
Lokakuun 29. 
Pyhittäjämarttyyri Anastasia 

Roomalaisen ja pyhittäjäisämme 
Abramioksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kärsivällisesti Sinä kestit ruumiin silpomisen, | rintojesi ja käsiesi leikkaamisen, | hampaitten 
kiskomisen, kylkien polttamisen, | jalkojen katkaisemisen ja epäoikeudenmukaisen kuoleman. | Sen 
tähden Sinä, paljon taistellut Anastasia, || saitkin voiton seppeleen ja nyt asustat taivaan majoissa. 

Sinä, kunniakas Anastasia, | Kristuksen tahraton morsian, | olet osoittautunut neitseyden aarteeksi, | 
suljetuksi paratiisiksi, pyhäksi uhrilahjaksi, | jumalalliseksi temppeliksi ja eläväksi patsaaksi, | 
kilvoittelijattarien esikuvaksi, marttyyrien kaunistukseksi || ja lähteeksi, josta kumpuaa 
parannusvirtoja muistoasi viettäville. 

Tulkaa, kaikki, | ylistäkäämme auliisti veisuin loistavasti taistellutta marttyyrien kaunistusta, | 
neitseitten kukkaa, pyhittäjien suurinta koristusta, | paljon taistellutta Anastasiaa, Rooman kerskausta, | 
Jumalan ihanaa ja viatonta teurasuhria, || jumalisuuden järkkymätöntä perustusta. 

Pyhittäjän stikiirat, 8.säv. 

Mieleltäsi jumalallinen, autuas isä Abramios, | Hengessä Sinä olit Aabrahamin seuraaja, | kun muutit 
pois kotisijoiltasi. | Sinä kielsit lihan halut, suljit ruumiisi pieneen majaan | ja siivitit mielesi kohti 
taivasta, || josta selvästi sait asuinsijan. 

Pyhittäjäisä Abramios, | nimesi mukaisesti Sinulla oli Aabrahamin sielu, | kun Sinä kestit kiusauksia 
jumalallisen uskon vahvistamana. | Rakkauden kautta Sinä yhdistyit Jumalaan | ja sait periä luvatun 
maan kaunistuksenasi hyveitten kirkkaus. || Sen tähden me riemuiten vietämme muistojuhlaasi. 

Pyhittäjäisä Abramios, | käärmeen petokseen hirveästi langenneen ja kadotuksen kuiluun syöksyneen 
naisen Sinä nostit Jumalan avulla ylös | ja saatoit hänet pelastuneena Jumalan eteen. | Kaikki 
hämmästyivät hänen katumustaan || ja ylistävät hartaasti ylen hyvää Herraa. 

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

Kuinka ylistäisin armoasi ja sitä suurta huolenpitoa, | jota joka päivä osoitat minua, ansiotonta 
palvelijaasi, kohtaan? | Kuinka kertoisin hyvyydestäsi ja todella moninaisesta ohjauksestasi? | Oi 
puhdas, auta minua nytkin ja aina || ja pelasta minut eläessäni ja kuollessani kaikesta pahasta. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi outoa ihmettä! | Oi uutta salaisuutta! | Oi pelättävää toimenpidettä! | lausui Neitsyt nähdessään  
ristillä, kahden ryövärin keskellä riippumassa Sinut, | jonka oli pelättävällä tavalla tuskattomasti  
synnyttänyt, | ja hän itki huutaen: | Voi rakas Lapseni! || Kuinka hirveä ja kiittämätön kansa onkaan 
naulinnut Sinut ristille! 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 
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Marttyyrin tropari, 4.säv. 

Sinun karitsasi (Anastasia) huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: | Sinua, Ylkäni, minä 
rakastan ja Sinua etsien kärsin. | Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, | Sinun kuolemaasi kastettu, 
Sinun kanssasi haudattu. | Sinun tähtesi minä kärsin | hallitakseni kanssasi, | Sinun edestäsi kuolen |
elääkseni kanssasi. | Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, | joka on rakkaudella uhrautunut 
Sinulle. ||  Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme. 

Ja pyhittäjän tropari, 8.säv. 

Sinussa, oi isä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä Sinä otit ristin ja seurasit 
Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta 
sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee, oi pyhittäjä Abramios, Sinun henkesi enkelten 
joukossa. 

Aamupalveluksessa 

Yksi oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien kanonia. 

