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Pyhittäjäisämme, tunnustaja Haritonin  muisto 
 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 4.9.2011 
 
 
Ehtoopalveluksessa 
 
Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 
Ruumiin pidättyväisyydellä ja hartaalla rukouksella Sinä, pyhittäjäisä Hariton, kuihdutit 
ruumiin himot, hukutit kavalan käärmeen kyynelveteen ja tulit kaikin puolin Jumalan 
mieleiseksi. Sen tähden ihmisiä rakastava Jeesus kaunisti Sinut taivaallisin armolahjoin. 
Hän on meidän sielujemme Vapahtaja. 
  
Oi ylistettävä, kilvoituksen hiellä Sinä sammutit himojen hiilet, Sinä kestit tulta, kidutuksia 
ja tuskaa, kun tunnustit lihaksi tulleen Sanan tyhjenemisen laittomien tuomarien edessä. 
Moninaisten kidutusten arpien kaunistamana Sinä, autuas jumalankantaja, tulit 
marttyyriksi. 
  
Pyhä Hariton, paeten erämaahan ja vuorille Sinä säilytit sielusi tahroitta ja osoittauduit 
Kolminaisuuden huoneeksi. Kolminaisuuden voimalla Sinä, autuas, olet rakentanut pyhiä 
huoneita ja tarhoja luostarissa elävien pelastavaksi hoivaksi, ja he kunnioittavatkin pyhää 
muistoasi. 
  
Kunnia... 4.säv. Munkki Johanneksen runo. 
Jumalankantaja Hariton, kuolemasi jälkeenkin Sinä elä taivaassa Kristuksessa, jonka 
tähden ristiinnaulitsit itsesi maailmalle. Irtautuen lihasta ja maailmasta Sinä totisesti elit 
näkyväisen ylittäen, sillä et Sinä elänyt itsessäsi, vaan Kristus meidän Jumalamme asui 
Sinussa. Rukoile, että Hän pelastaisi meidän sielumme. 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 
Oi nuhteeton, varjele minua, kun minä purjehdin merellä, astun tietä ja nukun yöllä. Anna 
mieleeni valppauden lahja ja suo minun toteuttaa Herran tahtoa, niin että minä tuomion 
päivänä saisin päästön elämäni teoista, kun minä turvaan Sinun suojaasi. 
  
Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 
Nähdessään Sinut, oi Herra, ristiin naulittuna Äitisi ja emosi hämmästyi ja huusi: Mikä on 
tämä näky, rakas Poikani? Näinkö monia ihmeitäsi nauttinut tottelematon lainrikkojakansa 
maksaa Sinulle? Mutta kunnia olkoon sanomattomalle alentumisellesi, oi Herra. 
  
 
Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 
  
Kunnia... 8.säv. 
Me, kaikki luostariasukkaat, kunnioitamme Sinua opettajanamme, oi pyhittäjä Hariton, sillä 
Sinun kauttasi olemme oppineet kulkemaan todella suoraa polkua. Autuas olet Sinä 
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palveltuasi Kristusta ja voitettuasi vihollisen voiman. Sinä elät enkelten seurassa 
osallisena pyhittäjien ja vanhurskasten kanssa. Rukoile heidän kanssansa, että Herra 
armahtaisi meitä. 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira 
Iloitse, Sinä uskovaisten hoiva, syntiä tehneitten satama ja välinpitämättömien oikaisu! 
Iloitse, Sinä sielun johdattaja ja ahdistettujen apu! Iloitse, Sinä sielujen hyvä lohduttaja ja 
sairastavien sielujen parantaja! Iloitse, puhdas, Sinä otollinen välittäjämme Jumalan 
edessä, joka olet kaikkia Serafeja korkeampi ja pyhempi! 
  
Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle 
Mikä on tämä näky, jonka olen saanut silmiini, oi Valtias? Sinutko, joka pidät koossa koko 
luomakunnan, on ripustettu puulle? Ja Sinutko, joka annat kaikille elämän, surmataan? 
Näin sanoi Jumalansynnyttäjä itkien, kun näki ristillä riippumassa hänestä sanomattomasti 
esiinloistaneen Jumalan ja Ihmisen. 
  
