
Kesäkuun 21. 
Pyhän marttyyri Ioulianos Tarseslaisen 

(Julianos Tarsoslaisen) muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Tuntiessamme Sinut, autuas marttyyri Ioulianos, | maailman täyteyden hengellisellä säteilyllä  
valaisevan ja jumalankieltämisen yön karkottavan kirkkaan auringon kaltaiseksi | me vietämme 
valoisaa ja jumalallista muistojuhlaasi, || ja kumarramme jäännöstesi tomua ammentaen sielujen 
terveyttä. 

Ruoskilla Sinua lyötiin ja jalkojasi raastettiin hirvittävästi, | vankeuteen Sinut, autuas, suljettiin, | 
paikasta toiseen Sinä kuljit ahdistettuna, | petojen keskelle Sinut paiskattiin, | syvyyteen viskattiin ja 
meren hätään | Sinä jouduit saaden autuaan lopun, || mutta Sinä, marttyyrin autuas kunnia, et  
kieltänyt kaikkien Herraa. 

Kun pyhitetty nainen näki Sinut Hengen ohjauksessa meren uumenista kuivalle maalle tulleena, | 
hän otti uskolla Sinut vastaan, marttyyri Ioulianos, | ja hautasi viattoman, paljon taistelleen  
ruumiisi, || joka oli armon avulla voittanut perkeleen hirmuvallan. 

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

Sinä osoittauduit langenneitten oikaisuksi ja kuolleitten ylösnousemukseksi, | kun synnytit Jumalan 
Pojan, joka on yhtä Isän kanssa | ja joka otti Sinusta lihallisen olemuksen jumalallisen syntymän. | 
Rukoile, oi pyhä, että Hän pelastaisi kiusauksista ja vaaroista meidät, || jotka vilpittömin uskoin 
ylistämme Sinua. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsytäitisi näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän hämmästyi ja Sinua katsoen sanoi: | 
Herra, miten maksoivatkaan Sinulle ne, jotka ovat nauttineet monia lahjojasi? | Mutta minä pyydän,  
älä jätä minua maailmaan yksin, || vaan kiiruhda nousemaan ylös nostaen kanssasi esi-isätkin. 

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman  
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta on: Veisuin seppelöin marttyyri Ioulianoksen. Munkki 
Johanneksen runo. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 
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Troparit

Ylistettäköön autuasta taistelijaasi pyhitetyin veisuin, sillä hänen kunniakas muistonsa on suuresti 
ylistetty. 

Sinä, Kristuksen soturi, et horjahtanut taistellessasi heikossa lihassa veresi vuodattaen marttyyrina. 

Marttyyriuden kidutuksissa säteilevä kallisarvoinen pyhä kivi kirkastui kultaa kirkkaammaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, puhdas Jumalansynnyttäjä, joka yliluonnollisesti synnytit lihaksi 
tulleen iankaikkisen, ylijumalallisen Sanan. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Ioulianos lausui mielipuoliselle tuomarille: Minä en suostu palvelemaan käsin tehtyjä kivijumalia. 

Sinä, Kristuksen marttyyri Ioulianos, seisoit hirmuvaltiaan tuomioistuimen edessä ikään kuin 
elävien ja kuolleitten Tuomarin edessä. 

Ioulianos sanoi: Minä en tule hulluksi, vaan tunnustan yhden Jumalan, jota veisuin ylistetään 
erottamattomassa Kolminaisuudessa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Puhdas, anna rukouksillasi meille apu ja torju hirveitten vaarojen hyökkäykset. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Saadessasi autuaan lopun vesien hukuttamana Sinä, viisas, | hukutit niihin monimuotoisen 
käärmeen. | Sen tähden viettäen rakkaudella ylistettävää muistojuhlaasi pyydämme, || että rukoilisit 
Kristusta meidän puolestamme. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Pyhä Neitsyt, Sinä kristittyjen toivo, rukoile ylhäisten voimien kanssa lakkaamatta Jumalaa, | jonka 
synnytit ymmärryksen ylittäen ja selittämättömästi, | että Hän antaisi syntien päästön ja elämän  
oikaisun kaikille meille, || jotka uskolla ja rakkaudella aina Sinua ylistämme. 
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv.

Kun tahraton uuhi näki Karitsan ja Paimenen kuolleena puulta riippumassa, | hän huusi itkien, 
äidillisesti valittaen: | Kuinka kestäisin ymmärryksen ylittävän alentumisesi, oi Poikani, || ja 
vapaaehtoisen kärsimisesi, oi ylen hyvä Jumala? 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Ioulianos antoi ruumiinsa määrättömään ruoskintaan, sillä Kristuksen rakkaus varjeli hänet kivun 
tuntemiselta. 

Tavoitellen taivaallista nautintoa Sinä, Ioulianos, jätit Kristuksen palvelijana maallisen vainoojillesi. 

Ei lihan voima vaan Kristuksen kärsimysten voittamaton rakkaus teki Sinut, kunniakas, 
taikauskoisen eksytyksen voittajaksi. 

Ikään kuin siivillä Sinä ylitit jumalattomuuden leuat ja astuit Hengen armossa marttyyrien majoihin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikessa Puhdas, me kaikki valistetut tunnemme Sinut Jumalansynnyttäjäksi, sillä Sinä, ainainen 
Neitsyt, synnytit vanhurskauden auringon. 

5. veisu. Irmossi

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, | Herra: Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Herra kaikessa esikuvanasi Sinä, kunniakas, seisoit tuomittavana rikollisten tuomioistuimen edessä. 

