
Lokakuun 1. 
Pyhän apostoli Ananiaksen, yhden 

seitsemästäkymmenestä, ja 
pyhittäjäisämme 

Romanos Melodoksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, apostolin stikiirat, 4.säv. 

Kun hyvästä päätöksestä jumalallisen säteilyn vastaanottanut, | ennen pimeyden vallassa ollut  Saulus  
tuli tykösi | anoen jumalallista puhdistumista, | Sinä, autuas, viisaana piispana otit kasteen kautta 
lapseksi hänet, | joka sittemmin oli ottava lapseksi koko maailman. | Sen tähden me  ylistämme  hänen 
kanssansa autuaaksi Sinua, Kristuksen apostoli, | mieleltäsi jumalallinen Ananias, || joka rukoilet 
meille pelastusta. 

Saatuasi ihmeellisesti tuntea jumalalliset salaisuudet | Sinä, autuas, julisti pasuunaa kuuluvammin 
Jumalan pelastavaa sanaa. | Sinä herätit turhuuden haudoissa nukkuneet, | jotka hylkäsivät kuolleille 
kuuluvan | ja tuonelan vangit torjuvan kuoletuksen. | Sinä teit heidät kalliiksi astioiksi kuolettajan 
kuolettajalle, Jeesus Valtiaalle, || joka on meidän sielujemme Vapahtaja. 

Oi valon kantaja, Sinä jumalallinen julistaja, | Sinä Jumalan valitsema Kristuksen kärsimyksien ja 
Hänen toisen tulemisensa todistaja, | sanomattoman kunnian kanssaperillinen ja omistaja, | Sinä 
joka olet Herran kanssa ja saat nauttia alati laskemattoman valkeuden säteilystä, | oi autuas Ananias, 
vapauta esirukouksillasi synkeistä vaaroista meidät, || jotka vietämme kirkasta juhlaasi. 

Ja kolme pyhittäjän stikiiraa, 1.säv. 

Musiikin tekijä, jumalallisen Hengen lyyra, | satakieli, jumalallisten veisujen sirkka, kirkon huilu | 
tarjoaa meille kaikille sävelmiensä suloisuuden || ja ilahduttaa niiden kautta jumaliset mielet. 

Kirkas ja valoisa lamppu, | säveliä luova kitara, | Hengen tärkeitten sanojen jännekieli | veisaa  
selvästi opettaen maan ääriä ylistämään || vaikenemattomin veisuin jumaluuden yhtä kirkkautta. 

Oi Jumalan autuuttama Romanos, | joka seisot rohkeana kaikkien Valtiaan edessä, | anna vapautus 
vaaroista ja kiusauksista meille, || jotka vietämme kirkasta muistojuhlaasi. 

Kunnia... 1.säv.  Byzantioksen, tai toisten mukaan Anatolioksen runo 

Sinä, apostoli, valistit valitun astian, | Hengen suuren astian, apostoli Paavalin, | saatuasi Jumalalta 
ilmoituksen. | Sinä olet Sanan silminnäkijä ja Hänen salaisuuksiensa tuntija, | apostoli ennen 
opetuslapsia ja uuden Liiton uskollinen taloudenhoitaja. | Seuraten opettajasi Kristuksen esimerkkiä 
Sinä, Kristuksen piispa Ananias, | vuodatit oman veresi marttyyrin kärsimyksissä ja tulit tunnustajaksi. 
| Sinä kävit tiesi loppuun säilyttäen uskon vahingoittumattomana, | ja asut nyt korkeuksissa ylhäisten 
palvelushenkien kanssa. || Rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Sinä armon syvyys, | armahda minua, joka olen tullut saastan syvyydeksi. | Pese katumuksen kyynelin 
himojeni kaikki saasta ja kirkasta minut jumalallisen katumuksella. || Annan sen kautta minulle 
totisesti nöyrä mieli ja sydämen pelastava murtuneisuus. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun uuhi, viaton Valtiatar, | näki ristillä oman Karitsansa muodottomana ja kauneudettomana, | hän 
lausui valittaen: | Voi, suloisin! Mihin on kadonnut kauneutesi? | Mihin ihanuutesi? || Mihin  
ulkomuotosi säteilevä armo, rakkain Poikani?