 
Tropari, 8.säv. 
Kyynelvirroillasi Sinä teit hedelmättömän erämaan hedelmälliseksi ja syvillä huokauksillasi 
sait vaivannäkösi kantamaan satakertaisen hedelmän. Sinusta tuli valistaja, joka loistat 
maailmassa ihmeitten valoa. Pyhittäjäisämme Hariton, rukoile Kristusta Jumalaa 
pelastamaan meidän sielumme. 
  
Kunnia... nyt... Tropari Jumalansynnyttäjälle 
 
 
 
Aamupalveluksessa 
 
Katismatropari, 8.säv. 
Taistelun tuskissa Sinut koeteltiin ja kilvoitussaavutuksissa todettiin vakaaksi, Sinä säteilit 
kultaakin kirkkaammin jumalisuudessa, tulit Hengen puhtaaksi astiaksi ja hajotit pahojen 
henkien pimeyden. Sen tähden Sinä koottuasi yhteen munkkien joukot tulit heidän 
paimenekseen ja kirkkaaksi valistajakseen. Oi autuas Hariton, rukoile Kristusta Jumalaa, 
että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, jotka rakkaudella vietämme pyhää 
muistojuhlaasi. 
  
Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 
Pahoihin ajatuksiin liukastuttuani olen painanut syntien syvyyteen. Sydämeni pohjasta 
huoaten minä huudan Sinulle, oi puhtain: Osoita minussa armosi runsaus, laupeutesi 
ääretön ulappa ja armeliaisuutesi mittaamaton rikkaus. Anna minulle katumus ja 
rikkomusten anteeksianto, että rakkaudella huutaisin Sinulle: Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, 
että Hän antaisi rikkomukset anteeksi minulle, sillä Sinä olet ansiottoman palvelijasi toivo. 
  
Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 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 ylen hyvä 
Jumala, pahuudeton Herra! Huutakaamme uskoen Neitseelle: Ole laupias ja anna 
rikkomukset anteeksi meille, jotka uskolla kumarramme Hänen kärsimyksiänsä! 
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Oktoehoksen kanonit ja pyhän kanoni. Theofaneksen tai toisten mukaan Johannes 
Munkin runo. 
1. veisu. 4.säv. Irmossi 
Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki / muinainen Israel erämaassa / 
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla / karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon. 
  
Troparit 
Kuljettuasi kilvoituksen meren ulapan halki Sinä, autuas, hukutit elämää kantavan ristin 
aseen jumalallisella voimalla viettelijän, hengellisen faraon. 
 
Äidin kapaloista asti Herralle antautuneena Sinä, autuas, saarnasit jumalisesti 
Kristuksesta hirmuvaltiaan istuimen edessä, ja Mooseksen tavoin Sinä kukistit Jumalan 
vastaisen pauhun. 
  
Pyhittäjä Hariton, Sinä jätit eksytyksen Egyptin ja tulit erämaan asukkaaksi. Puhtaasti Sinä 
seurustelit puhtaan kanssa ja sait taivaallisen perintöosan. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Isän tahdosta Sinussa sikisi siemenettä jumalallisesta Hengestä Jumalan Poika, ja Sinä 
synnytit lihallisesti Hänet, joka on syntynyt Isästä äidittä ja meidän tähtemme Sinusta 
isättä . 
  
 
3. veisu. Irmossi 
Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, / 
turvani ja tukeni. 
  
Troparit 
Oppilaittesi hengellinen lauma iloitsee Sinusta, oi pyhittäjä, osallisena kirkkaudestasi. 
  
Pyhittäjä Hariton, Sinä alistit elämän hengelle lihan mielen, koska se aiheuttaa 
vihollisuutta Jumalaa kohtaan. 
  
Hengen täydellisessä rukouksessa Sinä, pyhittäjä, kukistit Daavidin tavoin vierasrotuisen 
Goljatin hengellisen voiman. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Sinä, Jumalan Äiti, yksin olet tullut maanpäällisille yliluonnollisten hyvyyksien välittäjäksi. 
Sen tähden me lausumme Sinulle: Iloitse! 
  
Irmossi 
Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, / 
turvani ja tukeni. 
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Katismatropari, 4.säv. 
Oi autuas Hariton, sanoillasi Sinä kaunistit Kristuksen kirkon ja teoillasi teit Jumalan kuvan 
kaltaisuuden kunnialliseksi, sillä uskon kautta Sinussa oleva siveys loisti maailmassa 
parannusten armolahjoja. Sen tähden me rakkaudella vietämme muistojuhlaasi. 
Jumalansynnyttäjän tropari 
Oi nuhteeton Neitsyt, joka synnytit yliolennollisen Jumalan, rukoile pyhittäjien kanssa 
lakkaamatta Häntä, että Hän ennen loppua antaisi rikkomusten päästön ja elämän 
oikaisun meille, jotka velvollisuutemme mukaisesti uskoen ja rakastaen ylistämme Sinua, 
ainoaa veisuin ylistettävää. 
  
Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
Kun puhdas Äitisi näki Sinut, oi Jumalan Sana, ristiin naulittuna, hän valitti äidillisesti ja 
sanoi: Poikani, mikä on tämä uusi ja outo ihme? Kuinka Sinä, kaikkien Elämä, käyt 
kuolemaan? Haluten laupiaana antaa kuolleille elämän. 
  
 
4. veisu. Irmossi 
Sinä, oi Laupias, / nousit ristille rakkaudesta kuvaasi ja kaltaistasi ihmistä kohtaan / ja 
kansat alistuivat, / sillä Sinä, oi ihmisiä rakastava, olet väkevyyteni ja ylistysvirteni. 
  
Troparit 
Kun Sinä, Hariton, surmasit pidättyväisyyden vaivannäöllä hekuman hirmuvaltiaat ennen 
loppuasi, Sinä sait pukeutua pyhittäjänä elävöittävään kuolemaan. 
  
Tulisella harrastuksellasi Sinä, autuas Hariton, poltit ohdakkeitten tavoin maalliset huolet, 
jotka tukahduttavat sielun hedelmällisyyden. 
  
Armolahjat seppelöivät Sinut, autuas Hariton, Kristuksen valtakunnan voittoseppeleellä, 
sillä Sinä sammutit eksytyksen juopumuksen. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Oi ainoa puhdas ja siunattu Jumalansynnyttäjä, Sinun synnytyksesi osoittautui 
sanomattomaksi. Sen tähden me lankeamme eteesi huudamme Sinulle: Iloitse! 
  
 
5. veisu. Irmossi 
Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, / pyhänä valkeutena, / käännyttäen 
pois tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, / jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat. 
  
Troparit 
Sinä, pyhittäjä, autuas Hariton, osoittauduit selvästi ylhäisen valkeuden tahrattomaksi 
kuvastimeksi. 
 
Sinä, pyhittäjä, säteilet kaksinkertaista armoa, sillä taistelun tuskissa Sinä jumalisesti 
paloit niin kuin kilvoituksen vaivannäössäkin. 
  
Sinä pyhittäjä ja autuas, osoittauduit sielujen parantajaksi, sillä nuoruudestasi asti Sinä 
tavoittelit jumalallista viisautta. 
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Jumalansynnyttäjälle 
Sinä olet voittamaton aseemme vihollisia vastaan, oi Jumalansynnyttäjä. Sinut me 
olemme saaneet pelastuksemme ankkuriksi ja toivoksi. 
  
 
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 
 
Sinä, isä, et ottanut hiekkaa vaan Kristuksen perustukseksi ja rakensit kultaa kalliimman 
hyveen. Niin Sinä tulit Pyhän Kolminaisuuden asumukseksi. 
  
Käärme tiedetään pahuuden välikappaleeksi, mutta Sinun hyveesi, oi jumalankantaja 
Hariton, voittivat oikeudenmukaisen kaitselmuksen puolustuksella väärämieliset. 
  
Mikään ei voinut erottaa Sinut Jumalan rakkaudesta, ei ruumiin kidutus eikä uhkaava 
kuolemantuomio, sillä Sinä, autuas, nautit Jumalaan yhdistymisestä. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
  
Oi kaikkia ihmeitä suurempaa ihmettä! Hän, joka pitää kaiken hallussaan, sikisi miehettä 
Neitseen kohdussa. 
  
Irmossi 
Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, / huutaa Sinulle seurakunta, / joka armon 
kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä / Sinun kyljestäsi 
vuotaneella puhtaalla verellä. 
  
 
Kontakki, 2.säv. 
Kaikki uskovaiset, seppelöikäämme tänään veisuin pidättyväisyyden harjoittaja ja 
jumalisuuden kilvoittelija. Kiittäkäämme ylistyspuhein Haritonia, paimenta ja opettajaa, 
Kristuksen armon nimeä kantavaa marttyyria ja koko maailman valistajaa. 
  
