
Akatistoshymni pyhälle Ignati Brjantsaninoville

1. kontakki 

Taivaallisen Kuninkaan valitsema ja Hänen korottamansa pyhä esipaimen, isä Ignati, nyt viettäen 
sinun kunnioitettavaa muistoasi me innokkaasti rukoilemme sinua. Ohjaa meitä pelastuksen 
poluille, pelasta näkyvistä ja näkymättömistä vihollisista, suruista ja sairauksista meidät, jotka 
rakkaudella huudamme sinulle: 

* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

1. iikossi 

Arkkienkelit ja enkelit ihailivat sinun elämääsi, oi pyhä esipaimen Ignati, kuinka sinä nuoruudestasi 
asti kaipasit Jumalaa, ja nyt sinä vietät elämääsi empimättä Hänen käskyjensä mukaan. Yllättyneenä 
sinun harkitsevaisuudestasi omantunnon vaivoissa me huudamme sinulle: 

* Iloitse sinä, joka lohdutit lapsettomia vanhempiasi syntymälläsi. 
* Iloitse sinä kunniallisen suvun hieno oksa. 
* Iloitse sinä suojelusenkelin lakkaamaton ilo. 
* Iloitse sinä, joka hämmästytit vanhempasi ja opettajasi nöyryydellä ja alistumisella. 
* Iloitse sinä, joka valmistit itseäsi luostarikuuliaisuuteen lapsuudestasi saakka. 
* Iloitse sinä, joka pakotit nuoruudesta asti sielusi kohti Jumalaa. 
* Iloitse sinä, joka vietit nuoruutesi rukouksessa ja Jumalan mietiskelyssä. 
* Iloitse sinä, joka olit esimerkkinä rukouksessa ja kuuliaisuudessa nuoremmille 
veljillesi ja sisarillesi. 
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

2. kontakki 

Vanhempasi pannen merkille sinun suuret lahjasi ohjasivat sinut kuninkaalliseen kaupunkiin 
harjoitellaksesi tulevaa sotilastehtävää varten. Ja sinä, oi Jumalan valitsema, ollen vuosiltasi nuori, 
mutta vanha ymmärryksessä, peläten kaikkia näitä turmelevia ja muuttuvia asioita, taistelit 
kiihkeästi sydämessäsi ja mielessäsi ainoaa Kauneutta ja Luomatonta makeutta – Herraa Jeesusta 
Kristusta kohti laulaen Hänelle:  

* Halleluja! 



 

2. iikossi 

Sinä otit vastaan jumalallisen ymmärryksen rakastamaltasi Kristukselta, Vapahtajalta, oi 
ihmeellinen Ignati, vielä lapsena ollessasi kun käsitit Taivaallisen Luojan ja Muovailijan käden 
jäljen tämän maailman näkyvissä muodoissa. Siksi kunnioittaen sinua, me ylistämme sinua sanoen: 

* Iloitse sinä, joka mietiskelit näkymätöntä Jumalaa luonnon näkyvissä muodoissa. 
* Iloitse sinä, joka rakastit metsien hiljaisuutta ja eristyneisyyttä. 
* Iloitse sinä, jolla oli suuri innostus Jumalaa kohti lapsuusvuosista lähtien. 
* Iloitse sinä, joka halveksit kaikkea tämän maailman kauneutta ja makeutta. 
* Iloitse sinä, joka vastaanotit taivaallisen palkinnon Herralta. 
* Iloitse sinä, joka lakkaamatta pidit Jeesuksen rukouksen huulillasi ja mielessäsi. 
* Iloitse sinä, joka osoitit täydellistä rakkautta Herralle. 
* Iloitse sinä, joka jatkuvasti synnytit Jeesuksen sydämessäsi. 
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

3. kontakki 

Korkeimman voima varjosi sinut, oi siunatuin isä, kun sinä torjuit kaiken mitä pidettiin hyvänä 
tässä maailmassa. Ja Kristus Vapahtajan käskyjen mukaan sinä otit ristisi ja seurasit takaisin 
kääntymättä ja lauloit sydämessäsi: 

* Halleluja! 

