
Akatistoshymni 
pyhälle Johannes Krysostomokselle,  

Konstantinopolin arkkipiispalle
1. kontakki 
 
Oi Johannes, Kristuksen Kirkon johtaja ja kaunopuheisuuden opettaja, kaunistettuasi itsesi 
nuoruudestasi saakka hyveillä, sinä työskentelit hyvin ja kärsittyäsi vainoja Kristuksen nimen 
vuoksi, sinä saavutit elämäsi lopun maanpaossa. Tämän vuoksi olet saanut kaksinkertaisen kunnian 
taivaassa, oi sinä, joka viisaasti vakiinnutit Kirkon riitit. Siksi omantunnon vaivoissa me 
kunnioitamme sinua huutaen ääneen:  
 

* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 
 

 
1. iikossi 
 
Enkelimäisenä olemukseltasi sinä elit lihassa ruumiittomien lailla, oi Johannes. Huolehtien monista 
töistä veljiesi pelastukseksi sinä kirkastit taivaallista Isää hyvillä teoillasi. Siksi me sanomme 
sinulle: 
 

* Iloitse sinä oikeauskoisen Kirkon kaunistus; 
* iloitse sinä ylhäisten vanhempien siunattu lapsi. 
* Iloitse sinä, joka lapsuudestasi asti olit täytetty rakkaudella Jumalan sanaa kohtaan 
äitisi opetuksen mukaan; 
* iloitse sinä, joka nuoruudestasi asti teit mielesi Kristuksen ikeelle alamaiseksi. 
* Iloitse sinä, joka arvokkaasti palvelit Jumalaa; 
* iloitse sinä koko maailman opettaja. 
* Iloitse sinä kaikkien aikojen kristittyjen rukoukseen opettaja; 
* iloitse sinä, joka uudistit keisarillisessa kaupungissa luostarielämän. 
* Iloitse sinä, joka valistit goottilaiset ja skyyttiläiset; 
* iloitse sinä Jumalan vahvistama vanhurskauden rakastaja. 
* Iloitse sinä, joka astuit Herrasi iloon; 
* iloitse sinä meidän palava esirukoilijamme. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

 
2. kontakki 
 
Nähden vanhempiesi Secunduksen ja Anthusan puhtaan elämän Kristus näki hyväksi ylistää sinua, 
oi Johannes, ja antoi sinut heille lohdutukseksi, jotta uskovaiset tietoisina hyveistäsi voisivat ylistää 
vanhurskasta paria, joka esiintoi sinut, ja heitä jäljitellen voisivat laulaa Jumalalle:  
 

* Halleluja! 
 



2. iikossi 
 
Tehden mielesi viisaaksi oppineisuudella ja noustuasi lapsuudessasi syvään hurskauteen, oi 
Johannes, sinä olit ilo ja lohdutus äidillesi kun häneltä riistettiin puoliso ja tytär. Siksi me 
kannamme seuraavia ylistyksiä sinulle: 
 

* Iloitse sinä nuorison siveysoppi; 
* iloitse sinä suojelusenkelin ilo. 
* Iloitse sinä, joka et aiheuttanut hänelle koskaan surua; 
* iloitse sinä, joka rakastit ystäviäsi. 
* Iloitse sinä, joka kunnostauduit oppineisuudessa ja siten hämmästytit tämän 
maailman viisaat; 
* iloitse sinä, joka vielä oppilaana nuhtelit Anthimiosta, Jumalan pilkkaajaa, ja 
saatoit hänet häpeään. 
* Iloitse sinä, joka näit niiden katkerat kyyneleet, jotka tungeksivat pihoilla; 
* iloitse sinä, joka kartoit synnintekijöitä. 
* Iloitse sinä, joka etsit viattomuuden pelastavia polkuja; 
* iloitse sinä, joka vetäydyit erämaahan äitisi kuoleman jälkeen. 
* Iloitse sinä, joka lakkaamatta rukoilit Jumalaa nukkuneiden vanhempiesi puolesta; 
* iloitse sinä, joka olet liittynyt taivaallisen Valtiattaremme kanssa pyhien joukkoon ja 
olet kuolevaisten ylistämä. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

