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Akatistoshymni

Ehtoolliselle valmistauduttaessa

1.kontakki

Sydäntemme ja sielujemme valittu Sulhanen lihaksitulemisesi ja ristillä kuolemisesi kautta Sinä olet
kihlannut koko ihmiskunnan itsellesi iankaikkisesti ja olet antanut meistä ikuisen elämän pantiksi Sinun
puhtaimman ruumiisi ja veresi. Katso! Sinun kutsustasi minä kelvoton rohkenen lähestyä Sinun
jumalallista pöytääsi ja sen majesteettisuuden mykistämänä huudan:

• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

1. iikossi

Sinä lähetit enkelisi profeetta Jesajan luo elävän hiilen kanssa taivaalliselta alttariltasi, jotta hänen
huulensa tulisivat puhdistetuksi. Siksi nähtyään Sinut istuvan valtaistuimella hän oli levoton
epäpuhtautensa vuoksi. Kuinka minä voisin, joka olen tahrannut ruumiini ja sieluni, ottaa osaa Sinun
jumalallisen ehtoollisesi salaisuuteen ellet Sinä itse korkeudesta puhdista minua? Siksi minä huudan
Sinulle sieluni syvyydestä:

• Jeesus, kaikkein parhain, koske epäpuhtaita huuliani Sinun armosi tulella.
• Jeesus, polta monien syntieni ohdakkeet.
• Jeesus, luo minuun puhdas sydän, uudista minussa oikeudenmukaisuuden henki.
• Jeesus, vapauta sielu parkani intohimojen vankilasta.
• Jeesus, tuhoa minusta epäpuhtaat ajatukset ja pahan hekumat.
• Jeesus, ohjaa minun horjuvat askeleeni Sinun käskyjesi poluille.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

2. kontakki

Sinä suuresti kaipasit syödä viimeisen pääsiäisaterian opetuslastesi kanssa ennen kärsimyksiäsi, jotta sen
aikana voisit antaa viimeisen ja suurimman lupauksen Sinun rakkaudestasi. Sinä lähetit kaksi
opetuslastasi kahta päivää ennen valmistelemaan sitä. Näin ollen mekin sen opittuamme haluamme
valmistaa varhain itsemme syömään jumalallisena pääsiäisenä Sinun ruumiisi ja veresi, ja me huudamme
Sinulle kiitokseksi:

• Halleluja!

2. iikossi

"Riisu sandaalit jaloistasi, sillä paikka jossa seisot on pyhä", Sinä sanoit Moosekselle palamattomasta
pensaasta ollessasi siinä näkymättömästi läsnä. Astia, jossa oli Sinun ruumiisi ja veresi on todella
suurempi ja pyhempi kuin palamaton pensas, mutta minä olen vain tomua, epäpuhdas ja synnin alainen.
Siksi nöyryydessä ja uskossa huudan Sinulle, kaikkivaltias:



• Jeesus, riisu minut vanhasta minästä ja kaikista sen teoista
• Jeesus, istuta minuun turmeltumattomuuden siemen, jotta se asuisi minussa.
• Jeesus, riko Sinä synnin siteet siellä missä vihollinen on minut sitonut.
• Jeesus, anna minulle nöyrä sydän ja särjetty henki.
• Jeesus, aja kauas minusta kiusaukset ja kompastelun hetket.
• Jeesus, vahvista minua uskossa ja rakkaudessa Sinuun.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

3. kontakki

Isämme söivät mannaa erämaassa ja kuolivat. "Minä olen Leipä, joka tulin alas taivaasta. Joka syö sitä,
elää iankaikkisesti. Leipä, jonka minä annan on minun lihani, jonka annan maailman elämän edestä",
sinä sanoit juutalaisille, jotka Sinua etsivät nähdäkseen Sinussa merkin taivaasta niin kuin Mooseksen
mannassa. Kuullen ja nähden profetian täyttymyksen me huudamme Sinulle pelolla:

• Halleluja!

