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Akatistoshymni

Suloisimmalle Herrallemme Jeesukselle Kristukselle

1. kontakki

8. sävelmä
Voimien voitollinen Päällikkö ja Herra, helvetin voittaja! Sinulle, minä, Sinun luotusi ja palvelijasi,
vapautettuna iankaikkisesta kuolemasta edeskannan kiitosveisuja. Mutta Sinä, jonka laupeus on
sanomaton, päästä minut kaikesta hädästä, kun minä huudan Sinulle:

• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

1. iikossi

Enkelein Luoja ja voimien Herra! Avaa minun ymmärtämätön mieleni sekä kieleni kiittämään Sinun
puhtainta nimeäsi, niin kuin Sinä muinoin avasit kankeakieliselle kuurolle kuulon ja kirvoitit kielen, että
minä avukseni huutaen Sinua lausuisin näin:

• Ihmeellisin Jeesus, enkelein ihmetys; voimallisin Jeesus, esi-isien pelastus.
• Lempein Jeesus, patriarkkojen ylistys; kunniakkain Jeesus, hallitsijain vahvistus.
• Rakkain Jeesus, profeettain ennustuksien täyttymys; ihmeellisin Jeesus, marttyyrien voima.
• Hiljaisin Jeesus, erakkojen ilo; armollisin Jeesus, pappien suloisuus.
• Laupiain Jeesus, paastoojien itsekieltäymyksen tuki; suloisin Jeesus, hurskaitten riemu.
• Jaloin Jeesus, neitseellisten puhtaus; iankaikkinen Jeesus, syntisten pelastus.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

2. kontakki

Niin kuin Sinä, oi Herra, olit armollinen katkerasti itkevälle leskelle ja herätit kuolleista hänen poikansa,
jota haudattavaksi kannettiin, niin ole laupias minullekin, oi ihmisiä rakastava, ja herätä syntien
kuolettama sieluni, joka huutaa Sinulle:

• Halleluja.

2. iikossi

Tahtoen käsittää käsittämättömän Filippus sanoi: "Herra, näytä meille Isä." Mutta Sinä vastasit hänelle:
"Niin kauan aikaa olet ollut minun kanssani. Etkö ole tullut tietämään, että Isä on minussa ja minä olen
Isässä?" Sen tähden, oi tutkimaton, minä pelvossa huudan Sinulle:

• Jeesus, iankaikkinen Jumala; Jeesus, voimallinen Kuningas.
• Jeesus, pitkämielinen Herra; Jeesus, ylen armollinen Vapahtaja.
• Jeesus, minun hyvä varjelijani; Jeesus puhdista minut synneistäni.
• Jeesus, ota pois minun rikokseni; Jeesus, anna anteeksi minun vääryyteni.
• Jeesus, minun toivoni, älä heitä minua; Jeesus, minun auttajani, älä hylkää minua.
• Jeesus, minun Luojani, älä unhota minua; Jeesus, minun paimeneni, älä anna minun hukkua.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.



3. kontakki

Jeesus, joka puit apostolit Jerusalemissa voimaan korkeudesta, pue Sinun Pyhän Henkesi palavuudella
minutkin, joka olen alaston kaikista hyvistä töistä, ja suo minun rakkaudella veisata Sinulle:

• Halleluja.

3. iikossi

Jeesus, Sinä rikas laupeudesta, kutsuit tykösi publikaanit, syntiset ja epäuskoiset. Älä katso nyt ylen
minuakaan, heidän kaltaistansa, vaan ota minulta vastaan kallisarvoisena mirhana tämä veisu:

• Jeesus, kukistamaton voima; Jeesus, loppumaton laupeus.
• Jeesus, kirkkain kauneus; Jeesus, sanomaton rakkaus.
• Jeesus, elävän Jumalan Poika; Jeesus, armahda minua syntistä.
• Jeesus, kuule minua, laittomuudessa siinnyttä; Jeesus, puhdista minua, synnissä syntynyttä.
• Jeesus, opeta minua, kelvotonta; Jeesus, valista minua, pimeydessä olevaa.
• Jeesus, puhdista minua saastaista; Jeesus, palauta minut tuhlaajan tieltä.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

4. kontakki

Epäilysten myrskyn valtaamana Pietari alkoi vajota, mutta kun hän näki Sinun, oi Jeesus, ruumiillisena
olentona käyvän vettä myöten, niin hän tunsi Sinut totiseksi Jumalaksi ja tartuttuaan pelastavaiseen
käteesi lausui:

• Halleluja.

