
Helmikuun 7. 
Pyhittäjäisämme Parthenioksen, 

Lampsakoksen piispan, ja Kreikan 
Steirionissa eläneen pyhittäjäisämme 

Lukaksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat. Esipaimenen stikiirat, 1.säv. 

Hellespontoksen kunnia, Lampsakoksen valistaja, | ihmeitten kirkas aamutähti, suuri Parthenios | 
kutsuu meitä kaikki viettämään hänen hengellistä muistojuhlaansa || ja veisuin ylistämään Kristus 
Vapahtajaa. |

Jumala innoituksenasi nuoresta iästä lähtien Sinä, autuas, | poltit pahojen henkien joukot rukoustesi 
tulella | ja ohjasi viisaasti Lampsakoksen laumaa. | Kukistaen epäjumalien alttarit || Sinä uudistit 
itsesi Jumalalle. 

Uudelleen pyydyksiin käyvä kala, | henkiin herännyt hengetön, | hedelmättömän pellon ja 
viinitarhan sato, | riittoisa sade ja maalivärien onnistuminen julistavat ihmeitäsi. | Oi ihmeellisiä 
tekojasi, Sinä piispa! || Rukoile meille pelastusta.

Pyhittäjän stikiirat, 6.säv. 

Nuoruudesta asti Herraa seuraten Sinä, kunniakas, | jätit vanhempiesi työt ja maailman rakkauden | 
ja asuit erämaissa nöyrästi harjoittaen kilvoituselämää. | Palavin sieluin Sinä, pyhittäjä, sitä  
vietitkin | tehden hyvän kaupan jakaessasi omaisuutesi köyhille | ja ostaessasi helmen, Kristuksen. || 
Siinä onnistuen Sinä, ylistettävä, saavutit halajamasi. 

Sinä, kunniakas isä, | kestit isäsi lyönnit, ivan ja pilkan | rakastamasi Herran tähden. | Hänen 
rakkautensa haavoittamana Sinä, pyhitetty, | et pitänyt nautintoja minkään arvoisina, | vaan pidit 
parempana äidistä luopumista ja muukalaisena elämistä | ja pukeuduit munkkien asuun. | Mutta 
äidin pyyntöjen taivuttamana || ihmisiä rakastava Jumala toi Sinut, pyhittäjä Lukas, ilmi vastoin 
tahtoasikin. 

Sinä vietit pyhitetyn elämäsi pyhästi | ja teit pyhiä, suuria ja outoja ihmeitä, | sillä Jumala oli antanut 
Sinulle jumalallisen kihlalahjan jumalallisten vaivannäköjesi palkaksi. | Hän antaa Sinulle myös 
kuihtumattoman seppeleen | ja iankaikkisen kunnian tullessaan Tuomarina. | Oi pyhittäjä Lukas, | 
rukoile, että Hän aina päästäisi kaikesta pahuudesta meidät, || jotka veisuin Sinua  ylistämme.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira, 6.säv. Germanoksen runo 

Vanhuksen käsiin ikään kuin kerubi-istuimelle | olet Sinä, oi Kristus Jumala, nähnyt hyväksi 
laskeutua. | Päästä meidät himojemme hirmuvallasta, | kun me kiitosvirsin Sinua ylistämme | ja 
Sinua avuksemme huudamme. || Oi ihmisiä rakastava, pelasta meidät!

Juhlan vir relmästikiira, 2.säv. 

Avautukaa, te taivasten portit, | sillä Neitsytäiti tuo temppelissä Isälle Jumalalle || Kristuksen 
pienokaisena.

Liitelauselma: Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. 

Jumalansynnyttäjän kädet ojentavat | pihtien tavoin vanhukselle Kristuksen, || hiilen, jonka 
jumalallinen Jesaja näki edeltä. 
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Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 

Peläten ja iloiten | Simeon kantoi sylissään Herraa | ja veisuin ylistäen Jumalan Äitiä || pyysi päästä 
elämästä.

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Puhdas ja viaton Neitsyt | kantaa sylissään pienokaisena Luojaa ja Valtiasta || ja astuu temppeliin. 

