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Rovasti Johanneksen muistopäivä on 20.12.

1. kontakki
Ylistämme Sinua, jumalankantajaisämme Johannes, valittu ja horjumaton Jumalan pappien joukossa,
sillä seuraten evankeliumin totuutta Sinä annoit koko sydämestäsi ristiinnaulita itsesi Kristuksen kanssa.
Sinä vuodatat ihmeiden ja parannusten virtoja kaikille uskoville ja ohjaat heitä pelastukseen. Mekin
Sinun rukoustesi kautta uskossa, toivossa ja rakkaudessa vahvistuneina kiitollisina laulamme Sinulle:
•

Iloitse Johannes, harras esirukoilija.

1. iikossi
Me tiedämme, Sinut, autuas isä, rukouksen enkeliksi ja katumuksen saarnaajaksi, sillä Jumalan
valtaistuimen edessä rukoilet puolestamme, että löytäisimme totuuden ja suuntaisimme elämämme
pelastuksen tielle. Niin laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Jumalan armon valitsema astia!
Iloitse, Sinä, joka kaivaten nautit Jumalan viisautta ikään kuin äidinmaitoa!
Iloitse, Sinä, joka Tobiaan tavoin seurasit suojelusenkeliäsi!
Iloitse, Jumalaa rakastavista vanhemmista kasvanut puhdas ja siveä hedelmä!
Iloitse, vanhemmillesi kuuliaisena Jumalan siunauksen hankkinut!
Iloitse, nuoruudessasi Pyhän Hengen johdatukseen antautunut!
Iloitse, koko sydämestäsi Jumalaa rakastanut!
Iloitse, Kristuksen iän määrään viisaasti varttunut!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

2. kontakki
Sinä näit ennalta monien vaarojen ja viettelysten kohtaavan kirkkoa ja Jumalan lasten joutuvan
ahdinkoon. Ja niin kuin hyvä paimen, joka on valmis antamaan henkensä laumansa edestä, Sinä opetit
ihmisiä: Kavahtakaa kiusauksia, pysykää oikeassa uskossa, olkaa miehuulliset ja vahvat ja ylistäkää
Herraa laulaen Hänelle:
•

Halleluja!

2. iikossi
Jumalallisen tiedon valistamana Sinä, autuas isä Johannes, vuodatit uskonkilvoituksen elämää tuottavia
virtoja. Kylväen kyynelin, paastoten ja rukoillen Jumalan sanaa uskovien sydämiin Sinä kutsuit lapsiasi
Jumalan tuntemisen todelliseen valoon. He taas Jumalan rakkauden vahvistamina lauloivat Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, evankeliumin totuuden puolesta kiivailija!
Iloitse, iankaikkisen elämän sanojen vaikenematon julistaja!
Iloitse, enkeltenkaltaisen elämäsi ansiokkaasti kaunistama!
Iloitse, kansan uskollinen puolustaja Jumalan valtaistuimen edessä!
Iloitse, jo nuorena koko sydämestäsi Kristuksen kirkkoon kiintynyt!
Iloitse, Sinä, joka koko sielustasi halusit tulla Kristuksen kanssa ristiinnaulituksi ihmisten edestä!
Iloitse, Sinä, joka annoit Kristuksen rakkauden muokata sydäntäsi kuin viljavaa vainiota!
Iloitse, Sinä, joka myötätunnollasi ja rukouksellasi lohdutit suruihin ja murheisiin nääntyviä!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

3. kontakki
Jumalan armo on palavan hiilen tavoin sytyttänyt Hänen uhripöytänsä ääressä moninaista valoa
loistavan lampun, Sinut isä Johannes, Sinä isiemme ylpeys, joka loistit Kronstadtissa. Sinä olet valistanut
synnin pimeydessä harhailevat ja jumalankieltäjäin juonien horjuttamat jumalallisen tiedon valolla ja
opettanut heidät laulamaan:
•

Halleluja!

