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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Viimeisinä  aikoina  esiin  tulleet  voittoisat  marttyyrit,  /  te  laskemattomat  tähdet  kirkon  puhtaalla 
taivaalla,  /  taistojenne kirkkaudella te olette valaisseet koko maailman /  ja hajottaneet eksytyksen 
pimeyden. / Nyt te, maineikkaat, olette siirtyneet iankaikkiseen valkeuteen. / Sen tähden vietämme 
uskoen  valoisan  ja  pyhän  taistelunne  juhlaa  //  saatuamme  teidät  hyvinä  puolustajina 
rikkaudeksemme. 

Väkivaltaisesti  teidät,  Kristuksen  marttyyrit,  /  ryöstettiin  vangeiksi  ja  teitä  kaikkia,  uskon 
jumalallisia  vartijoita,  /  pidettiin  vankilassa  pitkän  aikaa.  /  Kun  te  ette  halunneet  alistua 
huonomaineisen raivoisan pedon käskyihin / hän surmasi teidät miekalla, / ja nyt te, neljäkymmentä 
kaksi autuasta, // olette iloiten saaneet periä ylhäisen valtakunnan. 

Ylistäkäämme  kaikki  suureen  ääneen  Konstantinosta  ja  Vasiosta,  /  Kallistosta,  Teofilosta  ja 
Teodorosta  /  ja  koko  jumalallista  taistelijain  joukkoa,  /  sillä  he  kuolivat  mieluummin  kaikkien 
Elämän tähden riemuiten surmattuina. / Nyt he lepäävät elävän Jumalan kaupungissa ja rukoilevat 
meille tuomiopäivänä // syntien päästöä ja täydellistä lunastusta. 

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

Välinpitämättömyydessäni  ja  kevytmielisyydessäni  /  minä  kurja  päädyin  monien  rikkomusten 
syvyyksiin / ja olen nyt neuvottomuuden ja epätoivon vallassa. / Minä rukoilen ja anon Sinulta, oi 
puhdas,  /  tule  minulle  avuksi,  puhdistukseksi  ja  pelastukseksi  /  ja  anna  minulle  suopea  lohtu.  / 
Uskolla  lankean  eteesi  ja  huudan  Sinulle:  //  Pelasta  minut  tulemasta  tyystin  paholaisen  ilon 
aiheeksi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Älä  valita,  Äitini,  /  vaikka  näetkin  puulla  riippumassa  minut,  Poikasi  ja  Jumalan,  /  joka  olen 
ripustanut maan  vesiin  ja  luonut  koko  luomakunnan,  /  sillä minä  nousen  ylös  ja  saan  kunnian,  / 
voimallani minä murskaan tuonelan valtakunnan, / hävitän sen voiman, lunastan laupiaana kahlitut 
sen sorrosta // ja lahjoitan heille iankaikkisen valtakunnan. 

Jos muisto osuu lauantaiksi, lauletaan nämä stikiirat: 

Kunnia... 2.säv. Methodioksen runo 

Tänään  kirkko  viettää  salaista  juhlaa  /  pukeuduttuaan  uusien  taistelijoitten  vereen  /  ikään  kuin 
uuteen purppuraiseen pellavapukuun, / sillä kasvatettuaan heidät  jumalisuudessa / se kantoi heidät 
Kristukselle  viattomana  ja  otollisena  uhrina.  /  Sinä,  joka  osoitit  heidät  rikollisten  voittajiksi,  / 
seppelöit heidät ja annoit heille kunnian, // lähetä heidän esirukoustensa tähden meille suuri armo. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, / oi Jumalanäiti, // suojele minua (Sinun) kattosi alla! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv.
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Nähdessäsi  kaiken  Luojan  kärsivän  monia  häväistyksiä  ja  ristille  ylennettynä  /  Sinä,  puhdas, 
huokasit sanoen:  / Oi korkeasti veisattu Herra, minun Poikani  ja Jumalani,  / kuinka Sinä, Valtias, 
kärsit  lihassa  kunniattomuutta  halutessasi  antaa  luodullesi  kunnian?  /  Kunnia  Sinun  suurelle 
laupeudellesi ja alentumisellesi, // oi ihmisiä rakastava! 

