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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Nuoruudestasi  asti  Sinä,  voittoisa  marttyyri  Lusia,  /  pyhitit  sielusi  Kristus  Vapahtajallesi,  /  joka 
laupeudessaan antoi naulita  itsensä ristille ja pyhitti meidät. / Häntä Sinä, ylistettävä ja maineikas, 
rakastit,  //  ja  Hänen  kanssaan  Sinä  nyt  hallitset  nauttien  taivaissa  iankaikkista  iloa  ja  armoa. 
(Kahdesti) 

Oi maineikas marttyyri Lusia,  /  Sinä pidit  ruumiin  kauneutta,  järjen  oppineisuutta  ja  ymmärrystä 
turhanaikaisuutena,  /  joka  ei  voinut  estää  sydäntäsi  halajamasta  pyhintä Ylkää.  /  Hänen  tähtensä 
Sinä  kestit  veresi  vuodatuksen  säteillen  puhtautta,  //  ja  nyt  Sinä  seisot  voittajana  marttyyrien 
joukossa. 

Sinä, erinomainen marttyyri Lusia, / seisoit tuomioistuimen edessä ja tunnustit urheasti Kristuksen / 
saaden  Kristuksen  evankeliumin  rautasanoin  voiton  hirmuvaltiaasta.  /  Niin  Sinä  saatoit  häpeään 
Sinua  tuomitsevan  Paskhaioksen,  /  ja  nyt  Sinä  seisot  voittajana  taivaallisen  Ylkäsi  edessä  // 
kaunistuksenasi kunnian seppele. 

Kunnia... 5.säv. 

Ruumiittomien kuorot hämmästyivät / nähdessään maan päällä oudon ja ihmeellisen näyn. / Kaunis 
neitsyt,  Sisilian  kunnia,  /  kukisti  ristin  aseella  pahuuden  ruhtinaan  lohikäärmeen,  /  sillä  uhkailut, 
ruoska, leimuava tuli  ja silpova miekka / eivät voineet etäännyttää häntä Kristuksen rakkaudesta. / 
Sen  tähden  hän  nyt  nautinnon paratiisiin  istutettuna  /  saa alati katsella  Jumalan kunniaa.  / Veljet, 
pyrkikäämme  mekin  /  hänen  muistoansa  kunnioittaessamme  tulemaan  hyveitten  kaunistamina 
osallisiksi siitä kunniasta, // jonka autuaaksi ylistettävä Lusia on iankaikkisesti saanut. 

Nyt... 6.säv. 

Luola, ota vastaan Kristuslasta kantava Jumalanäiti.  / Seimi, kätke suojaasi Hänet,  joka sanallaan 
vapahtaa meidät maasta luodut synnintekojemme kahleista. / Paimenet, valvokaa ja olkaa suuren ja 
peljättävän ihmeen todistajia. / Itämaan tietäjät, tuokaa Kuninkaalle kultaa, mirhaa ja suitsuketta, / 
sillä Kristus, meidän Herramme, on syntynyt Neitsytäidistä.  / Palvelijan  tavoin Äitikin kumartuu 
lapsen  puoleen  ja  ihmetellen  lausuu:  /  Kuinka  minä  Sinut  siemenettömästi  synnytin?  //  Kuinka 
kannoin kohdussani Sinut, minun Vapahtajani ja Jumalani? 

Saatto. Oi Jeesus Kristus , päivän prokimeni ja parimiat. 

Sananlaskujen kirjasta (4:1013, 2027): 

(uusi  käännös) 
Kuuntele,  poikani,  ota  sanani  varteen,  niin  elämäsi  vuodet  ovat  monet.  Minä  opetan  sinulle 
viisauden polun, opastan sinut oikealle tielle. Kun sitä kuljet, et kohtaa esteitä, ja vaikka juoksisit, et 
kompastu.  Tartu  opetukseeni,  älä  hellitä,  pidä  kiinni  siitä,  se  on  elämäsi.  Kuuntele  tarkkaan, 
poikani, mitä sinulle sanon, pidä korvasi auki! Älä päästä mielestäsi minun sanojani, pidä ne visusti 
sydämessäsi, sillä ne ovat  löytäjälleen elämä,  lääke koko hänen ruumiillensa. Ennen muuta varjele 
sitä, mikä on sydämessäsi  siellä on koko elämäsi lähde. Älä päästä suuhusi petollisia puheita, pidä 
vilppi  loitolla huuliltasi. Katso suoraan  ja pälyilemättä, suuntaa katseesi vakaasti eteenpäin. Laske
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harkiten  jalkasi polulle, niin olet varmalla pohjalla, missä  ikinä kuljet. Älä poikkea oikealle äläkä 
vasemmalle, pidä askeleesi kaukana pahasta. 

