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Toukokuun 24. 
Pyhittäjäisämme Simeonin 

Ihmeelliseltä vuorelta muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Autuas pyhittäjä Simeon, | näkemisellä ja toiminnalla Sinä teit sielusi pylvääksi, | johon oli 
kirjoitettu yleiset hyveet, | lihan karkailut Sinä voitit, | pukeuduit elävöittävään kuolemaan || ja tulit  
iäti loistavaksi valaisimeksi säteillen armossa kaikille maan äärille. 

Jumalallisen rakkauden siivittämänä Sinä, isä, | tulit vielä lihaa kantaen ja tomuun pukeutuneena 
enkelten elinkumppaniksi. | Sinä etäännyit maallisesta ja kohosit kohti taivaita. | Niin Sinä pääsit 
jumalallisen nousun avulla sinne, || missä vallitsee alati laskematon valkeus. 

Kilvoituksessa Sinä, Simeon, | heikensit lihan ja osoitit sielun korkeuteen pyrkiväksi ja Jumalaa  
lähestyväksi. | Hengen astiana Sinun suotiin Hänen voimallansa tehdä yliluonnollisia ihmeitä, | sillä 
siellä, missä kaiken tekevä voima on, || tapahtuu kaikki ymmärryksen ja käsityksen ylittäen. 

Kunnia... 2.säv. Germanoksen runo 

Vertauskuvallisesti Sinä nousit korkealle Ihmeelliselle vuorelle | ja käyden puhtaaseen arkkiin ikään 
kuin alttariin | osoitit erinomaista toimintaa ja ylevää näkemistä. | Sinä kirkastit elämäsi  
rautakahlein ikään kuin kultaketjut koristeinasi, | Sinä näit Jumalan, Jumala näki Sinut ja te 
keskustelitte kahden kesken. | Oi kunnianarvoisa Simeon, || rukoile Häntä meidän sielujemme 
puolesta.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Pyhän tropari, 1.säv. 

Sinä, oi pyhittäjä, tulit kärsivällisyyden pylvääksi, | kun seurasit esiisien esimerkkiä: | Jobia  
kärsimyksissä ja Joosefia kiusauksissa, | ja eläessäsi kuin ruumiiton, jollainen ruumiillisena olitkin. | 
Pyhittäjäisämme Simeon, rukoile Kristusta Jumalaa || pelastamaan meidän sielumme. 

Ja juhlan tropari. 

Aamupalveluksessa 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ihmeellinen Simeon, minä laulan armostasi (lukuun ottamatta 
Jumalansynnyttäjän tropareita). Munkki Johanneksen runo. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren." 
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Troparit

Ihmeitten tekijä isä Simeon, Sinun muistosi on totisen Jumalan tuntemisen alku ja valistus kaikille, 
jotka puhtain sydämin kokoontuvat veisuin ylistämään sen suuruutta ja Sinun elämäsi 
ylistettävyyttä. 

Kastajan ääni ja muoto toi ilosanoman kunniakkaalle äidillesi, oi autuaaksi ylistettävä isä, hänessä 
sikisit Sinä ja hän synnytti Sinut kolmipersoonaisen Jumalan tuoksuvaksi asumukseksi. 

Tuntien yliluonnollisesti ennalta Sinut, isä, Jumalan armoittamiksi vaunuiksi jo äidin kapaloista asti 
suuri Edelläkävijä käski Sinun karttaa vasenta nisää ja pyrkiä aina oikeaan. 

Saatuasi salaisen alun, Hengen lahjan, elämällesi uudesti syntymisen peson kautta Sinä, autuas isä,  
osoitit pienokaisesta asti sielusi jumalallisen, aurinkoa kirkkaamman jalouden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Moninaisten armolahjojen kaunistamana Sinä, Jumalan armoittama ja siunattu, synnytit 
ymmärryksen ylittäen ja selittämättömästi Isän Sanan, joka sanomattomassa laupeudessaan tuli 
lihaksi, mutta Sinä säilyit saastattomana Neitseenä. 