 
3. kontakki 
 
Niin kuin kaimasi, Edelläkävijä, erämaassa sinä saavutit voiman Kristuksen työhön sanoissa ja 
teoissa, oi Johannes. Siksi kuolettaen lihalliset intohimosi paastolla sinä varustit henkesi rukouksen 
siivillä, ja sotilaan tavoin sinä varustit itsesi Jumalan aseilla taisteluun näkymättömien voimien 
ruhtinasta vastaan veisaten voimalliselle Jumalalle toivossa:  
 

* Halleluja! 
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3. iikossi 
 
Pitäen jouhipaitaa ja nahkavyötä kupeillasi, oi Kristuksen kastajan jäljittelijä, sinä söit yrttejä 
erämaassa, oi Johannes, mistä lähtien, täynnä voimaa, sinä tulit esiin ihmisenä. Siksi me huudamme 
sinulle: 
 

* Iloitse sinä profeetta Elian kaltainen kieltäymyksessä; 
* iloitse sinä Kristuksen köyhyyden jäljittelijä. 
* Iloitse sinä, joka vahvistit ruumiillisen heikkoutesi puhtaudella; 
* iloitse sinä, joka häivytit toivottomuuden Jumalan mietiskelyllä. 
* Iloitse sinä, joka pidit sydämesi saastattomana Jumalan kaikkitietävyyden 
muistelemisella; 
* iloitse sinä, joka saatoit demonien metkut häpeään rukouksessa valvoen. 
* Iloitse sinä, joka nujersit kiusaukset ja myöhemmin opetit myös toisia niin 
tekemään; 
* iloitse sinä hengellisten vahvistaja taistelussa. 
* Iloitse sinä, joka estit ystävääsi Theodoria lankeamasta syntiin; 
* iloitse sinä, joka teit ystäväsi piispa Basileioksen vahvaksi palveluksessaan. 
* Iloitse sinä, joka osoitit itsesi tyyneksi turvapaikaksi maailmasta poisajetuille; 
* iloitse sinä luostarielämän puolustaja. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

4. kontakki 
 
Sinä selvisit uudesta kiusausten myrskystä, oi Johannes, kun asuit yksinäsi luolassa, ja lähdettyäsi 
erämaasta Antiokiaan sairautesi vuoksi, sinut vihki diakoniksi pyhä Meletios. Sinä omistit itsesi 
innokkaasti köyhistä huolehtimiseen. Siksi uskovaiset riemuiten veisaavat Jumalalle:  
 

* Halleluja! 
 

4. iikossi 
 
Kuullen uskovaisten ylistyssanat sinusta pyhä Flavian kutsui sinut otollisena pappeuteen, oi 
Johannes. Siksi Antiokian kansa iloiten ja oikeudenmukaisesti kunnioittaa tekojasi ylistäen sinua: 
 

* Iloitse sinä, joka kieltäydyit kaikesta huolenpidosta; 
* iloitse sinä köyhien suojelus. 
* Iloitse sinä orpojen rakastava suojasatama; 
* iloitse sinä surujen lievittäjä. 
* Iloitse sinä, joka surit kansan tietämättömyyttä; 
* iloitse sinä, joka soinnukkaalla äänellä siunasit neitseellisen elämän. 
* Iloitse sinä, joka valistit monia juutalaisia; 
* iloitse sinä, joka ortodoksisilla opeilla opetit pelastusta etsivät. 
* Iloitse sinä, joka et pilkannut opetustasi elämäsi tavoilla; 
* iloitse sinä hurskauden merkkituli. 
* Iloitse sinä apostolien tapojen jakaja; 
* iloitse sinä sinulle uskottujen sielujen paimentaja. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 
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5. kontakki 
 
Kunnioittaen jumalallisesti vuodatettua kuolemasta lunastavaa verta sinä saavutit papin aseman. 
Valvoen sinä suoritit evankelistan työtä moittien, kieltäen, opettaen, kärsien ja veisaten Jumalalle:  
 

* Halleluja! 
 

