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Akatistos Kaikkein Pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle
1. kontakki
Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, me, Sinun palvelijasi,
vaaroista päästyämme kiitokseksi veisaamme voittovirren. Pelasta meidät kaikista vaaroista,
sillä Sinulla on valta voittamaton, että huutaisimme Sinulle:
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
1. iikossi
Ylienkeli lähetettiin taivaasta tuomaan ilosanomaa Jumalansynnyttäjälle ja nähdessään
Sinun, oi Herra, ruumiillistuvan, hän hämmästyi ja tervehti Neitsyttä ruumiittomien olentojen
äänellä:
Iloitse Sinä, jonka kautta ilo koittaa; iloitse, sillä Sinun kauttasi kirous poistuu.
Iloitse, langenneen Adamin pelastuksen kutsuja; iloitse, Eevan murheenkyyneleistä
vapauttaja.
Iloitse, korkeus, jonne ihmisajatus ei yllä; iloitse, syvyys, jota enkelkatsekaan ei tavoita.
Iloitse, sillä Sinä olet Kuninkaan istuin; iloitse, sillä Sinä kannat kaikkeuden kantajaa.
Iloitse, auringon nousun kointähti; iloitse, lihaksitulleen Jumalan Äiti.
Iloitse Sinä, jonka kautta luomakunta uudistuu; iloitse Sinä, jonka kautta Luoja tulee
lapsukaiseksi.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
2. kontakki
Tietäen itsensä puhtaaksi Pyhä Neitsyt sanoo pelotta Gabrielille: Sielulleni on työlästä
hyväksyä neitseellisen synnyttämisen outoa sanomaa, jonka tuot, lausuen:
Halleluja!
2. iikossi
Tahtoen käsittää käsittämättömän Neitsyt sanoi sanantuojalle: Kerro minulle, kuinka voi
neitsyt-äidistä syntyä poika? Enkeli vastasi hänelle pelvolla, lausuen:
Iloitse, Kolminaisuuden pyhän salaisen päätöksen toteuttaja; iloitse, hiljaisuutta kaipaavien
usko.
Iloitse, Kristuksen ihmeitten alku; iloitse, Hänen opetuksensa täyttymys.
Iloitse, Jumalan taivaasta kulkema porras; iloitse, ihmiset taivaaseen saattava silta.
Iloitse, enkelten hämmästelemä ihme; iloitse, pahojen henkien surema haavoittaja.
Iloitse, Valkeuden selittämättömästi synnyttänyt; iloitse, salaisuutesi kaikilta kätkenyt.
Iloitse Sinä, joka ylität viisaiden tiedon; iloitse Sinä, joka valistat uskovain mielen.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon!

3. kontakki
Korkeimman voima varjosi aviota tuntemattoman Neitsyen, joka on ihana pelto
kaikille, jotka tahtovat viljellä pelastustaan veisaten:
Halleluja!
3.iikossi
Jumalan valitsema Neitsyt kiiruhti Elisabetin luo, jonka lapsi kuullessaan Neitseen
tervehdyksen hypähti ilosta äitinsä kohdussa ja niin lauloi Jumalansynnyttäjälle:
Iloitse, kuihtumattoman vesan kasvattanut viinipuu; iloitse, puhtaan hedelmän tuottanut maa.
Iloitse Sinä, jossa kasvaa ihmisrakkauden viljelijä; iloitse Sinä, joka synnytät elämämme
istuttajan.
Iloitse, laupeuden runsasta satoa kasvava pelto; iloitse loppumatonta armoa tarjoava pöytä.
Iloitse, sillä sinä kasvatat paratiisin kukkaniityn; iloitse, sillä Sinä valmistat sieluillemme
turvapaikan.
Iloitse, esirukouksen otollinen suitsutus; iloitse, koko maailman armahdus.
Iloitse, Jumalan hyvä tahto kuolevaista kohtaan; iloitse, kuolevaisten uskallus Jumalan
edessä.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
4. kontakki
Harkitsevainen Joosef epäilystensä myrskyssä hämmentyi, tietäessään Sinut
koskemattomaksi, ja luuli Sinua petetyksi. Mutta saadessaan tietää kaiken olevan Pyhästä
Hengestä hän lausui:
Halleluja!
4. iikossi
Paimenet kuulivat enkelten laulaen ylistävän Kristuksen syntymää ja kiiruhtaessaan ikän kuin
paimenen luo he kohtasivat Hänet Maria-äidissä laiduntaneena viattomana Karitsana ja
veisasivat Marialle:
Iloitse, Karitsan ja Paimenen Äiti; iloitse, järjellisten lampaiden tarha.
Iloitse, näkymättömäin vihollisten karkottaja; iloitse, paratiisin porttien avaaja.
Iloitse, sillä kaikki taivaassa riemuitsee maan kanssa; iloitse, sillä kaikki maan päällä oleva
karkeloi taivaan kanssa.
Iloitse, apostolien vaikenematon suu; iloitse, hyvin kilvoitelleitten voittamaton rohkeus.
Iloitse, uskon vahva perustus; iloitse, armon kirkas tuntemus.
Iloitse Sinä, jonka kautta tuonela riisuttiin; iloitse Sinä, jonka kautta meidät kunniaan puettiin.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

