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Akatistos Johannes Kastajalle
1.kontakki:

Muinaisista ajoista valittu olemaan Kristus Jumalan, maailman Vapahtajan, 
edelläkävijäksi ja kastajaksi, jumalallisesti ylistetty Johannes, samalla kun 
ylistämme Herraa, joka kirkasti sinut, laulamme sinulle ylistyslauluja 
suurimmasta naisesta syntyneistä, enkeli lihassa ja parannuksen saarnaaja. 
Koska sinulla on suuri rohkeus Herran edessä, vapauta meidät kaikista 
vaaroista ja johda meidät parannukseen, kun huudamme sinulle rakkaudella: 

Iloitse, suuri Johannes, profeetta, Herran edelläkävijä ja kastaja!

1.iikossi:

Arkkienkeli Gabriel, joka seisoo Jumalan edessä, lähetettiin pappi Sakariaan 
luo, kun tämä, palvellessaan arvonsa mukaan, meni suitsutuksen kanssa 
Herran pyhäkköön. Suitsutusalttarin oikealla puolella seisoessaan enkeli 
ilmoitti hänelle syntymäsi hyvän uutisen, suuri Johannes, julistaen Sakariaalle
iloa ja riemua, koska monet iloisivat Jumalan peljättävästä hyvästä tahdosta 
sinua kohtaan, huutaen kunnioittavasti ylistäen sinua:

Iloitse, Jumalan neuvon sanomaton uskottu!

Iloitse, Hänen ihmeellisen taloudenhoitokautensa täyttymys!

Iloitse sinä, jonka Jesajan ennustus paljasti monta vuotta aikaisemmin!

Iloitse sinä sanansaattaja Herran kasvojen edessä, muinoin ennustettu!

Iloitse sinä, joka oli ennalta määrätty olemaan Korkeimman suuri profeetta!

Iloitse sinä, joka synnyit enkelin lupauksen mukaan!

Iloitse sinä, joka synnyit enkelin lupauksen mukaisesti!

Iloitse sinä, joka olit täytetty Pyhällä Hengellä jo äitisi kohdussa!

Iloitse sinä, joka oli vihitty suureen palvelukseen ennen syntymääsi!

Iloitse sinä vanhempiesi hedelmättömyydestä vapauttaja!

Iloitse sinä Jumalan papin ilo ja riemu!

Iloitse sinä Aaronin tyttären jälkeläinen!

Iloitse sinä Jumalan antama rukouksen hedelmä! 

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



2.kontakki:

Kun Sakarias näki enkelin ilmestyvän hänelle, hän järkyttyi ja pelko valtasi 
hänet, eikä hän uskonut ilmoituksensa sanoja syntymästäsi ja niin hän 
mykistyi epäuskonsa vuoksi. Hän ihmetteli tätä mitä loistokkainta ihmettä ja 
huusi Jumalalle koko sydämestään: 

Halleluja!

2.iikossi:

Ymmärtääkseen käsittämätöntä ihmiset odottivat Sakariasta ihmetellen 
hänen viipymistänsä pyhäkössä; mutta kun hän tuli ulos eikä voinut puhua 
heille, vaan teki ainoastaan merkkejä, he kaikki ymmärsivät, että hän oli 
nähnyt näyn pyhäkössä. Ja me ylistäen Jumalaa, ihmeiden Luojaa, 
huudamme sinulle:

Iloitse, isäsi hiljaisuuden hyvä lähde!

Iloitse sinä, joka vaihdat äitisi kyyneleet iloksi!

Iloitse sinä, joka poistat hänen häväistyksensä kansan keskuudesta!

Iloitse, suuri lohdutus sinut synnyttäneelle!

Iloitse, sillä kuudentena kuukautena sikiämisesi jälkeen enkeli vieraili 
Nasaretissa Pyhän Neitsyt Marian luona!

Iloitse, sillä monet iloitsivat syntymästäsi!

Iloitse, sillä olet saanut armon täyttämän nimen, jonka enkeli on antanut!

Iloitse, sillä sinun nimesi kautta on päättynyt isäsi Sakariaan hiljaisuus!

