
Huhtikuun 15. 
Pyhän marttyyri Kreskeksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

ansoihin ja hirveään taistoon urheasti lihaa säästämättä, | vaan mieluummin kuollen jumalallisen 
rakkauden tähden. || Sen tähden koko Kristuksen kirkko ylistää Sinua autuaaksi viettäen 
muistojuhlaasi. 

Raa'asti revittynä ja kyljet lävistettynä, | monien kidutusten näännyttämänä Sinä, taistelijoitten 
kaunistus ja kirkon ihanuus, | et kieltänyt Kristuksen kunnioitettavaa nimeä. | Sen tähden me 
kunnioitamme kiitoksin pyhää muistojuhlaasi || ja kumarramme jäännöksiäsi. 

Luojan rakkaudesta pyhästi palaen Sinä, autuas, viisas Kreskes, | seisoit tulen keskellä palamatta. | 
Sinä annoit autuaan henkesi Jumalan käsiin. | Sen tähden Sinä sait voiton seppeleen | ja rukoilet nyt 
syntien armahdusta meille, || jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme.

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

Sinä Jumalan turmelukseton, puhdas ja nuhteeton Äiti, | Sinä pyhyydessä vertaamaton, | älä hylkää 
minua, joka olet kaikkinaisen häpeällisen, rikollisen ja hirveän teon inhottava ja saastainen keksijä. | 
Älä laske minua tuhoutumaan, || vaan päästä minut himoistani ja pelasta minut kääntyneenä.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsyt, Äitisi, näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän tuskaisesti valittaen lausui: | Herra, 
miten monista lahjoistasi nauttineet maksavatkaan Sinulle! | Mutta minä rukoilen: | Älä jätä minua 
yksin maailmaan, || vaan kiiruhda nousemaan ylös ja nostamaan kanssasi esi-isätkin.

Loput tavan mukaisesti. 

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 

Päivän kanonit tavan mukaisesti, ja pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Kreskestä, ihmeitten 
lähdettä. Joosefin runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | Mooseksen 
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon." 

1



Troparit

Uskovaiset, ylistäkäämme tänään jumalisesti iloiten taistelijan ja marttyyrin muistoa, sillä pyhästi 
hän taisteli ja sai jumalallisen armon avulla voiton pimeyden ruhtinaasta. 

Sivuuttaen katoavaisen epävakaisuuden Sinä, paljon taistellut marttyyri, antauduit koko sielullasi 
kidutuksiin ja ruoskintaan, ja tultuasi voittajaksi Sinä seisot nyt seppelöitynä Jumalan edessä. 

Uskovaiset, viettäkäämme tänään Jumalassa viisaan Kreskeksen kilvoituksen ilopäivää ja 
kunnioittakaamme riemuiten hänen puhtaita taistojansa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suunnattomassa hyvyydessään Herra tuli Sinusta lihaksi ja luonnoltaan lähestymätön tuli meidän 
tähtemme näkyviin meidän kaltaisenamme. Rukoile, oi puhdas ja nuhteeton, jatkuvasti Häntä 
meidän puolestamme. 

3. veisu. Irmossi

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 

Troparit 

Ripustettuna sinä, kunniakas, kestit vakain mielin repimisen ja riisuit selvästi paksun turmeluksen. 

Jeesus vahvisti Sinua taistellessasi ja Sinä, kunniakas, kestit vakain mielin lihan tuskat. 

Kunniakas Kreskes, Kristuksen rakkauden totisesti haavoittamana Sinä taistelit kestävänä 
välittämättä ruumiin tuskista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kunnioittakaamme pyhin veisuin kaiken Valtiatarta, ainoaa naisten joukosta, joka on synnyttänyt 
selittämättömästi Jumalan. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni." 

Katismatropari, 4.säv. 

Jumalisen marttyyriuden kautta Sinä, kunniakas suurmarttyyri, | taistelija Kreskes, | osoittauduit 
iankaikkisten hyvyyksien perilliseksi, | ja kunnian kirkastama Sinä nyt seisot kaikkien Herran 
edessä. | Sen tähden me vietämme pyhää muistojuhlaasi anoen, | että saisimme Sinun esirukoustesi 
kautta || rikkomusten päästön.

