
Heinäkuun 24. 
Pyhän suurmarttyyri Kristinan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Herra, totisen vanhurskauden Aurinko, kirkasti Sinun puhtaan mielesi jumalallisella tiedolla | ja 
pelasti Sinut, Jumalan autuuttama marttyyri Kristina, | tietämättömyyden syvästä pimeydestä. | Sen  
tähden Sinä murskasit pahuuden jumalankuvat || ja kuvasit kärsivällisenä Kristuksen kärsimyksiä. 

Maineikas Kristina, | Sinä kestit lihan tuskat ja siirryit iloiten tuskattomaan nautintoon. | Sinne nyt  
päästyäsi ihanana kuin valittu Kristus Kuninkaan morsian, | muista meitä, jotka vietämme uskolla 
muistojuhlaasi, || että saisimme armon ja pelastuksen hirveyksistä. 

Sinä, marttyyri Kristina, | kannoit morsiamen tavoin koristeinasi lihan haavoja | ja pukeuduit 
kirkkaasti veresi värjäämään purppuraan. | Jumalallisen kirkkauden kaunistaman Sinä nyt seisot 
Ylkäsi Kristuksen edessä || nauttien aina iloiten jumaloitumisesta neitseitten ja marttyyrien kanssa. 

Kunnia... 2.säv. Anatolioksen runo. 

Voittamaton, ylistettävä marttyyri Kristina, | Sinä toit Yljällesi Kristukselle oman veresi kuin mirha-
astian, | ja sait palkinnoksesi Häneltä kuihtumattoman seppeleen. | Niin Sinä nostit elävänä ylös 
myrkkykäärmeitten pureman tappaman kutsumalla avuksi Pyhää Henkeä. | Sen tähden ihmisiä 
rakastava Jeesus, meidän sielujemme Vapahtaja, || soikin Sinulle taivaan kammiot. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Jumalan Äiti, pelasta Sinun palvelijasi vaaroista, | sillä Sinun puoleesi Jumalan jälkeen me kaikki  
käännymme, || oi kukistamaton muuri ja pelastaja. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Sinä, oi puhdas, kärsit monia tuskia, | kun Poikasi ja Jumalasi ristiinnaulittiin, | Sinä huokasit 
kyynelehtien ja valitit: | Voi! Suloinen lapseni, kuinka kärsit epäoikeudenmukaisesti, kun haluat 
lunastaa Aadamista syntyneet? | Sen tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, me uskolla pyydämme Sinua: ||  
Tee Hänet meille armolliseksi!

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 2.säv. Georgioksen runo. 

Sinä osoitit totisesti Kristuksen nimen kantajalle sopivaa toimintaa neitseellisessä puhtaudessasi |  
Kristukselle kihlattuna Isän suopeudesta ja Hengen avulla. | Kovissa marttyyritaistoissa Sinä säteilit 
aurinkoa kirkkaammin. | Niin Sinut tarjottiin puhtaana ja viattomana uhrina taivaallisessa pöydässä |  
ja Sinä iloitset iankaikkisesti neitseitten ja marttyyrien kuorojen kanssa. | Oi Kristina, rukoile  
heidän kanssansa, || että Sinua kunnioittaville annettaisiin rauha ja suuri armo.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Iloitse, Sinä jumalallisessa Hengessä näkevän kerran näkemä suljettu portti, | jonka läpi vain 
kaikkien alkusyy on kulkenut! | Iloitse, Sinä suuri sanoma ja outo ihme! | Iloitse, Sinä kultainen  
manna-astia! | Iloitse, Sinä kaikkien kristittyjen ainoa suoja ja puolustus, || Sinä palvelijaisi vahva 
turvapaikka!
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Oi puhdas, kun näit kohdussasi viljelemättä kantamasi kypsän rypäleen puulla riippumassa, | Sinä 
valitit ja huusit: | Lapseni, vuodata rypälemehua, | että himojen kaikkinainen juopumus loppuisi, oi  
Hyväntekijä, || joka osoitat laupeutesi minun, Synnyttäjäsi, kautta!

Tropari, 4.säv. 

Sinun karitsasi Kristina huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: | Sinua, Ylkäni, minä rakastan ja 
Sinua etsien kärsin. | Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, | Sinun kuolemaasi kastettu, Sinun kanssasi  
haudattu. | Sinun tähtesi minä kärsin | hallitakseni kanssasi, | Sinun edestäsi kuolen | elääkseni 
kanssasi. | Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, | joka on rakkaudella uhrautunut Sinulle. || - 
Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Veisuin ylistän Kristuksen nimeä kantavaa neitsyttä. Josef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

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

Troparit 

Iloitse, Kristina, Sinä meidän Vapahtajamme Kristuksen maineikas taistelija ja marttyyri, joka jätit 
isiesi koko eksytyksen ja jumalattomuuden! 