Iloitse, sillä isäsi on siunannut Jumalan nimen sinun tähtesi!

Iloitse, sillä pelko ja ihme, kohtasi ympärillä asuvat sinun ihmeellinen 
syntymäsi vuoksi!

Iloitse, sillä uutinen ihmeellisestä syntymästäsi levisi koko Juudean maahan!

Iloitse, sillä sinun kauttasi pelastus ilmestyi monille tässä maailmassa!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



3.kontakki:

Korkeimman voima päätti vanhurskaan Elisabetin hedelmättömyyden, joka 
ylitti luonnollisen iän synnyttämiseen, sillä hänessä sikisi sinä, Herran 
loistoisa edelläkävijä, ja äitisi piti tätä salaisuutta viisi kuukautta, sanoen: 
”näin Herra kohteli minua niinä päivinä, jolloin hän katsoi minuun 
poistaakseen häväistykseni ihmisten keskuudesta”. Mutta kun hän otti 
vastaan Hänet, joka synnytti Kristuksen kohdussaan, hän täyttyi Pyhällä 
Hengellä ja huusi suurella äänellä: Mistä tämä on minulle, että Herrani Äiti 
tulisi minun luokseni? Ja iloiten hänen kanssaan, hän huusi. Jumalalle: 

Halleluja!

3.iikossi:

Sinä, jonka piti mennä Herran eteen Elian hengessä ja voimassa, täytyit 
Pyhällä Hengellä ollessasi vielä äitisi kohdussa, josta ilmestyit ihmeellisenä 
profeettana. Kastaja sinä tunnistit Jumalan lihaksi tulleena Marian kohdussa, 
joka on täynnä Armoa, ja äitisi äänellä saarnasit Häntä; sillä oli sopivaa, että 
jumalallisten asioiden alku oli mitä loistavin. Sen tähden, tätä kunnioittavasti 
ihmetellen, huudamme ilolla sinulle:

Iloitse, kun vielä äitisi kohdussa julistat ihmeellisellä ilolla Herraa, joka ylisti sinua!

Iloitse, sillä sinun ja äitisi Elisabetin ansiosta Kristuksen inkarnaatio paljastettiin!

Iloitse, sillä hänkin oli täynnä Pyhää Henkeä!

Iloitse, sillä hän ilmestyi mitä ihmeellisimmäksi profeetaksi!

Iloitse, sillä hän kutsui kaikkein pyhimpää Neitsyt Mariaa siunatuksi naisten 
keskuudessa!

Iloitse, sillä hän sai myös nimen Herran äiti!

Iloitse, sillä Hänen siemenetön hedelmänsä julistettiin siunatuimmaksi!

Iloitse, jumalallisen viisauden ilmentymä!

Iloitse, pyhän avioliiton siunaus!

Iloitse, hedelmättömän kohdun ihana jälkeläinen!

Iloitse sinä, joka hämmästytit ihmiset syntymälläsi!

Iloitse, Sanan säteilevä ääni!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



4.kontakki:

Epäilyn myrskyn järkyttämä pappi Sakarias ei kyennyt puhumaan enkelin 
sanan mukaan. Mutta kun hän syntymäsi jälkeen, oi Herran edelläkävijä, 
kirjoitti sinun armollasi täytetyn nimesi, hänen huulensa ja kielensä heti 
vapautuvat, ja hän puhui ylistäen Jumalaa ja profetoimalla sanoen: Siunattu 
Herra, Israelin Jumala, sillä hän on tullut ja lunastanut kansansa, ja sinua, 
lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi, joka laulaa hänelle: 

Halleluja!

4.iikossi:

Ympärillä eläneet ihmiset sanoivat hämmästyneinä keskenään kuullessaan 
loistavimmasta ja ihmeellisimmästä syntymästäsi: Mikä tästä lapsesta tulee? 
Mutta me arvottomasti kunnioitamme sinua, Herran loistavin edelläkävijä, 
suurinta naisista syntyneistä, ylistäen sinua näin:

Iloitse sinä, joka olit täynnä Armon ilmentymiä sikiämisestäsi asti!