 
Iikossi 
Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin tätä suurta pyhittäjää, Ikonionin jumalallista valistajaa, 
autuasta Haritonia, ja seppelöikäämme hänen päänsä jumalallisin lauluin. Hän painoi 
maahan turhanaikaisten epäjumalain kerskauksen ja kuoletti niiden kanssa pahojen 
henkien koko voiman. Vaivaa hän näki ja saavutti totisesti palkinnon. Häntä 
ylistäessämme me kunnioitamme koko maailman valistajaa. 
  
 
Synaksario 
  
 
Saman kuun 28:ntena päivänä pyhittäjäisämme, tunnustaja Haritonin  muisto. 
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Säkeitä 
Poljettuaan maahan maan nautinnot Hariton nyt nauttii taivaan armolahjoja. 
Kahdentenakymmenentenäkahdeksantena Hariton kuoli vanhuudessa. 
  
Samana päivänä pyhän profeetta Baarukin muisto. 
Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä ja oikeita veljeksiä Aleksandrosta, 
Alfeiosta ja Zosimosta, sekä pyhää marttyyri Markosta, pyhiä marttyyrejä Nikonia, Neonia, 
Heliodorosta ynnä muita neitseitä ja lapsia. 
Säkeitä 
Maahan painuttuaan Herran kolme marttyyriä painui sieltä jumalalliseen virvoitukseen. 
Paimen oli Markos, Markos jonka miekka surmasi, lammasten paimen, niin kuin raamatun 
Aabel. 
Miekka teki uusiksi voitoiksi Kristuksen vihollisia vastaan Heliodoroksen, Nikonin ja 
Neonin. 
Oi naisen Lapsi ja Jumala, ota vastaan surmattujen lasten ja naisten kymmentuhantinen 
joukko. 
  
Samana päivänä pyhän marttyyri Evstatios Roomalaisen muisto. 
Säkeitä 
Miekkaa vastaan taistellut marttyyri Evstatios oli roomalainen ja voimallinen. 
  
Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Aleksandrosta ja hänen kanssaan 
kolmeakymmentä marttyyriä. 
Säkeitä 
Luvultaan kolmellakymmenellä mestatulla miehellä oli lopussa johtajanaan Aleksandros. 
  
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 
Aabrahamin sukukunnan pätsissä olleitten lasten vertaisena Sinä, jumalankantaja, poljit 
jumalisuuden kiihkossa maahan hirmuvaltiaan käskyn ja huusit: Kiitetty olet Sinä, minun 
Jumalani ja Herrani! 
  
Jumalallinen vilvoittava armo suojeli Sinua, oi pyhittäjä, kiusausten pätsin kaltaisessa 
poltteessa, kun Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 
  
Kolminaisuuden jumalallisen rakkauden haavoittamana Sinä pystytit sen luvun mukaisesti 
kolme hengellistä tarhaa, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Iloitse Sinä, oi pyhitetty jumalallinen Ylimmäisen maja, / sillä Sinun kauttasi, oi 
Jumalansynnyttäjä, / on annettu ilo niille, jotka Sinulle huutavat: / Siunattu olet Sinä 
naisten seassa, oi puhtahin Valtiatar! 
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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 
Rintasi tulen polttamana Sinä, pyhittäjä, poltit väärämieliset, mutta säilyit itse palamatta 
jumalallisen Hengen vaikutuksesta. Sinä innostit ihmiset hartaasti veisaamaan: Kaikki 
luodut, kiittäkää Herraa. 
  
Sinä, pyhittäjä, pukeuduit totisesti Kristukseen riisuttuasi vanhan ihmisen. Sinä sait voiton 
pimeyden maailman hallitsijasta, kun iloiten huusit marttyyrikidutuksissa: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 
  
Oi pyhittäjä Hariton, Sinä olit totisesti Paavalin opetuslapsi ja seurasit hänen jälkiään, kun 
Sinä tulit munkkien harjoittajaksi ja hyveen esikuvaksi kaikille, jotka huutavat: Kaikki 
luodut, veisuin ylistäkää Herraa. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Kaikista sukukunnista olet yksin Sinä, puhdas Neitsyt, osoittautunut Jumalan Äidiksi. Sinä, 
viaton, tulit Jumaluuden asumukseksi eikä lähestymättömän Valkeuden tuli Sinua 
polttanut. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi Jumalan Morsian Maria. 
  