Nähdessämme taistelijaneidon jaloissa ratkenneen vihollisen makaamassa, ylistäkäämme kaikki 
Vapahtajaa, joka osoitti hänet voittajaksi. 

Halaten puhtaasti nähdä Ylkäsi puhtaan, ihanan kauneuden Sinä, taistelija, kaunistit itsesi loistavasti  
jumalallisissa taistoissa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Äiti, Sinussa sikisi Sinusta ottamaansa lihaan selittämättömästi yhdistyen Isän Sana, jota 
rakastava Kristina sai marttyyriuden kunnian. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, kunniakas, kiinnitit silmäsi ja mielesi taivaaseen ja sait tuntea Luojan luotujen kautta.
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Sinulla, puhdas, oli katoamattomana rikkautena usko Herraan. Sen tähden Sinä jätit epäjumalien 
köyhyyden. 

Sinä, marttyyri, veisasit Kristukselle, Luojalle, kiitosvirren hirveästi kärsien puuhun sidottuna ja 
silvottuna. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Valtiatar, joka synnytit Kristuksen, pysäytä minun ajatusteni kuohunta ja tee loppu 
sieluni koko haluttomuudesta. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Rakkaudella Sinä, puhdas, kannoit Yljällesi Kristukselle oman veresi kuin mirha-astian. | Sinä 
ylistettävä sait Häneltä palkinnoksi kuihtumattoman seppeleen ja parannusten armon | ja hävität  
kaikki pahojen henkien joukot || Hengen voimalla. 

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.

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 

Sinä, Kristuksen nimeä kantava marttyyri, nautit kidutuksista iloiten Ylkäsi jumalallisesta 
näkemisestä ja katseesi kiinnitettynä Hänen kauneuteensa. 

Oi Kristina, sietämättä rakkauttasi Kristukseen hirveä ja jumalaton isäsi uhkasi Sinua kaikkinaisin 
kidutuksin. 

Sinä, marttyyri, huusit: Sinun rakkautesi haavoittamana minä seuraan Sinua. Osoita minut 
kärsimyksissä voittoisaksi. 
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Kaunistavien taistojesi kirkkautta loistavat kasvosi säteilivät jumalallisen kunnian ihanuutta ja 
riemua.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä ainainen Neitsyt ja Äiti, kunniakas profeetta Jesaja kutsui Sinua 
muinoin sauvaksi, joka kannat kukkanasi Herraa. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Taivaalliset enkelit toivat enkelten ruokaa Sinulle, marttyyri, joka olit ruumiissa tullut enkelin 
kaltaiseksi. 

Sinä, Kristina, et kieltänyt elämän kalliota. Sen tähden viholliset sitoivat Sinut kiveen ja heittivät 
veteen. 

Lentäen kyyhkyn lailla Sinä kohosit korkeuteen jumalallisen Hengen siivillä ja pääsit lepoon 
Luojan tykö. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, joka synnytit synnittömän elämään, tee eläväksi minut, joka olen synnin kuolettama. 

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." 

Troparit 

Suloisen Rakastajan kauneus tenhosi sydämesi, oi taistelija, ja juosten Hänen kärsimystensä 
tuoksun perässä Sinä huusit: Oi kaiken Kuningas, minä palan Sinun kaipauksestasi ja käyn Sinun 
rakkautesi tähden teuraaksi. 

Kun isäsi näki, että Sinä, marttyyri, rakastit taivaallista Isää, hän osoitti raakalaista mielenlaatua ja 
alisti Sinut moninaisiin rangaistuksiin, sillä tuo jumalaton ei välittänyt oman luontonsa rajoista. 

Oi Kristuksen nimeä kantava puhdas marttyyri, Sinä pyhien enkeleitten seuralainen, Sinä kukoistit 
marttyyrilaaksoissa liljan tavoin, kuin tuoksuva ruusu Sinä vuodatit armon mirhaa ja levitit hyvää 
tuoksua uskovaisten sydämiin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Jumalaa julistavat profeetat käsittivät Sinun salaisuutesi syvyyden, oi Neitsyt, he ennustivat 
profeetallisesti jumalallisen Hengen valistamina, että Sinusta tulee kaikkien Herran totinen Äiti. 
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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." 