3. iikossi
Suuresti rakastaen Jumalan Pojan verellään lunastamaa kansaa Sinä, hyvä paimen Johannes, kiiruhdit
niiden luokse, joilta puuttui hurskaus, pidättyvyys ja Jumalan pelko ja jotka olivat joutuneet epätoivon
valtaan. Sävyisyydelläsi ja nöyryydelläsi Sinä käänsit heidät Kristuksen puoleen ja opetit heidät
kiitollisina laulamaan Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Sinä pimeydessä ja kuoleman varjossa asuvien viisas valistaja!
Iloitse, laupias synnin syvyydessä elävien pelastuksesta huolehtija!
Iloitse, Sinä, joka herätät katumukseen ne, joiden kivettynyt sydän ei tunne Jumalaa!
Iloitse, Sinä, jonka kirjoitukset valistavat meidät jumalallisella viisaudella!
Iloitse, nurjien ja vihaisten sydänten laupias pehmittäjä!
Iloitse, laiskojen ja paatuneiden omantunnon armelias paljastaja!
Iloitse, Jumalan sanan ja Hänen totuutensa pelkäämätön julistaja!
Iloitse, siveällä elämälläsi pahojen henkien juonet voittanut!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

4. kontakki
Sinä, isä Johannes, tiesit vihan myrskyn nousevan pyhää kirkkoa vastaan, Sen tähden Sinä, Herran
huoneen uskollinen vartija, opetit Kristuksen lampaita valvomaan, vaeltamaan hyvin oikeassa uskossa ja
pitämään nuhteettomasti Herran käskyt, että he puhtain sydämin ja huulin lakkaamatta laulaisivat
Jumalalle voittoveisua:
•

Halleluja!

4. iikossi
Kun Jumalan kansa kuuli Sinun olevan valittu ja armolahjojen täyttämä astia, laupeudentöiden ja
lähimmäisenrakkauden harras vaalija, orpojen ja leskien, kärsivien ja uupuneiden lohduttaja ja
katumattomien syntisten puolesta kyynelsilmin rukoilija, ihmisiä virtasi luoksesi kaikista maan ääristä
saadakseen Sinulta parannusta. Heidän kanssaan mekin syntejämme katuen kiiruhdamme luoksesi, Sinä
lämmin puolustajamme Jumalan edessä, ja hartaasti laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, totuuden kylväjä, joka pyhitit maan kyyneleilläsi!
Iloitse, valheen paljastaja, joka vapautit uskovien sielut synnin eksytyksestä!
Iloitse, nöyrien ja viisaiden sydänten valo, joka osoitit tien Jumalan luokse!
Iloitse, nöyrä kasvattaja, joka lämmitit ja ravitsit meitä opetuksillasi!
Iloitse, kaikkien murheellisten ja ahdistuneiden todellinen toivo!
Iloitse, sairastavien ja pahojen henkien kiusaamien armollinen lääkitsijä!
Iloitse, valittu astia, joka vuodatit uskoville pyyteettömästi Pyhän Hengen lahjoja!
Iloitse, Sinä, joka osoitit laupeutta sekä ihmisille että eläimille!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

5. kontakki
Niin kuin taivaan kirkas tähti loisti pyhä elämäsi, Sinä Kristuksen paimen Johannes. Sinä suojelit
Jumalan Sinulle antaman perinnön sitä turmelevilta pedoilta ja varjelit sen Hänen sanallaan kehottaen:
Ottakaa Herran risti, jolla Kristus kunnian Kuningas pyyhki pois syntiemme velkakirjan; Hänessä on
maailman ylösnousemus iankaikkisesti! Mekin siunaamme itsemme ristinmerkillä ja laulamme kanssasi
Jumalalle voittoveisun:
•

Halleluja!

5. iikossi
Nähdessään Sinun loistavan ihmeellisesti kirkon kynttilänjalassa hurskas kansa riensi Jumalan totuutta
etsien luoksesi ja tunnusti syntinsä Sinulle niin kuin Kristuksen ystävälle. Mekin kiiruhdamme monien
rikkomusten raskauttamina luoksesi, autuas Johannes, ja laulamme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, sillä Sinussa oleva armo vahvistaa hengeltään heikot Jumalan rakkaudessa!
Iloitse, sillä rukouksesi vapauttaa katuvat synnin orjuudesta!
Iloitse, sillä vaivannäkösi ravitsee ne, jotka isoavat ja janoavat Kristuksen vanhurskautta!
Iloitse, sillä julistuksesi saattaa Kristuksen viholliset häpeään!
Iloitse, sillä rukouksesi saavat tuonelan voimat vapisemaan!
Iloitse, sillä kättesi ylennys avaa uskoville taivaan portit!
Iloitse, sillä kerubien lailla Sinä kannat kansan puolesta Jumalalle sovitukseksi rukousta kuin
hyväntuoksuista suitsutusta!
Iloitse, sillä Sinä nostat meidät rukoilemaan niiden puolesta, jotka eivät tunne Jumalan
vanhurskautta ja rakkautta!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

