
Lokakuun 18. 
Pyhän apostoli ja evankelista 

Luukkaan muisto 
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Typikon 

1. Jos evankelistan muisto osuu mille hyvänsä päivälle, paitsi sunnuntaiksi, palvelus toimitetaan
Minean mukaisesti.

2. Jos se osuu sunnuntaiksi, niin lauantaiiltana alkupsalmin ja katisman jälkeen laulamme
avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 evankelistan stikiiraa, Kunnia, "Kristuksen
apostoli", Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, "Oi Jeesus
Kristus" ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, "Oi viisas kalastaja", Nyt,
"Sinusta, oi Puhtain". Ylösnousemustropari, evankelistan tropari ja Jumalansynnyttäjän tropari
"Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt" ja päätös.

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa, psalmin 51 jälkeen, Kolminaisuuskanoni, juhlan litanianstikiirat
ja kolminaisuusveisut "Totisesti on kohtuullista", trishagion ja apostolin tropari. Heksapsalmin
jälkeen "Jumala on Herra" ja troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Psalmikatisman jälkeen
vuorosävelmän mukaiset katismatroparit, "Kiitetty olet Sinä, Herra", hypakoe, vuorosävelmän
antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja apostolin kanoni. 3:nnen veisun jälkeen apostolin
kontakki ja katismatropari "Sinä osoittauduit Paavalin matkakumppaniksi" ja Jumalansynnyttäjän
katismatropari. kuudennen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja iikossi, synaksario, ja katabasiat
"Minä avaan nyt suuni". Aamuevankeliumi. "Me ylistämme Sinua". Ylösnousemuseksapostilario
sekä evankelistan ja Jumalansynnyttäjän eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja
4 evankelistan stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, "Korkeasti siunattu olet Sinä". Suuri
ylistysveisu ja "Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut". Liturgiassa antifonipsalmit ja
autuudenlauseet.

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Miksi nimittäisin Sinua, oi apostoli? | Taivaaksiko?  sillä Sinä julistit Jumalan kunniaa. |  
Salamaksiko?  sillä Sinä kirkastit maailman valistuksella. | Pilveksikö?  sillä Sinä sadat  
jumalallista vettä. | Jumalallisen viisauden maljaksiko? |  sillä Sinusta kumpuaa sydämemme  
ilahduttavaa viiniä. || Rukoile sieluillemme pelastusta. 

Miksi nyt sanoisin Sinua, oi Jumalan valitsema? | Paratiisista luoksemme tulevaksi virraksi. |  
Kristuksen meille säätämän liiton arkiksi. | Hengellistä valkeutta säteileväksi valistajaksi. | Kirkkoa 
kirkastavaksi lampuksi. | Elämän leivän jumalalliseksi pöydäksi ja jumalallisen juoman maljaksi. || 
Rukoile sieluillemme pelastusta. 

Miksi nyt kutsuisimme Sinua, oi Jumalan näkijä? | Kristuksen salaisuuksien toimeliaaksi  
palvelijaksi. | Hengellisen majan viisaaksi arkkitehdiksi. | Sinä veistit armon taulut ja kirjoitit 
Siionista tulleen uuden lain, jota Sinä saarnasit. || Rukoile sieluillemme pelastusta. 

Miksi nyt kutsuisimme Sinua, oi kunniakas? | Taivaallisten armolahjojen varmaksi aarrekammioksi. | 
Sielujen ja ruumiitten tarkaksi lääkäriksi. | Paavalin työtoveriksi ja matkakumppaniksi. | Apostolien 
tekojen esittäjäksi. | Monia nimiä on hyve antanut Sinulle, Luukas. || Rukoile sieluillemme pelastusta. 

