
AKATISTOSHYMNI PYHITTÄJÄISÄ 
JOHANNES VALAMOLAISELLE 

Ivan Aleksejevitš Aleksejev eli skeemaigumeni Johannes 
(1873‒1958) syntyi Venäjällä Tverin läänissä Gubkan kylässä 
työteliääseen ja hartaaseen kotiin. Iljinskojen kylässä 
sijaitsevasta Jumalanäidin Ennusmerkki-ikonin kirkosta tuli 
hänelle tärkeä johdattaja uskon maailmaan. 

Vartuttuaan Ivan työskenteli Pietarissa veljensä kapakassa. 
Kilvoitteluelämään hän tutustui pyhälle Nil Stolobnojelaiselle 
pyhitetyssä luostarissa ja Valamon luostarisaarella. Valamoon 
Ivan asettui vuonna 1901. Kesäkuussa 1910 hänet vihittiin 
munkiksi nimellä Iakinf (Jalokivi). Vuonna 1918 luostarin 
yhteys Venäjään katkesi. 

Vuonna 1921 Iakinf määrättiin Petsamon luostarin johtajaksi 
ja vihittiin papiksi. Tehtävä osoittautui vaikeaksi, ja Iakinf oli 
vähällä vaipua epätoivoon. Lopulta hän tunnusti Jumalalle 
heikkoutensa ja voimattomuutensa ja taistelu laantui. 

Vuonna 1932 isä Iakinf sai palata rakkaalle Valamon 
saarelle, missä hänet vihittiin suureen skeemaan nimellä 
Johannes. Hän asettui yksinäiseen Johannes Kastajan skiittaan 
ja uppoutui kilvoittelijaisien opetuksiin. 

Sodan sytyttyä veljestö asettui Heinävedelle, jonne 
Kristuksen kirkastumisen luostari siirtyi. Johanneksesta tuli 
luostarin rippi-isä ja lukuisten ihmisten ohjaajavanhus. Hänen 
kauttaan tapahtui ihmeitä, ja hän tunsi asioita kertomattakin. 
Johanneksen kirjeitä on julkaistu monilla eri kielillä.  



Syksyllä 2018 Konstantinopolin patriarkaatti hyväksyi 
Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen aloitteen 
Johanneksen liittämisestä pyhien joukkoon. 

Pyhittäjä Johannes Valamolainen kuoli rauhallisesti omassa 
keljassaan vuonna 1958. Muistopäivää vietetään kuolinpäivän 
mukaan kesäkuun 5. päivänä. 

1. KONTAKKI 

8. sävelmä 

Jumalallisen rakkauden sytyttämänä sinä, pyhittäjävanhus 
Johannes, | otit vastaan ristisi ja seurasit Herraa. | Rakkaudesta 
palaen, kilvoituksissa ja nöyryydessä koeteltuna sinä sait osan 
suurten joukossa. | Sinulle, joka katselit taivaallisia ja jonka 
Jumala puki sävyisyyden kauneuteen, me huudamme: | Iloitse, 
Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes! 

1. IIKOSSI 

Sinä, pyhittäjäisä Johannes, painoit pyhän uskon sanat syvälle 
sydämeesi ja kuljit Jumalan viitoittamaa kilvoitustietä. Herraa 
seuraten sinä opit tuntemaan maan hiljaisten ja köyhyydessä 
elävien ihmisten monet murheet. Jumalan laupeudesta 
riemuiten me veisaamme sinulle: 

Iloitse, Herran sanoja alttiisti kuunnellut; iloitse, pyhässä 
opissa vahvistunut. 

Iloitse, pyhien ikonien edessä rukoillut; iloitse, 
kuuliaisuuden ja rukouksen polkua kulkenut. 



Iloitse, Herran maljasta elämää maistanut; iloitse, Jumalan 
salaisuudet sydämeesi kätkenyt. 

Iloitse, ristinmerkillä itsesi siunannut; iloitse, lujan 
perustuksen rakentanut. 

Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes!  



2. KONTAKKI 

Sinä aloitit monivaiheisen matkasi kohti Jumalan valtakuntaa 
pienessä Gubkan kylässä ja kävit usein lähellä sijaitsevassa 
kylässä Jumalanäidin Ennusmerkki-ikonin kirkossa. Kivestä 
rakennetussa kirkkokoulussa sinä painoit pyhän uskon sanat 
syvälle sydämeesi. Kotona sinä opit viettämään harrasta, 
työteliästä ja vaatimatonta elämää veisaten Herralle: Halleluja! 