6. kontakki
Sinun ihmeellisiä tekojasi, oi autuas Johannes, julistavat monet: rikkaat ja köyhät, vanhat ja nuoret, sillä
Sinä vuodatit rakkauttasi kaikille. Niin ortodoksiset kristityt kuin toisuskoisetkin ovat rukoustesi kautta
löytäneet Jumalan armon ja laulavat Hänelle:
•

Halleluja!

6. iikossi
Sinun elämäsi loisti oikeauskoisessa kirkossa revontulia säteilevämpänä, Sinä valistit kansaa Kristuksen
evankeliumin valolla ja suojelit sitä vihollisen pauloilta. Mekin rukoilemme nyt voimien Herraa, että
pyhä rakkaus vahvistuisi sydämessämme, niin ettei murhe, ei ahdistus eikä kuolema voisi erottaa meitä
Jumalan rakkaudesta. Sen saavutettuamme laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, sillä Jumalan kaitselmuksesta Sinä ilmoitit ennalta meille tulevia tapahtumia!
Iloitse, Sinä, joka opetit meitä kulkemaan kaitaa tietä Jumalan käskyjä noudattaen!
Iloitse, Sinä, joka osoitit murheellisille ilon lähteeksi Jumalan!
Iloitse, Sinä, joka kehotit meitä tarkasti vaalimaan pyhää iloa kuin silmäterää!
Iloitse, Sinä, joka pidät oikeassa ja vasemmassa kädessäsi aseena Jumalan totuutta!
Iloitse, Sinä, jonka totuuden sanat ja vilpitön rakkaus tekivät ukkosenjylinän pojan kaltaiseksi!
Iloitse, Sinä, joka puet kaikki katumuksen viittaan!
Iloitse, sillä Sinut on kunniakkaasti seppelöity armon seppeleellä!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

7. kontakki
Oi autuas, hyvyydessään Herra antoi Sinulle viisauden hengen ja ennaltanäkemisen tiedon, sillä Hän
halusi pelastaa kansan ja puhdistaa sen kuin kullan sulatusuunissa. Hän valmisti sitä sydämen
katumuksen ja murtumisen kautta uskossa horjumattomana uhripalvelukseen, jotta se kaikkien pyhien
kanssa laulaisi enkelien tavoin Jumalalle:
•

Halleluja!

7. iikossi
Sinä Jumalan uusi valittu, autuas Johannes, ristiinnaulitsit itsesi Kristuksen kanssa rukoillessasi itkien
Herran alttarin edessä kaikkien puolesta. Sen tietäen Jumalaa rakastava kansa riensi uskossa luoksesi ja
parantui sielun ja ruumiin vaivoista. Mutta me heikkouksien vaivaamat hartaasti rukoilemme Sinua:
kohota kätesi ja rukoile puolestamme Herraa niin kuin isä rukoilee lastensa edestä, että Hän lähettäisi
runsaan armonsa meille, jotka laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, harras esirukoilijamme ja puolustajamme Jumalan valtaistuimen edessä!
Iloitse, katumukseen ja kyyneliin kutsuja!
Iloitse, lakkaamattoman rukouksen esikuva, joka opetat meitä palvelemaan hartaasti Kristusta
Jumalaa!
Iloitse, sillä Sinä vahvistat meitä seisomaan apostolisen uskon jumalallisessa vartiossa!
Iloitse, pidättyvyyden ja siveyden hyvä esikuva!
Iloitse, Sinä, joka torjuit laumastasi taikauskon, harhaopin ja pilkan!
Iloitse, tietämättömyyden pimeydessä eläneiden kunniakas valistaja!
Iloitse, Sinä, joka viisaasti käännytät ihmissielut pois maailman turhuudesta!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

8. kontakki
Näemme Sinussa oudon ihmeen, oi ihmeellinen Kristuksen paimen Johannes! Itse kaikkeinpuhtain
Jumalanäiti ylisti autuaaksi Sinua ja seuraajiasi ja julisti riemuiten kaikille Jumalan hyvää tahtoa lausuen:
Te olette taivaan Isän rakkaita lapsia! Näin hän ennalta ilmoitti taivaallisen seurakunnan iloitsevan
maallisesta kilvoittelusta. Siksi meitäkin lämmittää toivo Jumalanäidin suojeluksesta ja me laulamme
kaikkien aikojen Kuninkaalle, voimien Herralle:
•

Halleluja!