5. kontakki
Nähdessään Jumalan ohjaaman tähden tietäjät seurasivat sen valoa, ja se lyhtynään he
etsivät väkevää Ruhtinasta. Saavuttuaan Saavuttamattoman luo he iloitsivat veisaten
Hänelle:
Halleluja!
5.iikossi
Kaldealaiset näkivät Neitseen käsivarrella Hänet, joka kädellään on luonut ihmisen. Vaikka
Hän olikin ottanut orjan muodon, he ymmärsivät Hänet Valtiaaksi ja riensivät lahjoin Häntä
palvelemaan ja lausumaan Siunatulle:
Iloitse, laskemattoman tähden Äiti; iloitse, salaisen päivän koitto.
Iloitse Sinä, joka olet sammuttanut petoksen pätsin; iloitse Sinä, joka valaiset Kolminaisuuden
pyhitetyt palvelijat.
Iloitse Sinä, joka kukistat julman hirmuvaltiaan; iloitse Sinä, joka näytät meille ihmisiä
rakastavan Herran, Kristuksen.
Iloitse Sinä, joka olet päästänyt epäjumalten palvonnasta; iloitse Sinä, joka olet nostanut
meidät synnin loasta.
Iloitse Sinä, joka lakkautit tulen kumartamisen; iloitse Sinä, joka hillitset himojen liekin.
Iloitse, uskovien puhtauteen ohjaaja; iloitse, kaikkien sukupolvien ilo.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
6. kontakki
Toteuttaen ennustukset Sinusta tietäjät palasivat Babyloniin ja Jumalan hengessä
saarnasivat Sinusta Kristuksesta kaikille, mutta jättivät turhanpuhuja Herodeksen, joka ei
ymmärtänyt veisata:
Halleluja!
6. iikossi
Vapahtaja, loistaessasi Egyptissä totuuden valoa, Sinä karkotit valheen pimeyden, sillä
voimaasi kestämättä sen epäjumalat kukistuivat, ja niistä vapautuneet huusivat
Jumalansynnyttäjälle:
Iloitse, ihmisten oikeaan johdattaja; iloitse, pahojen henkien kukistaja.
Iloitse Sinä, joka poljit maahan petoksen harhan; iloitse, epäjumalten kavaluuden paljastaja.
Iloitse, meri, joka hukutit henkisen faaraon; iloitse, kallio, joka juotit elämää janoavat.
Iloitse, pimeydessä olevia ohjaava tulipatsas; iloitse, pilveä laajempi maailman suoja.
Iloitse, mannaa seurannut ruoka; iloitse, pyhän ihanuuden palvelija.
Iloitse Sinä, luvattu maa; iloitse Sinä, hunajan ja maidon virta.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

