
Lokakuun 15. 
Pyhän pyhittäjämarttyyri 

Lukianoksen,  Suuren Antiokian papin, 
muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Uskon kautta saatuasi rikkaudeksesi jumalallisen tiedon sanan | Sinä vahvistit uskovaiset rohkeasti 
kestämään moninaisia kidutuksia ja hirmuvaltiaitten raivoa | tulevan elämän, katoamattomuuden ja 
riemun tähden. | Sentähden me ylistämme autuaaksi Sinua, ylistettävä Lukianos, || ja vietämme 
tänään jumalallista juhlaasi. 

Kärsivällisenä Sinä, autuas pyhittäjä, | kohtasit pitkäaikaisen vankeuden ja väkivaltaisen kuoleman, | 
vaikka Sinut oli sidottu remmein | ja hirveä ruoattomuus ja jatkuva jano vaivasivat Sinua. | Sen 
tähden taivaallinen nautinto otti Sinut selvästi vastaan voittamattomana marttyyrina, || oi urhea 
taistelija. 

Sinut vastaanottanut meren helma luovutti Sinut, Lukianos, | kolmenkymmenen päivän kuluttua 
kuivalle maalle, | niinkuin Joona muinoin eläimen avulla | Sinä kuvasit jumalallista hautaa ja 
vuodatat nyt jumalallisesti parannusta, | Sinä marttyyrien huippu ja Kirkon perustus. || Sentähden 
me kunnioitamme Sinua, meidän sielujemme esirukoilijaa. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, | pyyhi pois kurjan sydämeni saasta. | Puhdista, oi puhdas, 
kaikki synnin sille aiheuttamat vammat ja haavat, | ja tee vakaaksi horjuva mieleni, | että minä kurja 
ja kelvoton palvelijasi voisin ylistää Sinun valtaasi || ja suurta puolustustasi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Valtiatar näki kuolleena Kristuksen | ja itki Herranaan Häntä, joka oli kuolettanut 
kavalan, | hän ylisti veisuin synnyttämäänsä. | Ihmetellen Hänen pitkämielisyyttään hän huusi: | Rakas 
lapseni, älä unohda palvelijatartasi. | Älä viivy, oi ihmisiä rakastava, || Sinä minun halajamiseni! 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Minä veisaan Sinun ylistystäsi, oi 
ylen autuas Lukianos. Theofaneksen runo 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, | sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta || ja 
hukutit faraon sotavaunut ja voiman." 

Troparit 

Sinä, marttyyri Lukianos, loistit viisautta, armoa ja hengellistä voimaa. Niin Sinä valistit ihmiset ja 
ohjasit heidän Kristuksen tuntemiseen. 

Hän, joka laupiaana pukeutui meidän heikkouteemme, varusti Sinut, marttyyri, jumalisuuden asein 
ja teki Sinut voittamattomaksi taistelussa vihollisia vastaan. 
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Oi ylistettävä taistelija, jumalallisen opetuksesi verkoin Sinä nostit taivaan korkeuteen ne, jotka 
olivat langenneet vääräuskoisuuden syvyyksiin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi puhdas, sikisi siemenettä, sanoin selittämättömästi sanan kautta Isän iankaikkinen Sana, 
jonka Sinä synnytit meidän sielujemme lunastukseksi. 

3. veisu. Irmossi

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Loistavin hyvein Sinä, marttyyri, valmistit sielusi Jumalan huoneeksi, ja rukouksillasi Sinä kukistit 
epäjumalain temppelit. 

Kiusausten ympäröimänä ja tuskallisten kidutusten ahdistamana Sinä, marttyyri, ylistit 
Hyväntekijää, joka soi Sinulle hyvyyden. 

Ruumiisi Sinä, marttyyri, annoit kidutettavaksi, mutta sielusi Sinä säilytit turvassa, ja kannoit itsesi 
moitteettomaksi, kallisarvoiseksi uhriksi Herralle. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka omasta tahdostaan on luonut aikakaudet, syntyi Neitseen lapsena. Sentähden me 
lakkaamattomin veisuin ylistämme autuaaksi Jumalansynnyttäjää. 

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Katismatropari, 8.säv. 