3. iikossi

Noustuasi ehtoolliselta, kuten pyhä Johannes kertoo, Sinä vyötit itsesi pyyhkeellä ja pesit opetuslasten
jalat siten opettaen meitä, ettemme lähestyisi Sinun jumalallista pöytääsi pesemättä syntejämme
katumuksen kyynelin. Tietoisena suuresta tarpeestani tähän salaiseen puhdistautumiseen ja kovettuneen
sydämeni kyynelten niukkuudesta minä Pietarin kanssa huudan Sinulle:

• Jeesus, kaikki hyvä, älä ainoastaan pese jalkani, vaan myös käteni ja pääni.
• Jeesus, paljasta eteeni sieluni turmeltuneisuuden syvyys.
• Jeesus, avaa minussa katumuksen syvät patoluukut.
• Jeesus, uudista minut rakastavan hyvyytesi pisaroilla.
• Jeesus, kääri minut tuomiosi pelkoon ja suojaa ikuisilta vaivoilta.
• Jeesus, herätä minun nukkuva omatuntoni ja vahvista sen ääntä.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

4. kontakki

Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka sitten hän sanoo:
"Minä tulin alas taivaasta?" "Kuinka Hän antaa lihansa syötäväksi?", puhuivat juutalaiset keskenään
kuullessaan Sinun kunniallisimman lupauksesi antaa itsesi uskovaisille ruuaksi, sydämen kovuudessaan
he eivät voineet uskoa nöyryydessä ja huutaa Sinulle:

• Halleluja!

4. iikossi

"Ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen vertaan teillä ei ole elämää Hänessä", Sinä sanoit
juutalaisille, jotka olivat hitaita uskomaan. Tämä sanonta osoittautui vaikeaksi hyväksyä jopa eräille
opetuslapsillesi, jotka olivat tietämättömiä taivaan valtakunnan salaisuuksista. Mutta me, evankeliumin
valaisemina ja pitäen Sinun kunniaasi verhoamattomana huudamme Sinulle uskossa ja rakkaudessa:



• Jeesus, Sinä kaiken teet valtasi ja herruutesi suuruudessa.
• Jeesus, Sinä loit ja täydellistit enemmän mitä me voimme ymmärtää tai käsittää.
• Jeesus, Sinä kerran annoit sataa mannaa taivaasta merkkinä nykyisestä Salaisuudesta.
• Jeesus, Sinä vuodatit vettä kalliosta ennalta kuvaten Salaisuuttasi.
• Jeesus, Sinä pilvessä lähetit viiriäisiä ruuaksi juutalaisille, jotka olivat nääntymässä nälkään erämaassa.
• Jeesus, Sinä epäleväisten juutalaisten silmien edessä ruokit viisituhatta miestä viidellä leivällä.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

5. kontakki

Syödessäsi ehtoollista opetuslastesi kanssa Sinä otit leivän, siunasit ja mursit sen antaen opetuslapsillesi
sanoen: "Ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan syntien anteeksi
antamiseksi." Sen jälkeen Sinä annoit heille maljan sanoen: "Juokaa tästä kaikki, tämä on minun vereni,
se uuden liiton veri, joka teidän ja monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi."
Kuultuamme tämän suloisen ja jumalallisen äänen, me kiitollisuudella huudamme:

• Halleluja!