Salomon viisauden kirjasta (11:110, 2126): 

Jumala  antoi  heidän  tekojensa  menestyä  pyhän  profeetan  käden  kautta. He  kulkivat  halki  aution 
erämaan  ja  pystyttivät  telttoja  tiettömiin  seutuihin.  He  tekivät  vastarintaa  vihollisille  ja  löivät 
vihamiehensä  pakoon.  He  kärsivät  janoa  ja  huusivat  Sinua  avuksensa,  ja  heille  annettiin  vettä 
kovasta  kalliosta  ja  janoon  lääkitystä  kovasta  kivestä.  Sillä  se,  millä  kuritettiin  heidän 
vihamiehiänsä,  koitui  heille  hyväksi,  kun  he  olivat  hädässä.  Noilta  toisilta  samensi  murhaveri 
ehtymättömästä  lähteestä  tuleva virran  rangaistukseksi käskystä murhata  lapset, näille Sinä annoit 
odottamatta  runsaasti  vettä,  osoitettuasi  sillä  janolla,  jota  he  silloin  tunsivat,  kuinka  Sinä  olit 
rangaissut heidän vastustajiansa. Sillä kun heitä näin koeteltiin, vaikka vain lempeästi kurittamalla, 
käsittivät he, kuinka kidutettiin  jumalattomia, vihassa tuomittuja. Sillä heitä  itseänsä Sinä koettelit 
neuvoen  kuin  isä,  mutta  noita  toisia  Sinä  rankaisit  tuomiten  kuin  ankara  kuningas.  Sillä  suuri 
väkevyys on aina Sinun  tykönäsi;  ja kuka voi vastustaa Sinun käsivartesi voimaa? Sillä  niin kuin 
tomuhiukkanen  vaakakupissa  on  koko  maailma  Sinun  edessäsi,  ja  niin  kuin  kastepisara,  joka 
aamulla  lankeaa maan päälle. Mutta Sinä olet armollinen kaikille, koska Sinä voit kaiken;  ja Sinä 
katsot  ihmisten syntien ohitse,  että he tekisivät parannuksen. Sillä Sinä  rakastat kaikkia olevaisia, 
etkä inhoa ainoatakaan niistä,  jotka olet tehnyt; et Sinä myöskään ole luonut mitään, mitä vihaisit. 
Ja kuinka voisi mikään pysyä  ilman Sinun tahtoasi,  taikka kuinka voisi säilyä se,  jota et Sinä olet 
kutsunut eloon? Mutta Sinä säälit kaikkia, koska ne ovat Sinun, oi Herra, joka rakastat eläviä. 

Siirakin kirjasta (14:12, 1114, 15:13, 56): 

Onnellinen se mies, joka ei riko suullansa ja jota murhe synnistä ei kalva! Onnellinen se mies, jota 
hänen tuntonsa ei soimaa ja joka ei ole  langennut toivostansa! Poikani, tee hyvää itsellesi varojesi 
mukaan  ja  tuo  arvollisesti  uhrit  Herralle.  Muista,  ettei  kuolema  viivyttele,  eikä  liittosopimusta 
tuonelan  kanssa  ole  sinulle  näytetty. Tee  ennen  loppuasi  hyvää  ystävällesi,  ojenna kätesi  ja  anna 
hänelle, sen mukaan kuin voit. Älä lyö laimin hyvää päivää, älköönkä menkö ohitse sinun osuutesi 
hyvän nauttimisessa. Herraa pelkääväinen tekee näin,  ja se,  joka pitää kiinni laista, saa omaksensa 
viisauden. Se tulee  häntä kohti niin kuin äiti  ja ottaa hänet vastaan niin kuin  neitsyellinen  vaimo, 
ravitsee häntä ymmärryksen leivällä ja antaa viisauden vettä hänelle juoda. Se korottaa hänet ylitse 
hänen  lähimmäistensä  ja  avaa  hänen  suunsa  keskellä  seurakuntaa.  Ilon  ja  riemuseppeleen  ja 
iankaikkisen nimen hän saa periä. 

Litanian stikiira, 4.säv. 

Maailman  kunnian  Sinä,  autuaaksi  ylistettävä  Lusia,  /  vaihdoit  taivaalliseen  kirkkauteen,  /  sillä 
hyvissä  teoissa Sinä kasvatit  saamasi  leiviskän moninkertaiseksi  /  ja  nyt  Sinä nautit  palkinnoista, 
Kristus Jumalan kunniasta Hänen aineettoman valkeutensa loisteessa. / Sen tähden Sinä karkeloiden 
enkelten  ja  pyhien  kanssa  /  veisaat  iankaikkisesti  pyhän  Kolminaisuuden  veisua  //  ja  rukoilet 
meidän sielujemme puolesta. 

