Ehtoolliseen valmistavat rukoukset
Pappi: Kiitetty on Jumalamme, alati nyt ja aina ja iankaikkisesti!
Kuoro: Aamen! Taivaallinen Kuningas, / Lohduttaja, totuuden Henki, / joka paikassa
oleva ja kaikki täyttävä, / hyvyyden lähde / ja elämän antaja, / tule ja asu meissä / ja
puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta / sekä pelasta, oi Hyvä, meidän
sielumme.
Lukija: Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala,
pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä
Kuolematon, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme.
Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun
nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. | Pyhitetty olkoon sinun nimesi. | Tulkoon sinun
valtakuntasi. | Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. |
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. | Ja anna meille anteeksi velkamme, | niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. | Äläkä saata meitä
kiusaukseen, | vaan päästä meidät pahasta.
Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki,on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina
ja iankaikkisesti.
Lukija: Aamen. Herra, armahda. 12 kertaa
Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme, Jumalaa. Tulkaa, kumartukaamme
ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Tulkaa,
kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja
Jumalamme eteen.
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Psalmi 51
Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi.
Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua, sinua
vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua
nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi
olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden ilmoita siis
minulle viisautesi! Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut.
Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo
minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä karkota minua
kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen
pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta,
niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa
sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä, polttouhriakaan et
huoli. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita
Siionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit! Silloin otat taas vastaan
määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät.
Kanoni, 2. säv.
1. veisu, laulajat: Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka
jakoi kahtia meren ja johdatti kansan | pois Egyptin orjuudesta, | sillä hän on
ylistetty.
Lukija: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista sisässäni totuuden henki.
Armollinen Herra, sinun pyhä ruumiisi ja kallis veresi tulkoon minulle iankaikkisen
elämän leiväksi ja kaikkien sairauksien parannukseksi.
Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Minä viheliäinen olen pahoilla teoillani saastuttanut itseni ja siksi olen kelvoton
osallistumaan sinun puhtaimpaan ruumiiseesi ja jumalalliseen vereesi: Kristus, tee
sinä minut kelvolliseksi.
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Siunattu Jumalan morsian, otollinen maa, sinä olet kasvattanut kylvämättömän,
maailman pelastavan tähkän. Suo, että minä syötyäni sen tulisin autuaaksi.
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3. veisu, laulajat: Vahvistaen minua uskon kalliolla | sinä avasit suuni vihollisiani
vastaan, | sillä minun henkeni riemuitsi veisatessani: | Ei ole toista pyhää kuin sinä,
meidän Jumalamme, | eikä toista vanhurskasta kuin sinä, oi Herra.
Lukija: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista sisässäni totuuden henki.
Anna minulle, oi Kristus Herra, kyynelvirtoja puhdistamaan sydämeni pahasta, jotta
puhtaana ja hyvällä omallatunnolla, uskoen ja peläten lähestyisin sinun jumalallisia
lahjojasi ja tulisin niistä osalliseksi.
Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Ihmisiä rakastava Herra, tulkoon sinun puhdas ruumiisi ja jumalallinen veresi minulle
syntieni anteeksi saamiseksi, Pyhän Hengen osallisuudeksi, iankaikkiseksi elämäksi
sekä vaivojen ja ahdistuksen poistamiseksi.
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Elämän Leipä on armosta tullut ylhäältä ja antanut maailmalle uuden elämän. Sinä,
oi Neitsyt, kaikkein pyhin elämän leivän ateriapöytä, tee minut, kelvoton, otolliseksi
peläten maistamaan tätä leipää ja elämään siitä.
6. veisu, laulajat: Syntien syvässä pyörteessä | minä avuksi huudan sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: | Jumala, johdata minut pois kadotuksesta.
Lukija: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista sisässäni totuuden henki.
Vapahtaja, pyhitä mieleni, sieluni, sydämeni ja ruumiini ja suo minun tuomiotta
lähestyä pelättäviä salaisuuksiasi, oi Herra.
Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Oi Kristus, sinun pyhien salaisuuksiesi osallisuus poistakoon minusta himot, enentäköön sinun armoasi ja vahvistakoon elämääni.
Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät.