5. iikossi

Se, joka syö minun ruumiini ja juo minun vereni asuu minussa ja minä hänessä. Hänellä on ikuinen
elämä; ja minä nostan hänet viimeisenä päivänä, joka on elämän ylösnousemus ja siunaus. Siksi etsien
tätä elämän ylösnousemusta sieluni syvyyksistä minä huudan Sinulle:

• Jeesus, vedä ulos yöstä Sinua etsivä.
• Jeesus, tule sisimpääni, kaikkiin jäseniini ja luihini.
• Jeesus, ole pimentyneen sieluni valo.
• Jeesus, täytä itselläsi sydämeni syvyys, jota koko maailma ei voi tyydyttää.
• Jeesus, puhu omantuntoni äänen kautta.
• Jeesus, liikuta ja ohjaa minun tahtoani.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

6. kontakki

Totisesti, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on minut pettävä – sinä sanoit hengen tuskassa
ehtoollisella opetuslapsillesi. Ja luultuaan olevansa syyttömät Sinun pettämisesi ajatukseen jokainen
heistä kysyi Sinulta: "Herra, olenko minä se?" osoittaen siten nöyryytensä syvyyttä. Mutta mitä minä
voin sanoa Sinulle kun lankean ja petän Sinut seitsemän kertaa päivässä? Mutta Sinä pidä säilytä minut
etten kerta kaikkiaan lankeaisi, vaan kiitollisuudella huutaisin Sinulle:

• Halleluja!

6. iikossi

Oksa ei itsessään kanna hedelmää, vaan ainoastaan osana viiniköynnöstä, näin Kristus opetti
sanoessaan: "Hän, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn kantaa runsaan hedelmän." Tehden ihmeitä
Sinä opetit rakastamiasi opetuslapsia Getsemanen tiellä. Siksi pysyen tässä neuvossa, varsinkin kun
tiedän luonteeni heikkouden, ilman armoasi huudan Sinulle, jotta en kerta kaikkiaan jäisi vaille Sinun
armoasi:



• Jeesus, taivaallinen Sulhanen, istuta minut elämää kantavaan puutarhaasi.
• Jeesus, todellinen viiniköynnös, istuta minut itseesi niin kuin villioksan.
• Jeesus, kitkemätön juuri, täytä minut iankaikkisen elämän mahlalla.
• Jeesus, kuoleman Voittaja, kitke minusta intohimojen kuivattamat oksat.
• Jeesus, kaunis hyväntekijä, kaunista minut hyvien ajatusten ja tunteiden kukilla.
• Jeesus, armosta rikas, rikastuta minut todellisen katumuksen ja vanhurskauden hedelmillä.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

7. kontakki

Opetuslapselle, joka ehtoollisella nojasi rintaasi vastaan ja kysyi: "Kuka on se, joka Sinut pettää?" Sinä
vastasit: "Hän on se, joka kanssani syö leivän kastettuani sen maljaan". Ja kastettuasi leivän Sinä annoit
sen Juudas Iskariotille, Simonin pojalle, osoittaaksesi tien katumukseen. Mutta hänen sydämensä oli
kovettunut pahasta aikomuksesta, eikä hän halunnut ymmärtää Herransa ja Valtiaansa rakkauden
kutsua. Suo, että armollasi olisin vapautettu tuollaisesta sydämen kovuudesta, ja huutaisin Sinulle:

• Halleluja!

7. iikossi

Säälien luontomme heikkoutta Sinä suot puhtaimman ruumiisi ja veresi leivän ja viinin muodossa näin
viisaimmin järjestäen meidän pelastuksemme ihmisrakkaudessasi, oi Jeesus, sovittaen näin pelastavaisen
salaisuuden meidän heikolle ja vajavaiselle ymmärrykselle. Ihmetellen tätä Sinun alentuvaista viisauttasi
meidän heikon luontomme tähden, me kiittäen kunnioitamme Sinua:

• Jeesus, Sinä viisaudessasi ja ihmisrakkaudessasi kaiken järjestit meidän pelastukseksemme.
• Jeesus, Sinä mukautit pelastavaisimmat Salaisuudet meidän aistiemme ja ymmärryksemme heikkouden

mukaan.
• Jeesus, Sinä epäilyksen poistamiseksi lukuisat kerrat tuot esiin ruumiisi ja veresi pyhällä pöydällä leivän ja

viinin sijaan.
• Jeesus, Sinä olet osoittanut alttarin palvelijat otollisiksi pyhän Hengen laskeutumisella lahjojen siunaamisessa.
• Jeesus, Sinä olet lähettänyt pyhät enkelisi kelvottomien palvelijoiden tilalle toimittamaan pyhiä salaisuuksia.
• Jeesus, Sinä olet pyhän pöydän ihmeillä kääntänyt uskoon monet jumalattomat.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