Vir relmästikiirat, 5.säv. 

Iloitse,  Sinä  Kristuksen  puhdas  neitsytmarttyyri,  /  joka  voitit  kihlaajasi  häpäisyt  ja  hulluuden 
taivaallisen  Ylkäsi  voiman  aseistamana  /  etkä  menettänyt  sielusi  puhtautta,  kun  vihollisen  yritti 
mustata Sinut / ja täyttää Sinut turmelevalla häpeällä. / Rukoile, oi Jumalaa rakastava Lusia, / Sinä 
taivaallisten  enkelten  ja  pyhien  jumalallinen  seuralainen,  meille,  //  jotka  Sinua  kunnioitamme 
vahvuutta pysyä Herran käskyissä.
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Kun  pyövelin  miekka  katkaisi  karvaasti  sinun  pääsi,  /  niin  verta  vuotava  ruumiisi  paiskattiin 
maahan  /  ja  taivasten portit  aukenivat Sinulle, marttyyri Lusia.  / Herran käsivarret ottivat vastaan 
Sinut, puhdas,  /  ja koristivat Sinut katoamattomin seppelein.  / Lusia, Sinä marttyyrien kerskaus  ja 
pyhien ja vanhurskasten seuralainen jumalallisessa kunniassa, / rukoile niiden kaunistamana, // että 
meillekin, kurjille palvelijoillesi, annettaisiin rauha. 

Iloitse,  puhdas  marttyyri  Lusia,/  joka  kiiruhdit  pyhän marttyyri  Agathen  tykö  anomaan  terveyttä 
sairaalle  äidillesi.  /  Sinun  jumalalliset  pyyntösi  ja  kyyneleesi  taivuttivat  Kristuksen  antamaan 
Sinulle  halajamasi,  /  niin  kuin  Hän  kerran  paransi  verenvuototautisenkin.  /  Oi  ihana marttyyri,  / 
rukoile  parannusta  ja  armoa  meillekin,  jotka  Sinua  kunnioitamme,  /  sillä  me  olemme  syntien  ja 
rikosten takia hirveästi heikentäminä // vihollisen kavalissa ansoissa. 

Kunnia... 5.säv. 

Kuka on koskaan nähnyt, kuka kuullut, / että pahuudeton karitsa raatelisi villin  leijonan? / Tai että 
pehmeä  varpunen  vainoaisi  lintulaumaa?  /  Mutta  ristin  voima  osoitti  paljon  taistelleen  Lusian 
sitäkin miehuullisemmaksi. / Sen tähden onkin vanhurskas Tuomari antanut hänelle voittopalkinnot, 
/  suonut  hänelle  iankaikkisen  kunnian  ja  taivaallisen  ilon  /  ja  ottanut  hänet  eteensä  hartaaksi 
esirukoilijaksemme.  /  Pyytäkäämme  siis mekin,  että Kristus Lusian  esirukousten  tähden  //  antaisi 
meidän sieluillemme rauhan ja terveyden. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv. 

Sinä  korkeasti  kunnioitettu Neitsyt,  /  olet Kuninkaan  temppeli  ja  portti,  /  palatsi  ja  valtaistuin.  / 
Sinun  kauttasi minun Vapahtajani, Kristus Herra,  vanhurskauden Aurinko,  /  ilmestyi  pimeydessä 
nukkuville,  /  tahtoen  valistaa  ne,  jotka  Hän  kädellään  oli  oman  kuvansa  mukaan  luonut.  /  Oi 
kaikkien  ylistämä,  /  rukoile  sen  tähden  lakkaamatta  Häntä,  /  jonka  edessä  sinulla  on  äidillinen 
uskallus, // että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Troparit, 1.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin Sisilian kunniaa, / kirkon kaunistusta ja koko maailman vakaata 
tukea  Lusiaa,  /  neitseyden  kaunistamaa  ja  hyveitten  armoa  säteilevää  Kristuksen  ihailtavaa 
marttyyria. / Kunnia Hänelle, joka antoi hänelle voiman! / Kunnia Kristukselle, joka hänet vahvisti! 
// Kunnia Hänelle, joka on lahjoittanut uskovaisille kuihtumattoman seppeleen! 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Gabrielin julistaessa ilotervehdyksen Sinulle, oi Neitsyt, / tuli yht'aikaa sen äänen kanssa kaikkien 
Valtias  lihaksi  Sinussa,  /  pyhässä  arkissa,  niin  kuin  vanhurskas  Daavid  oli  sanonut.  /  Luojasi 
kantajana Sinä tulit  taivaita avarammaksi.  / Kunnia olkoon Sinut asunnokseen ottaneelle,  / kunnia 
Sinusta ilmestyneelle, // kunnia Hänelle, joka Sinun synnytyksesi kautta on meidän vapahtanut. 

