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hyväksynyt tämän akatistostekstin koekäyttöä varten 

Helsingin hiippakunnassa. 



1. KONTAKKI 

 
8. sävelmä 

 

Kaikkivaltias Herra, murheellisten lohduttaja, monien koettele-

musten kukistaja, | Sinä osoitit voimasi pyhien kilvoituksissa ja 

kärsimyksissä. | Samaa koetusten tietä kulkien mekin kumar-

ramme Sinua ja huudamme heikkoudessamme: | Kiitetty olkoon 

Herra, minun kallioni ja linnani hädän hetkellä! 

 

1. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me katsomme ahdistettuina, mutta emme hylät-

tyinä, ahdingossa ja koettelemuksissa suurta laupeuttasi, Herra 

Sebaot, jota olet osoittanut läpi sukupolvien. Siksi me vuoda-

tamme katumuksen kyyneliä. Anna meille viisas sydän, kun me 

veisaamme: 

Iloitkaa, sillä Jumala on Kaikkivaltias; iloitkaa, sillä Herran 

käsivarsi on voimakas. 

Iloitkaa, sillä Herra näkee sydänten salaisuudet; iloitkaa, sillä 

Hän kuulee ahdistettujen rukoukset. 

Iloitkaa, sillä Herra on hyvyydessä ihmeellinen; iloitkaa, sillä 

Hänen armonsa on iankaikkinen. 

Iloitkaa, sillä Jumala on vahvoista väkevin; iloitkaa, sillä Hän 

lähettää pelastuksensa enkelin. 

Iloitkaa, sillä Herra on heikoissa voimallinen; iloitkaa, sillä 

Hän on armossaan uskollinen. 

Iloitkaa, Herran pelosta vavisten; iloitkaa, Kaikkivaltiaan 

laupeutta ylistäen. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



2. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä me käännymme Sinun puoleesi, Kaikkivaltias, ja 

uhraamme ahdistuksessamme Sinulle Aabelin uhria, lakkaama-

tonta rukousta. Vielä kuollessaankin hän veisasi Sinulle, Herra, 

koko sydämestään: Halleluja! 

 

2. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me ojentaudumme Eenokin tavoin ja pyydämme 

uskoa, jonka kautta Sinä otit hänet luoksesi kuolemaa näke-

mättä. Sinä tunnet päiviemme mitan. Anna meille ahdistuk-

semme aikana luja luottamus Sinuun, Herra, että voisimme yh-

dessä pyhiesi kanssa veisata: 

Iloitkaa, sillä Luoja tuntee luotunsa; iloitkaa, sillä Hän näkee 

omansa. 

Iloitkaa, sillä Jumala tietää koetustemme määrän; iloitkaa, 

sillä Hän tuntee jokaisen päivän. 

 Iloitkaa, sillä Valtias on ahdistettujen auttaja; iloitkaa, sillä 

Hän on nöyrien lunastaja. 

Iloitkaa, sillä Herra tuntee ihmisen osan; iloitkaa, sillä Hän 

kukistaa kuoleman vallan. 

Iloitkaa, sillä Kuninkaamme on kanssamme; iloitkaa, sillä 

Herra on lähellämme. 

Iloitkaa, Herran nimeä ylistäen; iloitkaa, Hänen armostaan 

kiittäen. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



3. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä me pakenemme vuorille niin kuin Loot pakeni 

synnin paloa taakseen katsomatta, mutta emme vain tämän maa-

ilman ahdistusta, vaan myös sydämen paatumusta. Me etsimme 

turvaa Sinusta, Kaikkivaltias Herra, sillä Sinä lohdutat sairauden 

poltteessa, annat viisaan sydämen tuskassa ja ikuisen elämän Si-

nua etsiville. Siksi me veisaamme: Halleluja! 

 

3. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me rakennamme Nooan kanssa hengellisen arkin 

ja kohotamme kätemme Sinun puoleesi, Herra: Armahda meitä 

ihmispoloisia, sillä Sinä annoit lupauksen Nooalle kyyhkysen 

lehvässä ja taivaan kaaressa, ettei ahdistuksen tulva meitä täysin 

hukuttaisi! Sinuun turvaten me veisaamme: 

Iloitkaa, sillä Herra on pelastuksen vuori; iloitkaa, sillä Hän 

on laupeuden luja linnake. 