Iloitse sinä, jonka Jumala kirkasti jo syntymässäsi!

Iloitse sinä, jota isä jo lapsuudessa kutsui Korkeimman profeetaksi!

Iloitse sinä, joka olit lapsuudessasi Pyhän Hengen valaisema ja vahvistama!

Iloitse sinä, joka olit lihaksi tullut Jumalan verisukulainen!

Iloitse sinä, joka sait Jumalalta edelläkävijän ja kastajan ylevän kutsumuksen!

Iloitse säde, joka julistaa uutta valoa maailmalle!

Iloitse, tähti, joka valaisee polun, joka vie Kristuksen luo!

Iloitse, laskevan auringon aamutähti!

Iloitse, ikuisen valon lamppu!

Iloitse sinä, joka valmistat tien lähestyvälle Kristukselle!

Iloitse sinä, joka näytät sekä enkeliltä että ihmiseltä! 

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



5.kontakki:

Laittoman lastenmurhaajan Herodeksen jumalaton käsky karkotti sinut isäsi 
kodista jäljettömään erämaahan, äitisi kantamana, oi Herran edelläkävijä, ja 
siellä sinä viivyit siihen päivään asti, jolloin ilmestyit Israeliin, syöden. 
heinäsirkkoja ja villihunaja, ja huutaen Jumalalle: 

Halleluja!

5.iikossi:

Nähdessään Jumalan ihmeellisen huolenpidon sinua kohtaan, oi Jumalan 
ylistämä Johannes, osoittauduit paastoelämän rakastajaksi lapsen kapaloista 
lähtien, mistä Korkeimman tahdosta sinut lähetettiin saarnaamaan lähestyvää
pelastusta Kristuksessa. Tästä syystä me huudamme sinulle hämmästyneenä
ja rakkaudella:

 Iloitse, sillä sinä kauhistutit kuningas Herodeksen ollessasi vielä pieni!

Iloitse sinä, jonka Korkeimman oikea käsi pelasti turhasta murhasta!

Iloitse sinä tuoksuva aavikon ruusu!

Iloitse sinä, joka hämmästytit kaikkia askeettisen työsi korkeudella!

Iloitse sinä todellisen tien uskollinen kulkija!

Iloitse sinä upein puhtauden ja siveyden säilyttäjä!

Iloitse sinä täydellinen esimerkki evankeliumin itsensäkieltämisestä!

Iloitse sinä luostarien suojelus ja turvallisuus!

Iloitse sinä teologien mielen valaistus!

Iloitse sinä, joka avaat Jumalan myötätunnon ovet syntisille!

Iloitse sinä, joka autat tuottamaan parannuksen arvoisia hedelmiä!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



6.kontakki:

Loistava saarnaaja, jumalallinen edelläkävijä, sinut näytettiin olevan Jordanin 
erämaassa sinä päivänä, jona Kristus Jumala ilmestyi maailmalle, sillä kun 
Hän lähestyi sinua, näytät Hänet ihmisille sanoen: Katso, Jumalan Karitsa, 
joka ottaa pois maailman synnin! Ja me, kun olemme tunteneet Hänet uskon 
kautta, laulamme Hänelle: 

Halleluja!

6.iikossi:

Sinä loistit totuuden valona, oi Johannes, Jumalan valaisemana, joka osoitti 
Isän kirkkauden kaikessa valossa, ilmestyit lihassa meidän tähtemme. Sinä 
huusit kansalle erämaassa: Tehkää parannus; sillä taivasten valtakunta on 
lähellä; tuottakaa parannuksen arvoista hedelmää. Sillä katso, minun 
perässäni tulee Hän, joka kastaa teidät vedellä ja Hengellä. Sen tähden me 
huudamme sinulle kiitosta:

Iloitse sinä Messiaan tulemisen saarnaaja!

Iloitse sinä Herran polkujen valmistaja!

Iloitse sinä vanhan ja uuden armon esirukoilija!

Iloitse sinä profeettojen loppu ja apostolien alku!

Iloitse sinä Sanan tunnettu ääni!

