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Lokakuun 17. 
Pyhän profeetta Hoosean ja pyhän 

pyhittäjämarttyyrin, Krisiksen 
Andreaksen, muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Profeetan stikiirat, 1.säv. 

Isästä lähtevä Pyhä Henki kertoi Sinun kielesi kautta, | että Kristuksen tuleminen tapahtuu  
viimeisinä aikoina luomakunnan uudistamiseksi. | Nähdessämme nyt ennustusten toteutuneen || me 
kunnioitamme Sinun muistoasi, oi profeetta. 

Oi ihmisiä rakastava, | Sinä kihlasit luontomme, joka oli sortunut Sinusta haureuteen, | yhdistit sen 
ymmärryksen ylittäen erottamattomasti itseesi ja pelastit inhotuksesta. | Sen vertauskuvana Sinun  
profeettasi johdatti siveyteen || ennen haureutta harjoittaneet naiset. 

Oi jumalallinen profeetta, | nähdessäsi ennustuksesi armossa toteutuneiksi ja seistessäsi kaikkien  
Jumalan edessä, | rukoile kaikkien niiden puolesta, jotka uskoen viettävät muistoasi, || ja ano heille 
rikkomuksien anteeksi antamista, rauhaa ja elämän oikaisua. 

Pyhittäjämarttyyrin stikiirat, 4.säv. 

Marttyyriuden kilpakentälle kutsuttuna vaivannäkösi hiki täytti Sinut, kunniakas Andreas, toivolla, | 
koska olit vahvana tuonut sen Jumalan eteen. | Rukoile, että Hän päästäisi turmeluksesta ja 
vaaroista meidät, || jotka uskoen vietämme aina kunnioitettavaa muistoasi. 

Uskon tekemänä uudeksi kallisarvoiseksi kiveksi, | Sinä et murtunut hirveästi piestynä, oi 
kunniakas. | Maassa raahattuna Sinä tasoitit uskon tien ja teit sen helppokulkuiseksi. | Niin Sinä, 
autuas, tuhosit Likanimisen väärän uskon, || jonka perustukset olivat lahonneet. 

Apostolien oppien ja jumalallisten isien opetuksen ravitsemana Sinä, autuas, | kunnioitit lihaksi  
tulleen Jumalan näkyvää muotoa pyhissä tunnuksissa ja puhtaissa kuvauksissa. | Sen tähden Sinä, 
kunniakas, taisteltuasi Hänen tähtensä || osoittauduit opettajaksi ja marttyyrien kaunistukseksi. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi puhdas, tuhansia kertoja olen luvannut katua tekemiäni rikkomuksia, | mutta pahuuteen 
tottumiseni ei sitä salli. | Sen tähden minä huudan Sinulle, lankean eteesi ja rukoilen: | Valtiatar, 
päästä minut siitä hirmuvallasta || ja ohjaa minut pelastuksen tuottavaan hyvyyteen. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi puhdas, Sinä synnytit emona viattoman Karitsan, | joka tuli parantamaan koko maailman synnin 
omalla verellään, | kun Hänet meidän tähtemme teurastettiin, | ja Hän niin antoi kaikelle elämän. | 
Pue synnytyksesi villalla jumalallisen armon vaatteeseen minut, || joka olen riisuttu alastomaksi 
jumalallisesta turmeluksettomuudesta. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Profeetan tropari, 2.säv. 

Viettäen profeettasi Hoosean pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: || 
Pelasta sielumme, oi Herra.
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Ja pyhittäjämarttyyrin tropari, 4.säv. 

Valmistautuen vuorella harjoituksin | Sinä risti varusteenasi tuhosit hengellisten vihollisten joukot. |  
Miehuullisesti Sinä myös kävit taistoon ja surmasit uskon miekalla Likanimisen. | Molemmista  
syistä Sinä sait Jumalalta seppeleen, || oi pyhittäjämarttyyri, autuas Andreas. 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 

Profeetan kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Jumalan innoittamia Hoosean sanoja. 
Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 1.säv.

"Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, | joka Egyptissä auttoi Moosesta | ja hänen kauttansa hukutti  
faraon kaikkine sotajoukkoineen, || sillä Hän on ylistetty!" 

Troparit 

Oi profeetta Hoosea, Jumalan totisena julistajana seistessäsi elämän Antajan edessä, rukoile 
jatkuvasti, että Hän lunastaisi vaaroista kaikki, jotka Sinua ylistävät. 

Puhdistettuasi saastasta sielusi näön Sinä tulit otolliseksi selvästi näkemään tulevan ja aivan 
valheetta ennustamaan siitä, mikä tapahtuu. 

Ennaltatietämisen lähde, Jumalan viisaus osoitti jumalallisen julistajan, Hoosean, profetiavirraksi, 
joka vuodattaa kaikille jumalallista opetusta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Meidän tähtemme Neitseestä ilmestyneen Kristuksen Isä kutsui selvästi Egyptistä, niin kuin 
jumalallinen näkijä Hoosea muinoin ennusti. 

Pyhittäjämarttyyrin kanoni, jonka akrostikon on: Rakkaudella ylistän veisuin miehuuden nimen 
kantajaa. Joosef. 

1. veisu. Irmossi,  2.säv.

"Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon | kaikkiväkevä voima, | kun taas 
kaikkipahan synnin | hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, || joka on suuresti kunnioitettu." 

Troparit 

Miehuuden nimen kantajana Sinä, isä, miehuullisesti alistit lihan himot järjelle, taistelit 
hirmuvaltiaitten raakuutta vastaan ja kilvoittelit lain mukaisesti. Sen tähden me uskoen  
kokoontuneina ylistämme yhteen ääneen Sinua autuaaksi.

Jumalallisen Hengen lämmön sytyttämänä hengellisenä hiilenä Sinä hajotit himojen pakkasen. 
Verivirroillasi Sinä sammutit jumalattomuuden vieraan tulen, oi Jumalan autuuttama tunnustaja, 
suuri Andreas.
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Nuoruudestasi asti Kristuksen rakkauden kahlitsemana Sinä, isä, kannoit ristiäsi ja seurasit Häntä 
riemuiten. Uskon, tunnustamisen ja täydellisen kilvan kautta Sinä kielsit itsesi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kevytmielisyyden unen alati painaessa sieluani minä kiiruhdan Sinun suojelukseesi, oi puhdas 
Neitsytäiti. Herätä minut katumuksen valppauteen ja pelasta niin minut iankaikkisesti kadotuksesta. 

3. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Kristus, vahvista minut käskyjesi järkkymättömälle kalliolle | ja valista minua kasvojesi 
valkeudella, | sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, || oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Jumalallisen valistuksen jumalallisesti opettamana ja Pyhän Hengen ohjaamana Sinä, profeetta, 
selvästi ennustit pakanoitten kutsumisesta. 

Otollisena näkemään tulevaisuuteen kuin omaan aikaasi Sinä, jumalinen, ennustit selvästi 
juutalaisten lankeamisen ja lain määräysten väistymisen. 

Tiedottaen meille Sanan lihaksitulemisesta Sinä ennustit, että Israelia ei lunasta sota, ei jousi eikä 
aseet, vaan Herra Jumala Kaikkivaltias. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, puhdas Neitsyt, sillä Sinussa sikisi ruumiillistunut Sana, joka omalla pyhällä verellään ja 
ruumiillaan lunasti meidät eksytyksestä. 

3. veisu. Pyhittäjämarttyyrin kanoni. Irmossi, 2. säv.

"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle | Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, | sillä henkeni riemuitsi 
veisatessani: | Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme || eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, oi 
Herra!" 

Troparit 

Sinä, isä, laskit mielesi perustuksen Kristuksen rakkauden kalliolle eivätkä vastaiset tuulet voinet 
Sinua järkyttää, kun Sinä huusit Luojallesi: Sinä olet meidän Jumalamme eikä ole muuta pyhää kuin 
Sinä, Herra. 

