
 

Lokakuun 16. 
Ristin juurella olleen sadanpäämiehen, 

Longinoksen, muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kun Sinä, kunniakas, näit Hänet, joka oli tullut ihmiseksi ja noussut ristille, | mustannut auringon 
valkeuden ja kyljestään vuodattanut pelastavaisen synninpäästön, | Sinä viisaan ryövärin kanssa  
tunnustit, että Hän on Jumala ja Herra, || joka vapaaehtoisesti on kärsinyt mittaamattoman 
laupeutensa tähden. 

Kun Sinä, kunniakas, näit puulla riippumassa runsashedelmäisen viinipuun, | joka vuodatti elämän ja 
synninpäästön viiniä, | Sinä avasit sydämesi huulet ja joit siitä. | Sinä tulit täyteen iloa ja oksensit 
pois epäuskon. || Ymmärtäväisenä Sinä selvästi asetit paremman huonomman edelle. 

Sinä, maineikas Longinos, | surmasit hirmuvaltiaan rohkeilla sanoillasi | ja astuit pelkäämättä  
kuolemaan, | joka tuotti Sinulle kuolemattoman elämän. | Sen tähden me uskoen vietämme juhlavaa  
muistoasi ja pyydämme, || että rukoilisit meidän puolestamme Herraa. 

Kunnia... 6.säv. Munkki Johanneksen runo 

Kun sadanpäämies Longinos näki, kuinka temppeli sortui Sinun kärsiessäsi, oi Kristus, | hän julisti  
juutalaisille, että Sinä olet Jumalan Poika. | Sen tähden nuo kauheat katkaisivat hänen jumalallisen  
päänsä ja heittivät tunkiolle, | mutta sen löysi nainen, jonka umpeutuneet silmät niin aukenivat. | 
Hänen kanssaan mekin huudamme: | Sinä, joka seppelöit tähtesi taistelleen Longinoksen, | valista 
hänen rukoustensa tähden meidänkin sydämemme silmät, | että ylistäisimme Sinua, Jumalaa, || joka 
annoit naulita itsesi ristille pelastaaksesi meidät. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Yksin minä kurja olen rikkonut enemmän kuin kukaan ihmislapsi, | olen tehnyt kielelle ja korvalle 
sietämättömiä tekoja. | Sen tähden minä rukoilen Sinua: | Anna anteeksi, Valtiatar, anna anteeksi ja  
anna minulle katumus. | Anna minulle synnintunnustaminen, | anna minulle huokauksia ja 
kyyneleitä, | että minä niiden avulla murtaisin sydämeni ja aina huutaisin: | Minä olen syntiä tehnyt, | 
olen syntiä tehnyt; || ole armollinen ja pelasta minut! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Niin kuin Simeon sanoi, miekka lävisti Sinun sydämesi, pyhä Valtiatar, | kun Sinä näit, kuinka Hän,  
joka sanomattomasti oli loistanut esiin Sinusta, tuli laittomien tuomitsemaksi | ja kuinka Hänet  
kohotettiin ristille, | kuinka Hän maistoi etikkaa ja sappea, | kuinka Hänen kylkensä lävistettiin | ja 
Hänen kätensä ja jalkansa naulittiin. | Surkeasti valittaen Sinä huusit äidillisesti: || Suloinen lapseni, 
mikä on tämä uusi salaisuus? 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia... 6.säv. Munkki Johanneksen runo 

Ristin juurella seistessäsi ja tapahtumia seuratessasi | Sinä näit ristiinnaulitun Jumalaksi ja  ihmiseksi 
ja huusit Hänelle: | Herra, muista minua valtakunnassasi. | Sen tähden Vapahtaja  lausuikin Sinulle: || 
Autuas olet Sinä, Longinos, Sinun muistosi säilyy polvesta polveen. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, Neitsyt, | älä ylenkatso minua, | vaan kiiruhda, oi hyvä, pian 
pelastamaan minut minua kiusaavista || ja joka päivä vastaani taistelevista himoista. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään meidän elämämme puulta riippumassa | viaton Jumalansynnyttäjä valitti äitinä ja 
huusi: | Poikani ja Jumalani, pelasta ne, || jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi!

