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Akatistoshymni

Vanhurskaalle Joosef Kihlaajalle, Nasaretilaiselle

1. kontakki (4.sävelmä):

Oi vanhurskas Joosef Neitsyt Marian valittu suojelija, ja Jumalan
ainokaisen Pojan ohjaaja ja hoitaja! Me laulamme sinulle ylistysveisua
sinun seisoessasi Kristuksen, meidän Jumalamme, valtaistuimen edessä.
Omaten suuren rohkeuden Hänen edessään rukoile meidän
puolestamme, jotka huudamme sinulle:

• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

1.iikossi:

Säilyttäen Jumalan Sanan syntymän salaisuuden kaikkein pyhin Neitsyt,
jota enkelitkään eivät uskalla lähestyä, ihmisten panetteluista ja
paholaisen viekkaudesta huolimatta, Jumala valitsi sinut, oi vanhurskas
Joosef, vaatimattoman puusepän todistajaksi ja suojelijaksi kaikkein
pyhimmälle Neitsyt Marialle. Sen tähden kunnioittaen sinua eräänä, jolle
Jumalan salaisuudet on paljastettu me huudamme:

• Iloitse, oi kaikkein kunnioitetuin Jessen verso.
• Iloitse, sillä sinut on kaunistettu kuninkaallisella mahtavuudella.
• Iloitse sinä, jolta puuttuu maallisia hyvyyksiä, sillä sinä saavutit

hengellisen rikkauden.
• Iloitse sinä, jota epämääräisyyden kautta siunattiin ikuisella

kunnialla.
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!



2. kontakki:

Pitäen sylissään Neitsyt Mariaa, joka kypsyi temppelissä ylipappi
Sakarias suusi Herralle: “Osoita minulle mies, joka on otollinen
kihlaamaan Neitsyen, oi Herra!” Kun Joosefin sauva puhkesi kukkaan
hän uskoi Neitsyen hänelle huutaen Jumalalle:

• Halleluja.

2.iikossi:

Sinun vanhurskautesi on tunnettu kaikissa maan äärissä, oi pyhä Joosef!
Sinulle suotiin vertaansa vailla oleva kunnia kihlata kaikkein pyhin
Neitsyt. Hänestä syntyi Kristus, meidän Jumalamme, miehettä. Jumala
valitsi sinut lujan uskosi, puhtautesi, nöyryytesi ja hyveittesi vuoksi.
Siksi me huudamme sinulle:

• Iloitse, oi vanhurskas, joka kihlasit kaikkein puhtaimman Neitsyen.
• Iloitse sinä, joka uskossa otit kattosi alle pyhän Neitsyen, josta tuli

Jumalan valtaistuin.
• Iloitse, sillä sinä olet nöyrä hengessä ja yksinkertainen

sydämeltäsi.
• Iloitse sinä, joka huolehdit Jumalan ainosyntyisestä Pojasta.
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

3. kontakki:

Kun Kaikkein Korkeimman voima varjosi aviottoman Neitseen, jotta hän
tulisi raskaaksi, Joosef ei ymmärtänyt tätä ihmeellistä salaisuutta. Mutta
Jumalan itsensä opettamana hän huusi:

• Halleluja.

3. iikossi:

Joosef katsoen Neitsyttä, joka kohdussaan kantoi elävää Jumalaa, oli
rauhaton, tietäen että hän oli vihkimätön pelkäsi hänen myöntyneen
laittomaan rakkauteen. Ollen oikeudenmukainen hän toivoi laittavansa
hänet pois salaisesti jättäen tuomion Hänelle, joka kaiken tietää ja joka
opetti häntä huutamaan Hänelle:

• Iloitse oi puhtauden puolesta kiivailija, jossa ei ole kavaluutta!
• Iloitse, sillä sinä olet nöyrä, hyväsydäminen ja alistuva!
• Iloitse sinä, joka panit toivosi Jumalaan!
• Iloitse sinä, joka uskoit itsesi ja muut Jumalan kaitselmukseen!
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!



4. kontakki:

Tehden tyhjäksi Joosefin epäilyksen enkeli paljasti hänelle Jumalan
Pojan, maailman Vapahtajan, lihaksitulon salaisuuden aviottomasta
Neitseestä. Hän kertoi Joosefille: ”Sinä kutsut Häntä nimellä Jeesus, sillä
Hän pelastaa kansansa sen synneistä.” Ja me kaikki huudamme Hänelle:

• Halleluja.