Pyhän Lusian toinen tropari, 5.säv. 

Pukeutuneena  neitseyden  ylen  kirkkaaseen  vaatteeseen  /  Sinä,  neitsytmarttyyri  Lusia,  /  jätit 
maallisen  kihlaajan  rakkauden  /  ja  tulit  elämänantaja  Kristuksen  neitseelliseksi  morsiameksi.  / 
Morsiuslahjana Sinä toit Hänelle verivirtasi. / Rukoile Häntä // kaikkien meidän puolestamme
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Aamupalveluksessa 

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

Hartaasti  rukoille  Jumalaa  ja  Vapahtajaa  /  Sinä,  puhdas  Lusia,  kukistit  pahuuden  ruhtinaan 
käärmeen, / joka kadehti sielusi ja ruumiisi kauneutta. / Sinä painoit sen kuolleena ja hengettömänä 
maahan / veisaten kiitosta Yljällesi, // joka vahvisti Sinut loppuun asti. 

Kunnia... nyt... 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. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 5.säv. 

Lusia,  Sinä  marttyyrien  kunnia,  /  Sinä  kitkit  sielun  pahuuden  juurineen,  /  rikastutit  itsesi 
jumalisuuden  hedelmin  /  ja  voitit  vihollisen  ristin  voimalla.  /  Rukoile  siis  Herraa,  //  että  Hän 
armahtaisi meidän sielujamme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 5.säv. 

Iloitse,  Jumalan  läpikulkema  pyhä  vuori.  /  Iloitse,  hengen  elävöittämä  ja  tulessa  kulumaton 
orjantappurapensas.  /  Iloitse, ainoa silta,  jonka kautta maailmalla on pääsy Jumalan tykö /  ja  joka 
kuolevaisia  iankaikkiseen  elämään  johdatat.  /  Iloitse,  puhdas  Neitsyt,  /  joka  miehestä  mitään 
tietämättä Kristuksen, // meidän sielujemme pelastuksen, synnytit. 

Polyeleon jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Puhdas marttyyri Lusia, / Sinä seurasit vakaasti Häntä, joka vuodatti ristillä pelastuksen maailmalle. 
/ Hänen haltuunsa Sinä annoit henkesi ja sydämesi, / ja pääsi, jonka pyöveli katkaisi, // Sinä lahjoitit 
uskovaisille, jotka tänään kunnioittavat veisuin muistoasi. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Ota, oi Valtiatar, vastaan rukouksemme /  ja vie ne Poikasi, meidän Jumalamme, eteen.  / Vapahda 
Sinuun  turvaavat  vaaroista,  /  tee  tyhjiksi  jumalattomien  hyökkäykset  ja  kavalat  juonet  //  sekä 
kukista heidän röyhkeytensä, oi Puhtain. 

4:nnen säv:n 1. antifoni. 

Monet himot minua /hamasta minun nuoruudestani ahdistavat, / mutta Sinä itse puolestani seiso / ja 
pelasta minut, Vapahtajani. 

Te,  jotka  Siionia  vihaatte,  /  teidät  Herra  saattaa  häpeään.  /  Niin  kuin  ruoho  tulessa,  niin  tekin 
kuihdutte. 

Kunnia... 

Pyhä Henki  tekee eläväksi  jokaisen sielun /  ja puhtaudella hänet korottaa /  ja Kolminaisuus hänet 
kirkastaa pyhällä salaisuudella.
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Nyt... 

Pyhästä Hengestä kumpuavat armon virrat,  //  jotka kasteellaan tekevät koko luomakunnan elämää 
tuottavaksi. 

Prokimeni, 7.säv. 

Kallis on Herran silmissä / Hänen uskollistensa henki. 

Liitelauselma: 

Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä Hän on hyväkseni tehnyt? 

Evankeliumi Matteuksen mukaan (10:1622): 

(uusi käännös) 
Herra sanoi: Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet  ja 
viattomia kuin kyyhkyset. Pitäkää varanne,  sillä  ihmiset  vievät  teidät oikeuden eteen  ja  ruoskivat 
teitä  synagogissaan.  Maaherrojen  ja  kuninkaidenkin  eteen  teitä  tullaan  viemään  minun  takiani, 
todistukseksi  heille  ja  kansoille.  Mutta  kun  teidät  luovutetaan  viranomaisten  käsiin,  älkää  olko 
huolissanne  siitä, miten  tai mitä  puhuisitte,  sillä  teille  annetaan  tuona hetkenä  sanat,  jotka  teidän 
tulee  puhua. Te  ette  puhu  itse,  teissä  puhuu  Isänne Henki. Veli  antaa  veljensä  surmattavaksi,  isä 
lapsensa,  ja  lapset  nousevat  vanhempiaan  vastaan  ja  tuottavat  heille  kuoleman.  Kaikki  tulevat 
vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. 