2 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat sekä tämä apostolin stikiira liitelauselmineen, 4.säv.

Liitelauselma: Hänen äänensä käy yli kaiken maan ja hänen sanansa maanpiirin ääriin. 

Apostoli Ananias, | Sinä osoittauduit kilvoitushuoneeksi. | Sinä otit vastaan kivien iskut ikään kuin 
kukkien | ja vuodatit veresi Hänen tähtensä, | joka vapaaehtoisesti kärsi meidän tähtemme. | Sen  
tähden Damaskos tänään viettää pyhää juhlaasi, | eikä vain se, vaan koko maailma julistaa suuria  
ihmeitäsi ja huutaa: || Rukoile Jumalaa, että Hän antaisi meille rikkomuksemme anteeksi. 

Kunnia... 6.säv. 

Sinä, oi isämme Romanos, | osoittauduit kauneuden esikoishedelmänä pelastuksen aiheeksi, | sillä  
Sinä perustit enkeltenkaltaisen veisuun | ja osoitit oman vaelluksesi jumaliseksi. | Rukoile Kristusta 
Jumalaa, || että Hän pelastaisi kiusauksista ja vaaroista meidät, jotka Sinua veisuin ylistämme. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira 

Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä, | Sinä olet minun puolustukseni ja suojelukseni. | Sinä olet minun 
auttajani ahdistuksissa, | sairauksissa ja ahdingossa. || Sinua minä ylistän, oi nuhteeton. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 

Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen? 

Tropari, 3.säv. 

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

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 Romanos, Sinun henkesi enkelten 
joukossa. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja nämä kaksi pyhien kanonia 

Apostolin kanoni, jonka akrostikon Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta on: 
Antakoon Ananiaan maine minulle kunnian. Munkki Johanneksen runo. 

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 

Uskovaiset, avatkaamme suumme ylistykseen, tehkäämme kielemme selkeäksi esipaimen 
Ananiaksen muistona ja veisatkaamme hänen kanssansa Jumalallemme. 

Kunniakas Ananias saattaa puhtaan Yljän tykö tahrattoman morsiamen, Kristuksen tämän kirkon. 
Veisatkaamme sen kanssa kirkkaasti Jumalallemme. 

Sinä, alkuperäinen opetuslapsi Ananias, annat näön palkinnon nyt uudelle oppilaalle ja entiselle 
vainoojalle, ja Sinä laulat: Veisatkaamme Jumalallemme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi avioon käymätön Äiti, enkelten ja ihmisten joukot ylistävät Sinua lakkaamatta, sillä Sinä 
kannoit pienokaisena sylissäsi heidän Luojaansa. 

Pyhittäjän kanoni 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaaajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu. 

Troparit 

Oi viisas, jumalallinen Romanos, lähetä esirukouksillasi taivaasta valistava säteily meille, että 
veisuin ylistäisimme pyhää muistoasi. 

Sinä, Romanos, Sinä antauduit nuoruudesta asti kokonaan Kristukselle, sait taivaasta mieleesi 
kirkkaan valistuksen, ja seurasit säteillen Häntä. 

Kaiken toimittavan Pyhän Hengen ihanuuden kaunistamana Sinä, viisas Romanos, osoittauduit 
hyveitten kirkkaudessa maan äärille ikään kuin loistavaksi tähdeksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinusta, oi Jumalansynnyttäjä, tuli viimeisinä aikoina selittämättömästi Jumalan yhtä aluton Sana ja 
pelasti turmelukseen langenneen ensimmäisen ihmisen. 

3. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi,  8.säv.

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

Troparit 

Seuratessasi Opettajasi viittauksia Sinä, apostoli, tuli ylimmäiseksi papiksi ja voittopalkinnon 
saaneeksi uhriksi. 
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Oi apostoli Ananias, tee Jumalalle otollisilla rukouksillasi Lunastaja armolliseksi meille, jotka 
veisaamme ylistystäsi.

Sanomattomassa, kasvot mustaavassa valkeudessa ilmestynyt Herra hillitsi edestäsi koko 
petomaisen kiihkon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinut, oi Jumalan Morsian, me kaikki kristityt olemme saaneet turvaksi ja suojaksi ja Sinua me 
vaikenematta ylistämme. 

