
Elokuun 9 
Pyhän apostoli Mattiaksen muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 1.säv. 

Viettäessämme tänään pyhää, kunniakasta kirkastumista | ylistäkäämme Kristusta, | joka muovasi 
uudelleen jumaluuden tulessa meidän luontomme || säteilemään, niin kuin ennenkin, 
turmeluksettomuutta. 

Tulkaa, menkäämme pyhälle vuorelle | ja nähkäämme uskolla Herran kirkas muodonmuutos, | 
kumartakaamme Häntä ja lausukaamme: || Sinä olet ainoa lihaksi tullut ja ihmisluonnon 
jumaloittanut Jumalamme. 

Tänä on kunnianarvoisa päivä, | kun Kristus muuttaa muotonsa Mooseksen, Eliaan ja 
opetuslastensa läsnäollessa Taborin vuorella, | ja jumalallinen ääni lausuu: || Totisesti tämä on 
minun valittu Poikani. 

Pyhän stikiirat, 1.säv. 

Autuas Mattias, | Sinä virtasit esiin kuin Edenin jumalallisen veden täyttämä joki | ja kastelit maan 
salaisella kastelulla osoittaen sen hedelmälliseksi. || Rukoile siis, että meidän sieluillemme 
annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Apostoli Mattias, | Sinä täytit jumalallisen kuoron, josta Juudas oli langennut pois, | ja viisaitten 
sanojesi jumalallisin salamoin | Sinä karkotit epäjumalain palvonnan pimeyden Hengessä. || 
Rukoile nyt, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Jumalan innoittama Mattias, | Sinun oppiesi salamat ilmestyivät maailman piirille valistaen kaikki, | 
ohjaten kaikki jumalalliseen tietoon ja tehden valkeuden astioiksi ne, | jotka ennen olivat nukkuneet 
turhuuden yössä || ja kaikkinaisen jumalattomuuden pimeydessä. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Oi Hyvä, Sinä joka valollasi pyhitit koko maailman, | kirkastuit korkealla vuorella ja osoitit 
opetuslapsillesi, että Sinulla on valta päästää maailma synnistä. | Sen tähden me huudamme Sinulle: || 
Armollinen Herra, pelasta meidän sielumme! 

Virrelmästikiirat, 6.säv. 

Loistettuasi esiin pyhästä Neitseestä Sinä, Jumalan Sana, | pukeuduit koko Adamin muinoin 
mustuneeseen luontoon | ja kirkastit sen kokonaan jumalallisen muotosi muuttuessa. | Herra Kristus 
meidän Jumalamme, || Sinä kirkastuit Taborin vuorella ennen kallista ristiäsi. 

Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä siinä
on. 

Katso, ennen synkeä ja savuinen vuori | on nyt kallis ja pyhä, | sillä Sinä, Kristus, joka kerran 
ohjasit Israelia tulipatsaassa ja pilvessä, | olet tänään säteillyt sanomattomalla tavalla aurinkoa 
kirkkaammin || ja Jumalana kirkastanut kaikkeuden. 
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Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi.

Nähdessään Taborilla kaksi miestä Herran kanssa puhumassa | Kefas huusi: Täällä on hyvä! | 
Tehkäämme kolme majaa, jos tahdot, | Kristus, Sinulle ja palvelijoillesi Moosekselle ja Elialle. | 
Sen hän sanoi käsittämättä, || sillä hän oli hämmästyksen vallassa. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Oi Kristus Jumala! | Sinä kirkastuit Taborin vuorella | ja osoitit jumaluutesi kunnian 
opetuslapsillesi. | Kirkasta meidätkin Sinun tuntemisesi valolla ja ohjaa Sinun käskyjesi polulle, || 
oi ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava. 

Apostolin tropari. 3.säv. 

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

Ja juhlan tropari, 7.säv. 

Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastui vuorella | ja osoitit kunniasi opetuslapsillesi | heidän kykyjensä 
mukaan. | Valaiskoon Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden | meitäkin syntisiä ikuinen valkeutesi. | 
Kunnia olkoon Sinulle, || valkeudenantaja. 

Ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Jeesus, Sinä kirkastuit Taborin vuorella | ja valoisa pilvi levittäytyi majan tavoin peittämään 
kunniallasi apostoleja. | He lankesivat maahan, | koska eivät kestäneet katsella kasvojesi 
lähestymättömän kunnian kirkkautta. | Oi aluton Vapahtaja, Kristus Jumala, | joka annoit valosi 
loistaa opetuslapsillesi, | valaise meidänkin sielumme.  

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Kirkastuessasi jumalallisen valkeutesi lähestymättömällä kunnialla | Sinä, Jeesus, säteilit 
jumalallisille opetuslapsille Johannekselle, Pietarille ja Jaakobille. | Sinä hämmästytit heidät 
jumalallisella armolla, | sillä he kuulivat Isän äänen todistavan Sinut rakkaaksi Pojaksensa, | ja 
näkivät kasvojesi peljättävän kunnia. | Oi Vapahtaja, joka haluat kaikkien pelastuvat, || valaise 
meidänkin sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 
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Sitten kanonit, juhlan ensimmäinen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin 
minä ylistän Sinua, Mattias, Kristuksen ystävä. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Mattias, rukoile minulle pelastuksen valistus taivaasta ylistäessäni nyt veisuin valoisaa juhlaasi.

 Ylistettävä apostoli, Sinä tulit suureksi auringoksi puhuttuasi välittömästi meidän keskuuteemme 
tulleen Valkeuden kanssa. 

Kuuliaisena Herran laeille Sinä, autuas, pyydystit kielesi verkkoosi maan ääret tietämättömyyden 
syvyydestä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsytäiti, Sinun kohdustasi lihaksi tullut ylijumalallinen Sana pelastaa minut 
kokonaan hyvyydessään. 

3. veisu. Irmossi

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Sinä, viisas, kykenit elämänalkuisen voiman tukemana kaappaamaan väkevän saaliit ja tekemään 
armon palvelijoiksi. 

Rakastaen opettajaa ja palvellen Hänen kaikkivoimallisia viittauksiansa Sinä, ylistettävä, pelastit 
ihmiset eksytyksestä. 

Kaiken toimeen paneva Henki valitsi Sinut, Jumalan julistaja, täydentämään opetuslasten pyhän 
kuoron kaksitoistalukua. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, puhdas, olet apunani minä en pelkää vihollisten hyökkäyksiä. Sinä suojelijanani minä 
torjun niiden joukot. 

Irmossi 

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 
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Katismatropari, 8.säv. 

Jumalallisten sanojesi salamin Sinä, autuas, | poltit kavalan eksytyksen ja valistit uskovaiset veisuin 
ylistämään kaikkien Valtiaan ruumiillista tulemista. | Sinä otit esikuvaksesi Hänen jumalallisen 
kärsimyksensä. | Sen tähden me olemme kokoontuneet iloiten viettämään pyhää muistoasi ja 
huudamme Sinulle yhteen ääneen: | Apostoli Mattias, rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

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

Herran ylen kirkas juhla on koittanut. | Tulkaa kaikki, hengellisesti puhdistautuen nouskaamme 
Taborin vuorelle || näkemään Kristusta. 

4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän 
jumaluuttasi." 

Troparit 

Julistaen Jumalan yhtä luontoa, yhtä valtakuntaa ja herrautta Sinä, autuaaksi ylistettävä, pyydystit 
kansojen laumat. 

Herra lähetti Sinut, viisas, elämän merelle hevosen lailla kuohuttamaan monijumalaisuuden 
katkeria vesiä. 

Jumalallisella sanalla Sinä, viisas, uudistit kuivettuneet sydämet ja kylvit niihin jumalisuuden ja 
totuuden tuntemisen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä neitseyden aarre ja rajoittamattoman luonnon asumus, valista minun sieluni, joka on monien 
himojen pimentämä. 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen.” 

