
Akatistoshymni  

Jumalanäidin ehtymätön malja -ikonille
1. kontakki 

Uskomaton ja ihmeellinen parannus on annettu meille sinun pyhässä ikonissasi, oi Valtiatar 
Jumalansynnyttäjä. Sen ilmestymisen kautta meidät on vapautettu hengellisistä ja ruumiillisista 
sairauksista sekä kaikista onnettomista olosuhteista. Me tuomme sinulle kiitosylistyksen, oi 
armollinen suojelija. Oi valtiatar Neitsyt, jota me kutsumme ehtymättömäksi maljaksi, kallista 
korvasi meidän puoleemme ja kuule armollisesti valituksemme ja näe kyyneleemme, joita 
kannamme sinun eteesi. Anna parannus juoppoudesta kärsiville, jotta huutaisimme sinulle uskossa:  

* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

1. iikossi 

Enkelten voimat ja pyhien paljous lakkaamatta ylistävät sinua Jumalansynnyttäjä, kaikkien 
kuningatar, meidän syntisten laittomuudessa ja syntien rippeissä rypevien kristittyjen esirukoilija. 
Meidän pelastuksemme ja lohdutuksemme on sinun ihmeellisessä ikonissasi, jonka armossasi 
annoit meille. Sitä katsoen ainoana tähtenä tähtien paljouden joukossa yötaivaalla me lopen 
uupuneet huudamme sydäntemme syvyyksistä: 

* Iloitse sinä, joka olet lähestymättömän Jumalan asuinsija. 
* Iloitse sinä, muuttumaton ihmeemme! 
* Iloitse sinä, joka suruillamme pyyhit pois syntimme. 
* Iloitse sinä, joka murheillamme parannat sairautemme. 
* Iloitse sinä, joka ihmeellisen ikonisi kautta tuot meille taivaallisen armosi.  
* Iloitse sinä surevien sydäntemme riemu. 
* Iloitse sinä ihmeellinen sovituksemme Jumalan kanssa. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

2. kontakki 

Nähden kansasi syvän surun ja murheen, jota pitää hallinnassaan juoppouden tuhoisa pahe, sekä 
heidän todellisen katumuksensa sinä olet tahtonut, oi kaikkein pyhin Neitsyt, osoittaa armosi 
Serpuhovin siunatulle kaupungille ihmeellisen ehtymätön malja -ikonin kautta kaikille niille, jotka 
katuvalla sydämellä uskossa lankeavat sen eteen ja sydämensä syvyydestä huutavat:  

* Halleluja! 



2. iikossi 

Ymmärtäen pyhän Varlaamin kolminkertaisen näyn ja hänen käskynsä mennä Serpuhovin 
kaupunkiin, alkoholismiin sairastunut mies löysi sieltä luostarista sinun ehtymätön malja -nimisen 
ikonisi. Nähden tällaisen armon suodun meille syntisille, me huudamme sinulle kunnioituksella: 

* Iloitse sinä, joka hurskaiden kautta näytit meille syntisille sinun ihmeellisen työsi 
kunnian.  
* Iloitse sinä terävänäköinen opas, joka osoitat meille pelastuksen tien. 
* Iloitse, oi hyvä opettaja, joka hyvyydelläsi vedät meitä puoleesi.  
* Iloitse sinä, joka suot meille suuren siunauksen opettaessasi meille kiitollisuutta. 
* Iloitse sinä, joka saatat meidät tuntemaan epäilyksestä huolimatta toivoa antaen 
meille sydämen iloa.  
* Iloitse sinä, joka hävität meidät tuhoisat intohimomme. 
* Iloitse sinä, joka autat meitä hyvissä aikeissamme. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

3. kontakki 

Kaikkivaltiaan voima ja Jumalanäidin armo vahvistivat alkoholismista kärsinyttä miestä, kun hän 
kuuliaisena pyhän Varlaamin kautta saadulle Jumalansynnyttäjän käskylle asettui halvaantuneista 
jaloistaan huolimatta Serpuhovin kaupungin ulkopuolelle. Saavuttuaan hän löysi kaikkein 
puhtaimman Jumalansynnyttäjän ikonin ja tuli näin parannetuksi sielun ja ruumiin sairauksista. 
Siksi sydämen syvyydestä hän kiitollisena huudahti Jumalalle:  

* Halleluja! 