8. kontakki

Leivän kastamisen jälkeen petturin syötyä Sinun tarjoamasi leivän, niin kuin pyhä Johannes sanoo,
saatana meni häneen. Voi, mikä kauhistuttava rangaistus epäuskoiselle! Voi, mikä onneton kohtalo
petturille! Se mikä oli tarkoitettu hänen pelastuksekseen, tulikin tuomioksi ja kuolemaksi hänelle.
Kumartuen kunnioituksella Sinun vanhurskaan tuomiosi edessä, pelossa ja vavistuksessa me huudamme
Sinulle:

• Halleluja!

8. iikossi

"Tehkää tämä minun muistokseni", Sinä sanoit opetuslapsillesi ehtoollisella antaen heille ruumiisi leivän
ja veresi viinin muodossa. Niin usein, kun me syömme tätä leipää ja juomme tämän maljan, me tuomme
esiin Sinun kuolemasi, pyhän Paavalin sanojen mukaan. Nyt muistaen Sinun kärsimyksiäsi me
omantunnonvaivoissa huudamme Sinulle:



• Jeesus, Sinä maailman pelastuksen tähden annoit itsesi vapaaehtoisesti vihollistesi käsiin.
• Jeesus, Sinä et sallinut enkelien legioonien ilmestyä Sinua puolustamaan.
• Jeesus, Sinä vilkaisulla ja kukon kiekumisella käänsit katumukseen uskottoman opetuslapsen.
• Jeesus, Sinä et vastannut Kaifakselle ja Pilatukselle heidän järjettömästi kuulustellessa Sinua.
• Jeesus, Sinä ristillä pyysit Isältä syntien anteeksiantoa Sinut ristiinnaulinneille.
• Jeesus, Sinä verrattomassa rakkaudessasi annoit rakastetun opetuslapsesi äidillesi pojaksi.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

9. kontakki

"Juudas, suudelmallako sinä petät Ihmisen Pojan", Sinä surullisena lausuit uskottomalle opetuslapsellesi
kun hän tuli sotajoukon kanssa Getsemanen puutarhaan pettämään Sinut suudelmalla. Mutta edes nämä
liikuttavat sanat eivät tuottaneet katumusta hänen pahuuden valtaamassa sielussa. Tuntien hillittömän
tahtoni minä pelkään joka hetki antavani Juudaksen suudelman, koska olen kiitämätön. Sinä itse,
vahvista minua armollasi, jotta minä viisaan ryövärin tavoin huutaisin Sinulle:

• Halleluja!

9. iikossi

"Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin Sinä, Isä ja Minä yhtä olemme, että he voisivat olla
yhtä meissä, jotta maailma uskoisi." Näin Sinä huudahdit viimeisessä suuressa rukouksessa Isälle.
Seuraten tätä, Sinun suloisinta ääntäsi, sekä luottaen rukouksesi voimaan, minä uskossa huudan Sinulle:

• Jeesus, Sinä kaikki keräsit yhteen, yhdistä meidät erottamattomaksi itsesi ja Isäsi kanssa.
• Jeesus, suo, että me pysyisimme yksimielisinä uskossa ja rakkaudessa Sinuun.
• Jeesus, Sinä et siedä vihamielisyyttä ja jakaantumista, hävitä jumalattomat harhaopit ja skismat.
• Jeesus, Sinä rakastat ja armahdat kaikkia, kerää kadonneet lampaat yhteen laumaasi.
• Jeesus, Sinä annat rauhan kaikille, hillitse kateutta ja vihaa niiden joukossa, jotka kutsuvat avuksi Sinun

nimeäsi.
• Jeesus, Sinä annat ehtoollisessa minulle ruumiisi ja veresi, jotta minä todella olisin liha Sinun lihastasi ja luu

