
Helmikuun 6. 
Pyhittäjäisämme Boukoloksen, 

Smyrnan piispan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 1.säv. 

Neitsytäiti toi temppeliin kaikkien Luojan ja meidän Lunastajamme, | ja ottaen Hänet vanhus huusi  
iloiten: | Nyt Sinä, oi hyvä, lasket palvelijasi rauhaan, || niin kuin olet hyväksi nähnyt. 

Simeon otti Neitseestä syntyneen ikiaikaisen Vapahtajan syliinsä ja huusi: | Minä olen nähnyt 
kunniasi maan ääret kirkastavan valkeuden. | Nyt Sinä, oi hyvä, lasket palvelijasi rauhaan, || sillä 
olen nähnyt Sinut. 

Pitäen sylissään | viimeisinä aikoina ihmisten pelastukseksi syntynyttä Vapahtajaa | Simeon huusi 
iloiten: | Olen nähnyt pakanakansojen valkeuden ja Israelin kunnian. | Nyt Sinä, Jumala, lasket 
käskylläsi minut täältä lähtemään, || niin kuin olet sanonut.

Pyhän stikiirat, 6.säv. 

Kun Sinä, pyhitetty isä, | säteilit jumaloittavien hyveitten kirkkautta, | Sinut pantiin salaisesti 
jumalallisen kirkon lamppuun valoksi || ja nyt Sinä kirkastat sen pyhillä opetuksillasi. 

Pyhä jumalankantaja Boukolos, | Pyhä Henki pyhitti Sinut | ja jakaa uskolla lähestyville Sinun 
kauttasi || pyhitystä, valistusta ja lunastusta. 

Pyhitettynä pappina Sinä, viisas, | saarnaat meidän Jumalamme suunnatonta hyvyyttä, | parannat 
pahentuneet ihmiset || ja tuot heidät hyvänä lahjana Vapahtajalle.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira, 5.säv. Andreas Kreetalaisen runo. 

Tutkikaa pyhiä kirjoituksia, | niin kuin Kristus, meidän Jumalamme, on meitä kehottanut, | sillä 
evankeliumeissa me kohtaamme Hänet | todellisena maailmalle ilmestyneenä Jumalana. | Me 
näemme Hänet vastasyntyneenä | ja kapaloituna seimessä makaamassa | sekä puhtaan Jumalan-
synnyttäjän imettämänä ja hoivaamana lapsukaisena. | Me kohtaamme Hänet temppelissä ympäri-
leikattavana | ja vanhurskaan Simeonin odottamana Vapahtajana. | Sen tähden huutakaamme 
Hänelle: || Kunnia olkoon Sinulle, iankaikkinen Jumala!

Juhlan vir relmästikiirat, 2.säv. 

Puhdas ja viaton Neitsyt | kantaa sylissään pienokaisena Luojaa ja Valtiasta || ja astuu temppeliin. 

Liitelauselma: Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut 

Oi Simeon, | ota vastaan kunnian Herra, | sillä katso, Hän on tullut, || niin kuin Pyhä Henki Sinulle 
lupasi. 

Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 

Ihmisiä rakastava, hyvä Jumala, | nyt ovat silmäni nähneet lupauksesi, || päästä pian pois minut, 
palvelijasi. 
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Kunnia... nyt... 2.säv. 

Simeon huusi: | Herrani ja Vapahtajani, | laske minut nyt totiseen elämään, || sillä minä olen nähnyt 
Sinut, maailman valkeuden.

Juhlan tropari, 1.säv. 

Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | sillä Sinusta koitti vanhurskauden aurinko - | Kristus, 
meidän Jumalamme, | joka valaisee ne, jotka pimeydessä ovat. | Riemuitse Sinäkin, hurskas vanhus, 
sylissäsi meidän sielujemme Vapahtaja, || joka on antanut meille ylösnousemuksen.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Sinut, kaikkien elämä, tuotiin temppeliin. | Minun tähteni Sinä, joka muinoin kirjoitit lain tauluihin 
Siinailla, | tulit pienokaiseksi ja lain alaiseksi vapauttaaksesi kaikki lain vanhasta orjuudesta. | 
Kunnia olkoon laupeudellesi, Vapahtaja! | Kunnia valtakunnallesi! || Kunnia taloudenhoidollesi, oi 
ainoa ihmisiä rakastava!

