
Heinäkuun 21. 
Muistelemme pyhittäjäisiämme 

Johannesta ja Simeonia, Kristuksen 
tähden houkkaa 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Asuessaan yksimielisinä erämaassa te autuaat | selvästi kuihdutitte lihan liikkeet jumalallisin  
rukouksin ja kirkkaalla näkemisellä, | ja sydämenne te munkkien perustukset, Simeon ja Johannes, || 
valmistitte hengellisten lahjojen astiaksi. 

Hullua teeskennellen Sinä autuas osoitit pahuuden viisastelijan hulluuden. | Sinä, isä, teit ihmeellisiä 
tunnustekoja, | karkotit pahoja henkiä ja valistit synnin yössä olevat. | Sinä, Simeon,  säilytit mielesi 
samentumattomana hämmingin keskellä || saaden Jumalalta himottomuuden. 

Sinä, Jumalan innoittama, olit kohtuullinen mieleltäsi, | sääliväinen ja Jumalaa rakastava, | täynnä  
rakkautta, nöyrä ja sävyisä, enkelin kaltainen, | vaeltaessasi maan päällä ja viettäessäsi taivallista 
elämää. || Sen tähden Isä, Poika ja Pyhä Henki lepäsivät Sinua, puhtaassa, oi autuas Simeon. 

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

Iloitse, Sinä auringon muotoinen, | Auringon laskemattomat vaunut, | josta käsittämätön Aurinko on 
loistanut! | Iloitse, jumalallista kirkkautta säteilevä mieli, | Sinä salaman valkeus, joka kirkastat  
maan ääret, | Sinä todella kullanhohtoinen, ylen ihana ja nuhteeton. || Sinusta on uskovaisille säteillyt 
illaton Valkeus. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Neitsyt näki ihmisiä rakastavan Kristuksen ristiinnaulittuna | ja kylki keihään 
lävistämänä, | hän itki huutaen: Mitä tämä on, Poikani? | Mitä kiittämätön kansa antaakaan Sinulle 
maksuksi siitä hyvästä, mitä olet heille tehnyt? | Miksi kiiruhdat tekemään minut lapsettomaksi, oi  
rakkaimpani? || Oi laupias, vapaaehtoinen ristiinnaulitsemisesi hämmästyttää minut.

Tropari, 4.säv. 

Oi isiemme Jumala, | Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. |Älä siis ota pois laupeuttasi, | vaan 
isiemme rukouksien tähden || ohjaa rauhassa meidän elämäämme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon 
on: Isä, veisuin ylistän teistäsi ja vaivoistasi. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa |  
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon."

Troparit 

Pyhittäjäisä Simeon, osallistumalla jumalallisesta Sinä tulit valkeudeksi, ja sinne päästyäsi saavutit 
suurimman toivotun, hyvyyden täyteyden.
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Palaen kaipuuta Jumalan tykö Sinä, isä, jätit kaiken saaden matkakumppaniksesi kunniakkaan 
Johanneksen. Hänen kanssansa Sinä astuit iloiten pelastuksen polkua. 

Kirkko on oppinut tuntemaan Sinut, viisas Simeon, Pyhän Hengen kirkasta valkeutta säteileväksi 
valaisimeksi. Sen tähden se riemuitsee valoisana muistopäivänäsi. 

Halaten saada ehtymättömän rikkauden te viisaat torjuitte ajallisen rikkauden ja kunnian, katoavan 
nautinnon ja maallisen arvon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Havaittuun Sinut, nuhteeton, ihanaksi, valituksi ja puhtaaksi, Jumalan Poika tuli Sinun pojaksesi ja 
otti armossa lapsikseen ne, jotka kunnioittavat Sinua Jumalansynnyttäjänä. 

3. veisu. Irmossi

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 

Troparit 

Auliisti Sinä, Simeon, lähdit hengellisille kilpakentille ja torjuit jumalallisen Hengen avulla 
vihollisen joukot. 

Osoittautuneena hekumain tulessa palamattomaksi Sinä, ylistettävä, poltit jumalallisten rukousten 
hiilillä himojen aineen. 

Pyhittäjäisä Johannes, rukousten ruoskalla ja pidättyväisyyden haavoilla Sinä löit himojen Egyptin. 

Valtias Jeesus, Sinun kilvoittelijasi kuolettivat vihollisen halatessaan iloiten Sinun elävöittävää 
kuolemaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, Sinä synnytit kaiken alkusyyn, joka pelastaa ihmiset tottelemattomuuden hirveästä 
lankeemuksesta. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 

Katismatropari, 1.säv. 