4. iikossi

Kuultuaan Sinun, oi Herra, kulkevan tiellä ohitse sokea huusi: "Jeesus, Daavidin Poika, armahda
minua!" ja Sinä kutsuttuasi hänet tykösi avasit hänen silmänsä. Valista nyt laupeudellasi minunkin
sydämeni hengelliset silmät, kun minä huudan Sinulle ja lausun:

• Jeesus, ylhäällä olevien Luoja; Jeesus, alhaalla asuvien Lunastaja.
• Jeesus, maan alla olevien kukistaja; Jeesus, koko luomakunnan kaunistaja.
• Jeesus, minun sieluni lohduttaja; Jeesus, minun ymmärrykseni kirkastaja.
• Jeesus, minun sydämeni ilo; Jeesus, minun ruumiini terveys.
• Jeesus, minun Pelastajani, pelasta minut; Jeesus, minun valkeuteni, valista minua.
• Jeesus, päästä minut kaikista vaivoista; Jeesus, pelasta minua kelvotonta.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

5. kontakki

Niin kuin Sinä, Jeesus, jumalallisella verelläsi lunastit muinoin meidät lain kirouksesta, niin myös päästä
meidät siitä verkosta, johon käärme lihallisten himojemme, haureellisen kiihotuksen ja pahan
suruttomuuden kautta on sotkenut meidät, jotka huudamme Sinulle:

• Halleluja.



5. iikossi

Nähdessään ihmisen muodossa sen, joka on kädellänsä luonut ihmisen, ja tuntiessaan Hänet
Herraksensa juutalaisten lapset kiiruhtivat palmunoksat kädessä kunnioittamaan Häntä huutaen:
"Hoosianna". Mutta me kannamme Sinulle veisun lausuen:

• Jeesus, totinen Jumala; Jeesus, Daavidin Poika.
• Jeesus, kunniakkain Kuningas; Jeesus, viaton Karitsa.
• Jeesus, ihmeellisin Paimen; Jeesus, lapsuuteni varjelija.
• Jeesus, nuoruuteni johtaja; Jeesus, vanhuuteni kunnia.
• Jeesus, kuolemani toivo; Jeesus, elämä kuolemani jälkeen.
• Jeesus, lohdutukseni Sinun tuomiollasi; Jeesus, minun halajamiseni, älä saata minua häpeään

silloin.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

6. kontakki

Toteuttaen Jumalan Hengen täyttämien saarnaajien ennustuksen ja sanoman Sinä, oi Jeesus, ilmestyit
maan päälle ja ollen itse sijoittumaton asuit ihmisten keskellä ja sälytit päällesi meidän kipumme, ja niin
tultuamme haavojesi kautta paratuiksi me olemme oppineet veisaamaan:

• Halleluja.

6. iikossi

Sinun totuutesi valkeus valaisi maailman, ja kiusaajan eksytys tuli karkotetuksi, sillä epäjumalat kaatuivat
maahan kestämättä voimaasi, oi meidän Vapahtajamme, mutta me saatuamme pelastuksen huudamme
Sinulle:

• Jeesus, Sinä totuus, joka karkotat eksytyksen; Jeesus, Sinä valkeus, joka olet kaikkea valkeutta
ylhäisempi.

