
Kesäkuun 3. 
Pyhän marttyyri Lukillianoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Kateuden kalvamat Herran surmaajien lapset kavalsivat Sinut, oi kunniakas Lukillianos, | ja 
miehuullisen voittamattomana Sinä saavutit paratiisin nautinnon. || Rukoile siis, että meidän 
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Pyhittäjä Paula ja pyhitetyt lapset taistelivat vakaasti rinnallasi, ylistettävä marttyyri, | kuuliaisina 
Sinulle, kuin isälleen. | Asuessasi nyt heidän kanssansa taivaissa rukoile Kristusta, || että meidän  
sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo. 

Oi paljon taistellut marttyyri, | Sinun arkustasi kumpuaa sen tykö kiiruhtaville parannusten vettä, |  
joka pesee pois himot ja hukuttaa pahojen henkien joukot Hengen avulla. || Rukoile siis, että 
meidän sieluillemme annettaisiin rauha ja suuri armo.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi puhdas, armahda minua tuomion alaista, | minua, jolla ei ole puolustusta, | vaan olen hylätty ja 
kurja. | Älä saata minua häpeään, vaan kiiruhda pian ja pelasta minut, | kun Herra tulee 
tuomitsemaan kaiken. || Tempaa minut helvetistä, oi puhdas, sillä Sinä voit tehdä, mitä haluat.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun Neitsyt näki Kristuksen puulla riippumassa, hän sanoi: | Oi Poikani, miekka on lävistänyt 
minun sydämeni | ja tuottaa minulle tuskaa, niin kuin Simeon kerran minulle ennusti. | Mutta minä  
rukoilen: Nouse ylös, kuolematon Herra, || ja anna samalla kunnia Äidillesi ja palvelijattarellesi! 

Tropari, 4.säv. 

Rukoilkaamme kaikki Kristuksen marttyyreja, | sillä he rukoilevat meille pelastusta. |  
Lähestykäämme heitä uskolla ja rakkaudella. | Uskon vartijoina he vuodattavat meille parannusten 
armoa || ja karkottavat pahojen henkien joukot.

Aamupalveluksessa 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Veisaan marttyyri Lukillianoksen kunniaa. Ignatioksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv. 

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!"

Troparit 

Lukillianos, minä laulan Sinusta, Sinä jumalallisen Sanan palvelija ja marttyyrien kunnia. Anna 
minulle esirukouksillasi pahojen tekojen armahdus ja parannus. 
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Koko mieleltäsi ja sielultasi Sinä, viisas, liityit Kristuksen rakkauteen ja ylenkatsoit epäjumalien 
petoksen ja heikkouden.

Sinä, Jumalan autuuttama, halasit yli kaiken maan päällisen kunnian kidutusten suomaa jumalallista 
kunniaa ja pääsit nauttimaan taivaallisten ihanuuksien tuhoutumattomasta kunniasta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet Jaakobin näkemät portaat, sillä Sinun kauttasi Sana liittyi 
maanpäällisiin ja kohotti ihmisolemuksen korkeuteen. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Juudas kavalsi Lunastajan, Kristus Herran, Jumalan surmaajille, ja juutalaiset kavalsivat Sinut 
rikollisille. 

Viettelijä, joka yritti pettää Sinut, taistelijan, imartelevin sanoin, tuli Sinun sanojesi kivien 
kivittämäksi. 

Sinä tulit taistelukumppaneillesi kirkkaaksi lampuksi, joka valaisit tuonpuoleiseen nautintoon 
johtavat jumalalliset polut. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Aina minä rukoilen, oi Valtiatar, tee rukouksillasi minulle tuomiopäivänä armolliseksi Sinusta 
syntynyt. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Oi Lukillianos, Sinä urheamielinen taistelija, | tuleen jouduttuasi Sinä et suinkaan palanut, | sillä  
Sinä sait Jumalalta vilvoittavan viileyden. | Niin Sinä kävit läpi luonnon ylittävät taistot | riemuiten 
pyhien pienokaisten kanssa. || Muista heidän kanssansa meitä. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Jumalanäidiksi, Neitseeksi, joka synnyttämisen jälkeenkin totisesti pysyit neitseenä, | tiedämme 
Sinut kaikki, | ja Sinun hyvyyteesi rakkaudella turvaudumme. || Sillä Sinä olet meidän syntisten 
puoltaja ja pelastuksemme kiusauksissa, oi ainoa puhtain. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun viaton Äitisi näki Sinut ristille levitettynä, hän huusi: | Oi Isän ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, | mitä on tämä Sinun sanomaton taloudenhoitosi, || jolla Sinä, Laupias, pelastit 
puhtaitten kättesi luomuksen?

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Puheissasi Sinä loistat ja taistoillasi valistat maailman, hirmuvaltiaitten vastustuksen Sinä hajotat 
kuin kestämättömän sumun. 