Kontakki, 4.säv. 

Sinä olit valonkirkas, kultasiipinen kyyhky, puhdas Kristina, | ja pääsit lepoon taivasten korkeuteen. | 
Sen tähden me vietämme kunniakasta juhlaasi uskolla kumartaen jäännöstesi astiaa, | josta kaikille 
totisesti kumpuaa || sielun ja ruumiin jumalallista parannusta. 

Synaksario 

Saman kuun 24. päivä muistelemme pyhää suurmarttyyri Kristinaa. 

Säkeitä 

Marttyyriveri yhdisti Kristus Ylkään viattoman morsiamen Kristinan.

Kahdentenakymmenentenäneljäntenä Kristina lävistettiin terävin kepein. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit Kapitonin, Hymenaioksen ja Hermogeneksen. 

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 

Kohisevassa tulessa Sinä huusit sydämesi vilvoittaneelle kaikkien hyväntekijälle veisun: Kiitetty 
olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Halaten vain päästä Jumalan tykö Sinä, neitsyt, et kieltänyt Kristusta jäsentesi palaessa, vaan 
veisasit: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Oi neitsytmarttyyri, verisateellasi Sinä kuivatit epäjumalien hulluuden virrat ja vuodatat nyt 
parannusten meren, joka tekee lopun himojen paahteesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, Neitsyt, tapahtui jumalallinen sikiäminen yli luonnon lakien ja Sinä synnytit Jumalan 
huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 
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8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä  
kaikkina aikoina."

Troparit 

Sinä, marttyyri, purjehdit Jumalan ohjaamana vahingotta halki koettelemusten ja rangaistusten 
meren hukuttaen taistojesi syvyyteen käärmeen. Niin Sinä saavutit paratiisin aallottoman sataman 
huutaen: Papit, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Elävöittävillä taistoillasi Sinä, Kristina, kuoletit hirveän käärmeen ja rukousveisuillasi nukutit 
kesyttömät pedot. Sinä säilyit turvassa niiden vahingolta veisaten Luojalle: Nuorukaiset, kiittäkää 
Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Voittoisa marttyyri, elävällä sanalla Sinä, Kristina, nostit ylös myrkkykäärmeitten pureman 
surmaaman, sillä kuoleman jumalallisella hautauksellaan maahan polkenut Kristus kuulee Sinun 
rukouksesi, ja Hänelle Sinä lakkaamatta huudat: Papit, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, ihmiset, 
ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi ainainen Neitsyt, Sinä uskovaisten väkevä apu, pelasta minut kavalan lohikäärmeen eksytyksestä, 
sillä hirveästi se taistelee minua vastaan pyrkien nöyryyttämään minut. Sinä olet Sinuun uskaltavien 
eksymätön ohjaaja, kun me lakkaamatta huudamme: Ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää 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 paljon taistellut marttyyri Kristina, kaunistettuna ja säteillen marttyyriasussa Sinä pääsit 
näkemään Ylkäsi. 

Ihana oli kauneutesi, ja siihen mielistyneenä kauneudessaan kaikkea muuta ihanampi Kristus soi 
Sinulle taivaalliset kammiot. 

Sinut, oi kunniakas, liitettiin ruumiittomien kuoroihin ja liitettiin taistelijain juhlajoukkoon, ja nyt 
Sinä rukoilet Laupiasta meidän puolestamme. 
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Sinun muistosi, oi Kristina, osoittautui aurinkoa kirkkaammaksi valistaessaan Hengen armolahjojen 
säteillä Sinua kunnioittavat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi hyvyyttä rakastava Neitsyt, tee hyväksi syntien pahentama sieluni, ja pelasta esirukouksillasi  
minut iankaikkisesta tulesta.

Irmossi 

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

Eksapostilario, 2.säv. 

Velvollisuutemme mukaisesti me kunnioitamme Sinua, Kristina, | joka olit Herran kelvollinen ja 
kallis astia, | sillä Sinä olet totisesti marttyyrien kerskaus ja neitseitten kunnia || ja Jumalan edessä 
Sinä osoittauduit pienokaisten uupumattomaksi parantajaksi. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Ruumiittomien joukot ylistävät Sinun Poikaasi, | sillä yksin Sinä olet täyttänyt maan päälliset ilolla. | 
Sen tähden me uskovaiset kunnioitamme sinua, nuhteetonta, ja ylistämme veisuin, | sillä Sinä koitit 
aamuruskona tavoin pimeydessä oleville || ja Sinusta koitti päivän valkeus. 