4. iikossi:

Oi vanhurskas Joosef, kuultuasi Herran sanat: ”Katso, Neitsyt tule
raskaaksi ja synnyttää Pojan, Immanuelin” sinä uskoit enkelin sanat.
Sinetöidyn kirjan tavoin, johon Isän sormi oli kirjoittanut, sinä otit
Marian kotiisi ja palvelijan tavoin palvelit häntä kunnioituksella ja innolla.
Siksi me huudamme sinulle:

• Iloitse sinä, jolle lihaksitulon jumalallinen salaisuus paljastettiin!
• Iloitse sinä, joka ymmärsit Hänen tulemisensa ihmiskunnan

pelastukseksi!
• Iloitse sinä, joka epäilyksettä uskoit sinulle paljastetun asian!
• Iloitse sinä, jonka uskossa opittu asia teki vanhurskaaksi!
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

5. kontakki:

Ottaen jumalallisesti valitun Neitseen kotiisi, oi siunattu Joosef, sinä
rakastit häntä kihlattunasi. Sinä kunnioitit häntä kaikkein pyhimpänä
Neitseenä ja maailman Vapahtajan Äitinä ja sinä palvelit häntä
kunnioituksella täyttäen kaiken mitä oli laissa profeetoissa. Siksi yhdessä
Marian kanssa sinä huusit Jumalalle:

• Halleluja.

5. iikossi:

Pitäen Betlehemin seimeä Jaakobista loistaneena tähtenä sinä
ensimmäisenä palvoit vastasyntynyttä Kristusta. Taivas uhrasi Hänelle
tähdet, enkelit kantoivat ylistysveisun, paimenet todistuksensa ja tietäjät
palvontansa ja lahjat. Mutta sinä, vanhurskas Joosef, uhrasit itsesi
maasta polveutuneen Herralle omistaen elämäsi ja työsi Hänen
palvelukseen. Siksi me huudamme sinulle:



• Iloitse sinä, joka ennen muita pitelit maan päälle tullutta
laskeutumatonta vanhurskauden Aurinkoa!

• Iloitse sinä Isästä lihaksi syntyneen Jumalan Pojan ensimmäinen
todistaja ja maallinen palvelija!

• Iloitse maallinen puuseppä, taivaallisen Arkkitehdin suojelija, jota
enkelten joukot palvelevat pelossa!

• Iloitse, oi kunnioitettu Sanan ja Jumalanäidin palvelija!
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

6. kontakki:

Kahdeksantena päivänä sinä toimitit ympärileikkauksen, niin kuin laki ja
profeetat edeltä kertoivat, ja annoit Hänelle nimen Jeesus, jonka edessä
kaikkien pitää polvistuman. Uskollasi sinä hämmästytit enkelit, pelotit
demoneja ja soit maailmalle ilon huutaessasi Jumalalle:

• Halleluja.

6. iikossi:

Kristus-lapsi, josta Simeon profetoi uskoville ilmestyvänä valona ja
Israelin kunniana oli koettelemuksen pilven peittelemä, oi vanhurskas
Joosef, kun kauhistuttava ja paha kuningas Herodes etsi elämän antajaa
tappaakseen. Pyhän Neitsyen sydämen lävisti miekka paljastaen kaikille
sinun uskosi ja kärsivällisyytesi. Siksi me huudamme sinulle, joka olet
järkkymätön kärsivällisyydessä ja horjumaton uskossa:

• Iloitse, oi Joosef, joka kullan tavoin pätsissä lakkaamatta
puhdistettiin koettelemuksissa.

• Iloitse, nöyryyden esikuva ja itse kärsivällisyys murheiden keskellä.
• Iloitse sinä, joka muistutit uskoville sinulle uskotuista

salaisuuksista.
• Iloitse sinä, jonka usko ankkurina kuljit läpi myrskyisän elämän

meren.
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

7. kontakki:

Haluten pelastaa Vapahtajan Herodeksen pahoilta aikomuksilta, oi urhea
Joosef, sinä et kyseenalaistanut enkelin käskyä paeta Egyptiin. Niin kuin
uusi Aabraham, aina valmiina tottelemaan ja ihmettelemättä matkan
ankaruutta sinä uskollisesti veit Marian ja Jeesuksen turvaan riemuiten
huutaen Jumalalle:

• Halleluja.