Usko osoitti Sinut uudeksi, entisen kaltaiseksi Abrahamiksi, kun Sinä vanhurskautuit Kristuksessa, 
sillä Luojasi tuntien Sinä kielsit kaiken turhuuden. 

Oi kunniakas marttyyri, kutsuessamme Sinua eksytyksen hajottajaksi ja tuskallisten vaivojen 
parantajaksi me kaikki uskovaiset saamme nauttia parannuksista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ymmärryksen ylittävä on raskautesi salaisuus, oi Neitsytäiti, sillä Sinä synnytit sanoin 
selittämättömästi kohdussasi siinneen Jumalan. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä meidän sielujemme ja ruumiittemme ainoa parantaja, paranna marttyyrien rukousten tähden 
minun kärsimysteni tuska. 

Sinä, marttyyri, osoittauduit Hengen viljelmän pyhitetyksi kukaksi, jonka runsaat hedelmät näkyivät 
taistoissasi. 

Sinä, autuas ja viisas, kannoit sydämessäsi elämän sanoja ja niin kuoletit hirmuvaltiaitten imartelun. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Saatuamme Sinut, puhdas Jumalan Äiti, sortumattomaksi muuriksi, satamaksi, linnoitukseksi, 
toivoksi ja jumalalliseksi aseeksi me pelastumme. 

6. veisu. Irmossi

"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." 
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Troparit 

Sinä, kärsivällinen taistelija, nostit hengellisesti sielusi jumalallisen rakkauden, kävit vapaaehtoisesti 
ja rohkeasti hirmuvaltiaitten roviolle ja virvoituit nuorukaisten tavoin Hengen viileydessä.

Oi viisas marttyyri, Sinun lupaustesi voimistamana Paula kävi miehuullisen kärsivällisesti 
viettelijää vastaan ja sai vanhurskauden seppeleen taiston asettajan Kristuksen kädestä. 

Nähdessään Siionin vuoren kaltaisen vakaan järkkymättömyytesi vihollinen ei kestänyt, vaan joutui 
häpeään ja Sinä, Jumalassa viisas, poljit sen murskaksi maahan kilpakentällä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohdussasi sikisi totisesti Jumalan Sana ja yliluonnollisesti Sinä, Neitsyt, synnytit Hänet. 
Rukoile, että Hän armahtaisi ja lunastaisi vaaroista kaikki palvelijasi. 

Irmossi 

"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." 

Synaksario 

Saman kuun kolmantena päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Lukillianosta, Paulaa ja heidän 
kanssaan pienokaisia Klaudiosta, Hypatiosta, Paulosta ja Dionysiosta. 

Säkeitä 

Lukillianos hankki verellä Paulan ja pienokaisten kanssa marttyyrien seppeleen. 

Lukillianos levitettiin ristille kolmantena. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Athanasiosta, ihmeiden tekijää.

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Paavalin kanssa Sinä, marttyyri, huusit: ei vaara, ei murhe, ei nälkä eikä miekka erota minua  
Kristuksen rakkaudesta. Sen tähden Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalalliset jalkasi vakaasti tunnustuksen kalliolla Sinä osoittauduit aaltojen kuohuissa 
järkkymättömäksi. Sen tähden Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, anna puhtaitten esirukoustesi kautta meille kaikille lunastus himoista, vaaroista, 
uhasta ja moninaisista sairauksista, kun me huudamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 
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8. veisu.

Irmossi"Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat ylistävät, || ja suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

Troparit 

Sinä, autuas, osoittauduit totisesti jumalallisille vesilähteille istutetuksi Herran uskon elävöittäväksi 
puuksi. 

Kristuksen puhtaan tunnustuksen kaunistamat taistelijat saivat ansionsa mukaisesti seppeleen 
taivaasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, nosta ylös minut, joka olet langennut ja vajonnut tuskiin, että voisin ylistää Sinua 
kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Veisuin kiittäkää taivasten Kuningasta, | jota enkelten sotavoimat ylistävät, || ja suuresti 
kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Me ylistämme Sinua, Jumalan Äitiä, | ja kunnioitamme Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, || sillä 
Sinä olet synnyttänyt meidän sielujemme Vapahtajan!" 

Troparit 

Ylistäkäämme kunnioittaen nähdessämme tänään Kristuksen hengellisen niityn tuoksuvat kukat, 
marttyyrit. 

Kristus Jumalan kirkossa aamutähdiksi ilmestyneet marttyyrit säteilevät tunnustuksen valoa. 

Oi ihmisiä rakastava, joka taistelijoitten rukousten kautta parannat tuskalliset himot, paranna nyt 
minunkin tuskani. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me uskovaiset olemme saaneet Sinut, nuhteeton, muuriksi, suojaksi ja myrskyttömäksi satamaksi ja 
pelastumme Sinun kauttasi. 

Irmossi 

"Me ylistämme Sinua, Jumalan Äitiä, | ja kunnioitamme Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, || sillä 
Sinä olet synnyttänyt meidän sielujemme Vapahtajan!" 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 
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