2. IIKOSSI 

Sinä, pyhä isä, kuljit pitkän matkan ja astuit Valamon 
Kristuksen kirkastumisen luostariin kahden portin kautta. Ensin 
katselit ihmetellen enkelielämään vihkiytyneitä kilvoittelijoita 
pyhittäjä Nilille vihityssä luostarissa ja sitten elit keskellä 
tämän maailman hälinää, murheita ja kipuja Pietarin 
kaupungissa. Jumalan johdatuksesta ja armosta iloiten me 
veisaamme sinulle: 

Iloitse, rukouksen lahjaa katsellut; iloitse, pyhässä 
luostarissa riemuinnut. 

Iloitse, nöyrien elämää kaivannut; iloitse, enkeleitä maan 
päällä koskettanut. 

Iloitse, murheiden alhoon astunut; iloitse, kipujen tuttavaksi 
tullut. 

Iloitse, Herran johdattamana koetuksissa varjeltunut; iloitse, 
ymmärryksen armolahjan saavuttanut. 

Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes!  



3. KONTAKKI 

Pietarissa työtä tehdessäsi sinä näit maailman myrskyävän 
meren ja synnin himoissa säikkyvien kyyneleet. Työn raskaus 
ja elämän murheet painoivat syvän jäljen sisimpääsi, mutta 
kantoivat ajallaan Jumalan armosta viisaassa sydämessä hyvän 
ja puhtaan sadon. Sen tähden me veisaamme Jumalaa kiittäen: 
Halleluja! 

3. IIKOSSI 

Herra johdatti sinut, pyhittäjä Johannes, vierailemaan Valamon 
luostarisaarelle. Siellä sinussa kasvoi syvä vakaumus antaa 
elämäsi Vapahtajalle ja viettää enkelien elämää. Suoritettuasi 
pakollisen sotilaspalveluksen viivyit vielä hetken vanhempiesi 
luona heitä lohduttaen, kunnes saavuit kilvoittelemaan 
Valamon pyhään luostariin kirkastuaksesi siellä Kristusta 
seuraten. Kuuliaisuuttasi ylistäen me veisaamme sinulle: 

Iloitse, murheita läheltä katsellut; iloitse, kyynelillä tiesi 
kostuttanut. 

Iloitse, Herran koulussa kasvanut; iloitse, päivä päivältä 
pyhyydessä vahvistunut. 

Iloitse, Valamon pyhiä polkuja astellut; iloitse, isien tietä 
vaeltanut. 

Iloitse, enkelielämään antautunut; iloitse, nöyrästi moniin 
tehtäviisi tarttunut. 

Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes!  



4. KONTAKKI 

Pyhittäjäisä Johannes, sielusi riemuitsi pyhällä Valamon 
saarella katsellessasi luostarin suuruutta, joka ei ollut vain 
näkyvää, vaan myös näkymätöntä, pyhittäjäisiemme Sergein ja 
Hermanin rukouksin hankkimaa suuruutta Kristuksessa. 
Yhdessä toisten kilvoittelijoiden kanssa sinä veisasit Herralle: 
Halleluja! 

4. IIKOSSI 

Jo noviisina sinä sait paljon puhuvan nimen Iakinf, Jalokivi. 
Nöyryyttä loistaen palvelit kuuliaisesti Valamon pääluostarissa, 
sitten monissa tehtävissä Pietarin edustustossa ja viimein 
luostar in maineikkaiden ski i t tojen hi l jaisuudessa. 
Kuuliaisuudessa kasvaen sinä vahvistuit kärsivällisyydessä 
syntisiä ja langenneita kohtaan. Jumalaa kiittäen me veisaamme 
sinulle: 

Iloitse, pyhittäjäisien helmassa varttunut; iloitse, pyhässä 
luostarissa Herran kohdannut. 

Iloitse, kuuliaisuudessa korkeuteen kohonnut; iloitse, 
kärsivällisyydessä ja nöyryydessä lujittunut. 