3. veisu. Irmossi

"Taivaan avaruuden Luoja | ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, | uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Lapsesta asti Sinä osoittauduit erinomaiseksi taistelijaksi ja jumalallisen kauneuden tuliseksi 
rakastajaksi. 

Sen tähden Herra tuntien Sinut edeltä pyhitti Sinut, autuas isä Simeon, jo kohdussa. 

Saatuasi jo pienestä iästä asti Hengen totisen tiedon viisauden Sinä, ihmeitten tekijä pyhittäjäisä, 
sait omin silmin nähdä Hänet voimien ympäröimänä. 

Pyhittäjäisä Simeon, pelättävän näkemisen valistettua sielusi aistit Sinä sait ihmeellisen tiedon 
hyvästä ja sen vastaisesta, ja vietit nuhteetonta elämää. 

Sinulle, jumalankantaja, ilmestyi selvästi enkeli, joka lupasi, että olet noudattava enkelielämää, ja 
riemuitsevin jaloin Sinä, isä, seurasit ilmestyneen jälkiä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinä palautit elämään minut, joka muinoin olin kuollut, kun Sinä ainoana synnytit 
persoonallisen Elämän, jonka kohdatessaan vihamielinen kuolema hajosi. 

Irmossi 

"Taivaan avaruuden Luoja | ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, | uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 
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Katismatropari, 1.säv.

Kristuksen käskyjen kalliolle juurtuneena | Sinä osoittauduit maanpäälliseksi pylvääksi, | joka 
parannuksia tekemällä tuit maan ääriä. | Sen tähden me uskolla viettäessämme muistoasi saamme 
valistuksen, | kun huudamme Sinulle: || Isä, pelasta meidät esirukouksillasi! 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Sinä, isä, et enää kestänyt maailmassa elämistä, kun Jumalan voima, Kristus ohjasi Sinua. Jo 
lapsena Sinä asustit pelotta jalankulkemattomissa erämaissa petojen kanssa ja iloitsit ruumiin 
vaivoista. 

Isä Simeon, Sinä halasit hypellä vuorilla peuran tavoin, Sinä löysit jumalallisia lähteitä ja tyydytit 
niistä Jumalan rakkauden janon. Niistä juotuasi Sinä näit Kristuksen kasvot ja Sinusta kumpusi 
Jumalan tuntemista. 

Jumalallinen Johannes näki Sinut, pyhittäjäisä, valkopukuisena ikään kuin hengellisiä vaunuja 
ajamassa, ja Sinä seisoit lapsukainen seuranasi valoisalla pylväällä ikään kuin nousua odottaen. 

Voiman antaman armon ohjaamana Sinä, kunniakas, pyrit kohti jumaloittavaa voimaa mieleltään 
taivaallisen Johanneksen majalla. Hänen kanssaan Sinä menestyit taistojen kentällä ja osoittauduit 
enkelin kaltaiseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Daavidin kuninkaallisesta suvusta syntyneenä Sinä, Neitsyt, synnytit kaikkeuden Kuninkaan, joka 
oli ennen kaikkia aikoja sanomattomasti ja ymmärryksen ylittäen loistanut esiin Isästä. Sen tähden 
me uskovaisesti jumalisin mielin ylistämme Sinua autuaaksi, oi Jumalansynnyttäjä. 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen." 

Troparit 

Herra ilmestyi Sinulle, isä, täynnä ihanuutta kauniina lapsukaisena, kun olit pylväälläsi, ja säteillen 
pyyntösi mukaisesti kärsivällisyyden kunniaa näytti Sinulle itsensä ristiin naulittuna. 



4 

Sinun jumalallinen elämäsi säteili ilmestysten kirkkautta. Niiden jumalallinen mirhavoide täytti Sinut 
hyvällä tuoksulla ja taistellen Sinä, Jumalan palvelija, kukistit pahojen henkien vihamieliset joukot. 