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Longinoksen 
suurta kunniaa. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

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

Troparit 

Oi kunniakas, Sinä säteilet jumalallista kirkkautta ja seisot enkeljoukkojen kanssa Kristuksen, 
Jumalan edessä. Kirkasta meidätkin, jotka vietämme valoisaa muistoasi. 

Ei mikään voinut erottaa Sinua, marttyyri, Jumalan yhteydestä, vaan Sinä erosit kaikesta lihallisesta 
hekumasta uskon tähden ja nautit puhtaasti korkeimmasta rakkaudesta. 

Sinä, kunniakas, viisas ja autuas Longinos, et suinkaan kohdistanut palvelustasi kuolleisiin 
epäjumaliin. Sen tähden Sinä surmattuna pääsit loputtomaan elämään. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, siunattu ja nuhteeton Neitsytäiti, sanan kautta sikisi Sinun kohdussasi Jumalan Sanan, 
joka hyvyydessään halusi pelastaa ihmiset järjettömyydestä. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kun Sinä tunsit Jumalan Pojan, totisen Herran, joka meidän tähtemme kärsi ristillä, Sinä uskoit 
Häneen koko sielustasi. 

Saatuaan hengellisen siemenen Sinun sielusi, oi viisas, kantoi hedelmällisen maan tavoin 
jumalisuuden kypsän tähkäpään. 
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Risti purjeenasi Sinä, kunniakas, purjehdit halki kidutusten ulapan ja saavutit riemuiten tyynen 
sataman.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalan puhdas Äiti, paranna himojen hyökkäyksissä sairastunut sieluni ja ohjaa se pelastukseen. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 8.säv. 

Sinä näit Lunastajan ristillä ja Hänen säteilynsä valistamana Sinä pääsit tietämättömyyden syvästä 
pimeydestä. | Sinä siirryit jumalalliseen tietoon vakuuttuneena siitä, että näkemäsi on Jumala. | Sen  
tähden Sinä taistelit, autuas, kunniakas Longinos, | ja riemuitsevana Sinä tulit marttyyrien joukkoon 
luetuksi. | Rukoile aina heidän kanssansa Kristusta Jumalaa, | että Hän antaisi meille 
rikkomuksemme anteeksi, || kun me rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi viaton Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, kiiruhda pelastamaan hartaalla esirukouksellasi minun kurja 
sieluni, | joka on ikään kuin ohjaajaton laiva elämän kiusausten aallokon merihädässä | ja syntien 
liian suuren lastin painamana uhkaa vajota tuonelan syvyyksiin, | ja suo minulle suotuisa satamasi, 
että uskolla huutaisin Sinulle: | Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi minulle anteeksi 
rikkomukseni, || sillä Sinä olet palvelijasi toivo! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, | oi ylen hyvä Jumala, vihaa  
kantamaton Herra. | Huutakaamme uskoen hänelle: Oi Neitsyt, ole meille armollinen ja anna  
rikkomukset anteeksi meille, || jotka hartaasti kumarramme Poikasi kärsimyksiä. 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Usko rakensi Sinun aivoituksesi vahvaksi linnoitukseksi, oi autuas Longinos, Sinä hajotit  
eksytyksen heikon linnoituksen ja huusit: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Kun Sinä, kunniakas, näit kärsimyksistä vapaan kunnian Herran puulle ylennettynä ja naulittuna, 
Sinä tunnustit Hänen Jumalan Pojaksi, joka kärsii omasta tahdostaan. 

Kun Sinä, Longinos, näit, kuinka kärsimyksistä Vapaa kuolemalla kuihdutti kuoleman, Sinä 
kiiruhdit Hänen tähtensä kuolemaan elääksesi kuoleman jälkeen kunniakkaasti taistelleitten kanssa. 



4 

Jumalansynnyttäjän tropari

Sinä, Puhdas, synnytit selittämättömästi kohdussasi omassa persoonassaan ihmiseen yhdistyneen ja 
ihmiseksi tulleen Sanan, jolla on kaksi tahtoa ja kaksi voimaa. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Tultuasi totisesti muukalaiseksi koko maalle Sinä, Longinos, sait kaunistukseksesi taistelijoitten 
haavat ja pääsit asumaan sävyisien maahan. 