3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 6.säv.

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle. 

Troparit 

Oi viisas Romanos, Sinun mielesi tuli Pyhän Kolminaisuuden asunnoksi otettuaan jumalisesti 
vastaan totisen tiedon ja levittäessään jumalallisia opetuksia. 

Virran lähteeksi tuli kallis kielesi visertäessään jumalallisesti ja selvittäessään meille Kristuksen 
sanomattoman syntymisen Neitseestä. 

Katso, autuas Romanos, viisailla puheillasi ja ihanilla sävelmilläsi Sinä ravitset runsaasti meidän 
mieltämme ja täytät sen jumalallisella suloisuudella. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Neitsyt, olet korkeampi kaikkia sotavoimia, sillä Sinun kohdussasi sikisi heidän Luojansa, 
Jumalan Poika, jonka synnytettyäsi Sinä pysyit ainaisena neitseenä. 

Irmossi 

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle. 

Apostolin katismatropari, 1.säv. 

Oi viisas apostoli, Sanan silminnäkijä, | Sinä tulit osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä. | Sinä 
tyhjensit maljan ja kuolit verisesti. | Rukoile Hänen valtaistuimensa ja perintönsä jakajana, | että 
Hän ihmisiä rakastavana || antaisi maailmalle rauhan. 

Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 5.säv. 

Sinä opetit maailmalle Sanasta, | joka on yksiolennollisena Isän ja Hengen kanssa yhtä aluton, | ja  
niin Sinä totisesti valistit uskovaiset. | Kukistettuasi harhaoppien hirveät lörpötykset Sinä, 
ihmeellinen Romanos, | seisot nyt Herran edessä ja rukoilet meidän puolestamme, || kun me veisuin 
ylistämme Sinua. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari

Sinusta, oi puhdas, | syntyi Jumala ja Herra meidän tähtemme, | jotka olemme syntien turmelemat. | 
Rukoile hartaasti, että Hän armahtaisi meitä ja kääntäisi pois vihansa ja suuttumuksensa meistä, || 
jotka uskoen kunnioitamme ja lakkaamatta ylistämme valtaasi ja voimaasi. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 

Oi Kristus, kun Sinun Äitisi | näki Sinut omasta tahdostasi ristillä riippumassa ryöväreitten keskellä | 
hän lausui sisimpänsä äidin tuskissa: | Oi synnitön Poikani, | miksi Sinut on naulittu epäoikeuden-
mukaisesti ristille pahantekijän tavoin? || Sinä halusit tehdä ihmissuvun eläväksi, oi ylen hyvä! 

4. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Sinun harjoittamasi autuas Ananias voitti selvästi kuoleman ja sai Sinulta palkinnon. 

Sinä, autuas Ananias, olit vainotun Sanan opetuslapsi ja tulit vainoojalle jumalisuuden opettajaksi. 

Herra ilmaisi silmättömälle Saulukselle piilopaikkasi, Ananias, ja osoitti Sinut hänen 
parantumisensa välineeksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, rukoile Jumalaa, jonka synnytit, että Hän lunastaisi kaikista vaaroista meidät, 
jotka veisuin Sinua ylistämme. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 6.säv.

Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! |  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 

Troparit 

Oi Romanos, Sinä tulit jumalallisen Hengen astiaksi ja tulta henkiväksi suuksi, joka kaiutat 
jumalallisia sävelmiä ja lumoat niiden sielut, jotka veisuin Sinua ylistävät. 

Sinä osoittauduit taivaalliseksi lyyraksi ja kitaraksi, joka kertomuksillasi ja ihanilla sävelmilläsi 
houkuttelet puoleesi kaiken mielen. 

Kaiken tekevän Hengen armo asettui asumaan pyhään sieluusi, oi kunniakas, innoitti sen ja teki 
Sinut viisaaksi, jumalallisia puhuvaksi astiaksensa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Käärme vuodatti esiäidin kuuloon myrkkyä, mutta Puhdas Neitsyt karisti sen pois, kun arkkienkelin 
äänen kautta hänessä siki Kristus, jonka hän synnytti. 
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5. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 8.säv.