Vir relmästikiiroina päivän stikiira ja marttyyristikiira, sitten: 

Kunnia... 6.säv., Sykeoteksen runo 

Tulkaa,  marttyyreja  rakastavat,  /  kunnioittakaamme  Jumalan  seppelöimää  uusin  marttyyrien 
joukkuetta, / Kristuksen tähden auliisti kuolleita pyhiä teuraita, / neljänkymmenen kahden valittua 
pyhää  joukkoa,  /  ja  viettäen  hengellisesti  pyhitettyä  muistojuhlaa  huutakaamme  heille:  / 
Murskatkaa  jumalattomien  barbaarien  röyhkeys  //  ja  pelastakaa  rukouksillanne  jumalinen  kansa 
kaikista vaaroista. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Suuria armolahjoja sait Sinä osaksesi,  / oi puhdas Neitsyt, kunniallinen Jumalansynnyttäjä,  /  sillä 
Sinä  synnytit  lihassa  yhden Kolminaisuudesta,  //  elämän  antajan Kristuksen,  meidän  sielujemme 
pelastukseksi! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun  ylen  viaton  näki  Sinut  ristiltä  riippumassa,  /  hän  huusi  äidillisesti  valittaen:  /  Poikani  ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, // kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen? 

Ehtoopalveluksen loppuosa tavan mukaisesti. 

Pyhien tropari, 5.säv. 

Taivasten voimat ihmettelivät suuresti pyhien marttyyrien urotekoja, / sillä taisteltuaan hyvin ristin 
voimalla kuolevaisessa ruumiissa ruumiitonta vihollista vastaan, / he saivat näkymättömästi voiton 
ja rukoilevat Herraa, // että Hän armahtaisi meidän sielujamme! 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanonit järjestyksessään. 

Pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän hyvin voittaneitten marttyyrien taistoja. Iosef. 

1. veisu. 6.säv. Irmossi 

"Kuljettuaan  jalan  meren  syvyyden  halki  /  niin  kuin  mannerta  /  ja  nähtyään  takaaajavan  faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu." 

Troparit
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Ilmestyttyänne Kristuksen  kirkon  korkeuteen  kirkkaitten  tähtien  tavoin  te,  kunniakkaat,  valistatte 
uskovaisten sielut karkottaen eksytyksen pimeyden. 

Urhein  mielin  te,  autuaat  marttyyrit,  kävitte  taisteluun  vihollista  vastaan,  kukistitte  sen  ja 
kuollessanne saavutitte yhdessä loppumattoman elämän. 

Kirkkaan ja kestävän taistelun ihanuuden kirkastamina teidät, marttyyrit, saatettiin lihassa surmatun 
Kristuksen tykö ja teidät luettiin marttyyrien kuoroihin. 

Te,  neljäkymmentä  kaksi  kunniakasta  Herran  marttyyria,  torjuitte  rikollisten  kymmentuhantisen 
joukon ja tulitte otollisiksi moniin hyvyyksiin taivaissa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylen  pyhä  Neitsyt,  Sinä  taistelijoitten  jumalallinen  kaunistus,  joka  synnytit  kauniin  Kristuksen, 
pyydä, että Hän kaunistaisi minun sieluni omalla kauneudellaan. 

3. veisu. Irmossi 

"Ei  kukaan  ole  niin  pyhä  /  kuin  Sinä,  Herra,  minun  Jumalani,  /  joka  olet  ylentänyt  uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Troparit 

Kärsivällismielinen,  suuri Teodoros, kilpakentän keskellä Sinä  julistit miehuullisesti  vapain äänin 
meidän tähtemme lihaksi tullutta pelastuksen Sanaa. 