Miten puhuttelisin Sinua, oi jumalallinen julistaja? | Opetuslapseksiko?  sillä Sinä toit meille  
ilosanoman Kristuksesta. | Lääkäriksikö?  sillä Sinä parannat sielujen himot. | Lampuksiko?  sillä 
Sinä säteilet hengellistä Valkeutta. | Uskon perustukseksiko? - sillä Sinä kuvasit meille puhtaan  
evankeliumin. || Rukoile sieluillemme pelastusta. 
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Miksi nyt sanoisin Sinua, oi ihmeellinen? | Viisauden opetusten valheettomaksi näkijäksikö? |  
Apostolien opetuksen käytännölliseksi kirjoittajaksiko? | Jumalisuuden järkkymättömäksi  
pylvääksikö | vai Kirkon sortumattomaksi linnoitukseksi. | Monet ovat taitosi ja vielä suuremmat  
armolahjasi. || Rukoile sieluillemme pelastusta. 

Kunnia... 6.säv. Anatolioksen runo 

Kristuksen apostoli, jumalallisten oppien kirjoittaja ja Kirkon vahvistus. | Tietämättömyyden  
synkeyteen ja kadotuksen syvyyteen vajonneet sydämet Sinä totisesti pyydystit jumalallisilla 
sanoillasi | ja pelastit ne aaltojen kuohuista, | sillä Sinä olet valitun astia, Paavalin, seuralainen ja  
jäljittelijä. | Sen tähden me pyydämme Sinulta, ylistettävä Luukas, antiokialaisten kaunistus: |  
Rukoile Vapahtajaa ja Jumalaa meidän puolestamme, || jotka uskoen vietämme aina 
kunnioitettavaa muistoasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi voimaltasi ääretön, kolmipersoonainen Ykseys, | puhtaan opetuslapsesi, jumalallisen apostolisi | 
ja ainaisen Neitseen esirukouksien tähden || pelasta meidät, jotka veisuin Sinua ylistämme. 

Vir relmästikiirat, 5.säv. 

Tulisessa kielessä laskeutui armo sinun huulillesi, oi apostoli Luukas, | ja Sinä osoittauduit 
tulikieleksi, | joka saarnallasi lähetit valkeuden sanoja valkeuden arvoisille, | mutta polttavia nuolia 
pimeyttä rakastaville, | kun kirjoitit ja opetit puhdasta evankeliumia. | Opettajasi Paavalin sanojen 
mukaisesti Sinä osoittauduit elämän tuoksuksi elämää totisesti haluaville, | ja kuoleman hajuksi 
niille, jotka eivät rakasta elämää. || Mutta anna meille rauha, elämä, valkeus ja suuri armo. 

Liitelauselma: Hänen mittanuoransa ulottuu yli kaiken maan ja hänen sanansa maanpiirin ääriin. 

Sanojesi mukaisesti olemme oppineet Sinun sanoistasi tuntemaan, | kuinka varmat ne asiat ovat, 
jotka Sinä, salaisuuksien tuntija, meille opetit. | Sinä päätit kirjoittaa meille niistä tapahtumista, | 
joista Sinulle olivat kertoneet ja opettaneet ne, | jotka alusta asti olivat omin silmin ne nähneet. | 
Sinä tulit heidän veroiseksensa ja Sanan lihaksitulemisen palvelijaksi. | Ylösnousemuksen jälkeen 
Sinä sait nähdä Hänet Emmauksessa | ja palavin sydämin Kleopaan kanssa syödä Hänen 
seurassansa. | Täytä Hänen jumalallisella lämmöllään meidänkin sielumme, || kun me Sinua 
kunnioitamme. 

Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. 

Iloitse, Sinä ainoa, | joka iloiten kirjoitit meille Neitseen ilosanomasta: Iloitse! | Sinä kirjoitit myös  
Kastajan sikiämisestä, | ja kuinka hän kohdusta kutsui Neitsyttä Herran synnyttäjäksi. | Sinä kerroit  
myös Sanan lihaksitulemisesta, | kiusauksista ja ihmeistä, sanoista ja kärsimyksistä, | rististä,  
kuolemasta ja ylösnousemisesta, | 
sekä Hänen taivaaseen menemisestänsä, jonka Sinä näit, | ja vielä  Hengen laskeutumisesta ja 
saarnaajien teoista, | erikoisesti Paavalin, jonka matkakumppaniksi Sinä osoittauduit. | 
Oi lääkäri, salaisuuksien tuntija, || varjele aina Kirkkoa, jonka Sinä valistit. 

