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Pyhien marttyyrien Krysantoksen ja 

Daria Ateenalaisen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Saatuasi  Jumalan  tuntemisen  valistuksen  /  Sinun  sydämesi  silmät  kirkastuivat  /  ja  Sinä,  viisas  ja 
maineikas Krysantos, / jätit ymmärtäväisesti eksytyksen pimeyden. / Sinä tunnustit Kristuksen lihan 
ottaneeksi  kaikkien  Herraksi.  //  Sen  tähden  Sinä  osoittauduit  Hengen  vahvistamana  olevasi 
kidutusten yläpuolella. 

Vihollisen  juonia  ja  hekuman  houkutuksia Sinä pidit  hämähäkin  seitteinä,  /  ja  kestettyäsi  pimeän 
vankilan  / Sinä valistuit  jumalallisella kirkkaudella.  / Sinä  tulit  täyteen  hengellistä  hyvää  tuoksua 
seisten  saastan  keskellä  /  ja  erinomaisena  morsiamen  pukijana  Sinä  johdatit  Kristuksen  tykö 
viattoman morsiamen, // joka kiiruhti seuraamaan esimerkkiäsi. 

Maineikas Daria, / Sinä Hengen jumalallinen astia, / taistelijoitten kaunistus ja neitseitten koristus, / 
Luojan suloinen  rakkaus haavoitti Sinut  /  ja Sinä hylkäsit  tyystin  Jumalan kieltävän eksytyksen.  / 
Sinä  astuit  jumalalliseen  häähuoneeseen  Kristuksen  morsiamena  //  ruumiin  monien  kidutusten 
kautta. 

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

Minä makaan välinpitämättömyyden vuoteessa, / olen viettänyt elämäni kevytmielisesti  ja pelkään 
nyt  lopun hetkeä,  / ettei kavala käärme raatelisi  leijonan tavoin armottomasti kurjan sieluni.  / Sen 
tähden  minä  kiiruhdan  ennen  loppua  tykösi,  oi  nuhteeton  Jumalansynnyttäjä:  //  Herätä  minut 
katumukseen. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  puhdas  Valtiatar  näki  kuolleena  Kristuksen  ja  itki  Herranaan  Häntä,  /  joka  oli  kuolettanut 
kavalan,  /  hän  ylisti  veisuin  synnyttämäänsä.  /  Ihmetellen Hänen  pitkämielisyyttään  hän  huusi:  / 
Rakas  lapseni,  älä  unohda  palvelijatartasi.  /  Älä  viivy,  oi  ihmisiä  rakastava,  //  Sinä  minun 
halajamiseni! 

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi,  oi  Herra,  /  ovat  kärsimyksissään  saaneet  Sinulta,  meidän  Jumalaltamme, 
kuihtumattoman  voittoseppeleen,  /  sillä  omistaen  Sinun  antamasi  voiman  /  he  voittivat  julmat 
vaivaajat  ja  kukistivat  pahojen  henkien  voimattoman  röyhkeyden.  //  Heidän  rukouksiensa  tähden 
pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaiset kanonit ja pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Minä kunnioitan Sinua, marttyyrien 
kullanhohtoista kukkaa. Josef. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

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

Ylistettävä  marttyyri,  kaunistuksenasi  kultaakin  säteilevämpi  seppele  ja  säteillen  marttyyriuden 
ihanuutta Sinä seisot nyt Herran edessä ja rukoilet meidän, Sinua kunnioittavien, puolesta. 

Marttyyri Krysantos, Luojan suloisen rakkauden haavoittamana Sinä ylenkatsoit elämän ihanuudet 
ja pyrit auliisti koko sydämestäsi kohti rakastamaasi. 

Marttyyri  Krysantos,  uskon  kilpenäsi  Sinä  kukistit  juonikkaan,  joka  hyökkäsi  kimppuusi 
hekumallisen naisen kuvassa, ja Sinä säilyit puhtauden kalliina astiana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän,  joka  on  jumaluutensa  luonnossa  lähestymätön,  otti  lihan Sinusta,  oi Neitsyt,  ja  tuli  minulle 
lähestyttäväksi. Häntä rakastava Daria osallistui kärsivällisenä taistoon ja astui morsiamena Hänen 
eteensä. 

3. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Sinä,  Krysantos,  osoittauduit  kidutusten  tulessa  koetelluksi  kullaksi,  joka  kantaa  kärsimysten 
kuninkaallista leimaa. 

Sinä,  Krysantos,  jätit  kaunopuhujien  puuhat  ja  antauduit  Sinulle  loistavan  viisauden  antaneen 
opetuslasten saaliiksi. 

Sinä,  viisas,  seurasit  rakastajaasi  ja  ylkääsi  Kristusta  jättäen  puhtaan  uskon  tähden  lihallisen 
rakkauden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas  Neitsyt,  Sinun  kohdustasi  lihassa  syntynyt  Jeesus  kihlasi  omaksi  puhtaaksi 
morsiamekseen marttyyri Darian. 