Jumalsanainen pyhittäjä Andreas, ennen loppuasi niin kuin loppusi jälkeenkin Sinä vuodatat  
parannuksia sairaille ja karkotat saastaisia henkiä huutaessasi Luojallesi: Ei ole muuta pyhää kuin 
Sinä, Herra. 

Pidättyväisyyden kyynelten pesemänä Sinä saavutit kauneuden marttyyriuden veressä. Aivan 
ihanaksi osoittautuneena Sinä riensit rakastamasi tykö huutaen: Ei ole muuta pyhää kuin Sinä, Herra.

Jumalansynnyttäjän tropari

Ymmärryksen ylittäen Sinä, nuhteeton, kannoit lihan muotoon tulleen, Isän kanssa yhtä olentoa 
olevan Jumalan ja Sanan. Sinä pysyit neitseenä synnytyksen jälkeenkin. Sen tähden me uskoen 
ylistämme Sinua autuaaksi. 
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Irmossi 

"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle | Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, | sillä henkeni 
riemuitsi veisatessani: | Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme || eikä muuta vanhurskasta 
paitsi Sinä, oi Herra!" 

Profeetan katismatropari, 1.säv. 

Profeetta, Sinä taivutit korvasi Puhuvan puoleen | ja kuultuasi kaiken tulevasta ennustit Kristuksen  
jumalallisesta tulemisesta. | Sen tähden viettäessämme tänään pyhää muistojuhlaasi || me veisuin  
ylistämme Sinut suureksi tehnyttä Lunastajaa. 

Kunnia... Pyhittäjämarttyyrin katismatropari, 8.säv. 

Nimesi mukaisesti Sinä, ylistettävä marttyyri Andreas, totisesti olit väkevä hurskaassa uskossa. | 
Kristuksen seuraajana Sinä teoillasi kirkastit munkkien joukot ja osoittauduit pyhittäjien kunnian 
vertaiseksi. | Marttyyrien taistoon käytyäsi Sinä taistelit urheasti ja osoittauduit lain mukaiseksi 
mestariksi. | Sinä ensin kutsutun nimen kantaja, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomukset anteeksi meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Pahoihin ajatuksiin liukastuttuani olen painanut syntien syvyyteen. | Sydämeni pohjasta huoaten 
minä huudan Sinulle, oi puhtain: | Osoita minussa armosi runsaus, laupeutesi ääretön ulappa ja 
armeliaisuutesi mittaamaton rikkaus. | Anna minulle katumus ja rikkomusten anteeksianto, että 
rakkaudella huutaisin Sinulle: | Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi 
minulle, || sillä Sinä olet ansiottoman palvelijasi toivo. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Kun Sinun Äitisi näki, kuinka väärämieliset lainrikkojat raahasivat Sinua, Sana, ristille, | hänen 
sielunsa haavoittui ja sisin tuskaisena hän valitti ja ahdistunein sydämin huusi ja huokasi: | Voi 
minua, Sinun synnyttäjääsi, minun Poikani ja Jumalani! | Kuinka Sinä omasta tahdostasi kärsit iskut  
kasvoillasi ja inhottavan sylkemisen ja vielä epäoikeudenmukaisen kuolemankin puulle naulittuna? || 
Totisesti Sinä kärsit tämän pelastaaksesi ihmisen. 

4. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, | minä olen käsittänyt | Sinun taloudenhoitosi, || ja pelvolla 
ylistänyt Sinua!" 

Troparit 

Hoosea, Sinä kirkon jumalallisesti näkevä silmä, pelasta vaaroista meidät, jotka veisaamme ylistystäsi.

Kun Sinä jumalallisena profeettana seisot kaikkien Tuomarin edessä, pelasta rukouksillasi minut 
himoista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Sinä, ainainen Neitsyt, synnytit enkelten Luojan, Sinä kohosit heidän joukkojensa yläpuolelle.
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4. veisu. Pyhittäjämarttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, | vaan itse ilmestyit meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana | ja pelastit koko minun ihmisluontoni. | Sen tähden minä 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi." 