Liitelauselma: Suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi, sen tähden Jumala siunaa sinua  
iankaikkisesti. 
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4.säv. Basileioksen runo

Viisauden onkivavalla Sinä, autuaaksi ylistettävä Luukas, | tutkit hengellisen meren syvyydet ja  
pyydystit uskovaisten sielut kuolettavasta syvyydestä. | Paavalin oppilaana Sinä puhdistit koko  
sydämesi Hengen valkeudella, | opeillasi Sinä valistit pakanat ja ihmeilläsi paransit himojen  
sairaudet. || Rukoile aina puolestamme Kristusta Jumalaa, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnia... 6.säv. 

Oi viisas kalastaja, pyhä opetuslapsi, | Vapahtajan työntekijä ja Hänen kärsimystensä voitonmerkki, | 
Sinä kuljit uskoen halki luomakunnan, | kokosit yhteen eksyneet pakanat, | kannoit ne Jumalalle  
hyvänä suitsutuksena | ja niin kuljit hyvää tietä taivaisiin. | Seistessäsi nyt Tuomarin edessä, rukoile, 
että Hän päästäisi meidät rikoksistamme || ja tuomiopäivänä lunastaisi meidät kadotuksesta. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Sinusta, oi Puhtain, | syntyi Kristus Herra, minun Luojani ja Vapahtajani, | joka minun 
ihmisluontoni päällensä otettuaan vapautti Aadamin muinaisesta kirouksesta. | Sen tähden me 
Sinulle, Jumalanäidille ja totiselle Neitseelle, | vaikenemattomin äänin enkelin ilotervehdystä 
huudamme: | Iloitse, Valtiatar, || meidän sielujemme puolto, turva ja pelastus. 

{Huom! vaihtoeht. ja virheellisempi käännös 26/9: Luojani ja Vapahtajani Jeesus Kristus | syntyi  
Sinusta, oi Puhdas, ja pukeutui minun kaltaisuuteeni | sekä päästi Aadamin kirouksesta. | Sen 
tähden me lakkaamatta ylistämme Sinua totisena Jumalanäitinä ja Neitseenä: | Iloitse enkelten 
parvessa, taivaallinen esirukoilijamme! | Iloitse, suojeluksemme ja sielujemme turva!} 

Tropari, 3.säv. 

Oi pyhä apostoli ja evankelista Luukas, | rukoile armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || 
synninpäästön meidän sieluillemme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | meidän sukukuntamme pelastuksen puolesta anojaa, me 
veisuin ylistämme. | Sillä Sinusta otetussa ruumiissaan kärsien ristin vaivan | Sinun Poikasi, 
meidän Jumalamme, || ihmisrakkaudessaan pelasti meidät turmeluksesta.  

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä apostolin kanoni (tropareita tarpeen tullen toistaen niin, että 
joka veisuun niitä tulee kuusi). Theofaneksen runo 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Jakaantunut jakoi kahtia jakaantumattoman | ja aurinko näki sellaisen maan, jota ei ennen ollut 
nähnyt. | Meri hukutti uhkaavan vihollisen, mutta Israel riensi turvaan jalankäymätöntä maata 
pitkin. | Sen tähden se huusi: | Veisatkaamme Herralle, || sillä Hän on suuresti ylistetty!" 



4 

Troparit

Me tunnemme Sinun suusi, oi viisas apostoli Luukas, ylhäisen viisauden maljaksi. Siitä me iloiten 
ammennamme armon suuren ja sanomattoman aarteen veisaten Herralle, sillä Hän on suuresti 
ylistetty! 