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Me kelvottomat emme koskaan herkeä puhumasta voimastasi, oi Jumalansynnyttäjä, | sillä jollet 
Sinä esirukouksillasi puolustaisi, | niin kuka silloin päästäisi meidät näin suurista vaaroista? | Kuka 
olisi meidät tähän asti synnin orjuudesta vapaina säilyttänyt? | Emme erkane Sinusta, oi Valtiatar, | 
sillä Sinä aina pelastat palvelijasi || kaikista kauheista vaaroista.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Sinun Äitisi, oi kaikkeuden Kuningas, huusi: | En kestä nähdä ristille levitettynä Sinua, Poikaani ja 
Jumalaa, | jonka synnytin yliluonnollisesti. | Herra, minä tunnen, minä tunnen ihmisrakkautesi, | ja 
että kärsit ihmisten pelastuksen tähden, | mutta, Lapseni, en kestä äidin tuskia || nähdessäni Sinut 
ristillä.

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit 

Puulle nostettuna Sinä, voittoisa marttyyri, kestit urheasti kidutukset, sillä Sinä kuvasit Hänen 
jumalallista ja puhdasta kärsimystään, jonka kautta saavutit kärsimyksistä vapauden. 

Hirmuvaltiaitten edessä seisten Sinä, Kreskes, tunnustit Herran nimen vakain uskoin ja taistelit 
iloiten. Sen tähden me ylistämme Sinua hartaasti. 

Sinä, voittoisa, iäti muistettava marttyyri, seurasit Vapahtajan jälkiä ja kuvaten Hänen pelastavaisia 
kärsimyksiään kestit kidutuksia ja väkivaltaisen kuoleman. 

Urheudellasi Sinä, Jumalaa julistava autuas Kreskes, hämmästytit jumalankieltäjät ja ruumiisi 
kärsivällisyydellä saavutit voiton seppeleen ja iankaikkisen levon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oikein on ylistää autuaaksi puhdasta Valtiatarta, sillä hän synnytti yliluonnollisesti kaikkien 
luotujen Herran, joka tuli tekemään hyvää omalle luodulleen. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Täynnä Hengen elävöittävää vettä Sinä, Jumalan innoittama marttyyri, kuivatit pahuuden virrat. 

Saavutettuasi kuoleman kautta katoamattoman elämän Sinä, maineikas, vuodatat kuolemattomia 
lahjoja niille, jotka uskolla Sinua lähestyvät. 

Verivirtojesi pyhästi purppuroimana ja taistelun haavojen kaunistamana Sinä, marttyyri, 
osoittauduit tähden kaltaiseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, sillä Sinun kauttasi olemme 
päässeet turmeluksesta, ja me huudamme Sinulle: Iloitse, Sinä marttyyrien riemu!
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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 

Herrasi sai kunnian Sinun jäsenissäsi, oi Jumalan innoittama marttyyri Kreskes. Sen tähden Hän nyt 
on antanut Sinulle kunnian monissa ihmeissä ja tunnusteoissa. 

Herran rakkauden hiilten polttamana Sinä, voittoisa marttyyri, saavutit tulen kautta jumalallisen 
lopun ja poltit monijumalaisen eksytyksen jumalattomuuden. 

Sinun kuolemasi, oi autuaaksi ylistettävä Kreskes, oli kallis Herran silmissä, sillä tulen keskellä 
Sinä palamatta ylistit ja kunnioitit Jumalaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, veisuin me ylistämme Sinua Herran tulisena valtaistuimena, ihanana palatsina, 
lampunjalkana, häähuoneena ja Jumalaa kantavana pöytänä. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä." 

Synaksario 

Saman kuun 15. päivä muistelemme pyhää marttyyri Kreskestä Lykian Myrrasta. 

Säkeitä 

Ihmeellistä oli nähdä tulen keskellä Kreskes, joka piti liekkejä ihanana niittynä. 

Kreskes kuoli viidentenätoista leimuavassa tulessa. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä naismarttyyreja Basilissaa ja Anastasiaa. 