Troparit 

Totinen viinipuu kasvatti Sinut, autuas, hedelmällisenä oksanaan, joka kannat pelastuksen viiniä 
vuodattavan rypäleen. Tietämättömyyden vallassa olleet, jotka siitä joivat, varistivat pois 
eksytyksen juopumuksen. 

Sitä, salaisuuksien opettaja apostoli Mattias, osoittauduit opetuslasten kaksitoistaluvan täyttäjäksi. 
Kavaltaja oli siitä eronnut ja voitti katkeran hirttonuoran vikuroidessaan Kristusta vastaan. 
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Autuas, maineikas apostoli Mattias, Sinut heitettiin jumalallisena suolana maailmaan puhdistamaan 
eksytyksen mätä maukkain opetuksin, karkottamaan sairauksia ja torjumaan sielujen ja ruumiitten 
heikkouksia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun synnytyksesi kautta, oi Neitsyt, Jumalan Morsian, Adam riisui muodottoman vaatteen ja 
vanhan kuoletuksen ja pukeutui totiseen pyhään pukuun, jota himot eivät ole saastuttaneet. 

6. veisu. Irmossi

”Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: | Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala.” 

Troparit 

jumalallisen yhdistymisen jumaloittamana Sinä tulit Jumalan kaltaiseksi. Saatuasi jumalalta 
alkusäteilyn Sinä valistit uskovaiset ja puhdistit maan epäjumalien usvasta. 

Katso, Sinun edessä, mattias, vetäytyy jokainen pyhitettyjen profeettain ennustus, sillä Sinä tulit 
Hänen, josta he olivat ennustaneet,  silminnäkijäksensä, palvelijaksensa, seuraajaksensa ja 
apostoliksensa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me uskovaiset kutsumme Sinua, Neitsyt, hengelliseksi pyhäköksi, koskemattomaksi 
armoistuimeksi, kultaiseksi lampunjalaksi ja eläväksi pöydäksi, joka kannoit elämän leipää. 

Irmossi 

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: | Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala." 

Synaksario 

Saman kuun 9:ntenä päivänä muistelemme pyhää apostoli Mattiasta. 

Säkeitä 

Juudas lähti silmukkaan ripustettuna, Mattias astui sisälle puulle ripustettuna. 

Yhdeksäntenä Mattias ripustettiin suoralle puulle. 

Samana päivänä muistelemme kymmentä pyhää marttyyria, Julianosta, Markianosta, Johannesta, 
Jakobia, Aleksiosta, Demetriosta, Fotiosta, Pietaria, Leontiosta ja patriisitar Mariaa, jotka taistelivat 
Khalken portilla Vapahtajamme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen pyhän kuvan tähden. 
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Säkeitä 

Surmaten Jumalan vihollisen yhdeksän miestä tuli miekan kautta Jumalan ystäviksi. 

Maria sanoi: Vapahtaja, ota vastaan kaulani veri, niin kuin Marian mirhavoiteen. 

Samana päivänä muistelemme pyhän marttyyri Antoninoksen taistelua. 

Pyhittäjäisämme Psoes kuoli rukoillessaan. 

Samana päivänä muistelemme käsittä tehdyn ja kunnianarvoisan Kamoulianan ikonin löytymistä, 
josta on kirjoittanut pyhien joukkoon luettu Gregorios, Nyssan piispa. 

Pyhiesi esirukousten 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 

Viisauden sanojen tulvalla Sinä, kunniakas, pysäytit eksytyksen vuodon ja kastelit uskovaiset 
nautinnon vedellä, kun he huutavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala! 

Oi apostoli, Sinun vaeltaessasi vihollisen juonet heikkenivät edessäsi Jumalan kaikkivoimallisen 
väkevyyden avulla ja jumalankieltämisen  vuoret ja kalliot murtuivat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Katso, hänessä, jota suuri Jesaja Hengessä kutsui Neitseeksi, sikisi Jumala, jonka hän synnytti ja 
jolle me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

Troparit 

Jumalan suuna Sinä, viisas, tempasit ihmisten surmaajan kidasta ne, jotka se hirveästi nieli ja teki 
pahuutensa ruoaksi, ja saatoit heidät uudesti syntymisen peson kautta Herran eteen heidän 
lakkaamatta veisatessaan: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Tultuasi jumalan Sanan vaunuiksi Sinä, kunniakas, murskasit tyystin eksytyksen akselit ja 
pahuuden vaunut, ja jumalallisella voimalla Sinä kitkit epäjumalten pylväät ja temppelit. Sinä teit 
Kolminaisuuden temppeleiksi ne, jotka huutavat: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti! 