3. iikossi 

Sielussasi oli palava halu kieltää maailma ja seurata Kristusta. Sinä et pelännyt tsaarin vihaa taikka 
vanhempiesi puuttumista, ja vielä maailmassa eläen sinä kaunistit itsesi luostarielämällä. Siksi 
kunnioittaen miehuuttasi ja rakkauttasi suloiseen Herraan Jeesukseen me siunaamme sinua sanoen: 

* Iloitse sinä, joka osoitit järkähtämätöntä lujuutta nuoruudessasi. 
* Iloitse sinä, joka kaipasit viikoittain Kristuksen salaisuuksien yhteyden suurta 
aarretta. 
* Iloitse sinä, joka nyt olet liittynyt Kristukseen taivaassa, jota kaipasit vielä 
maailmassa. 
* Iloitse sinä, joka kastelet runsailla kyynelilläsi jumalallista siementä, joka on 
istutettu sydämesi hyvään maahan. 
* Iloitse sinä, joka maailman ikeen keskellä tuot satakertaisen hyveittesi hedelmän 
Herralle. 
* Iloitse sinä sielun ja ruumiin puhtauden innokas ylläpitäjä. 
* Iloitse sinä siveyden ihmeellinen kaunistus. 
* Iloitse sinä, jonka kauniit kasvot kantoivat todistusta sielusi kauneudesta. 
*Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 
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4. kontakki 

Epäilysten myrskyt eivät heiluttaneet sinua, oi siunattu Ignati, kun et pelännyt tsaarin vihaa, 
kieltäydyit sotilastehtävästä ja otit kantaaksesi Kristuksen ikeen ja halveksien maailman 
viettelyksiä, sinä asetuit erämaahan, ja siellä hankitussa sielun rauhassa lauloit äänekkäästi 
Jumalalle: 

* Halleluja! 

4. iikossi 

Kun sinun erämaahan vetäytymisestäsi ilmoitettiin kotiseudullasi, kaikki sukulaisesi hämmästyivät 
sitä, kuinka nuorukainen, joka oli kaunistettu kauneudella ja monilla lahjoilla hylkää tämän 
maailman kunnian ja suloisuuden. Ja enkelisi taivaassa iloitsi tavattomasti ja ylisti Jumalaa, joka oli 
tempaissut puun maailman turhamaisuuksien teiltä ja istuttanut sen kapealle luostarielämän polulle, 
joka johtaa taivaan valtakuntaan. Myös me ylistämme sinun pyhää intoasi ja huudamme sinulle: 

* Iloitse sinä, joka pidit parempana tulla kutsutuksi taivaallisen Kuninkaan sotilaaksi 
kuin maallisen. 
* Iloitse sinä, joka kiivaana otit aseet maailman kiusauksia, lihaa ja paholaista 
vastaan. 
* Iloitse sinä, joka torjuit kaikki vihollisen juonet Jumalan aseella, Kristuksen ristillä. 
* Iloitse sinä, joka pukeuduit vanhurskauden aseisiin. 
* Iloitse sinä, joka puit yllesi pelastuksen kypärän. 
* Iloitse sinä, joka rakastit hengen miekkaa, Jumalan sanaa, enemmän kuin kaikkia 
ihmisten aseita. 
* Iloitse sinä, joka vartioit itseäsi pahan nuolilta uskon kilvellä. 
* Iloitse sinä, joka otit vastaan enkelten arvoasteen sanomattoman siunauksen 
taivaassa. 
*Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

5. kontakki  

Sinä olit kuin tähti, joka siirryit Jumalan sallimuksesta, oi kunnioitetuin Ignati, esittäytyessäsi 
köyhän ja kaukaisen luostarin igumenille anoen päästä veljestön jäseneksi. Ja igumeni tutkittuaan 
sinua ei sanonut vastaan, vaan siunasi sinut luostarielämän alkuun. Ja sinä saavutettuasi elinikäisen 
toiveen täyttymyksen, kiitit ja omantunnonvaivoissa ylistit Jumalaa, Hyväntekijääsi: 

* Halleluja! 
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5. iikossi 

Kaikki luostariveljet olivat yllättyneitä, todistaen sinun suurta intoasi täyttää kuuliaisuustehtävät, 
joilla hengellinen isä koetteli sinun nöyryyttäsi. Ja me, kunnioittaen sinun kilvoitustasi ja työtäsi, 
jonka otit vastaan vapaaehtoisesti Kristuksen tähden, huudamme sinulle omantunnontuskissa: 