Pyhän Anastasian kanoni, jonka akrostikon on: Oi marttyyri, minä ylistän miehuullisia 
kärsimyksiäsi. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kaikki ihmiset, veisatkaamme voittoveisu Herralle, | joka Punaisella merellä hukutti faraon, || sillä 
Hän on ylistetty!" 

Troparit 

Oi Jumalan morsian, anna minulle sielun pimeyden karkottava valistus, kun minä kunnioitan tätä 
valoisaa muistoasi. 

Kapaloista asti Sinä antauduit kokonaan Luojallesi ja poltit pidättyväisyyden tulessa rumiin himot. 

Kun Sinä, marttyyri, et säälinyt lihaasi, Sinä kohosit marttyyriuden korkeuteen ja tulit neitseenä 
otolliseksi hengellisiin kammioihin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me ylistämme Sinua, Neitsyt, taivaaseen ulottuvia portaita, joihin Jumala nojautui tehdessään 
ihmiset taivaallisiksi. 

Pyhittäjän kanoni, jonka akrostikon on: Oi autuas, minä ylistän valonkirkasta elämääsi. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 
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Troparit 

Oi autuas Abramios, joka säteilet jumalallista kirkkautta, pelasta rukouksillasi himojen synkeydestä 
meidät, jotka vietämme valoisaa juhlaasi.

Isä Abramios, Sinun sielussasi syttynyt jumalallinen halu sammutti lihan rakkauden ja sai Sinut 
elämään aineettomasti maan päällä. 

Viisas isä, jumalankantaja Abramios, kuoletettuasi maan päällä jäsenesi paastossa ja kaikenlaisessa 
vaivannäössä, Sinä tulit otolliseksi parempaan elämään taivaissa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän Jumalan Sana tuli yliluonnollisesti lihaksi Sinun lihasi pyhistä veristä, oi Neitsyt Maria. 
Rukoile, että Hän kuolettaisi minun lihani aivoitukset. 

3. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi.

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

Troparit 

Sinä, kunniakas, seisoit hirmuvaltiaan tuomioistuimen edessä ja julistit, että Kristus on kaikkien 
Luoja ja Valtias, Jumala ja Sana. 

Näkyvään muotoosi välittynyt sydämesi kauneus teki Sinut mitä ihanimmaksi näkijöittesi silmissä, 
oi kunniakas. 

Kristus, jonka köyhyyttä Sinä, neitsyt Anastasia, rakastit, antoi Sinulle parannusten riistämättömän 
lahjan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, polta esirukoustesi tulella minun rikkomusteni aine ja tuo minulle synninpäästön 
jumalallinen virvoitus. 

3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi.

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi | - Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kun Sinä, jumalankantaja, kaikin tavoin halasit korkeinta haluttavaa, Sinä irrottauduit maailmasta 
ja lihasta. Sen tähden Sinä, isä Abramios, sait ylimaallisen kunnian ja jumalallisen nautinnon. 

Sinä, pyhittäjäisä, osoittauduit kaiken tekevän Hengen eläväksi temppeliksi, kun Sinä suljit ruumiisi 
pieneen majaan. Sen tähden Sinä, isä Abramios, säteilit ihanasti ja pyhästi hyveitten valkeutta. 

Tuskaa kylvämällä Sinusta, pyhittäjäisä Abramios, puhkesi hyveitten kypsä tähkäpää, joka ravitsee 
ne, jotka seuraavat esimerkkiäsi ja viettävät jumalallisen ja puhtaan nukkumisesi juhlaa. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaiken Alkusyy asettui suunnattomassa laupeudessaan omasta tahdostaan Sinuun asumaan, oi 
kaikkeinpyhin, ja pyhitti ihmisolemuksen, joka aiemmin oli langennut rikkomukseen.

Irmossi 

"Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Pyhän katismatropari, 1.säv. 

Pienokaisesta asti Sinä, pyhittäjä, antauduit Jumalalle | ja kuoletit lihan himot pidättyväisyydellä, | 
ja kun Sinä, Anastasia, | taistelit lain mukaisesti | ja Hengen voimalla kukistit lohikäärmeen  
kaaokseen, || Sinä riensit marttyyriuden kunniakkaaseen korkeuteen. 

Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 1.säv. 