Troparit 

Kuuliaisena Kristuksen käskyille Sinä, isä, kumarsit puhtaasti Hänen kuvaansa. Sen tähden  
lainrikkoja surmasi Sinut moninaisin kidutuksin. 

Hyveitten tuoksussa mirhanhajua henkien Sinä, pyhittäjäisä, makaat nyt haudassa ja levität hyvää 
tuoksua niille, jotka vakain sydämin tulevat tykösi. 

Ylistettävä pyhittäjä Andreas, oikeauskoisten puolustajana Sinä rohkeasti nuhtelit kurjasti harhaopin 
sairauden valtaamaa kauheaa Mammonaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä Valtiatar, ikään kuin armon runsaan tähkäpään Sinä viljelit kohdustasi lihaan  
tulleen Herran. Hän ravitsee kaikki, jotka oikeassa uskossa kunnioittavat Sinua. 

5. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Yöstä aamuun kiiruhtaen me veisaamme ylistystäsi, Kristus, | joka olet Isän kanssa yhtä aluton ja 
meidän sielujemme pelastaja. | Oi ihmisiä rakastava, || anna maailmalle rauha!" 

Troparit 

Sääliväisenä Sinä, jumalallinen profeetta, opetit meille Jumalan pitkämielisyydestä, laupeudesta ja 
hyvyydestä, joiden tähden Hän säälii kaikkia. 

Niin kuin viisas ennustuksesi kertoi, oi Jumalan julistaja, Kristus nousi ylös kuoleman kuoletettuaan  
ja antoi elämän tuonelassa olleille sieluille. 

Jumalallinen, autuas profeetta Hoosea, tempaa rukouksillasi minut rikkomusten syvyydestä, sillä 
Sinulla on Kristuksen edessä häpeään joutumaton uskallus. 

Jumalansynnyttäjä 

Kaikkien Herra ja kaiken Kuningas, joka on Isän kanssa yhtä aluton, tuli ajalliseksi ja lihalliseksi 
Sinusta, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt. 

5. veisu. Pyhittäjämarttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Kristus, Vapahtajani, rauhan Ruhtinas, | pimeydessä olevien valo ja epätoivoon joutuneiden 
pelastus! | Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, | valista minut kirkkaudellasi, || sillä en 
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut." 

Troparit 

Synnin pimeyttä inhoten Sinä, isä, osoittauduit valkeudeksi himottomuuden kirkastamana. Sinä 
valistat jumalallisella armolla parannusten sätein ne, jotka uskoen lähestyvät jumalalista hautaasi. 



Sinä, isä, osoittauduit Jumalan asunnoksi elettyäsi hyvin ja taisteltuasi urheasti. Haudassa nyt 
maatessasi Sinä, autuas, säilyt kokonaisena ja tuhoutumattomana ja hajotat uskovaisten sairaudet. 

Autuas Andreas, nuorukaisen tavoin Sinä menestyit taistossa pahoja henkiä ja harhaoppisia ihmisiä 
vastaan, ja sait osaksesi iankaikkisen kunnian ja seppeleen. Sen tähden me kaikki uskovaiset  
rakkaudella ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, Sinä kannoit sylissäsi sanomattomalla tavalla synnyttämääsi  
Kristusta, joka ottaa syliinsä pahuuden valtaan joutuneet ja eksytyksen kurjasti orjuuttamat. Sen 
tähden me ylistämme Sinua Jumalan Äitinä. 

6. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Oi ihmisiä rakastava, | minä rukoilen Sinua, | joka pelastit profeetan meripedon vatsasta: || Nosta  
minutkin rikkomusteni syvyydestä!" 

Troparit 

Tulevan selvittäen Sinä, autuas Hoosea, ilmoitit Sanan laskeutumisen ihmisten tykö. 

Niin kuin Sinä sanoit, kuolematon Elämä nosti tuonelan vatsasta rikkomusten kuolettaman. 

Sinä, profeetta, ilmoitit lain häviämisen, juutalaisten lankeamisen ja pakanoitten nousun. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohdustasi, oi nuhteeton, koitti Jumala ja Sana, joka laupeudessaan oli sanomattomasti 
pukeutunut meidän tähtemme lihaan. 