Juhlan tropari, 1.säv.

Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | sillä Sinusta koitti vanhurskauden aurinko - | 
Kristus, meidän Jumalamme, | joka valaisee ne, jotka pimeydessä ovat. | Riemuitse Sinäkin, 
hurskas vanhus, sylissäsi meidän sielujemme Vapahtaja, || joka on antanut meille ylösnousemuksen.

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Vanhaikäinen tulee minun tähteni pienokaiseksi | ja puhdistuksesta tulee osalliseksi puhtain Jumala 
osoittaakseen todeksi Neitseestä tapahtuneen syntymänsä. | Tähän salaisuuteen vihitty Simeon tunsi 
Hänet lihaksi tulleeksi Jumalaksi. | Sen tähden hän iloiten syleili kaikkien Elämää ja vanhuksen 
tavoin huudahti: | Herra, päästä minut rauhaan, | sillä olen nähnyt Sinut. || kaikkien Elämän!

Kunnia... nyt... 

Sama uudelleen 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 1.säv. 

Hän, joka on Isän kanssa pyhällä valtaistuimella, | tuli maan päälle, | syntyi Neitseestä ja tuli ajassa 
kuvattavaksi pienokaiseksi. | Ottaessaan Hänet syliinsä Simeon lausui iloiten: | Nyt Sinä, 
armollinen, || päästät ilahtuneen palvelijasi menemään.

Kunnia... nyt... 

Sama uudelleen. 

Sitten juhlan kanoni ja seuraavat kaksi pyhien kanonia. 

Esipaimenen kanoni, jonka akrostikon on: Oi autuas, ylistän veisuin ihmeittesi armoa. Joosef.

1. veisu.  Irmossi, 2. säv.

Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon | kaikkiväkevä voima, | kun taas 
kaikkipahan synnin | hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, || joka on suuresti kunnioitettu. 
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Troparit 

Sinä, pyhitetty isä, olit jumalallisen valkeuden vallassa ja osoittauduit hyveitten kautta toiseksi 
valkeudeksi. Vapauta siis rukouksillasi synnin pimeydestä meidät, jotka vietämme valoisaa 
muistojuhlaasi. 

Kirkkaan tähden tavoin Sinä, pyhitetty Parthenios, koitit Jumalan kirkon taivaalle ja armossa Sinä 
karkotat himojen pimeyden parannusten loisteella ja valistat ne, jotka Sinua lähestyvät. 

Puhtaitten rukoustesi valkeudella Sinä, Parthenios, hajotit sairauksien pahan pimeyden. Sen tähden 
me rukoilemme Sinua: Paranna meidän sielujemme vaivat ja karkota ruumiittemme kaikkinainen 
velttous. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä puhdas, joka synnytit hyvän Jumalan, tee hyväksi monien himojen pahentama sydämeni ja 
vahvista minut toteuttamaan kaikkien ihmisten pelastusta haluavan Lunastajamme tahtoa. 

Pyhittäjä Lukaksen kanoni, jonka akrostikon on: Minä ylistäne Kreikan kunniaa Lukasta. Amen. 

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 Jumalan näkijä Lukas, joka seisot Herrasi valtaistuimen äärellä, anna minulle sanat veisuin 
ylistääkseni kirkasta ja valoisaa muistoasi ja hajota mieleni hämäryys. 

Oi Vapahtaja, yksin Sinua rakastaen pyhittäjä varustautui vakaasti kilvoitukseen ja kärsivällisenä 
ahdistuksissa, vaivoissa ja tuskissa saavutti loputtoman nautinnon. 

Viisaasti kurittaen ruumistasi aina pidättyväisyydellä, jatkuvalla valvomisella ja kaikkinaisella 
vaivannäöllä Sinä, isä Lukas, pysäytit himokkaitten hekumoitten kiihkon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Herran synnyttäjä Neitsyt, synnytit lihassa rajoittamattoman Jumalan, joka ihmisiä säälien tuli 
lihaksi. Osoita minut himojen hirmuvaltaa ylemmäksi. 

3. veisu. Esipaimenen kanoni, Irmossi, 2.säv.