* Iloitse sinä, joka nostit ristin harteillesi ja seurasit Kristusta. 
* Iloitse sinä, joka vapaaehtoisesti valitsit kapean ja murheiden täyttämän 
luostarielämän polun. 
* Iloitse sinä, joka et koskaan kääntynyt takaisin. 
* Iloitse sinä, joka voitit ylpeyden hengen nöyryydelläsi. 
* Iloitse sinä, joka et haudannut talenttiasi maahan. 
* Iloitse sinä, joka käytit sitä Jumalan kunniaksi ja ihmisten pelastukseksi. 
* Iloitse sinä, joka uudistit monia sieluja, jotka olivat syntien tahraamia, jumalallisen 
viisailla kirjoituksillasi.  
* Iloitse sinä, joka kuulit taivaallisen Yljän suloisen äänen sanovan: ”Hyvä ja 
uskollinen palvelija, mene Herrasi iloon”.  
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

6. kontakki 

Nöyryydellä, paastolla ja erityisesti lakkaamattomalla rukouksella sinä kiihkeästi taistelit lihan 
intohimoja vastaan, oi pyhä esipaimen, kunnes olit alistanut lihasi hengelle. Siksi sinä nyt oletkin 
enkelten joukossa kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden valtaistuimen edessä ylistäen lakkaamatta 
Jumalaa: 

* Halleluja!  
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6. iikossi 

Jumalan armo sinussa loisti yltäkylläisesti kun sinut, otettuasi vastaan enkelten arvon, pian vihittiin 
pappeuden arvoasemaan. Ja hengessäsi, tultuasi hyväksytyksi Isän syleilyyn, maistoit 
sanoinkuvaamattomia siunauksia. Ja kun Herra valitsi sinut Pelshemskin luostarin igumeniksi, sinä 
päivin ja öin itkit Jumalan sinulle uskomien hengellisten lapsiesi vuoksi, anoen ettei yksikään heistä 
hukkuisi sinun huolimattomuutesi vuoksi. Riemuiten tästä Jumalan kaitselmuksesta, me huudamme 
sinulle: 

* Iloitse sinä, joka pidit toiveittesi täyttymyksenä enkelielämän vastaanottamista. 
* Iloitse sinä, joka jäljittelit pappismarttyyri Ignatios Jumalankantajaa, taivaallista 
suojelijaasi. 
* Iloitse sinä, joka kannat Herraa Jeesusta Kristusta sydämessäsi jatkuvasti, niin kuin 
hänkin. 
* Iloitse sinä, joka otit vastaan pappeuden arvon Jumalan suurena lahjana. 
* Iloitse sinä tulen kanssa samanniminen, joka olet sytyttänyt toiset uskon tuleen ja 
rakkauteen Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan. 
* Iloitse sinä, joka uhrasit veretöntä uhria suuressa kunnioituksessa ja pelossa. 
* Iloitse sinä, joka suurella kunnioituksella ylistit tahratonta Kristuksen, meidän 
Jumalamme, äitiä Jumalan kunnian kaikkein puhtaimpana, pyhänä asuinpaikkana ja 
aarteena. 
* Iloitse sinä, joka rakensit kaunistetun temppelin hänen, armollisen portinvartijan 
kunniaksi kaupunkiin. 
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

7. kontakki 

Ihmisiä rakastava Herra ei halunnut kätkeä hyveittesi pyhää lamppua, vaan halusi valaista kaikki, 
jotta kaikki ihmiset ylistäisivät taivaallista Isää nähdessään sinut, ja johdatti sinut pois erämaasta 
kuuliaisuustehtävään. Ihmetellen tätä Jumalan kaitselmusta me omantunnon tuskissa huudamme:  

* Halleluja! 
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7. iikossi 

Herra antoi sinulle uuden kunnioitetun Sergein luostarin lähellä kuninkaallista kaupunkia. 
Igumenina ja hyvänä paimenena sinä väsymättä huolehdit hengellisestä laumastasi ja innokkaana 
puoltajana luostarin kauneudesta. Siksi veljestö ylistää sinua huutaen: 