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 

Iankaikkinen Lähde osoitti Sinut satamaksi myrskyyn joutuneille ja lähestymätön Valkeus teki 
Sinut, autuas Ananias, valkeudeksi pimeydessä oleville levätessään suopeasti sinussa, tunnollisessa 
oppilaassaan. 

Hän, joka näkee salatun ja tuntee kaiken ennen tapahtumista, näytti Sinulle, salassa olevalle, salatun 
auringon, entisen vainoojan mutta nyt sen totuuden puolustajan, jota hän ennen oli koittanut tuhota. 

Käsittämätön on Sinun tutkimaton taloudenhoitosi, oi Vapahtaja, sillä se teki mitättömäksi 
peljättävän kuoleman. Sen tähden voittoisa piispa Ananias tuli iloiten Sinun tähtesi surmatuksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaikki ihmisten sukupolvet ylistävät autuaaksi Sinut, oi puhdas, sillä Sinussa sikisi Jumala, 
kaikkien Luoja ja Herra. Ruumiittomienkin henkijoukot kunnioittavat Sinua Jumalan Äitinä. 

5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 6.säv.

Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit 

Kun Lohduttajan armo havaitsi Sinut, Romanos, ihanaksi pyhäksi ja puhtaaksi astiaksi, Hän teki 
Sinut valon kirkastamaksi temppeliksi ja asettui Sinuun asumaan. 

Ainainen Neitsyt, joka totisesti synnytti Jumalan lihaksitulleen Pojan, valisti Sinun sielusi ja täytti 
mielesi jumalallisella tiedolla ilmestyessään Sinulle yöllä. 

Pyhien sanojesi kirjoitukset osoittivat Sinut, oi autuas, suloiseksi leiväksi kaikille. Kaikkia Sinä 
ilahdutat, kaikkien mielen Sinä valistat ja kaikille Sinä opetat pelastavan tiedon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Valtiatar, Sinä synnytit Isän iankaikkisen Sanan. Valista valistavin esirukouksin 
minunkin mieleni ja karkota sieluni pimeys. 

6. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 8.säv.

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, pyhä Ananias, opit palvelemaan elävää Jumalaa, ja hajotettuasi järjettömien moninaisen 
hulluuden Sinä opetit kunnioittamaan kolmipersoonaista Jumaluutta. 

Sinä, apostoli, otit käsiisi Kirkon ohjat tultuasi ohjaaja Kristuksen oppilaaksi, ja Hengessä Sinä, 
Ananias, ohjasit sitä niin kuin jumalallista lauttaa. 

Sinä, Valtias, joka olet luonut suoran tien, teit käskylläsi sen helpoksi kulkea kunniakkaalle 
opetuslapsellesi, kun ilmaisit hänelle rukouksessa oikeudenmukaisen valintasi astian. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

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

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 6.säv.

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös  
turmeluksesta." 

Troparit 

Täynnä valistusta, jumalallisten hyveitten korkeuteen nousseena Sinä ylenkatsoit kaikkea 
maanpäällistä. Sinä olit taivaallinen pylväs ja jumalisuuden valistaja. 

Sinä kuihdutit lihan halut ja kaunistit sielusi puhtauden kirkkain helmin. Sinä pukeuduit hyveitten 
ihanuuden rakastettavaan kauneuteen. 

Sinä vihasit ajallista, turhanaikaista, mädännyttä ja katoavaista nautintoa ja pysyttelit Puhtaimman 
Neitseen temppelissä. Niin Sinä, ylistettävä, pyhitit mielesi, sielusi ja ruumiisi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Kristus, kaikki profeetat näkivät selvästi ennalta puhtaan syntymisesi Neitseestä maan päälle. 
Siitä jumalannäkijät selvästi saarnasivat. 

Irmossi 

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös  
turmeluksesta." 

Kontakki, 2.säv. 

Esirukouksissa Sinä, Ananias, olet harras auttaja, | joka kuulet pikaisesti anojia. | Ota vastaan 
meidänkin rukouksemme ja rukoile Kristusta armahtamaan meitä, || sillä Hän on ainoa pyhissä 
ylistetty.