Iloitse, syntisiä lempein sanoin armahtanut; iloitse, heikkoja 
koettelemuksissa kantanut. 

Iloitse, jalokiven lailla loistanut; iloitse, nöyryydessä suurten 
joukkoon astunut. 

Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes!  



5. KONTAKKI 

Vallankumouksen ja vihan hyökyaallon pyyhkäistessä Venäjän 
yli pyhä saari kesti horjumatta, nousi myrskyisistä vesistä kuin 
kallisarvoinen helmi ja kantoi esirukouksia kaikkien puolesta. 
Ahdingon keskellä kohosi Valamon pyhä saari, jonka Herra 
uskollisuudessaan säästi jumalattomien vihalta. Valamossa 
sinä, pyhittäjäisämme Johannes, kasvoit kohti korkeutta 
nöyrästi Herraasi seuraten ja hänelle veisaten: Halleluja! 

5. IIKOSSI 

Herralle kuuliaisena sinä, pyhittäjäisä Johannes, alistuit 
nöyrästi määräykseen lähteä Petsamoon, pyhittäjä Trifonin 
perustaman Pyhän Kolminaisuuden luostarin johtajaksi. Niille, 
jotka varoittivat sinua tällä tiellä kohtaavista vaaroista, 
vaikeuksista ja rististä, sinä vastasit nöyrästi: ”Emme me tiedä, 
milloin ja missä muodossa Herra antaa ristin.” Näin sinä astuit 
vaikeaan tehtävääsi pohjoisen kansan luona. Sen tähden me 
veisaamme sinulle: 

Iloitse, pohjoiseen luostariin lähtenyt; iloitse, puhtaassa 
rukouksessa pysynyt. 

Iloitse, nöyryyden lahjan saavuttanut; iloitse, ristiisi 
pelkäämättä tarttunut. 

Iloitse, ahdingossa vahvaksi kasvanut; iloitse, korkeutta 
kohti ojentautunut. 

I l o i t s e , H e r r a n t a h t o o n a n t a u t u n u t ; i l o i t s e , 
kuuliaisuuskilvoitukseen kutsunut. 

Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes!  



6. KONTAKKI 

Pyhittäjäisä Johannes, miten sinä kärsitkään määräyksen tai 
käskyn antamisesta, vaikka olit saanut tehtäväksesi johtaa 
Petsamon luostaria! Jeesuksen rukoukseen kasvaneena anoit 
lakkaamatta: ”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda 
minua syntistä!” Hartaan rukouksen yksinkertaista tietä kulkien 
pyrit ohjaamaan veljiä lakkaamattomaan rukoukseen, mutta 
jouduit valtaa tavoittelevien aiheuttaman taistelun keskelle. 
Silloinkin sinä veisasit Jumalalle: Halleluja! 

6. IIKOSSI 

Pyhittäjäisä, sinä näit, miten viekas sielujemme vihollinen 
taistelee Jumalaa etsivää mutta alakuloisena murehtivaa sielua 
vastaan saattaakseen sen ensin hämmennyksiin ja sitten 
sekasortoon. Murheellisena kaipasit takaisin Valamon 
hengellisten isien joukkoon, jotta voisit jakaa taakkasi heidän 
kanssaan. Olit jo menettää kestävyytesi, mutta viimein huusit 
Jumalan puoleen tunnustaen heikkoutesi ja voimattomuutesi. 
Siksi me veisaamme sinulle: 

Iloitse, nöyryydessäsi valtaa kavahtanut; iloitse, 
lakkaamattomaan rukoukseen turvautunut. 

Iloitse, taistelun tuskan tuntenut; iloitse, oman heikkoutesi 
tunnustanut. 

Iloitse, voimattomana Voimallista etsinyt; iloitse, kyynelein 
puhtaan elämän löytänyt. 

Iloitse, sielunvihollisen juonet vaientanut; iloitse, Herralta 
suuren ymmärryksen saanut. 



Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes!  



7. KONTAKKI 

Pyhittäjäisä, Herran puoleen käännyttyäsi mielesi avartui ja 
kerroit saamastasi avusta: ”Olin rukoillut aiemminkin, mutta 
nähtävästi en kyllin vilpittömästi, ja olin luottanut enemmän 
omiin voimiini kuin Jumalan apuun. Niinpä Herra sitten antoi 
minulle ymmärrystä muistaa Hänen sanansa: ’Ilman minua ette 
voi mitään tehdä.’” Tämän Herralta saamasi ymmärryksen 
tähden me veisaamme Jumalalle: Halleluja! 