Vahvistettuasi minut uskon kalliolle | Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, | sillä henkeni riemuitsi 
veisatessani: | Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme || eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, 
Herra!
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Troparit 

Sinä, autuas ja pyhitetty Parthenios, olit pahojen henkien tuhoisan hirmuvallan lopettaja, Sinä 
tuhosit epäjumalien temppelit ja rakensit jumalallisia kirkkoja Kristuksen ylistykseksi. 

Loistavana suurissa ihmeteoissa Sinä, isä Parthenios, teit lopun syövän hirveästä taudista, aukaisit 
sokeutuneet silmät ja karkotit pahuuden henkiä jumalallisella armolla. 

Sinä nostit ylös hirveällä tavalla kuolleen jumalallisen työn entisen palvelijan, sillä kuoleman 
kukistanut Jumala antoi Sinulle, autuas Parthenios, armon rukouksen kautta herättää kuolleita. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta selittämättömästi lihaan pukeutunut Herra tuli ihmisten keskuuteen. Oi pyhä Neitsyt, 
rukoile, että Hän armahtaisi minua, joka kärsin ja järkyn käärmeen hyökkäyksistä. 

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 

Vapahtajan harras rakkaus siivitti Sinut, autuas Lukas, ja niin Sinä Hänen tähtensä ylenkatsoit 
vanhempien rakkauden ja tulit muukalaiseksi kaikille nautinnoille. 

Haluten tehdä itsesi Herran temppeliksi Sinä asuit erämaissa, niin kuin kerran Elia, taistellen pahoja 
henkiä vastaan. Sen tähden Sinä saavutit autuaan lopun. 

Sinä osoittauduit Kaikille Jumalan käskyille kuuliaiseksi palvelijaksi hyvin ne toteuttaen ja itsesi 
nöyryyttäen. Sen tähden Sinä saavutit taivaallisen korkeuden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, Jumalan Äiti, synnytit selittämättömästi meidän tähtemme meidän kaltaisenamme  
ilmestyneen Sanan. Rukoile hartaasti, että Hän pelastaisi minut kaikesta järjettömyydestä. 

Pyhän Parthenioksen kontakki, 3.säv. 

Sinä, Jumalassa viisas, pyhitetty Parthenios, | sait ihmeitten jumalallisen armon. | Sinä, ihmeitä 
tekevä jumalankantajaisä, | poistat uskovaisten kaikki himot ja karkotat pahuuden henget. | Sen 
tähden me veisuin ylistämme Sinua || Jumalan armon salaisuuksien suurena tuntijana. 

Iikossi 

Oi hengellinen Valkeus Valkeudesta, | iankaikkisen Isän Jumalan Poika ja Sana, | joka jumalallisesti 
valistat koko maailman, | valista minunkin ymmärrykseni, mieleni ja ajatukseni | voidakseni tänään 
veisuin ylistää tätä pyhittäjä Parthenioksen kirkasta kunnianarvoisaa juhlaa, | sillä totisesti 
ihmeellisen elämän ja vaelluksen hän toteutti maan päällä. | Sen tähden me olemme kokoontuneet 
ylistämään häntä || Jumalan armon salaisuuksien suurena tuntijana. 
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Pyhän Parthenioksen katismatropari, 8.säv.

Noustuasi hyveitten huipulle Sinä, Lampsakoksen suuri ihmeidentekijä, | säteilet maan ääriin asti 
parannusten valoa, | loistavasti Sinä hajotat pahojen henkien synkeät joukot | ja väkevin 
rukouksien karkotat sairauksia. | Koko Hellespontoksen Sinä puhdistit epäjumalien eksytyksestä ja 
säteilet ihmeitä. | Oi jumalankantaja Parthenios, rukoile Kristusta Jumalaa, | että Hän antaisi 
rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... Pyhittäjä Lukaksen katismatropari, 8.säv. 