8. iikossi
Jumalan halajamisen kokonaan sytyttämänä Sinusta, hyvä paimen, on tullut Kristuken rakkauden
kantaja. Sinussa armo ja totuus kohtasivat, vanhurskaus ja rauha suutelivat toisiaan, kaikki pahan juonet
raukenivat tyhjiin, harhaoppien röyhkeys hajosi ja laupeutesi öljy lievitti ihmisten murheet. Me
huolettomat emme ole hankkineet itsellemme näitä aarteita ja olemme Jumalan oikeudenmukaisen
tuomion mukaan ansainneet surua ja vaivaa. Mutta tietäen Sinut väsymättömäksi auttajaksi me hartaasti
laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Kristuksen rakkauden uupumaton kantaja!
Iloitse, rauhan ja totuuden innokas kylväjä!
Iloitse, oikean uskon järkkymätön säilyttäjä!
Iloitse, hurskauden ja siveyden istuttaja!
Iloitse, koko maailman puolesta kyynelin rukoileva!
Iloitse, Kristuksen kirkon sammumaton lamppu!
Iloitse, isiemme ylpeys, toivomme ja lohtumme!
Iloitse, Jumalan valitsema paimen, kirkon armoitettu kaunistus!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

9. kontakki
Herra kohotti kaikkien maailman vaarojen ja murheiden keskellä elävien iloksi paimenen ja
ihmeidentekijän, ihmeellisen Johanneksen, että hän parantaisi sokeat, rammat, heikot ja pahojen
henkien kiusaamat, kutsuisi juoppouteen ja uskottomuuteen vajonneet kunnialliseen elämään, ohjaisi
vihan valtaamat Jumalan luo ja istuttaisi uskovien sieluun Jumalan totuuden valtakunnan, jotta kaikki
laulaisimme Jumalalle pelastavan laulun:
•

Halleluja!

9. iikossi
Monisanaiset puheentaitajat eivät kykene selittämään rukoustesi voimaa, ihmeellinen Johannes.
Pelastavasti Sinä rankaisit kolmea nuorukaista, jotka uskalsivat herjata Sinua ja rukoustasi. Kun näit
rienaajien katuvan ja itkien anovan, pyysit Jumalaa parantamaan heidät. Tultuaan näin tuntemaan
rukoustesi ihmeitätekevän voiman ja rakkautesi lämpimän laupeuden he ylistivät Sinua Jumalan
profeettana autuaaksi näin laulaen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, papillista palvelutehtävääsi jumalallisen viisaasti hoitanut!
Iloitse, Sinulle annetun pantin, Kristuksen ruumiin, eheänä elämäsi loppuun säilyttänyt!
Iloitse, Jumalan molempien liittojen laintauluja ansiokkaasti julistanut!
Iloitse, paimenen hartaudella Kristuksen kirkkoa kaunistanut!
Iloitse, todellisen valistuksen ja kristillisen hurskauden innokas istuttaja!
Iloitse, katuvien syntisten, orpojen ja puutteenalaisten armollinen suojelija!
Iloitse, viisas tiennäyttäjä, joka osoitat nuorille totuuden tien!
Iloitse, puolueeton tuomari, joka rakastaen rankaiset vääriä viisastelijoita!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

10. kontakki
Haluten pelastaa harhaoppien ja vähäuskoisuuden valtaan joutuneet lähimmäisesi Sinä, isä Johannes,
aseistauduit pidättyvyydellä ja nöyryydellä pahan hengen juonia vastaan ja säilytit vahvana apostolien ja
pyhien isien uskon. Uhrautuvasti rakastamalla ristiinnaulitsit itsesi Kristuksen kanssa, annoit elämäsi
Jumalan kansan pelastamiseksi ja saavutit taivaan valtakunnan, missä yhdessä enkelten ja pyhien
kuorojen kanssa lakkaamatta ylistät Jumalaa. Muista meitä, jotka vietämme kunniallista muistoasi ja
laulamme Jumalalle:
•

Halleluja!