6. veisu. Pyhittäjämarttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Lainrikkoja pani Sinut, Andreas, vankilaan, Herran tähden vangittuna, kun Sinä pidit ehdottomasti 
kiinni Hänen jumalallisesta tahdostaan. 

Sinä, autuas, et huolehtinut kidutusten repimästä lihastasi, vaan pysyit kärsivällisenä jumalallisessa 
voimassa ikään kuin joku muu olisi kärsinyt.

Kuin kätketty kallis aarre Sinä, isä, ilmestyt haudassasi hurskaille. Ihmein Sinä rikastutat kaikki,  
jotka Sinua kunnioittavat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Profeetta näki muinoin Sinut, oi puhdas, hengellisenä lampunjalkana, joka kannoit jumalallista 
lamppua, Kristusta. Hän on meidät kaikki valistanut. 
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Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Kontakki, 3.säv. 

Tänään hallitseva kaupunki viettää valoisan muistosi ylen kirkasta juhlaa | kutsuen yhteen kaikki 
kaupungit ja maaseudut. | Se iloitsee saatuaan suureksi aarteekseen paljon taistelleen ruumiisi, | oi  
marttyyri Andreas, || oikean uskon valistaja. 

Iikossi 

Aseitten sijasta Sinä, marttyyri, | tartuit ristiin, haarniskan sijasta Sinä pukeuduit uskoon | ja kävit  
omasta halustasi taistelemaan näkymättömiä ja näkyväisiä vihollisia vastaan. | Sinä kukistit niiden  
joukkueet Hengen voimalla. | Oi pyhittäjä, joka olet saanut Hengen runsaan lahjan, | suo  
minullekin vähän armoa, | joka valistaisi minun mieleni, niin että otollisesti ylistäisin veisuin  
urheita taistojasi, || Sinä oikean uskon valistaja. 

Synaksario 

Saman kuun seitsenäntenätoista päivänä, pyhän profeetta Hoosean muisto. 

Säkeitä 

Haureaan naiseen liittyen Sinä, profeetta, kuvasit haureuden maan kihlaajaa, Jumalaa, jonka Sinä 
nyt näet. Seitsemäntenätoista haudattiin Hoosean ruumis. 

Samana päivänä pyhän pyhittäjämarttyyrin, Krisiksen Andreaan muisto. 

Säkeitä 

Vaikka Sinulta, Andreas, katkaistiinkin toinen jalka, Sinä kävit loppuun taiston tien. 

Samana päivänä muistelemme pyhän ja vanhurskaan Lasaruksen kalliitten jäännösten siirtoa.

Säkeitä 

Avatessaan porttinsa Kristuksen ystävälle Kaupunki sanoi Kristusta jäljitellen: "Lasarus, tule". 

Saman pyhän Lasaruksen jäännösten tallettaminen. 

Säkeitä

Tallettaessaan Lasaruksen ruumiin Uusi Rooma osoittautui uudeksi Betaniaksemme. 

Samana päivänä pyhien, todellisten veljesten, marttyyrien ja palkatta parantajien Kosmaksen ja 
Damianoksen, Leontioksen, Anthimoksen ja Eutropioksen muisto. 

Säkeitä 

Tunnen palkatta parantajat syntyperästä arabeiksi ja miekasta jumalallisiksi mestareiksi. 



Kun Leontios mestattiin, menehtyi eksyttävä jalopeura, niinkuin Jobin kirja sanoo. 

Mestattuina Anthimos ja Eutropios puhkesivat loistavaan ja ihanaan kukkaan. 

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

7. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Aabrahamin lapset kuvasivat pätsissä Kolminaisuutta, | muuttivat tulen liekit vilpoisuudeksi ja  
huusivat veisaten: | Siunattu olet Sinä, || isiemme Jumala!" 

Troparit 

Autuas Hoosea, mielesi yliluonnollisen valkeuden valistamana Sinä sait rikkaudeksesi tiedon 
tulevasta ja huusit Herralle: Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala! 