Pienokaisesta asti Sinä, viisas, halasit hyvettä, | kartoit kaikkea nautintoa, noudatit tarkkaa paastoa 
ja kilvoitusta, | ja pitämättä äitisi rakkautta mitättömänä menit salaa luostariin. | Mutta äitisi 
murehtiessa katoamistasi Jumala oikeudenmukaisesti ilmoitti Sinut hänelle. | Kun Sinä nyt iloitset 
hänen kanssansa, rukoile Kristusta Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Nyt... Juhlan katismatropari, 8.säv. 

Sinä, ikiaikainen Sana, synnyit Äidistä ja käsittämättömänä pysyen Sinut tuotiin temppeliin. | 
Vanhus otti iloiten Sinut syliinsä huutaen: | Nyt Sinä, joka Jumalana olet nähnyt hyväksi pelastaa 
ihmissuvun, || päästä sanasi mukaan palvelijasi, jonka tykö tulit. 

4. veisu. Esipaimenen kanoni, Irmossi, 2.säv.

Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, | vaan itse ilmestyit meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana | ja pelastit koko minun ihmisluontoni. | Sen tähden minä 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi. 

Troparit 

Rukouksella Sinä, Parthenios, paransit lukemattomia sairauksia ja vahvistit armossa lamaantuneita, 
niin kuin Herrasi, jonka suurta hyvyyttä pidit esikuvanasi. 

Isä Parthenios, Sinä päästit värjääjät tekemään työtään kun karkotit heitä estävän pahan hengen 
pyhitetyillä rukouksillasi ihmisiä rakastavan puoleen. 

Herra otti vastaan rukouksesi ja antoi tarpeessa oleville runsaan saaliin ja suuren kunnian Sinulle, 
isä, joka ihmeellä toit kalat pyydykseen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, paranna sieluni vammat ja anna himojen kuohuttamaan ja Vapahtajan käskyjen 
rikkomisen pimentämään mieleeni rauha. 

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 

Sinä, pyhittäjäisä Lukas, osoittauduit pahuudettomaksi, vilpittömäksi, rauhaisaksi ja nuhteettomaksi. 
Sen tähden on kaikkien Luoja ja Valtias antanut Sinulle autuuden, oi autuaaksi ylistettävä. 
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Kun kateellinen näki hyvän elämäsi, se suuttui ja nosti Sinua vastaan monia kiusauksia, mutta 
osoittautui turhanaikaiseksi, turhaan suutaan aukovaksi sudeksi. 

Sinä, autuas isä, suuntasit suorin mielin elämäsi kohti parempaa haluten nähdä korkeimman 
halatun, ja hyvin Sinä päämääräsi saavutitkin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka on ihana, havaitsi Sinut, Neitsyt, ihanimmaksi kaikista naisista, asettui asumaan Sinun 
kohtuusi ja lunasti minut himojen rumuudesta ja pimeydestä. 

5. veisu. Esipaimenen kanoni, Irmossi, 2.säv.

Kristus, Vapahtajani, rauhan Ruhtinas, | pimeydessä olevien valo ja epätoivoon joutuneiden 
pelastus! | Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, | valista minut kirkkaudellasi, || sillä en 
tunne muuta Jumalaa kuin Sinut. 

Troparit 

Oi Jumalassa viisas isä, Sinun sydämessäsi asustanut himottomuuden armo hajotti esimiehen 
rahanhimon syvän pimeyden ja Sinun kehotuksesi vapauttivat hänet sairaudesta. 

Rukouksillasi Sinä, pyhittäjäisä, teit täysin terveeksi suuren sairauden valtaaman ja puoleksi 
kuivettaman ja kiitollisena hän ylisti Herraa Jumalaa, joka antoi Sinulle monien ihmetekojen 
kunnian. 

Jumalankantaja isä Parthenios, pukeutuneena pappeuden kunnialliseen voiteluun Sinä kirkastit sen 
enkelten tavoin eläen monilla ihmeillä, joita teit niin eläessäsi kuin kuoleman jälkeenkin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, minä pyydän: Pelasta rukouksillasi ihmisiä rakastavan edessä minut himojen 
mustuudesta, vihollisen hyökkäysten aiheuttamista loukkauskivistä ja tulevista, iankaikkisista 
kidutuksista. 