10. iikossi
Oi jumalankantajaisä Johannes, Sinun rakkautesi Herraan oli vankka muuri, joka vahvisti sydämesi.
Kaikille uskoen luoksesi rientäville olet ollut suojamuuri ja turvasatama voittaaksesi heidät Kristukselle.
Ole meillekin, jotka eteesi lankeamme, luja muuri ja voittamaton varustus, niin etteivät meille pahaa
aikovat saisi iloita meistä vaan pysyisimme Kristuksen rauhassa ja rakkaudessa ja laulaisimme ylistystä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Pyhän Hengen tulen sytyttämä sammumaton lamppu!
Iloitse, aina tuoksuva Jumalan armon kastelema lilja!
Iloitse, hedelmällinen kaste, joka elävöität uskovia armolahjoilla!
Iloitse, maan suola, joka varjelet meidät synnin turmelukselta!
Iloitse, maailman myrskyissä ajelehtivien tyyni satama!
Iloitse, sillä Sinä anot sielun ja ruumiin vaivoissa nääntyville Jumalan apua!
Iloitse, ihmeellinen sydäntentuntija, joka varjelet uskovat valheviisaudelta!
Iloitse, Sinä, joka puhtaalla rukouksellasi vahvistat aviopuolisoiden uskollisuuden!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

11. kontakki
Me laulamme kiitosta Sinulle, autuas isä Johannes, joka koko elämälläsi ylistit Jumalaa. Me näimme
Sinun alhaalla maan päällä rukoilevan Herran alttarin edessä maailman Valtiasta kaikkien ja kaiken
puolesta. Kanna nytkin ylhäällä taivaissa rukouksesi, jotta kirkkomme seisoisi horjumatta ja
isänmaassamme kaikuisi polvesta polveen kolmiyhteisen Jumalan hurskas ylistys:
•

Halleluja!

11. ikossi
Sinä Jumalan valitsema isä Johannes olet elämän pimeydessä kulkeville loistava kynttilä, sillä taivaassa
Jumalan valtaistuimen edessä Sinä taivaallisten voimien ja pyhien joukossa puolustat aina meitä. Katso
meidän, lastesi, puoleen, lievitä meidän murheemme ja paranna sairautemme kun laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, sillä kilvoittelusi on kirkastanut ihmeellisesti kaikeinpyhimmän Kolminaisuuden nimeä!
Iloitse, sillä uskosi hurskaus on kaunistanut Kristuksen kirkkoa!
Iloitse, sillä myötäelämisesi lähimmäistesi suruissa ja sairauksissa lievittää kaikkia murheita!
Iloitse, sillä rukouksesi valmistavat katuvia syntisiä taivasten valtakuntaan!
Iloitse, pelastavien maallisten ja taivaallisten hyvyyksien antelias jakaja!
Iloitse, varma näkyvistä ja näkymättömistä vihollisista vapauttaja!
Iloitse, sillä Sinä olet hyvin kilvoitellen loistanut maanpäällisessä Eedenissä, Kristuksen kirkossa!
Iloitse, sillä Sinä olet saanut vanhurskaille valmistetut paratiisin hyvyydet!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

12. kontakki
Herra osoitti Sinut, isämme Johannes, Pyhän Hengen armolahjoja tulvivaksi virraksi, jotta mekin
kauttasi tulisimme niistä lahjoista osallisisksi ja oppisimme tuntemaan Jumalan laupeuden meitä
kohtaan. Sillä Herra ei väisty eikä saata meitä häpeään, kun me kiitollisin mielin ja puhtain sydämin
luottaen Hänen armoonsa laulamme Hänelle:
•

Halleluja!