Kunnia... nyt... 

Sama uudelleen 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 5.säv. 

Sinut, kaikkien Luoja ja Herra ja lain Antaja, | tuotiin temppeliin lain mukaisesti | ja suopeudessasi 
Sinä, kaikkien pelkäämä, | koko luomakuntaa koossa pitävä ja armollinen, | suostuit lihassa  
Simeonin kannettavaksi || ja ilmoitit kaikille valkeuden.

Kunnia... nyt... 

Sama uudelleen 

Sitten juhlan kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän veisuin Boukoloksen suurta 
kunniaa. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaaajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.

Troparit 

Kun Sinä, isä, aina säteilet jumalallisessa, pyhitetyssä valkeudessa ja valonkirkkaudessa, valista 
minunkin sieluni ylistämään kirkasta juhlaasi. 
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Hengellinen Aurinko osoitti Sinut, Kristuksen piispa, viisas Boukolos, kirkkaaksi tähdeksi, joka 
valaisee hyveittesi kirkkaudella koko maan. 

Oi viisas, kunniakas Boukolos, Sinut on opittu tuntemaan maan päällä puhtaan ja viattoman, 
tahrattoman elämäsi takia Kristuksen pyhitetyksi aarteeksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän kanssa yhdessä oleva, ylen hyvä ainosyntyinen tuli suuressa laupeudessaan jumalallisesti 
lihaksi Sinun kohdustasi, oi puhdas, ja jumaloitti ihmiset. 

3. veisu. Irmossi

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle. 

Troparit 

Sinä, piispa, tulit päivän ja valkeuden lapseksi jumalallisen vaivannäön avulla ja olet nyt selvästi 
päässyt asumaan pyhien kirkkauteen säteillen armoa. 

Jumalisesti Sinä saarnasit Kolminaisuuden olemuksesta ja kitkit maan päältä monijumalisuuden 
eksytyksen puhtaana piispana ja Sanan totisena palvelijana. 

Sinä näytit elämän tien kaikille vihollisen kavaluuden eksyttämille ja sanallisena paimenena 
johdatit heidät pelastuneina ylipaimen Sanan tykö. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, ainoa ainainen Neitsyt, tule minulle satamaksi ja vartijaksi, sillä minä olen alati elämän 
merellä himojen ankarassa myrskyssä. 

Pyhän katismatropari, 4.säv. 

Säteillen pappeuden valkeutta | Sinä, piispa, valistit ihmiset ja hävitit epäjumalien pimeyden. | 
Parannussätein Sinä hajotit himojen usvan | ja siirryit laskemattomaan valkeuteen, | jossa Sinä,  
autuas Boukolos, | nyt rukoilet hartaasti || Sinua kunnioittavien puolesta. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Vanhaikäinen tulee minun tähteni pienokaiseksi | ja puhdistuksesta tulee osalliseksi puhtain Jumala 
osoittaakseen todeksi Neitseestä tapahtuneen syntymänsä. | Tähän salaisuuteen vihitty Simeon tunsi 
Hänet lihaksi tulleeksi Jumalaksi. | Sen tähden hän iloiten syleili kaikkien Elämää ja vanhuksen 
tavoin huudahti: | Herra, päästä minut rauhaan, | sillä olen nähnyt Sinut. || kaikkien Elämän!

4. veisu. Irmossi

Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 
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Troparit 

Hän, joka tunsi ennalta sielusi ihanuuden ja mielesi puhtauden, asetti pyhästi Sinut viisaaksi papiksi 
ja saarnaajaksi, oi Jumalan autuuttama. 

Hengen kirkastamana Sinä, autuas piispa, valistat eksytyksen pimeydessä olevat ja tee heidät 
päivän lapsiksi kasteen kautta. 

Sinä, piispojen kaunistus ja paimenten huippu, pelastit lauman kymmeniltä tuhansilta pedoilta, 
jotka pyrkivät hajottamaan sen ja erottamaan moitteettomasta uskosta. 

Havaittuaan Sinut armoa säteileväksi kuulu Teologi vihki Sinut jumalallisin opastuksin ja teki Sinut 
papiksi, oi viisas Boukolos. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ymmärtäväisesti Mooses näki pensaassa pyhästi kuvattuna Sinut, joka olit osoittautuva tulen 
synnyttäjäksi, oi ainainen Neitsyt Jumalansynnyttäjä. 