Ristin voiman väkevästi varustamana Sinä, taistelija Longinos, sait voiton hirmuvaltiaitten heikosta 
mielettömyydestä. 

Kun Sinä, voittamaton, perustit sydämesi liikkeet varmalle perustalle, Sinä pysyit järkkymättömänä 
kiusausten tulvassa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin ylistäkäämme ainoaa Jumalansynnyttäjää, joka miehestä tietämättä kantoi Jumalan. Hänen 
kauttansa me olemme pelastuneet, ylistäkäämme häntä rakkaudella autuaaksi. 

6. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Nähdessäsi kallioitten ja maan järkkyvän kärsimyksen päivänä, Sinäkin, Longinos, järkyit 
epäuskostasi ja sait perustuksen Kärsivän uskosta. 

Nähdessä luomakunnan muuttuvan Sinä kykenit ottamaan vastaan totisen, täydellisen ja järkevän 
ymmärryksen. Sinä, Longinos, siirryit jumalalliseen tietoon. 

Iloiten Sinä alistuit hirveään rangaistukseen, Longinos. Vakain mielin Sinä annoit miekan katkaista 
pääsi, ja niin Sinä uskon kautta katkaisit vihollisten pään. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Nuhteeton, kuihduta ja kitke juurineen ohdakkeiset aivoitukset sydämestäni. Oi viaton Neitsyt, 
tee välitykselläsi se hedelmälliseksi. 
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Irmossi 

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

Kontakki, 4.säv. 

Tänään, autuaan taistelija Longinoksen muistojuhlana, | kirkko iloitsee riemuiten ja huutaa: || 
Kristus, Sinä olet minun voimani ja vahvistukseni. 

Iikossi 
Kun taistelija Kristuksen jumalallisen kärsimyksen aikana näki taivaan suuressa pimeydessä, maan 
järkkyvän, kallioiden halkeavan ja temppelin esiripun repeävän kahtia, hän tunsi Hänet Jumalan 
Pojaksi, totiseksi Jumalaksi ja Kuninkaaksi, joka kärsii oman laupeutensa tähden, vaikka 
jumaluudessaan onkin vapaa kärsimyksistä ja kunniassaan Isän ja Pyhän Hengen kanssa ylläpitää ja 
vallitsee kaiken. Sen tähden Longinos huusi iloiten: Kristus, Sinä olet minun voimani ja 
vahvistukseni.

Synaksario 

Saman kuun 16:ntena, pyhän marttyyri Longinos Sadanpäämiehen muisto. 

Säkeitä 

Yhä kutsuu Longinos Sinua, Kristus, Jumalan Pojaksi, vaikka hänen päänsä onkin katkaistu. 

Kuudentenatoista miekka mestasi Longinoksen. 

Samana päivänä pyhän Longinoksen kanssa surmattujen kahden pyhän marttyyrin muisto. 

Säkeitä

Jätettyään katoavaisen armeijan kaksi taistelutoveria liittyi miekan kautta Herran sotavoimiin.

Samana päivänä, pyhien marttyyrien Leontioksen, Dometioksen, Terentioksen ja Domninoksen 
muisto. 

Säkeitä

Kolmine taistelutovereinesi Sinä, Leontios, karkeloit roviolla leijonan tavoin. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Maloksen muisto. 

Säkeitä 

Jätettyään maan lyhytaikaiset asuinsijat Malos asuu taivaan kestävissä asunnoissa. 

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

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

Troparit

Lain mukaisesti Sinä, marttyyri, taistelit miehuullisin sieluin, Sinä saatoit häpeään lainrikkojien 
aikeet ja tulit ansiolliseksi saamaan seppeleen huutaessasi: Kiitetty olet Sinä, kunnian Herra. 

Sinun jäännöksissäsi lepäävä jumalallinen armo päästää kaikista tuskista ne, jotka hartaasti 
lähestyvät Sinua, oi autuas, ja julistavat, että Sinä olet totuuden voittamaton marttyyri. 