 
5. iikossi 
 
Nähden kaupungin levottomuuden ja sitä surren sinä et sallinut itsesi levätä, oi Johannes. Opettaen 
epäuskoisia evankeliumilla, pyhittäen uskovaisia Kirkon mysteereillä ja opettaen heille uskon 
salaisuuksia, niin kuin oikein on, sinä saavutit nimen Kultasuu kuullen kaikilta seuraavanlaisia 
asioita: 
 

* Iloitse sinä hyvä paimen; 
* iloitse sinä, joka synnytit monia lapsia Kristuksen Kirkolle pyhässä kasteessa. 
* Iloitse sinä, joka annoit heille Pyhän Hengen lahjan sinetin voitelemalla heidät 
mirhalla; 
* iloitse sinä, joka seisoit omantunnon vaivoissa pyhän pöydän edessä. 
* Iloitse sinä, joka ruokit lapsiasi häviämättömällä ruualla; 
* iloitse sinä, joka puhdistit ihmisten sydämet katumuksella. 
* Iloitse sinä, joka yhdistit puolisot Herrassa; 
* iloitse sinä, joka paransit voitelemalla öljyllä. 
* Iloitse sinä Jumalan sanan todellinen selittäjä; 
* iloitse sinä harhaoppien voimallinen tuomitsija. 
* Iloitse sinä todellisen teologian syvä lähde; 
* iloitse sinä, joka voitit puolellesi laumasi sydämet, jotka olivat täynnä rakkautta 
sinua kohtaan. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

 
6. kontakki 
 
Sinä näytit itsesi ennen kaikkea katumuksen saarnaajana, oi Johannes, kun Antiokian kansa 
kaadettuaan maahan keisarin patsaan ansaitusti joutui hänen raivonsa kohteeksi. Saaden 
vakuuttuneeksi Jumalan rakkaudesta puheellasi sinä taivutit kaikki muuttamaan elämänsä, jotta he 
voisivat veisata puhtain sydämin Jumalalle:  
 

* Halleluja! 
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6. iikossi 
 
Antiokia loisti ilosta, kun itkettyään epäoikeudenmukaisuuttaan sai keisarin anteeksiannon. 
Kuitenkin se vaipui pian surun pimeyteen ollen pakotettu eroamaan sinusta, sillä sinut oli kutsuttu 
keisarillisen kaupungin arkkipiispaksi, oi Johannes. Siksi me huudamme sinulle: 
 

* Iloitse sinä Jesajan lailla synnyinkaupunkisi koettelemuksissa tuskalla koeteltu; 
* iloitse sinä, joka Jeremiaan lailla valitit kansan pahoja tapoja. 
* Iloitse sinä, joka Hesekielin lailla kutsuit epäoikeudenmukaisia muuttamaan 
tapansa; 
* iloitse sinä, joka salamana toit ylpeyden alas. 
* Iloitse sinä, joka ukkosena löit kauhulla epäoikeudenmukaisuudessa elävät; 
* iloitse sinä ahneuden tuomitsija. 
* Iloitse sinä, joka näytit omahyväisyyden turmiollisuuden; 
* iloitse sinä, joka saatoit häpeään kreikkalaisten hirveän monijumalaisuuden. 
* Iloitse sinä huolestuneiden sydänten tyynnyttäjä; 
* iloitse sinä vanhurskaan vanhus Flavian-piispan avustaja. 
* Iloitse sinä, joka yhdessä erämaan asukkien kanssa muutit keisarin taloudenhoitajan 
armolliseksi; 
* iloitse sinä Niniven pelastaneen Joonan veroinen. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