5. veisu. Irmossi

Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan. 

Troparit 

Pyhästi pukeutuneena pappeuden pyhään vaatteeseen Sinä, viisas piispa Boukolos, valistit 
pyhittämättömät palvomaan luomatonta Ykseyttä kolmessa muodossa. 

Jumalaa julistavan suusi opetuksilla Sinä, isä, tempasit ihmiset hengellisen suden suusta ja Jumalan 
tuntemuksellasi Sinä tukit harhaoppisten hillittömän suun. 

Oi Jumalan autuuttama pyhittäjä, piispa Boukolos, Hengen valistavien säteitten kirkastamana Sinä 
tulit täyteen valoa, joka säteilee pimeydessä oleville sieluille. 

Oi kunniakas Boukolos, Sinun pyhitetty, papillinen opetuksesi kukisti ja karkotti raivoisan 
Markionin, joka päästänyt suusta kaikkinaisen sopimattomuuden täyttämän liejun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jeesus, yliolennollinen Jumala, joka yksin on omasta tahdostaan saattanut kaiken olemiseen, uudisti 
luonnon lait, kun syntyi Sinun kohdustasi, oi nuhteeton. 

6. veisu. Irmossi

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 
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Troparit 

Kunniakas Boukolos, jolla oli ylentävä nöyryys, puhdas mieli, teeskentelemätön rakkaus ja vilpitön 
usko ja toivo, osoittautui Kolminaisuuden asumukseksi. 

Sinua, kunniakas, joka suuresti kaunistit Smyrnan pyhää istuinta, ohjasi salaisuuksissa sama Henki, 
joka teki paimeneksi Sinun jälkeesi ja Sinun kätesi kautta Polykarpoksen. 

Kun Sinä, viisas, ymmärsit kutsusi tulleen Hengen kautta, Sinä johdatit armossa jälkeesi alttariin 
hyveitä säteilevän sanallisten laumojen esimiehen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, Sinä armon portti, joka avasit ihmisille taivaan portin, avaa minulle katumuksenkin 
portit ja vapahda minut kuoleman porteista. 

Juhlan kontakki 

Oi Kristus Jumala, | joka syntymiselläsi pyhitit neitseellisen poven, | Sinä Simeonin kädet siunasit 
hänen ansionsa mukaan | ja meitä kiiruhdit nyt pelastamaan. || Anna kristikunnallesi rauha, oi ainoa 
ihmisiä rakastava.

Synaksario 

Saman kuun 6:ntena päivänä pyhittäjäisämme Boukoloksen, Smyrnan piispan, muisto. 

Säkeitä 

Smyrnan paimen, pappi Boukolos, on kuoltuaankin laumansa valpas varjelija. 

Kuudentena Boukolos jätti auringon kirkkaan valon. 

Samana päivänä pyhän Marttyyri Ioulianos Emesalaisen muisto. 

Säkeitä 

Kristuksen kädet ja jalat lävistettiin nauloin, ja Ioulianos lisäsi niihin päänkin. 

Samana päivänä pyhien marttyyrien Faustan, Euilasioksen ja Maksimoksen muisto. 

Säkeitä 

Kolme marttyyria kärsi kalojen tapaan päädyttyään yhteiseen öljykattilaan. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, apostolien vertaista Fotiosta, 
Konstantinopolin patriarkkaa, tunnustajaa. 

Säkeitä

Kuollessaan Fotios sanoi: Kuoleminen ei minua säikytä, sillä olet valmistautunut loppuun. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. Amen. 
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7. veisu. Irmossi

Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Sinä, isä, teit ymmärtämättömät ymmärtäväisiksi ja pelastit eksytykseen horjahtaneet, Sinä veit 
heidät Jumalan tykö ja he veisaavat hartaasti: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Oi autuas, Sinun poskesi tulivat ihaniksi, kun saarnasit Hänen lihaksitulemisestaan, joka 
sanomattomassa laupeudessaan loisti meille ja jolle Sinä veisaten huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

Sinä, kunniakas, hallitsit kilvoituksen avulla ruumiin himot ja osoittauduit vapaaksi eksyttäjän 
hyökkäysten vallasta. Nyt Sinä veisaat erehtymättä: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun synnytyksesi, oi nuhteeton Neitsyt, lunasti meidät vanhasta tuomiosta ja Sinun kauttasi 
pelastuneina me ylistämme Sinua veisuin ja lausumme uskoen: Kiitetty on Sinun kohtusi hedelmä, 
oi puhdas.