Kristus johdatti Sinut taivaallisiin salaisuuksiin ja selitti itse Sinulle Jumalan innoittamat 
kirjoitukset. Niin Hän osoitti Sinut, apostoli Luukas, salaisuuksien tuntijaksi ja viisaaksi julistajaksi, 
joka ymmärryksen ylittäen huudat hartaasti: Veisatkaamme Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty! 

Kristuksen Kirkko vihki Sinut, autuaaksi ylistettävä Luukas, Paavalin matkakumppaniksi. Sinä 
seurasit hänen jälkiänsä hänen armonsa kirkkaudessa ja huusit hänen kanssansa: Veisatkaamme 
Herralle, sillä Hän on suuresti ylistetty! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, apostoli Luukas, selvitit veisuin ylistetyssä Neitseessä tapahtuneen sanomattoman ja 
jumalallisen sikiämisen tavan, sillä Pyhä Henki tuli selvästi hänen päällensä ja hänet varjosi Sana,  
jolle me yhteen ääneen veisaamme, sillä Hän on suuresti ylistetty! 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalallinen Luukas, Sinun evankeliumisi esittää Koiton korkeudesta, joka tuli ihmisten tykö. 

Erinomaisesti ja jumalisesti toimien Sinä kirjallisesti esitit apostolien jumalalliset teot. 

Autuas Paavali punoi Sinulle ensimmäisen ylistyspuheen ja esitti ylistystesi kirjoituksessa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Niin kuin ennustit, kaikki ihmispolvet ylistävät autuaaksi Sinua, oi puhdas, Sillä Sinun kauttasi he  
ovat pelastuneet. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 8.säv. 

Sinä osoittauduit Paavalin matkakumppaniksi, kun kestit kärsivällisesti moninaiset vaarat, oi 
kunniakas Herran apostoli. | Päätettyäsi tien uskon taistelussa Sinä, autuas, nyt iloitset Hänen 
kanssaan korkeuksissa. | Julistaen Kristuksen evankeliumia Sinä valistit koko maailman. | Oi 
kunnioitettava Luukas, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, || 
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 



Kunnia... Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv.

Veisuin ylistäkäämme taivaallista porttia ja arkkia, kaikkein pyhintä vuorta, | kirkkaasti säteilevää 
pilveä, taivaan portaita, hengellistä paratiisia, | Eevan vapahdusta ja koko maailman suurta kalleutta, 
| sillä hänen kauttaan on tullut pelastus ja muinaisten rikkomusten anteeksianto maailman osaksi. | 
Sen tähden me hänelle huudamme: Rukoile Kristusta Jumalaa, Sinun Poikaasi, että Hän lahjoittaisi 
syntien anteeksiannon niille, || jotka Sinun kaikkein pyhintä synnytystäsi hartaasti kumartaen 
kunnioittavat.

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä teit apostoleistasi Kirkkosi uskollisia palvelijoita, | otit heidät johdatukseesi ja valmistit 
heidän avullaan pelastuksen niille, | jotka uskossa veisaavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Herra!" 

{Oikeammin: "Herra, Sinä ratsastit hevosilla, apostoleillasi, | Sinä otit käsiisi heidän ohjaksensa, | 
ja Sinun ratsastuksesi tuli pelastukseksi niille, | jotka uskossa veisaavat: || Kunnia olkoon Sinun  
voimallesi, oi Herra!} 

Troparit 

Kun Sinä osoittauduit Hengen valistamaksi, Sinä tulit otolliseksi omin käsin kertomaan Hänen 
laistaan Jumalan rakastamille, jotka uskoen veisaavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Kun Lohduttajan armo sai Sinut asunnokseen, se levisi runsaana Sinun huulillesi ja osoitti Sinut 
rauhan julistajaksi kaikille, jotka uskoen veisaavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Sinä, kunniakas, osoittauduit Paavalin taistoista osalliseksi ja niin sait oikeuden mukaisesti 
valtakunnan seppeleen. Siellä Sinä nyt iloitset hänen kanssansa yhteen ääneen huutaen: Kunnia 
olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Kun Herra havaitsi jumalallisen säteilyn kirkastaman mielesi kauneuden, Hän asetti Sinut 
saarnaajaksi niille, jotka uskoen veisaavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra on kukistanut valtiaat valtaistuimilta, niin kuin Neitsytäiti sanoi, mutta Hän on täyttänyt  
jumalallisilla hyvyyksillä nälkäiset, jotka uskoen veisaavat: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Herra! 