Sitten psalmi 50 (51). 

Kunnia  olkoon  Isälle  ja  Pojalle  ja  Pyhälle  Hengelle.  /  Pyhän  rukouksien  tähden,  /  Armollinen, 
puhdista meidät // monista synneistämme. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. / Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, / Armollinen, puhdista 
meidät // monista synneistämme. 

Armahda minua,  Jumala,  / Sinun suuresta armostasi,  / pyyhi pois minun syntini  // Sinun suuresta 
laupeudestasi. 

Stikiira, 6.säv. 

Jumalalta kunnian saanut marttyyri Lusia, / halaten taivasten moniäänisiä pasuunoita ja ehtymätöntä 
valkeutta  /  Sinä  kiiruhdit  nousemaan  korkeimpaan  jumalisuuteen.  /  Niin  Sinä  puhtaan  elämän 
nostamana  Jumalan  näkemisen  korkeuteen  /  olet  nyt  pukeutunut  kuolemattomaan  armoon  / 
katsellen  iankaikkisesti  Jumalan  iankaikkista  voimaa  ja  jumaluutta,  /  ja  Sinä  rukoilet  meidän 
syntisten puolesta, // kun me uskolla ja rakkaudella kunnioitamme muistoasi. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Aineettomassa valkeudessa asustavalle Lusialle Stefanos. 

1. veisu. 8.säv. Irmossi 

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

Troparit
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Ihmiset,  tulkaa  tänne  ylistämään  kanssamme  maailman  Luojaa,  joka  laupeudessaan  antoi  naulita 
itsensä ristille ja osoitti marttyyri Lusian valkeudeksi. 

Ihana, kunniakas marttyyri Lusia,  hyveen  ja  jumalisuuden kaunistamana Sinä kävit  läpi pyhitetyn 
taiston. Älä lakkaa rukoilemasta puolestamme Herraa. 

Jumalan  armo nosti  Sinut, marttyyri,  rakkauden  korkeuteen  ja Sinun  sielusi  jumalallinen  rakkaus 
antoi Kristuksen liikkeitten haavoittamalle sydämellesi siivet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas  Äiti,  Sinä  synnytit  kaikille  pahuudessa  tuhoutuville  Tuomarin  ja  Herran  ja  näit  Hänen 
pääkallon paikalla ristiinnaulittuna uudistavan kaikki verellään. 

Katabasia 

Kristus  syntyy,  kiittäkää!  /  Kristus  taivaasta  vastaan  ottakaa!  /  Kristus  maan  päällä,  yletkää 
korkeuteen! / Veisatkoon Herralle koko maa, / ja ihmiset riemuiten ylistäkööt Häntä, // sillä Hän on 
kunnioitettu! 

3. veisu. Irmossi 

Taivaan  avaruuden  Luoja  /  ja  seurakunnan  Rakentaja!  /  Vahvista  minua  rakkaudessasi  /    Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, / uskovaisten tuki, // oi ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Oi marttyyri, kanna anomuksissasi alati Jumalan eteen palvelijaisi pyyntö, että me kaikki saisimme 
vaeltaa kohti pyhyyttä ja hyvyyttä ja toteuttaa Jumalan tahtoa. 

Sielusi vahvuuden ja auliuden hämmentämä kurja koitti turhaan pettää Sinut, kunniakas, jonka aine 
oli hirveästi tuhonnut, ja erottaa Sinut kaltaistesi kuorosta. 

Marttyyriudessasi  vakaana  ja  lujana  Sinä,  voittoisa,  riensit  janoavan  peuran  tavoin  kohti  taivaan 
kammioitten ihanuutta, ja nyt Sinä säteilet Kaikkivaltiaan valkeudessa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Äiti,  vahvista meitä, uskossa  heikkoja,  armossa köyhiä  ja pyrkimyksessä  laiskoja,  suuntamaan 
katseemme pyhään ja puhtaaseen Henkeen, Kolminaisuuden aineettomaan valkeuteen. 

Katabasia 

Ennen kaikkia  aikoja  Isästä  eroamattomasti  syntyneelle Pojalle  /  ja  viimeisinä  aikoina Neitseestä 
ihmiseksi tulleelle Kristukselle huutakaamme: / Pyhä olet Sinä, Herra, // joka meille armon sarven 
ylensit! 