12. iikossi
Lauluin kiitämme ylistettävää elämääsi maan päällä ja kunniaa, jonka olet saanut taivaissa, ja anomme
Sinua, autuas Johannes: Rukoile Jumalaa meidän puolestamme, että saisimme armon tuomiopäivänä ja
rukoustesi pelastamina laulaisimme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Jumalan valitsema ja kirkastama kansan paimen!
Iloitse, sillä Sinä soittimen lailla ylistit Jumalan nimeä!
Iloitse, Sinä, joka hyvin seurasit profeettoja ja apostoleja!
Iloitse, Sinä, joka viisaasti opetit pakenemaan Jumalan vihaa ja tekemään katumuksen hedelmiä!
Iloitse, lämmin kirkkomme ja ihmisten esirukoilija!
Iloitse, oikean uskon todellinen julistaja!
Iloitse, kirkas säde, joka valaiset tien iankaikkiseen elämään!
Iloitse, Jumalan ehtymättömän hyvyyden meille avannut!
Iloitse, ehtymätön pöytä, joka ravitset kilvoittelijat ja maailmassa elävät!
Iloitse, sillä Sinä opetit Jumalan totuutta, joka kaunistaa vanhat ja nuoret!
Iloitse, sillä Herra antoi heidät haltuusi ja Sinä teit heidät iloksi Jumalalle!
Iloitse, sillä Sinä olet saanut taivaan asukkailta rakkauden Herrassa!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

13. kontakki
Oi autuas isä Johannes, koko kansan kirkas lamppu ja ihmeellinen ihmeidentekijä! Ota vastaan
ylistysveisumme ja rukoile Kristusta Jumalaa vahvistamaan pyhää kirkkoaan rauhassa ja hurskaudessa,
päästämään meidät kaikista vaaroista ja säilyttämään meidät uskon yksimielisyydessä ja Hänen
rakkaudessaan, niin että yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä laulaisimme kanssasi Jumalalle:
•

Halleluja!

Tämä kontakki luetaan kolmesti.
Sitten luetaan uudestaan 1. iikossi ja 1. kontakki sekä seuraavat rukoukset:

1. iikossi
Me tiedämme, Sinut, autuas isä, rukouksen enkeliksi ja katumuksen saarnaajaksi, sillä Jumalan
valtaistuimen edessä rukoilet puolestamme, että löytäisimme totuuden ja suuntaisimme elämämme
pelastuksen tielle. Niin laulamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iloitse, Jumalan armon valitsema astia!
Iloitse, Sinä, joka kaivaten nautit Jumalan viisautta ikään kuin äidinmaitoa!
Iloitse, Sinä, joka Tobiaan tavoin seurasit suojelusenkeliäsi!
Iloitse, Jumalaa rakastavista vanhemmista kasvanut puhdas ja siveä hedelmä!
Iloitse, vanhemmillesi kuuliaisena Jumalan siunauksen hankkinut!
Iloitse, nuoruudessasi Pyhän Hengen johdatukseen antautunut!
Iloitse, koko sydämestäsi Jumalaa rakastanut!
Iloitse, Kristuksen iän määrään viisaasti varttunut!
Iloitse, Johannes, harras esirukoilija!

1. kontakki
Ylistämme Sinua, jumalankantajaisämme Johannes, valittu ja horjumaton Jumalan pappien joukossa,
sillä seuraten evankeliumin totuutta Sinä annoit koko sydämestäsi ristiinnaulita itsesi Kristuksen kanssa.
Sinä vuodatat ihmeiden ja parannusten virtoja kaikille uskoville ja ohjaat heitä pelastukseen. Mekin
Sinun rukoustesi kautta uskossa, toivossa ja rakkaudessa vahvistuneina kiitollisina laulamme Sinulle:
•

Iloitse Johannes, harras esirukoilija.

1. rukous
Oi, pyhä vanhurskas isä Johannes Kronstadtilainen, Sinä hyvä paimen, joutuisa auttaja ja laupias
puolustaja! Kantaessasi ylistystä kolmiyhteiselle Jumalalle Sinä rukoilit:
•
•
•
•
•

Sinun nimesi on Rakkaus: älä hylkää minua eksyvää;
Sinun nimesi on Voima: vahvista minua, joka olen nääntymäisilläni ja lankean;
Sinun nimesi on Valkeus: valaise sieluni, jonka maailman himot ovat pimentäneet;
Sinun nimesi on Rauha: rauhoita levoton sieluni;
Sinun nimesi on Armo: älä lakkaa armahtamasta minua.