5. veisu. Irmossi

"Herra, valista meidät käskyilläsi | ja anna meille rauha korkealla käsivarrellasi, || oi ihmisiä 
rakastava." 

Troparit 

Saatuasi sydämeesi hengellisen valkeuden ja vanhasta saastasta puhdistuneena Sinä, Luukas, jaoit 
kaikille lain rakkautta. 
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Autuas Luukas, armon säteitten kirkastamana Sinä selvästi osoittauduit tulikieliseksi puhujaksi. 

Sinä, armon evankelista, halusit matkata Paavalin kanssa, ja palvelijanaan hän kutsui Sinut 
rakastetukseen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, Sinä neitseyden totinen aarre, esiäidin uusi kutsu ja esiisän kirouksen päästö. 

6. veisu. 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." 

Troparit 

Apostoli Luukas, Sinä nousit hyveitten vuorelle ja sait puhua rakastamasi kanssa. Niinkuin Mooses 
Sinä, koko maailman opettaja, sait ottaa vastaan Hengen sormen kirjoittamat kaksi taulua. 

Puhtaan Kirkon julistajana Sinä valistit opetuksillasi maailman. Sinä, Jumalan valitsema, osoittauduit 
Kolminaisuuden säteitten valkeutta loistavaksi, ja tähden tavoin Sinä valaiset maailman ääret. 

Sinä, Jumalan innoittama, parannat nyt sielujen sairauksia, niinkuin ennen ruumiitten, sillä Sinulle 
on taivaasta uskottu lahja ja rikkautenasi on Hengen armo. Paavalikin todistaa Sinusta lääkärinä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra katsoi Sinun puoleesi ja teki suuria tekoja voimallisena uudistaakseen minun olemukseni, niin 
kuin Sinä, nuhteeton Jumalansynnyttäjä, sanoit. Ihmisiä rakastavana Jumalana Hän Sinun kauttasi 
pelasti minut turmeluksesta. 

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." 

Kontakki, 4.säv. 

Sinä tulit Jumalan Sanan opetuslapseksi | ja valistit Paavalin kanssa koko maan. || Sinä karkotit  
pimeyden kirjoitettuasi Kristuksen jumalallisen evankeliumin. 

Iikossi 

Oi Luukas, lääkärinä ja rakastettuna opetuslapsena paranna salaisella leikkauksella sekä sieluni että 
ruumiini vaivat. Anna minulle kaikkinainen hyvä vointi, että iloiten ylistäisin juhlaasi, ja 
mirhavoiteiden sijasta kastelisin puhtaan ja kyynelvesin kalliin ruumiisi, sillä apostolien 
ihmeellisessä temppelissä se elämän kirjoitetun pylvään tavoin huutaa kaikille, niin kuin Sinäkin  
kirjoitettuasi Kristuksen jumalallisen evankeliumin. 
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Synaksario 

Saman kuun kahdeksantenatoista, pyhän apostoli ja evankelista Luukkaan muisto.

Säkeitä 

"Vaikka Emmauksessa olinkin hidas Sinut näkemään, (sanoo Luukas) näen Sinut, Kristus, nyt 
selvästi". Kahdeksantenatoista Luukas saavutti elämän lopun. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Marinos vanhuksen muisto. 

Säkeitä 

Vanha Marinos paljasti vanhan eksytyksen, nuorekkaasti hän oli rohkea ja miekka vei hänet 
maaliin. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme, Eufratin Julianoksen muisto. 