8. veisu. Irmossi

Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina. 

Troparit 

Kasvettuasi palmun tavoin Jumalan tarhoissa Sinä vaivuit vanhurskasten ansaitsemaan uneen, ja 
jumalallisella haudallasi Sinä, Jumalan julistaja Boukolos, kannat näkijöille ihmeellistä kasvia. 

Sinä smyrnalaisten pyhitetty esimies, Sinä maailman valistaja, Jumalan persoonallinen Jumala ja 
Sana asetti Sinut pyhitetyksi piispaksi voitelemaan papillisesti kansaa. 

Sinä saarnasit lihaksi tulleen Sanan jumaluudesta ja pelasti monia ihmisiä järjettömyydestä, sillä 
Sinä, saarnaaja Boukolos, olit teologiassa loistaneen jumalallinen oppilas. 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeettain jumalallinen joukko sai pyhästi tuntea ja nähdä etäältä salaisuutesi ja he esittivät 
selvästi jumalallisen synnytyksesi tunnusmerkit. 

9. veisu. Irmossi

Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme.
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Troparit 

Sinä loistit Kristuksen kirkolle kuin valo, kuin valkeus, kuin suuri aurinko, kuin salama, ja valistit 
uskovaisten mielet. Nyt Sinä olet asettunut asumaan illattomaan paikkaan ja ylistät kolmipyhä-
veisuin luomatonta Kolminaisuutta. 

Jättäen lihan ja maailman Sinä, pyhän palveluksen toimittaja, viisas Boukolos, siirryit iloiten 
ylimaallisten joukkojen tykö valoisan aseman jumaloittamana. Sen tähden me vietämme uskolla 
muistojuhlaasi maan päällä. 

Oi kunniakas Boukolos, maa kätkee autuaan ruumiisi, josta selvästi kumpuaa parannuksia ja 
armoa, mutta taivas säilyttää valittujen kanssa iankaikkisen jumalallisen kirkkauden totisesti 
kaunistamaa henkeäsi.

Jumalansynnyttäjälle 

Enkelin äänen kautta Sinä, puhdas, synnytit suuren neuvon Enkelin, Kristus Emmanuelin, joka 
yhdistää alhaiset enkelten kanssa, oi ainoa veisuin ylistettävä Neitsyt, Sinä meidän 
jumaloitumisemme alkusyy. 

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Paimenena Sinä, viisas piispa, | ohjasit jumalisuuden laitumelle Herran lauman | ja karkotit petojen 
tavoin kaikki harhaopit. | Sen tähden Sinä, autuaaksi ylistettävä isä, | kaitset nytkin meitä armeliaana 
taivaasta, | jossa seisot puhtaan Jumalansynnyttäjän kanssa || Jumalan valtaistuimen luona.

Juhlan eksapostilario, 2.säv. 

Sana syntyy suuressa hyvyydessään sanomattomalla tavalla Neitseestä | ja tulee pienokaiseksi 
jättämättä Isän helmaa. | Simeon ottaa Hänet syliinsä, | ja kaksi vanhusta tunnusti Herran || 
ennustaen ihmisten pelastuksesta.

Juhlan vir relmästikiirat, 2.säv. 

Tänään Vapahtaja tuodaan pienokaisena Herran temppeliin || ja vanhus ottaa Hänet iäkkäille 
käsivarsilleen. 

Liitelauselma: Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä. 

Ajassa vanha ilmestyy ihmeellisesti pienokaisena lihassa || ja tänään Hänet tuodaan temppeliin. 

Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille.

Puhdas Neitsyt huusi: | Ota, oi Simeon, syliisi pienokaisena kunnian Herra || ja maailman pelastus.

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Suuri, peljättävä ja outo on tämä salaisuus! | Kaiken kaitsijaa ja pienokaisten muovaajaa ||  
syleillään pienokaisena. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.
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