
Kesäkuun 13. 
Pyhän marttyyri Akylinan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Tuntien Sinut, voittoisa marttyyri, maineikas Akylina, | Pyhän Hengen kaunistamaksi 
turmeluksettomaksi morsiameksi | me vietämme valoisaa muistoasi ja kumarramme hartaasti  
jäännöstesi pyhää astiaa || ammentaen aina himojemme parannusta uskolla Sinua 
kunnioittaessamme. 

Jumalan innoittama, maineikas Akylina, | Luojasi rakkaudessa Sinä kuvasit lihassasi Hänen 
kärsimyksiänsä | kestäen tuskien koko aallokon, | ja nyt Sinä asut taivaissa kantaen tuskatonta 
kunniaa | ja kuihtumatonta seppelettä. || Sinä saat katsella sitä, mitä enkelijoukot iloiten katselevat. 

Sinä, puhdas Akylina, | tarjosit Yljällesi myötäjäisinä jäsentesi silpomisen. | Sen tähden  
Yliolennollinen soi Sinulle valoisat kammiot | ja kirkasti Sinut jumalallisen kunnian valkeudella. | 
Seistessäsi iloiten Hänen edessänsä rukoile meidän puolestamme, || jotka uskolla nyt vietämme 
muistoasi.

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

Puhdas Jumalan Morsian Maria, | pese kurjasta sydämestäni saasta armosi virralla, | kuivata  
rikkomusteni meri ja ohjaa minut, parantumaton, katumukseen. | Sinuun, oi puhdas ja viaton, minä 
panen toivoni, || sillä Sinä synnytit laupeuden sataman.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi ihmisiä rakastava, | nähdessään Sinut ristille ylennettynä synnyttäjäsi lausui huutaen: | Kuinka 
Sinä, joka kaikkivaltiaana loistit minun kohdustani kärsimyksettä | ja päästit ihmisten  
tuomionalaisen luonnon tuomiosta, | kärsit vapaaehtoisesti? || Poikani, veisuin minä ylistän 
mittaamatonta alentumistasi.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Ihana neito Akylina, ota vastaan veisu. Josef. 

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!"

Troparit 

Kunniakkaana Sinä seisot totisesti iloiten taivaissa ylkäsi Kristuksen edessä. Anna, oi puhdas, 
rukouksillasi kunnia myös niille, jotka maan päällä Sinua kunnioittavat ja tee heidät kanssasi 
osallisiksi heidän huutaessaan: Sillä Hän on suuresti ylistetty! 
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Sinä, kunniakas, omaksuit Hengen armon puhdistettuasi sielusi, ihana olet Sinä lihasi haavoissa. 
Sen tähden sielujen Ylkä liittyi Sinuun, täysin nuhteettomaan, oi puhdas ja maineikas.

Kunniakas, Jumalassa viisas, ylistettävä Akylina, eksytyksen talven täyttäessä muinoin hirveästi 
koko maan Sinä saavutit Herran eksymättömänä marttyyrina, täynnä Henkeä, elämän kevään ja sait 
voiton merkin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka käsitetään yhtenä aluttoman Isän kanssa, asettui Sinun kohtuusi ja tuli ihmiseksi. Hän 
pelasti meidät, jotka olimme pahuuden vallassa ja vihollisen eksytyksen orjuudessa. Sen tähden me 
ylistämme rakkaudella autuaaksi Sinua, Jumalan Morsian Maria. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kunniakas Akylina, armon kautta Sinä kudoit itsellesi valkeuden vaatteen ja värjäsit sen pyhästi 
verelläsi. 

Jumalallinen rakkaus oli selvästi Sinut haavoittanut, oi puhdas. Sen tähden Sinä kestit 
kärsivällisenä haavoittamisen ja hirveät tuskat. 