Iloitkaa, sillä Valtias hillitsee halujen liekin; iloitkaa, sillä 

Herra sammuttaa syntiemme polttavan lieskan. 

Iloitkaa, sillä Herrassa on vahva pelastus; iloitkaa, sillä Hä-

nessä on epäröivien vahvistus. 

Iloitkaa, sillä Jumala kutsuu pelastuksen satamaan; iloitkaa, 

sillä Hän johdattaa ahdingosta avaraan maahan. 

Iloitkaa, sillä Herra hallitsee ikuisesti; iloitkaa, sillä Jumalan 

on kunnia ainaisesti. 

Iloitkaa, Herran lohdutusta etsien; iloitkaa, rauhan Ruhtinaan 

luona viipyen. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



4. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä me kuljemme Aabrahamin kanssa, jonka Sinä lä-

hetit kohti luvattua maata ja jolle annoit yhdessä Saaran kanssa 

lupauksen lapsen, Iisakin. Me tahtoisimme istua heidän kodis-

saan enkelten pöytään. Tee Herra asuinsijastamme pyhä ateria-

pöytä, jonka ääreen lupaustesi Lapsi, Kristus itse, voi istua, että 

voisimme riemuiten veisata: Halleluja! 

 

4. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä Aabraham uhraa Iisakin, Vapahtajan esi-isän. Tä-

nään hän saa kuolleista ylösnousemisen vertauskuvana lapsensa 

takaisin. Hänen kanssaan me annamme itsemme, koko sydä-

memme ja kaiken elämämme, uhrina Sinulle, Herra, että voittai-

simme omaksemme ikuisen elämän luonasi. Siksi me vei-

saamme Aabrahamin, Saaran ja Iisakin kanssa: 

Iloitkaa, sillä Herra vahvistaa uskollistensa askeleet; iloitkaa, 

sillä Hän lujittaa heikkojen käsivarret. 

Iloitkaa, sillä Valtiaan lupaukset ovat vahva ruoka; iloitkaa, 

sillä Hän on janon sammuttava juoma. 

Iloitkaa, sillä Jumala kutsuu Aabrahamin pöytään; iloitkaa, 

sillä Hän istuu syntisten seuraan. 

Iloitkaa, sillä Herra tuntee matkan vaikeudet; iloitkaa, sillä 

Hän kukistaa monet kiusaukset. 

Iloitkaa, sillä Jumala on vaivattujen lohduttaja; iloitkaa, sillä 

Hän on syntisten vapauttaja. 

Iloitkaa, Herraan uskossa luottaen; iloitkaa, Hänen armostaan 

vahvistuen. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



5. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä me istumme Joosefin kanssa ahdistuksen syvässä 

kuopassa laupeuteesi turvaten, Kaikkivaltias Jumala. Pue meidät 

pelastuksen puhtaaseen asuun niin kuin Sinä puit Joosefin kun-

nian asuun jumalattoman faaraon hovissa ja osoitit hänelle tut-

kimattomat tiesi ja suuren ihmisrakkautesi. Anna siunauksesi 

olla yllämme niin kuin se oli Joosefin päällä ja kaiken sen yllä 

mitä hän teki, että voisimme veisata: Halleluja! 

 

5. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me katselemme Moosesta, joka lepäsi kolmen päi-

vän ajan kaislakorissa niin kuin kapaloihin kääritty Kristus-

lapsi, joka meidän tähtemme puettiin lopulta kuoleman käärin-

liinoihin. Auta meitä hylkäämään ajalliset aarteet ja kääntämään 

katseemme kohti luvattua palkintoa sekä veisaamaan: 

Iloitkaa, sillä Herra on kansansa aarre; iloitkaa, sillä Hän on 

omiensa turva. 

Iloitkaa, sillä Jumala on lastensa siunaus; iloitkaa, sillä Hän 

on nöyrien lohdutus. 

Iloitkaa, sillä Valtias näkee murheellisten ahdistuksen; iloit-

kaa, sillä Hän tuo murtuneille armahduksen. 

Iloitkaa, sillä Herra korottaa alas painetun; iloitkaa, sillä Hän 

näkee koettelemuksissa vaivatun. 