7. kontakki
Simeonin valmistautuessa muuttamaan tästä petollisesta ajasta Sinut annettiin lapsukaisena
hänelle, mutta hän tunsi Sinussa täydellisen Jumalan. Sen tähden hän hämmästyi
sanomatonta viisauttasi veisaten:
Halleluja!
7.iikossi
Ilmestyessään Luoja näytti meille, omille luoduilleen, kokonaan uuden, siemenettä versoneen
luomuksen. Hän varjeli Neitseen koskemattomana, jotta me nähdessämme tämän ihmeen
veisaten ylistäisimme Jumalansynnyttäjää:
Iloitse, katoamattomuuden kukka; iloitse, itsehillinnän kruunu.
Iloitse Sinä, ylösnousemuksen esikuvana loistava; iloitse Sinä, enkelten elämään opastava.
Iloitse, jalohedelmien puu, joka uskovia ravitsee; iloitse, suloinen siimespuu, joka monia
suojaa.
Iloitse Sinä, joka itsessäsi kannoit eksyneitten opastajan; iloitse Sinä, joka synnytit vankien
vapauttajan.
Iloitse, vanhurskaan Tuomarin lepytys; iloitse, monien rikkomusten armahdus.
Iloitse, alastomia rohkaiseva puku; iloitse kaikki pyyteet voittava rakkaus.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
8. kontakki
Nähtyämme oudon synnytyksen karttakaamme maailmaa ja suunnatkaamme mielemme
taivaaseen, sillä tämän tähden Jumala ilmestyi nöyränä ihmisenä maan päälle, tahtoen
saattaa korkeuteen ne, jotka Hänelle veisaavat:
Halleluja!
8.iikossi
Kuvaamaton Sana oli täydellisesti alhaalla olevien keskellä silti ylhäällä olevia jättämättä, sillä
jumalallinen alaslaskeutuminen ei ollut paikallista siirtymistä vaan syntymistä Jumalan
valitsemasta Neitseestä, joka kuuli:
Iloitse, äärettömän Jumalan sija; iloitse, kunniakkaan salaisuuden ovi.
Iloitse, uskottomien epäilemä sanoma; iloitse, uskovaisten varma kerskaus.
Iloitse Sinä, joka kannoit kerubi-istuimella olevaa; iloitse, Sinä serafien saattaman loistava
asumus.
Iloitse Sinä, jossa vastakohdat yhtyvät; iloitse Sinä, jossa neitsyys ja äitiys kohtaavat.
Iloitse Sinä, jonka kautta lainrikkomus mitätöitiin; iloitse Sinä, jonka kautta paratiisi avattiin.
Iloitse, Kristuksen valtakunnan avain; iloitse, iankaikkisten hyvyyksien toivo.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

9.kontakki
Kaikki enkelvoimat hämmästyivät lihaksitulemisesi suurta tapahtumaa, sillä he näkivät
lähestymättömän Jumalan kaikille lähestyttävänä ihmisenä, joka asui meidän keskellämme ja
jolle kaikki suurella äänellä veisaavat:
Halleluja!
9. iikossi
Jumalansynnyttäjä, me näemme monisanaiset puheentaitajat kalojen lailla mykkinä edessäsi,
sillä he eivät osaa sanoa, miten saatoit neitseenä pysyen synnyttää. Mutta me tätä salaisuutta
ihmetellen huudamme uskossa:
Iloitse, Jumalan viisauden vastaanottaja; iloitse, hänen kaitselmuksensa aarreaitta.
Iloitse Sinä, joka osoitit viisaat ymmärtämättömiksi; iloitse Sinä, joka todistit sanantaitajat
mielettömiksi.
Iloitse, sillä viekkaat väittelijät ovat typertyneet; iloitse, sillä tarujen sepittäjät ovat
menehtyneet.
Iloitse Sinä, joka hajoitat ateenalaisten valheet; iloitse Sinä, joka täytät kalastajain pyydykset.
Iloitse Sinä, joka vedät tietämättömyyden syvyydestä; iloitse Sinä, joka annat monille tiedon
valkeuden.
Iloitse, pelastusta kaipaavien laiva; iloitse, maailman alusten satama.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
10. kontakki
Kaiken Valtias tuli lupauksensa mukaan maailmaan tahtoen pelastaa sen ja kaiken kaitsijana
kuitenkin ilmestyi meidän tähtemme ihmisenä kutsuen samankaltaisella sitä, mikä on
samankaltaista, ja Hän Jumalana kuulee, kun veisaamme:
Halleluja!
10. iikossi
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä olet neitseitten ja kaikkien luoksesi kiiruhtavain suojamuuri,
sillä sellaiseksi teki Sinut, oi Puhdas, taivaan ja maan Luoja asuessaan olemuksessasi ja
opettaessaan meidät kaikki laulamaan Sinulle:
Iloitse, kunniakas neitsyyden pylväs; iloitse, pelastuksen portti.
Iloitse, hengellisen uudelleenluomisen alku; iloitse, jumalallisen hyvyyden jakaja.
Iloitse, sillä Sinä uudestisynnytit meidät synnissä syntyneet; iloitse, sillä Sinä kirkastit
mielettömien järjen.
Iloitse Sinä, joka kukistit sydämen turmelijan; iloitse Sinä, joka synnytit puhtauden kylväjän.
Iloitse Sinä, koskemattomuuden avion häähuone; iloitse Sinä, joka yhdistät uskovat Herran
kanssa.
Iloitse, neitseitten viisas kasvattaja; iloitse, pyhien sielujen morsiusneito.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