7
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Iikossi 

Minun Vapahtajani, puhdista valistuksesi kirkkaudella minun sydämeni pimeys ja paatuneisuus, | 
ja anna minulle sanat, että voisin puhtain omintunnoin ylistää autuaan apostolisi jumalallisia 
hyveitä jataisteluita. | Sinä, oi laupias ja hyvä, olet viisauden lähde ja antaja. | Kirkasta siis  
minunkin kieleni ja ota vastaan ylistysveisuni, || sillä Sinä olet ainoa pyhissä ylistetty. 

Synaksario [Lokakuussa on 31 päivää. Päivässä on 11 ja yössä 13 tuntia.]

Saman kuun 1:senä päivänä muistelemme pyhää apostoli Ananiasta. 

Säkeitä 

Jumalattomat kivittivät Ananiaan, joka ei suinkaan halunnut osoittaa kiville kunnioitusta. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Romanoksen, Kontakkien runoilijan, muisto. 

Säkeitä 

Jo muinoin Romanos ylisti veisuin Jumalaa, Sanaa, ja niin hän ylistää vieläkin, mutta enkelten 
kanssa. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä Mikaelia Zoben luostarista, ja hänen kanssaan 
Sebastoupoliksen alueella marttyyreinä kuolleita 36 pyhää munkkia. 

Säkeitä 

Kolmisenkymmenen oppilaansa kanssa miekalla surmattu Mikael luettiin munkkimarttyyrien 
kuoroon. 

Samana päivänä muistelemme kuutta pyhittäjämarttyyriä, jotka surmattiin miekalla. 

Säkeitä 

Kuusi luostaritoverusta värjäsi mantiansa punaiseksi saatuaan voiton miekasta . 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Domninosta. 

Säkeitä 

Kestäessään jäsentensä hirveän murskaamisen Domninos saattoi häpeään hänen jäseniään 
hallitsemaan pyrkivän Saatanan. 

Pyhittäjä Johannes Kukuzeles, suloveisaaja, joka kilvoitteli Atoksen suuren Lavran pyhittäjien 
joukossa, nukkui rauhassa. 

Pyhittäjä Gregorios Domestikos, joka kilvoitteli samassa Atoksen suuressa Lavrassa ja sai 
Jumalansynnyttäjältä yhden kultarahan, nukkui rauhassa. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 8.säv.

Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus 
uskon voimalla ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Troparit 

Puhaltakoon Jumalan valitsema lauma ymmärtäväisesti kaikuvaa pasuunaa kertoen paimenensa 
Ananiaan uroteoista, ja huutakoon ylipaimenellensa Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Ylistäköön Kristuksen puhdas Kirkko Sinua, Ananias, Jumalan opetuslapsena, puhtaana piispana ja 
jumalallisten kärsimysten todistajana, ja huutakoon Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Kun laumansa takia, vaan ei kuoleman pelosta piiloutunut Ananias näki suden tulevan kesyksi kuin 
karitsa, hän huusi: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitseellisestä kohdusta lihaan tulleena Sinä ilmestyit meidän pelastukseksemme. Sen tähden tietäen 
Äitisi Jumalansynnyttäjäksi me huudamme kiitollisina: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 6.säv.

Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, | vaan tuleen heitettyinä | saivat 
kastevirvoituksen ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Troparit 

Oi jumalinen, Sinun opettajanasi oli Jumalansynnyttäjä Maria, joka antoi Sinulle ymmärrystä, 
vihki Sinut salaisuuksiin ja kehotti Sinua veisaamaan: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Sinun sanojesi ääni on täyttänyt maailman ja opettanut ihmiset ihanasti veisaamaan Kristukselle: 
Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Sinä, Romanos, loistit maailmassa kirkkaan auringon tavoin. Soihtuna Sinä valistit ne, jotka 
uskoen huutavat: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nyt kaikki sukupolvet ylistävät autuaaksi Sinua, oi puhdas Jumalansynnyttäjä, niin kuin ennustit, 
ja uskoen ylistävät Sinua: Oi puhdas, siunattu on Sinun kohtusi hedelmä! 

8. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 8.säv.