• Jeesus, Sinä Kuningas, joka voitat kaikkien voimat; Jeesus, Sinä Jumala, joka pysyt laupeudessa.
• Jeesus, elämän Leipä, ravitse minua isoavaista; Jeesus, tiedon lähde, juota minua janoavaista.
• Jeesus, riemun puku, pue minua turmionalaista; Jeesus, ilon vaate, vaateta minua kelvotonta.
• Jeesus, joka anovaisille annat, anna minulle itku syntieni vuoksi; Jeesus, etsiväisten löytö, löydä

Sinä minun sieluni.
• Jeesus, joka kolkuttaville avaat, avaa Sinä minun viheliäinen sydämeni; Jeesus, syntisten

Lunastaja, puhdista minut rikoksistani.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

7. kontakki

Tahtoessasi ilmoittaa iankaikkisuudesta kätketyn salaisuuden Sinut, oi Jeesus, vietiin niin kuin lammas
teuraaksi, ja Sinä olit ääneti niin kuin karitsa keritsijänsä edessä. Jumalana Sinä nousit kuolleista ja astuit
kunniassa taivaisiin ylentäen kanssasi meidät, jotka huudamme:

• Halleluja.



7. iikossi

Tullessaan tykömme Luoja ilmaisi meille itsensä ihmeellisenä olentona: Hän tuli siemenettömästi lihaksi
Neitseestä, nousi sinettiä rikkomatta ylös haudasta ja tuli ruumiissa apostolien tykö ovien lukittuina
ollessa. Sen tähden me ihmetellen veisaamme:

• Jeesus, käsittämätön Sana; Jeesus, tutkimaton Sana.
• Jeesus, saavuttamaton väkevyys; Jeesus, ihmisjärjeltä kätketty viisaus.
• Jeesus, kuvaamaton jumaluus; Jeesus, sanoin selittämätön herraus.
• Jeesus, voittamaton valtius; Jeesus, päättymätön hallitus.
• Jeesus, korkein voima; Jeesus, iankaikkinen valta.
• Jeesus, minun Luojani, ole minulle laupias; Jeesus, Pelastajani, pelasta minut.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

8. kontakki

Nähtyämme Jumalan ihmeellisesti ihmiseksi tulleena kääntykäämme pois maailman turhuudesta ja
olkoon mielemme siihen, mikä jumalallista on, sillä sitä varten Jumala tuli maan päälle, että Hän ylentäisi
taivaaseen meidät, jotka huudamme Hänelle:

• Halleluja.

8. iikossi

Kärsiessään vapaasta tahdostaan meidän edestämme tutkimaton Herra tuli täydellisesti alas, vaikka ei
millään tavalla ylhäistä tilaansa jättänyt. Kuolemallaan Hän kuoletti meidän kuolemamme ja
ylösnousemisellaan antoi elämän meille, jotka veisaamme:

• Jeesus, sydämen suloisuus; Jeesus, ruumiin väkevyys.
• Jeesus, sielun valkeus; Jeesus, ajatuksen kirkkaus.
• Jeesus, omantunnon ilo; Jeesus, luja toivo.
• Jeesus, iankaikkisuuden muisto; Jeesus, korkea ylistys.
• Jeesus, minun korkein kunniani; Jeesus, minun halajamiseni, älä hylkää minua.
• Jeesus, minun Paimeneni, löydä minut eksyksistä; Jeesus, minun Pelastajani, pelasta minut.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

9. kontakki

Kaikki enkelolennot lakkaamatta ylistävät taivaassa Sinun pyhintä nimeäsi, oi Jeesus, huutaen "Pyhä,
pyhä, pyhä", mutta me syntiset maan päällä katoavaisin huulin huudamme:

• Halleluja.