Sinun luistasi.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

10. kontakki

Muuttaen veden viiniksi häissä Galilean Kaanaassa Sinä toit julki ensimmäisen merkin jumalallisesta
voimastasi. Sitten sielujen Sulhasena ennen ristille astumistasi viimeisenä merkkinä muutit leivän
ruumiiksesi ja viinin vereksesi, että he uskoisivat Sinun rakkautesi ihmeeseen hoivaten näin heitä
iankaikkiseen elämään. Myös minä kiitollisena nyt huudan Sinulle:

• Halleluja!

10. iikossi

Ylösnousemisesi päivänä kulkien matkustavaisen asussa kahden opetuslapsesi kanssa Emmaukseen
opetit heille kärsimisesi salaisuuden, mutta heidän silmänsä olivat pimennetyt, jotteivät he tuntisi Sinua,
vaikka heidän sydämensä paloikin sanojesi suloisuudesta. Mutta taipuen heidän pyyntöönsä Sinä
viivähdit heidän kanssaan ja siunattuasi ja annettuasi heille leivän heidän silmänsä avautuivat ja he
tunnistivat Sinut. Niin kuin nuo opetuslapset, myös minä korotan ääneni nöyrällä rohkeudella puoleesi:



• Jeesus, Sinä kärsivällinen, älä hylkää minua elämän polulla uskoni riittämättömyyden vuoksi.
• Jeesus, opeta minua, niin kuin heitä, ymmärtämään Sinua koskevat profetiat ja armon yhteyden salaisuudet.
• Jeesus, lämmitä ja sytytä kylmä sydämeni, niin kuin teit noille opetuslapsillesi.
• Jeesus, kaikki hyvä, ole kanssani silloinkin kun elämäni on pitkälle kulunut ja on menossa kohti iltaa.
• Jeesus, suo minun todella tuntea Sinut salaisessa leivän murtamisessa ja maljan juomisessa.
• Jeesus, suo, että myös minä käsittäisin rakkautesi voiman ja tulisin sen julistajaksi veljilleni.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

11. kontakki

Voittajille Sinä olet antanut syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisin keskellä, sekä salaista
mannaa. Ruumiisi ja veresi ehtoollisessa valmistakoon maan päällä minua siihen, vaikka kelvottomasti
nyt sitä lähestyn, huutaen Sinulle:

• Halleluja!

11. iikossi

Se, joka kelvottomasti syö ja juo, syö ja juo tuomion itselleen, jos ei nauti Herran ruumista ja verta
tarkkaavaisesti, neuvoo haltioitunut Paavali ehtoollista lähestyviä. Siksi myös minä peläten ja vavisten
kelvottomuudessani, jotten erottaisi itseäni yhteydestä Sinuun, rukoilen joka yö ja huudan Sinulle:

• Jeesus, Ota vastaan minut, niin kuin otit vastaan publikaanin, porton ja ryövärin.
• Jeesus, älä halveksi tulla sieluni katon alle, vaikka se onkin sortunut ja tyhjä.
• Jeesus, avaa sieluni silmät, niin kuin Sinä avasit sokeana syntyneen silmät.
• Jeesus, sano myös minulle, niin kuin halvaantuneelle: Nouse ja kävele.
• Jeesus, tyrehdytä epäpuhtaiden halujeni virta sielussani, niin kuin Sinä pysäytit verenvuotoa sairastaneen naisen

vuodon.
• Jeesus, paranna sieluni ja omantuntoni spitaali.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

12. kontakki

Käärmeen suun kautta puhuneen pahan kateus ja kielletyn hedelmän syömisen kautta koko ihmissuku
menetti paratiisin ja tuli kuolemasta osalliseksi. Mutta, kun ihmiskunta maistaa puhtainta ruumistasi ja
vertasi suodaan sille iankaikkinen elämä ja ylösnousemus lankeemuksen tilasta. Elämää antavien
salaisuuksien osallisuus on vasta-aine käärmeen myrkylle ja kuolemattomuuden siemen. Siksi me
kiitollisina huudamme Sinulle:

• Halleluja!