11. kontakki
Jokainen veisu jää vajavaiseksi pyrkiessään kuvaamaan laupeutesi koko runsautta, oi pyhä
Kuningas, sillä vaikka kantaisimme Sinulle yhtä monta laulua kuin on hiekkajyviä, eivät ne
olisi mitään sen rinnalla, mitä Sinä olet antanut meille, jotka veisaamme:
Halleluja!
11. iikossi
Me näemme pyhän Neitsyen valoisana lamppuna, joka ilmestyi pimeydessä oleville, sillä
ottaen vastaan aineettoman valon Hän ohjaa kaikki jumalantuntemiseen ja valaisee mielen
aamun valkeudella. Näin veisaten häntä kunnioittakaamme:
Iloitse, hengellisen auringon säde; iloitse, häviämättömän Valkeuden kajastus.
Iloitse, sielua kirkastava salama; iloitse, viholliset lyövä ukkonen.
Iloitse, sillä Sinusta koittaa kirkkaana loistava Valkeus; iloitse, sillä Sinusta virtaa vuolas joki.
Iloitse, kastemaljan esikuva, iloitse, synnin saastan poistaja.
Iloitse, vesikulho, jossa omatunto puhdistetaan; iloitse, malja, joka tarjoaa riemua.
Iloitse, Kristuksen hyvä tuoksu; iloitse, salatun runsauden elämä.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.
12. kontakki
Tahtoen suoda anteeksiannon muinaisista veloista kaikkien ihmisten velasta Vapauttaja tuli
itse armosta etääntyneiden luo, ja revittyään rikki velkakirjan Hän kuulee kaikkien veisaavan:
Halleluja!
12. iikossi
Ylistäessämme synnyttämääsi me kaikki veisuin kiitämme Sinua, Jumalansynnyttäjää, elävää
temppeliä, sillä asuttuaan Sinussa Herra, joka pitää kaiken kädessään, pyhitti Sinut, teki
kunniakkaaksi ja opetti kaikki veisaamaan Sinulle:
Iloitse, Jumalan ja Sanan malja; iloitse, pyhiä korkeampi pyhä.
Iloitse, Hengen kultaama arkki; iloitse, elämän loppumaton aarre.
Iloitse, hurskaitten hallitsijain kallis kruunu; iloitse, hurskaitten sielunpaimenten kunniallinen
kerskaus.
Iloitse, Kirkon sortumaton torni; iloitse, valtakunnan kukistumaton muuri.
Iloitse, Sinä, jonka kautta kohotetaan voitonmerkki; iloitse Sinä, jonka kautta vihamiehet
kukistuvat.
Iloitse, ruumiini parannus; iloitse, sieluni pelastus.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon.

13. kontakki
Oi suuresti ylistetty äiti, kaikkia pyhiä pyhimmän Sanan synnyttäjä! Ota vastaan nyt
kantamamme ylistys ja päästä kaikista vaaroista ja tulevista vaivoista meidät, jotka Sinun
tähtesi veisaamme:
Halleluja, halleluja, halleluja.
Tämä kontakki luetaan kolmesti.