Kristuksen tähden Sinä, Longinos, et säälinyt kuolevaista lihaa. Sinä kieltäydyit uhraamasta pahoille 
hengille, vaan iloiten kannoit itsesi moitteettomaksi uhriksi Jumalalle. Miekalla Sinut mestattiin, oi 
ylistettävä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Tullessaan Sinun kauttasi, oi puhdas neitsyt, puhdistamaan ihmisten saastaa, puhdas Sana asui 
Sinussa. Siunattu on Sinun kohtusi hedelmä. 

8. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Valppaana Herran edessä Sinä, kunniakas, nukutit kerran lihan liikkeet. Sinä, autuas, nukuit 
suloiseen uneen surmattuna Kristuksen tähden, Hänen joka jumalallisen ristin puulla uinumisensa 
kautta vuodatti kuolleille elämän. 

Sinä, autuas, näit keihäällä kylkeen pistetyn ja verensä vuodattaneen Jumalan, joka säälistä oli tullut 
ihmiseksi. Hänen suloinen rakkautensa haavoitti Sinua ja Sinä veisasit: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Viisas Longinos, Sinä sammut verivirroillasi epäjumalain rovion ja poltit kuvapatsaat ja 
perustuksettomat epäjumalat, kun Sinun sielusi paloi jumalallista intoa ja Sinä huusit: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Sinun sydämesi silmät valisti auringon loisteen pimentäneen jumalallinen kirkkaus, oi viisas 
Longinos. Sinä jätit jumalattomuuden pimeyden ja osoittauduit valistajaksi meille, jotka huudamme: 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suin, kielin ja sieluin minä julistan, että Sinä olet Jumalansynnyttäjä. Minä rukoilen Sinua, oi 
puhdas: Kirkasta valistuksellasi minun sydämeni ja päästä minut hirveästä pimeydestä, kun minä 
huudan: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 
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Irmossi 

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

9. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, marttyyri, huusit laittomille: Ristille kätensä levittänyt Sana on minun väkevyyteni ja 
ylistysvirteni, ja Hänen autuuttavaa kärsimystään kuvaten minä vapaaehtoisesti alistun kuolemaan. 

Ihanana voittajana Sinä, marttyyri Longinos, osoittauduit armoitettuna täysin ihanaksi. Nyt Sinä 
seisot ihanan Sanan edessä ja nautit runsasta palkkaa kärsimyksistäsi. 

Me ylistämme autuaaksi Sinua, Longinos, joka ilmestyit meille laskemattoman Auringon 
kirkkaudessa, valistat koko maailman parannusten sätein ja hajotat tietämättömyyden pimeyden. 

Sinä nousit taivaan asuntoihin ja Sinut luettiin kaikkien pyhien marttyyrien kuoroihin. Oi autuaaksi 
ylistettävä marttyyri Longinos, muista heidän kanssansa meitä, jotka hartaasti vietämme 
muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Jumalansynnyttäjä, osoittauduit illattoman Valkeuden asumukseksi. Hänen kauttansa synnin 
pimeydessä ja varjossa olevat saivat nähdä valkeuden. Valista minunkin sydämeni aistit. 

Irmossi 

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

Eksapostilario, 2.säv. 

Kun Sinä, voittaja Longinos, näit kaikkien Herran ja Jumalan | omasta tahdostaan ristillä uinumassa | 
ja koko luomakunnan järkkyvän kärsimyksen aikana, | Sinä viisaan ryövärin kanssa tunnustit, että 
Hän on Jumalan Poika. | Hänen tähtensä Sinä iloiten tulit surmatuksi, || ja nyt Sinä erinomaisena 
marttyyrinä rukoilet kaikkien puolesta.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, | Sinun kohtuusi tyhjensi itsensä täydellinen Sana eroamatta Isän 
helmasta, | Hän ilmestyi lihassa ja syntyi pienokaisena. | Oi Valtiatar, rukoile jatkuvasti Häntä, että  
Hän päästäisi vaaroista, kiusauksista ja rikkomuksista meidät, || jotka hartaasti julistamme, että Sinä  
olet Jumalan iti. 