Katismatropari, 3.säv. 

Autuas  marttyyri  Krysantos,  /  Sinä  halasit  ihaninta  kauneutta  /  ja  jätit  näkyvän  kauneuden,  / 
kultasanoillasi  Sinä  johdatit  Kristuksen  tykö  kunniakkaan  Darian,  /  joka  kesti  kilvan  ja  saattoi 
hirmuvaltiaat  häpeään.  /  Muista  hänen  kanssansa  kaikkia  meitä,  //  jotka  uskolla  vietämme 
muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 3.säv. 

Oi  Neitsyt,  Sinusta,  viljelemättömästä  viinipuusta,  /  kasvoi  ihana  rypäle,  josta  meille  vuotaa 
pelastuksen viiniä. / Se ilahduttaa kaikkien sielun ja ruumiin. / Sen tähden ylistäen Sinua autuaaksi 
hyvyyksien alkusyynä me aina huudamme Sinulle enkelin kanssa: // Iloitse, armoitettu.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Oi armollinen Kristus, / vapaaehtoisesti Sinä kärsit häpeällisen ristinkuoleman, /  jonka nähdessään 
Sinun  synnyttäjäsi  kärsi,  /  ja  sisimpänsä  tuskaisena  hän  valitti  äidillisesti.  /  Hänen  rukoustensa 
tähden armahda suuressa laupeudessasi ja pelasta maailma, // Sinä joka otat pois sen synnin. 

4. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Puhtaassa sydämessäsi säteilevä Hengen salamoiva kirkkaus teki Sinut, marttyyri, valon täyttämäksi 
ja auliisti Sinä huusit: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Luoja puki Sinut, marttyyri, korkeudesta jumalallisen armon kutomaan katoamattomaan vaatteeseen 
ja seppelöi Sinut voittajana, sillä Sinä säilytit ruumiisi nuhteettomana. 

Urhein  sydämin  Sinä  karistit  pois  ruumiin  hekumat  nauttien  verrattomasta,  jumalallisesta 
kauneudesta, ja iloiten Sinä astuit marttyyriutesi kilpakentälle. 

Sinä,  taistelija,  jumaloiduit  jumaloittavan  yhdistymisen  kautta  ja  pääsit  iloiten  asumaan  taivaan 
kammioihin luomakunnan Herran nuhteettomana morsiamena. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Käsittämätön  tuli  lihaksi  Sinusta,  puhdas,  säilyttäen  Sinut  synnytyksen  jälkeenkin  neitseenä,  niin 
kuin ennen synnytystä, ja Hän otti marttyyri Darian morsiamekseen. 

5. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Ylentäen mielesi  aineellisen  yläpuolelle  Sinä,  autuas  taistelija,  teit  kahlittunakin  lopun  vihollisen 
pahuudesta. 

Puhtauden rakastajana Sinä, pyhitetty ja kunniakas, suuntasit neitseen tulisen rakkauden Herraan. 

Nähdessäsi  hirmuvaltiaan  revittynä  ja  jalkoihin poljettuna Sinä, autuas,  ylistit  riemuitsevin mielin 
Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  kuka  kykenisi  tulkitsemaan  salaisuutesi?  Sillä  Sinä  synnytit  ymmärryksen  ja  järjen 
ylittäen luonnoltaan kaksinkertaisen Jumalan ja Sanan. 

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

Troparit 

Pimeään  huoneeseen  vangittunakin  Sinä,  autuas  Krysantos,  ylistit  veisuin  kaikkien  Herraa  ja 
taivaasta Sinut ympäröivä valkeus kirkasti Sinut. 

Saatuaan  Sinut, marttyyri  Krysantos,  ikään  kuin  puhtaan marttyyriuden  kirkastamaksi  kultaiseksi 
tähdeksi Rooma kantaa kaunistuksinaan taistojasi ja jumalallisia ihmeitäsi. 

Osoittauduttuasi  ruumiin  kaikkinaisten  tuskien  kautta  ihanaksi,  kauniiksi  ja  taidokkaaksi  Sinä, 
neitsytmarttyyri Dareia, tuli ihanan Sanan morsiameksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neitsyt synnytti Sinut, ikiaikaisen Sanan, uutena lapsukaisena, ja Sinua rakastavat neidot seurasivat 
morsiussaatossa Sinua, kaikkien Kuningasta. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 19:ntenä päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Krysantosta ja Dareiaa. 

Säkeitä 

Krysantos ja Daria elävät taivaassa, vaikka kuolivatkin paiskattuina elävinä kuoppaan. 
Yhdeksäntenätoista kaivettiin maahan aviopuolisot. 

Samana päivänä pyhä Klaudios, Tribuuni, kuoli mereen viskattuna. 

Säkeitä 

Eksyttäjät paiskasivat mereen eksytyksen meren välttäneen Klaudioksen. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Hilarian, hänen puolisonsa. 