 

3. iikossi 

Sinä olet ehtymätön lähde, taivaallisten lahjojen malja, joka ei koskaan tyhjene. Serpuhovin 
kaupungin kansa, kuten myös kaikki ortodoksit kaikista kaupungeista ja kylistä, jotka tulevat 
ihmeellisen ehtymätön malja -ikonin luokse, paranevat. Ja niin he huutavat sinulle kiitollisin huulin: 

* Iloitse, oi pyhän veden astia, joka hävität surumme.  
* Iloitse sinä malja, josta me saamme pelastuksen. 
* Iloitse sinä, joka hoidat meidän hengellisiä ja ruumiillisia sairauksiamme. 
* Iloitse sinä, jonka rukoukset kesyttävät intohimomme. 
* Iloitse sinä, joka annat kaikille heidän tarpeensa mukaan.  
* Iloitse sinä, joka annat anteliaasti kaikille. 
* Iloitse sinä, joka avasit meille armon aarteiston.  
* Iloitse sinä, joka osoitat armoa langenneille. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 
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4. kontakki 

Intohimoilla ja riippuvuuksilla kuormatut ihmiset, epäillen mahdollisuuttaan löytää koskaan 
vapahdusta, tulevat katuen sanoin kuvaamattoman armosi luo. Ja parannuttuaan huutavat 
sydäntensä syvyydestä sinusta syntyneelle Vapahtajalle:  

* Halleluja! 

 

4. iikossi 

Nähden vanhempien surut ja kyyneleet, niin kuin myös vaimojen ja lasten, joiden omainen on 
riippuvuuden riivaama, Herra antoi meille sinun ikonisi, oi Jumalansynnyttäjä, ja ne jotka tulevat 
sen luokse saavat lohdutuksen ja hengellisen ilon. Ja niin me huudamme sinulle kyynelin ja 
kiitollisuudella: 

* Iloitse, oi lammas, joka synnytit Jumalan Karitsan; iloitse sinä kauha, jolla 
ammennamme kuolemattomuuden lähteestä. 
* Iloitse sinä murheellisten äitien lohdutus; iloitse sinä toivottomien toivo. 
* Iloitse sinä, joka armollisesti suojelet luoksesi rientäviä.  
* Iloitse sinä surevien ilo ja riemu. 
* Iloitse sinä, jonka auttava käsi on sitä etsivien kanssa. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

5. kontakki 

Oi kaikkein armollisin Valtiatar, sinä olet osoittanut meille pyhän ikonisi Jumalan luokse johtavaksi 
tähdeksi, jota katsoen sinua rukoillen me voimme sanoa: Oi Jumalansynnyttäjä, suo alkoholismista 
ja muista sairauksista kärsiville mielen ja ruumiin parannus sekä opeta meitä kaikkia ylistämään 
Jumalaa laulaen:  

* Halleluja! 
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5. iikossi 

Oi Jumalansynnyttäjä, olemme nähneet sinun ihmetekosi niille, jotka nöyrästi kunnioittavat 
Serpohovissa ihmeellisesti ilmestynyttä ikoniasi. Samoin sinä vuodatat ihmeitä sen kopioita 
omaaville. Ja me kaikki huudamme Sinulle: 