* Iloitse sinä, joka jäljittelit asumuksesi taivaallista suojelijaa, kunnioitettua Sergeitä, 
Radonesin igumenia. 
* Iloitse sinä, joka kaunistit sen ihanilla kirkoilla ja rakennuksilla. 
* Iloitse sinä, joka rakastavan isän tavoin johdatit lapsesi pelastuksen poluilta taivaan 
valtakuntaan. 
* Iloitse sinä, joka otit rakkaudella vastaan ne, jotka janosivat luostarielämän 
poluille. 
* Iloitse sinä, joka nuhteillasi johdatit syylliset munkit kyynelten täyttämään 
katumukseen. 
* Iloitse sinä, joka annoit kaikille veljille esimerkin luostarikilvoituksesta 
mielenlaadullasi ja eläen hyvän paimenen tavoin. 
* Iloitse sinä, joka valmistauduit uhraamaan oman sielusi heidän pelastuksensa 
tähden. 
* Iloitse sinä kaikkien luostariasukkaiden kunnia ja ylistys. 
*Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

8. kontakki 

Sinä olit tulokas ja vaeltaja maailmassa, oi pyhä esipaimen, niin kuin muutkin ihmiset. Kuitenkin 
nuoruudestasi asti olit Jumalan valittu, Hänen mielittynsä, sillä elämälläsi ja Jumalan innoittamilla 
kirjoituksilla sinä palvelit Herraa uutterasti. Ja me kannamme Jumalalle, Hyväntekijällesi, ylistystä 
huutaen Hänelle: 

* Halleluja! 
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8. iikossi 

Tultuasi täydelliseksi kaikissa hyveissä sinä olit todella enkeli lihassa, oi pyhä esipaimen Ignati, ja 
otit vastaan rakkaudella kaikki luoksesi paenneet lohduttaen heitä suruissa, ohjaten heitä 
katumuksen poluille ja opettaen heitä jatkuvaan rukoukseen ja hartaisiin kyyneliin. Siksi sekä 
rikkaat että köyhät, jalosukuiset ja tavallinen kansa, sinun hengelliset jälkeläisesi huutavat sinulle: 

* Iloitse, oi uusi Krysostomos, joka johdatit monet kadonneet sielut katumuksen 
polulle Jumalaa kohti monilla tulisilla sanoillasi. 
* Iloitse sinä, joka valaisit sinua kunnioittavien sielut ja sydämet kirjoituksillasi. 
* Iloitse sinä, joka ohjasit rukoilemaan vihollisten puolesta. 
* Iloitse sinä, joka suurella rakkaudella rukoilit omien vihollistesi puolesta. 
* Iloitse sinä, joka opetit meidät tunnistamaan meitä vastaan hyökkäävissä Jumalan 
ruoskan opetukseksemme. 
* Iloitse sinä, joka lahjoitit Hesekielin kyyneleet ja Manassen puhdistumisen katuvan 
silmissä. 
* Iloitse sinä, joka kuvasit muinaisten askeettien kilvoittelut ja työt jumalisesti 
viisaissa töissäsi. 
* Iloitse sinä, joka jäljittelit elämässäsi heitä täydellisesti. 
*Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

9. kontakki 

Koko enkelten sotajoukko ja pyhät esipaimenet ihmettelevät, nähden sinut uutena Jumalaa 
miellyttävänä pyhänä, säteilyäsi suurissa teoissa ja kilvoituksissa. Ja me, siunaten sinua, huudamme 
sinut korottaneelle Jumalalle: 

* Halleluja! 
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9. iikossi 

Sinä lähdit uusiin kuuliaisuustehtäviin kaukaisille seuduille isänmaastasi, oi pyhä esipaimen Ignati, 
piispan sauva iankaikkiselta ylipapilta, meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta, uskottiin 
sinulle kuninkaallisen kaupungin taivaallisen kuningattaren kazanilaisessa katedraalissa. 
Ymmärtäen tämän Jumalan tahdoksi, että Hänen valtakuntansa evankeliumia pitää saarnata 
vieraissa maissa, me nöyrästi huudamme sinulle: 

* Iloitse sinä, joka otit runsaasti vastaan Jumalan armoa vihkimyksessä. 
* Iloitse sinä, joka täytit apostoliset opetukset ja annoit kaikille juoda niiden 
pelastavista virroista. 
* Iloitse sinä, joka uskollisesti työskentelit Kristuksen viinitarhassa. 
* Iloitse sinä Pyhän Hengen täydellinen hengellinen luuttu. 
* Iloitse sinä esipaimenten jumalallisesti innoittunut kaunistus. 
* Iloitse sinä, jonka suun kautta rakastamasi Herra puhui. 
* Iloitse sinä, joka jätit hengellisen laumasi kunnioitetun Sergein luostariin etkä 
kuitenkaan unohtanut ketään rukouksissasi. 
* Iloitse sinä kaikkien uskovien ja epäuskoisten armollinen esirukoilija, jotka kutsuvat 
sinua avuksensa. 
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