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.
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Troparit

Kunniakas Ananias luuli kuulevansa mahdottomia, kun Sinun laumasi vainooja käsittämättömästi 
saikin tulla sen paimeneksi, oi Herra. Sen tähden hän huusi karkeloiden: Nuorukaiset, kiittäkää 
Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Kunniakas ja autuas kaupunkisi riemuitkoon tänään ja karkeloikoon hengessä, saatuaan hyväksi 
osakseen Sinun apusi, oi kunniakas ja huutakoon kiitollisena Vapahtajalle: Nuorukaiset, kiittäkää 
Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Elävöittävästä käskystä Sinä, kallis Ananias, saarnasit Saulukselle hänelle Ilmestyneen valistavasta 
voimasta. Pahuutta torjuvien kättesi päälle panemisella Sinä torjuit sokeuden ja poistit 
lohikäärmeen nahan ikään kuin suomut huutaen: Ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä pyhä Valtiatar, joka pelastat hädässä olevat ja hartaasti suojelet kaikki ahdistettuja, sääli 
minuakin ja pelasta minut. Ojenna ennen loppua auttava kätesi ja nosta ylös minut, joka olen 
langennut, ettei kuoleman yö kohtaisi minua nukkuessani, vaan että velvollisuuteni mukaisesti 
ylistäisin Sinua iankaikkisesti. 

8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 6.säv.

Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan | katsoivat halvaksi 
hallitsijain mielettömän käskyn | ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, | veisasivat Valtiaalle 
otollisen virren: | Luodut veisatkaa kiitosta Herralle || ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Sinä varisti pois maailman kaiken ihanuuden, nautinnon ja kunnian ja siivitit sielusi nousemaan 
ylhäisiin kuoroihin, oi viisas, niiden kunniaan ja kirkkauteen, sanomattomaan kauneuteen, siellä 
oleviin asuntoihin ja jumalallisen hallituksen valkeuteen huutaen: Sinua, Kristus, me ylistämme 
kaikkina aikoina!

Palaen jumalallisessa rakkaudessa Sinä panit sydämeesi ylös pyrkimisen ja voitit omaksesi 
ruumiittoman elämän ruumiissa. Enkelijoukkoja jäljitellen Sinä, viisas Romanos, rakastit 
maailmassa heidän sävelmiään ja huusit: Sinua, Kristus, me ylistämme kaikkina aikoina! 

Jumalallisten ja suloisten sanojesi korkeus lumoaa jokaisen ihmisen mielen, oi Romanos. Sinä 
ilahdutat ikään kuin rikastuttava ravitsija, valistat kirkkaasti ja opetat huutamaan: Luodut veisatkaa 
kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmisten surmaaja, kavala käärme tenhosi minut Jumalan vertaisuudella ja niin sai minut vangikseen 
Paratiisin ihanuudesta. Mutta Valtias, joka luonnoltaan on Jumalan Poika, tuli Neitseestä Mariasta 
maailmaan, jumaloitti minut ja nosti minut korkeuteen. Häntä me ylistämme kaikkina aikoina.

Irmossi 

Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan | katsoivat halvaksi 
hallitsijain mielettömän käskyn | ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, | veisasivat Valtiaalle 
otollisen virren: | Luodut veisatkaa kiitosta Herralle || ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!
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9. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi, 8.säv.

Sinua, korkeimman Jumalan aviontuntematon Äiti, | Sinua, joka olet yli kaiken ymmärryksen sanan 
kautta synnyttänyt totisen Jumalan, | Sinua, joka olet puhtaita voimia korkeampi, || me 
herkeämättömin kiitosvirsin ylistämme. 

Troparit 

Oi maineikas, Sinä hajotit tietämättömyyden pimeyden ja säteilit totista kolmipersoonaista 
valkeutta Damaskossa. Varjele se ortodoksisessa uskossa, Sinä lapsia rakastava isä ja rakkautta 
uhoava paimen. 

Viettäessämme tätä jokavuotista juhlaa, tulkaa, säteilkäämme sielun kirkasta arvoa ja veisuin 
ylistäkäämme Kolminaisuuden palvelijan ja saarnaajan Ananiaksen kolmivaloista hyvettä. 