Armon sanoilla Sinä, Lukianos, voitelit uskovaisten sydämet | ja valmistit heidät voitolliseen 
taisteluun hirmuvaltiasta vastaan. | Hyvin käytyäsi loppuun jumalallisen tien Sinä lopulta tulit 
otolliseksi marttyyrien kunniaan. | Sen tähden me olemme kokoontuneet kunnioittamaan Sinun 
pyhää muistoasi, oi autuas ja maineikas voittaja, ja ylistämään Vapahtajaa. | Rukoile Kristusta 
Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää 
muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Me, ihmisten kaikki sukupolvet, ylistämme autuaaksi Sinua, Neitsyttä, | joka naisten joukosta 
ainoana synnytit siemenettä Jumalan lihaan. | Sinussa asusti jumaluuden tuli, ja Sinä imetit Luojaa 
ja Herraa pienokaisena. | Sentähden enkelit ja ihmissuku oikein ylistävät pyhää synnytystäsi, ja 
yhteen ääneen me huudamme Sinulle: | Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset 
anteeksi meille, || jotka oikein ylistämme veisuin Sinun kunniaasi, oi puhdas. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Lunastajan ristin puulla nuhteeton Äiti valitti kyynelin ja karvain sanoin, | sydän 
ahdistuneena hän repi hiuksiaan ja huusi Hänelle: | Poikani ja Herrani, kuin[ka?] hebrealaisten 
laiton kansa naulitseekaan ristille Sinut, synnittömän? | Voi, kuinka Sinä, pitkämielinen, kestät 
vapaaehtoisesti etikan, kylkesi lävistämisen, sapen ja naulat? || Vapahtaja, kunnia olkoon 
jumalallisille kärsimyksillesi. 

4. veisu. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!" 

Troparit 

Sinä, autuas, osoittauduit voimalliseksi eksytystä vastaan ja aina Sinä valmistit monia jumalalliseen 
taistoon. Kärsivällisenä kidutuksissa Sinä, marttyyri, masensit kiusaajan voiman. 

Ylistettävä Lukianos, Sinä olit kärsivällinen puulle levitettynä, kiristyshihnoin sidottuna, 
pitkäaikaisen nälän ja janon näännyttämänä ja sirpalein silvottuna. 

Jumalallista lakia julistaen Sinä, autuas, käännytit lain rikkojia ja sait heidät auliisti juomaan 
marttyyriuden juomaa. Nyt Sinä asut heidän kanssaan jumalallisilla kartanoilla nauttien elämän 
puusta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinun kohdustasi koittanut jumaluuden Aurinko valisti monijumalaisuuden pimeydessä 
olleet ja kirkasti kuoleman varjossa olleet. Hänelle me huudamme: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, 
oi Kristus! 

5. veisu. Irmossi

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän 
kunniassa." 

Troparit 

Sinä urhea, autuaaksi ylistettävä pyhittäjä, poltit kilvoituksen vaivoissa himojen ohdakkeet ja 
sammutit taistojesi virralla jumalattomuuden pätsin. 

Kidutuksiin joutuneena Sinä, pyhä, kestit tuskien sateen kiinnittäen katseesi Jumalaan, joka voi 
pelastaa. Iloiten Sinä annoit henkesi Hänen käsiinsä. 

Sinä nuhtelit Jumalasta etääntyneitä jumalattomia, ja pitkien ja tuskallisten kidutusten ympäröimänä 
Sinä, kunniakas, pääsit lähelle Kristusta, jonka kärsimystä Sinä kuvasit. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, puhdas, pysyit turmeluksettomana synnytyksen jälkeen. Synnytettyäsi Jumalan Sinä vapautit 
ihmissuvun turmeluksesta. Sentähden me oikeauskoisesti ylistämme Sinua 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 

Oi Jumalan autuuttama, kastumatta Sinä kävit läpi kidutusten aallokon, ja kaikkivoimallinen käsi 
pelasti syvyydestä Sinun ruumiisi ja näytti sen Sinua rakastaville tuhoutumattomana. 

Palaen Kristuksen rakkautta Sinä, viisas ja kunniakas, vastustit kuolemaan asti hirmuvaltiaita. 
Sentähden Sinä pääsit taivasten valtakunnan riemuun. 

Hän, joka kolmantena päivänä pelasti Joonan meripedon vatsasta, pelasti Sinutkin meren 
syvyydestä meren petojen avulla kolmenkymmenen päivän jälkeen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Sana havaitsi Sinut puhtaaksi ja ainoaksi saastattomaksi kyyhkyksi ja näki hyväksi syntyä 
Sinusta, oi pyhä ja nuhteeton Jumalanäiti Neitsyt. 

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, 2.säv. 

Kaikki me ylistämme kunniakkain veisuin Sinua, kirkasta valistajaa, | joka ensin loistit 
kilvoittelussa ja sitten kirkastuit taistelussa. || Älä lakkaa rukoilemasta kaikkien meidän 
puolestamme. 

Iikossi 

Jumalallinen tieto aseenasi ja mielesi jumalallisen kunnian kirkastamana | Sinä, kunniakas taistelija, 
osoittauduit Hengen valistamana teräväksi miekaksi. | Sinä kitkit pois kaikki rikkaruohot, 
harhaoppisten vieraat opetukset. | Totuuden saarnaajana Sinä valmistit kaikki hartaasti luoksesi 
tulevat elämään. | Sinä päästät vaaroista ja ahdistuksista. || Älä lakkaa rukoilemasta kaikkien 
meidän puolestamme. 