* Iloitse sinä, joka olet nopea suojelija luoksesi rientäville.  
* Iloitse sinä, joka kuulet rukouksemme. 
* Iloitse sinä, joka siunasit Serpuhovin kaupunkia.  
* Iloitse sinä, joka osoitit ihmeittesi kunnian Moskovan seudulle. 
* Iloitse sinä kaikkien parannusta tarvitsevien ehtymätön aarre.  
* Iloitse sinä maltillisuutta etsivien voimallinen apu. 
* Iloitse sinä maailmaa, lihaa, Saatanaa ja riippuvuutta vastaan taistelevien apu. 
* Iloitse sinä maailmassa hyvää elämää elävien puolustaja. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

6. kontakki 

Oi Jumalansynnyttäjä, me julistamme sinun ihmeitäsi, joita vuodatat ehtymätön malja -ikonisi 
kautta, sekä kyynelehtien rukoilemme sinua: Pelasta meidät juomisen intohimosta ja muista 
riippuvuuksista ja synneistä. Opeta meitä, oi Puhdas, pidättäytymään kaikesta epäpuhtaasta sekä 
laulamaan Jumalalle:  

* Halleluja! 

6. iikossi 

Jumalallisen kunnian valossa sinä katsot Poikaasi, iankaikkista Jumalaa ja Herraa Jeesusta 
Kristusta, joka seisoo maljassa, kuten on kuvattu mystisessä ehtymätön malja -nimisessä ikonissasi. 
Sinä annat vapahduksen juopottelusta meille, jotka tulemme luoksesi kantaen tätä lakkaamatonta 
ylistystä: 

* Iloitse sinä, josta enkelten voimat ja ihmissuku riemuitsee.  
* Iloitse sinä, jonka kunnia ylittää inhimillisen ja taivaallisen ylistyksen. 
* Iloitse sinä, joka paljastit meille jumalallisen eukaristian salaisuuden näyttäen 
Poikasi kuvan maljassa.  
* Iloitse sinä, joka näytit meille Jumalan Karitsan, joka on aina syötävä, mutta ei 
kuluva. 
* Iloitse sinä elämän ja kuolemattomuuden malja, joka johtaa iankaikkisen elämän 
porteille.  
* Iloitse sinä, joka juotat meidän janoiset sielumme kuolemattomuuden lähteen 
vedellä.  
* Iloitse sinä, joka et evää siunaustasi torjutuilta ja halveksituilta. 
* Iloitse sinä, joka sääliväisyydessäsi vedät meidät ylös kadotuksen kuilusta. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 
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7. kontakki 

Eräs mies halusi kiittää sinua, oi Jumalansynnyttäjä, parannuttuaan alkoholismista. Hän kaunisti 
sinun ihmeellisen ikonisi Serpuhovissa, laulaen Jumalalle sydämensä syvyyksistä:  

* Halleluja! 

 

7. iikossi: 

Me näemme uuden ihmeen pyhässä ikonissasi, oi Jumalansynnyttäjä. Jumalan palvelija Stefanos, 
alkoholismin uhri, anoi sinun äidillisiä esirukouksiasi, ja hänelle suotiin parantuminen. 
Kiitollisuudella hän kaunisti sinun ikonisi arvokkailla lahjoilla, ja langeten sen eteen hän huusi 
sinulle kyynelehtien: 

* Iloitse sinä parannuksen elämää vuodattava lähde. 
* Iloitse sinä jumalallisten lahjojen taivaallinen malja. 
* Iloitse sinä parannusta virtaava joki. 
* Iloitse sinä kaikki intohimomme hukuttava meri. 
* Iloitse sinä, jonka hellät äidilliset kädet nostavat juopumuksen painon alle painuvat.  
* Iloitse sinä, joka et hylkää kiitollisuuden osoituksena saatuja lahjoja. 
* Iloitse sinä hurskaan kansan riemu.  
* Iloitse sinä, joka suot meille meitä hyödyttävät anomisemme. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