Voi yliinhimillistä arvoasi, Ananias! Opetuslapsena Sinä rakastit, paimenena johdatit lepoon ja 
taistelijana saavutit kunnian Kristuksen kanssa marttyyriseppeleen koristamana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas ja moitteeton, Sinä hyvän tuoksun astia, rukoile Kristusta, jonka synnytit, että hän antaisi 
hallitsijoillemme voiton ja vapauttaisi kansansa orjuuden ikeestä. Sinua me lakkaamatta suuresti 
ylistämme. 

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Irmossi, 6.säv.

Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys kykene 
veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. | 
Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. || 
Sinua me ylistämme. 

Troparit 

Sinut, kunniakas, on liitetty ruumiittomien ylhäisiin kuoroihin, jossa vallitsee sanomaton riemu ja 
ainainen nautinto. Siellä on Jumaluuden valkeus ja ilo. Siellä on sanomaton kunnia, oi autuas. 

Päästyäsi vanhurskasten kanssa asumaan Jumalan jumalalliseen kunniaan, Sinä saat katsella siellä 
vallitsevaa sanomatonta ihanuutta. Sinä näet loputtoman nautinnon, sinä näet taivasten todella 
rakastettavan kauneuden, oi viisas. Sinä, kunniakas Romanos, näet patriarkkojen kuoron. 

Oi mieleltäsi jumalallinen, autuas Romanos, päästä esirukouksillasi meidät, jotka uskoen vietämme 
muistoasi, vaaroista, kaikesta vahingosta ja vihollisen ahdistuksesta, ja suo meidän saavuttaa 
taivaallinen kunnia ja ylhäinen valtakunta. 

Oi mieleltäsi jumalallinen, autuas ja kunniakas Romanos, Kolminaisuuden verrattoman kauneuden 
koristamana Sinä säteilet kirkkautta ja saat iloiten kiertää totisen Luojan ja Jumalan valtaistuinta. 
Siellä vallitsee juhlaa viettävien ääni.

Jumalansynnyttäjän tropari

Ensiksi luodun muinoin langettua ihmissuku joutui synnin himojen vangiksi ja orjaksi, oi Neitsyt 
Jumalansynnyttäjä. Mutta Sinusta syntynyt ylen hyvä Jumala kutsui laupeudessaan sen uudelleen. 
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Irmossi 

Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys kykene 
veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän uskomme. | 
Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen puolustaja. || 
Sinua me ylistämme. 

Apostolin eksapostilario, 2.säv. 

Kristuksen alkuperäisenä opetuslapsena Sinä, Ananias, | annoit uudelle opetuslapselle, 
jumalalliselle Paavalille, näkemisen palkinnon. | Sen tähden me ylistämme Sinua hänen kanssansa 
jumalisena piispana, | jumalallisena apostolina, totisena marttyyrina, || Jumalasta julistavana 
saarnaajana ja koko maailman hartaana esirukoilijana.

Pyhittäjän ja Jumalansynnyttäjän yhteinen eksapostilario, 2.säv. 

Jumalan innoittamin veisuin Sinä, autuas, | kirkastit Kristuksen jumalallisen taloudenhoidon  
salaisuuden. | Ylistysveisuin Sinä, Romanos, seppelöit kaikki pyhät. | Heidän kanssaan Sinä, ylen  
viisas isä, veisasit kirkasta ylistystä puhtaalle Neitseelle, Jumalan totiselle Äidille. || Muista hänen 
kanssansa meitä, kun seisot Kolminaisuuden edessä. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 8.säv. Anatolioksen runo. 

Sinä Vapahtajan opetuslapsi, kunniakas piispa, | marttyyrien kunnia, Ananias, kirkas valistaja ja 
meidän suojelijamme, | rukoile lakkaamatta, että laumasi pääsisi vaaroista || ja meidän sielumme 
pelastuisivat.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi hyvä ja moitteeton, | karkota kauas kurjasta sydämestäni tavat, | jotka etäännyttävät minut  
hyvästä Pojastasi, | ja murskaa voimallasi jalkojeni alle hirveä leijona, | joka karjuen etsii minut 
nielläksensä, || kavala ja juonitteleva käärme ja paha lohikäärme. 

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! 




