rukoilemme Sinua, piispa Simeon: Kun
Sinulla on uskallus Jumalan edessä, rukoile Sinua uskolla kunnioittavien puolesta.
J a juhlan katismatropari.
4. veisu. Ir mossi
"Sinä, oi Laupias, / nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan / ja kansat
alistuivat, / sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni."
Troparit
Sinä, autuas ja Jumalassa viisas, toimitit pappina verettömiä uhreja Sinun tähtesi teurastetulle, ja
karitsan tavoin surmattuna tulit itse kannetuksi Hänelle uhrina.
Kun Kristus antoi Sinulle, piispa, voimaa, Sinun edestäsi murskaantuivat jumalattomuuden vuoret
ja kaikki pahojen henkien kallion hajosivat.
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Jalosti eläen Sinä, autuas, nousit vapaaehtoisesti jumalalliselle puulle esikuvanasi Hänen
kärsimyksensä, joka ylensi maailman.
J umalansynnyttäjälle
Saatuaan tiedon Sinun synnytyksestäsi profeetta Habakuk kuvasi Sinua, Neitsyt, varjoisana
vuorena, jolta meidän Jumalamme tuli maailmaan.
5. veisu. Ir mossi
"Oi Herra, lähetä meille valistuksesi! Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimeydestä, ja anna
meille taivaasta Sinun rauhasi!"
Troparit
Vapaaehtoisesti Sinä, autuas, antauduit auliisti kärsimään esikuvanasi Kristus, joka kärsi meidän
tähtemme lihassa ja teki vähäisiksi meidän kärsimyksemme.
Autuas Simeon, salaisen hyvän tuoksun ympäröimänä Sinä tarjosit itsesi viattomana uhrina
poltettavaksi kidutusten tulessa.
Jumalallisen Hengen temppelinä Sinä, viisas, tuhosit epäjumalten temppeleitä rukoustesi moukarilla
ja ohjasit eksyneitä valkeuteen.
J umalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsyt, rukoile meidän puolestamme Kristusta, joka pukeutui Sinun puhtaista veristäsi
aineelliseen lihaan ja loi uudelleen ihmiset.
6. veisu. Ir mossi
"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa
ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, / oi Jeesus, voimien Kuningas!"
Troparit
Sinä, autuas piispa, sait tuntea jumalallisen valistuksen kautta jumalalliseen elämään ohjaavat
ihmeelliset salaisuudet ja täytyit sanomattomalla kunnialla.
Jumalallinen kirkko riemuitsee saatuaan Sinut, Simeon, Hengen elävöittävän veden täyttämäksi
uudeksi, Eedenistä virtaavaksi joeksi.
Jaakobin seuraajana ja tavoiltasi hänen kaltaisenansa Sinä, autuas, istuit korkealla istuimella ja
kirkastit piispuuden marttyyriudella.
J umalansynnyttäjälle
Paranna sieluni parantumattomat vammat, Sinä Jumalan Morsian, joka synnytit omilla
kärsimyksillään ihmisten kärsimykset parantaneen Vapahtajan.
Irmossi
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"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa
ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, / oi Jeesus, voimien Kuningas!"
Kontakki, 2.säv.
Tultuasi ylhäisen Siionin kansalaiseksi Sinulle, Simeon, uskottiin alhaisen Siionin istuin, ja
ohjattuasi hyvin laumasi taivaan tarhaan tulit ristiinnaulituksi Kristukselle esikuvanasi Hänen
jumalallinen kärsimyksensä.
Iikossi
Ylistäkäämme tänään autuasta Simeonia, Aabrahamin kansasta ja Daavidin suvusta syntynyttä
Joosefin poikaa ja Jeesuksen sukulaista. Kunniakkaana Kristuksen sukulaisuuden tähden ja
kaunistettuaan kirkkaasti kirkkojen äidin istuinta hän sai marttyyriuden veren kautta ihanan
kunnian, sillä Herran lailla hänkin tuli ristiin naulituksi esikuvanaan Hänen jumalallinen
kärsimyksensä.
Synaksario
Saman kuun 27:ntenä päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Simonia, Jerusalemin piispaa,
Herran sukulaista.
Säkeitä
Puulle Herran veljenä ripustettuna Sinä, Simeon, koit Hänen sisarkärsimyksensä.
Kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä Simeon naulittiin pitkään puuhun.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Johannesta, Puhtaitten luostarin
igumeenia.
Säkeitä
Oi autuas himoista puhdistunut Johannes, oikein oli Sinun johtaa Puhtaitten luostaria.
Samana päivänä muistelemme miekan surmaamaa pyhää marttyyri Poplionia.
Säkeitä
Sinä, kerran Kristuksen verellä vapaaksi ostettu Poplios, vuodatat surmattuna veresi Hänen
kanssansa.
Samana päivänä muistelemme pyhää Eulogiosta, majatalon pitäjää, joka pääsi rauhassa loppuun.
Säkeitä
Jumalan vieraakseen ottanut Abraham ottakoon vieraakseen muukalaisten majoittaja Eulogioksen.
Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Lollion Uutta, joka kuoli maassa raahattuna.
Säkeitä
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Marttyyri Lollion jauhoi ruumiinsa luovuttaen oman tomunsa tomuun sekoitettavaksi.
Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Aabrahamin lapset / polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä / ja riemuiten
veisasivat: / Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala."
Troparit
Antaen auliisti ruumiisi kidutettavaksi Kristuksen tähden Sinä, jumalallinen, et perääntynyt, et
lakannut huutamasta: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Mielesi jumalallista rakkautta palavana Sinä, autuas, oli aineellista tulta voimakkaampi huutaessasi:
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Kristus Herran tavoin Sinut ylennettiin ristille puhtaassa kärsimyksessä ja iloiten Sinä veisasit:
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
J umalansynnyttäjälle
Puhdas Neitsytäiti, Sinä pahojen henkien vamma, ihmisten pelastus ja enkelten ihanuus, pelasta
kurja sieluni vihollisen eksytyksestä.
8. veisu. Ir mossi
"Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti Kristusta Jumalaa, joka ristille lihassa
naulittuna näytti meille pelastuksen aseen!"
Troparit
Viisas Simeon, Sinä sait puhtaaseen sydämeesi Lohduttajan koko valkeuden ja hävitit pahojen
henkien valottoman pimeyden valistaen uskovaisia.
Sinä, viisas, kuivatit vääräuskoisuuden hirveän meren jumalallisten opetustesi virralla ja kastelit
kaikki sielut kantamaan uskon tähkää.
Sinä, marttyyri, osoittauduit puhtaaksi papiksi astuessasi oman veresi kautta jumalalliseen
temppeliin, jossa saat alati katsella Häntä, joka tuli Sinun tähtesi teuraaksi viattoman karitsan
tavoin.
J umalansynnyttäjälle
Varjele ja suojele meitä kaikelta vahingolta voidaksemme veisuin ja kiitosäänin ylistää Sinua,
puhdas Jumalan Morsian, joka olet antanut armon suvullemme.
Irmossi
"Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti Kristusta Jumalaa, joka ristille lihassa
naulittuna näytti meille pelastuksen aseen!"
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9. veisu. Ir mossi
"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: / Jumala tuli Sinun kupeistasi. / Hän ilmestyi maan
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. / Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä."
Troparit
Sinä, autuas marttyyri, osoittauduit uudeksi tulipylvääksi, joka kävit kansan edellä eksytyksen
Egyptistä ja johdatit sen jumalallisen lupauksen maahan totisella opetuksellasi.
Sinä kaksiniminen Simon Simeon, Sinä saarnasit jumalattomien edessä luonnoltaan
kaksinkertaisesti Sanasta, Jumalasta ja ihmisestä. Sen tähden me kaikki olemme kokoontuneet
ylistämään Sinua autuaaksi.
Marttyyri Simeon, Sinun taistelusi ja ristiin naulitsemisesi pyhitti maan ja vanhurskasten sielut
iloitsivat ylös mennessäsi. sen tähden me kaikki uskovaiset ylistämme Sinua autuaaksi.
J umalansynnyttäjälle
Oi pyhä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä jumalallisen Valkeuden asumus, valista minutkin ja
karkota himojen pimeys ja hekumain totisesti synkeä yö.
Irmossi
"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: / Jumala tuli Sinun kupeistasi. / Hän ilmestyi maan
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. / Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi
Jumalansynnyttäjä."
J uhlan eksapostilario.
Vir r elmästikiiroina juhlan stikiirat. 1. Hetki, ja päätös.
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