Nyt puolustuksestasi kiitollinen laumasi rukoilee Sinua, Kristuksen nimeä kantava, Jumalalle otollinen
isämme Johannes! Valaise rakkaudellasi meidät syntiset ja vaivaiset, suo meidän kantaa katumuksen
otollisia hedelmiä ja osallistua tuomiota saamatta pyhiin Kristuksen salaisuuksiin. Vahvista voimallasi
uskomme, tue meitä rukouksessamme, paranna vaivamme ja sairautemme ja päästä meidät hädästä sekä
näkyvistä että näkymättömistä vihollisista.
Kannusta kasvojesi valkeudella Kristuksen alttarin edessä palvelevia papillisen työn pyhiin kilvoituksiin,
kasvata pienokaisia, ohjaa nuoria, tue vanhoja, kirkasta kirkkojen hengelliset aarteet ja pyhät luostarit.
Sinä ihmeidentekijä ja valittu ennaltanäkijä, säilytä sovussa isänmaame kansalaiset, säästä meidät Pyhän
Hengen armolla ja lahjalla sisällissodasta; kokoa syrjään joutuneet, käännytä harhautuneet ja liitä heidät
pyhään, yhteiseen ja apostoliseen kirkkoon.
Säilytä laupeudellasi aviopuolisot rauhassa ja yksimielisyydessä, anna luostareiden asukkaille menestystä
ja siunausta hyvissä töissä, lohduta murheellisia, päästä kärsivät epäpuhtaista hengistä, armahda
puutteessa ja vaaroissa eläviä ja ohjaa meidät kaikki pelastuksen tielle.
Kristuksessa elävä isämme Johannes, johdata meidät iankaikkisen elämän illattomaan valoon, jotta
pääsisimme Sinun kanssasi osallisiksi ikuisesta autuudesta ja kiittäisimme ja ylistäisimme Jumalaa
iankaikkisesta iankaikkiseen.
Amen.

2. rukous
Oi, suuri ihmeidentekijä ja ihmeellinen jumalankantajaisämme Johannes! Katso meidän puoleemme ja
kuule laupiaasti anomisemme, sillä Herra soi Sinulle suuret lahjat, jotta aina rukoilisit puolestamme.
Katso, me olemme syntien vallassa ja paheiden kuluttamia, olemme ylenkatsoneet Jumalan käskyt,
emme ole katuneet sydämessämme emmekä itkien huokailleet. Sen tähden olemme ansainneet surua ja
murhetta. Sinä hurskas isä, rohkea Herran edessä ja säälivä lähimmäisiäsi kohtaan, ano kaikkilaupiasta
maailman Valtiasta, että Hän armahtaisi meitä, kestäisi vääryyksiämme eikä saattaisi meitä tuhoon
syntiemme tähden, vaan antaisi meille armollisesti katumuksen aikaa.
Oi, Jumalan pyhä, auta meitä säilyttämään nuhteettomasti oikea usko ja pitämään hurskaasti Jumalan
käskyt, ettei mikään laittomuus saisi meitä valtaansa eikä Jumalan totuus joutuisi häpeään meidän
vääryyksiemme takia, vaan tulisimme kelvollisiksi saamaan kristillisen, kunniallisen, kivuttoman ja
rauhallisen lopun ja sen edellä pyhien Kristuksen salaisuuksien osallisuuden.
Vielä rukoilemme Sinua, hurskas isä, että pyhä kirkkomme pysyisi vahvana maailman loppuun asti. Ano
isänmaallemme rauhaa ja kestävyyttä ja varjele se kaikesta pahasta, jotta sen asukkaat Jumalan
varjelemina uskon yhteydessä ja kaikessa kunniallisuudessa, puhtaudessa, hengellisessä veljeydessä ja
sovussa todistaisivat: Kanssamme on Jumala! Hänessä me elämme, liikumme, olemme ja pysymme
iankaikkisesti.
Aamen.

Akatistos pyhälle Johannes Kronstadtilaiselle (tämä sama versio) löytyy myös Internetistä:
http://www.ortodoksi.net -> Liturgiset_tekstit -> Akatistohymnit ->
Akatistos Pyhiälle Johannes Kronstadtilaiselle