Puhdas Akylina, Lunastaja Herra, jota Sinä rakastit koko sielustasi, pyhitti Sinut kokonaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me tiedämme Sinut, puhdas, aviota tuntemattomaksi Morsiameksi ja Luojan puhtaaksi, kerubeita 
pyhemmäksi asumukseksi. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 8.säv. 

Palaen hyveitten jumalallista valkeutta Sinä, puhdas, sait kunniakkaasti taistelijain seppeleen. | 
Uskon kautta kauneudessasi ihanana Sinä kihlauduit kaikkien Valtiaalle totisesti saastattomana ja 
turmeluksettomana. | Niin Sinä tulit otolliseksi taivaan kammioihin taisteltuasi hyvin ja surmattuasi 
petollisen. | Oi Jumalaa palveleva Akylina, rukoile Kristus Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten 
päästön meille, || jotka uskolla vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Oi kaikkein pyhin Neitsyt, Jumalanäiti! | Minä rukoilen Sinua: paranna sieluni tuskat ja anna 
minulle anteeksi rikkomukseni, | joilla minä kurja olen mielettömyydessäni saastuttanut sieluni ja 
ruumiini. | Mitä teenkään silloin, kun enkelit erottavat sieluni syntisestä ruumiistani? | Oi Valtiatar, 
tule silloin avukseni ja ole harras puolustajani, || sillä Sinä olet palvelijasi toivo.
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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 pitkämielinen Herra, armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi!

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Lihan heikkoudessa Sinä kukistit ylpeän lohikäärmeen loistavasti menestyen ja hävittäen 
hirmuvaltiaitten röyhkeyden. 

Marttyyriuden kirkkaudessa ja neitseyden jumalallisessa kauneudessa Sinä, Akylina, tulit Herran 
taidokkaaksi morsiameksi. 

Oi Jumalan innoittama, moninaisten kidutusten kuolettama lihasi tuotti Sinulle iankaikkisesti 
pysyvän elämän. 

Verivirtasi sammuttivat monijumalisuuden tulen ja ihmeittesi virta pesee pois ihmisten sairaudet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Välinpitämättömyyden uneliaisuudessa on synnin uni minut vallannut. Oi Neitsyt, herätä valppaalla 
rukouksellasi minut katumukseen. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, joka olet Jumalan tuntemisella valaissut | tietämättömyyden yössä olleet maanääret, || 
valaise  minuakin ihmisrakkautesi kajastuksella, oi Herra." 

Troparit 

Marttyyri Akylina, eksytyksen kerran kuohuessa kuin raivoisa meri Sinä sait Kristuksen oikean 
käden ohjaajaksesi. 

Odottaen palkintoja Sinä, marttyyri, kestit vakaana jäsentesi murskaamisen ja väkivaltaisen 
kuoleman. 

Sinä osoittauduit muodoltasi kirkkaaksi vihollistesi silmissä ja hämmästytit heidät ihanuudellasi ja 
sielusi kasvulla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun Poikasi lunastamina esiisien tuomiosta me kaikki huudamme Sinulle: Iloitse, Sinä veisuin 
ylistetty ja armoitettu! 
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6. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä saatoit Joonan aivan yksin asumaan meripedon vatsaan. | Niin kuin pelastit hänet, 
pelasta minutkin, || joka olen joutunut vihollisen saaliiksi." 

Troparit 

Halutessasi kulkea Kristuksen kunniakkaitten kärsimysten jälkiä Sinä, neitsyt, kestit miehuullisesti 
kidutukset ja puhtaan ruumiisi silpomisen. 

Sinä, Akylina, kestit kärsivällisesti moninaisia tuskia ja ylenkatsoit tulta. Sen tähden Sinä kevennät 
esirukouksillasi alati meidänkin tuskiamme. 

Kunniakas neitsyt, enkelten kuoro ihmetteli nähdessään korkeudesta kärsivällisyytesi, kuinka Sinä 
voitit armon avulla lihattomat viholliset lihassa ollen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumala ilmestyi ihmisille Sinun kohdustasi, oi Neitsyt, että ihminen voisi tulla jumalaksi. 
Selittämättömästi Hän syntyi pysyen muuttumatta sinä, mikä olikin. 