Iloitse sinä parannuksen jylisevä saarnaaja!

Iloitse sinä, joka käännytit monet Israelin lapsista Herran puoleen!

Iloitse sinä, joka teit ihmisistä täydellisiä Herralle!

Iloitse sinä, joka rohkeasti paljastit fariseukset ja saddukeukset!

Iloitse sinä, joka opetat kantamaan parannuksen arvoista hedelmää!

Iloitse, sinä henkisen valaistumisen mitta!

Iloitse, sinä väsymätön esirukoilija niiden puolesta, jotka etsivät suojaasi!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



7.kontakki:

Kun Herra Jeesus halusi saada kasteen, oi Jumalan siunaama Johannes, 
sinä sanoit: Minun on saatava kaste Sinulta; mutta alistuit Hänelle, joka 
sanoo: Olkoon nyt niin! Sinä nostit oikean kätesi Hänen päänsä päälle ja 
kastoit Hänet, joka ei tarvinnut puhdistusta, huutaen:

Halleluja!

7.iikossi:

Antaessaan sinulle uuden armon, Herra halusi tulla kastetuksi, suoden sinun 
nähdä Hengen tulemisen ja kuulla Isän äänen taivaasta todistamassa Hänen 
Poikuudestaan. Tästä lähtien opetit meitä palvomaan yhtä Jumalaa kolmessa
persoonassa; Sinua, jota ylistämme savihuulilla, me ylistämme aina:

 Iloitse sinä ensimmäinen Kolminaisuuden ilmestymisen saarnaaja!

Iloitse sinä kolmessa persoonassa yhden Jumalan todellinen palvoja!

Iloitse sinä Pyhän Hengen selkeä katsoja kyyhkysen muodossa!

Iloitse sinä, joka todistat Hänen laskeutumisestaan Isästä Pojan päälle!

Iloitse sinä Isän Jumalan taivaasta kuuluvan äänen kuulija!

Iloitse sinä, joka olet Isän rakkauden ilmoitus Poikaa kohtaan!

Iloitse sinä Jumalan Pojan valittu kastaja!

Iloitse sinä Hänen pyhän tahtonsa täyttäjä!

Iloitse sinä innokas taistelija loistokkaassa palveluksessa ihmiskunnan 
pelastuksen puolesta!

Iloitse sinä suuren kasteen mysteerin ensimmäinen juhlija!

Iloitse sinä jumalallisen ilon saarnaaja!

Iloitse sinä Uuden testamentin ensimmäinen opettaja!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



8.kontakki:

Nähtyään lihaksi syntyneen Jumalan Sanan oudon ja sanoin kuvaamattoman 
nöyryyden, oi Jumalan siunattu kastaja, kun Hän kumarsi jumalallisen päänsä
sinulle ja sai orjan kasteen, olit itse täysin täynnä suurta nöyryyttä. Rukoile 
siis tätä Jumalan rakastettua hyvettä myös meille, ylpeyden valtaamille, että 
huutaisimme Hänelle nöyrästä sydämestä: 

Halleluja!

8.iikossi:

Täysin täynnä armon lahjoja, päättäessään maallisen elämän kulkua, 
Johannes, Jumalan valitsema, opetit kaikkia miellyttämään Jumalaa lain 
täyttämisen ja parannuksen kautta. Sen tähden me laulamme kiitollisina 
kiitosta sinulle, suuri totuuden opettaja:

 Iloitse sinä lain istuttaja ja Herran kuva!

Iloitse sinä Herodeksen laittomuuden paljastaja!

Iloitse, innokas hänen korjauksestaan!

Iloitse sinä, joka kärsit vankeudesta ja siteistä vanhurskauden tähden!

Iloitse sinä, joka totuuden tähden mestattiin!

Iloitse sinä sillä opetuslapsesi hautasivat ruumiisi kunniakkaasti!

Iloitse sinä sillä Jumalan huolenpidossa sinun pääsi on säilynyt 
turmeltumattomana!

Iloitse sinä sillä se on lohduttanut, pyhittänyt ja parantanut kristittyjä!