Lain mukaisesti Sinä, autuas, taistelit, ja rikollisten kädet uhrasivat Sinut karitsan tavoin Herralle. 

Autuas Ioulianos, pyhästi todistuksen antaessa Sinä tulit kaikkivaltiaan Jumalan tietoisuuteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua Neitseenä synnytyksen jälkeenkin, oi Jumalansynnyttäjä, sillä Sinä 
synnytit Jumalan, Sanan, lihallisesti maailmaan. 

6. veisu. Irmossi

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 
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Troparit

Kuulu palvelijasi ei hävennyt Sinua, puulle naulittua Kristusta, vaan saavutti osallisuuden Sinun 
kunniastasi. 

Eksytyksen häpeä sai vaieta, kun Kristuksen marttyyrien Jumalaa julistava kieli kertoi 
jumalallisista salaisuuksista. 

Vapahtajan kunniakas taistelija, rukoile ylistystäsi veisaaville kaikkinaisten himojen parannusta ja 
rikkomusten päästöä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, Jumalan Sana osoitti Sinut ihmisille taivaallisiksi portaiksi, sillä Sinun 
kauttasi Hän laskeutui luoksemme. 

Irmossi 

"Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, || ylen armollinen 
Kristus, meidän Jumalamme." 

Synaksario 

Saman kuun 21:senä päivänä muistelemme pyhää marttyyri Ioulianos Kilikiasta. 

Säkeitä 

Ioulianos heitettiin mereen säkissä, joka sisälsi taivaan arvoista tavaraa. 

Kahdentenakymmenentenä ensimmäisen Ioulianos sukelsi säkissä syvyyteen. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Afrodisiosta. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Terentiosta, Ikonionin piispaa. 

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 Kristuksen soturi, Sinun iäti muistettavasta ja kunniakkaasta muistostasi kumpuaa tuoksuvaa 
mirhavoidetta niille, jotka lakkaamatta veisaavat: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!

Oi Kristuksen soturi, sanomaton kunnia seppelöi ne, jotka ovat kokoontuneet ylistämään Sinua ja 
veisaamaan lakkaamatta: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!  
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Tottelematta hirmuvaltiaan käskyä Sinä autuas, et palvellut luotua, vaan yksin elävää Jumalaa 
veisaten: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!

Sinä kukistit hirmuvaltiaan röyhkeyden paljastaen rikollisten mielettömyyden ja julistit Kristuksen 
kunniaa huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, nuhteeton Neitsyt, sillä Sinä synnytit maailmalle lihassa jumalan, ja Hän lunastaa 
eksytyksestä ne, jotka uskolla ylistävät Sinua, puhdas, totisena Jumalansynnyttäjänä ja Valtiattarena. 

8. veisu. Irmossi

"Soitinten musiikki pauhasi yhteen ääneen | ja lukemattomat ihmiset kumarsivat kuvaa Duurassa, |  
mutta siitä välittämättä kolme nuorukaista || veisuin ylistivät ja kunnioittivat Herraa iankaikkisesti." 

Troparit 

Viettelijä koetti tenhota Sinut, Ioulianos, ja kidutuksin houkutella eksytykseen, mutta Sinä huusit: 
Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Leijonaa väkevämpänä Sinä, Ioulianos, kävit kidutusten jälkeen hirmuvaltiaitten kimppuun huutaen 
raittiisti: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Kaikkinaisen hyveen elävänä pylväänä Sinä osoittauduit jumalattomuuden voittajaksi, ja 
kuljetettuna ympäri kaupunkeja Sinä huusit veisaten: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa 
Herraa kaikkina aikoina. 

Sinä huusit: Kuuman tulen uhka ja miekan terä eivät etäännytä minua Luojasta ja Jumalasta, ja Sinä 
veisasit: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Maria, synnytit kaikkien Herran ja säilyit synnytyksen jälkeen Neitseenä. Arvosi mukaisesti 
me uskovaiset huudamme Sinulle: Iloitse, ja korkeasti me Sinua kunnioitamme kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Soitinten musiikki pauhasi yhteen ääneen | ja lukemattomat ihmiset kumarsivat kuvaa Duurassa, |  
mutta siitä välittämättä kolme nuorukaista || veisuin ylistivät ja kunnioittivat Herraa iankaikkisesti." 

9. veisu. Irmossi

"Ihmiset, suuresti kunnioittakaamme | ja veisuin ylistäkäämme puhdasta Jumalansynnyttäjää, || joka 
palamatta otti kohtuunsa Jumaluuden tulen!" 

Troparit 

Sinä, Kristuksen soturi, kukistit hirmuvaltiaan raivon ja teit hänet täysin jänteettömäksi 
miehuullisesti taistellen. Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi. 
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Sinä, Jumalan soturi, painoit alas ruumiittoman viettelijän kohotetut kulmat taistellessasi lihassa 
miehuullisesti aina ylistäen Kristusta.

Aavalle merelle viskattuna Sinä, autuas, vältit lohikäärmeen, pahuuden ruhtinaan ja vihollisen, 
pesät. Sen tähden me ylistämme Sinua veisuin. 

Kuinka ihanasti Sinä taistelitkaan Herran tähden! Kuinka ihanan seppeleen Sinulle antoikaan 
Herran oikea käsi! Sen tähden on oikein ylistää Sinua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Mooses näki Sinut, puhdas, vuorella Jumalan sietämätöntä tulta palamatta kantavassa pensaassa. 
Sen tähden me kaikki suuresti Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Ihmiset, suuresti kunnioittakaamme | ja veisuin ylistäkäämme puhdasta Jumalansynnyttäjää, || joka 
palamatta otti kohtuunsa Jumaluuden tulen!" 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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