7. IIKOSSI 

Herran vahvistamana sinä, pyhittäjäisä Johannes, sait syvän 
hengellisen viisauden ja palvelit Petsamon pyhässä luostarissa 
aina siihen saakka, kunnes palasit takaisin rakkaalle Valamon 
saarelle. Vihkimyksessä sinä sait nimen Johannes, kun sinut 
puettiin suuren skeeman rukouskilvoitukseen Johannes 
Kastajan skiitassa. Siellä sinä elit yksinkertaista ja pyhää 
elämää, kasvatit vihanneksia, paistoit leipää ja valvoit öisin 
hartaassa rukouksessa. Pyhää kilvoitustasi ihmetellen me 
veisaamme sinulle: 

Iloitse, sydämeltäsi avaraksi tullut; iloitse, kaikessa Herraan 
turvautunut. 

I loi tse, rukouskilvoitukseen antautunut; i loi tse, 
vaatimattomuudessa vahvistunut. 

Iloitse, köyhänä köyhiä armahtanut; iloitse, vaivattuja 
lempeästi auttanut. 

Iloitse, lujan perustuksen rakentanut; iloitse, Jumalassa 
rikkauden saavuttanut. 



Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes! 



8. KONTAKKI 

Skiitassa eläen sinä, pyhittäjäisä Johannes, kasvoit 
hiljaisuudessa ja syvennyit Kristuksen salaisuuksiin ja pyhien 
isien hunajaakin makeampiin sanoihin. Tulit tuntemaan pyhien 
isien osoittaman tien taivasten valtakuntaan, kun luit, 
hämmästelit ja ihailit heidän opetustaan siitä enää 
irtaantumatta. Heidän kanssaan sinä veisasit salassa Jumalalle: 
Halleluja! 

8. IIKOSSI 

Sodan myrskyn noustua sinä istuit pommien pudotessa 
keljassasi ja luit evankeliumia. Ikkunoiden pirstoutuessa tiesit 
hengessäsi, että jäät eloon. Sinä lähdit turvaan yhdessä toisten 
kilvoittelijoiden kanssa ja jätit Valamon pyhän saaren. Jumalaa 
ylistäen sinä seurasit Herraa kiitollisena ajallisista 
murehtimatta. Pakolaisena lavitsalla nukkuessasi säilytit 
levollisuutesi, etkä ajatellut Valamoa vaan elit kuin et olisi 
siellä koskaan ollutkaan. Taivaallista rauhaasi ihmetellen me 
veisaamme: 

Iloitse, pyhien sanoista elämää maistanut; iloitse, isien 
neuvossa vakaasti vaeltanut. 

Iloitse, sodan myrskyissä Herraan turvautunut; iloitse, 
pommien pauhussa evankeliumiin tarttunut. 

Iloitse, pakolaisena turvan löytänyt; iloitse, maailman 
murtuessa taivaallisissa elänyt. 

Iloitse, vaivat luottavaisesti kärsinyt; iloitse, Herrassa 
pelkäämättä levännyt. 



Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes! 



9. KONTAKKI 

Evakkomatkan päätyttyä sinä, pyhittäjäisä Johannes, saavuit 
Heinävedelle, missä pyhittäjäisät Sergei ja Herman osoittivat 
uuden paikan Valamon pyhälle luostari l le ja sen 
ihmeitätekevälle Jumalanäidin ikonille. Nöyryydessäsi sinä 
ihastuit tähän vaatimattomaan paikkaan, rauhalliseen 
ympäristöön ja metsän levollisuuteen ja lausuit kiitollisena 
Herralle: Halleluja! 