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 

Saatuasi rikkaalta Antajalta vaivojesi palkan Sinä, pyhittäjäisä, osoittauduit ihmeitten ulapaksi 
kaikille hävittäessäsi Sinua lähestyvien sairaudet.

Sinä, isä, et turtunut vihollisen tuhansissa hyökkäyksissä, Sinä et hämmästynyt röyhkeyttä, vaan 
seisot vahvana vakaan tornin tavoin pukeutuneena nöyryyden varustukseen. 

Sinä, autuas, vietit hyvin pyhitetyn elämäsi ja sait Jumalalta palkaksi parannusten armon. Sinä 
annoit sokeille valon ja paransit rampoja ja halvaantuneita. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Ihmiset, ylistäkää veisuin kaikkien ihmisten suojelijana ja pelastuksena häntä, joka totisesti 
selittämättä synnytti Jumalan Sanan ja pysyi synnytyksen jälkeenkin turmeluksettomana Neitseenä. 

6. veisu. Esipaimenen kanoni, Irmossi, 2.säv.

Herran puoleen huusi Joona meripedon vatsasta: | Minä rukoilen Sinua, | nosta minut ylös helvetin  
syvyydestä, | että minä Sinulle, Pelastajalleni, || uhraisin ylistysveisuin totuuden hengessä. 

Troparit 

Oi Parthenios, Sinun sanojesi ja rukoustesi voimalla epäjumalien temppelit sortuivat jumalallisesta 
armosta ja uskoton kansa sai uskon ylistäen yhteen ääneen Herraa. 

Herran piispa Parthenios, kyynelin Sinä rukoilit ihmisiä rakastavaa Sanaa ja toimitit korkeuksista 
sateen sitä pyytäville laupiaana säälien uhattua kansaa. 

Salaisella vedellä Sinä, Parthenios, kastelit kaikkien luoksesi tulevien sydämet ja helteen 
kuivettama maa sai sateen kantaen ihmeellistä hedelmää. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalani ja Luojani, älä osoita minua tuomiopäivänä tuomituksi, älä häpäise minua, paatunutta, 
kaikkien edessä, sillä sitä pyytää Sinulta Sinut siemenettä synnyttänyt Valtiatar. 

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 

Sinä kavala ja petollinen, entinen voimasi meitä vastaan on rauennut ja monet viekkautesi ovat 
menettäneet tehonsa, sillä katso, yksinkertainen ja vilpitön nuorukainen kukisti Sinut. 

Sinä, pyhittäjä, et suonut luomillesi unta etkä ohimoillesi lepoa ennen kuin olit kukistanut Sinua 
vastaan joka päivä kiusauksia nostavan eksyttäjän kaikki juonet. 

Siveästi ja hyvin Sinä, Lukas, vietit elämäsi osoittaen jatkuvasti vieraanvaraisuutta ja rikasta ja 
runsasta armeliaisuutta. Sen tähden oletkin saavuttanut katoamattomuuden ja turmeltumattoman 
kunnian. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, ymmärryksen ja järjen ylittäen Sinä synnytit lihassa yhden 
Kolminaisuudesta. Sen tähden minä huudan: Osoita esirukouksillasi minut Kolminaisuuden 
asumukseksi. 
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Pyhittäjä Lukaksen kontakki, 8.säv. 

Jumala, joka valitsi Sinut oman mielensä mukaiseksi jo ennen luomistasi, | pyhitti Sinut niin kuin 
itse tietää jo kohdusta asti. | Ihmisiä rakastava ohjasi Sinut askeleitasi | ja osoitti Sinut, Lukas, 
omaksi palvelijakseen. || Nyt Sinä seisot iloiten Hänen edessänsä. 

Iikossi 

Oi Sinua isien erinomainen kaunistus ja kunnia! | Oi Sinä kaikkien kilvoittelijain koristus! | 
Kuinka voisin veisuin ylistää Sinua, Kristuksen käskyjen kunniakasta täyttäjää, | ja kertoa 
vaelluksestasi omaamatta sanojen voimaa? | Mutta rohkenen kuitenkin huutaa: 

Iloitse, Sinä munkkien loistava kunnia, | iloitse, Sinä uskovaisten ohjaaja ja lamppu. 