 
7. kontakki 
 
Haluten kaunistaa Konstantinopolin Kirkon Kristuksen morsiamena, oi Johannes, sinä koristelit 
kaikki loistokkuudella. Kokoöisillä palveluksilla sinä houkuttelit uskovaisia areiolaisten 
kokouksista ja viisaasti vakiinnutit jumalallisen liturgian vuodattaen rukouksen kaltaista 
hyväntuoksuista mirhaa; ja näin ylennettynä me laulamme Jumalalle:  
 

* Halleluja! 
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7.iikossi 
 
Jumalan armon uusi merkki tuli julistetuksi sinussa, oi pyhä esipaimen, sillä sinun anomuksiesi 
kautta kaikkien aikojen uskovaiset, jotka kääntyvät Jumalan puoleen, ovat tulleet viisaiksi 
pelastuksen suhteen. Siksi ota vastaan meiltä nämä ylistykset: 
 

* Iloitse sinä Daavidin kaltainen, joka rikastutit Jumalan Kirkkoa rukouksiesi 
sanoilla; 
* iloitse sinä Herran veljen Jaakobin kaltainen, joka vakiinnutit jumalallisen liturgian 
muodon. 
* Iloitse sinä, joka jäljittelit siinä Basileios Suurta; 
* iloitse sinä Pyhän Hengen astia. 
* Iloitse sinä, jonka kautta Pyhä Henki kirjoitti pelastuksen sanoja; 
* iloitse sinä, jonka sanoilla me kiitämme Isää herättyämme. 
* Iloitse sinä, jonka sanoilla me anomme anteeksiantoa Pyhältä Hengeltä nukkumaan 
mennessämme; 
* iloitse sinä, jonka suun kautta me anomme osallistumista jumalallisista 
salaisuuksista tuomituksi tulematta. 
* Iloitse, oi Jumalan palvelija, joka kutsuit maahan poljettuja Kristuksen juhlaan; 
* iloitse sinä, joka saarnasit maailman elämän ja pelastuksen tähden ristiinnaulitusta. 
* Iloitse sinä, joka järjestit uskon salaisuudet kultaiseen pukuun; 
* iloitse sinä veisujen sepittäjä ja ihmeellinen puhuja. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

 
8. kontakki 
 
Maallisessa laaksossa olijana sinä osoitit itsesi nöyryyden esikuvaksi kieltäymyksessä ja 
puhtaudessa, oi Johannes, eläessäsi keisarillisessa kaupungissa, sillä sinä uudistit ja rakensit 
luostareita sinne. Sinä myös varustit moitteettomat neitseet luostarielämän säännöillä. Tuoksuen 
hyvänhajuisena suitsukkeena on sinut suuren veisun lailla kannettu Jumalalle:  
 

* Halleluja! 
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8. iikossi 
 
Koko sielullasi työskennellen Kristuksessa sinä et miellyttänyt ihmisiä, oi Johannes, sinä kielsit 
juhlien pidon. Sen sijaan sinä lisäsit köyhien ruokintaa ja perustit heikoille majapaikkoja. 
Liikuttuneina he veisaavat sinulle: 
 

* Iloitse sinä Lyykian Myrran Nikolaoksen jäljittelijä;  
* iloitse sinä nöyryydelläsi korkeuden voittanut. 
* Iloitse sinä, joka saavutit rikkauden köyhyydessä; 
* iloitse sinä, jonka hyveet olivat mallina munkeille. 
* Iloitse sinä, joka Abrahamin lailla osoitit vieraanvaraisuutta muukalaisille; 
* iloitse sinä kodittomien orpojen turvapaikka. 
* Iloitse sinä avuttomista vanhuksista huolehtija; 
* iloitse sinä omaisuutesi köyhille jakanut. 
* Iloitse sinä, joka osoittauduit lohduttavaksi enkeliksi kaikille koettelemuksissa 
oleville; 
* iloitse sinä, joka käänsit rikkaiden kädet laupeuden töihin. 
* Iloitse sinä, jonka rakkauden syvyydestä Jumalanäiti iloitsee. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