Iloitse, sillä uskollisetkin kumartuvat hurskaasti sinun oikean kätesi edessä, 
joka kastoi Herran!

Iloitse sinä sillä sen avulla saadaan aikaan monia ihmeitä tähän päivään asti!

Iloitse, sillä sinä pelastut uskolliset himojen häpeästä!

Iloitse, sillä sinä saat syntiset parannukseen!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



9.kontakki:

Enkelimaailma hämmästyi palvelutyösi ylevyydestä, ja kirkko ylistää sinua 
kunnioittavasti Kristus Jumalan ystävänä, joka tulee Hänen eteensä Elian 
hengessä ja voimassa. Sillä innokkaasti totuuden puolesta paljastit rohkeasti 
fariseukset ja laittoman Herodeksen, jolta sait marttyyrin lopun. Sen tähden 
me kumarramme sinun pyhän pääsi edessä ja rukoilemme sinua: päästä 
meidät himojen häpeästä, jotta voimme puhtaalla sydämellä ja huulilla laulaa:

Halleluja!

9.iikossi:

Mikään maallisesti syntyneiden retoriikka ei voi riittää ylistämään sinua, 
Johannes jumalallisesti ylistetty; sillä Kristuksen huulet ylistivät sinua, kutsuen
sinua korkeammaksi kuin profeetat ja suurimmaksi kaikista naisesta 
syntyneistä. Sen tähden, emme tiedä, kuinka antaa sinulle arvokasta kiitosta, 
me huudamme sinulle sellaisia lauseita kuin nämä:

Iloitse sinä Kristuksen seurakunnan suuri kirkkaus!

Iloitse sinä enkelien ihmeellisin ihme!

Iloitse sinä ilo ja esi-isien ylistys!

Iloitse sinä profeettojen korkea ylistys!

Iloitse sinä jumalallisesti valaistu apostolien kruunu!

Iloitse sinä esipaimenten upea kauneus!

Iloitse sinä marttyyrien alku uudessa armossa!

Iloitse sinä pyhien luostarien täydellisyys!

Iloitse sinä vanhurskaiden koriste!

Iloitse sinä neitsyiden ja paastoajien perustus!

Iloitse sinä suuri lohdutus kaikille kristityille!

Iloitse, sillä sinun nimeäsi kirkastaa kaikki kristityt sukupolvet!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



10.kontakki:

Sinä julistit Hadeksessa oleville hyvän uutisen Kristuksesta, joka tulee lihassa
pelastamaan maailman; sillä kuin aurinkoa edeltävä aamutähti, sinä valaisit 
ne, jotka istuvat kuoleman varjossa ja pimeydessä, josta Herra pian johdatti 
sinut kaikkien vanhurskaiden kanssa maailman alusta lähtien, laulaen 
Hänelle Vapahtajana ja kuoleman Voittajana: 

Halleluja!

10.iikossi:

Sinä olet muuri ja pelastava turvapaikka kaikille, jotka kiirehtivät luoksesi 
rukouksessa, jumalallinen Johannes; siksi me siunaamme sinua 
ylistyslauluilla näin:

Iloitse sinä meidän mahtava esirukoilijamme ja uskollinen suojelijamme 
pahalta!

Iloitse sinä pahuuden hengistä kärsivien nopea auttaja ja vapauttaja!

Iloitse sinä, joka lähetät Jumalan siunauksen hedelmättömälle!

Iloitse sinä, joka pelastat luoksesi uskossa juoksevat suuresta intohimon 
vallasta!

Iloitse sinä, joka sovitat nopeasti ne, jotka ovat vihamielisiä!

Iloitse sinä, joka annat nopeaa apuasi niille, jotka kiihkeästi kiirehtivät 
luoksesi kaikissa tarpeissa ja murheissa!

Iloitse sinä, joka pelastat ne, jotka juoksevat hyvää kilpaa pois itsepetoksesta!

Iloitse sinä, joka autat niitä, jotka uskovat esirukouksiisi kuoleman hetkellä!

Iloitse sinä, joka esirukouksesi kautta vapautat sinua rakastavansa taivaan 
tulliasemista!

