
Elokuun 19 
Muistelemme pyhiä marttyyreja  

Andreas Sodanjohtajaa ja hänen kanssaan  
kahtatuhatta viittäsataa yhdeksääkymmentäkolmea. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 6.säv. 

Muistaen Gabrielin sanoja me huudamme Sinulle, viaton: | Iloitse! oi puhdas, kunniallinen Herran 
Äiti, | joka siirryit Hänen tykönsä, || muista meitä, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Jumalan ääretön Viisaus | rakensi ymmärryksen ylittäen Sinusta, Jumalansynnyttäjä, | itsellensä 
huoneen Pyhässä Hengessä. || Nyt Hän siirsi Sinut, oi veisuin ylistettävä, aineettomiin majoihin. 

Minä lähestyn nyt Sinua, kaikkien Jumalan Äitiä, | rukoillen lunastusta kaikkinaisista kiusauksista. 
| Oi Jumalansynnyttäjä,  joka olet Poikasi kanssa, || varjele kristikuntaa. 

Pyhän stikiirat, 1.säv. 

Autuas taistelija Andreas, | miehuuden esikuvana Sinä rohkaisit joukkoja käymään kilpakentälle | 
astuen heidän edellään sodanjohtajan tavoin. | Saatuasi taivaasta armon, || Sinä vuodatat 
uskovaisille aina parannusten vettä. 

Nimesi mukaisesti miehuullisena Sinä, ylistettävä, | osoitit mestaruutesi taistellen vihollista vastaan | 
ja tuhosit sen niin kuin uuden faraon | hukuttaen sen kaikkine sotajoukkoineen veresi virtoihin. || 
Rukoile nyt, että meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Sinä, autuas, | varustauduit voittamattomalla aseella, ristillä, | pukeuduit uskoon kuin haarniskaan ja 
kilpeen, | ja osoittauduit pelottavaksi vastustajille voittaen niiden sotajoukot. || Rukoile siis, että 
meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt! | Sinun lähtiessäsi sen luo, joka on sanoin selittämättömästi Sinusta 
syntynyt, | olivat läsnä ensimmäinen esipaimen, Herran veli Jaakob, | jumaluusopin ensimmäinen 
opettaja ja kunniallisin opetuslapsi Pietari | ja apostolien pyhä joukko, | joka hengellisin, jumalallisin 
veisuin ylistit Kristus-Jumalan kaitselmuksen jumalallista, hämmästyttävää salaisuutta. | He kätkivät 
iloiten hautaan Sinun elävöittävän, Jumalan vastaanottaneet ruumiisi. | Ylhäältä enkelien pyhimmät 
ja vanhimmat voimat | ihmeestä hämmästyneinä kumartuivat toistensa puoleen ja sanoivat: | 
Kohottakaa, te portit, ja ottakaa vastaan taivaan ja maan Luojan synnyttäjä. | Ylistäkäämme mekin 
veisuin kunniallista pyhää ruumista, | joka on itsessään kantanut Herran, | joka on meille 
näkymätön. | Sen tähden mekin viettäessämme Sinun kunniaksesi muistojuhlaa | huudamme 
Sinulle, oi suuresti ylistetty: || Ylennä kristittyjen sarvi ja pelasta meidän sielumme. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Auetkaa, taivaan portit, | sillä katso, Korkeimman Äiti, puhdas Neitsyt, || tulee kuoltuaan [?]. 

Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on! 

Opetuslasten kuoro | kokoontui ihmeellisesti maailman ääristä hautaamaan || jumalallista ja 
tahratonta ruumistasi. 
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Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta. 

Iloitse, Siionin uusi kaupunki: | Sinun Kuninkaasi on tullut kunniassa || aineettomasti 
muovaamansa Jumalanihmisen muodossa. 

Kunnia... nyt... 5.säv. 

Tulkaa, uskovaiset, riemuitkaamme tänä päivänä! | Koristakaamme kirkko veisuin ja jumalallinen 
arkki rauhalla, | sillä nyt taivas levittää helmansa ottaakseen vastaan hänet, | joka synnytti 
sijoittumattoman Jumalan. | Niin maa saa kiitokseksi siunauksen ja ihanuuden, kun se luovuttaa 
elämän lähteen. | Enkelit yhdessä apostolien kanssa peläten katselevat, | miten elämän Herran 
synnyttäjä siirtyy ajallisesta elämästä iankaikkiseen. | Kumartakaamme kaikki häntä ja 
rukoilkaamme: | Älä, oi Valtiatar, unohda sukulaisuuttasi niiden kanssa, | jotka uskossa 
kunnioittavat kaikkein pyhimmän kuolonuneen nukkumisesi juhlaa. 