9. kontakki 
 
Haluten pelastaa kaikki kansat, oi Johannes, sinä lähetit Konstantinopolista evankeliumin saarnaajia 
skyyttiläisten, slaavien esi-isien luokse. Kaupungissasi sinä rakensit goottilaisia varten apostoli 
Paavalin nimeä kantavan kirkon, jotta torjuttuaan areiolaisen harhaopin myös he voisivat 
oikeaoppisin huulin veisata Jumalalle:  
 

* Halleluja! 
 

9. iikossi 
 
Lähetettyäsi ortodoksisia saarnaajia uskottomien luokse, oi Johannes, sinä itse vierailit Aasian 
Kirkoissa, ja nuhdellen leväperäisiä ja ylistäen uutteria sinä asetit heidät järjestykseen papillisen 
huolenpitosi alle. Siksi me ylistämme sinua: 
 

* Iloitse sinä oikean uskon merkkituli; 
* iloitse sinä hyvä paimen, joka huolehdit kadonneista lampaista. 
* Iloitse sinä, jonka nimi on tänään ylistetty skyyttien maassa; 
* iloitse sinä, jonka nimeen siellä on kohotettu Jumalalle kirkkoja.  
* Iloitse sinä, joka jaoit apostolien palvelustehtävän; 
* iloitse sinä, joka apostoli Pietarin sanojen mukaan huolehdit Jumalan kansasta. 
* Iloitse sinä, joka vierailit heidän luonaan pakottamatta omasta tahdostasi Jumalan 
mielen mukaan; 
* iloitse sinä lahjonnan päättäväinen kitkijä. 
* Iloitse sinä Kirkon kanonien puolueeton tarkkailija; 
* iloitse sinä velttojen palvelijoiden innoittaja. 
* Iloitse sinä hyvin työskentelevien kiitos ja vahvistus; 
* iloitse sinä Kirkon taitava perämies. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 
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10. kontakki 
 
Sinä et lakannut huolehtimasta laumasi pelastuksesta, oi Johannes, kun palasit Aasiasta 
keisarilliseen kaupunkiin. Ja kun sinä pelottomasti aloit arvostella voimakkaasti keisarinnan ja 
ylhäisön moraalitonta elämää, sinä otit vastaan monia koettelemuksia, sillä ne joidenka elämää sinä 
moitit, kun et voinut sulkea vanhurskasta suutasi, laativat tuhoksesi salaisia suunnitelmia, sinun, 
joka huusit Jumalalle puhtaudessa:  
 

* Halleluja! 
 

 
10. iikossi 
 
Sinä osoittauduit suojamuuriksi epäoikeudenmukaisesti vainotuille munkeille, oi Johannes, sillä 
suuria ilkeyksiä hautovat viholliset saatoit ilmi. Sillä petollinen Theofilos ja keisarinna 
jumalattomasti panettelivat sinua neuvoston edessä ja saivat sinut karkotetuksi. Sinä laitoit mielesi 
työhön ja etsit hyvyyttä maailmassa. Me kiitollisuudella huudamme sinulle: 
 