10. kontakki 

Rasitettuna ruumiillisella raihnaudella ja elämäsi kilvoituksilla sinä vetäydyit pyhän Nikolaoksen 
luostariin Volga-joen rannalle, oi pyhä esipaimen Ignati, toivoen valmistavasi sielusi maailmasta 
erkaantumiseen. Siellä loput päivistäsi vietit rukouksessa ja jumalallisessa mietiskelyssä laulaen 
Herralle: 

* Halleluja! 
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10. iikossi: 

Sinä olit nopea apu ja lohduttaja, oi pyhä esipaimen Ignati, et ainoastaan niille, jotka tulivat 
luoksesi, vaan myös kaukana asuville lohduttaen heitä kirjeilläsi rohkaisten ja valaisten heidän 
sielujaan. Siksi ne, jotka kunnioittavat jumalallisen viisaita töitäsi julistavat: 

* Iloitse sinä hyvä paimenemme. 
* Iloitse sinä, joka et koskaan käännyttänyt luoksesi tulleita. 
* Iloitse sinä, joka halukkaasti otit vastaan apuasi kaipaavat, läheltä ja kaukaa, 
rakkaudella. 
* Iloitse sinä, joka pidät kirjoituksiasi kunnioittavia sielun veljinäsi. 
* Iloitse sinä, joka opetit hengellisestä uhrautuvaisuudesta kristillisessä 
kärsivällisyydessä. 
* Iloitse sinä, joka ohjasit meitä etsimään Jumalan johdatusta kärsimyksissämme. 
* Iloitse sinä, joka opetit lapsiasi luottamaan johdatukseen täydellisesti. 
* Iloitse sinä, joka saarnasit, että pyytäisimme Jumalan apua Hänen tahtonsa 
täyttämiseen, kuten suurta armoa. 
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

11. kontakki 

Sinä kannoit omantunnon vaivoissa laulun kaikkein pyhimmälle Kolminaisuudelle jokaisena 
maallisen elämäsi päivänä, oi ylistetty Ignati. Ja nyt seisoen kunnian Kuninkaan valtaistuimen 
edessä, rukoile puolestamme, jotka kunnioitamme pyhää muistoasi, jotta puhdistuisimme 
rukouksessa ja katumuksessa. Ja niin yhdessä sinun kanssasi voisimme ylistää Jumalaa 
iankaikkisesta iankaikkiseen: 

* Halleluja! 
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11. iikossi 

Eläessäsi olit pyhän ortodoksisen Kirkon suuri valaiseva tähti, oi pyhä esipaimen Ignati, ja siksi 
Herra, kaikkien Hallitsija, antoi sinulle siunatun lopun ja kunnioittaa sinua taivaassa. Me anomme 
sinua, oi armollinen pyhä esipaimen, anomaan meille, jotka pyydämme sinun apuasi ja rukouksiasi, 
rauhallista ja kivutonta loppua, hyvää vastausta Kristuksen peljättävällä tuomiolla ja taivaan 
valtakuntaa, jotta riemuiten voisimme huutaa sinulle: 

* Iloitse sinä, joka leimasit vanhurskaan elämäsi vanhurskaalla lopulla. 
* Iloitse sinä, joka edeltä näit tulevan loppusi. 
* Iloitse sinä, joka kohtasit taivaallisen Yljän sielusi lamppu palaen. 
* Iloitse sinä, joka näit Vapahtajan ylösnousemuksen yhdessä mirhankantajanaisten 
kanssa elämäsi lopussa. 
* Iloitse sinä, joka et kiellä esirukoustasi sinun kuolemaasi kunnioittavilta. 
* Iloitse sinä, joka peität kaikki, jotka innokkaasti rukoilevat sinulta armoa ja 
varjelusta. 
* Iloitse sinä, joka opetit lapsiasi pitämään lujasti kiinni yhdestä pyhästä 
ortodoksisesta uskosta. 
* Iloitse sinä, joka jyrkästi kielsit ottamasta vastaan mitään harhaoppista kuvitelmaa 
tai liittymästä lahkoihin. 
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

12. kontakki 

Jumala antoi sinulle armon, oi pyhä Kristuksen esipaimen Ignati, rukoilla puolestamme ja ohjata 
meitä pelastuksen poluille, että puhdistettuina katumuksessa, me voisimme astua sisään 
kaunistettuun Vapahtajan häähuoneeseen, ja siellä yhdessä sinun kanssasi ja kaikkien Jumalan 
pyhittämien kanssa riemuisasti ylistäisimme Häntä: 

* Halleluja! 