Ehtoopalveluksen loppuosa, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

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

Puhdas, siunattu, veisuin ylistetty, pyhä Jumalan Äiti, | totisesti nähdessään Sinun siirtymisesi | ja 
koottuaan Sinusta syntyneen tahdon mukaisesti opetuslapsien pilven | enkelivoimat kantoivat 
iloiten kalliin ruumiisi paratiisiin || ylistäen veisuin Kristusta, joka on elämän antaja iankaikkisesti. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

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

Sinusta lihaksi tullut Luojasi ja Jumalasi | siirsi käsissään Sinun sielusi tahrattomaan elämään. | Sen 
tähden me puhtaasti ylistämme autuaaksi Sinua, ainoaa puhdasta ja saastatonta, | ja ylistäen Sinua 
totisena Jumalansynnyttäjänä me kaikki huudamme: || Rukoile Kristusta, jona tykö siirryit, että Hän 
pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Sitten juhlan ensimmäinen kanoni, ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän 
Sinua, sodanjohtaja Andreas. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon." 

Troparit 

Aikoessani veisuin ylistää pyhitettyä juhlaasi, oi kunniakas marttyyri, kirkasta minun sieluni 
Hengen valistavin sätein ja karkota tietämättömyyden pimeys. 
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Maineikas marttyyri Andreas, rikkautenasi marttyyrien loistava kirkkaus Sinä poljit jumalallisella 
voimalla miehuullisesti maahan kavalan ja tulit voittajaksi. 

Kuolettaen maan päällisen mielesi Sinä, paljon taistellut marttyyri, seurasit miehuullisesti Sinun 
tähtesi kuollutta Sanaa ja siirryit kuoleman kautta turmeluksettomaan elämään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumala, joka ylettömässä hyvyydessään pukeutui Sinusta, nuhteeton, totisesti lihaan kaikkien 
uskovaisten pelastukseksi, tunnetaan myös ihmisenä, kahdessa luonnossa. 

3. veisu. Irmossi

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || 
turvani ja tukeni."  

Troparit 

Ristin purjeella Sinä, kunniakas, kuljit halki koettelemusten meren ja hukutit viholliset 
verivirtoihisi. 

Pahan viettelysten ja juonien erinomaisena voittajana Sinä, marttyyri, sait kunnian korkeudesta. 

Ihanan seppeleen kaunistamana Sinä, marttyyri, seisot aina iloiten valittujen marttyyrien kanssa 
Kristuksen edessä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Valtiatar Neitsyt, Jumalan Morsian, Sinä synnytit kaikkien Herran, joka pelastaa ihmiset vihollisen 
hirmuvallasta. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || 
turvani ja tukeni." 

Katismatropari, 1.säv. 

Sielusi miehuullisuuden vahvistamana Sinä, autuas marttyyri Andreas, | hävitit vihollisen heikon 
röyhkeyden ja taistelit iloiten ollen Jumalalle mieleen. || Sen tähden me kaikki vietämme pyhää 
muistojuhlaasi sydämen ilossa. 

Ja juhlan katismatropari, 1.säv. 

Viisaiden apostolien arvokas joukko | kokoontui ihmeellisesti hautaamaan Sinun kunniallista, 
puhdasta ruumistasi, oi suuresti ylistetty Jumalansynnyttäjä. | Heidän kanssaan enkelijoukotkin 
hartain mielin veisasivat ylistystä Sinun kuolonuneen nukkumisellesi, || jota me uskossa 
kunnioitamme. 
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4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit 

Saatuaan Sinut, viisas, lujaksi suojamuuriksi kirkko säilyy järkkymättömän vihollisten 
hyökkäyksissä huutaen: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Jumalallisin esikuvin Sinä, autuas, linnoitit marttyyrien joukon sodanjohtajan tavoin etkä 
mitenkään välittänyt ruumiista, joka oli joutumassa tuhoon. 
Autuas Andreas, miehuullisuus kalpanasi ja kallis risti kaksiteräisenä miekkanasi Sinä urhean 
sodanjohtajan tavoin hävitit viholliset. 