Synaksario 

Saman kuun 15:ntenä, pyhän pappismarttyyri Lukianoksen, Suuren Antiokian papin, muisto. 
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Säkeitä 

Lukianos kesti leivän puutteen, kun ei halunnut jäädä paitsi elävää Leipää. Viidentenätoista 
Lukianos kuoli nälkään. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Sabinos piispan muisto. 

Säkeitä 

Vietettyään hyvin enkelten vertaista elämää Sabinos kuoltuaan liitettiin enkelten kuoroon. 

Samana päivänä, pyhittäjäisämme ja tunnustajan Barsoksen, Edessan piispan, muisto. 

Samana päivänä muistelemme erään munkin ja marttyyrin taistelua ja hyödyllistä kertomusta 
hänestä. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Abrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Kestämättä viisaitten sanojesi vuota vainoava hirmuvaltias surmasi Sinut ja heitti Sinut meren 
syvyyteen, mutta tahtomattaan hän siten antoi Sinulle iankaikkisen valtakunnan ja jumalallisen 
kunnian. 

Kun Sinä, mieleltäsi jumalallinen marttyyri, et kumartanut patsaita etkä taivuttanut polviasi 
epäjumalille, Sinut paiskattiin kauheaan tuleen, mutta Sinä kävit kidutusten pätsiin Hengen 
virvoittavan voiman vilvoittamana. 

Pakanallisen jumalankieltämisen syvyyteen joutuneet ja kuoleutuneet kansat Sinä, ylistettävä, nostit 
ylös elävöittävillä sanoillasi veisaten: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi siunattu, siunattu on Sinun siunatun kohtusi hedelmä, jota taivasten voimat ja ihmisten joukot 
ylistävät. Hän lunasti meidät vanhasta kirouksesta. 

8. veisu. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Sinä, kunniakas, vahvistit sanojesi leivällä, opetuksellasi, hengellisen nälän näännyttämät 
palvelemaan yksin Herraa, meidän elämämme leipää, jolle me kaikki veisaamme: Herran luodut, 
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 
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Kun Sinä, ylistettävä, poljit kavalan vihollisen hirveät juonet maahan kilvoituksellasi, Sinä kohosit 
kunniakkaaseen korkeuteen ja saavutit enkelten joukot huutaen: Herran luodut, veisaten ylistäkää 
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Oi Sinussa tapahtuneita ihmeitä, autuas marttyyri Lukianos! Vaikka meren helma pitikin kauan 
pyhää ruumistasi, se ei sitä turmellut, vaan palautti sen kokonaisena kuivalle maalle, jossa siitä 
kumpuaa parannusvirtoja niitä halajaville. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kielin ja sydämin me julistamme, että Sinä, Neitsyt, olet puhdas Jumalansynnyttäjä. Sinä synnytit 
lihaan pukeutuneen ja kahdessa luonnossa ilmestyneen Herran. Häntä kaikki taivasten voimat 
veisuin ylistävät kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten 
ylistäkää Herraa | ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Oi viisas, Sinun pyhä muistojuhlasi loistaa Hengen sätein. Se hajottaa himojen pilven, valistaa 
jumalisten joukot ja polttaa pahojen henkien armeijat. Varjele meitä, jotka sitä vietämme. 

Sinä erosit ruumiin kahleista, oi autuas, ja lensit iloiten taivaan korkeuteen. Ihanana ihanissa 
haavoissasi Sinä seisot Luojan ja Jumalan edessä riemuiten marttyyrien kanssa. 

Marttyyri Lukianos on tänään koonnut meidät ylistämään loistavia taistojansa ja kilvoitustansa, 
urheuttansa loppuun asti ja ihmeittensä ehtymätöntä armoa. Oikein on ylistää häntä autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, ymmärryksen ylittäen Sinä osoittauduit paremman Viisauden astiaksi, eläväksi 
valtaistuimeksi ja portiksi. Sentähden ihmisjoukot ja enkelarmeijat ylistävät Sinua, ainoaa kaikkea 
korkeampaa. 

Irmossi 

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. || Sen tähden me Sinua ylistämme."  
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Eksapostilario, 2.säv. 

Täynnä hengellistä armoa ja viisautta Sinä, maineikas marttyyri Lukianos, | tulkitsit kaikki Jumalan 
innoittamat Kirjoitukset. | Sinä paljastit pakanoitten monijumalaisen eksytyksen ja valheellisen 
tiedon. | Sanoillasi Sinä, voittaja, kirkastit oikeauskoisten joukot || ja ilahdutit Kristuksen kirkon. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Oi puhdas Neitsyt, Sinä tulit koko jumaluuden temppeliksi, | sillä sanoin selittämättömästi Sinä 
synnytit yhden Kolminaisuudesta, | luonnoltaan kaksinkertaisena yhdessä persoonassa. | Oi 
Jumalansynnyttäjä Valtiatar, rukoile hartaasti, että Hän pelastaisi kiusauksista ja vaaroista meidät, | 
jotka veisuin Sinua ylistämme, sillä Sinulle me huudamme: || Iloitse, maailman suojelus! 
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