Esimerkkinäsi muinainen Aabraham Sinä, isä Abramios, | jätit lihalliset sukulaisesi totellen meidän 
Jumalamme kutsua. | Niin Sinä, autuas ja mieleltäsi jumalallinen, || harjoittelit ja todistit sielusi 
auringon säteitäkin kirkkaammaksi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Veisuin me ylistämme Sinua, tulessa kulumatonta pensasta, jonka Mooses näki, | Jumalan vuorta, 
pyhää pilveä, saastatonta majaa, | Jumalan vastaanottanutta Pöytää, korkean Kuninkaan palatsia || ja 
valontäyttämää, läpikäymätöntä porttia. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Sinun Äitisi huusi Sinulle: | Minä veisaan ylistystä Sinun ristillesi, | kumarran kärsimyksiäsi ja 
ylistän Sinun hyvyyttäsi, oi Lapseni, | sillä vapaaehtoisesti Sinä alistuit häpeälliseen kuolemaan. | 
Vapahtaja, mikä on oudon, pelättävän || ja sanomattoman taloudenhoitosi syvyys? 

4. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi.

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

Troparit 

Lainrikkojat tuomitsivat rautaista kaulapantaa kantamaan Sinut, marttyyri, joka olit nuoruudestasi 
asti kantanut keveää iestä. 

Sinun veripisarasi sammuttivat monijumalaisuuden hiilet, ja Sinun ihmeittesi soihtu poltti tuhaksi 
himojen aineen. 

Vaikka pahuuden päämies riisui Sinun ruumiisi, se ei riisunut Sinulta armoa, vaan ennemminkin 
hankki Sinulle korkeuksista repeämättömän vaatteen. 
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Oi ihana neitsytmarttyyri, kun Sinua vedettiin maata pitkin ja rintaasi poltettiin tulella, se sai 
rakkautesi Herraa kohtaan palamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Synnytyksen jälkeen Sinä, Neitsyt, säilyit yhtä turmeltumattomana kuin ennenkin, sillä Sinä 
synnytit uuden lapsukaisen, joka oli olemassa jo ennen kaikkia aikoja. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi.

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

Troparit 

Kyynelvirroin Sinä, autuas isä, pesit pois sielun tahrat ja tulit Hengen jumalalliseksi ja puhtaaksi 
asumukseksi. 

Sinä, isä, harjoitit kokoöistä valvomista, ainaista rukoilemista, huolista vapautumista, vilpitöntä 
rakkautta ja täydellistä uskoa. 

Jumalan totisena palvelijana Sinä, pyhittäjä Abramios, sait armon parantaa sairauksia ja karkottaa 
henkiä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, ainainen Neitsyt ja Äiti, pelasta esirukouksillasi minut, joka olen 
kevytmielisyyden vallassa ja syntiin uponnut. 

5. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi.

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, | Herra: Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Sinä, marttyyri, osoittauduit aineellisessa tulessa tuhoutumattomaksi, sillä Sinua vilvoitti 
sydämessäsi palava jumalallisen rakkauden tuli. 

Omat kasvosi lyöntien kaunistamina Sinä, marttyyri, likasit inhottavien vihollisten kasvot. 

Ylkääsi rakastaen Sinä, mieleltäsi jumalallinen Anastasia, kuvasit jumalallista kärsimystä, kun 
Sinut levitettiin puulle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, veisuin ylistettävää Valtiatarta Jumalansynnyttäjää, sillä Sinä synnytit 
siemenettä lihaan veisuin ylistettävän Jumalan. 
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5. veisu. Pyhittäjän kanoni. 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

Sinusta,  isä  Abramios,  hedelmällisestä  viinipuusta  kasvoi  jumalallisten  hyveitten  rypäleitä,  joista 
kumpuaa katumuksen viiniä. Se pyyhkii sieluista himojen juopumuksen ja ilahduttaa uskovaisten  
sydämet. 

Oi mieleltäsi jumalallinen, jumalankantajaisä Abramios, paha käärme nosti moninaisia kiusauksia 
Sinua vastaan, mutta risti aseenasi Sinä kuoletit sen ja oikeudenmukaisella päätöksellä sait Jumalalta 
voiton seppeleen. 

Sinä,  isä,  tulit  uskon  kautta  jumalallisen  Hengen  pyhäksi  huoneeksi.  Sinä  rakensit  ylen  pyhän 
huoneen, jonka pyhitit kaikkien Jumalalle nuhteillasi oikaistuasi epäpyhän eksytyksen juonet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsytäiti, jumalallisen Hengen valistamina pyhät profeetat ennustivat pyhin sanoin 
Sinusta, josta Jumala ja Sana mittaamattoman armonsa tähden tuli lihaksi selittämättömästi ja 
käsittämättömästi. 

6. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Troparit 

Kun ruumistasi raastettiin kidutuksissa, Sinä, kunniakas Anastasia, osoitit vakaan pyrkimyksesi kohti 
Jumalaa. 

Haavoitettuna Sinä, ylistettävä marttyyri, riipuit ilmassa, mutta säilytit sielusi jalouden 
vahingoittumattomana. 

Sinä, kunniakas, kestit rintojesi leikkaamisen ja ravitsit uskovaisia selvästi esimerkkisi seuraamisen 
maidolla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi hyvyyttä rakastava Valtiatar, joka synnytit ihmisiä rakastavan Jumalan, rukoile, että Hän pelastaisi 
minut helvetin tulesta. 

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi.

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 
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Troparit 

Oi jumalankantaja Abramios, löydettyään Sinut elämän teille eksymättä ohjaavaksi valistajaksi 
eksytyksen pimeydessä olevat jättivät tietämättömyyden pimeyden ja tulivat jumalallisen uskon 
valistamiksi.

Oi mieleltäsi jumalallinen Abramios, valvoen Sinä taivutit Jumalan lähettämään pelastuksen 
valkeuden epäjumalain hulluuden yön valtaan joutuneille, ja niin osoitit kaikki armossa valkeuden 
ja päivän lapsiksi. 

Oi autuas Abramios, rauhaisasti Sinä vietit elämäsi välttäen Jumalaan luottaen elämän aallokot, ja 
niin Sinä päädyit taivasten valtakunnan ja jumalallisen kirkkauden tyyneen satamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti ja Neitsyt, herätä välitykselläsi minut, joka olen kevytmielisyyden unen painama, 
äläkä salli minun nukkua synnin kuolemaan, sillä Sinut minä kutsun elämäni suojelijaksi ja 
ohjaajaksi. 

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Pyhittäjämarttyyrin kontakki, 3.säv. 

Neitseyden veden pyhittämänä ja marttyyriuden veren pesemänä | Sinä, pyhittäjä Anastasia, annat 
sairauksien parannuksen ja pelastuksen niille hädässä oleville, | jotka Sinua lähestyvät 
sydämestänsä, | sillä Sinulle antaa voiman Kristus, || joka vuodattaa iankaikkista armoa. 

Pyhittäjän kontakki, 3.säv. 

Maan päällä Sinä osoittauduit enkelin kaltaiseksi lihassa, | ja kilvoitellessasi Sinä tulit ikään kuin 
pidättyväisyyden vesien äärelle istutetuksi hyvin kasvavaksi puuksi, | kun Sinä kyynelvirroin pesit 
pois saastan. | Sen tähden Sinä, Abramios, || osoittauduit jumalallisen Hengen astiaksi. 

Iikossi 

Ylenkatsoessasi katoavaisen Sinä saavutit katoamattoman. | Lapsuudesta asti Sinä, viisas, vihasit 
ruumiin hekumallista nautintoa halaten puhtautta. | Sen tähden Sinä, viisas isä, pakenit asuntoa ja 
maailmaa, | hylkäsit kunniakkaan puolison ja vanhemmat, kaivatessasi yksin Jumalan rakkautta, | 
jota Sinä rakastit totisesti koko sielustasi ja mielestäsi. | Sen tähden Sinä, Abramios, || osoittauduit 
jumalallisen Hengen astiaksi. 

Synaksario 

Saman kuun 29:ntenä päivänä pyhän pyhittäjämarttyyri Anastasia Roomalaisen muisto. 

7



Säkeitä 

Rooman kasvatti, marttyyri Anastasia, kesti vakain sydämin päänsä katkaisemisen. Terävä 
miekka leikkasi Anastasian kahdentenakymmenentenä yhdeksäntenä. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Abramioksen ja hänen veljentyttärensä Marian muisto. 

Säkeitä

Kuoletettuasi kaikki lihan jäsenet Sinä, Abramios, asut nyt kuoltuasi lihattomien enkelten kanssa. 

Jättäen lihan rakastajat Maria salaisesti yhtyi sielujen Rakastajaan. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Kyrilloksen muisto. 

Säkeitä 

Minä Kyrillos katsoin uhkaavan miekan lupaukseksi minua odottavasta seppeleestä. 

Samana päivänä pyhä Sabbas Sodanjohtaja kuoli joka puolelta lävistettynä. 