Säkeitä 

Iloisena Julianos siirtyi ajallisesta elämästä ikään kuin unesta. 

Kyproksen piispa pyhä Mnason ja neljäkymmentä pyhää lasta mestattiin miekalla. 

Pyhien ja uusien, Egyptissä vuonna 1522 taistelleitten marttyyrien Gabrielin ja Kyrmidolen muisto. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Oi, kuinka Herra ilmestyykään haudasta Luukkaalle ja Kleopaalle! Ja ylösnoustuaan Hän opetti 
heidät huutamaan: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Kulkiessasi elämän polkua Sinä, autuas, sait seuralaiseksesi Sanan, joka aukaisi taivaallisten 
majojen ovet Sinulle, kun Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä, Luukas, osoittauduit Hengen lyyraksi, joka esitit Jumalan antamia sävelmiä ja valistit ihmiset 
huutamaan: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ruumiiton huusi Sinulle, oi Neitsyt: Iloitse, Jumalansynnyttäjä Maria! Hänen kanssansa me 
uskovaisetkin huudamme Sinun Pojallesi: Oi puhdas, siunattu on Sinun kohtusi hedelmä! 
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8. veisu. Irmossi

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen salaisuuden 
ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 

Troparit

Saatuamme ikään kuin Jumalan kirjoittamina tauluina Sinun kirjasi, oi autuas, me uskossa saamme  
nauttia armon valistuksesta Herraa veisuin ylistäen ja korkeasti kunnioittaen kaikkina aikoina. 

Käyttäen Sinun kieltäsi soittimenaan Henki valistaa ihmiset ja johdattaa armon oppien salaisuuksiin 
ne, jotka Herraa veisuin ylistävät ja korkeasti kunnioittavat kaikkina aikoina. 

Jumalasta puhuva Luukas, Sinä liityit yhteen Jumalasta kertovan Paavalin kanssa, ja te osoittauduitte 
kunniakkaaksi pariksi, kun te Herraa veisuin ylistätte ja korkeasti kunnioitatte kaikkina aikoina. 

Jumalan punomaan sanojesi pyydykseen Sinä, Jumalan julistaja, pyydystit eksytyksen vallassa olleet, 
uskon valistuksessa Herraa veisuin ylistämään ja korkeasti kunnioittamaan kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kastajaa ja Edelläkävijää kantava Elisabet osoittautui profeetaksi, kun hän kutsui Sinua Herran 
Äidiksi ja huusi: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen salaisuuden 
ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Sinä ylitit luonnon rajat | ja tulit meille pelastuksen portiksi, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä Sinussa 
sikisi Luoja ja Herra. || Sen tähden me Sinua lakkaamatta veisuin ylistämme." 

Troparit 

Sinä, Luukas, saavutit kaipaamasi ja eniten halajamasi. Sinä pääsit selvästi autuaaseen loppuun, jossa 
kuvastimet väistyvät totuuden tullessa näkyviin. 

Maailmassa Sinä, Jumalan julistaja Luukas, loistit auringon tavoin ja nyt Sinä jumaloituneena seisot 
Kolminaisuuden edessä Jumalan näkijä Paavalin kanssa. Hänen kanssansa me ylistämme lakkaamatta 
Sinua autuaaksi. 

Oi autuas Luukas, Jumalan julistaja, rukoile, että Sinun valoisa kirkkautesi valistaisi meidät, jotka 
veisaamme ylistystäsi, ja anna maailmalle rauha, että me lakkaamatta voisimme Sinua ylistää. 

Iloiten Sinä, Jumalan julistaja Luukas, nyt seisot kaikkien Kuninkaan edessä koristeenasi jumalallisen 
kunnian ja ihanuuden seppele. Sen tähden me lakkaamatta Sinua ylistämme. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä otit vastaan lihattoman Sanan, joka halusi muovata uudelleen 
minun luontoni. Lihaksi tulleena Sinä Hänet synnytit. Sen tähden me lakkaamatta Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Sinä ylitit luonnon rajat | ja tulit meille pelastuksen portiksi, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä Sinussa 
sikisi Luoja ja Herra. || Sen tähden me Sinua lakkaamatta veisuin ylistämme."