Me ylistämme Sinua uskon puolustajana, kukistumattomana taistelijana ja osallisena taivaallisesti 
kirkkaudesta, liljana, joka vuodatat ihmeitten vettä tarpeessa oleville. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me, ihmisten kaikki kielet, ylistämme Sinua, marttyyrien kerskausta ja uskovaisten pelastusta, oi 
nuhteeton, sillä Sinä synnytit Jumalan säilyen saastattomana Neitseenä. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Kantaen totisen miehuullisuuden nimeä Sinä, autuas Andreas, karkotit vihollisesi kerta kaikkiaan. 

Saatuasi Hengen pelastavan armon rikkaudeksesi Sinä, maineikas, vuodatat joka päivä uskovaisille 
parannusten vettä. 

Oi Jumalan innoittama, Sinun ihmeittesi maine ja puhtaan marttyyriutesi valkeus jumalallisessa 
armossa on levinnyt kaikkeen maahan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, Jumalansynnyttäjä, synnytit keihäällä lävistetyn maailman uudelleen luoneen, vihollisen 
miekat hävisivät tyystin. 

6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 
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Troparit 

Marttyyri Andreas, Sinä kalliin marttyyrijoukkueen sodanjohtaja, Sinä murskasit tuskillasi pahan 
tutkaimet ja siirryit iloiten tuskattomaan kunniaan. 

Vähällä verellä Sinä, autuas, hankit iankaikkisen kirkkauden ja loppumattoman ilon, taivaalliset 
seppeleet ja illattoman valkeuden. 

Oi autuas, Sinun rinnallasi taisteli monilukuinen sotajoukko, joka on nyt ansionsa mukaisesti luettu 
Sinun kanssasi enkelikuoroihin seisomaan riemuiten kaikkien Valtiaan edessä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sanomattomasti Sinä, Jumalansynnyttäjä, synnytit Isän kanssa yhtä aluttoman ihmisen kaltaiseksi 
ymmärryksen ja selityksen ylittäen tulleena. Rukoile, että Hän pelastaisi palvelijasi vaaroista. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Synaksario 

Saman kuun 19:ntenä päivänä muistelemme pyhää suurmarttyyri Andreas Sodanjohtajaa ja hänen 
kanssaan kuolleita kahtatuhatta viittäsataa yhdeksääkymmentä kolmea muuta. 

Säkeitä 

Surmattu joukko antoi verijärven Sinulle, joka olit antanut vesijärviä. 

Yhdeksäntenätoista katkaistiin Andreaan loistava kaula. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Timotheosta, Agapiosta ja Theklaa. 

Säkeitä 

Pätsi oli kuin suitsutusastia, jossa oli Timotheoksen hyvänä tuoksu. 

Agapios kesti pedon pureman ja niin sieluja pureva peto sai sydämeensä pureman. 

Minun nimeni on Thekla, kotipaikkani on Bizye, Gaza on esiintymispaikkani ja taistonani pureva 
peto. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Eutykhianosta, sotilasta, ja Strategiosta, jotka 
kuolivat tulessa. 

Säkeitä 

Eutykhianos paloi pitäen polttamista onnena ja pienenä kärsimyksenä. 

Strategios kantoi Kristusta aseenaan ja kävi sotaa palavassa tulessakin. 
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Pyhittäjä Theofanes, uusi ihmeidentekijä, joka kilvoitteli Makedonian Nausan vuorella ja jonka 
jäännökset ovat Nausassa, pääsi rauhassa loppuun. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Jumalan innoittama marttyyri, verivirroillasi Sinä sait puhkeamaan lähteen ja se parantaa totisesti 
sairauksien kaikki tuskat niistä, jotka lähestyvät Sinua vakain uskoin. 

Viisas marttyyri, Sinä johdatit pyhän Sanan eteen koko pyhän joukon, joka verensä kautta sai periä 
iankaikkisen elämän. Rukoile heidän kanssansa Kristusta, meidän Jumalaamme, meidän 
puolestamme. 