Ylistettävä  marttyyri  Konstantinos,  taistellen  ymmärtäväisesti  uskolla  Sinä  kielsit  ruumiin  ja 
alistuen miekan leikattavaksi tulit karitsan tavoin teuraaksi. 

Erinomainen  Teofilos,  taistelun  aika  osoitti  Sinut  kaikille  Jumalan  uskolliseksi  ystäväksi,  joka 
irrotit ajatuksesi lihan vahingollisesta rakkaudesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Neljänkymmenen kahden pyhän taistelujoukko julisti selvästi Sinut Korkeimman totiseksi Äidiksi, 
kun Sinä välitykselläsi heitä vahvistit. 

Katismatropari, 4.säv. 

Miehuullisesti  varustautuneina  rikollisia  vastaan  /  ja  ymmärryksellänne  asettuen  jumalankieltäjiä 
vastaan  /  te  valitsitte  Kristus  Jumalan  varusteet.  /  Uskon  te  otitte  käteenne  miekan  tavoin,  / 
harteillenne kilveksi toivon / ja pukeutuneina rakkauden haarniskaan // saitte voiton vihollisista. 

Toinen katismatropari, 8.säv. 

Vihollisen  kahlitsemina  vankeina  ja  pitkiksi  ajoiksi  vankeuteen  suljettuina  /  te  pysyitte  uskon 
linnoittamina  järkkymättöminä.  /  Miekan  ruumiista  erottamina  teitä,  pyhiä,  yhdisti  selvästi 
jumalallinen  rakkaus.  /  Niin  te,  autuaat  taistelijat,  loistitte  maailmassa  valistaen  kaikki  Hengen
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armolla.  /  Rukoilkaa  Kristus  Jumalaa,  että  Hän  antaisi  rikkomusten  päästön  meille,  //  jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne. 

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Sinun  kohdussasi,  oi  Jumalan  Äiti,  /  sikisi  Sinua  polttamatta  Viisaus  ja  Sana,  /  Sinä  synnytit 
maailmaan  maailman  valtiaan  /  ja  kannoit  sylissäsi  kaiken  kantajaa,  kaiken  ravitsijaa  ja 
luomakunnan  Luojaa.  /  Sen  tähden  minä  rukoilen  Sinua,  oi  pyhä  Neitsyt,  /  että  pääsisin 
rikkomuksistani, kun joudun Luojani kasvojen eteen. / Oi puhdas Valtiatar  ja Neitsyt, anna silloin 
minulle apusi, // sillä Sinä, ylistettävä, voit tehdä sen, mitä haluat. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään  Karitsan,  Paimenen  ja  Lunastajan  ristillä,  /  emo  valitti  itkien  ja  huusi  katkerasti:  / 
Maailma  riemuitsee  saadessaan  lunastuksen,  /  mutta  sisimpäni  on  tulessa  nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi,  /  jonka  Sinä  kestät  suuren  armosi  tähden,  /  oi  pitkämielinen  Herra,  armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. / Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, // jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi! 

4. veisu. Irmossi 

"Kristus  on  minun  voimani,  /  Jumalani  ja  Herrani!  /    kohottaa  pyhä  seurakunta  jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 

Troparit 

Jumalallisen Hengen  voimalla  te marttyyrit  kukistitte  vihollisen  koko voimattoman  voiman,  sillä 
surmattuina te saitte periä iankaikkisen elämän. 

Vahvistettuaan  erinomaisesti  sielunsa  jumalallisin  opinnoin  Kallistos  astui  nuorekkaasti  iloiten 
miekan surmattavaksi ja sai periä taivaallisen. 

Autuaaksi ylistettävä Vasios, Sinä pystytit mielesi hengellisen perustuksen ihanasti tiedon kalliolle 
ja kukistit miehuullisesti karkottaen vihollisesi. 

