
Toukokuun 17. 
Pyhien apostolien 

Andronikoksen ja Junian muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiiroina 3 juhlan ja 3 apostolien stikiiraa. 

Apostolien stikiirat, 8.säv. 

Sanalla Sinä, Jumalan autuuttama, | teit lopun jumalankieltämisen sanattomasta turmeluksesta |  
Sanan kuuliaisena, kuuluna palvelijana | ja maailman kirkkaana valaisijana. | Sen tähden me 
ylistämme Sinua jumalallisin sanoin || ja vietämme pyhää muistojuhlaasi riemuiten kiittäen  
Kaikkivaltiasta. 

Viisas Junia ja totisesti autuas Andronikos, | te Jumalan palvelijat, | jumalallinen apostoli Paavali  
ylistää teitä loistavasti jumalallisin kiitoksin, | kertoo uskovaisille teidän urheudestanne ja sanoo, | 
että te osoittauduitte Jumalan Sanan viisaiksi oppilaiksi jo ennen häntä || ja hänen heimoveljikseen. 

Jumalalliset apostolit, | te valistitte pyhitetyllä saarnallanne koko maan, | karkotitte turhuuden  
pimeyden ja ohjasitte Jumalan tuntemisen valkeuteen | ennen jumalankieltämisen pimeydessä 
olleet. | Te olette kaikkien niiden pelastavat oppaat ja esirukoilijat, || jotka alati uskolla teitä  
kunnioittavat.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme. 

Juhlan tropari, ja päätös 

Aamupalveluksessa 

Juhlan ja pyhien kanonit. Pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Kannan ylistystä viisaalle 
Andronikokselle. Josefin runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 

Troparit 

Puhdas kirkko kantaa ylistystä Jumalalle kunnioittaessaan uskolla taistojasi pyhänä 
muistopäivänäsi, oi autuas. 

Pyhitetty Andronikos, iloiten Sinä ohjasit mielesi kaikki liikkeet Jumalan tahdon täyttämiseen. 
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Jumalassa viisas Andronikos, Sinä sait Jumalalta jumalallisen armon parantaa sairauksia ja karkottaa 
kavalia henkiä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt, vuodata välitykselläsi ja armollasi minulle lunastus kaikista rikkomuksista ja elämän 
oikaisu. 

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 

Apostoli Andronikos, kuoletettuasi jäsenesi kilvoituksessa Sinä pääsit näkemään elävien Elämän, 
Kristuksen, meidän Jumalamme lihaan tulleena maan päällä. 

Maineikas apostoli Andronikos, jumalallinen Henki sytytti Sinut tuleen, puhtain mielin Sinä kuljetit 
lämpöä ja poltit eksytyksen ohdakkeet. 

Oi Herran oppilas, Sinun sanojesi ääni ja ihmeittesi voima on levinnyt maailman ääriin opettaen 
uskovaisille pelastavaa armoa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ei kukaan ole niin puhdas kuin Sinä, Valtiatar, eikä niin nuhteeton kuin Sinä, viaton, sillä yksin Sinä 
olit kaikkien Jumalan tilana. 

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, 4.säv. 

Valon täyttämä jumalallinen Andronikos | on valistanut sydämet Jumalan tuntemisen valkeudella 
lähestymään Herraan. | Sen tähden hän loppunsa jälkeen vuodattaa parannuksia niille, | jotka uskolla 
astuvat hänen kunnialliseen huoneeseensa, || ja rukoilee kaikille uskovaisille suurta armoa. 

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 

Jumalaa julistava Andronikos, Sinä ylistäjiesi valistaja, Paavali tervehtii Sinua sukulaisenaan 
uskovaisten edessä julistaen jumalallista kiitostasi. 
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Tultuasi pyhän Kolminaisuuden huoneeksi Sinä, maineikas, tuhosit eksytyksen huoneet ja alttarit ja 
rakensit kirkkoja meidän sielujemme pelastukseksi.

Autuas Andronikos, Jumalan voiman ympäröimänä Sinä kykenit tempaamaan väkevän astiat ja 
tekemään ne Pyhän Hengen asumuksiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, me kaikki uskovaiset ylistämme alati Sinua yhteen ääneen varmana 
puolustuksenamme, suojanamme ja sielujemme lunastuksena. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Uskolla kokoontuneina me nyt kunnioitamme Sinua, Andronikos, Paavalin kanssa hänen 
sukulaisenansa ja opetuslapsena jo ennen häntä. 

Kunnioittakaamme jumalisesti kirkkaita tähtiä ja pyhitettyjä apostoleja Juniaa ja Jumalassa viisasta 
Andronikosta. 

Autuas Paavali julistaa kirkolle teidät, autuaat, totisesti huomattaviksi apostolien joukossa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeettain kuoro kuvasi ennalta pyhin vertauskuvin, että Sinä, pyhä Neitsyt, tule Herran 
synnyttäjäksi. 

6. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Apostoli, Sinun huoneestasi kumpuaa rakkaudella sinne kiiruhtaville parannuslähde, joka pesee pois 
sielun sairaudet. 

Maistuvilla opeillasi Sinä, turmeluksettoman Jeesuksen todellinen ystävä, uudistit 
jumalankieltämisen turmelemien kansojen paljouden. 

Viisas Andronikos, auringon tavoin Sinä riensit halki maan julistaen uskovaisille Jumalan 
luomatonta, kolmiaurinkoista valkeutta. 

Jumalansynnyttäjän tropari
 
Oi aviota tuntematon, Sinussa kävivät ilmi lihaan köyhtyneen ja uskovaiset rikastuttaneen Herran 
jumalalliset polut. 
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Irmossi

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

Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Saman kuun 17. päivä muistelemme pyhiä apostoleja Andronikosta ja Juniaa. 

Säkeitä 

Opetettuaan tuhansia kansoja Andronikos meni Kristuksen tykö, joka kutsuu kansat valkeuteen. 

Junia kuoli toukokuussa, joka on kesäkuun (=iounios) johdanto. 

Seitsemäntenätoista Junia ja Andronikos kuolivat. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Solokhonia ja hänen kanssaan Pamfameria ja 
Pamfylonia. 

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

7. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, isiemme Jumala, | joka alussa perustit maan ja taivaat sanallasi vahvistit, || olet  
kiitetty iankaikkisesti." 

Troparit 

Kristuksen viisas opetuslapsi, Sinä karkotat huoneeseesi kiiruhtavista sielun ja ruumiin hirveitä 
sairauksia ja kaikkinaista heikkoutta. 

Kristuksen silminnäkijä, sääliväisenä Sinä torjut pahojen henkien hyökkäyksiä ja puhdistat 
ihmisten hirveitä himoja. Sen tähden me uskolla ylistämme Sinua autuaaksi. 

Puheentaitajien punokset Sinä, viisas, kukistit oppien yksinkertaisuudella ja saarnasit Jumalasta, 
joka hyvyydessään tuli lihan muodossa ihmisten keskuuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Herra, isiemme Jumala, joka asuit Neitseen kohdussa ja siellä muovasit uudelleen Adamin, 
olet kiitetty iankaikkisesti. 

8. veisu. Irmossi

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen  
salaisuuden ilmaissutta Herraa | veisuin ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 
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Troparit 

Sanojesi suolalla Sinä, autuas Andronikos, pysäytyt ihmisten sydämiin levinneen pahuuden 
mädännäisyyden ja toit heidät itsensä tyhjentäneen Sanan eteen pelastuneina.

Sinut, Andronikos, tunnettiin säälissä teuraaksi tulleen papiksi, uhraajaksi ja uhrilahjaksi. Hänen 
luoksensa Sinä kiiruhdit ja sait Häneltä turmeluksettomuuden ja vanhurskauden seppeleen. 

Jumalassa viisas, kunniakas Andronikos, Sinä osoittauduit saarnaajaksi, jumalalliseksi apostoliksi, 
Jumalan näkijäksi, kadotuksen epäjumalien kukistajaksi, varattomien rikastuttajaksi ja ylhäisen 
Siionin suureksi asukkaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt, Sinä kannoit käsissäsi ikään kuin hiiltä pihdeissä Häntä, joka vuodattaa jumalallisen 
vilvoituksen eksytyksen paahteen uhkaamille ja polttaa niiden himot, jotka veisuin ylistävät Hänen 
valtakuntaansa. 

Irmossi 

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen  
salaisuuden ilmaissutta Herraa || veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa | edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme." 

Troparit 

Oi autuaaksi ylistettävä Andronikos, tullaksesi tuonpuoleisen elämän perilliseksi Sinä elävöitit 
elävöittävällä sanallasi pahojen henkien ennen kuolettamat. 

Autuas, ylistettävä Andronikos, totisen viinipuun hedelmällisenä oksana Sinä vuodatit 
kuolemattomuuden viiniä ja ilahdutit ihmisten sydämet. 

Kaikki me ylistämme autuaaksi Sinua, apostoli, sillä oppien salamin Sinä selvästi poltit 
monijumalaisuuden aineen ja annoit elämän pimeydelle oleville paistaa Jumalan tuntemisen 
valkeuden. 

Autuaaksi ylistettävä Andronikos, Sinun pyhitetty muistosi leviää tänään maan ääriin ja valistaa 
niiden sydämet, jotka tänään ylistävät Sinua pyhitetyin veisuin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas, viaton Neitsyt, joka olet synnyttänyt valkeuden, ano valistusta, syntien päästöä ja sielujen 
pelastusta meille, jotka tunnemme Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. 
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Irmossi 

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen  salaisuuden 
ilmaissutta Herraa || veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 
Juhlan eksapostilario. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat.

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 
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