
Toukokuun 10. 
Muistelemme pyhää apostoli 

Simon Kiivailijaa 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat. Laulamme 3 juhlan stikiiraa ja 3 apostolin stikiiraa. 

Apostolin stikiirat, 4.säv. 

Ihailtava Simon, | apostolien kerskaus, | kulki halki maan äärten kuin säteilevä nuoli | karkottaen  
monijumalaisuuden pimeyden pelastavaisilla ja valistavilla jumalallisilla opetuksillaan. | Hän valisti 
kaikki ylistämään || yhtä jakamatonta ja erottamatonta Jumalaa kolmessa persoonassa. 

Jumalan innoittama, kirkas ja kallis Simon, | pakanoitten opettaja, kadotuksen syvyydestä nostava 
jumalallinen verkko, | ylhäisen teologian totinen saarnaaja, | on nyt kutsunut kaikki Kristuksen  
tietoon || tarjoten riemuisassa juhlapöydässään urotekonsa. 

Autuas Simon, | joka kulki halki maan äärien pyörivän pyörän tavoin, | poltti koko epäjumalien  
hulluuden valtaaman maan | ja jumalisuuden kirkkaalla tulella sytytti uskovaisille armon soihdut. | 
Hän valisti kaikki ylistämään || yhtä jakamatonta ja erottamatonta Jumalaa kolmessa persoonassa. 

Kunnia... 2.säv. 

Ylistettävä Simon, | Sinä kiivauden nimen kantaja, | kiivaudella Sinä etsit kaikkivaltiasta Jumalaa | 
ja Hän osoitti Sinut jumalallisten ihmeitten täyttämäksi. | Kun Sinulla oli ihmeellinen kiihko Sinä, 
autuas, | sait Kiivailijan nimen, ja Sinä elit nimesi mukaisesti. | Kun Sinä, Jumalan näkijä, nyt asut  
korkeana ylhäisten kuorojen keskuudessa, || rukoile, että Sana, Kristus meidän Jumalamme, antaisi 
meille suuren armon.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiirat, 1.säv. 

Autuas Simon, Sinä joit nautinnon tulvasta | ja Jumalassa viisaana juotit Kristuksen esimerkin 
mukaisesti ne, jotka hartaasti halasivat Jumalan tuntemista. | Kun nyt olet iloiten lähtenyt Hänen 
tykönsä, || Sinä saat katsella Kolminaisuuden ylenmääräistä kirkkautta ja kaikkivoimallista rauhaa.

Liitelauselma: Hänen äänensä kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. 

Ylen ihmeellinen Simon, | Sinä autuas Kristuksen saarnaaja, | paremman yhdistymisen kautta Sinä 
saat katsella tavoittamaasi Jumalan ihanuutta | ja lapseksi ottamisen jumaloittamana Sinä sait ottaa 
iloiten vastaan ainoan halatun autuuden. || Nyt Sinä asut enkelten kanssa.

Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan. 

Autuaaksi ylistettävä Simon, | Sinä osoittauduit Jumalan ja ihmisten uskolliseksi välimieheksi. | Kun 
Sinut nyt on annettu meille auliiksi ja rohkeaksi esirukoilijaksi, | älä lakkaa aina pyytämästä, || että 
Kristus Herra antaisi meidän sieluillemme rauhan ja suuren armon.

Kunnia... 6.säv. 

Pyhitetty Simon, | Vapahtajan opetuslapsi ja apostoli, | korkealla lentävän kotkan lailla Sinä kävit 
halki koko luomakunnan. | Tulisilla opeillasi Sinä poltit epäjumalien eksytyksen kuin aineen | ja 
nostit kansat tietämättömyyden syvyydestä jumalalliseen tietoon. | Rukoile nytkin, || että Kristus 
olisi meille armollinen tuomiopäivänä.
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Nyt... Juhlan stikiira. 

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhä apostoli Simon, | rukoile armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme. 