Säkeitä 

Niin kuin Sabbas on Sabbas molemmin päin luettuna, niin hänet lävistettiin keihäällä kahdelta  
suunnalta. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Annaa, joka otti nimekseen Eufemianos. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Melitinen muisto. 

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

7. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi.

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!"

Troparit 

Sinä, voittaja, karkeloit siellä, missä juhlaa viettävien ääni kaikuu, ja veisaat neitsytkuorojen kanssa 
Luojalle: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä näit jäsenesi murskattuina ja kärsivällisesti kestit kynsien kiskomisen, ja niin Sinut kannettiin 
uhrina Kristukselle, jolle Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä, mieleltäsi jumalallinen, osoittauduit ikään kuin viinipuuksi, kun Sinun kätesi ja jalkasi  
leikattiin oksien tavoin. Niin Sinä hengellisesti viljelit meille viiniä, joka ilahduttaa sydämet ja 
torjuu himojen juopumuksen. 
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Jäljitellen kolmea muinaista nuorukaista Sinä et pelännyt aineellista tulta, ja Sinä saitkin jumalallisen 
vilvoituksen veisatessasi: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pukeutuneena koko ihmiseen, paitsi syntiä, Ylijumala tuli lihaa kantaen Sinun kohdustasi, oi puhdas. 
Rukoile, että Hän pelastaisi meidät, jotka uskoen Sinua kunnioitamme. 

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi.

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Ymmärtäväisenä ja järkevänä Sinä, viisas, ylenkatsoit ymmärtäväisesti maahanpoljettavan ja 
turmeltuvan kunnian saavuttaaksesi ylhäisen valtakunnan ja sanomattoman kunnian. 

Kun viekas susi kavalasti raateli karitsaasi, Sinä, viisas, murskasit sen leuat ja erinomaisena 
paimenena saatoit karitsan takaisin elämään. 

Herran lakia totellen Sinä, autuas, etsit ja löysit eksyneen, Sinä nostit sen harteillesi ja paimenen 
tavoin saatoit sen katumuksen tarhaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yksin Sinä, puhdas Neitsyt, olet synnyttänyt yhden Kolminaisuudesta, joka ilmestyi meille kahdessa 
olemuksessa, mutta yhdessä persoonassa. Hänelle me veisaamme vaikenematta iankaikkisesti. 

8. veisu. Pyhän kanoni. 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 

Nuorekkaasti Sinä, kunniakas voittaja, osoitit mestaruutesi ja nostit voittomerkit eksytystä vastaan. 
Ilman käsiä ja jalkoja Sinä, marttyyri, alistuit rintojenkin leikkaamiseen ja kestit hampaitten 
kiskomisen iloiten veisaten: Ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Auringon tavoin säteillen neitseyden kirkkautta ja marttyyriuden ihanuutta Sinä, Anastasia, valistit  
maailman suuren kärsivällisyytesi valoisin sätein, kun Sinä auliisti huusit: Papit, veisatkaa, ihmiset, 
ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Oi Jumalan morsian ja marttyyri, puhdista rukouksillasi minun sieluni, joka on himojen aineellisen 
hulluuden pauloissa  ja käärmeen hyökkäysten mustaama. Valista minut valistavalla varjollasi, kun 
minä huudan: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Rakastaessaan Sinua, puhdasta ja viatonta Neitsyttä, neitsyt säilytti ruumiinsa ja sielunsa viattomana 
ja poltti kärsivällisyydellä tuhkaksi paahtavat himot. Kärsivällisesti hän myös koki  monia kidutuksia, 
ja nyt hän karkeloi taivaan majoissa Sinun kanssasi iloiten kaikkina aikoina. 

8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi.

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistä lujasti kiinni pitävät nuorukaiset 
huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"

Troparit 

Pahantekijä käärme syöksi kadotuksen syöveriin puhtaan kyyhkysi, mutta viisaasti Sinä, isä, nostit 
hänet ylös veisaten: Kiittäkää, Herran teot, Herraa. 

Niin kuin Sinä eläessäsi kiertelit, isä Abramios, niin Sinä loppusi jälkeenkin osoittauduit  
jumalallisen Hengen armosta sairasten parantajaksi, kun Sinä veisaat: Kiittäkää, Herran teot, Herraa. 