7. iikossi:

Egyptissä sinä osoittauduit muinaista patriarkka Joosefia, joka pelasti
Egyptin kansan nälänhädästä, suuremmaksi, sillä sinä pelastit
kuolemasta maailman Elämän ja tarjosit egyptiläisille, jotka kärsivät
jumaluuden nälkää, Hänet, Elämän Leivän. Sinä istutit ikuisen elämän
siemenen, joka ihmeellisesti kantoi satoa hedelmättömässä Egyptin
erämaassa. Siksi me huudamme sinulle.

• Iloitse sinä, joka riemuiten kärsit murheen ja vaivan Kristuksen
tähden.

• Iloitse sinä, joka suojelit Häntä, joka muinaisuudessa ohjasi Israelia
tulipylväällä ja pilvellä erämaassa.

• Iloitse sinä, joka ruokit Häntä, joka jatkuvasti ruokki kansaa
mannalla.

• Iloitse sinä, joka pelastit Herodeksen vihalta Hänet, joka pelasti
kansansa faraon orjuudesta.

• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

8. kontakki:

Oi kunniallinen Joosef! Sinä pidit pelottavana ihmeenä Jumalan
lihaksituloa! Sinä palvoit Häntä lapsukaisena seimessä. Sinä toit Hänet
ympärileikattavaksi ja suojelit Häntä Herodeksen hulluudelta. Sinä
lohdutit pyhää Neitsyttä, jonka sydämen murheen miekka lävisti.
Tuntien Kristuksen todelliseksi Jumalaksi ja todelliseksi ihmiseksi sinä
huudat Hänelle:

• Halleluja.

8. iikossi:

Oi vanhurskas Joosef, sinä omistit itsesi kokonaan Jumalalle, jonka
enkeli kutsui Egyptin yksinäisyydestä. Sinä tottelit Herran käskyä ja teit
asunnon Jeesuksen ja Hänen äitinsä kanssa Nasaretiin täyttäen sen mitä
profeetta oli puhunut Hänestä: ”Häntä kutsutaan nasaretilaiseksi.” Siksi
me huudamme sinulle, joka olet Jumalan uskollinen palvelija:

• Iloitse, sillä sinä toimit sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa.
• Iloitse, sillä sinun maallinen elämäsi oli omistettu taivaallisten

salaisuuksien syvyyksille.
• Iloitse, sillä sinä kuulit profeettojen sanat maailman Pelastajasta.
• Iloitse, sillä sinä kunnioittaen säilytit kaikki nämä asiat sydämesi

syvyyksissä.
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!



9. kontakki:

Jokaisen polven taivaassa, maassa ja maan alla on kumarruttava
Jeesuksen nimessä. Ja sinulle, oi ihmeellinen Joosef, oli lapsukainen
Jeesus kuuliainen, kuten taivaalliselle Isälleen. Siksi me, ihmetellen
Herran suurta alentuvaisuutta sinua kohtaan, huudamme Hänelle:

• Halleluja.

9. iikossi:

Kaikkein kaunopuheisemmat puhujatkaan eivät voi ylistää sinua
otollisesti, oi vanhurskas Joosef. Jumalanäiti, taivaan ja maan
Kuningatar, kutsui sinua kihlatukseen. Lihaksitullut Jumalan Poika kutsui
sinua maalliseksi suojelijakseen. Ja sinun maallinen kotisi tuli taivaallisen
pyhyyden asuinsijaksi, jossa asui taivaan ja maan Kuningas. Siksi me
nöyrästi huudamme sinulle:

• Iloitse ihmeellinen puuseppä, sillä sinun kotisi taivaan ja maan
Luoja teki asunnokseen.

• Iloitse, oi Jeesus-lapsen, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien
Luojan, ruokkija ja suojelija.

• Iloitse sinä, joka olit otollinen kantamaan Jumalan Poikaa käsilläsi.
• Iloitse sinä, joka taivaallisen valtaistuimen edessä jatkuvasti ylistät

Kunnian Kuningasta yhdessä Isän ja Hengen kanssa.
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

10. kontakki:

Oi siunattu Joosef! Sinun rukouksesi auttavat kaikkia, jotka turvautuvat
niihin, sillä kuinka Herra, joka kaikessa maallisessa alistui sinulle, ei
kuuntelisi sinun pyhiä rukouksiasi kansansa puolesta. Seisoen
taivaallisen valtaistuimen edessä sinä laulat yhdessä enkelkuoron
kanssa:

• Halleluja.

10. iikossi:

Sinä olet voimallinen suojelija kaikille, jotka etsivät sinun esirukouksiasi,
oi vanhurskas Joosef. Älä käännytä meitä pois etsiessämme sinun apuasi
kiusausten myrskyssä, onnettomuuksissa ja surussa sekä
huutaessamme suureen ääneen sinulle.



