
Marraskuun 18 
Pyhien marttyyrien Platonin ja 

Romanoksen muisto. 



Ehtoopalveluksessa 
Avuksihuutostikiirat 

Pyhän Platonin stikiirat, 8.säv. 

Täynnä urheaa mieltä Sinä kestit jäsenten katkaisemisen, ruumiin silpomisen, | sietämättömän tulen, 
nälän ja kuoleman miehuullisesti, | sillä Sinä tavoittelit iankaikkisuudessa Sinua odottavaa 
katoamatonta kunniaa || ja näit edeltä iankaikkisen autuuden. 

Ylittäen kaikki aistit ja siirtäen mielesi ylhäiseen elämään | Sinä ylenkatsoit näkyvän halpuuden ja 
nöyryytyksen jumalisin mielin ja ylevin sieluin. | Sentähden Sinä, marttyyri, olit miehuullisen kestävä 
raadeltuna || ja tulessa poltettuna Kristuksen tähden. 

Armossa Sinä, autuas, kukistit vihollisen kaikki hyökkäykset ja vainoojien raivon | ja punoit itsellesi 
voittoseppeleen saaden osaksesi tahrattoman riemun | ja sanomattoman jumalallisen kirkkauden. ||
Sinne nyt päästyäsi rukoile syntien päästöä meille, jotka Sinua ylistämme. 

Ja kolme pyhän Romanoksen stikiiraa, 8.säv. 

Kilvoituksen kuumentamana, taiston karaisemana ja monien tuskien teroittamana | Sinä tulit 
kaksiteräiseksi miekaksi, joka lyöt pahojen henkien joukot, | oi ylistettävä Romanos, kilvoittelijoitten 
kaunistus, | puhtaan kirkon jumalallinen kerskaus || ja oman verensä kautta loppuun päässeitten 
kaunistus. 

Puusta riippuvana Sinua raadeltiin, vankilaan Sinut suljettiin, | Sinun kielesi katkaistiin ja poskesi 
murskattiin, | ja väkivaltaisesti kuristettuna Sinä saavutit autuaan lopun, oi kunniakas, voittoisa 
Romanos. | Jumalallisen Hengen avulla Sinä osoittauduit vakaaksi ja nöyryyttämättömäksi. ||
Sentähden me uskolla Sinua ylistämme. 

Lapsukainen puhui taidokkaasti ja hämmästytti mielettömät, | puhdas kestävyys kaunisti hänet ja 
hänen loppunsa kirkasti hänet pyhien taistelijoitten kunnialla, | sillä hän oli saavuttanut heidän 
kiivautensa. | Oi urheamielinen ja ylistettävä Romanos, rukoile hänen kanssaan, || että meille kaikille 
lähetettäisiin velkojen päästö. 

Kunnia... 6.säv. 

Peljättäviä ja ihmeellisiä ovat marttyyrisi saavuttamat voitot, oi Herra, | sillä esimerkkinään 
kalastajien uskallus ja teltantekijän Jumalan tuntemus | hän sanoin ja teoin repi rikki Platonin tarut  ja 
stoalaisen lörpötyksen | nahkansa nyljettynä, ja päänsä katkaistuna hukutti vihollisen verivirtoihinsa. | 
Mutta oi marttyyrien kunnia, ihmeidentekijä, autuaaksi ylistettävä Platon, | joka rohkeasti julistit 
Kristuksen suurta nimeä, || rukoile, että Hän antaisi meidän sieluillemme suuren armon. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Vapahtaja, kun puhdas Neitsyt, Sinun Äitisi, | näki, kuinka lainrikkojakansa epäoikeudenmukaisesti 
naulitsi Sinut puulle, | hänen sisimpänsä haavoittui, || niin kuin Simeon oli ennustanut. 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit, ja tämä pyhän Platonin kanoni, jonka akrostikon on: Oi Platon, minä veisaan 
ylistystesi avaruutta. Theofaneksen runo. 

1. veisu.  Irmossi, 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi Jumalalle 
virren." 

Troparit 

Oi kunniakas, vaeltaessasi nyt iankaikkisen valtakunnan puhtaassa avaruudessa, pelasta ylistystäsi 
veisaavat kaikesta ahdistuksesta ja kiusausten puristuksesta, kun me vakaasti astumme taivaaseen 
johtavaa polkua. 