Pyhä Jumala, Jumalan Sana! Pyhän Äitisi rukouksien tähden täydellisesti pyhitä
minut, joka lähestyn sinun jumalallisia salaisuuksiasi.
Herra armahda! Herra armahda! Herra armahda!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
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Kontakki, 2. säv. Salli, oi Kristus, minun ottaa vastaan leipä, | sinun ruumiisi, | ja
sinun jumalallinen veresi. | Salli, oi Herra, minun, arvottoman, päästä osalliseksi
sinun puhtaimmista ja pelättävistä salaisuuksistasi, | niin ettei osallisuuteni koituisi
minulle tuomioksi, | vaan iankaikkiseksi, loppumattomaksi elämäksi.
9. veisu, laulajat: Aluttoman Isän Poika, | hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi
Neitseestä ja ilmestyi meille | valistaakseen pimeyden vallassa olevat | ja kootakseen hajotetut. | Sen tähden me korkeasti ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme.
Lukija: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista sisässäni totuuden henki.
Maistakaa ja katsokaa, tämä on Kristus Herra, joka meidän vuoksemme on muinoin
tullut kaltaiseksemme ja kantanut itsensä uhriksi omalle Isälleen. Hänet alati
uhrataan ja hän pyhittää ne, jotka tulevat hänestä osallisiksi.
Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Herra, suo sieluni ja ruumiini pyhittyä, valistua ja pelastua. Suo minun tulla pyhien
salaisuuksien osallisuuden kautta sinun majaksesi ja asu sinä minussa Isän ja Hengen
kanssa, armollinen Hyväntekijäni.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Vapahtajani, tulkoon sinun ruumiisi ja kallis veresi tuleksi, joka polttaa minusta kaikki
syntieni ainekset ja kuluttaa loppuun himojeni ohdakkeet, sekä valoksi, joka
täydellisesti valistaa minut kunnioittamaan sinun jumaluuttasi.
Nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Jumala syntyi ihmiseksi sinun puhtaasta verestäsi, oi Valtiatar. Sen tähden kaikki
sukupolvet veisaavat ylistystä sinulle ja hengellisten olentojen joukot kiittävät sinua,
sillä sinun kauttasi he näkevät ihmiseksi tulleen kaikkeuden Hallitsijan.
Laulajat: Armahda meitä, Herra, armahda meitä, | sillä emme taida itseämme
millään puolustaa, | vaan tämän rukouksen sinulle, valtiaalle Herralle, me syntiset
kannamme:| Armahda meitä!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Herra, armahda meitä, | sillä sinuun me turvaamme. | Älä vihastu kovasti meihin | äläkä muista meidän rikoksiamme,| vaan katso nyt laupiaasti puoleemme | ja päästä meidät vihollisistamme, |
sillä sinä olet meidän Jumalamme, | ja me olemme sinun kansaasi. | Kaikki olemme
sinun kättesi tekoja | ja sinun nimeäsi me avuksi huudamme.
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Nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Armon ovet avaa meille, siunattu Jumalansynnyttäjä, | ettemme toivoessamme sinuun hukkuisi, | vaan pääsisimme sinun
kauttasi hädästä, | sillä sinä olet kristikunnan pelastus.