Kun Sinä, Vapahtaja, annoit profeetoille monia näkyjä, he omin käsin kuvasivat Sinut moninaisin 
muodoin meille, jotka uskoen huudamme: Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala! 

Sinä, Hoosea, olit pelastuksen vettä Israelille kumpuava lähde, kun Sinä ennustit rauhan virrasta, 
Kristuksesta, jolle me huudamme: Siunattu olet Sinä, isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka on loistanut aluttomasta Isästä, otti sanomattoman armonsa tähden ruumiin Sinusta, oi 
Jumalanäiti Neitsyt, ja Hänelle me ylistystä veisaten huudamme: Siunattu olet Sinä, isiemme 
Jumala! 

7. veisu. Pyhittäjämarttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky | sytytti korkealle leimuavan liekin, | mutta 
jumalaapelkääväisten nuorukaisten suojaksi | vuodatti hengellisen kasteen Kristus, || kiitetty ja 
korkeasti kunnioitettu."

Troparit 

Pahuuden korkeat aallot eivät järkyttäneet Sinun mieltäsi, joka seisoi Kristuksen tiedon kalliolla, oi 
pyhittäjä Andreas. Sen 
tähden Sinä selvästi tulit kaikille myrskyssä oleville aallottomaksi satamaksi. 

Kavalamielinen yritti mielensä pimeydessä tenhota mielettömin puhein Sinut, jota oppien kirkkaus 
kaunisti, mutta sai osaksensa vain naurua, sillä Sinun rohkeutesi, oi viisas, täytti hänet häpeällä.

Jumalallisten viittausten kaunistama mielesi osoitti Sinut, ylistettävä Andreas, kirkkaaksi tähdeksi, 
sillä alati Sinä valistat kaikki uskovaiset, jotka Sinua ylistävät. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, Sinä tulit elävän Jumalan temppeliksi, johon Hän, joka taivaissa asuu, 
sanomattomasti asettui. Suuressa hyvyydessään Hän näki hyväksi tulla ihmiseksi. 

9
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8. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Veisuin ylistäkää Herraa, | joka varjeli nuorukaiset kuolemasta palavassa pätsissä | ja laskeutui 
heidän luokseen enkelin hahmossa. || Ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Ymmärryksen ylittävä on jumalallisena lahjana profeetoille annettu ennaltatietämyksen voima ja 
tulevan tunteminen! Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Saatuasi Jumalan innoittaman suun ja Jumalaa julistavan kielen Sinä, Hoosea, ylistit jumalisuuden 
valistavaa kirkkautta: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Sanoin ja teoin profetoiden Sinä, autuas, nuhtelit vertauskuvallisesti haureuteen langennutta kansaa 
ja opetit sen veisaamaan: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohdustasi, oi puhdas, ilmestyi ruumiillistuneena iankaikkinen Jumala, Jumalan Sana, meille, 
jotka huudamme: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

8. veisu. Pyhittäjämarttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: | se poltti 
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: || Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa." 

Troparit 

Kuoletettuasi ensin lihan himot itsekieltäymyksen kilvoituksessa Sinä, viisas pyhittäjä, taistelit 
vahvana ja kumarsit kunnioittaen Vapahtajan, Neitseen ja kaikkien pyhien kuvia. 

Kristusta vastaan hulluina raivoavat kävivät villipetojen tavoin kimppuusi surmatakseen Sinut, isä. 
Kun he raahasivat Sinua maassa, pilkkasivat Sinua ja viskasivat Sinut rotkoon, he selvästi tekivät 
Sinut totuuden marttyyriksi. 

Ihmein Sinä virvoitat uskovaisia kuin vesivirroin, karkotat pahuuden henkiä ja puhdistat sairauksia, 
sillä Sinä, autuas, olet saanut korkeuksista parannusten armon Kristukselta, meidän Jumalaltamme.

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit taivaita avarammaksi, kun Sinun kohtuusi sijoittui minkään 
rajoittamaton Jumala. Oi Valtiatar, rukoile, että Hän päästäisi sielunturmelijan ahdistuksesta 
meidät, jotka hartaasti ylistämme Sinua veisuin. 