Hurskauden esilinnana ja järkkymättömänä tornina Sinä, Platon, kestit koettelemusten koko kauheuden 
ja siedit tuskien ahdistuksen jumalallisen armon avaruudessa. 

Osoittaen nuorekasta kestävyyttä Sinä, viisas, varistit kilvoituksen kautta pois turmeluksen paksuuden, 
ja pukeutuneena turmeluksettomuuden vaatteeseen seisot nyt iloiten Herran edessä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ymmärryksen ylittäen Sinä, puhdas ja siunattu, synnytit lihaan tulleen ainosyntyisen Sanan, joka on 
Isän kanssa yhtä aluton ja iankaikkinen. Sentähden oikein ajatellen me julistamme Sinut 
Jumalansynnyttäjäksi ja hartaasti kunnioitamme Sinua. 

2



3. veisu. Irmossi

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Sinä, autuas, kestit rovien raivoisat liekit ikäänkuin tuskaa tuntematta, sillä selvästi Sinä paloit 
jumalisuuden innossa ja Sinussa roihusi uskon jumalallinen tuli. 

Kun Sinä, autuas, nuorekkaasti taistelit Kristuksen tähden, Sinä sait Häneltä taivaallisia lahjoja ja iäti 
kestävät seppeleet. Oi Jumalassa viisas, autuas Platon, Sinä osoittauduit seppeleen kantajaksi. 

Puulle levitettyä kärsivällistä ruumistasi revittiin hirveästi keihäin, mutta Sinun sielusi oli kestävä 
voimanansa Herran halajaminen ja valtakunnan rakkaus. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Jumalansynnyttäjä, olet Hengen valistavan säteilyn kirkastama valkeuden portti, sillä Sinun 
kauttasi meille saapui Sana ja Hän valistaa jumalallisessa valkeudella kaikki, jotka veisaavat ylistystäsi. 

Irmossi 

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Katismatroparit, 8.säv. 

Taistojen avaruudessa uskon avartamana Sinä, viisas marttyyri, saatoit kunniakkaasti vihollisen juonet 
ahdistukseen ja tuhosit ne. Käytyäsi hyvin loppuun jumalallisen tien Sinä saavutit riemuiten paratiisin 
avaruuden. Sentähden jumalisuuden avartama kirkko säteillen viettää tänään muistoasi ja huutaa 
Sinulle, oi autuas: Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... 1.säv. 

Ihanana nuorukaisena Sinä, autuas, sait ruumiin kärsimyksillä ja armon voimalla voiton vanhasta 
petkuttajasta, vihollisesta. Oi kunniakas Platon, sentähden koko kirkko viettää yhteen ääneen muistoasi
ja ylistää Kristusta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.
 
Oi Puhdas, ohjaa kurjaa sieluani, ja armahda sitä, kun monet rikkomukset vetävät sitä kadotuksen 
syvyyteen. Oi Viattomin, päästä minut kuoleman peljättävällä hetkellä pahojen henkien hirveistä 
syytöksistä!  
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle  1.säv. 

Kun puhdas ja täysin viaton Neitsyt näki Herran puulle levitettynä, hän huusi: Oi peljättävää ihmettä! 
Oi uutta salaisuutta! Kuinka lainrikkojatuomarit tuomitsevat rikollisen tavoin ristille Hänet, joka pitää 
kaikkeutta kädessään? 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kokonaan Luojan rakkauteen yhdistyneenä Sinä et tuntenut ruumiin tuskia. Sinä, Platon, riisuit 
himokkaan ja kuolevaisen lihan nahkapuvun ja pukeuduit siveyden ja pelastuksen vaatteeseen.

Sinä, marttyyri, osoittauduit jumalalliseksi uhripapiksi, kun kannoit itsesi viattomana, 
miehenpuolisena ja täydellisenä polttouhrina Hänelle, joka oli tullut uhratuksi kaikkien lunastuksen 
tähden. Kun Sinun sielusi paloi Herran rakkautta, Sinä ylenkatsoit palavan lihan. 

Esimerkkeinäsi Babylonin kolme nuorukaista Sinä, kunniakas, et pelännyt tuhoisaa tulta, vaan 
vakaasti ja nuorekkaasti kestit sen hillittömät liekit. Sentähden virvoittavat kammion otti Sinut ansiosi 
mukaisesti heidän kanssaan vastaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä Neitsyt, sukuperältäsi kuninkaallisena Sinä synnytit meille kaikkea hallitsevan Jumalan 
Sanan, joka tuli lihaksi ja pysyi muuttumattomana. Sentähden me kunnioitamme Sinua totisena 
Jumalansynnyttäjänä. 