9. iikossi

Monisanaiset kaunopuhujat me näemme kalojen lailla vaienneina heidän yrittäessään puhua Sinusta, oi
Jeesus, meidän Vapahtajamme, sillä he eivät osaa sanoa, kuinka Sinä, muuttumaton Jumala, olet myös
täydellinen ihminen. Mutta me ihmetellen tätä salaisuutta uskossa huudamme:



• Jeesus, iankaikkinen Jumala; Jeesus, kuningasten Kuningas.
• Jeesus, hallitsijain hallitsija; Jeesus, elävien ja kuolleitten tuomari.
• Jeesus, epätoivoisten toivo; Jeesus, itkeväisten lohdutus.
• Jeesus, köyhäin kunnia; Jeesus, älä tuomitse minua töitteni mukaan.
• Jeesus, puhdista minua armosi jälkeen; Jeesus, poista minusta suruttomuus.
• Jeesus, valista minun sydämeni ajatukset; Jeesus, anna minulle kuoleman muisto.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

10. kontakki

Tahtoen pelastaa maailman Sinä, aamun kirkkain koitto, tulit meidän luontomme pimeään länteen ja
nöyryytit itsesi hamaan kuolemaan asti. Sen tähden onkin Sinun nimesi korkeampi kaikkia nimiä, ja
kaikkien polvien, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, Sinä kuulet
veisaavan:

• Halleluja.

10. iikossi

Iankaikkinen Kuningas, Kristus, totinen lohduttaja, puhdista meidät kaikesta saastaisuudesta, niin kuin
Sinä puhdistit kymmenen pitalista, ja paranna meidät, niin kuin Sinä paransit publikaani Sakkeuksen
rahanhimoisen sielun, että me särjetyllä sydämellä avuksemme huutaisimme Sinua:

• Jeesus, katoamaton aarre; Jeesus, kulumaton rikkaus.
• Jeesus, ravitseva ruoka; Jeesus, ehtymätön juoma.
• Jeesus, vaivaisten vaatehtija; Jeesus, leskien turva.
• Jeesus, orpojen puolustaja; Jeesus, työtekijäin apu.
• Jeesus, vaeltajain opastaja; Jeesus, merellä kulkijain ohjaaja.
• Jeesus, myrskyn yllättämäin suojasatama; Jeesus Jumala, kohota minut lankeemuksesta.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

11. kontakki

Minä kelvoton kannan särjetyin sydämin Sinulle virren ja huudan Sinulle, niin kuin huusi kanaanilainen
nainen: "Jeesus, armahda minua!" Ei tytär tosin ole kauheasti riivaajan vaivaama vaan ruumiini, joka
palaa himojen hirveässä tulessa. Paranna minut, kun minä huudan Sinulle:

• Halleluja.

11. iikossi

Paavali, joka muinoin vainosi Sinua, tietämättömyyden pimeydessä valaisevaa valkeutta, sai kokea
Jumalasta todistavan äänen voiman ja sielunsa yht'äkillisen kääntymyksen. Valaise minunkin sieluni
pimenneet silmät, kun minä huudan Sinulle:

• Jeesus, minun väkevin Kuninkaani; Jeesus, minun voimallinen Jumalani.
• Jeesus, minun kuolematon Herrani; Jeesus, minun kunniallinen Luojani.
• Jeesus, minun parahin Opettajani; Jeesus, minun aulein Paimeneni.
• Jeesus, minun laupein Herrani; Jeesus, minun armollisin Vapahtajani.
• Jeesus, valista himojen pimentämät tunteeni; Jeesus, paranna synnin paisumilla peittynyt

ruumiini.
• Jeesus, puhdista mieleni turhista ajatuksista; Jeesus, varjele sydämeni pahoista himoista.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.



12. kontakki

Anna minulle armosi, oi Jeesus, Sinä, kaikkien syntien sovitus, ja ota minut katuvaisena vastaan, niin
kuin Sinä otit vastaan Sinusta luopuneen Pietarin, ja kutsu minua surutonta tykösi, niin kuin Sinä kutsuit
Paavalin, joka muinoin vainosi Sinua, ja kuule minua, kun minä huudan Sinulle:

• Halleluja.