8. kontakki 

Uskottomille on outoa ja uskomatonta kuulla sinun ehtymätön malja -ikonisi välittämistä ihmeistä. 
Mutta meille uskoville sinun sanasi ensimmäisen ikonin edessä ”Minusta syntyneen armo ja oma 
siunaukseni on aina tämän ikonin kanssa” tihkuaa armoasi. Ja niin, suurta kunnioitusta osoittaen, 
me huudamme Jumalalle:  

* Halleluja! 
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8. iikossi 

Kansa, joka kärsii alkoholismista ja riippuvaisuuksista, panee kaiken toivonsa sinuun, oi Valtiatar. 
Kumarru sairauksiemme ja intohimojemme puoleen. sillä kuka muu kuin sinä, oi 
Jumalansynnyttäjä, nostaa meidät perikadon kuilusta ja ruumiillisesta ja hengellisestä kurjuudesta? 
Ja niin polvemme notkistaen me huudamme sinulle:  

* Iloitse sinä, joka et torju syntisten rukouksia.  
* Iloitse sinä, joka autat apua anovia. 
* Iloitse sinä, joka osoitat myötätuntosi syntisille.  
* Iloitse sinä, joka rohkaiset toivonsa menettäneitä. 
* Iloitse sinä, joka ojennat auttavan kätesi niille, jotka kärsivät juoppoudesta.  
* Iloitse sinä, joka armon lahjallasi lohdutat loputtomasti kärsiviä. 
* Iloitse sinä, joka hoivaat meidän ruumiillisia ja tunne-elämämme sairauksia.  
* Iloitse sinä, joka opetat meitä halveksimaan tämän elämän tyhjiä nautintoja. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

9. kontakki 

Kaikki enkelit ovat hämmästyneitä sinun armostasi, oi Herra, sillä sinä annoit syntiselle 
ihmiskunnalle vahvan suojelijan ja auttajan. Hän katsoo alas meidän heikkouksiemme puoleen ja 
parantaa kaikki juoppouden katkerasta sairaudesta ja opettaa uskovaisia laulamaan:  

* Halleluja! 

 

9. iikossi 

Ylennetty ihmismieli ei voi ylistää tarpeeksi sinun kunniakkaan ikonisi ilmestymistä, oi Valtiatar. 
Me syntiset emme voi kantaa otollista ylistystä Suojelijattarellemme. Nähtyämme lukemattomia 
ikonisi vuodattamia ihmeitä me iloitsemme sydämessämme ja hengessämme sekä huudamme: 

* Iloitse sinä, jonka pyhät kasvot vuodattavat ihmeitä.  
* Iloitse sinä, joka nopeasti vapautat meidät surusta ja murheesta. 
* Iloitse sinä, joka saatat häpeään sinut kieltäneet.  
* Iloitse sinä, joka suojelet kaikelta pahalta luoksesi rientävät. 
* Iloitse sinä, joka hellällä loisteellasi hajotat intohimojemme ja syntiemme pimeyden.  
* Iloitse sinä, joka osoitat meille katumuksen polun. 
* Iloitse sinä, joka olet sovittelijamme vanhurskaan tuomarin edessä. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

  6



10. kontakki 

Toivoen pelastavasi kaikki alkoholismin ja muiden riippuvaisuuksien sairastuttamat sinä olet 
antanut meille ihmeellisen ikonisi, oi Jumalansynnyttäjä, niin että kaikki kärsivät voisivat tulla 
ihmeellisen kuvasi eteen ja parannuttuaan voisivat arkana huutaa Jumalalle:  

* Halleluja! 