12. iikossi

Herra, minä seison maljan edessä, jossa on jumalalliset salaisuutesi, mutta en ole karkottanut pois
pahoja ajatuksiani. Sinun kaikki voimallinen armosi rohkaisee ja korottaa minua. Siksi turvautuen
rakkautesi syvyyteen huudan Sinulle:



• Jeesus, Sinä kutsut työtätekevät ja raskautetut lepoosi, ota minut vastaan, joka olen tämän maailman
turhuuden raskauttama.

• Jeesus, Sinä et tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan kutsut syntisiä katumukseen, vapauta minut synneistäni
ja kärsimyksistäni.

• Jeesus, Sinä parannat heikkoudet ja sairaudet, paranna sieluni haavat ja vaivat.
• Jeesus, Sinä ruokit nälkäiset, ruoki minut ruumiillasi ja verelläsi.
• Jeesus, Sinä herätit kuolleet, herätä minut, syntieni surmaama.
• Jeesus, helvetin Voittaja, pelasta minut pahansuopaisuuden kidasta.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

13. kontakki

Oi kaikkein suloisin ja sääliväisin Jeesus, joka erämaassa annoit sataa mannaa ruokkiaksesi sielumme ja
sydämemme puhtaimmalla ruumiisi ja veresi salaisuudella. Suo minun ottaa vastaan tuomituksi
tulematta jumalalliset salaisuutesi, jotta parannettuna, hoivattuna, pyhitettynä ja jumaloitettuna Sinussa
iankaikkisesti huutaisin kiitollisena Sinulle:

• Halleluja, halleluja, halleluja!

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

1. iikossi

Sinä lähetit enkelisi profeetta Jesajan luo elävän hiilen kanssa taivaalliselta alttariltasi, jotta hänen
huulensa tulisivat puhdistetuksi. Siksi nähtyään Sinut istuvan valtaistuimella hän oli levoton
epäpuhtautensa vuoksi. Kuinka minä voisin, joka olen tahrannut ruumiini ja sieluni, ottaa osaa Sinun
jumalallisen ehtoollisesi salaisuuteen ellet Sinä itse korkeudesta puhdista minua? Siksi minä huudan
Sinulle sieluni syvyydestä:

• Jeesus, kaikkein parhain, koske epäpuhtaita huuliani Sinun armosi tulella.
• Jeesus, polta monien syntieni ohdakkeet.
• Jeesus, luo minuun puhdas sydän, uudista minussa oikeudenmukaisuuden henki.
• Jeesus, vapauta sielu parkani intohimojen vankilasta.
• Jeesus, tuhoa minusta epäpuhtaat ajatukset ja pahan hekumat.
• Jeesus, ohjaa minun horjuvat askeleeni Sinun käskyjesi poluille.
• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!

1.kontakki

Sydäntemme ja sielujemme valittu Sulhanen lihaksitulemisesi ja ristillä kuolemisesi kautta Sinä olet
kihlannut koko ihmiskunnan itsellesi iankaikkisesti ja olet antanut meistä ikuisen elämän pantiksi Sinun
puhtaimman ruumiisi ja veresi. Katso! Sinun kutsustasi minä kelvoton rohkenen lähestyä Sinun
jumalallista pöytääsi ja sen majesteettisuuden mykistämänä huudan:

• Jeesus, sydämeni Jumala, tule ja yhdistä minut itseesi iankaikkisesti!
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