Jumalallisen näkemisen ylentämänä, puhdasmielisenä ja sydämesi tulvien viisauden elävöittävää 
vettä Sinä, autuaaksi ylistettävä, valistit Jumalan antamin opetuksin seuralaisesi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän kanssa yhtä iankaikkinen, ikiaikainen Jumalan Sana ja Jumala köyhdytti itsensä ja asettui 
suuresta laupeudestaan Sinun kohtuusi asumaan. Lihaksi tulleena Hän ilmestyi maan päälle, oi 
veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä Neitsyt. 

6. veisu. Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Troparit 

Jumalallisen Mooseksen tavoin hyveitten ylentämänä Sinä, isä, nousit Jumalan viittauksesta korkealle 
pylväälle, kohosit hengessä korkealle ja vastaanotettuasi Mooseksen tavoin valistavan voiman tulit 
kunniakkaaksi. 

Hullun lailla ampuen vihollinen tyhjensi sielun turmelevien nuoltensa viinin, mutta ei voinut järkyttää 
sielusi linnoitusta, oi jumalankantaja, sillä sen perustukset olivat Kristuksen järkkymättömässä 
kalliossa. 

Kun Sinä, jumalallinen isä, kannoit kärsivällisesti ja iloiten kilvoituksen vaivat, Kristus Herra antoi 
Sinulle lääkitsevän sauvan ja käski Sinun parantaa sen avulla sairasten taudit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalaa julistavat profeetat saivat tiedon siitä peljättävästä salaisuudesta, että Jumala sikiää Sinun 
kohdussasi, oi nuhteeton, ja he ennustivat vertauskuvin siitä. Nähdessämme nyt ennustusten 
toteutuneen mekin uskomme. 

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Kontakki, 2.säv. 

Halaten ylhäistä ja jättäen alhaisen | Sinä pystytit pylvään uudeksi taivaaksi. | Sieltä Sinä, pyhittäjä,  
säteilit ihmeitten kirkkautta | ja nyt Sinä rukoilet lakkaamatta Kristusta, kaikkien Jumalaa, || kaikkien  
meidän puolestamme. 
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Synaksario 

Saman kuun 24. päivä muistelemme pyhittäjäisäämme Simeonia Ihmeelliseltä vuorelta. 

Säkeitä 

Kerran Simeon asui maan päällä ihmeellisellä vuorella, mutta nyt hän asuu taivaan vielä  

ihmeellisemmällä vuorella.

Kahdentenakymmenentenä neljäntenä henget noutivat Simeonin. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyri Meletios sodanjohtajaa ja hänen kanssaan Johannesta, 
Stefanosta, Serapion Egyptiläistä, noita Kallinikosta, kahtatoista herttuaa ja tribuunia, kolmea naista: 
Markianea, Palladiaa ja Sosannaa, kahta lapsukaista: Kyriakosta ja Khristianosta, ja heidän kanssa 
tuhatta yhtätoista ja kahtasataa kahdeksaa marttyyria. 

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

7. veisu. Irmossi

"Nuorukaiset, jotka enkelin muotoisen laskeuduttua | sammuttivat Kaldean pätsin kaiken tuhoavan 
voiman, | huusivat Luojalle: || Kiitetty ja ylistetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Nuorekkain mielin Sinä, jumalankantaja, pakenit maailman kurittomuutta ja turhanaikaista kunniaa 
halaten elää hengen hiljaisuudessa ja huutaa lakkaamatta: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Ristin muotoisesti Sinä, jumalankantaja, levitit kätesi ja rukoilit, ja sait omin silmin nähdä 
kunniassaan enkelten kanssa Kristuksen, joka käski Sinun nousta tälle Ihmeelliselle vuorelle. 