Kunnia... nyt... Juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen juhlan katismatroparit, sekä juhlan ja apostolin kanonit. 
Apostolin kanoni, jonka akrostikon on: Laulan apostoli Simonin kunniasta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, | sillä Hän vapautti Israelin orjuudesta. | 
Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: || Sinulle, ainoalle Valtiaalle, me ylistystä 
veisaamme!"

Troparit 

Autuas apostoli, Sinä seisot korkeudessa Herran edessä, joka antoi Sinulle kunnian ja osoitti Sinut 
kirkkaasti omasti opetuslapsekseen. Valista minun sieluni, että voisin veisuin ylistää jumalallista 
muistoasi. 

Kristus, ainoa vanhurskas, antoi Sinulle, jumalallinen julistaja, kaiken hyvän runsauden ja 
jumalallisista armolahjoista suurimmat osoittaessaan Sinut vanhurskaalla päätöksellään apostoliksi. 

Sinä, apostoli, sait ottaa vastaan Hengen koko kirkkauden, joka laskeutui taivaasta päällesi. Sinä tulit 
hengeltäsi tuliseksi ja poltit monijumalisuuden koko petoksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Vapahtaja, osoitit kuolevaisuutena ja katoavaisuuteni kuolemattomuudeksi ja 
katoamattomuudeksi, kun asuit pyhän Neitseen aviota tuntemattomassa puhtaassa kohdussa ja otit  
ihmisluonnon. 

3. veisu. Irmossi

"Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra | eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, | jota kaikki luodut 
ylistävät: || Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra." 

Troparit 

Jumalan valitsema apostoli Simon, Sinä sait tuntea jumalallisen lihaksi tulemisen salaisuuden 
itseltään Vapahtajalta ja sait ylimaallisen kirkkauden.
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Aluton ja iankaikkinen Sana kirkasti Sinut, autuas Simon, omana palvelijanaan jumalallisen armon 
runsaalla valkeudella. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kultainen lampunjalka kuvasi edeltä Sinua, Jumalansynnyttäjä, sillä Sinä kannoit illatonta 
Valkeutta, Kristusta meidän Jumalaamme, joka valistaa jumaluuden sätein maailman. 

Irmossi 

"Ei kukaan ole niin pyhä kuin Herra | eikä kukaan niin vanhurskas kuin Jumala, | jota kaikki luodut 
ylistävät: || Ei kukaan ole niin vanhurskas kuin Sinä, oi Herra." 

Katismatropari, 3.säv. 

Jumalallisen Hengen kirkkaudella Sinä hajotit monijumalaisuuden pimeyden | ja valistit  uskovaisten  
sydämet kaiuttaen pelastavia oppeja | ja kumoten pakanoitten tarut. | Kunniakas Simon, || rukoile,  
että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, | että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta 
vuoresta |   ainoasta Jumalansynnyttäjästä ||  peloissaan kiitti voimaasi." 

Troparit 

Sinä olet evankeliumin armon täyttämä armolahjojen aarreaitta, Sinä, autuaaksi ylistettävä Simon, 
toimit maailman valkeutena ja maailman suolana. 

Sinä, ylistettävä, kartoit kunniattoman aineen näkemistä ja sait nähdä ihmisaineen ottaneen 
jumaluuden muodon. 

Simon, Sinä puhtaan elämän puolesta kiivailija, kuoleta meissä elävä synti Elämän antajan 
elävöittävällä voimalla, jonka voiman sait ottaa vastaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra, Sinä olit Isäsi kanssa olemukseltasi yhtä, ja ottaessasi puhtaasta Neitseestä meidän lihamme 
Sinä tulit luonnoltasi ihmisten kaltaiseksi. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut | tietämättömyyden yössä olleet maanääret, || 
valaise  minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra." 