Iloitkaa, sillä Kuninkaamme ottaa vastaan eksyneet; iloitkaa, 

sillä Hän pukee yllemme autuuden vaatteet. 

Iloitkaa, Herran suuresta laupeudesta; iloitkaa, Jumalan mo-

nista lahjoista. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



6. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä me riennämme Mooseksen tavoin erämaahan ju-

malattoman faaraon vihaa paeten aina siihen asti, kunnes Sinä 

kutsut meidät takaisin. Päivän paahde ja yön kylmyys eivät ole 

mitään verrattuna Sinun armovoimaasi ja siunaukseesi. Moosek-

sen kanssa me seisomme palavan pensaan, Jumalansynnyttäjän, 

edessä ja veisaamme koetuksissamme: Halleluja! 

 

6. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me nousemme Mooseksen kanssa Siinain vuorelle 

ja tartumme liittosi tauluihin kääntääksemme sydämemme käs-

kyjesi puoleen. Me näemme pimeyden, mutta kuulemme sa-

malla laupeutesi äänen. Armahda meitä, ettemme erämaassa 

vaeltaneen kansan tavoin luottaisi koettelemuksissa ainoastaan 

ihmiskäden voimaan, vaan Sinun suureen laupeuteesi. Sen täh-

den me veisaamme: 

Iloitkaa, sillä Herra puhuu kunniansa vuorelta; iloitkaa, sillä 

Hän antaa äänensä kuulua korkeudesta. 

Iloitkaa, sillä Jumala kutsuu katumukseen; iloitkaa, sillä 

Herra vahvistaa sortuneen. 

Iloitkaa, sillä Jumala tuntee kätketyt salaisuudet; iloitkaa, 

sillä Hän kääntää ihmissydämet. 

Iloitkaa, sillä Jumala on kansansa kanssa; iloitkaa, sillä Hän 

on ihmislasten turva. 

Iloitkaa, sillä Herran ääni on viisauden lähde; iloitkaa, sillä 

Hän on elämän virvoittava virta. 

Iloitkaa, Herran kunniasta riemuiten; iloitkaa, Valtiaan lau-

peutta katsellen. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



7. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä vitsausten kulkiessa ylitsemme me suljemme huo-

neemme oven kuten Israelin kansa sulki kotiensa ovet Egyptissä, 

mutta emme pimeyttä kauhistuen, vaan elävää Jumalaa kumar-

taen. Siksi me veisaamme: Halleluja! 

 

7. IIKOSSI 

 

Tänä yönä me piirrämme yhtenä kansana ja monin rukouksin 

pyhän ristinmerkin kotiemme ja sydäntemme ovelle, niin kuin 

Israelin kansa piirsi veren merkin yöllä kotiensa oviin. Sinä, 

Herra, katat meille pääsiäisjuhlan ja tulet lukittujen oviemme lä-

vitse niin kuin ylösnoussut Vapahtaja tuli opetuslastensa luo. 

Sen tähden me veisaamme: 

Iloitkaa, sillä Herra lähettää pelastuksen; iloitkaa, sillä Hän 

kukistaa kuoleman. 

Iloitkaa, sillä Jumalan luona on ikuinen valtakunta; iloitkaa, 

sillä Herra on pelastuksen lehvämaja. 

Iloitkaa, sillä Valtias valmistaa juhlapidot; iloitkaa, sillä Hän 

täyttää kansansa maljat. 

Iloitkaa, sillä Herra on kutsuttujen valkeus; iloitkaa, sillä Hän 

on valittujensa riemastus. 

Iloitkaa, sillä Jumala ottaa pois ahdistuksen; iloitkaa, sillä 

Hän vahvistaa pelokkaan sydämen. 

Iloitkaa, Herran kirkkaudesta kiittäen; iloitkaa, Jumalan voi-

masta vahvistuen. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



8. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä me kohotamme rukouksen aseen niin kuin Daavid 

kohotti lingon hengellistä Goljatia vastaan Herran nimessä. Me 

pakenemme ahdistuksen myrskyä niin kuin Daavid pakeni ku-

ningas Saulia ja kätkeytyi erämaaluolaan, jotta koettelemus kul-

kisi ohitsemme. Vahvista käsivartemme voima, jotta voisimme 

yhdessä veisata: Halleluja! 