Iloitse sinä, joka takaat iankaikkisen elämän niille, jotka kunnioittavat 
loistavaa muistoasi!

Iloitse sinä köyhien ja leskien ja orpojen puolustaja!

Iloitse sinä Jumalan ja Jumalansynnyttäjän jälkeen, kristittyjen turva ja toivo!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



11.iikossi:

Mikään hymni ei riitä ylistämään sinua suurten tekojesi vuoksi, oi Herran 
Kastaja. Mutta me rakkauden pakottamana uskallamme veisata sinun 
suuruuttasi. Ota meiltä tämä armollisesti vastaan, oi esirukoilija Pyhän 
Kolminaisuuden valtaistuimen edessä, ja rukoile vapauttamaan meidät 
kaikesta syntisestä turmeluksesta, jotta voimme puhtaalla sydämellä ja 
huulilla laulaa Jumalalle: 

Halleluja!

11.iikossi:

Kun tiedämme, että olet lähestymättömän valon lamppu ja olet täysin täynnä 
armon kaikkia säteileviä lahjoja, Johannes, jumalallisesti valaistunut, 
kannamme sinulle riemuiten seuraavat sanat:

 

Iloitse sinä jumalallisen valon silminnäkijä, joka loistaa korkeudesta!

Iloitse sinä, joka ylistät Jumalaa hyvyytesi valossa!

Iloitse sinä, joka paljastat Pyhän Kolminaisuuden majesteettisen kirkkauden!

Iloitse sinä, joka osoitat oikean ja ihmeellisen tien taivaaseen!

Iloitse, ruumiillistuneen Jumalan hyvän uutisen julistaja Haadeksessa oleville!

Iloitse sinä ilosanoman tuoja vanhurskaille, joita on pidetty pimeydessä 
maailman alusta asti!

Iloitse sinä Mestarin, Kristus Jumalan vilpitön ystävä!

Iloitse sinä, joka paljastat maailmalle todellisen valon!

Iloitse sinä evankeliumin loistavan valon säteily!

Iloitse sinä kristityn kansan kirkkaus!

Iloitse sinä Jumalan neuvon täyttymys!

Iloitse, sillä auringon noususta sen laskuun on Herran nimi ylistettävä!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



12.kontakki:

Kantaen Armon nimeä, oi Herran Kastaja, ja sen kautta rikastuneena, 
osoittauduit mitä mahtavimmaksi voiton kantajaksi, sillä sinä voitit viholliset ja 
kaiken pahuuden ja sinetöit palvelutehtäväsi marttyyrikuolemalla. Ja nyt, kun 
seisot kuninkaiden Kuninkaan valtaistuimen edessä, rukoile Häntä antamaan 
kaikille uskollisille voitto vihollisista ja Jumalan pikainen apu kaikessa ja 
armon vahvistuminen hyveissä, kun he laulavat Hänelle:

Halleluja!

12.iikossi:

Ylistäen Jumalaa, joka on ihmeellisesti kirkastettu sinussa, ylistämme sinua, 
Jumalan siunattu kastaja, Kristuksen vilpittömänä ystävänä; me ylistämme 
suuria askeettisia kilvoittelujasi, siunaamme marttyyrikuolemaasi ja 
huudamme riemuiten sinulle:

Iloitse sinä universaali apostoli ja Uuden testamentin ensimmäinen marttyyri!

Iloitse sinä ensimmäinen taivasten valtakunnan saarnaaja, jonka Valtias 
ilmestyi maan päälle!

Iloitse sinä pakanain jumalallisen kutsumuksen ennustaja!

Iloitse sinä, joka osoitit maailmalle Jumalan viisauden salaisuudet!

Iloitse sinä, jonka on osoitettu olevan hedelmällisempi kuin muut 
jumalallisissa teoissa!

Iloitse sinä sillä sinun tekojesi valossa taivaallinen Isä kirkastettiin!

Iloitse sinä sillä sinä ilahdutat Kristuksen seurakuntaa sanoin 
kuvaamattomalla muistollasi!