* Iloitse sinä, joka osoitit ihmeellistä rakkautta maallista kotimaatasi kohtaan; 
* iloitse sinä, joka vapautit keisarillisen kaupungin barbaarien hyökkäyksestä. 
* Iloitse sinä, joka kukistit Gan-asksen, goottien peljättävän johtajan; 
* iloitse sinä, joka säilytit muinaisten keisarien Kirkolle antamat almut.  
* Iloitse sinä, joka pelastit Eutropioksen karkotuksesta pyhäkköön; 
* iloitse sinä, joka nöyrästi anoit oikeutta neuvostolta Nitrian turvapaikassa oleville 
munkeille. 
* Iloitse sinä, jossa kirjoitusten sana “rakkaus on kärsivällinen” toteutui; 
* iloitse sinä, joka kielsit ystäviäsi tarttumasta aseisiin sinua puolustaakseen. 
* Iloitse sinä, joka et nostanut miekkaa vihollisiasi vastaan;  
* iloitse sinä, joka alistuit viranomaisille ja siten yöllä annoit itsesi sotilaiden käsiin. 
* Iloitse sinä, joka karkotettiin synnyinmaasta vanhurskauden tähden. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

 
11. kontakki 
 
Laumasi valitukset muuttuivat pian riemuveisuiksi, oi urhoollinen kilvoittelija, sillä kun sinua 
johdatettiin karkotukseen ukkosen jyrähdys sivalsi ilmassa, salamoi, tuulet ulvoivat ja maa järisi. 
Nähden vavisten kaiken tämän keisarinna katui ja sinut tuotiin kunniassa takaisin. Siksi me nöyrästi 
lausumme: 
 

* Halleluja! 
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11. iikossi 
 
Keisarinnan vihamielisyys sinua kohtaan, loistava ortodoksian majakka, pian kaksinkertaistui kun 
moitit häntä patsaansa pystyttämisestä kirkon läheisyyteen. Siksi sinut karkotettiin toisen kerran, 
tällä kertaa kaukaiseen ja vähäiseen Kukusukseen kylään, oi Johannes. Siksi ota meiltä vastaan 
seuraava ylistys: 
 

* Iloitse sinä, joka kannoit olkapäilläsi Jumalan iestä nuoruudestasi asti Jeremiaan 
sanojen mukaan; 
* iloitse sinä, joka anoit hengellistä johtotähteä maailmalle, kuten Kristus oli sanonut! 
* Iloitse sinä, joka et lopussakaan kääntynyt takaisin; 
* iloitse sinä, joka jylisit moraalitonta keisarinnaa vastaan. 
* Iloitse sinä, jota keisarinna vihasi, kuten Herodias Kastajaa; 
* iloitse sinä, jonka näkymättömät enkelit pelastivat murhaajilta. 
* Iloitse sinä, jota laumasi rakkaudella suojeli asuinpaikassasi; 
* iloitse sinä, jota vartioivat epäoikeudenmukaisten tuomarien kätyrit. 
* Iloitse sinä, joka menit maanpakoon valittamatta ja nöyrästi; 
* iloitse sinä, jonka menettämistä uskovaiset valittivat! 
* Iloitse sinä, joka haavoituit ja kärsit ristiinnaulitun Herran vuoksi; 
* iloitse sinä, jota marttyyrit ja Kastaja ylistävät kärsivällisyytesi vuoksi. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

 
12. kontakki 
 
Jumalan armo suojeli sinua maanpaossa, oi Johannes, sillä siellä, kuten pyhä Paavali kahleissa, sinä 
julistit evankeliumia foinikialaisille ja persialaisille sekä lohdutit uskovia kirjeillä. Näin sinä 
paimensit Kirkkoa siihen päivään asti, jolloin kultainen suu lausui viimeiset sanansa: ”Kunnia 
Jumalalle kaikesta!”, ja sinun sielusi syntyi korkeuksiin enkelien joukkoon, jotka huusivat 
otollisesti: 
 

* Halleluja! 
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12. iikossi 
 
Veisaten ilolla uskovaiset kantoivat pyhät jäännöksesi keisarilliseen kaupunkiin, oi Johannes, jossa 
sinun kunniasi loistaa ja leviää koko maailmaan opettaen kaikkia laulamaan sinulle: 
 