 

8. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me istumme profeetta Elian tavoin erämaassa mu-

rehtien. Sinä valmistat meille ateriapöydän ja kutsut taivaan lin-

nut kuoroksemme. Sinä olet kanssamme kaikessa mitä meille ta-

pahtuu. Avaa ymmärryksemme silmät, että osaisimme yhdessä 

pyhiesi kanssa veisata: 

Iloitkaa, sillä Jumala kutsuu Elian juhlaan; iloitkaa, sillä Hän 

saapuu yksinäisten pöytään. 

Iloitkaa, sillä Herra kuulee ja auttaa; iloitkaa, sillä Hän neu-

voo ja lohduttaa. 

Iloitkaa, sillä Jumala on paahteelta suojaava varjo; iloitkaa, 

sillä Hän on pimeydessä loistava lamppu. 

Iloitkaa, sillä Herra valmistaa nöyrien juhlan; iloitkaa, sillä 

Hän ojentaa puhtaan leivän. 

Iloitkaa, sillä Valtias ojentaa kultaisen astian; iloitkaa, sillä 

Hän täyttää elämän maljan. 

Iloitkaa, Herrassa juhliva kansa; iloitkaa, Hänen omiensa seu-

rakunta. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



9. KONTAKKI 

 

Tämä päivänä me katselemme pyhien lukematonta joukkoa, hei-

dän koetuksiaan ja ahdistuksiaan, monia vaikeuksia ja kuoleman 

kauhua. Me näemme, Kaikkivaltias, Sinun suuret siunauksesi ja 

ihmeesi, jotka annoit heidän tuntea. He elivät muukalaisina ja 

etsivät luvattua isänmaata, taivasten valtakuntaa. Sen vuoksi he 

eivät joutuneet häpeään, vaan veisasivat Sinulle, Herra: Halle-

luja! 

 

9. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me kiitämme pyhien kanssa elämän lahjasta kuo-

leman varjon maassa ja kietoudumme katumuksen repäistyyn 

viittaan, että voisimme pukea yllemme pelastuksen ihmeellisen 

ja puhtaan valkoisen puvun taivaissa. Herraan turvaten me vei-

saamme: 

Iloitkaa, sillä Herra on ahdistetun Valtias; iloitkaa, sillä Hän 

on murrettujen Kuningas. 

Iloitkaa, sillä Jumala on kärsivien vahvistus; iloitkaa, sillä 

Hän on kuolevien lohdutus. 

Iloitkaa, sillä Herraa tuntee kipumme; iloitkaa, sillä Hän kuu-

lee pienimmätkin huokaukset. 

Iloitkaa, sillä Kaikkivaltias on elämän Herra; iloitkaa, sillä 

Hän on kirkkauden Hallitsija. 

Iloitkaa, sillä Luoja tietää jokaisen murheemme; iloitkaa, sillä 

Hän kohottaa kuolevaisen tomumajamme. 

Iloitkaa, Herran on taivaitten taivaat; iloitkaa, Hänen on maa 

ja kaikki sen asukkaat. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



10. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä, Herra, puhtain Äitisi ja pyhiesi suuri joukko ku-

kistaa Sinulta saamansa armon tähden ja esirukoustensa voi-

malla valtakuntia, pitää yllä oikeutta, johdattaa sisäiseen näke-

miseen, tukkii leijonien kidat, sammuttaa tulisen liekin ja vah-

vistaa hengellisessä taistelussa. Kuolemassakin he julistavat 

ikuisen elämän ja ylösnousemuksen totuutta: Halleluja! 

 

10. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me katselemme, Kaikkivaltias, lupaustesi täy-

teyttä, jotka ilmoitit pyhille kilvoittelijoillesi, heille, jotka olivat 

liian hyviä tähän maailmaan. Ihmisrakkaudessasi Sinä osoitit lu-

pauksesi myös meille syntisille. Pyhimmän Äitisi ja pyhiesi esi-

rukousten tähden auta meitä uskomaan Sinuun ja laittamaan pois 

kaikki mikä meitä painaa, että voisimme veisata: 

Iloitkaa, sillä Herra avaa katumuksen autuaan oven; iloitkaa, 

sillä Hän tuo murheellisille lohdutuksen. 