12. iikossi

Veisuilla ylistäen ihmiseksi tulemistasi me kaikki kiitämme Sinua ja Tuomaan kanssa uskomme, että Sinä
olet Herra ja Jumala, joka istut valtaistuimella Isän kanssa ja tulet tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Suo
minun silloin seisoa oikealla puolellasi, joka huudan Sinulle:

• Jeesus, iankaikkinen Kuningas, armahda minua; Jeesus, Sinä tuoksuva kukka, täytä minut hyvällä
tuoksullasi.

• Jeesus, Sinä rakkauden lämpö, lämmitä minua; Jeesus, Sinä iankaikkinen temppeli, ota minut
suojaasi.

• Jeesus, Sinä valkoinen vaate, korista minua; Jeesus, Sinä kallis päärly, loista minussa.
• Jeesus, Sinä kallisarvoinen jalokivi, säteile minussa; Jeesus, Sinä vanhurskauden aurinko, valaise

minua.
• Jeesus, Sinä pyhä valkeus, kirkasta minua; Jeesus, päästä minun sieluni sekä ruumiini taudeista.
• Jeesus, tempaa minut vihollisen kädestä; Jeesus, vapahda minut sammumattomasta tulesta sekä

muista ikuisista vaivoista.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

13. kontakki

Oi suloisin ja laupiain Jeesus! Ota nyt meiltä vastaan tämä vähäinen rukous, niin kuin Sinä otit vastaan
kaksi ropoa leskivaimolta, ja varjele Sinun perintöäsi näkyväisistä ja näkymättömistä vihollisista,
muukalaisten hyökkäyksestä, sairaudesta ja nälänhädästä, kaikesta murheesta ja kuolettavista vammoista
ja päästä tulevista vaivoista meidät kaikki, jotka huudamme Sinulle:

• Halleluja, halleluja, halleluja.

Tämä kontakki luetaan kolmesti.
Sitten luetaan uudestaan 1. iikossi ja 1. kontakki.

1. iikossi

Enkelein Luoja ja voimien Herra! Avaa minun ymmärtämätön mieleni sekä kieleni kiittämään Sinun
puhtainta nimeäsi, niin kuin Sinä muinoin avasit kankeakieliselle kuurolle kuulon ja kirvoitit kielen, että
minä avukseni huutaen Sinua lausuisin näin:

• Ihmeellisin Jeesus, enkelein ihmetys; voimallisin Jeesus, esi-isien pelastus.
• Lempein Jeesus, patriarkkojen ylistys; kunniakkain Jeesus, hallitsijain vahvistus.
• Rakkain Jeesus, profeettain ennustuksien täyttymys; ihmeellisin Jeesus, marttyyrien voima.
• Hiljaisin Jeesus, erakkojen ilo; armollisin Jeesus, pappien suloisuus.
• Laupiain Jeesus, paastoojien itsekieltäymyksen tuki; suloisin Jeesus, hurskaitten riemu.
• Jaloin Jeesus, neitseellisten puhtaus; iankaikkinen Jeesus, syntisten pelastus.
• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.



1. kontakki

Voimien voitollinen Päällikkö ja Herra, helvetin voittaja! Sinulle minä, Sinun luotusi ja palvelijasi,
vapautettuna iankaikkisesta kuolemasta edes kannan kiitosveisuja. Mutta Sinä, jonka laupeus on
sanomaton, päästä minut kaikesta hädästä, kun minä huudan Sinulle:

• Jeesus, Jumalan Poika, armahda minua.

Lopuksi luetaan seuraavat rukoukset tai yksi niistä.