• Iloitse , oi nopea apu vaaran hetkellä ja voimallinen esirukoilija
Jumalan istuimen edessä.

• Iloitse, oi järkkymätön toivo, joka ohjaat meitä kuohunnan ja
epäilyksen läpi.

• Iloitse, oi ihmisten panettelusta, hengellisestä nälästä ja kaikista
koettelemuksista vapauttaja.

• Iloitse sinä, joka ruokit Häntä, joka ruokkii meitä sanansa voimalla.
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

11. kontakki:

Oi jumalisen viisas Joosef! Nöyryydellä me anomme sinua, tule
avuksemme. Niin kuin suojelit Jeesusta Kristusta, itse Herraa, kaikesta
vaivasta ja kärsimyksestä, niin ano Hänen edessään säilyttämään Hänen
Pyhä Kirkkonsa kaikilta näkyväisiltä ja näkymättömiltä vihollisilta.
Suojele maatamme kaikesta pahasta ja hyökkäyksistä, jotta
viettäisimme rauhallista ja tyyntä elämää, jotta voisimme huutaa
Jumalalle:

• Halleluja.

11. iikossi:

Temppelistä löysit kaksitoista vuotiaan Jeesus-lapsen, valoa antavan
johtotähden, joka ilmestyi tietämättömyyden pimeydessä oleville
paljastaen todellisen tiedon valon lain opettajille ja ilmoittaen Hänen
taivaallisen Isänsä jumalallisen tahdon salaisuuden. Siksi me huudamme
sinulle:

• Iloitse sinä, joka innokkaasti säilytit lain tuodessasi Jeesus-lapsen
Hänen taivaallisen Isänsä huoneeseen.

• Iloitse sinä, joka surit yhdessä Hänen pyhän Äitinsä kanssa, kun
Hän oli kadoksissa Jerusalemissa.

• Iloitse sinä, joka löydettyäsi Hänet opettamassa opettajia
temppelissä, kuulit uuden salaisuuden Hänen lausuessaan: ” Etkö
tiedä, että minun pitää oleman Isäni huoneessa?”

• Iloitse sinä, joka kasvatit Jeesusta viisaudessa, maineessa ja
Jumalan ja ihmisten suosiossa.

• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!



12. kontakki:

Nähden Jeesus-lapsen varttuvan viisaudessa, ruumiillisessa mitassa ja
Jumalan sekä ihmisten suosiossa, oi pyhä Joosef, sinä pidit nämä asiat
sydämessäsi niin kuin uskollinen palvelija salaa hänelle uskotun aarteen.
Sinun kanssasi me ylistämme Kristusta Jumalana ja maailman
Vapahtajana laulaen:

• Halleluja.

12. iikossi:

Muistaen sinun uskollista työtäsi ja vaivojasi, me kunnioitamme sinun
kuolinuneen nukkumistasi, oi vanhurskas Joosef, Jumalan Sanan ja
Hänen Äitinsä sylissä, josta siirryit ikuiseen lepoon taivaan kartanoihin.
Siksi me huudamme sinulle:

• Iloitse sinä, sillä Herra totesi sinut otolliseksi pelastukseen.
• Iloitse sinä, joka maailmassa kunnioitit taivaallisen valtakunnan

kauneutta.
• Iloitse sinä, jonka sallittiin lähteä pois tästä maailmasta rauhassa.
• Iloitse sinä, joka ilmoitit Daavidille ja Hadeksessa oleville

ilosanoman Kristuksen tulemuksesta ja ihmissuvun vapautuksesta
sekä pelastuksesta.

• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

13. kontakki:

Oi pyhä ja vanhurskas Joosef! Ota vastaan tämä nöyrä rukouksemme.
Ano Kristusta, meidän Jumalaamme, vahvistamaan meitä oikeassa
uskossa, jotta me kestäisimme kaikki meitä kohtaavat murheet ja surut
uskossa ja rakkaudessa. Yrittäen kovasti säilyttää Hänen käskynsä me
rukoilemme, että Hän antaisi kaikille hyödyllisen ajallisen ja ikuisen
elämän, kun me huudamme Hänelle:

• Halleluja, Halleluja, halleluja!