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 
Oi pyhittäjä Hariton, ei unohduksen tuova hautakaan voinut peittää Sinun hyveitäsi, sillä 
auringon tavoin loistaa Sinun ikuinen muistosi, jota me arvon mukaisesti ylistämme. 
  
Tulkaa, viettäkäämme hengellisesti vuosittaista muistojuhlaa, pyrkikäämme kaikki 
seuraamaan jumalankantajan hyveitten esikuvaa ja huutakaamme hänen kanssansa: 
Sinua me ylistämme, oi Kolmipyhä! 
  
Kolminaisuuden tropari 
Me, kaikki uskovaiset, kumarramme yhtä jumalallista olemusta, joka on persooniltaan 
Kolminaisuus, sekoittumattomissa persoonissaan yksivoimainen ja yksikunniainen. Häntä 
me hartaasti ylistämme. 
  
Jumalansynnyttäjälle 
Iloitse ja riemuitse, suuren Kuninkaan Morsian! Sinä heijastat selvästi Ylkäsi kauneutta, 
joka loistaa kultaa kirkkaammin ja säteilee aurinkoa kirkkaammin. 
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Irmossi 
Sinusta, koskemattomasta vuoresta, / erkani kulmakivi, Kristus, / joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. / Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten 
ylistämme. 
Eksapostilario, 2.säv. 
Ensin Sinä sait hyvän harjoituksen taistelussa, ja niin kävit loppuun kilvoituksessa 
jumalallisen tien. Sinä riensit ylös taivaisiin, oi pyhittäjäisä Hariton, ja seisot nyt Kristuksen 
edessä rukoillen meidän puolestamme, jotka hartaasti ylistämme Sinua veisuin. 
  
Jumalansynnyttäjän tropari 
Oi veisuin ylistettävä Neitsyt, Sinä synnytit Isän suuren neuvon enkelin, Kristuksen, 
kunnian Kuninkaan. Hänen ristiään kantaen kilvoittelijat ja marttyyrit riensivät Hänen 
jäljissään. Rukoile lakkaamatta heidän kanssansa meidän puolestamme, oi 
Jumalansynnyttäjä. 
  
 
Kiitosstikiirat, 4.säv. 
Isä Hariton, Hengen säteilevä armo valisti Sinut selvästi. Niin Sinä hajotit himojen yön 
saavuttaen puhtaasti himottomuuden päivän ja päästen puhtaaseen valkeuteen. Oi 
jumalinen, älä siellä asuessasi unohda meitä, jotka uskoen veisuin ylistämme pyhää 
muistoasi. (Kahdesti) 
  
Kantaessasi kukoistavaa taivaallista armoa Sinä, Hariton, et välittänyt maanpäällisestä. 
Sen tähden Sinä valitsit puutteessa elämisen lihattoman tavoin, sillä Sinä, Jumalan 
valitsema, olit pääsevä jumalisesti vaeltamaan iankaikkisen nautinnon runsauteen. 
Kyynelin Sinä, pyhittäjä, kuivetit himojen samean lähteen ja kastelit sielun ravitsevia 
tähkäpäitä. 
  
Sinä, Hariton, sait ansiosi mukaisesti Jumalan armosta parantamisen armolahjan. Niin 
Sinä torjuit pahuuden henkien eksytyksen, ja tuhoisat, vaikeat taudit pakenivat Sinua, oi 
pyhittäjä. Sinä vuodatat armolahjojen vesivirtoja, ja niistä nyt ammentaessamme me 
veisuin ylistämme Sinun muistoasi. 
  
Kunnia... 6.säv. 
Pyhittäjäisä, sanoma uroteoistasi on käynyt kaikkeen maahan. Sen tähden Sinä saitkin 
taivaissa palkan vaivannäöstäsi. Sinä tuhosit pahojen henkien joukkiot ja ylsit enkelten 
joukkoon, joiden elämää Sinä moitteettomasti pidit esikuvanasi. Kun Sinulla on uskallus 
Kristuksen, Jumalan, edessä, rukoile meidän sieluillemme rauhaa. 
  
 
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira 
Oi Jumalansynnyttäjä, Sinä kristittyjen toivo, paranna esirukouksillasi minut, joka olen 
parantumaton, ja pelasta minut kidutuksista, kaikista rangaistuksista ja iankaikkisesta 
tulesta. 
 