Sitten luetaan uudestaan 1. iikossi ja 1. kontakki
sekä näitä seuraavat rukoukset tai yksi niistä.

1. iikossi
Ylienkeli lähetettiin taivaasta tuomaan ilosanomaa Jumalansynnyttäjälle ja nähdessään
Sinun, oi Herra, ruumiillistuvan, hän hämmästyi ja tervehti Neitsyttä ruumiittomien olentojen
äänellä:
Iloitse Sinä, jonka kautta ilo koittaa; iloitse, sillä Sinun kauttasi kirous poistuu.
Iloitse, langenneen Adamin pelastuksen kutsuja; iloitse, Eevan murheenkyyneleistä
vapauttaja.
Iloitse, korkeus, jonne ihmisajatus ei yllä; iloitse, syvyys, jota enkelkatsekaan ei tavoita.
Iloitse, sillä Sinä olet Kuninkaan istuin; iloitse, sillä Sinä kannat kaikkeuden kantajaa.
Iloitse, auringon nousun kointähti; iloitse, lihaksitulleen Jumalan Äiti.
Iloitse Sinä, jonka kautta luomakunta uudistuu; iloitse Sinä, jonka kautta Luoja tulee
lapsukaiseksi.
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon
1. kontakki
Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, me, Sinun palvelijasi,
vaaroista päästyämme kiitokseksi veisaamme voittovirren. Pelasta meidät kaikista vaaroista,
sillä Sinulla on valta voittamaton, että huutaisimme Sinulle:
Iloitse, Morsian, aviota tuntematon.

1. rukous
Oi kaikkein pyhin Valtiatar, puhtain Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Herrani ja Jumalani Jeesuksen
Kristuksen Äiti. Minä lankean eteesi ja rukoilen Sinua, kuninkaallinen Äiti: Ota rukoukseni
vastaan ja kanna se kuningasten Kuninkaan ja kaikkien Herran, Sinun Poikasi ja meidän
Jumalamme eteen. Ano anteeksianto kaikille synneilleni. Auta minua tekemään parannus
elämässäni. Ja lähtiessäni tästä elämästä älä salli pahojen voimien pidättää minua, vaan
hartaina rukouksillasi avaa minulle Jumalan valtakunnan ovet, että siellä, ylhäisessä
Jerusalemissa, nauttisin paratiisin ravintoa, riemua ja kuvaamatonta kauneutta sekä
jumalallisen kolminaisuusvalon kirkkautta ja enkelilaulun ihanuutta. Tee minut kaiken tämän
ilon ja kunnian perilliseksi kaikkien pyhien yhteydessä, sillä kaikkivoimallisen Kuninkaan Äitinä
Sinulle on kaikki mahdollista. Tässä ajassa ja erikoisesti tällä hetkellä kuule minua kaikkein
pyhin Valtiatar, kun minä edessäsi seison, ja ota vastaan rukousveisuni, jonka Sinulle
kannan.
2. rukous
Puhtahin korkein Valtiatar Jumalansynnyttäjä, jolle kaikki hyvä on mahdollista! Ota vastaan
meiltä, kelvottomilta palvelijoiltasi, tämä lahja, joka yksin Sinulle kelpaa! Sinä sukupolvien
joukosta olet valittu taivaan ja maan luontokappaleita korkeammaksi: Sinun kauttasi Voimien
Herra oli kansamme, Sinun kauttasi me opimme tuntemaan Jumalan Pojan ja saamme
osallistua Hänen pyhimmästä Ruumiistaan ja puhtaimmasta Verestään. Sen tähden autuas
olet Sinä sukupolvien joukossa. Älä lakkaa rukoilemasta meidän, kelvottomain palvelijaisi
puolesta, että vapautuisimme kaikista kiusauksista ja pahan hengen vaikutuksesta. Pyhien
rukouksiesi kautta salli meidän tuomitsemattomasti vaeltaa elämämme loppuun asti niin, että
pelastettuina Sinun puolustuksellasi ja avullasi kantaisimme kaikesta ylistystä, kiitosta,
kunnioitusta ja palvelusta kolmiyhteiselle Jumalalle nyt, aina ja iankaikkisesta. Amen.
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