Irmossi 

"Herra, Sinä saatoit Joonan aivan yksin asumaan meripedon vatsaan. | Niin kuin pelastit hänet, 
pelasta minutkin, || joka olen joutunut vihollisen saaliiksi." 

Kontakki 3.säv. 

Ylkäsi Kristus, joka vuodattaa iankaikkisen elämän, | antoi Sinut, neitsyt Akylina, veresi  
puhdistamana | ja marttyyrien kruunulla seppelöitynä | hädässä oleville sairauksien parannukseksi 
ja pelastukseksi, || kun he uskolla kiiruhtavat luoksesi. 

Synaksario 

Saman kuun 13. päivä pyhän marttyyri Akylinan muisto. 

Säkeitä 

Ylkä, valmista loistava häähuone, sillä nuori morsian Akylina uhrataan Sinulle. 

Kolmantenatoista Akylinan pää katkaistiin. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Annaa ja hänen poikaansa Johannesta. 

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!" 

4



Troparit

Jumalassa viisas Akylina, Sinä et huolehtinut kärsivästä ruumiista odottaen tuonpuoleista palkintoa, 
kunniaa, Jumalan ihanuutta ja jumalallista iloa. 

Jumalassa viisas ja puhdas, tahrattomassa ruumiissa ja sydämesi Herraan yhdistyneenä Sinä seisoit 
tuomioistuinten edessä nuhdellen järjetöntä hirmuvaltiasta. 

Sinä, neitsyt, vaihduit turmeltuvan maailman ylimaalliseen, turmeltumattomaan elämään, ajallisen 
nautinnon pysyvään ja lihallisen kihlaajasi kuolemattomaan Ylkään. 

Kolminaisuustropari 

Kunnioittakaamme veisuin jumalallista yksinvaltaa, joka ihmeellisesti jakaantuu kolmeen 
persoonaan ollen luonnoltaan yksinkertainen, ja huutakaamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan:  || 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!" 

Troparit 

Neitsyt Akylina, puhtauden kirkastamana ja veresi väristä kukoistavana Sinä seisot Kristuksen, 
meidän Jumalamme edessä. 

Jumalassa viisas Akylina, Sinut kannettiin pyhitettynä uhrina ja loistavana lahjana tuoksuvan 
suitsukkeen tavoin Kristukselle, meidän Jumalallemme. 

Kunniakas Akylina, haudassa makaava pyhä ruumiisi parantaa ihmisten sairauksia ja torjuu pahojen 
henkien vahingon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Turmeluksetta Sinä, Neitsyt, synnytit sanoin selittämättömästi Sanan, joka lunastaa meidät kaikesta 
turmeluksesta. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua. 

Irmossi 

"Pätsissä Jumalaa julistavat nuorukaiset | polkivat tulen kanssa maahan eksytyksenkin veisatessaan:  || 
Kiittäkää, Herran teot, Herraa!" 

9. veisu. Irmossi

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit 

Vapaaehtoisesti taistellen ja polkien maahan lohikäärmeen pään neitsyt tuli ristiinnaulituksi Sinun, 
puulle naulitun Vapahtajan, kanssasi. 
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Jumalallinen, ihailtava Akylina, ihanaksi osoittautui Sinun kauneutesi ja yleväksi sielusi jalous.

Oi maineikas, rukoile kaikkien Jumalaa meidän puolestamme ollessasi ruumiittomien kuorojen ja 
marttyyrien joukkojen kanssa. 

Marttyyri Akylina, kunniakas muistosi kutsuu kaikkia iloiten ylistämään veisuin kuuluja tuskiasi ja 
taistojasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, me lausumme Sinulle enkelin sanoin: Iloitse, Sinä kaikkien ihmisten pelastus ja 
kunniakkaitten marttyyrien jumalallinen kruunu! 

Irmossi 

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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