Säkeitä 

Jumalan Karitsan kaksi karistaa, Anastasia ja Basilissa, teurastettiin yhdessä. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Leonidesta, Ateenan piispaa. 

Säkeitä 

Ateenalle koitti äkillinen pimeys, kun sen aurinko Leonides laski. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja pappi Theodorosta ja Pausolypiosta.
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Säkeitä 

Miekka tuli totisesti murheen lopettavaksi lahjaksi Pausolypiokselle ja uhraaja Theodorokselle. 

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

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Kuvaten kolmea nuorukaista Sinä, kunniakas marttyyri, tuli tuleen heitetyksi Kristuksen tähden ja 
siellä Sinä, autuaaksi ylistettävä, sait autuaan lopun Jumalaa veisuin ylistäen. 

Sinä, marttyyri, seisoit keskellä sietämätöntä tulta säteillen totista uskoa koetellun kullan tavoin ja 
valistaen ne, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Maineikas, voittoisa Kreskes, tultakin kestävämpänä Sinä pysyit vakaan liekkeihin viskattunakin 
sammuttaen eksytyksen hiilet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton, osoittauduit kerubeita pyhemmäksi, kun Sinussa sikisi Isän Sana, ja Häntä veisuin 
ylistäen me huudamme: Siunattu olet Sinä naisten joukossa, nuhteeton Valtiatar! 

8. veisu. Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta  
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

Troparit 

Halaten nähdä Kristuksen Sinä pukeuduit hyveitten kirkkaaseen pukuun, joka oli korkeuksissa 
Sinulle kudottu. Nyt Sinä, autuas, seisot iloiten kuolemattoman Kuninkaan edessä ja huudat: Kaikki 
luodut, kiittäkää Herraa. 

Kärsivällisin mielin Sinä, kunniakas, kestit karvaan kuoleman ja tulit tulessa paistettuna ikään kuin 
paistetuksi makeaksi leiväksi kaikkien Kuninkaalle. Hänen edessään seisten Sinä nyt huudat 
riemuitsevin sieluin: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Minä pyydän, oi kunniakas, joka olet selvästi saanut Jumalalta armon päästää sairauksista ja aina 
karkottaa henkiä: Paranna syntien hyökkäyksissä sairastunut sieluni, että voisin huutaa: Kaikki 
luodut, kiittäkää Herraa. 

Monien haavojen kaunistamana Sinä, kunniakas pyhä, astuit sietämättömään tuleen, nousit siihen 
ikään kuin vaunuihin ja nousit halajamasi Jumalan tykö veisaten iloisena: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Oi ihmettä! Kuinka Sinä, Jumalan armoittama, synnytit ihmiseksi tulleen Jumalan? Kuinka Sinä, 
otettuasi vastaan sietämättömän tulen, säilyit palamatta? Sen tähden me ylistämme Sinua 
kiitosäänin ja huudamme: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Irmossi 

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan erillään 
olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Pyhin sanoin me ylistämme Sinua, Kristuksen marttyyri, aikakausien Kuninkaan mielen mukaisena, 
sillä Sinä kukistit miehuullisesti kadotuksen epäjumalat. 

Kuinka yliluonnollisia olivatkaan tuskasi! Kuinka kuuluja vaivasi! Kestäen ne Kristuksen tähden 
Sinä, marttyyri, tulit otolliseksi sanomattomaan kunniaan ja rukoilet nyt meidän puolestamme, jotka 
hartaasti ylistämme Sinua autuaaksi. 

Tänään Myrran kaupunki viettää loistavaa juhlaa laulaen uroteoistasi, vaaroista ja taistoista, jotka 
Sinä, marttyyri, kestit Kristuksen tähden urheasti taistellessasi. 

Kirkko tuntee Sinut, suurmarttyyri, päivänkirkkaaksi tähdeksi, joka valaiset maailmaa jumalallisin 
sätein. Sen tähden se viettää valoisaa muistoasi Sinua ylistäen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, valoa kantavasta kohdustasi meille koitti Valkeus, auringon ja kuun Luoja, Kristus 
Herra. Rukoile hartaasti, että Hän valistaisi meidän sielumme. 

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan erillään 
olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä, palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, 1. hetki, ja päätös. 
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