4. veisu. Irmossi 

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

Troparit
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Oi  kunniakas  marttyyri,  päästä  esirukouksillasi  minut  minua  kiusaavista  murheista  ja  tyynnytä 
minua ympäröivä maallisten kuohujen aallokko. 

Oi  erinomainen  ja  voittoisa  marttyyri,  Ylkäsi  Kristuksen  ihanuus  kaunisti  Sinut  ja  kantaen  ristiä 
Sinä seurasit Häntä. 

Sinä Jumalalta kunnian saanut, rukoile valkeuden antajaa, että Hän valistaisi  jumalallisen Hengen 
sätein meidät, jotka olemme rikkomusten pimentämiä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalan  Morsian,  puhdas  Jumalansynnyttäjä,  Sinun  kunniasi  ja  ihanuutesi  rinnalla  enkelten 
koko kauneus kalpenee. 

Katabasia 

Kristus,  Sinä  olet  Iisain  kannosta  versonut  vesa  ja  siitä  puhjennut  kukka.  /  Oi  suuresti  ylistetty 
ruumiiton  Jumala!  /  Sinä  tulit  ihmiseksi  puhtaasta  Neitseestä  ikään  kuin  olisit  laskeutunut  alas 
metsäiseltä vuorelta. // Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra! 

5. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Oi  autuaaksi  ylistettävä  marttyyri  Lusia,  varjele  meidät  Jumalamme  käskyissä,  että  mekin 
saavuttaisimme sen riemun, josta Sinä nyt nautit. 

Uskovaiset,  kunpa mekin  saisimme  nähdä  sen  iankaikkisen  valtakunnan,  jota  marttyyrien  kuorot 
Lusian kanssa katselevat taivaan asunnoissa. 

Me  olemme muukalaisia,  maailman merihädässä  vailla  valoa  pimeydessä,  mutta marttyyri,  ohjaa 
meitä esirukouksillasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Suloisesti  Sinä,  Neitsyt,  laulat  jumalallisia  lauluja  Herralle  ja  aineettomien  enkeltenkin  äänet 
vaikenevat kuunnellessaan pyhiä rukouksiasi. 

Katabasia 

Rauhan Jumala  ja  laupeuden  Isä!  / Sinä  lähetit meille  suuren  neuvosi enkelin,  /  joka antaa meille 
rauhan.  /  Sen  tähden  johdettuina  Jumalan  tuntemisen  valkeuteen me  yöstä  alkaen  valvomme  /  ja 
ylistystä veisaamme Sinulle, // oi ihmisiä rakastava. 

6. veisu. Irmossi 

Minä vuodatan  rukoukseni Herralle  /  ja Hänelle myös murheeni  ilmoitan,  /  sillä  sieluni  on  tullut 
täyteen kaikkea pahuutta / ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. / Minä rukoilen kuin Joona: // Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta.
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Troparit 

Minä pyydän Sinua,  kunniakas,  hyvä marttyyri:  Pelasta  esirukouksillasi Vapahtajan  edessä minut 
monista rikoksistani, sillä minun sieluni on täynnä pahuutta ja minä olen pahuuden tuskissa. Nosta 
minut ylös turmeluksesta! 

Oi  marttyyri,  vahvista  minut  seuraamaan  jälkiäsi  Luojan  käskyjen  noudattamisessa,  lue  minut 
taivaan  majoissa  kanssasi  asuvien  taistelijoitten  joukkoon  ja  suo  minulle  paikka  Herran  oikealla 
puolella olevien keskuudesta. 

Nyt Sinä, kunniakas  ja ylistettävä, saat  iäti katsella Sinulle valmistettuja aarteita, Kolminaisuuden 
kunniaa ja Jumalansynnyttäjän kirkkautta niistä nauttien. Koska Sinulla on uskallus, rukoile meidän 
puolestamme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsytäiti, Valtiatar, Sinä kannoit sisimmässäsi Häntä,  joka kukisti  jumalankieltämisen vallan, 
ja  osoittauduit  maailmalle  Jumalansynnyttäjäksi.  Älä  lakkaa  rukoilemasta  meidän  puolestamme, 
jotka olemme ahdistusten ja hirveyksien kauheassa piirityksessä. 

Katabasia 

Ikään  kuin  lapsen  sylki  meripeto  vatsastaan  Joonan  /  samanlaisena  kuin  oli  hänet  niellytkin.  / 
Samoin  Sana,  joka  asui  Neitseessä,  /  otti  hänestä  muodon  ja  syntyi  maailmaan,  /  mutta  säilytti 
synnyttäjänsä puhtauden koskemattomana, // sillä Jumalalle oli turmelus vierasta 

Synaksario 

Saman (joulu)kuun 13:ntena päivänä pyhän marttyyrin neitsyt Lusian muisto. 