 

10. iikossi 

Sinä olet muuri ja kilpi, oi Jumalansynnyttäjä, niille, jotka kärsivät juoppoudesta, sekä niille, jotka 
tulevat luoksesi toivoen ja kunnioittaen pyhää ikoniasi, sillä Jumala antoi sen meille avuksi ja 
parannukseksi tuhoavista riippuvaisuuksista. Ja niin Hän innoittaa meitä laulamaan sinulle: 

* Iloitse sinä, joka lievität kärsimyksiämme ja annat epätoivoisille toivon.  
* Iloitse sinä, joka olet sairauksiemme parannus. 
* Iloitse sinä, joka puhtaudellasi pyyhit pois turmeluksemme.  
* Iloitse sinä, joka pyhyydelläsi valaiset pimeytemme. 
* Iloitse sinä, joka myötätunnon viitalla vaatetat kuolevaisen ruumiimme.  
* Iloitse sinä, joka voimallasi vahvistat meidän rukouksemme. 
* Iloitse sinä, joka vahvistat meitä heikkouksissamme.  
* Iloitse sinä, joka karkotat meitä ympäröivät intohimojen tummat pilvet. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

 

11. kontakki 

Oi Puhdas, älä halveksi nöyrää lauluamme, jonka tuomme sinulle rakkautemme täyteydestä 
sinetiksi. Älä käännä kasvojasi niistä, jotka kärsivät juopumuksesta ja epätoivosta. Auta meitä, jotta 
myös meidät puhdistettaisiin kaikesta epäpuhtaudesta ja voisimme syystä ja oikeutetusti laulaa 
Jumalalle:  

* Halleluja! 
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11. iikossi 

Oi kaikkein pyhin Valtiatar! Ikonissasi me näemme palavan kynttilän lailla armosi säteitä, jota 
ympäröi pyhien ja marttyyrien joukko. Sinä osoitat meille vanhurskauden polun. Me kutsumme 
sinua ja lausumme: 

* Iloitse sinä, joka pyhän Domnikan esirukouksilla pelastat meidät tämän maailman 
vaivoista.  
* Iloitse sinä, joka hänen anomuksiensa kautta autat meidät selviämään lihan 
intohimoista. 
* Iloitse sinä, joka pyhän marttyyri Varlaamin rukouksien tähden täytät sydämemme 
hurskailla ajatuksilla.  
* Iloitse sinä, joka hänen anomuksiensa tähden valaiset omantuntomme. 
* Iloitse sinä, joka pyhän marttyyri Paraskevan rukouksilla vapautat ne, jotka kärsivät 
juoppoudesta.  
* Iloitse sinä, joka hänen anomuksiensa tähden kutsut meidät katumukseen ja 
valppauteen. 
* Iloitse sinä, joka yhdessä pyhän marttyyri Antipan kanssa pehmennät katkerat 
sydämet.  
* Iloitse sinä, joka hänen kanssaan pelastat sinun nimeäsi huutavat. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 

12. kontakki 

Armo, joka loistaa sinun ehtymätön malja -ikonistasi, kutsuu kaikkia kärsiviä, onnettomia, leskiä ja 
orpoja, ja erityisesti alkoholismia sairastavia. Kukaan ei lähde tyhjin käsin sinun ehtymättömän 
maljasi luota, oi armollinen, vaan on täytetty jumalallisilla lahjoilla. Ja niin vastaanotettuaan 
parannuksen ja avun he laulavat sinulle:  

* Halleluja!  

12. iikossi 

Ylistäen sinun ihmeellisiä tekojasi ja meitä riippuvuuksista kärsiviä kohtaan osoittamaasi suurta 
armoasi me anomme sinua, oi sääliväinen, pelasta, armahda, osoita meille oikea tie ja äläkä hylkää 
meitä, jotka etsimme sinun suojelustasi ja huudamme sinulle:  

* Iloitse sinä, joka ravitset meitä tiellämme raittiuteen.  
* Iloitse sinä, joka armosi kasteen kautta vapautat meidät alkoholin himosta. 
* Iloitse sinä, joka armollasi parannat meidät riippuvaisuuksistamme.  
* Iloitse sinä, joka autat nopeasti kaikkia, jotka kärsivät kaikenlaisista 
riippuvaisuuksista. 
* Iloitse sinä, joka nöyryytät ylpeät.  
* Iloitse sinä, joka ylennät nöyrät ja toivot kaikkien pelastusta. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 
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13. kontakki 