Irmossi

"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: | se poltti 
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: || Kaikki luodut, kiittäkää  
Herraa."  



9. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 1.säv.

"Iloitse, neitseyden kerskaus! | Iloitse, puhdas Äiti, | jota me, koko luomakunta, || jumalallisin  
veisuin ylistämme!" 

Troparit 

Profeettana Sinä, autuaaksi ylistettävä Hoosea, sait palkinnoksi Jumalalta ihanan seppeleen. 

Sinä, oi erinomainen, loistat kokonaan Kristuksen valkeutta. Tee esirukouksillasi Hänet suopeaksi 
meille, jotka Sinua veisuin ylistämme. 

Elettyäsi enkelten vertaisesti Sinä, Hoosea, seisot nyt Herran edessä veisaten Hänelle ylistystä 
enkeljoukkojen kanssa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Haluten pelastaa ihmisen Vapahtaja ja Herra pukeutui puhtaasta Neitseestä meidän lihaamme. 

9. veisu. Pyhittäjämarttyyrin kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme." 

Troparit 

Katso, pyhittäjäisä, Sinä kävit tiesi loppuun ja säilytit oikean uskon nuhteettomana. Uskon tähden 
Sinä taistelit lain mukaisesti ja voittamattomana marttyyrina ja kukistamattomana kilvoittelijana 
sait korkeudesta kaksinkertaisen seppeleen. 

Jumalallisen kilvoituksen niityllä Sinä, isä, selvästi kukoistit sulotuoksuisena liljana ja ruusuna. 
Marttyyriuden kaunistamana Sinä levität setrin tavoin hyvää tuoksua, oi autuas Andreas, 
marttyyrien kaunistus. 

Ihmeitten ja tunnustekojen kaunistamana Sinä, autuas Andreas, pysyt kaikkien nähden 
hajoamattomana haudassasi. Sinä valistat niiden sielut, jotka hartain uskoin tulevat tykösi ja aina 
ylistävät Sinua autuaaksi. 

Viettäessämme tänään riemun täyttämää pyhän muistosi juhlapäivää, me huudamme uskoen 
Sinulle, isä: Päästä pyhillä rukouksillasi Jumalan edessä  meidät kaikista elämän vaaroista.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Neitsyt, Sinun kohtusi tuli sen Valkeuden asumukseksi, joka jumaluuden sätein 
valistaa maailman ja kerta kaikkiaan karkottaa maasta tietämättömyyden pimeyden. Sen tähden 
me  ylistämme Sinua. 

Irmossi 

"Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme." 
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Profeetan eksapostilario, 2.säv. 

Ylen ihmeellinen on se Hengen täyttämä armo, | jonka Jumala antoi Sinulle, Jumalaa julistava  
profeetta Hoosea. | Sen kautta Sinä ennustit selvästi Vapahtajan lihaksitulemisen Neitseestä, | ristin,  
kärsimykset ja puhtaan, jumalallisen ylösnousemuksen, || sekä turhanaikaisen Israelin täyden tuhon. 

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Ylistäkäämme, kaikki jumaliset, hyvin voittanutta Andreasta | rakkaudella viettäessämme Hänen  
jumalallista, puhdasta muistoansa, | sillä hän kehotti jumalisesti kunnioittamaan Vapahtajan ja 
kaikkien pyhien puhtaita kuvia. || Sen tähden hän sai taivaissa seppeleen ja karkeloi nyt enkelten  
kanssa. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Papin ihmeellisesti viheriöinyt kuiva sauva kuvasi ennalta Sinua, oi puhdas, | joka tulit 
hedelmättömästä kohdusta. | Profeetat ja laki ennustivat Sinusta kaikkien Valtiaan ja Luojan Äitinä. | 
Oi puhdas ja pyhä Jumalansynnyttäjä, rukoile, että Hän pelastaisi meidät, || jotka veisuin ylistämme  
Sinua. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 
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