Lukija:
Pyhän Johannes Damaskolaisen rukous
Valtias Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, jolla yksin on valta antaa anteeksi
ihmisten synnit, sinä hyvä ja ihmisiä rakastava. Älä ota lukuun syntejäni, jotka olen
tehnyt tietäen ja tietämättäni. Tee minut kelvolliseksi tuomiotta osallistumaan
jumalallisiin, kunniakkaisiin, puhtaisiin ja eläväksi tekeviin salaisuuksiisi, etteivät ne
tulisi minulle piinaksi ja rangaistukseksi eivätkä uudeksi synniksi vaan puhdistukseksi,
pyhitykseksi, tulevan elämän ja valtakunnan pantiksi, suojamuuriksi, avuksi,
vastustajain kukistamiseksi, lukemattomien synnintekojen poistamiseksi. Sillä sinä
olet armon, laupeuden ja rakkauden Jumala, ja me kunniaa kannamme sinulle sekä
Isälle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Pyhän Basileios Suuren rukous
Herra, minä tiedän, että tulen kelvottomasti osalliseksi sinun puhtaasta ruumiistasi ja
kalliista verestäsi; tiedän olevani syyllinen ja syöväni ja juovani itselleni tuomion,
koska en käsitä sinun, Kristuksen, minun Jumalani, ruumiiseen ja vereen
osallistumisen suuruutta. Mutta luottaen sinun laupeuteesi tulen luoksesi, sillä olet
sanonut: Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn
hänessä. Armahda minua, Herra. Älä saata minua, syntistä, häpeään, vaan kohtele
minua laupiaasti; tulkoot pyhät lahjat minulle parannukseksi, puhdistukseksi, valistukseksi, varjelukseksi, pelastukseksi sekä sielun ja ruumiin pyhitykseksi. Karkottakoot ne minusta turhan haaveilun ja pahat teot; poistakoot ne paholaisen vaikutuksen, joka ajatusten kautta pääsee toimimaan jäsenissäni. Tulkoot pyhät lahjat
minulle uskallukseksi ja rakkaudeksi sinuun, elämän parannukseksi ja vahvistukseksi,
hyveiden enenemiseksi ja täydellisyydeksi, käskyjesi täyttämiseksi, Pyhän Hengen
osallisuudeksi, matkaevääksi iankaikkiseen elämään, otolliseksi vastaukseksi
pelättävän tuomioistuimesi edessä; mutta älkööt tulko minulle syytteeksi älköötkä
tuomioksi.
Pyhän Johannes Krysostomoksen rukous
Valtias Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit sieluni katon alle, mutta koska
sinä, ihmisiä rakastava, tahdot asua minussa, uskallan lähestyä sinua. Sinä käsket
minun avata ovet, jotka olet itse tehnyt, ja sinä astut niistä sisään, koska olet ihmisiä
rakastava Herra. Sinä astut sisään ja valaiset pimentyneet ajatukseni. Uskon, että
astut sieluuni, sillä sinä et ajanut luotasi syntistä naista, joka itkien tuli tykösi; et
hylännyt katuvaa publikaania; et torjunut ryöväriä, joka tunsi valtakuntasi; etkä pa5

rannuksen tehnyttä vainoajaakaan jättänyt entiselleen, vaan kaikki katuen luoksesi
tulleet olet ottanut ystäviesi joukkoon, sinä ainoa kiitetty nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Jumalanäidille
Korkeasti ylistetty ainainen Neitsyt, Kristuksen, meidän Jumalamme Äiti, kanna
meidän rukouksemme Poikasi, meidän Jumalamme, eteen ja ano häntä pelastamaan
sinun kauttasi meidän sielumme.
Pyhän Joannikioksen rukous
Toivoni on Isä, turvani Poika, suojani Pyhä Henki. Pyhä Kolminaisuus, kunnia olkoon
sinulle.
Kaiken toivoni minä panen sinuun, oi Jumalan Äiti, suo minulle suojeluksesi!
Pappi lausuu: Kunnia olkoon sinulle, Kristus, meidän Jumalamme, meidän toivomme, kunnia sinulle.
Lukija: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. Siunaa.
Pappi: Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, jumalankantajien pyhittäjäisiemme ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden armahtakoon meitä ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.
Pappi kääntyy kirkkokansan puoleen ja lausuu anteeksipyynnön:
Siunatkaa minua, pyhät isät, veljet ja sisaret, ja antakaa minulle syntiselle anteeksi,
millä olen syntiä tehnyt kuluneena päivänä ja tänä hetkenä. Lukemattomia syntejä
olen tehnyt sielullani ja ruumiillani, sanoin, teoin ja ajatuksin, tuomitsemisella ja
kaikilla tunteillani.
Lukija jatkaa: Jumala antakoon sinulle anteeksi pyhä isä, anna meille syntisille anteeksi.
Pappi: Jumala armossaan antakoon meille anteeksi ja armahtakoon meitä kaikkia.
Pappi lausuu ektenian. Jokaisen pyynnön jälkeen
laulajat resitatiivisesti: Herra, armahda.
Pappi: Lausukaamme itsemmekin puolesta.
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Laulajat: Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Pappi:
Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme,
armahda meitä.
Laulajat: Aamen.
Kirkkokansa hakee papilta siunauksen.
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