 
 

  10



12. iikossi 

Laulaen veisuja Jumalalle, joka on ihmeellinen pyhissään, me ylistämme sinua, oi siunattu Ignati, 
Kristuksen ystävänä, joka saavutti taivaallisen siunauksen horjumattomuudessa Herran käskyissä. 
Rukoile meidän syntisten puolesta, että me voisimme tulla osallisiksi Herran juhla-ateriasta ja 
huutaisimme sinulle omantunnonvaivoissamme: 

* Iloitse sinä, joka saavutit taivaan valtakunnan syvällä nöyryydellä ja hengen 
köyhyydessä. 
* Iloitse sinä, joka saarnasit, että meidän pitäisi asettaa tämä hyve perustaksi kaikille 
luostarikilvoituksille. 
* Iloitse sinä, jota Herra itse lohdutti itkiessäsi syntejäsi. 
* Iloitse sinä, joka perit iankaikkisen elämän sielun nöyryydellä. 
* Iloitse sinä, joka et etsinyt maallista, katoavaa ruokaa, vaan Kristuksen totuutta, 
joka nyt täyttää sinut täydellisesti taivaassa. 
* Iloitse sinä, jonka Jumala, armon antaja, on armahtanut, koska armahdit 
lähimmäisiäsi. 
* Iloitse sinä, joka annoit anteeksi Herran tähden panettelijoillesi, ja rauhantekijänä 
olet palkittu suurella aarteella Jumalan lapseksi ottamisessa. 
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

13. kontakki 

(kolme kertaa) 
Oi ihmeellinen Kristuksen pyhä esipaimen isä Ignati! Ota vastaan tämä palvelus sen pienuudesta 
huolimatta. Me kannamme sen sinulle rakastavilla sydämillä ja kunnioituksella. Vapauta meidät 
voimallisilla esirukouksilla kaikista epäkohdista, sairauksista ja suruista. Lämmitä meidän 
kylmenneet sielumme uskon tulella ja rakkaudella Jumalaa kohtaan. Suo meille katumus ennen 
loppua. Ole oppaamme taivaan valtakuntaan, jotta yhdessä sinun ja kaikkien Jumalaa 
miellyttäneiden kanssa laulaisimme Hänelle iankaikkisesta iankaikkiseen: 

* Halleluja, halleluja, halleluja! 

Oi ihmeellinen Kristuksen pyhä esipaimen isä Ignati! Ota vastaan tämä palvelus sen pienuudesta 
huolimatta. Me kannamme sen sinulle rakastavilla sydämillä ja kunnioituksella. Vapauta meidät 
voimallisilla esirukouksilla kaikista epäkohdista, sairauksista ja suruista. Lämmitä meidän 
kylmenneet sielumme uskon tulella ja rakkaudella Jumalaa kohtaan. Suo meille katumus ennen 
loppua. Ole oppaamme taivaan valtakuntaan, jotta yhdessä sinun ja kaikkien Jumalaa 
miellyttäneiden kanssa laulaisimme Hänelle iankaikkisesta iankaikkiseen: 

* Halleluja, halleluja, halleluja! 
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Oi ihmeellinen Kristuksen pyhä esipaimen isä Ignati! Ota vastaan tämä palvelus sen pienuudesta 
huolimatta. Me kannamme sen sinulle rakastavilla sydämillä ja kunnioituksella. Vapauta meidät 
voimallisilla esirukouksilla kaikista epäkohdista, sairauksista ja suruista. Lämmitä meidän 
kylmenneet sielumme uskon tulella ja rakkaudella Jumalaa kohtaan. Suo meille katumus ennen 
loppua. Ole oppaamme taivaan valtakuntaan, jotta yhdessä sinun ja kaikkien Jumalaa 
miellyttäneiden kanssa laulaisimme Hänelle iankaikkisesta iankaikkiseen: 

* Halleluja, halleluja, halleluja! 