Troparit 

Sinä, autuas, otit auliisti vastaan tulessa ilmestyneen Hengen kielen ollessasi yläsalissa.
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Ylhäisenä, ylhäisyyden asukkaana Sinä jaoit meille ylhäisiä ja suuria opetuksia. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun synnytyksessäsi, oi Neitsyt, kumoutui muinoin annettu laki, armo puhkesi kukkaan ja 
vanhurskaus koitti. 

6. veisu. Irmossi

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen  
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Ylistettävä Simon, joka sait kiivauden nimen, kiihkeästi Sinä seurasit Herran ja Kaikkivaltiaan 
jälkiä. 

Vapahtaja osoitti Sinut jumalallisten ihmeitten tekijäksi antaen Sinulle hyvyytensä voimalla vallan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Niiden jumalattomien suu tukitaan, jotka eivät katso Sinua, puhdas, Jumalansynnyttäjäksi, ja 
heidän kasvonsa puetaan häpeään. 

Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen  
Kristus, meidän Jumalamme." 

Kontakki, 2.säv. 

Ylistäkäämme kaikki kiitoksin jumalallista julistajaa Simonia, | joka perusti jumalisten sydämiin 
lujasti viisauden opit, | sillä nyt hän on kunnian valtaistuimen edessä, || riemuitsee ruumiittomien 
kanssa ja rukoilee lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.

Iikossi 

Ylistäkäämme kaikki nyt hartaasti autuaan apostolin muistoa pelastuksen päivänä, | sillä se säteilee 
koko maailmalle auringon tavoin | karkottaen valosätein kaiken synkeyden ja kirkastaen ne, jotka  
rakkaudella sitä kunnioittavat. | Kokoontukaamme siis auliisti veisaamaan ylistystä, || sillä hän 
seisoo Kristuksen edessä ja rukoilee lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.

Synaksario 

Saman kuun 10. päivä muistelemme pyhää apostoli Simon Kiivailijaa. 

Säkeitä 

On kuin Simon sanoisi Sinulle, Kristus, näin: Kiihkeästi kaivaten kärsimystäsi kestän ristin 
kärsimyksen. 
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Kymmenentenä avaramielinen Simon levitettiin puulle.

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Alfeiosta, Filadelfosta ja Kyprinosta. 

Säkeitä

Veljiään rakastava Filadelfos sai miekan kautta veljiensä kanssa jumalallisen seppeleen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Hesykhios Tunnustajaa. 

Säkeitä 

Vietettyään elämän hiljaisuudessa Hesykhios siirtyi hiljaisesti Jumalan tykö. 

Pyhittäjäisämme Laurentios pääsi rauhassa loppuun. 

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

7. veisu. Irmossi

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Sinä, autuas Simon, omasit ihmeellisen kiihkon ja siksi sinua kutsuttiin Kiihkoilijaksi, ja 

tavoiltasikin olit nimesi vertainen huutaessasi: Kiitetty olet Sinä, Herra, iankaikkisesti! 

Sinä vaelsit Sanan kanssa ja olit Hänen seurassansa, ja nyt Sinä olet osallinen Hänen 
valtakunnastaan huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Käärme karkotti petoksella esiisät muinaisesti hyvästä osasta, mutta Sinä, Jumalan Äiti, kutsuit  
heidät takaisin. Kiitetty on Sinun kohtusi hedelmä, oi puhdas! 

8. veisu. Irmossi

"Soitinten musiikki pauhasi yhteen ääneen | ja lukemattomat ihmiset kumarsivat kuvaa Duurassa, |  
mutta siitä välittämättä kolme nuorukaista || veisuin ylistivät ja kunnioittivat Herraa iankaikkisesti." 

Troparit 

Kuinka ihanat olivatkaan jalkasi, Simon, kuinka jalo kielesi, joka puhuu Jumalan kunniaa ja 
taivuttaa huutamaan: Veisuin ylistäkää ja kunnioittakaa Herraa iankaikkisesti. 