Avartaen uskon kautta ahtaan polun | jumalalliset isät astuivat sitä yhdessä saattaen ahdinkoon  
lohikäärmeen kaikki juonet. | Kaikki me kunnioitamme heitä jumalisesti viettäen heidän pyhitettyä 
muistojuhlaansa || Kristus Jumalan kunniaksi. 
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Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.

Pyhä Neitsyt, Sinä kristittyjen toivo, | rukoile ylhäisten voimien kanssa lakkaamatta Jumalaa, jonka  
synnytit ymmärryksen ylittäen ja selittämättömästi, | että Hän antaisi syntien päästön ja elämän 
oikaisun kaikille meille, || jotka uskolla ja rakkaudella aina Sinua ylistämme. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun tahraton uuhi näki Karitsan ja Paimenen kuolleena puulta riippumassa, | hän huusi itkien, 
äidillisesti valittaen: | Kuinka kestäisin ymmärryksen ylittävän alentumisesi, oi Poikani, || ja 
vapaaehtoisen kärsimisesi, oi ylen hyvä Jumala?

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit 

Pyrkien vanhurskauden poluille te, pyhittäjät, tulitte jumalankantaja Nikonin jumalallisille pihoille 
ja saitte hänen ohjeistaan pelastavan valistuksen. 

Nähtyään teidät tavoiltanne ja hyviltä ajatuksiltanne yksimielisiksi jumalankantaja kaunisti teidät, 
pyhittäjät, jumalallisin ohjein munkkien jumalallisella vaatteella. 

Autuas, ylistettävä isä Simeon, Sinun sydämessä säteili ylen kirkkaana Pyhän Hengen armo 
havaittuaan Sinut yksinkertaisten tapojen kaunistamaksi. 

Havaittuaan Sinun sydämesi, oi isä, puhtaaksi tauluksi Pyhän Hengen armo kirjoitti siihen 
täydellisen himottomuuden, uskon ja vilpittömän rakkauden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä Maria, meidän ylistetty Jumalamme, joka istuu ylhäisellä valtaistuimella, 
lepäsi sinun sylissäsi ikään kuin kerubiistuimella. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Ylistettävä Johannes, saatuasi ylen kirkkaan valistuksen Sinä osoittauduit auringon kaltaiseksi 
lopettaessasi pahojen henkien pimeyden. 

Kristus, Sinun rakkautesi siivittämät pyhittäjät torjuivat ymmärtäväisesti ruumiin rakkaudet kuin 
meren vaahdon. 

Te, taivaallisen viisaat isät, asuitte jumalallisen voiman vahvistamina erämaissa autioittaen himot. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Turmeluksen virta pysähtyi, sillä Neitsyt synnytti turmeluksetta Jumalan, Sanan, yliluonnollisesti ja 
käsittämättömästi pysyen neitseenä. 

6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Troparit 

Simeon, Sinun kokonaan Jumalaan jatkuvassa tutkiskelussa suuntautunut mielesi ylenkatsoi kaiken 
lihallisen rakkauden ja niin Sinä sait hyvyyden omaksesi. 

Viisaasti teeskennellen hulluutta Simeon osoitti kaiken viisaaksi tekevän Hengen viisain toimin 
pahuuden viisastelijan hulluuden. 

Sinä, autuas, et saanut tahroja etkä ryppyjä eläessäsi maailmassa, vaan puhtailla rukouksilla 
puhdistit sielun saastasta luoksesi kiiruhtavatkin. 

Lihan aivoitusten yläpuolella ollen Sinä, Simeon, et vahingoittunut ajatuksiltasi naistenkaan 
keskellä alastomana, sillä Sinä olit pukeutunut himottomuuden vaatteeseen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suullani, ajatuksillani ja sydämelläni minä julistan, että Sinä, puhdas, olet Jumalansynnyttäjä, sillä 
Sinun kauttasi pääsin sovintoon Jumalan kanssa oltuani ennen esiisän rikkomuksen karkottama. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Kontakki, 1.säv. 

Maineikkaat jumalankantajat Simeon ja Johannes, | vietettyänne elämänne jumalisessa uskossa te 
rukoilette nyt, | että meidän sieluillemme annettaisiin runsas armo ja rauha, || oi autuaat isät. 