Säkeitä 

Neitseenä Lusia sai yhden seppeleen ja miekan kautta marttyyrina toisen. 

Hän  oli  Syrakusan  kaupungista,  Sisilian  puolesta,  ja  hänet  oli  kihlattu  miehelle.  Äitiänsä 
kohdanneen sairauden takia hän meni Kataneen rukoilemaan pyhältä marttyyri Agathelta äidillensä 
vapautusta  verenvuototaudista.  Perille  päästyään  hän  näki  unessa  pyhän  Agathen,  joka  paransi 
hänen äitinsä ja ilmoitti ennalta hänen marttyyriudestaan Kristuksen tähden. Kun äiti oli parantunut, 
hän jakoi omaisuutensa köyhille auliina tunnustamaan Kristuksen. Kihlaajansa ilmiantamana hänet 
vietiin  ruhtinas Paskhaioksen,  tai  toisten mukaan Paskhasioksen, eteen,  joka käski  toimittaa hänet 
häväistäväksi  ilotaloon.  Mutta  Kristuksen  armosta  hän  säilyi  puhtaana,  sillä  vaikka  monia 
kokoontui,  he  eivät  kyenneet  liikuttamaan  häntä  sijaltaan. Kun  ei  siirtämisestä mitään  tullut  eikä 
paikalle sytytetty tulikaan, Jumalan häntä varjellessa, häntä vahingoittanut, hänen päänsä katkaistiin 
miekalla vuonna 304 j.Kr. 

Samana  päivänä  Kristuksen  pyhien  kunniakkaitten  marttyyrien  Eustratioksen, 
Auksentioksen, Eugenioksen, Mardarioksen ja Oresteksen taiston muisto. 

Säkeitä 

Eustratioksen ja hänen kahdesti kaksi taistelutoveriaan tappoi kerralla tuli ja miekka.
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Samana päivänä pyhittäjäisämme, Latronin Arsenioksen muisto. 

Pyhä Ares pääsi rauhassa loppuun. 

Muistelemme  pyhää  uutta  pappismarttyyria  Gabrielia,  Serbian  arkkipiispaa,  joka  tuli 
marttyyriksi Prusassa vuonna 1659. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda ja pelasta meidät. 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 

Lusia,  karkota  armolahjojen  hävittäjä,  joka  nyt  uhkaa  sielujamme  pimeydellä,  niin  kuin  kerran 
marttyyriuden kilpakentällä huutaessasi: Sinä olet meidän isiemme Jumala! 

Sinä,  joka  olet  ylittänyt  pahuuden,  tee  loppu  minun  sieluni  mielettömyydestä  ja  rikastuta  se 
puhtauden  ja  jumalisuuden  hedelmillä  voidakseni  huutaa Herralle:  Kiitetty  olet  Sinä, marttyyrien 
Jumala! 

Elämälläsi Sinä, pyhä, kunnioitit Ylkääsi ja Herraasi, joka vuodatti ristillä maailmalle pelastuksen ja 
polki maahan epäjumalien hulluuden. Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Neitsyt,  Jumalan  Morsian,  Sinun  Kristusta  kantanut  kohtusi  osoittautui  maailmalle  Jumalaa 
kantavaksi paratiisiksi. Häntä me veisuin ylistämme: Kiitetty olet Sinä, puhtaan Äidin Jumala! 

Katabasia 

Hurskauteen  kasvatetut  nuorukaiset  ylenkatsoivat  jumalattoman  käskyä  /  eivätkä  tulen  uhkaavaa 
vaaraa pelästyneet, / vaan liekkien keskellä veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala. 

8. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Sinä,  Lusia,  poistit  epäjumalten  pimeyden  väärien  tuomareittesi  sieluista  ja  kirkastit  ne 
jumalallisella, pyhällä valkeudella. 

Ojenna kätesi Ylkäsi puoleen, oi neitsyt, ja kanna pyhiä rukouksia, että Hän lahjoittaisi maailmalle 
rauhan.
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Kiitollisina me  kannamme  veisaten  jumalallista  ylistystä Kristukselle,  joka  lahjoitti  meille  Sinut, 
Lusia, Sinä marttyyrien kruunu. 

Jumalansynnyttäjälle 

Valoon  pukeutuneena  ja  kullan  kaunistamana  Sinä,  Neitsyt,  asut  nyt  enkelten  kanssa  ja  katselet 
kaiken Kuninkaan kunniaa. 