Taivaaseen pyrkivän mielen innoittama Sinä, isä, nousit auliisti pylväälle kuuliaisena Herran 
jumalallisille käskyille ja saavuit tälle vuorelle, jota kutsuit ihmeellisesti Ihmeelliseksi. 

Löydettyäsi korkeimman huipun ikään kuin taivaallisen Paratiisin, täynnä kaikenlaisia tuoksuvia 
kukkia, Sinä, ihmeitten tekijä, asetuit sinne asumaan ja perustit tämän Jumalan tukeman luostarin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Te, jotka vaellatte Herran valkeudessa, tulkaa, ylistäkäämme veisuin kuningasten Kuninkaan 
jumalallista porttia, puhdasta Mariaa, totista Jumalansynnyttäjää ja meidän sielujemme toivoa. 

8. veisu. 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." 
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Troparit 

Oi pyhittäjä, Sinun sielusi sopeutuvaisiin voimiin yhdistyi kolmivaloinen kirkkaus, ja sen kautta 
säteille yhden jumaluuden valkeutta Sinä rakensit pylvääsi eteen tämän autuaan huoneen ja käskit 
palvella siellä luomatonta Kolminaisuutta iankaikkisesti. 

Oi autuas, Sinussa jumalisesti asustanut Pyhän 
Hengen kaikkivaltias voima sai kaikista maan ääristä  kiiruhtamaan kokoon kaikki pahojen henkien 
riivaamat. Palmunoksasauvallasi Sinä paransit heidät ja opetit: Veisun ylistäkää Luojaa 
iankaikkisesti.

Nuorekkain mielin Sinä, isä, alistit lihan paastossa ja hengen rukouksessa. Sinä sammutit ja hävitit 
vatsan poltteen ja syömättä osoittauduit yliinhimilliseksi ravintonasi pelkkä taivaallinen ruoka, 
jonka antajaa Sinä ylistät veisuin iankaikkisesti. 

Kristus Herra uskoi Sinulle, autuas isä, oppilaittesi kuoron jumalisen johdon. Ottaen heidät 
rakkaudella vastaan Sinä harjoitit heitä opetuksin kilvoituksessa jatkamaan tietään. Heidän 
kanssansa Sinä tarjosit levon sairastaville ja ylistit Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, rukoile Poikaasi meidän puolestamme, kun me vilpittömästi ja puhtaasti huudamme 
puoleesi ja tunnustamme Sinut Jumalanäidiksi. Ano syntien päästöä ja pelastusta niille, jotka 
uskoen veisaavat: Ihmiset, ylistäkää Kristusta 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. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Autuas Simeon, Sinä taivutit rukouksillasi Kristuksen, joka ravitsi vähin leivin monipäisen joukon, 
täytit niin tarhasi tyhjät aitat ja pelastit laumasi nälästä. 

Puhtaan äitisi, pyhittäjä Martan sanojen taivuttamana Sinä, autuaaksi ylistettävä, et lyönyt laimin 
rukoilla Kristusta täyttämään hänen pyyntönsä ja niin Sinä torjuit Jumalan Theoupolikseen 
kohdistaman vihan. 

Autuas Simeon, ruumiista irtaantuen Sinä näit taistojesi lopun, sanomattoman jumaloitumisen 
korkeuksissa, ja sinne nyt lennettyäsi täältä Sinä riemuitset Hengessä säteille kolmipersoonaista 
kirkkautta. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, tulit Jumalan temppeliksi otettuasi kohtuusi sijoittumattoman ja synnyttäessäsi 
lihaksi tulleena ennen lihattoman Sanan. Rukoile, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, 
jotka uskolla aina Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || 
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme."

Eksapostilario, 3.säv. 

Erämaasta säteillen Sinä valistat koko maailman, | ja luostariasukkaitten joukot riemuitsevat 
muistojuhlanasi. | Oi jumalankantaja Simeon, ||  älä lakkaa rukoilemasta
maailman puolesta. 

Ja juhlan eksapostilario. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 