Iikossi 

Jumalallisen viinitarhan kasvatteina te saitte lapsesta asti taivaallisen viisauden, | ja maasta 
erottuanne ja korkeuteen kiiruhdettuanne te pääsitte sen tykö asumaan. | Te maineikkaat sidoitte 
aineettomista kukista seppeleen ja koristauduitte se päässänne. | Tehkää Jumala armolliseksi, että 
Hän antaisi minulle sanan viisauden | voidakseni ansionne mukaisesti veisuin ylistää teidän 
elämäänne, oi kunniakkaat, || sillä Kristus meidän Jumalamme on antanut teille ylen suuren 
kunnian, oi autuaat isät. 
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Synaksario 

Saman kuun 21. päivä muistelemme pyhiä isiämme Johannes ja Simeonia, Kristuksen tähden  
houkkaa.

Säkeitä 

Pelatessasi eläessäsi viisaana hullua Sinä, isä, pysyit viisaalta käärmeeltä piilossa loppuun asti. 

Oi autuas Johannes, sinä valitsit erämaan, jonka avulla autioitit lihan himot. 

Valhemieletön mielekäs Simeon kuoli kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Akakiosta Heptaskaloksesta, sekä pyhien 
Theofiloksen, Ioustoksen, Trofimoksen ja Mathaioksen taistelua, ja Armotioksen seudulla vietetään 
ylen pyhän Jumalansynnyttäjän juhlaa. 

Pyhät kolme marttyyri Melitinessä kuoli kivien päällä raahattuina ja pyhät marttyyrit Georgios, 
Theodoros ja Eugenios miekan surmaamina. 

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

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Jumalan mukaisesti jumalallisen rakkauden vallassa Sinä, isä, antauduit iloiten pelastamaan toisia 
huutaen: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Autuas isä, Sinä sait ottaa vastaan taivaista Sinulle annetun ravinnon, ja sillä Sinä ravitset kaikkia, 
jotka kuuliaisesti ottavat vastaan Sinun käskysi ja jättävät maahan vetävän synnin. 

Seuraten isien määräyksiä Sinä, viisas, takasit jumalattoman Origeneksen saastan välttämisen niille, 
jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, sillä Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, 
on annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: Siunattu olet Sinä naisten seassa, oi puhtahin Valtiatar! 

8. veisu. Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta  
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 
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Troparit 

Sinä olit kirkas tähti, joka talutit himojen mutaan joutuneet elämään, sillä Sinä sait siveettömän 
naisen vaeltamaan siveästi, ja Sinä karkotit karjaeläinten hirveän taudin: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa.

Mieleltäsi eheänä Sinä pyhittäjä pyydystit viisaitten ihmeitten osoittamisella monia valiten tulla 
Herran tähden ivatuksi ja pilkatuksi ja huutaen puhtain sieluin: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Sinä, pyhittäjä, kävit neljänkymmenen päivän kilparadan läpi paastoten ja Jumala ravitsi Sinua 
taivaallisella riemulla. Hänelle Sinä, Simeon, huusit hengessä iloiten: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, joka synnytit meidät pelastaneen Isän Sanan, rukoile alati, että Hän valistaisi 
ylistystäsi veisaavat ja pelastaisi meidät vaaroista, kun me huudamme: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Irmossi 

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta  
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan erillään 
olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Auliisti te antauduitte koko sydämellänne Kolminaisuudella ja saitte Hänen hyvänä antinaan ottaa 
vastaan säteilyn, joka teki teidät valon kaltaisiksi, ja nyt te karkeloitte enkelten kanssa. 

Jumalalliseen rakkauteen liittyneinä ja kilvoituksen kirkastamina te, Jumalan autuuttamat, pääsitte 
toivomanne hyvän osallisuuteen ja saitte autuaan nautinnon. 

Vihollisen juonet kilvoituksessa kukistaneet munkkien valistajat lähtivät hyviä tekoja säteillen 
taivaisiin ja nauttivat nyt jumaloitumisesta. 

Teidän vaivannäköänne ja hikeänne seurasi loppumaton ilo. Nauttiessanne nyt siitä, pyhittäjä 
Simeon ja kunniakas Johannes, muistakaa lakkaamatta meitä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä kaikkien hallitsijatar, pyhä Valtiatar, joka synnytit kaikkien lunastajan ja hyväntekijän, hajota 
minun sieluni pilvet ja tee minut kykeneväksi minua vastaan taistelevia himoja vastaan. 
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Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan erillään 
olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Eksapostilario, 3.säv. 

Oi isä Simeon ja Johannes, | kahdessa ruumiissa teillä oli yksi sielu | ja yksi päämäärä erilaisin 
menetelmin. || Sen tähden me ylistämme teitä.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Sinä enkelten suloisuus, | ahdistettujen ilo ja kristittyjen puolustaja, | Herran Äiti ja Neitsyt, | 
puolusta minua || ja päästä minut iankaikkisista vaivoista. 

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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