Iloitkaa, sillä Jumala nöyryyttää ylhäiset; iloitkaa, sillä Hän 

pukee juhlariemuun maan hiljaiset. 

Iloitkaa, sillä Valtias kutsuu kurjia ja köyhiä; iloitkaa, sillä 

Hän armahtaa sairaita ja kärsiviä. 

Iloitkaa, sillä Herra kuulee pyhiensä rukoukset; iloitkaa, sillä 

Hän ottaa vastaan katuvien huokaukset. 

Iloitkaa, sillä Herra ympäröi meidät pyhien joukolla; iloitkaa, 

sillä Hän on läsnä joka hetkellä. 

Iloitkaa, Kaikkivaltiaan suojassa viipyen; iloitkaa, Hänen ih-

misrakkaudestaan kiittäen. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



11. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä me käännämme katseemme uskomme alkajaan ja 

täyttäjään Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, 

joka edessään olevan ilon sijasta häpeästä välittämättä kärsi py-

hän Ristin vaivat ja istui kunniassaan Isän oikealle puolelle tai-

vaissa. Siksi me veisaamme: Halleluja! 

 

11. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä me nostamme synnin ja kuoleman varjon maassa 

katseemme Häneen, joka kärsi suurta vastustusta itseään koh-

taan. Anna meille, Herra, kärsivällisyyttä koetuksissa ja voimaa 

kantaa oma ristimme ja vahvista toivomme, että voisimme vei-

sata Sinulle: 

Iloitkaa, sillä Valtias kutsuu kansaansa; iloitkaa, sillä Hän 

johdattaa omiansa. 

Iloitkaa, sillä Herran tuntee jokaisen ihmislapsen: iloitkaa, 

sillä Hän antaa pimeydessäkin siunauksen.  

Iloitkaa, sillä Kuninkaamme on armossaan suuri; iloitkaa, 

sillä Hän on vahva suojamuuri. 

Iloitkaa, sillä Herra on pimeydessä loistava tulipatsas; iloit-

kaa, sillä Hän on päivän helteessä suojaava varjo. 

Iloitkaa, sillä Jumala on ahdistettujen levon antaja; iloitkaa, 

sillä Hän on kuoleman ikeen kukistaja. 

Iloitkaa, Herran virvoittaessa nääntyneet; iloitkaa, Luojan ra-

vitessa riutuneet. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



12. KONTAKKI 

 

Tänä päivänä me yhdessä Jumalanäidin ja pyhiesi esimerkin 

vahvistamina etsimme rauhan valtakuntaa ja pyhää elämää, että 

näkisimme kerran Sinut, Herra. Me emme tahdo enää kulkea 

Eesaun tietä, emme uskottoman kansan erämaapolkua emmekä 

säikkyä yön ja päivän kauhuja. Me kaipaamme Sinun turvaasi, 

Herra, voidaksemme yhdessä pyhien kanssa veisata: Halleluja! 

 

12. IIKOSSI 

 

Tänä päivänä, toisten istuessa kätköpaikoissaan ja toisten koh-

datessa koetusten voiman, me istumme Baabelin virtojen vie-

rellä ja muistamme katuen Siionia. Lujita jokaisen askeleet, 

Herra, että voisimme astua pyhään kaupunkiisi, taivaalliseen Je-

rusalemiin pyhien riemuitsevan joukon kanssa ja enkelien ym-

päröimänä. Anna meidän löytää ristisi siunaus, veresi armo ja 

ylösnousemuksesi voima, että oppisimme veisaamaan: 

Iloitkaa, sillä Herra pyyhkii silmistämme kyyneleet; iloitkaa, 

sillä Hän kohottaa sortuneet. 

Iloitkaa, sillä Kaikkivaltias hallitsee kansat; iloitkaa, sillä 

Hän kukistaa vihollisen voimat. 

Iloitkaa, sillä Herra antaa ikuisen elämän; iloitkaa, sillä Hän 

antaa katuville armahduksen. 

Iloitkaa, sillä Jumalan luona näemme pyhien joukon; iloitkaa, 

sillä Hänen luonaan kuulemme ylistyksen pauhun. 