Verenne vuodattaen te, autuaat, annoitte kirkkaasti henkenne Hänelle, joka hyvyytensä rikkaudessa 
vuodatti oman verensä ristillä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalalliset marttyyrit tunsivat Sinut, Neitsyt, puhtaaksi Äidiksi ja ylistäen Sinussa olevaa kunniaa 
saivat periä korkeuksissa kuolemattomat lahjat. 

5. veisu. Irmossi 

"Minä  rukoilen  Sinua,  oi  Hyvä:  /  Sytytä  jumalallisen  säteilysi  voimalla  rakkaus  meidän 
sieluissamme,  /  jotka  aamusta  varhain  tykösi  riennämme,  /  jotta  tulisimme  tuntemaan  Sinut,  / 
Jumalan Sanan, // syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit
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Herran autuaat taistelijat, te osoittauduitte salaisiksi  lampuiksi,  jotka valaisette jumalisten sielut  ja 
hajotatte tietämättömyyden pimeyden. 

Herran  marttyyrit,  jumalisesti  te  vältitte  hengellisten  leijonien  kidat  ja  tulitte  kaikkien  Herran 
makeaksi ruoaksi otollisina katoamattomaan nautintoon. 

Te  neljäkymmentä  kaksi  marttyyria,  rukoilkaa  meidän  puolestamme  Jumalaa,  että  meidät 
päästettäisiin kaikista rangaistuksista ja uhkaavista, äärettömistä ahdistuksista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  ohjaa mieleni  liikkeet  kohti  Jumalaa,  joka on  elämän  tie  ja  joka  tasoitti  taistelijoitten 
taivaisiin johtavat polut. 

6. veisu. Irmossi 

"Nähdessäni  tämän  maailman  merellä  riehuvan  kiusausten  myrskyn  /  minä  tyveneen  satamaasi 
kiiruhtaen  huudan  Sinulle:  /  Oi  ylen  armollinen  Herra,  //  johdata  minun  elämäni  ylös 
turmeluksesta." 

Troparit 

Ristin purjeella taistelijat purjehtivat halki  laittomuuden meren ja saavuttivat tyynet satamat tullen 
jumalisten ohjaajiksi. 

Ylistäkäämme  jumalisesti  Herran  marttyyreja,  Konstantinosta  ja  kuulua  Teodorosta,  Kallistosta, 
Vasiosta ja heidän kanssaan suurta Teofilosta ja heidän kumppaneitaan. 

Ikään  kuin  taistojen  salaisella  niityllä  kasvaneet  sulotuoksuiset  kukat  te  täytitte  koko  kirkon 
hengellisellä tuoksulla ja karkotitte eksytyksen löyhkän. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä  Neitsyt  synnytti  ilman  luonnon  lakeja  yliluonnollisesti  Sinut,  Kristus,  joka 
totisesti laillisesti olet seppelöinyt uskolla taistelleet marttyyrit. 

Jos muisto osuu lauantaiksi, lausumme tämän kontakin ja iikossin, muussa tapauksessa Triodionin 
mukaisen sävelmäjakson marttyyritroparin. 

Kontakki, 2.säv. 

Seppelöikäämme kaikki  ylistyskruunuin  ansion mukaisesti  uskon uusia  asemiehiä,  /  jotka  auliisti 
taistelivat  Kristuksen  tähden,  /  sillä  he  rukoilevat  meidän  puolestamme  Kristusta  //  kristillisen 
vallan linnoina ja vartijoina. 

Iikossi 

Te  Kristuksen  neljäkymmentä  kaksi  taistelijaa,  /  katsellessanne  uskalluksella  kaikkien  aikojen 
pyhien  kanssa  Kristuksen  teeskentelemätöntä  kauneutta  ja  sanomatonta  kunniaa,  /  jota  enkelien
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kuorot  halajavat  nähdä,  /  valistakaa  ylistäjänne  pyhillä  esirukouksillanne,  /  karkottakaa  syntien 
pimeys // ja tehkää meidät valkeuden lapsiksi kristillisen vallan linnoina ja vartijoina. 