Eksapostilario, 2.säv. 

Oi Kristuksen apostoli Luukas, | sanomattomien salaisuuksien tuntija ja pakanoitten opettaja, | Sinä 
Jumalan näkijä, rukoile jumalallisen Paavalin ja rakkaudella jumalalliseen ikoniin kuvaamasi 
puhtaan Jumalansynnyttäjän kanssa meidän puolestamme, | kun me ylistämme Sinua autuaaksi ja 
kunnioitamme pyhää nukkumistasi, || oi viisas salaisuuksien selittäjä. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Valtiatar, kaikkien Hallitsijatar, kiiruhda vaaroissa, | riennä ahdistuksissa, auta viimeisen päivän 
hädässä, | ettei Saatana meitä saisi, ei tuonela eikä kadotus, | vaan voisimme syytteettä silloin seistä  
Poikasi peljättävän tuomioistuimen edessä. || Jumalanäitinä Sinä, puhdas, saat sen, mitä haluat. 

Kiitosstikiirat, 1.säv. 

Uskovaiset, kunnioittakaamme veisuin Kristuksen opetuslasta, | evankeliumin viisasta kirjoittajaa,| 
valitun astian elävää, ihanaa kuvaa, jota ylistetään kaikissa kirkoissa, apostoli Luukasta, | sillä hän 
julisti Jumalan suuria ihmeitä | ja valisti maan päällä olevat armon kautta || Jumalan tuntemisen sätein. 

Sinä, viisas, | opit ruumiin parantamisen lisäksi sielujen parantamisen. | Jumalan viisauden 
innoittamana Sinä osoittauduit molemmissa tieteissä taitavaksi. | Sieluja ja ruumiita parantaen Sinä, 
autuaaksi ylistettävä Luukas, | alati kutsut ihmisiä tietoon ja innostat Jumalan rakkauteen. | Sinä 
nostat taivaaseen ja rukoilet kaikkien niiden puolesta, || jotka Sinua ylistävät. 

Sanan koukulla Sinä pyydystät jumalalliseen tietoon | tietämättömyyden syvyyksiin kalojen lailla 
painuneet, oi autuas. | Sinä tuot heidät Kristukselle hyvänä saaliina, | ja Hän antaa heille palkaksi 
kuihtumattoman ja päättymättömän elämän. | Niin Sinä, viisas evankelista ja armon töitten kirjuri, || 
toimit myös Kristuksen apostolina.

8. säv. Leo Maistorin runo

Tulkaa, koko luomakunta, | ylistäkäämme veisuin totisesti hengellistä lääkäriä ja Vapahtajan 
opetuslasta, | autuasta Luukasta, | sillä Kristuksen kastealtaan voiteella hän on parantanut 
jumalankieltämisen sairauden. | Suustaan virtaavilla evankeliumin jumalallisilla vesillä hän kasteli 
elävät pellot. | Sen tähden hänen sanansa profeetan mukaisesti ulottuivat maanpiirin ääriin, || ja nyt 
hän rukoilee pelastusta meidän sieluillemme.



Kunnia... 8.säv. 

Uskovaiset, kokoontukaamme | ja huutakaamme Daavidin tavoin veisuin Sanan salaiselle 
julistajalle Luukkaalle: | Sinun kielesi osoittautui Kristuksen kirjurin kerkeäksi kynäksi, | joka 
kaunisti pakanoitten kasvot jumalallisen tiedon tuntemiseen, | kun Sinä julistit evankeliumisi ja 
kirjoitit apostolikumppaniesi teot. | Kun Sinä nyt seisot Kolminaisuuden ja Jumalan edessä, || 
rukoile meidän sielujemme puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 
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