Säkeitä 

Pää miekan katkaisemana Hilaria saa iloisena katsella Jumalan kasvoja. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit Iasonin ja Mauroksen, heidän poikansa. 

Säkeitä 

Veljensä kanssa veljellisen yksimielisen Iasonin pää katkaistiin veli Mauroksen kanssa. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Pankarioksen muisto. 

Säkeitä
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Pankharioksella oli rikkautenaan kaikkinainen armo, ja Jumalan armo valmisti hänet mestaukseen. 

Samana päivänä pyhät Diodoros Pappi ja Marianos Diakoni kuolivat luonaan suljettuina. 

Säkeitä 

Luolahan on kuin alttari, kun siellä on Kristuksen uhripappi ja hänen leeviläisensä. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, 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 

Sinä,  Jumalan  valitsema marttyyri,  tuli  marttyyrien  kullanhohtoiseksi  kukaksi,  sillä  Sinä  johdatit 
Kristuksen  tykö  taistelijoitten  paljouden  jumalallisilla  sanoillasi  ja  ihmeilläsi.  Nyt  me  ylistämme 
uskolla Sinua autuaaksi heidän kanssansa. 

Kun Sinut,  kunniakas,  paiskattiin  lokaan,  Jeesus  kirkasti  Sinut  jumalan  tuoksun  valkeudella,  sillä 
puhtain mielin Sinä viisaasti rakastit Häntä. 

Kristus  lähetti Sinulle  neitseytesi  vartijaksi  pedon,  joka karkotti  jumalattomien saastan, kun Sinä, 
maineikas, veisasit: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän,  joka  jumaluutensa  olemuksessa  on  kuvaamaton,  tuli  Sinun  helmoissasi,  oi  Neitsyt,  meidän 
laillamme lihassa kuvattavaksi. 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 

Vakain  mielin  Sinä,  autuas,  vastustit  turhia  aikovaa  ja  kestit  ruumiin  silpomisen.  Soihtujen 
polttamana Sinä, Krysantos, et palanut, vaan veisasit nuorukaisten kanssa: Kaikki  luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Kaunistuksenasi  Kristuksen  viisaus  Sinä,  viisas,  osoitit  hulluudeksi  viisaudettomien  pauhun  ja 
saatoit häpeään viettelevän mielen,  joka petti Eevan, kun jumalisesti vangitsit sen aseen ja johdatit 
hänet uskon kautta Jumalan valituksi morsiameksi. 

Yhtynein sieluin te vältitte lihan yhteyden, osoittauduitte Kaikkivaltiaan puhtaiksi aarteiksi ja teidät 
vietiin  taivaalliseen  temppeliin,  jossa  te,  taistelijat, huudatte Kristukselle: Kaikki  luodut, kiittäkää 
Herraa.
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Hillittyään  Jumalan  tahdosta  lihan  himot Krysantos  ja Daria  muuttivat  tuhkaksi  kidutusten  tulen 
Hengen virvoituksella ja saivat elämän seppeleen veisaten: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Löydettyään Sinut, puhdas ja viaton, ikään kuin ruusun elämän ohdakkeitten keskeltä Jumala asettui 
Sinun  puhtaaseen  kohtuusi  asumaan  ja  täytti  salaisella  tuoksulla  maailman,  joka  huutaa:  Kaikki 
luodut, veisuin ylistäkää 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 

Kun  Sinä,  marttyyri,  julistit  jumalallisia  pyhiä  sanoja,  Sinuun  liittyi  epäpyhästä  eksytyksestä 
pelastunut jumalallinen sotajoukko, ja heidät kannettiin miekan kautta viattomina uhreina Hänelle, 
joka tuli meidän tähtemme lampaan tavoin teuraaksi. 

Te,  taistelijat,  osoittauduitte  petojen  keskellä  ikään  kuin  karitsoiksi  julistaessanne  Hänen 
jumalallista  lihaksi  tulemistaan,  joka  tyhjensi  itsensä  verikuolemaan  asti. Tuskien  kautta  te  saitte 
periä jumalallisen, tuskattoman lopun. 

Rooman  kaupunki  kutsuu  tänään  kaikkia  kaupunkeja  ja  kyliä  viettämään  kirkasta  juhlaa  tarjoten 
juhlan aineettomaksi aiheeksi teidän jumalalliset taistonne ja kilvoituksenne, oi pyhät. 

Marttyyri  Krysantos  ja  Daria,  te  nousitte  äärettömään  kunniaan  ja  seisotte  nyt  seppelöityinä 
Kaikkivaltiaan Sanan edessä, rukoillen alati meidän puolestamme, jotka teitä autuaiksi ylistämme. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Mieli  ja  sydän  vapisevat  ajatellessaan  käsittämätöntä  synnytystäsi,  oi Neitsyt,  sillä  Sinä  synnytit 
Jumalan ja Sanan, joka Sinun kauttasi päästää kaikesta hädästä ne, jotka Sinua kunnioittavat. 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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