Iloitse, sinä erämaan ihana kasvatti, | iloitse, Sinä maailman kirkas valaisin. 

Iloitse, sillä Sinä ylenkatsoit katoavaisen, | iloitse, sillä nyt Sinä asut enkelten kanssa taivaissa. 

Iloitse, Sinä murheellisten pikainen lohduttaja, | iloitse, Sinä vaaroissa olevien kaivattu tukija. 

Iloitse, Sinä Hengen puhdas astia, | iloitse, Sinä Kristuksen kuulu asumus. 

Iloitse, sillä Sinun kauttasi on lahjat kirkastettu, | iloitse, sillä Sinun kauttasi on Jumala saanut 
kunnian. || Nyt Sinä seisot iloiten Hänen edessänsä. 

Synaksario 

Saman kuun 7:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Partheniosta, Lampsakoksen piispaa. 

Säkeitä 

Parthenios jätti Lampsakokselle tomunsa, lampun, joka säteilee hänen suurta valkeuttaan. 

Seitsemäntenä Parthenios vaipui pitkään uneen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Lukasta Kreikasta. 

Säkeitä 

Lukas täytti Kreikan ihmeille, eikä kuolleenakaan lakkaa ihmeitä tekemästä. 

Samana päivänä muistelemme tuhatta pyhää marttyyriä sekä neljän henkivartiostoupseerin kolmea 
palvelijaa, jotka tulivat marttyyreiksi Nikomedeiassa. 

Samana päivänä kuusi pyhää marttyyria Frygiasta kuolivat tulessa.

Säkeitä 

Kuusi frygialaista, jotka eivät pelänneet tulen voimaa, ovat Frygian maan vahva linnoitus. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Petrosta, joka kilvoitteli Monobatassa, sekä 
pyhää marttyyri Theopemptosta seuralaisineen. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Esipaimenen kanoni, Irmossi, 2.säv.

Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky | sytytti korkealle leimuavan liekin, | mutta 
jumalaapelkääväisten nuorukaisten suojaksi | vuodatti hengellisen kasteen Kristus, || kiitetty ja 
korkeasti kunnioitettu. 

Troparit 

Sinussa asustava jumalallinen armo osoitti Sinut tulevaa julistavaksi profeetaksi. Sen tähden Sinä, 
viisas, annoit edeltä tiedon hänelle, joka oli seuraava jumalallisen loisteen kaunistamaa esipaimenta. 

Ylistäkäämme kaikki veisuin Partheniosta, Lampsakoksen esipaimenta ja Hellespontoksen 
laskematonta valkeutta, joka kirkastaa ihmeillä kaiken maan ja karkottaa himojen tuskaisan yön. 

Sinun rukouksesi kautta maa antoi moninkertaisena siemenensä, oi ihmeellinen Parthenios, ja 
kuivunut viiniköynnös kantoi rypäleitä. Sellaisen kunnian antoi Sinulle Jumala, jota Sinä elämälläsi 
kunnioitit. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, nuhteeton, osoittauduit ylhäisiä voimia pyhemmäksi, sillä Sinä annoit ruumiin Jumalalle, jota 
ruumiittomat joukot peläten ylistävät. Rukoile aina, että Hän armahtaisi meitä, jotka Sinua 
ylistämme. 

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 

Sinun jäännöstesi arkku osoittautui parannusten lähteeksi, oi pyhittäjä Lukas. Jokainen sen tykö 
kiiruhtava vapautuu kaikkinaisista kärsimyksistä ja ylistää Sinua ja Herraamme Kristusta. 

Suurten tunnusmerkkien kunnian antoi Sinulle, isä, Herra, jota Sinä ensin olit kunnioittanut 
kilvoitusvaivoin ja huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala. 

Elämässäsi Sinä, pyhittäjä, osoittauduit kuuluksi, ihmeissä suureksi ja verrattomaksi kaikessa 
hyvässä. Sen tähden Sinä saitkin palkaksesi Jumalan valtakunnan.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Jumalansynnyttäjä, pelasta kansasi ja kaupunkisi, sillä Sinä olet meidän 
puolustajamme, kun me vakain uskoin huudamme Sinulle: Oi puhdas, siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä. 

