
Heinäkuun 4. 
Muistelemme pyhien joukkoon luettua 

isäämme, Kreetan Andreasta, 
Jerusalemilaista 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Miksi kutsuisimme nyt Sinua, viisas Andreas? | Kilvoittelijaksi, joka mustaat himojen kiihkon. |  
Kristuksen evankeliumin papilliseksi palvelijaksi. | Hengen säveliä soittavaksi kitaraksi. | 
Kaikkeuden tenhoavaksi kanteleeksi. || Uudeksi armon arkin edessä karkeloivaksi uuden liiton 
arkiksi. 

Miksi nimittäisimme nyt Sinua, Andreas? | Miehuullisesti taistelleitten valittujen seuraajaksi. |  
Marttyyrin ylistäjäksi, pyhien valheettomaksi valmentajaksi hyveen omaksumiseen. | Elämän 
turhuuden kuvaajaksi. | Selkeäksi opettajaksi ja totuudelliseksi oppien esittäjäksi. || Rukoile 
pelastusta meidän sieluillemme. 

Kuinka puhuttelisimme nyt Sinua, Andreas? | Pyhän Jerusalemin ihanaksi kasvatiksi. | Oikeitten  
oppien ja jumalisuuden tueksi. | Kreetan pyhitetyksi piispaksi, joka valistat maailman säteilläsi ja 
idästä koitettuasi valaiset lännen. || Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Ketä sinä, kurja sielu, muistutat, kun et yhtään taivu katumaan, | kun et pelkää tulta, vaan pidät 
kiinni pahuudesta? | Nouse ylös, kutsu ainoa nopeaa puolustajaa ja huuda: | Älä lakkaa  
rukoilemasta Poikaasi ja meidän Jumalaamme, || että Hän päästäisi minut viettelijän ansoista. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Kun uuhi näki Karitsansa vapaaehtoisesti ristin puulle levitettynä, | hän huusi itkien ja äidillisesti 
valittaen: | Poikani, mikä on tämä outo näky? | Kuinka Sinut surmataan, oi pitkämielinen Herra, |  
joka jaat kaikille elämän ja annat ihmisille ylösnousemuksen? || Jumalani, minä ylistän suurta 
alentumistasi.

Tropari, 8.säv. 

Oikeauskoisuuteen ohjaaja, hurskauden ja sielun puhtauden opettaja, | maailmaa valaiseva kynttilä  
ja Jumalan hengen johtama esipaimenten kaunistus, | Jumalassa viisas Andreas, Sinä valistit 
hengellisen kanteleen tavoin kaikkia. || Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Miehekkäin veisuin ylistämme Andreasta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 5.säv.

"Kristus, joka voimallisella käsivarrellansa murskaa viholliset, | syöksi hevoset ja ratsumiehet 
Punaiseen mereen, | mutta pelasti Israelin, || joka veisasi voittovirren." 
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Troparit

Karistaen unen luomiltasi Sinä, Jumalaa julistava pyhittäjä, teit itsesi hyveen avulla Herran 
kirkkaaksi asumukseksi. Sen tähden Sinä osoittauduit Jumalan asunnoksi. 

Kanteleesi sointuisin sävelmin Sinä, jumalallinen Andreas, kirkastit veisaten Kristuksen kirkon 
kaiuttaen Pyhän Hengen jumalallista armoa. 

Viisaasti kuuliaisena Jumalan kirjoittamalle laille Sinä, viisas, kuoletit kilvoituksessa ruumiin himot 
ja siivitit mielesi suureen rakkauteen laulaen jumalallisia veisuja. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun Poikasi ja Jumalasi, oi nuhteeton, on täynnä haluttavaa, puhdasta suloa hyvyyksien 
täyteytenä. Rukoile, että Hän pelastaisi meidät, jotka nyt uskolla kiiruhdamme tykösi. 

3. veisu. Irmossi

"Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen 
ripustit, | vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä  
rakastava."

Troparit 

Hyveen avulla Sinä, pyhittäjä, ohjasit elämääsi ja yhtyneenä Jumalaan jumalallisessa rakkaudessa 
osoittauduit sanalliseksi soittimeksi. Jumalallisista aarteista ammentaen Sinä kirkastit sävelmin 
koko maailman. 

Pyhitettynä papillisen palveluksen toimittajana Sinä, pyhittäjä, tulit täyteen taivaallista viisautta. 
Sinä avasit sielusi suun ja sait selvästi ottaa vastaan kolmiaurinkoisen valkeuden valistavan 
kirkkauden. 

Vahvistaen sielulliset voimasi ja hilliten kilvoituksessa lihasi Sinä, pyhittäjä, tulit kirkkaaksi 
tähdeksi, joka ilahdutat kirkkoa oikeilla opeillasi ja sointuvilla sävelmilläsi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan nuhteeton Äiti, minä rukoilen, pelasta minut himojen vankeudesta ja pyyhi pois kaikki 
synnin haavat, sillä yliluonnollisesti Sinä synnytit maailman synnin pois ottajan. 