Oi kaikkiarmollinen meidän Herramme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen äiti, kuule 
rukouksemme, ja paranna kaikki sairautemme, ruumiilliset ja sielulliset, ja erityisesti palvelijasi 
________, joka kärsii sairauksista, niin että hän ei tuhoutuisi, vaan pelastuisi ja niin laulaisi 
Jumalalle:  

* Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Oi kaikkiarmollinen meidän Herramme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen äiti, kuule 
rukouksemme, ja paranna kaikki sairautemme, ruumiilliset ja sielulliset, ja erityisesti palvelijasi 
________, joka kärsii sairauksista, niin että hän ei tuhoutuisi, vaan pelastuisi ja niin laulaisi 
Jumalalle:  

* Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Oi kaikkiarmollinen meidän Herramme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen äiti, kuule 
rukouksemme, ja paranna kaikki sairautemme, ruumiilliset ja sielulliset, ja erityisesti palvelijasi 
________, joka kärsii sairauksista, niin että hän ei tuhoutuisi, vaan pelastuisi ja niin laulaisi 
Jumalalle:  

* Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

1. iikossi 

Enkelten voimat ja pyhien paljous lakkaamatta ylistävät sinua Jumalansynnyttäjä, kaikkien 
kuningatar, meidän syntisten laittomuudessa ja syntien rippeissä rypevien kristittyjen esirukoilija. 
Meidän pelastuksemme ja lohdutuksemme on sinun ihmeellisessä ikonissasi, jonka armossasi 
annoit meille. Sitä katsoen ainoana tähtenä tähtien paljouden joukossa yötaivaalla me lopen 
uupuneet huudamme sydäntemme syvyyksistä: 

* Iloitse sinä, joka olet lähestymättömän Jumalan asuinsija. 
* Iloitse sinä, muuttumaton ihmeemme! 
* Iloitse sinä, joka suruillamme pyyhit pois syntimme.  
* Iloitse sinä, joka murheillamme parannat sairautemme. 
* Iloitse sinä, joka ihmeellisen ikonisi kautta tuot meille taivaallisen armosi.  
* Iloitse sinä surevien sydäntemme riemu. 
* Iloitse sinä ihmeellinen sovituksemme Jumalan kanssa. 
* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme! 
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1. kontakki 

Uskomaton ja ihmeellinen parannus on annettu meille sinun pyhässä ikonissasi, oi Valtiatar 
Jumalansynnyttäjä. Sen ilmestymisen kautta meidät on vapautettu hengellisistä ja ruumiillisista 
sairauksista sekä kaikista onnettomista olosuhteista. Me tuomme sinulle kiitosylistyksen, oi 
armollinen suojelija. Oi valtiatar Neitsyt, jota me kutsumme ehtymättömäksi maljaksi, kallista 
korvasi meidän puoleemme ja kuule armollisesti valituksemme ja näe kyyneleemme, joita 
kannamme sinun eteesi. Anna parannus juoppoudesta kärsiville, jotta huutaisimme sinulle uskossa:  

* Iloitse sinä ehtymätön malja, joka sammutat hengellisen janomme!  

 

 

 

Kantakaamme rukouksemme kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän puoleen! 