Kiitosstikiirat, 4.säv. Byzantioksen runo. 

Ihmisiä rakastava Kristus, | me ylistämme Sinun suurta laupeuttasi ja hyvyyttäsi, | jota olet meille 
osoittanut, | sillä naisetkin kukistivat epäjumalain hulluuden eksytyksen Sinun ristisi voimalla. | He  
eivät säikkyneet hirmuvaltiasta, | he polkivat maahan kavalan, he kykenivät seuraamaan Sinua, | he 
kiiruhtivat Sinun voiteittesi tuoksun perässä || ja nyt he rukoilevat meidän sielujemme puolesta. 

Jättäen isänsä rikkauden ja vilpittömästi rakastaen Kristusta | marttyyri saavutti kunnian ja  
taivaallisen rikkauden. | Armon varusteitten suojassa ja ristin aseella hän polki maahan 
hirmuvaltiaan. | Sen tähden enkelit sanoivat taistoja ihmetellen: | Vihollinen on kaatunut naisen  
voittamana, | marttyyri on osoittautunut seppeleen kantajaksi | ja Kristus hallitsee iankaikkisesti 
Jumalana, || Hän joka antaa maailmalle suuren armon. 

Kristus, Sinun ristisi voima teki ihmeitä, | sillä marttyyri Kristina kävi taistokilvan. | Heittäen pois  
luonnon heikkouden hän asettui urheasti hirmuvaltiaita vastaan. || Sen tähden hän voittopalkinnon 
saatuaan rukoilee nyt meidän sielujemme puolesta. 

Käsissään risti väkevänä aseen ja usko haarniskanaan, | toivo kilpenään ja rakkaus jousenaan |  
marttyyri Kristina voitti miehuullisesti hirmuvaltiaitten rangaistukset | ja kukisti jumalisesti pahojen 
henkien juonet. | Pää katkaistuna hän nyt karkeloi Kristuksessa || ja rukoilee lakkaamatta meidän  
sielujemme puolesta.
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Kunnia... 5.säv. 

Neitseellisen kauneutesi tenhoamana | kunnian Kuningas Kristus liitti Sinut viattomana morsiamena 
tahrattomaan yhteyteensä. | Omasta tahdostaan Hän antoi Sinun kauneudellesi voiman vihollisia 
vastaan ja osoitti Sinut voittamattomaksi. | Ja kun olit kärsivällisesti kestänyt katkerat kidutukset ja 
hirveät tuskat, | Hän kruunasi Sinut kaksinkertaisella seppeleellä | ja pani Sinut oikealle puolelleen  
ihanana kuningattarena. | Oi Sinä Kristuksen nimeä kantava neitsytmarttyyri, || rukoile, että Hän 
antaisi ylistystäsi veisaaville pelastuksen, elämän ja suuren armon.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 5.säv.

Me uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | ja kelvollisesti 
kunnioitamme Sinua, horjumatonta kaupunkia, | sortumatonta muuria, | vahvaa puolustusta || ja 
meidän sielujemme turvaa. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 5.säv. 

Haluten kaikkien pelastuvan Sinä, synnitön Kristukseni, | suostuit antamaan lunnashinnaksemme 
ylen kalliin ja puhtaan veresi. | Nähdessään Sinut naulittuna Sinun äitisi raastoi valittaen poskiansa 
lausuen: | Lapseni, Sinä viaton Karitsa, | joka haluat pelastaa kalliilla verelläsi maailman, | kuinka 
Sinä lasket silmistäni? | Vapahtaja, laskematon Aurinko, || Sinä annat kaikille valistuksen, rauhan ja  
suuren armon.

Virrelmästikiirat oktoehoksesta. 

Kunnia... 1.säv. Kyprianoksen runo. 

Maineikas, kunniakas Kristiina, | rakastaen Kristusta ja jättäen maailman | Sinä tulet luetuksi 
ylhäisiin joukkoihin || ja nyt Sinä anot meille suurta armoa. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi kaikkein pyhin Neitsyt, | joka otat vastaan syntisten rukoukset | etkä ylenkatso ahdistettujen 
huokausta, | rukoile puhtaasta kohdustasi syntynyttä, || että Hän pelastaisi meidät. (Parakletike) 

Tai vaihtoehtoisesti 

Oi kaikkein pyhin Neitsyt! | Ota vastaan syntisten rukoukset, | älä ylenkatso ahdistettujen  
huokauksia || vaan rukoile turmeluksetta Sinusta syntynyttä pelastamaan meidät. (Juhlaminea) 

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! 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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