6



Viisas Mattias osoittautui sanalliseksi taivaaksi, joka julisti jumalan ainosyntyisen sanomatonta 
kunniaa. Hän on hengen salama, pyydystäjä, eksyneitten jumalallista valkeutta loistava lamppu ja 
sanomattomien salaisuuksien palvelija. Ylistäkäämme tänään yhteen ääneen iloiten häntä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Valtiatar, yliluonnollisesti Sinussa sikisi ja selittämättömästi Sinä synnytit ihmisluonnon 
Luojan, joka Isästä eroamatta tuli ihmiseksi. Hänelle koko luomakunta veisaa: Nuorukaiset, 
kiittäkää, papit, veisatkaa, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti! 

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset | kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Viisas Mattias, autuas apostoli, Sinä opetuslasten kaksitoistaluvun täydentäjä, Vapahtaja kutsui 
Sinut ystäväkseen palvelemaan hänen käskyjänsä, ja valtakuntansa perilliseksi ja 
istuinkumppaniksensa tulevana peljättävä päivänä. 

Ristin purjeella purjehdittuasi halki elämän raivoavan meren Sinä, autuas, laskit levähdyksen 
satamiin. Nyt Sinä seisot apostolien kuoron kanssa korkeimman halatun edessä iloiten ja rukoille 
meidän puolestamme ihmisiä rakastavaa. 

Sinun kielesi, oi viisas, osoittautui totisesti kullanhohtoiseksi lampuksi, jossa Hengen sydän paloi. 
Se poltti luopio-opit ja sammutti vieraan tulen säteillessään tietämättömyyden pimeydessä uinuville 
valkeutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ainoana naisista Sinä, Jumalan Morsian, teit lopun ensiksi luotujen kirouksesta synnyttäessäsi 
lihassa kuvattavana kuvaamattoman. Sinä, saastaton, uudistit luonnon lait ja yhdistit ihmeellisellä 
välitykselläsi ennen erossa olleet. 

Irmossi 

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset | kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

7



Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Oman mielensä repäisemänä rikollinen Juudas | lankesi pois pyhitettyjen apostolien jumalallisesta 
kahdentoista ajoukosta. | Hänen sijalleen tuli jumalallisella valinnalla maineikas Mattias 
opetuslapseksi ja Kristuksen apostoliksi, || ja hän kirkasti koko maan Pyhän Kolminaisuuden opein. 

Juhlan eksapostilario, 2.säv. 

Herra, Sinä otit ennen ristiäsi valitut opetuslapsesi ja kirkastuit pyhällä Taborilla. | Siellä Mooses ja 
Elias seisoivat palvelijan pelolla kanssasi puhumassa, oi Valtias. | Kristus Vapahtaja, heidän 
kanssansa me kumarramme Isän ja Hengen rinnalla Sinua, || joka loistit Neitseestä ihmisten 
pelastukseksi. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Taborin vuorella tuli loistavasti tunnetuksi Kolminaisuuden kunnia || kun Sinä, minun ylen hyvä 
Vapahtajani, kirkastuit. 

Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä
siinä on. 

Kirkastuksen yhteydessä kirkkaana levittäytynyt pilvi || hämmästytti jumalalliset, etevimmät 
opetuslapset. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi.

Elia ja Mooses | olivat läsnä Sinun kirkastuessasi, oi Sana, || ja Isä todisti taivaasta puhuen. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Mooses ja Elia näkivät Taborilla || Neitseestä ihmisten lunastukseksi lihaksi tulleen Jumalan. 

Palveluksen loppu tavan mukaisesti, ja päätös. 
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