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 

Sinä, marttyyri Platon, et suonut luomillesi väsymystä etkä silmillesi unta, ennenkuin vaivuit Jumalaa 
rakastaville varattuun autuaaseen uneen, kun miekka katkaisi Sinun pääsi. 

Oi kunniakas ja maineikas, Sinä kilvoittelit kärsien ikäänkuin vieraassa ruumiissa, Sinä taistelit 
ikäänkuin olisit katsellut toisten taistelua, sillä jumalallisen rakkauden poltteessa Sinä et huolehtinut 
ajallisista kidutuksista. 
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Sinä, erinomainen, saavutit rikkauden ja kunnian, pois ottamattoman rikkauden ja kuihtumattoman 
kunnian taivaan majoissa, joissa Sinä nyt karkeloit enkelten kanssa päästyäsi osalliseksi tahrattomasta 
ja ainaisesta kuolemattomuudesta. 

Jumalansynnyttäjälle  

Oi veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä Neitsyt, anna rukouksillasi syntien päästö palvelijoillesi, ja 
päästä meidät kiusauksista, vaaroista ja ahdistuksista sekä Jumalaa pilkkaavien harhaoppisten vallasta. 

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 

Sinä, kunniakas, kohosit himojen ja kidutusten yläpuolella ja kestit lihasi silpomisen, sillä taistoissa 
Sinua vahvisti Kristus, harjoittajasi ja auttajasi. 

Kun Sinä aina pidit sielusi hengelliset silmät suunnattuina Luojan ihanuuteen ja sanomattomaan 
kauneuteen, Sinä ylenkatsoit näkyväisen halpuuden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinuun, elävään arkkiin, asettui lain Antaja. Pyhänä temppelinä Sinä otit vastaan Pyhän, joka oli tullut 
ihmiseksi tehdäkseen hyvää ihmisille. 

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." 

Pyhän Romanoksen kontakki, 4.säv. 

Oi maineikas Romanos, | suuren tähden tavoin Sinä totisesti valaiset uroteoillasi kirkkoa, || joka 
ylistää valoisaa muistoasi. 

Toinen, pyhän Platonin kontakki, 3.säv. 

Sinun pyhä muistosi ilahduttaa koko maailmaa | kutsuen kaikkia puhtaaseen temppeliisi. | Sinne nyt 
riemuiten kokoontuneina | me veisaamme ylistystä uroteoillesi ja huudamme uskoen: || Oi pyhä, 
pelasta kaupunkisi barbaareista. 

5



Iikossi 

Jättäen pakanoitten kaiken turhuuden Jumalassa viisas Platon rakasti suuresti Kristuksen opetuslasten 
sielulle hyödyllisiä opetuksia. Sentähden hän olikin kaikkien silmissä kunnianarvoisa ja uskon ankkuri 
kotikaupungissaan, jonka nimikin, Ankyra, merkitsee ankkuria. Ravittuaan häntä hyvin se sai hänestä 
vakaan suojan vihollisia vastaan ja hartaan puolustajan sodissa, ja huutaa joka päivä hänelle: Oi pyhä, 
pelasta kaupunkisi barbaareista. 

Synaksario 

Saman kuun 18:ntena, pyhän suurmarttyyri Platonin muisto. 

Säkeitä 

Hetkeksi hävisi meiltä Platon, tuo Platon, jonka leveä miekka surmasi. 

Kahdeksantenatoista miekka kaatoi Platonin. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Romanoksen muisto. 

Säkeitä 

Kaikki ihailevat Romanoksen kärsivällisyyttä, sillä iloiten hän kesti kuristamisen. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän pienokaisen, joka maaherran kysymykseen: Ketä jumalaa tulee 
palvella? vastasi: Kristusta. 

Säkeitä 

Miekan kautta pienokainen saavutti Aabrahamin helman ja pääsi Beetlehemin pienokaisten seuraan. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Sakkeusta, Gadeiroin kirkon diakonia, sekä Alfeusta. 

Säkeitä 

Oi Vapahtaja, entinen Sakkeus vuodatti puolet rikkaudestaan, mutta tämä vuodatti kaiken verensä 
miekan kautta. 