Katabasia 

Kastetta synnyttävä pätsi oli tavattoman ihmeen esikuvana, / sillä se ei polttanut sisäänsä heitettyjä 
nuorukaisia.  /  Niin  ei  jumaluuden  tulikaan  polttanut  Neitsyttä,  /  johon  se  sijoittui.  /  Sen  tähden 
ylistäen veisatkaamme: // Koko luomakunta kiittäköön Herraa ja ylistäköön Häntä kaikkina aikoina. 

9. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Oi Lusia, suo minun uskalluksella  ja  lämpimällä  rakkaudella nähdä Vapahtajan tuleminen  ja anna 
sielulleni suuri rauha. 

Jumalallisen Hengen sätein Sinä, marttyyri, rikastutit mielesi huoneen ja täytit sydämesi puhtauden 
ja armon mirhavoitein. 

Aino  Herra,  jota  on  oikein  veisuin  ylistää  pyhissä,  antoi  Sinulle,  marttyyri  Lusia,  kunnian  ja 
kaunisti Sinut valkeuden seppeleellä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, Herran Äiti,  suo  palvelijoittesi  pukeutua  sanomattoman kauneuden pukuun,  kun me 
kannamme Sinulle sulotuoksuista suitsutusta. 

Katabasia 

Minä näen oudon ja ihmeellisen salaisuuden: / Näen luolan taivaana, / Neitseen kerubiistuimena, / 
seimen  semmoisena  paikkana,  jossa  makaa  /  sijoittumaton  Kristus  Jumala,  //  jota  me  veisaten 
ylistämme. 

Eksapostilario, 3.säv. 

Jumala,  joka  on  kaunistanut  taivaan  tähdillä,  /  kaunisti  Sinut,  Lusia,  jumalallisten  hyveitten 
paljoudella. / Sen tähden Sinä säteilet iäti // kirkastaen koko luomakunnan esirukouksillasi. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Ihmispalvelijoittesi  sukukunta  lankeaa Sinun eteesi,  / pyhä Jumalansynnyttäjä Neitsyt,  /  ja pyytää 
Sinua ojentamaan kätesi Poikasi ja Jumalasi puoleen // Lusian esirukousten tähden. 

Kiitosstikiirat, 1.säv.
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Sinun  sydämesi,  puhdas  marttyyri  Lusia,  /  luotti  lujasti  Vapahtajan  lupauksiin  jumalallisen 
rakkauden  haavoittamana/  ja  kaikkinaiset  hyveet  osoittivat  sielusi  kaikkinaisten  armolahjojen 
kaunistamaksi // paratiisin kirkkaudessa. (Kahdesti) 

Urheasti Sinä, puhdas, jumalallinen marttyyri Lusia, / kävit ankaraan ja jumalalliseen taistoon ristin 
armon  ja  voiman vahvistamana.  / Sen palkaksi on  sielusi  kaunistettu  // paratiisin kuihtumattomin 
voitonmerkein. (Kahdesti) 

Iloiten Sinä,  puhdas  ja  viaton,  /  astuit  kilpakentälle  haluten  taistella  ja  vuodattaa  veresi  /  haluten 
esikuvanasi  Lunastajan  kärsimykset  seurata  Hänen  jälkiänsä,  //  joka  poisti  koko  sukukuntamme 
syyllisyyden. 

Viljeltyäsi  sydäntäsi  tuskissa  /  Sinä  tarjosit  sen  Yljällesi  ja  Luojallesi  ihanana,  /  ja  siementen  ja 
kasvun  antajana  Hän  soi  Sinulle  moninkertaisen  sadon  //  ottaen  Sinut  taivaan  jumalalliselle 
puimatantereelle. 

Kunnia... 4.säv. 

Te marttyyrien jumalalliset kuorot, / jotka säteilette taivaissa illattomassa valkeudessa, / karkeloikaa 
tänään,  sillä  nuori  neitsyt,  /  puhdas Lusia  on  astunut Herran  eteen  /  ja  huutaa  kunnian  seppeleen 
kirkastamana Hänelle:  /  Iankaikkinen  kunnia  ja  valta Sinulle,  /  joka vahvistit minut  peseytymään 
veressäni.  /  Tulkaa  kokoon,  te  uskovaisten  sydämet,  ja  veisatkaa  Kuninkaalle:  /  Kunnia  Sinulle, 
ainoalle Jumalalle, // joka teit pyhän vahvaksi ja lahjoitit meille suuren armon. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi  siunattu Jumalansynnyttäjä,  / varjele palvelijasi kaikkinaisista vaaroista,  / että me ylistäisimme 
Sinua, // meidän sielujemme toivoa! 

Suuri ylistysveisu, ja päätös. 

Pyhän  Lusian  muistoa  vietetään,  paitsi  joulukuun  13:ntena,  myös  syyskuun  17:ntenä  sekä 
heinäkuun 4:ntenä ja 6:ntena. 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 15.12.2008