Synaksario 

Saman  kuun  kuudentena  päivänä  muistelemme  Amorionissa  taistelleita  pyhiä  marttyyreja 
Teodorosta, Konstantinosta, Kallistosta, Teofilosta, Vasiosta ja heidän kumppaneitaan. 

Säkeitä 

Mestattu joukkue kantaa kuusi ja seitsenlukujen yhdistelmää. 

Kuudentena katkaistiin neljäkymmentä kaksi päätä. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Arkadioksen muisto. 

Säkeitä 

Vyötettyäsi hengelliset kupeesi hyvein Sinä, Arkadios, riennät hyvin vyötettynä taivaaseen. 

Samana päivänä pyhittäjä Hesykhios Ihmeidentekijän muisto. 

Säkeitä 

Antauduttuasi rauhaiseen elämään Sinä, Hesykhios, pääsit lopun koitettua elämästä rauhaan. 

Samana päivänä pyhittäjä Maksimos kuoli kivitettynä. 

Säkeitä 

Nähden koko mielellään seppeleet Maksimos oli kuin kivi heitettyjen kivien edessä. 

Samana päivänä pyhä Evfrosynos kuoli, kun hänelle juotettiin kiehuvaa vettä. 

Säkeitä 

Juotuaan vatsaansa kiehuvaa juoma marttyyri Evfrosynos ilahtui kovasti. 

Samana päivänä muistelemme, miten autuas Helena löysi kalliin Ristin. 

Säkeitä 

Helena antoi meille armon nähdä meidät turmiosta pelastanut puu. 

Samana päivänä pyhien naulojen löytämisen muisto. 

Säkeitä 

Kuninkaalle ilmestyneet naulat ovat kypärän koristuksena ja vyön vahvuutena.
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Samana päivänä miekka surmasi pyhät Ioulianoksen ja Evbuloksen. 

Säkeitä 

Tarjoten hyvän neuvon Iulianos sanoi EVbulokselle: Tulee, kuolkaamme miekasta. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Hurskaille  nuorukaisille  enkeli  virvoitti  kasteella  tulisen  pätsin,  /  mutta  kaldealaiset  polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Päästyään pitkäaikaisen vankeuden jälkeen ruumiin vankilasta Kristuksen marttyyrit osoittautuivat 
meidän totisiksi vartijoiksemme asuessaan taivaissa Kristuksen totisia lakeja noudatettuaan. 

Oi hyvin voittaneet marttyyrit, teidän esikuvananne olivat Babylonin kolme vangittua, jumalallista 
nuorukaista,  sillä  vankeina  teidät  vietiin  kaukaiseen  maahan,  jossa  te  otitte  vangiksi  hämminkiä 
aiheuttavan vihollisen. 

Verivirroillanne  te  kuivatitte  turhuuden  tulvan  ja  virran  vesiin  paiskattuina  te,  viisaat,  siirryitte 
elämän veden äärelle, josta ammennatte kuolemattomuuden kaivosta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Uutena  lakin  Sinuun,  puhdas,  oli  kirjoitettu  Sana,  ja  Hän  kirjoittaa  elävien  kirjaan  jumalalliset 
taistelijansa, jotka täyttivät huolella kirjoitukset. 

8. veisu. Irmossi 

"Sinä, Kristus,  joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen  lähteeksi,  /  ja  vanhurskaan  uhrin  Sinä  vedellä  palamaan  sytytit.  //  Sinua  me  yli  kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina." 

Troparit 

Käytyänne  marttyyrien  jumalalliselle  kilpakentälle  te  osoittauduitte  taistoissa  vakaiksi  torjuen 
vihollisen kestävällä vastarinnallanne. Sen tähden me ylistämme teitä, Kristuksen asemiehiä. 