Irmossi 

"Kristus, Sinä, joka itsessään painavan maan tyhjyyden päälle sanallasi pystytit | ja avaruuteen 
ripustit, | vahvista seurakuntasi käskyjesi järkkymättömälle kalliolle, || oi ainoa hyvä ja ihmisiä  
rakastava."

Katismatropari, 8.säv. 

Sydämesi jumalallisen valkeuden kirkastamana Sinä, autuas, lausuit oppien valonkirkkaita sanoja ja 
valistit maailman. | Oi maineikas Andreas, Hengen jumalallisena soittimena Sinä sulostutat joka 
päivä kaikkien sydämet | ylistäessä veisuin Kolminaisuutta, pyhien joukkoja ja puhdasta 
Neitsyttä. |  Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.
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Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Me, ihmisten kaikki sukupolvet, ylistämme autuaaksi Sinua, Neitsyttä, | joka naisten joukosta  
ainoana synnytit siemenettä Jumalan lihaan. | Sinussa asusti jumaluuden tuli, ja Sinä imetit Luojaa 
ja Herraa pienokaisena. | Sen tähden enkelit ja ihmissuku oikein ylistävät pyhää synnytystäsi, | ja 
yhteen ääneen me huudamme Sinulle: Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, || jotka oikein ylistämme veisuin Sinun kunniaasi, oi puhdas.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi! 

4. veisu. Irmossi

"Oi Kristus, Habakuk, ennalta nähtyään jumalallisen alentumisesi, | vavistuksella huusi Sinulle: |  
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan || ja voideltujasi vapahtamaan." 

Troparit 

Sinun elämän kaunistama sanasi, oi jumalallinen, osoittautui Jumalan tarkan tuntemisen 
ohjenuoraksi ja selvästi Sinä kirkastit Kolminaisuuden veisuin ylistettävän kunnian. 

Viisas Jumalaa julistava Andreas, Sinä osoitit käytännön näkemisen pohjaksi, käytit näkemistä 
vaelluksesi sinettinä ja niin Sinä menestyit. 

Autuas Andreas, Sinä miehekkyyden nimen kantaja, jumalallisena piispana Sinä taistelit paimenena 
kirkon puolesta ja torjuit siitä leijonien hyökkäykset. 

Sinä, viisas, havaitsit Jumalansynnyttäjän suurten ylistysten aiheeksi, ja oikealla innolla Sinä 
kunnioitit moninaisin kiitoksin häntä, joka on kiitosten yläpuolella. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, oi Neitsyt, tapahtui sikiäminen ilman yhteyttä, turmeluksetta Sinun kohdussasi, ja Sinä 
synnytit ilman tuskaa. Synnytettyäsi lihassa Jumalan Sinä säilyit synnytyksen jälkeenkin neitseenä.

5. veisu. Irmossi

"Sinun tykösi, oi Kristus, joka verhoudut valkeuteen niin kuin viittaan, | minä aamusta varhain 
kiiruhdan | huutaen Sinulle: || Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias." 

Troparit 

Sinun opetustesi kasvattamina ja Jumalan innoittamista sävelmistäsi pyhästi nauttien me ylistämme 
Sinun muistoasi, autuas Andreas.  
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Jumalallisen Hengen valkeuden kirkastamana Sinä ylistit pyhästi pyhien kuoroja. Nyt Sinä, 
autuaaksi ylistettävä Andreas, riemuitset heidän kanssansa.

Nyt Sinä, viisas, et enää näet jumalallisia salaisuuksia ruumiin katoavaisten aistien tai mielikuvien 
avulla, vaan hengellisesti sielun voimien yhdistyttyä parempaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kyynelin minä lankean eteesi, oi nuhteeton, ja pyydän hartaasti pääsyä rikkomuksistani Sinun 
kauttasi, että tulisi otolliseksi iankaikkiseen iloon. 

6. veisu. Irmossi

"Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata 
minut || ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Troparit 

Sinä, salaisuuksien papillinen palvelija, nuhtelit puhetaidollasi kirkkain suin jumalattomia, sillä 
Sinä selvitit totisesti puhtaitten kuvien kumartamisen. 

Pyhästi Sinä, kunniakas isä, kaunistit elämäsi, sillä Sinä sammutit himojen kuohun ja laskit 
himottomuuden elämän satamaan. 

Kaikki uskovaiset iloitsevat jumalallisesti nauttien Sinun sanojesi ja oppiesi kauneudesta ja torjuvat 
harhaoppisten kielenpieksennän. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Jumalan Morsian, Sinun kauttasi toteutuneen lihaksi tulemisen kautta Hän, joka 
aluttomasti loistaa Isästä, yhdistyi kokonaan minuun. 

