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KIITOSRUKOUKSET PYHÄN EHTOOLLISEN JÄLKEEN 
 
Pappi: Kunnia olkoon sinulle, Jumala. (kolmesti) 
 
Lukija:   1. Basileios Suuren rukous 
Kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ettet ole hylännyt minua 
syntistä, vaan olet tehnyt minut otolliseksi osallistumaan 
pyhiin salaisuuksiisi. Kiitän sinua, että olet tehnyt minut, 
kelvottoman, kelvolliseksi vastaanottamaan puhtaat taivaalli-
set lahjasi. Ihmisiä rakastava Herra, joka olet meidän 
tähtemme kuollut ja noussut ylös sekä lahjoittanut meille 
hyvyydeksi, sielun ja ruumiin pyhitykseksi nämä pelättävät ja 
eläväksi tekevät salaisuudet, suo niiden tulla minulle sieluni ja 
ruumiini parannukseksi, joka ainoan vastustajan karkottami-
seksi, sydämeni silmien valistamiseksi, sieluni voimien rau-
hoittamiseksi, lujaksi uskoksi, vilpittömäksi rakkaudeksi, 
viisauden täydentämiseksi, käskyjesi pitämiseksi, jumalallisen 
armosi lisääntymiseksi ja valtakuntasi saavuttamiseksi. Suo, 
että minä niiden varjelemana muistaisin armoasi enkä koskaan 
eläisi itselleni, vaan sinulle, Herrallemme ja hyväntekijäl-
lemme, ja niin lähdettyäni iankaikkisen elämän toivossa tästä 
elämästä pääsisin ikuiseen lepoon, jossa juhlavierasten riemu 
on lakkaamaton ja kasvojesi sanomatonta kauneutta näkevien 
ihastus on loppumaton, sillä sinä, Kristus Jumalamme, olet 
sinua rakastavien totinen toivo ja sanomaton ilo ja sinulle 
ylistystä veisaavat kaikki luodut iankaikkisesti. 
 

2. Basileios Suuren rukous 
Herra Kristus, Jumala, iankaikkisten aikain Kuningas ja 
kaikkien Luoja. Kiitän sinua kaikesta hyvästä, mitä olet 
minulle antanut, sekä osallisuudesta puhtaimpiin ja eläväksi 
tekeviin salaisuuksiisi. Rukoilen sinua, oi hyvä ja ihmisiä 
rakastava: Varjele minua kattosi alla, siipiesi suojassa ja anna 
minun puhtain omintunnoin aina viimeiseen hengenvetooni 
asti kelvollisesti osallistua pyhiin lahjoihisi syntieni anteeksi 
saamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Sillä sinä olet elämän 
leipä, pyhityksen lähde, hyvyyden antaja, ja sinulle, sekä 
Pyhälle Hengelle me kunniaa kannamme nyt ja aina ja 
iankaikkisesti. Aamen. 



	   2	  

3. Simeon Metafrastiksen rukous 
Minun Luojani, joka omasta tahdostasi olet antanut minulle 
ruoaksi ruumiisi, kelvottomia polttavan tulen, älä polta minua, 
vaan mene kaikkiin jäseniini, niveliini, sisääni, sydämeeni. 
Polta kaikki syntieni ohdakkeet, puhdista sieluni, pyhitä 
mieleni. Vahvista niveleni ja luuni, viisi aistiani valista. 
Naulitse minut kokonaan sinun pelkoosi, alati suojele, pidätä 
ja varjele minua joka ainoasta sieluani hukuttavasta teosta ja 
sanasta. Puhdista, pese ja kaunista minut, tee minut hyväksi ja 
ymmärtäväksi ja valista minua. Tee minut yksinomaan 
Henkesi asunnoksi äläkä koskaan salli minun tulla synnin 
asunnoksi; suo, että kun osallistuessani pyhiin lahjoihisi tulen 
sinun huoneeksesi, minua niin kuin tulta pakenisi jokainen 
sielun pahantekijä, joka ainoa himo. Esirukoilijoikseni tuon 
eteesi kaikki pyhät: ruumiittomien joukkojen päämiehet, sinun 
edelläkävijäsi, viisaat apostolit ja heidän kanssaan myös 
puhtaan neitseellisen Äitisi. Ota, laupias Kristukseni, heidän 
rukouksensa vastaan ja tee minut, palvelijasi, valkeuden 
lapseksi. Sillä sinä, oi Hyvä, olet sielujemme ainoa pyhitys ja 
valkeus, ja sinulle, Jumalalle ja Herralle, me kaikki kunniaa 
kannamme joka päivä. 

4. Rukous 
Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, tuottakoon sinun 
pyhä ruumiisi minulle iankaikkisen elämän ja sinun kallis 
veresi syntien anteeksiannon, ja tulkoon tämä pyhä ehtoollinen 
minulle riemuksi, terveydeksi ja iloksi. Suo, että myös 
peljättävässä toisessa tulemisessasi minä, syntinen, puhtaim-
man Äitisi ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden olisin 
kelvollinen seisomaan sinun kunniasi oikealla puolella. 
 