Viriesi [veriesi?] jumalallisella virrallasi Sinä, marttyyri, purppuroit vaippasi ja sen ja 
voittoseppeleen kaunistamana Sinä nyt hallitset kaikkien Hallitsijan kanssa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Neitsyt, Sinä annoit selvästi ruumiin Hänelle, joka Jumala jumaloitti jumalallisen, yliluonnollisen 
synnytyksesi kautta ihmiset. Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton. 

8. veisu. Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

Troparit 

Lujissa taistoissasi Sinä, kunniakas, hillitsit villien leijonien raivon, jumalallisella voimalla Sinä 
painoit alas jumalattomien hirmuvaltiaitten korskeuden ja riensit voittajana taivaisiin huutaen: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Sinä, marttyyri, tulit otolliseksi näkemään pyhien kirkkauden ja asumaan ilossa taisteltuasi 
erinomaisesti ja vietyäsi taistelun loppuun leikkaavan miekan kautta. Nyt Sinä huudat iloiten: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Kiiruhtaessamme jumalalliseen temppeliin me saamme jumalallisen marttyyrin valkeuden. 
Koskettaessamme hänen jäännöstensä jumalallista astiaa me saamme aina pyhittävää armoa ja 
huudamme: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhä Neitsyt, Sinä synnytit sanomattomasti ylen pyhän Jumalan, jonka pyhät marttyyrit 
tunnustivat kilpakentällä. Lähetä meille pyhitys ja valistus, kun me huudamme: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa.
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Irmossi 

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Katso, taistelijan valoisa muisto on koittanut kirkkaan vähentäen pahojen henkien pimeyden ja 
valistaen kaikkia uskovaisia. Viettäkäämme sitä kirkkaasti ylistäen häntä ansionsa mukaisesti 
autuaaksi. 

Marttyyri Andreas, Sinä osoittauduit taistelutovereittesi keskellä ikään kuin suureksi auringoksi. 
Puheellasi Sinä johdatit heidät taivaallisen kirkkauden illattomaan valkeuteen. Uskolla me 
ylistämme Sinua autuaaksi heidän kanssansa. 

Marttyyri Andreas, me ylistämme autuaaksi Sinua, joka valistat koko luomakunnan ihmeitten 
kirkkaudella, Sinua, horjumatonta seppeleen kantajaa, kirkon pylvästä ja uskovaisten vahvistusta. 

Sinä, viisas, kukoistit taistelijain keskellä kuin ruusu niityllä levittäen salaista tuoksua, ilahduttaen 
uskovaisten täyteyden ja karkottaen jumalallisella armolla pahanhajuisen eksytyksen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, kantaessasi sylissäsi Kristusta, joka viittauksellaan kantaa kaiken, rukoile, että Hän 
pelastaisi vihollisen kädestä minut, joka lakkaamatta ja oikeauskoisesti suuresti Sinua ylistän. 

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. | Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Maineikas Andreas sodanjohtaja ja marttyyri, | kukisti ristin jumalallisella armolla hirmuvaltiaan 
röyhkeyden ja sai kunnian seppeleen. | Hänen kanssansa säteilee marttyyrien jumalallinen joukko, 
voittoisa taistelujoukkue, || ja viettäen kirkkaasti heidän muistoansa me ylistämme veisuin 
Kristusta.  

Juhlan eksapostilario, 3.säv. 

Vapahtaja toimitti apostolit synnyttäjänsä tykö jylinällä pilvissä, | että he rakkaudella hänet 
hautaisivat, || ja hän itsekin laskeutui sinne enkelisaattueen kanssa. 
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Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Oi yliluonnollisia ihmeitäsi! | Jumalan Äitinä Sinä, puhdas Jumalansynnyttäjä, || lähdit loistavasti 
Hänen tykönsä. 

Liitelauselma: Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, Sinä ja arkku, jossa voimasi on!

Puhtaan Jumalansynnyttäjän hauta on kuin portaat, | jotka johdattavat taivaisiin ne, || jotka veisuin 
ylistävät hänen jumalallista nukkumistansa. 

Liitelauselma: Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota Hän ei peruuta.

Kun Sinä, Neitsyt, | siirryit Sinusta syntyneen tykö, || apostolit kokoontuivat pilvissä hautaamaan 
Sinun ruumiisi. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Kaikki maasta syntyneet, | kiiruhtakaamme auliisti hautaamaan ruumiittomien kanssa || 
luomakunnan Luojan synnyttäjä. 

Palveluksen loppu tavan mukaisesti, ja päätös. 
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