Loistettuasi pahuudettomuudessa, vanhurskaudessa, siveydessä ja uskossa Sinut, pyhittäjäisä, luettiin 
enkelten joukkoon, ja nyt Sinä veisaat: Kiittäkää, Herran teot, Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä osoittauduit elävän veden pyhäksi asumukseksi, ja me kuoletetut saamme periä elämän siitä 
juodessamme ja huutaessamme: Kiittäkää, Herran teot, Herraa. 

Irmossi 

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistä lujasti kiinni pitävät nuorukaiset 
huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"

9. veisu. Pyhän kanoni. Irmossi.

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja että 
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Oi puhdas Anastasia, nunnien kunnia ja marttyyrien kaunistus, Sinut nostettiin puulle ja niin Sinä 
kuvasit Jumalan Sanan pelastavaa kärsimystä. Sinä kestit käsiesi ja jalkojesi katkaisun, hampaittesi 
kiskomisen ja kielesi ja rintojesi leikkaamisen. 

Liityttyäsi kaunistavaan Ylkään Sinut kaunistettiin kuin morsian, ja valittuna Sinä pääsit asumaan 
valoisiin kammioihin kantaen neitseyden lamppua. Nyt Sinä, Anastasia, saat säteilevänä hallita 
Hänen kanssansa, joka elää iankaikkisesti. 

Sinun tuskasi, oi Anastasia, tiukkuvat synnin karvauden poistavaa suloisuutta, ja Sinun haudastasi 
kumpuaa parannusten virtoja, jotka alati upottavat hirveät himot ja sairaudet Vapahtajan kunniaksi,  
joka ansiosi mukaisesti antoi Sinulle kunnian. 

asumaan paratiisiin osallisina jumaloitumisesta ja hartaasti ylistystäsi veisaten. 
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Oi kaikkivoimallinen Kristus, Jumalan Sana, Sinun ristisi vahvistamina naiset osoittivat  
mestaruutensa ja miehuullisesti murskasivat vihollisen juonittelevan pään. Iloiten he pääsivät 
asumaan paratiisiin osallisina jumaloitumisesta ja hartaasti ylistystäsi veisaten.

Jumalansynnyttäjän tropari

Kun Sinun marttyyrisi, oi Herra, tiesi, että Sinä olit pukeutunut lihaan naisesta, hänet tuotiin 
kunniakkaasti Äitisi perässä neitseyden säteiden kaunistamana ja marttyyriuden veren koristamana 
Sinulle, Kristukselle, joka hallitset luomakuntaa. 

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi.

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit 

Oi jumalankantajaisä, Sinä tulit otolliseksi näkemään sen, mitä toivossa olit aina halunnutkin, ja 
mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut. 

Sinä, Abramios, osoittauduit ihanaksi loistaessasi hyveitten kirkkautta, ja nyt Sinä seisot iloiten 
kaikkien Valtiaan edessä. 

Sinut, pyhittäjä, liitettiin kaikkien pyhittäjien kuoroihin, ja heidän kanssaan osallisena 
jumaloitumisesta Sinä nyt rukoilet meille pelastusta. 

Riemuiten viettää kirkko ilojuhlana Sinun pyhän nukkumisesi päivää, oi isä, ja kunnioittaa 
vaellustasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi hyvyyttä rakastava Neitsyt, tee hyväksi synnin pahentama sieluni, tee se osalliseksi 
iankaikkisista hyvyyksistä. 

Irmossi 

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Pyhittäjämarttyyrin eksapostilario, 3.säv. 

Neitseydessä kilvoitellen ja kärsivällisesti taistellen | Kristuksen rakkauden tähden Sinä, Anastasia, | 
osoittauduit nunnien kunniaksi || ja marttyyrien kaunistukseksi. 

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Niin kuin Sinä, jumalankantaja Abramios, | pelastit jumalattomien joukon pahan hengen 
eksytyksestä ja kadotuksen rotkoon kerran syöksyneen Jumalalle ja Vapahtajalle, | päästä 
rukouksillasi meidätkin monista kiusauksista, ahdistuksista ja vaaroista, || kun me rakkaudella 
vietämme kunniallista muistojuhlaasi. 
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Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | Sinä osoittauduit Jumalan ilmestymisen paratiisiksi, | 
jonka keskellä on elämän puu, Herra.| Siitä syödessämme me emme enää lainkaan kuole, | 
vaan Sinun  kauttasi saamme kaikki elää parempaa elämää. || Sinua veisuin ylistäen me 
kannamme ristin asetta ja voitamme hirmuvaltiaan luopion.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 
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