Levittäen ihanaa valkeutta ja ihmeitten säteilyä Sinä, Simon, tulit kansoille tunnetuksi siunattuna 
siemenenä huutaessasi: Veisuin ylistäkää ja kunnioittakaa Herraa iankaikkisesti. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Ajatus ei pysty selittämään synnytystäsi, oi Jumalansynnyttäjä, eikä sanoilla ole voimaa, sillä Sinä,  
Neitsyt, synnytit Sinussa siinneen Jumalan, jota me korkeasti ylistämme iankaikkisesti.

Irmossi 

"Soitinten musiikki pauhasi yhteen ääneen | ja lukemattomat ihmiset kumarsivat kuvaa Duurassa, |  
mutta siitä välittämättä kolme nuorukaista || veisuin ylistivät ja kunnioittivat Herraa iankaikkisesti." 

9. veisu. Irmossi

"Ihmiset, suuresti kunnioittakaamme | ja veisuin ylistäkäämme puhdasta Jumalansynnyttäjää, || 
joka palamatta otti kohtuunsa Jumaluuden tulen!" 

Troparit 

Sinä ilmestyit maan äärillä valkeutta säteille, sillä saatuasi Hengen tulen sinä osoittauduit 
valkeudeksi. Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Kokonaan Jumalaan nojautuen Sinä, jumalallinen julistaja, yhdistyit Häneen. Rukoile nyt Häntä 
meidän puolestamme, kun me uskolla ja rakkaudella ylistämme Sinua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme veisuin häntä, joka osoittautui kaikille ihmisille pelastuksen välittäjäksi ja kirkasti 
maailman jumalallisen puhtauden säteillä. 

Irmossi 

"Ihmiset, suuresti kunnioittakaamme | ja veisuin ylistäkäämme puhdasta Jumalansynnyttäjää, || 
joka palamatta otti kohtuunsa Jumaluuden tulen!" 

Eksapostilario, 2.säv. 

Sinä armollisen Kristuksen silminnäkijä ja apostoli, | rukoile koko maailmalle rauhaa, | voittoja  
Kristusta rakastaville hallitsijoillemme, | meille rikkomusten päästöä ja pelastusta kaikille, | jotka 
ylistävät Sinua, Simon, || jumalallisena julistajana ja opetuslapsena.

Ja juhlan eksapostilario. 

Kiitosstikiirat, 4.säv. 

Kunniakas, autuas Simon, | Sinä nostit armon ruo'olla turhuuden syvyydestä | ihmiset kuuliaisen 
Opettajasi ohjeille, | sillä Hän valisti kaikin puolin Sinun mielesi | ja osoitti Sinut käsittämättömän  
jumaluutensa apostoliksi, || puhtaaksi julistajaksi ja valon kantajaksi.

Hengen valistus laskeutui päällesi tulen muodossa | ja teki Sinut, autuas, jumalalliseksi astiaksi. | 
Voimallisesti Sinä, salaisuuksien julistaja, apostolien joukossa suuri, | Jumalassa viisas, autuas 
Simon, | karkotat jumalankieltämisen synkeyden || ja valistat maailman viisaitten sanojesi 
kirkkaudella.
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Kunniakas ja jumalallinen, | saarnan salamoin Sinä valistit tietämättömyyden pimeydessä makaavat | 
ja synnytit heidät uudelleen uskon kautta Herran ja Jumalan lapsiksi, | jonka kärsimystä ja kuolemaa 
Sinä kiihkeästi tavoittelit | ja jonka kunnian perilliseksi tulit viisaana, jumalallisena julistajana || ja 
totuudellisena opetuslapsena.

Kunnia... 8.säv. 

Oi Vapahtajan opetuslapsi ja apostoli, | kunniakas Simon Kiivailija, | meidän suojelijamme ja 
maailman tulinen saarnaaja, | rukoile hartaasti meille vaaroista pääsyä || ja meidän sieluillemme 
pelastusta. 

Nyt... Juhlan stikiira. 

Suuri ylistysveisu, ja päätös 
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