* Iloitse oi lohduttaja, joka olet astunut taivaalliseen kotimaahasi; 
* iloitse sinä, joka olet turvannut kaikkien kirkkojen matkan rukouksillasi. 
* Iloitse sinä, joka päätit kilvoituksesi Komanaan matkalla Pityukseen; 
* iloitse sinä, jolle pappismarttyyri Basiliskos kertoi loppusi ennalta. 
* Iloitse sinä, joka kuulit häneltä: ”Veljeni, huomenna olemme yhdessä!”; 
* iloitse sinä, joka vahvistit itseäsi astumaan paratiisiin osallistumalla pyhistä 
salaisuuksista! 
* Iloitse sillä sinun sielusi erosi elämästä nääntyneestä ruumiista; 
* iloitse sillä turmelus ei kajonnut sinun luihisi. 
* Iloitse sinä, sillä kirkoissa kannetaan veretöntä uhria tänäkin päivänä; 
* iloitse sinä taivaan korkeuksissa asuja, joka on valaistu lakkaamattomalla valolla. 
* Iloitse sinä, joka pyhien Basileioksen ja Gregorios Teologin kanssa olet opettanut 
meitä kaikkia ylistämään itseäsi; 
* iloitse sinä universaalisen Kirkon kunnia. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

 
13. kontakki 
 
Oi suuri ja pyhä esipaimen Johannes Krysostomos, katso alas taivaan korkeuksista meihin alhaisiin 
ja ota vastaan tämä ylistys, jonka me kannamme sinulle rakkaudella. Ano Herraa Jumalaa, että Hän 
armollaan parantaisi kärsivät, vahvistaisi oikeaa uskoa ja johdattaisi takaisin Kirkon helmaan siitä 
loitonneet sekä täyttäisi kaikki myötätunnollaan sinun ja kaikkien pyhien anomusten vuoksi, jotta 
veisaisimme Hänelle iankaikkisesti: 
 

* Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Oi suuri ja pyhä esipaimen Johannes Krysostomos, katso alas taivaan korkeuksista meihin alhaisiin 
ja ota vastaan tämä ylistys, jonka me kannamme sinulle rakkaudella. Ano Herraa Jumalaa, että Hän 
armollaan parantaisi kärsivät, vahvistaisi oikeaa uskoa ja johdattaisi takaisin Kirkon helmaan siitä 
loitonneet sekä täyttäisi kaikki myötätunnollaan sinun ja kaikkien pyhien anomusten vuoksi, jotta 
veisaisimme Hänelle iankaikkisesti: 
 

* Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Oi suuri ja pyhä esipaimen Johannes Krysostomos, katso alas taivaan korkeuksista meihin alhaisiin 
ja ota vastaan tämä ylistys, jonka me kannamme sinulle rakkaudella. Ano Herraa Jumalaa, että Hän 
armollaan parantaisi kärsivät, vahvistaisi oikeaa uskoa ja johdattaisi takaisin Kirkon helmaan siitä 
loitonneet sekä täyttäisi kaikki myötätunnollaan sinun ja kaikkien pyhien anomusten vuoksi, jotta 
veisaisimme Hänelle iankaikkisesti: 
 

* Halleluja, halleluja, halleluja! 
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1. iikossi 
 
Enkelimäisenä olemukseltasi sinä elit lihassa ruumiittomien lailla, oi Johannes. Huolehtien monista 
töistä veljiesi pelastukseksi sinä kirkastit taivaallista Isää hyvillä teoillasi. Siksi me sanomme 
sinulle: 
 