Iloitse sinä sillä nyt saat iankaikkisesti nauttia runsaasta ilosta!

Iloitse sinä kolmen auringon valon jumalallisten säteiden valaisema!

Iloitse sinä sillä laulat lakkaamatta ruumiittomien kanssa, kolmipyhä veisua 
Jumalalle!

Iloitse, sillä nyt, kun peili on poistettu, näet suoraan Pyhän Kolminaisuuden!

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



13.kontakki: (kolmesti)

Oi suuri ja loistavin Johannes, Herran edelläkävijä ja Kastaja! Ota meiltä nyt 
vastaan tämä sinulle kannettu rukous, ja rukouksillasi, jotka ovat otollisia 
Jumalalle, päästä meidät kaikesta pahasta ja pelasta meidät iankaikkisesta 
piinasta ja tee meistä taivasten valtakunnan perillisiksi iankaikkisesti, jotta 
voimme laulaa Jumalalle: 

Halleluja, halleluja, halleluja!

1.iikossi:

Arkkienkeli Gabriel, joka seisoo Jumalan edessä, lähetettiin pappi Sakariaan 
luo, kun tämä, palvellessaan arvonsa mukaan, meni suitsutuksen kanssa 
Herran pyhäkköön. Suitsutusalttarin oikealla puolella seisoessaan enkeli 
ilmoitti hänelle syntymäsi hyvän uutisen, suuri Johannes, julistaen Sakariaalle
iloa ja riemua, koska monet iloisivat Jumalan peljättävästä hyvästä tahdosta 
sinua kohtaan, huutaen kunnioittavasti ylistäen sinua:

Iloitse, Jumalan neuvon sanomaton uskottu!

Iloitse, Hänen ihmeellisen taloudenhoitokautensa täyttymys!

Iloitse sinä, jonka Jesajan ennustus paljasti monta vuotta aikaisemmin!

Iloitse sinä sanansaattaja Herran kasvojen edessä, muinoin ennustettu!

Iloitse sinä, joka oli ennalta määrätty olemaan Korkeimman suuri profeetta!

Iloitse sinä, joka synnyit enkelin lupauksen mukaan!

Iloitse sinä, joka synnyit enkelin lupauksen mukaisesti!

Iloitse sinä, joka olit täytetty Pyhällä Hengellä jo äitisi kohdussa!

Iloitse sinä, joka oli vihitty suureen palvelukseen ennen syntymääsi!

Iloitse sinä vanhempiesi hedelmättömyydestä vapauttaja!

Iloitse sinä Jumalan papin ilo ja riemu!

Iloitse sinä Aaronin tyttären jälkeläinen!

Iloitse sinä Jumalan antama rukouksen hedelmä! 

Iloitse suuri Johannes, profeetta, edelläkävijä ja Herran kastaja!



1.kontakki:

Muinaisista ajoista valittu olemaan Kristus Jumalan, maailman Vapahtajan, 
edelläkävijäksi ja kastajaksi, jumalallisesti ylistetty Johannes, samalla kun 
ylistämme Herraa, joka kirkasti sinut, laulamme sinulle ylistyslauluja 
suurimmasta naisesta syntyneistä, enkeli lihassa ja parannuksen saarnaaja. 
Koska sinulla on suuri rohkeus Herran edessä, vapauta meidät kaikista 
vaaroista ja johda meidät parannukseen, kun huudamme sinulle rakkaudella: 

Iloitse, suuri Johannes, profeetta, Herran edelläkävijä ja kastaja!

Rukous:

Oi Kristuksen kastaja, pyhä edelläkävijä, viimeinen profeetoista, ensimmäinen
marttyyreista, paastoajien ja erämaan asukkaiden ohjaaja, puhtauden 
opettaja ja Kristuksen läheinen ystävä! Rukoilen sinua, riennän luoksesi. Älä 
epää suojelustasi minulta, vaan nosta minut monien syntien kaatama. 
Uudista sieluni katumuksessa, kuin toisessa kasteessa. Puhdista minut 
synneistäni ja saata minut sinne mihin turmellus ei pääse, -taivaan 
valtakuntaan.
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