Iloitkaa, sillä Jumala on taivaallisten voimien Herra; iloitkaa, 

sillä Hän on pyhiensä Valtias. 

Iloitkaa, Herran rauhasta voimistuen; iloitkaa, Hänen kirk-

kaudessaan vahvistuen. 

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni ja linnani hädän het-

kellä! 

  



13. KONTAKKI 

 

Kaikkivaltias Herra, ota vastaan rukouksemme niin kuin Sinä 

otit vastaan Aabelin uhrin ja anna meille Eenokin siunaus, ylös-

nousemuksen toivo. Kuule meitä, kun me koettelemuksen myrs-

kyssä pakenemme Lootin tavoin ja muistelemme Nooan saamaa 

rauhan lupausta. Me kaipaamme Sinun pöytääsi Aabrahamin 

kanssa. Koettelemuksemme keskellä me syntiset olemme kuin 

hurskas Joosef vankeudessa, mutta me turvaamme Sinun armo-

voimaasi, että voisimme pukeutua taivaalliseen juhla-asuun. 

Taivuta sydämemme kuuntelemaan Mooseksen tavoin Sinun 

käskyjäsi ja pakenemaan hengellisen faaraon, sielunvihollisen, 

monia kiusauksia. Kärsimysten vitsausten kulkiessa ylitsemme 

me piirrämme pyhän ristinmerkin rintaamme, sillä me tiedämme 

Lunastajamme elävän. Auta meitä laskemaan oikein päiviemme 

mitta. Tule, Herra, lukittujen ovien lävitse ja kata meille runsas 

pääsiäisjuhla, että voisimme yhdessä puhtaimman Äitisi ja kaik-

kien pyhiesi kanssa veisata: Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Tämä kontakki luetaan kolmesti. Sen jälkeen toistetaan 1. ii-

kossi ja 1. kontakki sekä luetaan seuraava rukous. 

  



RUKOUS 

 

Kaikkivaltias Jumala, Sinä näet meidän ahdistuksemme ja luo-

tujasi kohdanneet monet nykyiset ja tulevat koettelemukset. Ar-

mahda meitä suuresta laupeudestasi. Anna meille kärsivälli-

syyttä, uskoa ja toivoa. 

Herra ja Valtias, sammuta kuumeen polte, virvoita väsyneet, 

armahda kuolevia sekä lohduta leskiä ja orpoja. Vahvista niitä, 

jotka koettelemuksissa kutsumuksensa mukaan palvelevat ah-

distettuja, kärsiviä ja kuolevia. Auta meitä tekemään oma 

osamme sen kutsumuksen mukaan, jonka olet meille antanut. 

Siunaa tasavaltamme presidenttiä ja koko esivaltaamme. Muista 

laupeudessasi kaikkia kansoja. 

”Häikäisevä on Sinun kirkkautesi”, Herra, ja Sinä ”olet mah-

tavampi kuin ikuiset vuoret”. (Ps. 76:4) Sinä, Herra Kaikkivaltias, 

olet armollinen ja ihmisiä rakastava. ”Sinä pelastat heikot ja sor-

retut.” (Ps. 76:4, 9) Siksi me turvaamme Sinuun, vaikka emme 

heikkoutemme tähden ole olleet kutsumuksemme arvoisia em-

mekä ole eläneet katumuksen kyyneleitä vuodattaen. 

Sinä tiedät mitä meille tapahtuu ja mikä koituu pelastuksek-

semme. Siksi jätämme itsemme, läheisemme, ystävämme ja 

kaikki ihmiset Sinun haltuusi, sillä Sinun ”on maa ja kaikki mitä 

siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat”. (Ps. 24:1) Me kai-

paamme Sinua, Herra, ja Sinun valmistamaasi ikuista pääsiäistä 

voidaksemme yhdessä pyhiesi kanssa veisata: Kristus nousi 

kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elä-

män antoi! (Matt. 27:53, 28:6; Joh. 5:24‒29) 

Mitä meille ikinä tapahtuukaan, auta meitä säilyttämään heik-

koudessammekin luja usko, että voisimme yhdessä Herran Äidin 

ja kaikkien pyhiesi kanssa veisata ylistystä Sinulle, Isä, Poika ja 

Pyhä Henki nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. 