8. veisu. Esipaimenen kanoni, Irmossi, 2.säv.

Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: | se poltti kaldea-
laiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: || Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 
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Troparit 

Oi suuri isä Parthenios, vaivojesi suuret palkinnot odottivat Sinua korkeuksissa, sillä Sinä asut nyt 
illattomassa valkeudessa ja olet saanut katoamattoman kunnian arvollisena iankaikkiseen iloon. 

Osoittauduttuasi elämässä laskeutumattomaksi jumalallisten tekojesi koiton tähdeksi Sinä, pyhittäjä, 
laskit luonnon lain mukaisesti ja siirryit illattomaan valkeuteen jättäen meille sanomattomien 
ihmeittesi säteet. 

Kolminaisuustropari 

Oikeauskoisesti palvelevat tuntevat aluttoman Isän, Pojan ja jumalallisen Hengen yhtenä 
hallitsevaksi, yhdellä istuimella istuvaksi kirkkaudeksi, ja he veisaavat alati enkelijoukkojen kanssa: 
Pyhä, pyhä, pyhä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, minä pyydän: Puhdista välitykselläsi minut himojen saastasta, johon olen joutunut ja 
kirkasta pahojen henkien mustuuden pimentämä sydämeni, että voisin ylistää autuaaksi Sinua, 
Jumalan autuuttama Neitsyt. 

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 

Oi kunniakas, autuas isä Lukas, Sinä karkotat kaikkinaisten himojen saastan, Sinä parannat pitaliset, 
vahvistat sairaita ja päästät halvaantuneet siteistään, Sinä parannat niin raajarikkoja, rampoja kuin 
sokeitakin, jotka huutavat: Veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Sinä, pyhittäjä, saavutit vaivattoman kunnian kestettyäsi monia tuskia ja taistoja, valvomista, 
ruumiin kuihduttamista, paastoa, kurjuutta, maassa makaamista ja kaikin muinkin tavoin 
pakotettuasi lihan Luojan rakkauden tähden. Hänen kanssansa ollen Sinä nyt iloitset. Rukoile, että  
Hän pelastaisi kaikki, jotka uskolla ja rakkaudella veisaavat ylistystäsi.

Kärsittyäsi monin tavoin hyveitten takia Sinä, pyhittäjä, päädyit taivaan valtakuntaan, jossa nyt 
iloitset iankaikkisesti ja saat alati nauttia Herran ihanuudesta. Enkelten kanssa Sinä laulat 
kolmipyhäveisua: Luodut veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjälle 

Selittämättömästi ja miehestä tietämättä Sinä, puhdas, synnytit Isän helmoista eroamattoman 
täydellisenä ihmisenä. Rukoile, että Hän antaisi minulle voimaa kukistaa tyystin pahojen ajatusten 
kaikki hyökkäykset ja joka päivä toteuttaa Hänen jumalallista tahtoansa, että voisin ylistää Sinua 
kaikkina aikoina. 
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9. veisu. Esipaimenen kanoni, Irmossi, 2.säv.

Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme. 

Troparit 

Kokonaan hyveitten ihanuuden kaunistamana Sinä, isä Parthenios, pääsit ruumiista erottuasi 
näkemään näkemättömän kauneuden. Sen tähden me kunnioitamme Sinua ja vilpittömästi 
ylistämme Sinua autuaaksi. 

Kristus saattoi Sinut, isä Parthenios, loistavasti asumaan ylhäiseen tarhaansa ikään kuin liljan, 
tuoksuvan ruusun ja moninaisten hyveitten kaunistaman tuoksurasian, kun Sinä olit pyhitetysti 
paimentanut Hänen kansaansa. 

Ihmiset, karkeloikaamme, tanssikaamme riemuiten ja viettäkäämme pyhää juhlaan veisaten kiitosta 
Jumalalle ja ylistäen tänään velvollisuutemme mukaisesti autuaaksi ihmeellistä ja suurta paimenta 
Partheniosta. 