1. rukous

Valtias Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, joka sanomattomassa ihmisrakkaudessasi aikojen
täyttyessä tulit lihaksi ainaisesta Neitseestä Mariasta, me Sinun palvelijasi, oi Valtias, ylistämme
pelastavaista kaitselmustasi meistä. Veisaamme Sinulle, sillä Sinun kauttasi me tulimme tuntemaan Isän,
ja veisaten kiitämme Sinua, sillä Sinun tähtesi Pyhä Henki tuli maailmaan. Kumarramme puhtainta
Äitiäsi, joka palveli niin peljättävän salaisuuden täyttymisessä. Ylistämme Sinua ympäröivää
enkeljoukkoa, joka Sinun kunniaasi veisaa ja palvoo. Ylistämme autuaaksi edelläkävijääsi Johannesta,
Sinun kastajaasi, oi Herra. Kunnioitamme profeettoja, jotka Sinusta ennustivat. Kunniaa kannamme
pyhille apostoleillesi, juhlaa vietämme marttyyrien muistolle, kunnioitamme pappejasi, kumarramme
pyhittäjillesi ja kaikkia Sinun vanhurskaitasi seuraamme. Kaiken tämän suuren ja kuvaamattoman pyhien
jumalallisen joukon me, Sinun palvelijasi, tuomme esirukoilijoiksemme Sinun, ylen armollisen Jumalan,
eteen ja niin pyydämme anteeksiantoa rikkomuksillemme. Anna meille kaikki anteeksi kaikkien Sinun
pyhiesi tähden, mutta erittäinkin Sinun pyhästä laupeudestasi, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti.Amen.

2. rukous

Suuri Kuningas, Kaikkivaltias, armollinen Herra Jeesus Kristus, minun Jumalani! Katso, minä suuri
syntinen tuon esirukoilijakseni eteesi viattomimman Äitisi, puhtaimman Neitseen, Jumalansynnyttäjän ja
Valtiattaren, joka sanomattoman laupeutesi tähden synnytti meille Sinut, lihaan tulleen Kristuksen,
meidän Jumalamme, ja joka kaikkilaupiaana kantaa esirukouksia koko maailman kristikunnan puolesta.
Hänen esirukouksiensa tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, osoita suuruutesi, armosi ja
laupeutesi minussakin kurjassa, anna anteeksi minun syntini ja suo minun periä Sinun valtakuntasi
kaikkien pyhien joukossa päättymättömässä iankaikkisuudessa. Amen.

3. rukous

Pyhä Kristuksen Enkeli, langeten eteesi rukoilen Sinua, pyhää suojelijaani, jonka pyhässä kasteessa olen
saanut syntisen sieluni ja ruumiini valvojaksi. Laiskuudellani ja huonoilla tottumuksillani olen
pahoittanut pyhää valkeuttasi ja karkottanut Sinut luotani. Valehdellen, panetellen, kadehtien, tuomiten,
ylenkatsoen, ollen tottelematon, veljenvihaaja, pitkävihainen, rahanahne, haureellinen, äkkipikainen,
saita, ylensyöjä ja -juoja, turhanpuhuja, pahoilla ja viekkailla ajatuksilla ja ylpeällä käytöksellä sekä aina
omavaltaisesti, kiihkeästi haluten kaikkea lihallista minä olen tehnyt sellaista, jota sanattomat
luontokappaleetkaan eivät tee. Voi kurjaa omavaltaisuuttani! Kuinka voitkaan katsoa tahi lähestyä
minua, saastaisen eläimen kaltaista? Millaisin silmin Sinä, Kristuksen Enkeli, katsotkaan minuun, joka
iljettävillä teoillani palvelen pahaa? Kuinka voin edes pyytää anteeksiantoa katkerille, pahoille ja
viekkaille teoilleni, joihin kaikkina päivinä ja öinä joka hetki lankean? Mutta kuitenkin minä heittäydyn
eteesi ja rukoilen Sinua, pyhää suojelijaani: Ole armollinen minua, syntistä ja kelvotonta palvelijaasi,
kohtaan, pyhillä rukouksillasi auta ja suojele minua taistellessani kavalan vastustajani kanssa ja tee minut
osalliseksi Jumalan valtakuntaan kaikkien pyhien joukossa alati, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen.

(Hyväksytty Suomen ortodoksisen kirkkokunnan piispainkokouksessa)