* Iloitse sinä oikeauskoisen Kirkon kaunistus; 
* iloitse sinä ylhäisten vanhempien siunattu lapsi. 
* Iloitse sinä, joka lapsuudestasi asti olit täytetty rakkaudella Jumalan sanaa kohtaan 
äitisi opetuksen mukaan; 
* iloitse sinä, joka nuoruudestasi asti teit mielesi Kristuksen ikeelle alamaiseksi. 
* Iloitse sinä, joka arvokkaasti palvelit Jumalaa; 
* iloitse sinä koko maailman opettaja. 
* Iloitse sinä kaikkien aikojen kristittyjen rukoukseen opettaja; 
* iloitse sinä, joka uudistit keisarillisessa kaupungissa luostarielämän. 
* Iloitse sinä, joka valistit goottilaiset ja skyyttiläiset; 
* iloitse sinä Jumalan vahvistama vanhurskauden rakastaja. 
* Iloitse sinä, joka astuit Herrasi iloon; 
* iloitse sinä meidän palava esirukoilijamme. 
* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 

 

1. kontakki 
 
Oi Johannes, Kristuksen Kirkon johtaja ja kaunopuheisuuden opettaja, kaunistettuasi itsesi 
nuoruudestasi saakka hyveillä, sinä työskentelit hyvin ja kärsittyäsi vainoja Kristuksen nimen 
vuoksi, sinä saavutit elämäsi lopun maanpaossa. Tämän vuoksi olet saanut kaksinkertaisen kunnian 
taivaassa, oi sinä, joka viisaasti vakiinnutit Kirkon riitit. Siksi omantunnon vaivoissa me 
kunnioitamme sinua huutaen ääneen:  
 

* Iloitse, oi Johannes Krysostomos, sinä suuri pyhä esipaimen! 
 
 
Diakoni: 

Kantakaamme rukouksemme pyhän isämme Johannes Krysostomoksen puoleen! 
 
Kuoro: 

Pyhä isämme Johannes Krysostomos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme! 
 
Pappi: 

Oi suuri ja pyhä esipaimen Johannes Krysostomos, monia erilaisia lahjoja sinä sait 
Herralta, ja hyvänä ja uskollisena palvelijana sinä enensit sinulle uskottuja talentteja, 
sillä sinä olit todellinen maailman opettaja, joka opetat ihmisiä kaikkina aikoina. Sinä 
olet kuuliaisuuden esikuva lapsille, puhtauden merkkituli nuorukaisille, neuvonantaja 
ihmisille, vilpittömyyden opettaja vanhoille, itsekieltäymyksen ohje munkeille, 
Jumalan innoittama rukoileville, mielten valistaja viisauden etsijöille, ehtymätön 
elämän sanojen lähde puhujille, rakkauden johtotähti hyväntekijöille, rohkeuden 
innoitus oikeuden rakastajille, kärsivällisyyden opettaja vanhurskauden tähden 
vainotuille. Kaikista heistä sinä huolehdit rakkaudella, joka on täydellisyyden side, ja 
siksi jumalallisella voimalla sinä liitit yhteen kaikki hengelliset lahjat omassa 
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persoonassasi. Tällä samalla rakkaudella, joka yhdistää erotetut sinä saarnaat uskoville 
apostolien sanojen selitystä. Mutta meille syntisille, joilla jokaisella on omat 
lahjamme, tule rauhan siteeksi, sillä meistä on tullut turhan kunnian tavoittelijoita, 
toistemme ärsyttäjiä ja kateellisia toisillemme. Tämän vuoksi saamamme lahjat eivät 
ole rauhaksi ja pelastukseksi meille, vaan ne ovat tulleet meille vihollisiksi ja 
tuomioksi. Siksi hajaannuksen iskeminä me lankeamme sinun eteesi, oi pyhä Jumalan 
esipaimen, ja sydämen katumuksessa anomme: Esirukouksiesi vuoksi aja pois 
sydämistämme kaikki ylpeys ja kateus, joka meitä erottaa, jotta Kirkon ruumis 
koostuisi monista jäsenistä, jotta niin kuin sinä olet sanonut me voisimme 
yksimielisesti tunnustaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, yksiolennollista ja 
jakaantumatonta Kolminaisuutta nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. 

 
 

Suomennos: Markku Kinkki, 4.8.2009 
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