Ole kärsivällinen, Alfeus, vaikka pääsi katkaistaankin, sillä saat periä silpomattoman Kolminaisuuden. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Irmossi

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alastulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden nuorukaiset 
ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala." 

Troparit 

Kun olit taistellut lain mukaisesti ja polkenut vihollisesi maahan, kilvan asettaja kruunasi Sinut 
voittoseppeleellä. kun Sinä huusit suureen ääneen ja sanoit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Iloiten Sinä siirryit Hänen tykönsä, jota olit aina halannut ja jonka ihmisten pelastuksen aiheeksi tullut 
kärsimys oli esimerkkinäsi, ja Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Kaikki, taivasten voimat ja ihmiset, jotka näkivät taistelusi kärsivällisyyden, hämmästyivät, sillä 
silvottunakin Sinä yliluonnollisesti huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, neitseellisen, jumalallisen synnytyksen kautta kuoleman kahleista ja ensiksi luodun 
Adamin kirouksesta päässeinä me uskomme Sinut Jumalansynnyttäjäksi ja huudamme: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isäimme 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 

Sinä, kunniakas, taistelit loistavasti, mutta Kristus antoi Sinulle vielä loistavamman ja iankaikkisesti 
kestävän kunnian saatettuaan Sinut asumaan taivaan majoihin, joissa Sinä halulla laulat: Papit, 
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Sinut me nyt tuomme luomakunnan Kuninkaan ja Luojan eteen luotettavana esirukoilijana ja hartaana 
puolustajana. Rukoile marttyyrin uskalluksella meidän puolestamme, kun me veisuin Sinua ylistämme 
ja uskoen veisaamme: Ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Sinä sait ottaa vastaan järkkymättömän valtakunnan oman voimallisen uskosi kautta, niinkuin valheeton 
Jumala oli Sinulle luvannutkin. Hänen tähtensä Sinä annoit ruumiisi tuleen ja kidutuksiin huutaen: 
Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 
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Jumalansynnyttäjälle

Jumalallisesti Sinä synnytit meidän, ihmisten, tähden lihaan tulleen Jumalan aluttoman, Isän kanssa 
olevan Sanan, joka Isän tahdosta on kaiken saattanut olemattomuudesta olemiseen. Sentähden 
oikeauskoisesti uskoen Sinut Jumalansynnyttäjäksi me ylistämme Kristusta kaikkina aikoina. 

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 

Tulkaa, marttyyrien rakastajat, ylistäkäämme veisuin Jumalan kruunaamaa, joka on levittänyt 
jumalisuutensa oksat, sillä tultuaan elämän viinitarhan taimeksi hän tuottaa meille katumuksen viiniä 
kumpuavaa hedelmää. 

Kallis on Jumalan silmissä marttyyrien kuolema, sillä totisesti se tuottaa iankaikkisen ja 
turmeltumattoman elämän, ja antaa kuolemattoman perinnön, katoamattoman kunnian ja runsaan 
palkan. 

Sinä, marttyyri, pyhitit Herralle ja Jumalalle koko elämäsi ja kannoit itsesi otollisena, elävänä uhrina. 
Sentähden Sinä, Platon, olet tullut otolliseksi ymmärryksen ylittävään nautintoon. Mutta rukoile 
kiusauksista pääsyä meille, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pelasta minut, oi Jumalan Äiti, joka synnytit Kristuksen, minun Vapahtajani, Jumalan ja ihmisen, 
kahdessa luonnossa mutta yhdessä persoonassa, ainosyntyisen Isästä ja isättömän Sinusta! Sentähden me 
kaikki aina Sinua ylistämme! 

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." 
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Eksapostilario, 2.säv. 

Oi kunniakas ja viisas suurmarttyyri, nähdessään Sinut kukistumattomaksi hirmuvaltias kävi 
kokeilemaan yhä enemmän kidutuksia, mutta sylkien häntä Kristuksen armossa Sinä kestit taiston 
kuolemaan asti. Sentähden Sinä nyt hallitsetkin seppelöitynä Luojan kanssa. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas Maria, Sinä kultainen suitsutusastia, Sinä tulit totisesti rajoittumattoman Kolminaisuuden 
astiaksi, sillä Sinussa, oi Neitsyt, oli Isän suopeus, Sinussa Poika asui ja Sinut Pyhä Henki varjosi ja 
osoitti Jumalansynnyttäjäksi. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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