 

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 

 

Oi armollinen ja pyhä Valtiattaremme, orpojen toivo ja suoja, muukalaisten 
puolustaja, avuntarpeessa olevien apu ja katkerien suojelus: Sinä näet meidän 
onnettomuutemme, näet surumme. Kiusaukset ympäröivät meitä joka puolelta, eikä 
ole ketään joka suojelisi meitä. Sinä itse, auta meitä, sillä me olemme heikkoja. Ruoki 
meitä, sillä me olemme muukalaisia. Osoita meille eksyneille tie. Paranna meidät, 
sillä me olemme haavoittuneet. Pelasta meidät, sillä meillä ei ole toivoa. Meillä ei ole 
muuta apua, ei muuta puolustusta tai lohdutusta kuin sinä, oi kaikkien kärsivien ja 
raskautettujen Äiti. Katso alas meihin syntisiin, sillä me olemme kovia ja katkeria, ja 
suojele meitä sinun pyhällä peitteelläsi, jotta me vapautettuina kaikesta meitä vastaan 
hyökkäävästä pahasta, ja erityisesti juoppoudesta, kunnioittaisimme sinun 
kaikkipyhää nimeäsi. 

Aamen. 
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Kantakaamme rukouksemme kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän puoleen! 

 

Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät! 

Oi kaikkiarmollinen Valtiatar, me turvaamme sinun suojelukseesi. Älä halveksi 
anomuksiamme, vaan hyväntahtoisesti kuule meitä vaimoja, lapsia, miehiä, 
vanhempia ja kaikkia meitä, jotka kärsimme kaikenlaisten riippuvuuksien painosta. 
Uudista ne, jotka niiden vuoksi ovat kääntyneet pois pyhästä kirkkoäidistä ja sen 
suomasta pelastuksesta. Oi armollinen Jumalansynnyttäjä, kosketa heidän sydämiään 
ja nopeasti uudista heidät ja ohjaa heitä hyödylliseen katumukseen. Ano Poikaasi, 
Kristusta, meidän Jumalaamme, antamaan anteeksi rikkomuksemme, älä käännä pois 
meistä Hänen armoaan kansalleen, vaan että Hän kääntäisi meidät 
vakavamielisyyteen ja puhtauteen. 

Ota vastaan, oi kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, lastensa puolesta itkevien äitien 
kyyneleet, puolisoidensa vuoksi nyyhkyttävät vaimot, lapset, orvot, kerjäläiset ja 
kaikki hylätyt, sekä meidät, sinun ikoniasi kunnioittavat. Kantakoon sinun rukouksesi 
meidän anomuksemme Kaikkivaltiaan istuimen eteen. 

Suojele meitä ja varjele meitä kaikista vihollisen juonista, pahan ansoista ja 
peljättävästä kuolemamme hetkestä, auta meitä olemaan kompastumatta 
tuomiohetkellä. Rukouksiesi kautta pelasta meidät ikuisesta tuomiosta, jotta Jumalan 
armo suojelisi meitä tulevina aikoina. 

Aamen. 

---- 

Tropari, 4.sävelmä 

Tänään me uskovaiset tulemme Jumalansynnyttäjän jumalallisen ja ihmeellisen ikonin 
eteen. Se täyttää uskovaiset armolla hänen ehtymättömästä maljastaan ja osoittaa 
heille suuria ihmeitä. Ja me, jotka olemme nähneet ja kuulleet niistä, iloitsemme 
sydämissämme ja huudamme syvillä tunteilla ja rakkaudella: Oi kaikkiarmollinen 
Valtiatar, paranna meidän sairautemme ja intohimomme rukoilemalla Poikaasi, 
Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sielumme.  

---- 

Akatistos käsittelee pääasiassa alkoholiriippuvaisuutta. Muissa riippuvaisuuksissa olisi oikein 
vaihtaa asianomainen termi tekstiin. 

 

 

 

 

Suomennos: Markku Kinkki, 16.6.2009 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämän akatistoksen tekstiä (suomennosta) ei ole hyväksytty virallisesti Suomen ortodoksisen kirkon 
piispainkokouksessa. Siksi se ei ole virallinen jumalanpalvelusteksti eikä sitä voida käyttää julkisissa 

jumalanpalveluksissa ilman oman hiippakunnan piispan lupaa. Suomennosta voi jokainen käyttää omassa yksityisessä 
rukouselämässään. 
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