Voimallisesti Sinä, taistelija Konstantinos, vastustit turhanaikaisia, jotka yrittivät pakottaa Sinut irti 
Kristuksen rakkaudesta, ja tulit luetuksi marttyyrien laumoihin. 

Neljälläkymmenellä kahdella voittoisalla taistelijalla oli esikuvanaan Hänen puhdas kärsimyksensä, 
joka  tuli  lampaan  lailla  teuraaksi,  kun  he  kävivät  pahuudettomien  karitsoiden  tapaan  yhdessä 
surmattaviksi ilolla ja suurella rohkeudella. 

Jumalansynnyttäjän tropari



9 

Hääasuun  pukeutunut  jumalallinen  arkkienkeli  ilmestyi  Sinulle  ja  huusi:  Iloitse,  Sinä  Jumalan 
tulinen  valtaistuin,  puhdas  ja  viaton,  Sinä  Jumalan  lihallisen  ilmestymisen  tunnustaneitten 
voittoisien taistelijoitten vahvistus! 

9. veisu. Irmossi 

"Ihmisten  on  mahdoton  nähdä  Jumalaa,  /  sillä  Häntä  kohti  eivät  enkeleinkään  joukot  rohkene 
katsettaan kohottaa,  / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain,  /  ilmestyi  ihmisille  lihaksi  tulleena Sana.  / 
Hänelle  taivaallisten  sotajoukkojen  kanssa  kiitosta  veisaten  //  me  Sinua,  Neitsyt,  autuaaksi 
ylistämme." 

Troparit 

Konstantinos,  Vasios,  Teodoros,  urhea  Kallistos  ja  autuas  Teofilos  ynnä  te  muut,  teidän  suotiin 
nähdä  Herra,  joka  antoi  teille  kunnia  turmeltumattoman  seppeleen.  Rukoilkaa  aina  meidän 
puolestamme. 

Tänään  on  taistelijoitten  muisto  koittanut  kuin  aamun  valo,  kuin  suuri  aurinko  kirkastamaan 
uskovaisten  sielut.  Viettäen  sitä  ylistäkäämme  heitä,  sillä  he  ylistivät  Kristus  Lunastajaa  omilla 
jäsenillään. 

Marttyyrien  sotajoukko,  jumalalliset  neljäkymmentä  kaksi  taistelijaa  on  armosta  luettu 
kymmenientuhansien  enkeleitten  joukkoon  ja  nyt  he  rukoilevat  meitä  saamaan  rikkomustemme 
päästön neljänkymmenen paastopäivän avulla. 

Maa otti vastaan teidän verenne ja virta yhdisti siihen paiskatut ruumiinne ja katkaistut päänne, oi 
autuaat, sillä selvästi parempi voima ja jumalallinen kirkkaus korkeudesta kävi edellänne. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan armoitettu valkeuden astia, valista säteilläsi minun sydämeni, hajota kevytmielisyyden 
pilvet ja poista synnin pimeys, sillä Sinä synnytit synnittömän Jumalan. 

Jos  muisto  osuu  lauantaiksi,  lauletaan  eksapostilario,  muina  päivinä  vuorosävelmän  mukainen 
valovir relmä. 

Eksapostilario, 3.säv. 

Neljänkymmenen kahden kuoro taisteli kestävästi loppuun asti / ja kukisti vihollisen kaikki juonet, 
/ pääsi taivaan majoihin / ja sai Korkeimman oikeasta kädestä // kirkkaan voittoseppeleen. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Oi  veisuin  ylistetty  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  /  kun  Sinulla  on  sääli  ja  suuri  armo,  /  katso 
alhaisuuteeni, hajota himojen ja elämän viettelysten hämminki /  ja päästä esirukouksillasi // minut 
helvetin tulesta. 

Vir relmästikiiroina triodionista päivän stikiirat. Tavanmukaiset kumarrukset, 1. hetki, ja päätös. 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 18.2.2007