5. Rukous kaikkein pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle 
Kaikkein pyhin Valtiatar, Jumalansynnyttäjä, pimentyneen 
sieluni valkeus, toivoni, suojelukseni, turvani, lohdutukseni, 
riemuni. Kiitän sinua, että olet suonut minun, kelvottoman, 
päästä osalliseksi Poikasi puhtaimmasta ruumiista ja kalliista 
verestä. Sinä synnytit totisen Valkeuden, valista sydämeni 
hengelliset silmät. Sinä kuolemattomuuden lähteen synnytit, 
tee eläväksi minut, syntieni kuolettama. Sinä olet armollisen 
Jumalan laupias Äiti, armahda minua ja anna sydämeeni 
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hartautta ja synninkatumuksen murhetta, ajatuksiini nöyryyttä 
ja vapauta kahlehditut ajatukseni avuksihuutoon. Tee minut 
otolliseksi tuomiota päälleni langettamatta saamaan aina 
viimeiseen hengen-vetooni asti puhtaimpien salaisuuksien 
pyhitystä sieluni ja ruumiini parannukseksi, ja anna minulle 
synninkatumuksen ja tunnustuksen kyyneleitä, että veisaisin 
ylistystä sinulle kaikkina elinpäivinäni, sillä sinä olet siunattu 
ja kunnioitettu iankaikkisesti. Aamen.     

 
Diakonin toimittaessa hän lukee kiitosrukoukset tästä eteenpäin. 

 
Vanhurskaan Simeonin virsi (Luuk. 2:29-32) 
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet 
luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, 
jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa 
pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.  

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda  
meitä. (kolmesti) 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, 
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, 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. Lukija lukee seuraavat troparit sen mukaan, kenen nimeä 
kantava liturgia on toimitettu: 
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Johannes 
Krysostomos 

Basileios Suuri Gregorios Dialogos 
(EPL) 

Sinun kielesi lahjat, 
jotka tulen kirkkau-
della loistivat, valis-
tivat koko maail-
man. Eivät ne tuotta-
neet maailmalle sen 
ahnehtimaa rikkaut-
ta, vaan osoittivat 
meille nöyryyden 
korkeuden. Isä Jo-
hannes Krysosto-
mos, opettaen sa-
noillasi, rukoile Sa-
naa, Kristusta Juma-
laa, että sielumme 
pelastuisivat. 

Sinun äänesi on 
kulkenut yli maail-
man, joka otti vas-
taan sinun sanasi. Ja 
sanoillasi olet sinä 
Jumalalle otollisia 
uskon totuuksia 
opettanut, kaiken 
olevaisen luonnon 
selittänyt, ja ihmis-
ten tavat kaunista-
nut. Sinä, kuninkaal-
linen pappi, oi, pyhä 
isä, rukoile Kristuk-
selta Jumalalta pe-
lastusta sieluillem-
me. 
 

Kunniakas Grego-
rios, joka sait ylhääl-
tä Jumalalta jumalal-
lisen armon, Hänen 
voimansa vahvista-
mana sinä halusit 
vaeltaa evankeliu-
min mukaan. Niinpä 
sinä, ylen autuas, 
oletkin saanut Kris-
tukselta vaivannäkö-
si palkan. Rukoile 
Häntä pelastamaan 
meidän sielumme.  

Kunnia olkoon Isälle 
ja Pojalle ja Pyhälle 
Hengelle. 

Kunnia olkoon Isälle 
ja Pojalle ja Pyhälle 
Hengelle. 

Kunnia olkoon Isälle 
ja Pojalle ja Pyhälle 
Hengelle. 

Taivaasta olet sinä 
saanut jumalallisen 
armon, ja opetat 
kaikkia kumarta-
maan Kolminaisuu-
dessa olevaa yhtä 
Jumalaa, Johannes 
Krysostomos, pyhä, 
ylen autuas. Syystä 
kiitämme sinua, sillä 
sinä olet opettaja, 
joka jumalallisia 
salaisuuksia 
ilmoitat. 

Sinä osoittauduit 
kirkon horjumatto-
maksi pylvääksi an-
taen kaikille ihmisil-
le sääntöjesi vahvis-
taman riistämät-
tömän rikkauden, oi, 
pyhittäjä, taivaal-
linen Basileios. 

Isä Gregorios, sinä 
osoittauduit paimen-
ten päämiehen, Kris-
tuksen, kaltaiseksi 
ohjatessasi munk-
kien joukot taivaan 
tarhaan, ja siellä sinä 
opetit Kristuksen 
laumalle Hänen käs-
kyjänsä. Nyt sinä 
iloitset ja riemuitset 
heidän kanssaan 
taivaan majoissa.  

 
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
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Kristittyjen varma puolustaja, ainainen sovittaja Luojan edessä. 
Älä hylkää syntisten rukousääniä, vaan ennätä hyvyydessäsi 
apuun meille, kun me uskollisesti huudamme sinulle: 
Kiiruhda kuulemaan rukouksemme, täytä pian anomuksem-
me, oi, Jumalansynnyttäjä, joka aina puolustat niitä, jotka sinua 
kunnioittavat. 
 
Herra, armahda. (12 kertaa) 

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitetta-
vampi ja serafeja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, 
Sanan synnyttäjä, sinua, totinen Jumalansynnyttäjä. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, 
aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. 
Herran nimeen siunaa, Isä! 
 
Pappi: Loppusiunaus 
 
Lukija: Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, 
armahda. 
 
Mikäli pappi lukee anteeksipyyntörukouksen (”Siunatkaa minua...”) 
kiitosrukousten jälkeen, lukija vastaa: 
Jumala antakoon sinulle anteeksi, pyhä isä, anna anteeksi meillekin. 
 