13. kontakki:

Oi pyhä ja vanhurskas Joosef! Ota vastaan tämä nöyrä rukouksemme.
Ano Kristusta, meidän Jumalaamme, vahvistamaan meitä oikeassa
uskossa, jotta me kestäisimme kaikki meitä kohtaavat murheet ja surut
uskossa ja rakkaudessa. Yrittäen kovasti säilyttää Hänen käskynsä me
rukoilemme, että Hän antaisi kaikille hyödyllisen ajallisen ja ikuisen
elämän, kun me huudamme Hänelle:

• Halleluja, Halleluja, halleluja!



13. kontakki:

Oi pyhä ja vanhurskas Joosef! Ota vastaan tämä nöyrä rukouksemme.
Ano Kristusta, meidän Jumalaamme, vahvistamaan meitä oikeassa
uskossa, jotta me kestäisimme kaikki meitä kohtaavat murheet ja surut
uskossa ja rakkaudessa. Yrittäen kovasti säilyttää Hänen käskynsä me
rukoilemme, että Hän antaisi kaikille hyödyllisen ajallisen ja ikuisen
elämän, kun me huudamme Hänelle:

• Halleluja, Halleluja, halleluja!

1. iikossi:

Säilyttäen Jumalan Sanan syntymän salaisuuden kaikkein pyhin Neitsyt,
jota enkelitkään eivät uskalla lähestyä, ihmisten panetteluista ja
paholaisen viekkaudesta huolimatta, Jumala valitsi sinut, oi vanhurskas
Joosef, vaatimattoman puusepän todistajaksi ja suojelijaksi kaikkein
pyhimmälle Neitsyt Marialle. Sen tähden kunnioittaen sinua eräänä, jolle
Jumalan salaisuudet on paljastettu me huudamme:

• Iloitse, oi kaikkein kunnioitetuin Jessen verso.
• Iloitse, sillä sinut on kaunistettu kuninkaallisella mahtavuudella.
• Iloitse sinä, jolta puuttuu maallisia hyvyyksiä, sillä sinä saavutit

hengellisen rikkauden.
• Iloitse sinä, jota epämääräisyyden kautta siunattiin ikuisella

kunnialla.
• Iloitse, oi vanhurskas Joosef, sielujemme nopea apu ja esirukoilija!

Rukous vanhurskaalle Joosef Kihlaajalle:

Kantakaamme rukouksemme pyhän, vanhurskaan Joosef Kihlaajan
puoleen.
Pyhä, vanhurskas Joosef Kihlaaja, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.
Oi pyhä ja vanhurskas Joosef! Maallisen elämäsi aikana sinä osoitit
suurta rohkeutta Jumalan Pojan edessä, joka mieluusti kutsui sinua
maalliseksi suojelijakseen, koska olit kihlattu Hänen Äidilleen, joka
kaikessa oli sinulle kuuliainen. Nyt sinä asut taivaan kartanoissa yhdessä
enkeljoukkojen ja pyhien kanssa ja rukoilet puolestamme jumalallisen
valtaistuimen edessä. Siksi rientäen sinun suojelukseesi
me rukoilemme ja nöyrästi anomme: Koska sinut vapautettiin epäilyksen
myrskystä, niin vapauta meidät, joita heittelee epätietoisuuden ja surun
aallot. Niin kuin sinä suojelit kaikkein puhtainta Neitsyttä panettelulta,
niin suojele meitä kaikilta vihollisilta ja onnettomuuksilta. Niin kuin sinä
suojelit lihaksitullutta Herraa kaikesta pahasta ja surusta, niin puolusta
ja suojele Hänen pyhää Kirkkoaan ja meitä kaikkia kaikesta pahasta ja
surusta. Niin kuin sinä huolehdit lihaksitulleen Jumalan päivittäisistä
tarpeista, niin huolehdi meidänkin päivittäisistä tarpeista anoen Herralta,



että Hän soisi meille kaikkea hyvää tässä ja tulevassa elämässä.
Erityisesti me pyydämme sinua kantamaan meidän rukouksen
aikeemmekin ylös Kunnian istuimen eteen, jossa lepää Isä, Poika ja Pyhä
Henki, jolle yksin me kunniaa, ylistystä ja palvontaa edeskannamme nyt,
aina ja iankaikkisesti.

Tämän akatistoksen tekstiä (suomennosta) ei ole hyväksytty virallisesti
Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksessa. Siksi se ei ole
virallinen jumalanpalvelusteksti eikä sitä voida käyttää julkisissa
jumalanpalveluksissa ilman oman hiippakunnan piispan lupaa.

Suomennosta voi jokainen käyttää omassa yksityisessä
rukouselämässään.
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