1. iikossi 

Arkkienkelit ja enkelit ihailivat sinun elämääsi, oi pyhä esipaimen Ignati, kuinka sinä nuoruudestasi 
asti kaipasit Jumalaa, ja nyt sinä vietät elämääsi empimättä Hänen käskyjensä mukaan. Yllättyneenä 
sinun harkitsevaisuudestasi omantunnon vaivoissa me huudamme sinulle: 

* Iloitse sinä, joka lohdutit lapsettomia vanhempiasi syntymälläsi. 
* Iloitse sinä kunniallisen suvun hieno oksa. 
* Iloitse sinä suojelusenkelin lakkaamaton ilo. 
* Iloitse sinä, joka hämmästytit vanhempasi ja opettajasi nöyryydellä ja alistumisella. 
* Iloitse sinä, joka valmistit itseäsi luostarikuuliaisuuteen lapsuudestasi saakka. 
* Iloitse sinä, joka pakotit nuoruudesta asti sielusi kohti Jumalaa. 
* Iloitse sinä, joka vietit nuoruutesi rukouksessa ja Jumalan mietiskelyssä. 
* Iloitse sinä, joka olit esimerkkinä rukouksessa ja kuuliaisuudessa nuoremmille 
veljillesi ja sisarillesi. 
* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 

1. kontakki 

Taivaallisen Kuninkaan valitsema ja ja Hänen korottamansa pyhä esipaimen, isä Ignati, nyt viettäen 
sinun kunnioitettavaa muistoasi me innokkaasti rukoilemme sinua. Ohjaa meitä pelastuksen 
poluille, pelasta näkyvistä ja näkymättömistä vihollisista, suruista ja sairauksista meidät, jotka 
rakkaudella huudamme sinulle: 

* Iloitse, oi pyhä esipaimen Ignati, katumuksen ja rukouksen malli ja opettaja! 
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Rukous pyhälle esipaimen Ignatille 

Kantakaamme rukouksemme pyhän esipaimen Ignatin puoleen. 

Pyhä esipaimen Ignati, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Oi suuri ja ihmeellinen Kristuksen pyhä esipaimen isä Ignati! Armollisesti ota vastaan 
kiitollisuudella ja rakkaudella kantamamme rukoukset. Kuule meitä orpoja ja 
avuttomia, jotka kumarrumme edessäsi uskossa ja rakkaudessa ja pyydämme 
esirukouksiasi kunnian Jumalan valtaistuimen edessä. Me tiedämme, että vanhurskaan 
rukous saa paljon aikaan Herran edessä. Sinulla oli palava rakkaus Herraan jo 
nuoruudestasi asti, ja toivoit palvelevasi vain yksin Häntä. Sinä et pitänyt minään 
kaikkia tämän maailman kaunistuksia. Kieltäen itsesi ja ottaen ristisi, sinä seurasit 
Kristusta. Sinä vapaaehtoisesti lähdit kulkemaan kapeaa ja surujen täyttämää 
luostarielämän polkua. Tämä polku vaati sinulta suuria hyveitä. Kirjoituksillasi sinä 
täytit ihmisten sydämet kunnioituksella ja alistumisella kaikkivoimallisen Luojan 
edessä sinä ohjasit syntiset katumukseen ja opetit heitä pakenemaan Hänen luokseen 
nöyryydessä. Sinä et koskaan käännyttänyt pois sinun luoksesi tulevia, vaan olit heille 
rakastavana isänä ja paimenena. Nytkään älä hylkää meitä, jotka rukoilemme sinua ja 
anomme sinun apuasi ja rukouksiasi. Ano meille ihmisiä rakastavalta Jumalalta 
hengellistä ja ruumiillista terveyttä, uskon vahvistusta, voimien palautumista, jotka 
ovat huvenneet tämän ajan kiusauksissa ja murheissa. Lämmitä kylmennyt 
sydämemme rukouksen tulella. Auta meitä katumuksessa puhdistumaan, 
saavuttamaan kristillinen loppu ja astumaan kaunistettuun Vapahtajan häähuoneeseen 
kaikkien valittujen kanssa, ja siellä, yhdessä sinun kanssasi, kumartumaan Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen eteen iankaikkisesti. 

 

Suomennos: Markku Kinkki, 16.6.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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