Irmossi 

"Oi Valtias Kristus, | tyynnytä sielua hukuttavassa myrskyssä riehuva himojen meri | ja johdata 
minut || ylös turmeluksesta, oi laupias." 

Kontakki, 2.säv. 

Kaiuttaen selvästi jumalallisia sävelmiä Sinä, pyhittäjä Andreas, | osoittauduit maailman kirkkaaksi 
valistajaksi säteillessäsi Kolminaisuuden valkeutta. | Sen tähden me kaikki huudamme Sinulle: ||  
Älä lakkaa rukoilemasta meille pelastusta. 

Synaksario 

Saman kuun neljäntenä päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Kreetan 
Andreasta, Jerusalemilaista. 
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Säkeitä 

Kuollessaan Kreetan suuri paimen, jonka työn tulosta on suuri kanoni, sai vaivoistaan suuren 
seppeleen. 

Neljäntenä kuolo otti piispallisen uhraajan Andreaksen. 

Miekka surmasi pyhät marttyyrit Kyprillan, Aroan ja Loukian. 

Pyhä ihmeidentekijänainen Asklepias pääsi rauhassa loppuun. 

Pyhä pappismarttyyri Theofilos ja pyhittäjä Menignos pääsivät Herrassa loppuun. 

Samana päivänä muistelemme pyhän pappismarttyyri Theodoroksen, Kyrenen piispa, taistelua. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Theodotosta, ja pyhää Donatosta, Libyan 
piispaa, sekä pyhittäjä Mariaa (toisten mukaan Marttaa), Ihmeellisen vuoren pyhän Symeonin äitiä. 

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

7. veisu. Irmossi

"Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin | ja langetti kasteen nuorukaisille, |  
jotka yksin  äänin veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, Jumala." 

Troparit 

Saadaksesi hengessä nähdä pyhien kirkkauden Sinä, pyhittäjä, kirkasti teoilla elämäsi huutaen: 
Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Ruumiiseen pukeutuneena Sinä, pyhittäjä, pidit ruumiittomien joukkoja esikuvanasi. Nyt Sinä 
iloitset ja veisaat niiden kanssa yhteen ääneen: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Jerusalem riemuitsee nyt kirkkaasti lähetettyään maailmaan kirkkaaksi valaisimeksi Sinut, autuas, 
joka veisaat: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, ennen ruumiiton tuli mittaamattomassa laupeudessaan ruumiilliseksi Sinun pyhästä 
kohdustasi. Hänelle me kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä, isä, karkeloit kirkkaasti kirkon uuden arkin edessä kooten kuorot huutamaan: Kaikki luodut, 
veisaten ylistäkää Kristusta ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
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Sinä, isä, kaiutit Kaikkivaltiaalle uutta veisua pyhittäjien kirkossa: Kaikki luodut, veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Ohjaten jumalaisesti tekojasi hyvein Sinä, Andreas, ylistit veisuin kaikkien niiden pyhien urotekoja, 
jotka olivat aikaisemmin osoittaneet ihmeellisyytensä ja saavuttaneet täydellisyyden Kristuksessa 
iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tulkaa, ylistäkäämme puhdasta Neitsyttä, Jumalansynnyttäjää, lausuen jumalallisin veisuin: Iloitse, 
korkeasti siunattu Neitsyt, jonka kautta ihmisluonnolle annettiin ilo! 

Irmossi 

"Sinulle, kaiken Luojalle, | nuorukaiset pätsissä kohottivat yli maailman sointuvan kiitosvirren: | 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | 
Hänen nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Troparit 

Autuas Andreas, Sinun sanojesi ääni kiisi kautta kaiken maan esittäen ihania, totisia oppeja. Sen 
tähden kaiken Kuningas Kristus seppelöi Sinut jalolla kruunulla. 

Yliluonnollisten salaisuuksien opettaja Andreas, paremmassa yhteydessä Sinä nyt nautit 
kolmivaloisesta kirkkaudesta. Varjele nyt esirukouksillasi vaaroista meidät, jotka rakkaudella 
vietämme pyhästi pyhitettyä muistoasi. 

Ylistettävä Jumalan julistaja, nyt Sinä riemuitset taivaissa ruumiittomien joukkojen kanssa elettyäsi 
vakaasti maan päällä heidän elämäänsä ja osoittauduttuasi oikean uskon erinomaiseksi saarnaajaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikkein pyhin Neitsyt, Sinä pysäytit kuoleman hillittömän vauhdin, kun synnytit lihallisesti   
totisesti yli ymmärryksen  iankaikkisen Elämän, sillä hyökätessään karvain suin Häntä vastaan 
tuonela kukistui. 

Irmossi 

"Riemuitse, Jesaja, | sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. | 
Hänen nimensä on Koitto, || ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme." 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 

6