Tänään on Sinun muistosi, oi piispa, koittanut suuren auringon tavoin kirkastamaan sydämemme. 
Päästä himojen pimeydestä, sairauksista, ahdistuksista ja kaikista vaaroista meidät, jotka uskoen 
sitä vietämme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan armoittama, valista minut, joka makaan hirveän välinpitämättömyyden pimeydessä 
enkä edes yritä pitää Jumalan lakeja, niin että voisin velvollisuuteni mukaisesti ylistää Sinua 
suojelijanani. 

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

Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme.

Troparit 

Isä, kuka ihminen kykenisi kertomaan vaivoistasi ja taistoistasi, joiden arvoisen palkan sait 
Jumalalta? Sinä tulit jumalallisen Hengen astiaksi, Sinä vilpitön, totuudellinen, vanhurskas ja 
nuhteeton pyhittäjä. 

Sinä, isä, vietit totisesti yksinkertaista, vilpitöntä ja nöyrää elämää täynnä armeliaisuutta köyhiä 
kohtaan ja vieraanvaraisuutta rakastaen rauhaa ja sävyisyyttä. Sen tähden on Sinut luettu yhteen 
Abrahamin, Jaakobin ja Daavidin kanssa. 

Oi autuas, kun Sinä nyt asut taivaassa iloiten ja nauttien halatusta jumalallisesta kauneudesta ja 
jumalallisen paratiisin kukkien ihanuudesta kyllältäsi, muistele meitäkin Jumalan edessä. 

11



Kolminaisuustropari 

Sinä yksi kolmipersoonainen luonto, kolmivalkeuksinen olemus ja eroamaton voima, Isä, Poika ja 
Pyhä Henki, yksi jumaluus, pelasta meidät, jotka uskoen ylistämme Sinua yhtenä Jumalana kolmessa 
hahmossa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, ihmismieli ei kykene käsittämään Sinun 
salaisuuttasi, sillä ennen synnytystä Sinussa tapahtui miehettä sikiäminen, mutta Sinä pysyit neitseenä, 
ja raskauden jälkeen Sinä synnytit Isän kanssa yhtä iankaikkisen Sanan. 

Esipaimenen eksapostilario, 2.säv. 

Kunnioitettakoon nyt Partheniosta, Lampsakoksen suurta ja kuulua paimenta, | ihmeidentekijää, 
Kristuksen kirkon piispaa, | Hellespontoksen kerskausta ja uskovaisten tukea, || sillä hän rukoilee 
Jumalalta armoa koko maailmalle.

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Nuoresta asti munkkina eläen ja ristiä kantaen | Sinä, munkkien valistaja Lukas, menit kauas 
erämaahan. | Kaikkinaisella pidättyväisyydellä Sinä, Jumalan innoittama, | alistit huonomman 
paremmalle ja yhdistyit mahdollisuuksien mukaisesti || lähestymättömään Kolminaisuuteen.

Juhlan eksapostilario, 2.säv. 

Toteuttaen sanomatonta taloudenhoitoasi Sinä, Herra, | annoit miehestä tietämättömän Äitisi tuoda 
Sinut temppeliin, | ja Sinut nähdessään Vanhus huusi: | Herra, päästä nyt palvelijasi menemään, | sillä 
Sinä, Isän Valkeus, || Kristus Vapahtaja, olet tullut maailmaan.

Kiitosstikiiroina juhlan stikiirat, 2.säv. 

Puhdas ja viaton Neitsyt | kantaa sylissään pienokaisena Luojaa ja Valtiasta || ja astuu temppeliin. 

Liitelauselma: Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. 

Oi Simeon, | ota vastaan kunnian Herra, | sillä katso, Hän on tullut, || niin kuin Pyhä Henki Sinulle lupasi. 

Liitelauselma: Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 

Ihmisiä rakastava, hyvä Jumala, | nyt ovat silmäni nähneet lupauksesi, || päästä pian pois minut, 
palvelijasi. 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Iloitse, Neitsyt, | joka otit vastaan maailman ilon, | elämäantajan Kristuksen, || ja teit lopun esiäidin 
murheesta.

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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