9. IIKOSSI 

Valamon luostarin uudessa sijoituspaikassa sinä nousit Hengen 
korkeuksiin ja kohosit luostarin ohjaajavanhukseksi ja rippi-
isäksi, vaikka et tähän tehtävään pyrkinyt. Väsymättä neuvoit 
keskustellen ja kirjeitä kirjoittaen apua etsiviä ihmisiä, jotka 
kaipasivat Jumalan valtakuntaa, ja monet sairaat ja uupuneet 
saivat terveyden ja virkistyksen esirukoustesi kautta. Sinä 
annoit viisaita neuvoja ylhäisille, köyhille ja rikkaille ja avasit 
heidän eteensä yksinkertaisen, pelastukseen johtavan tien. 
Laupeutesi liikuttamina me veisaamme sinulle: 

Iloitse, uudessa asuinsijassasi riemuinnut; iloitse, 
nöyryydessä köyhyyteen ihastunut. 

Iloitse, Hengen korkeuksissa vaeltanut; iloitse, uupuneita 
väsymättä ohjannut. 

Iloitse, elämässä rikkaita ojentanut; iloitse, köyhiä lempeästi 
armahtanut. 

Iloitse, yksinkertaiselle tielle johdattanut; iloitse, sanoillasi 
pelastuksen neuvonut. 



Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes! 



10. KONTAKKI 

Sinä, pyhä ohjaajavanhus, elit nöyryydessä ja hiljaisuudessa, 
köyhyydessä ja kuuliaisuudessa. Jumalan armovoima lepäsi 
ylläsi, ja siksi sinun sanasi leviävät nyt kaikkialle kärsivään 
maailmaan puhtaan mirhan tuoksun tavoin. Siksi me 
veisaamme ihmisiä rakastavalle Jumalalle: Halleluja! 

10. IIKOSSI 

Sinä, pyhittäjäisä Johannes, olet yhä keskellämme vuodattaen 
lukuisista kirjeistäsi ja hyvistä sanoistasi lohtua sielun hätään ja 
elämän murheisiin. Neuvoistasi ymmärrämme, että Herra 
tuntee heikkoutemme ja on antanut avuksemme katumuksen. 
Vakuutat aina meille, ettei ole syntiä, joka voittaisi Jumalan 
laupeuden, sillä synnit ovat sen rinnalla kuin kourallinen 
valtameren hiekkaa. Tätä laupeuden armoa ihmetellen me 
veisaamme katuvina ja liikuttuneina Jumalassa viisaalle 
kilvoittelijalle: 

Iloitse, Jumalan armovoiman saavuttanut; iloitse, sanoillasi 
mirhaa vuodattanut. 

Iloitse, köyhänä rikkaudet omistanut; iloitse, taivaan aarteita 
jakanut. 

Iloitse, uupuneiden mielet huojentanut; iloitse, sielun 
hädässä olevat parantanut. 

Iloitse, syntiset Herran luo ohjannut; iloitse, Jumalan 
laupeudesta vakuuttanut. 

Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes! 



11. KONTAKKI 

Jumalassa vahvistuen ja Herran antamasta rististä kiittäen sinä, 
pyhittäjäisä Johannes, anoit lukuisten kilvoittelijasukupolvien 
tavoin, että Herra auttaisi meitä elämään hänen tahtonsa 
mukaan. Emmehän me syntiset itse tiedä, mikä meille on 
hyödyksi. Herran neuvoon luottaen sinä veisasit: Halleluja! 

11. IIKOSSI 

Sinä neuvoit Herran apua etsivää: ”On hyvä, että harjoitat 
Jeesuksen nimen rukousta, jota pyhät isät nimittävät hyveitten 
kuningattareksi, joka vetää puoleensa muutkin hyveet.” 
Muistutit myös rukoukseen liittyvästä vaivannäöstä ja Herran 
tahdon seuraamisesta. Neuvoit aina rukoilemaan kärsivällisesti 
ja lakkaamatta, toisia tuomitsematta ja omaa mitättömyyttä 
unohtamatta ja kaikessa luottamaan Herran armoon. 
Neuvoillasi johdatit langenneita nousemaan ja jatkamaan 
matkaa Jumalan armovoiman vahvistamina. Viisaan sydämesi 
neuvomina me veisaamme sinulle: 

Iloitse, sinulle annetusta rististä kiittänyt; iloitse, 
nöyryydessä esimerkin näyttänyt. 

Iloitse, Herran tahtoon empimättä luottanut; iloitse, 
Jeesuksen rukoukseen ohjannut. 

Iloitse, rukoustien neuvoillasi vahvistanut; iloitse, Herran 
tahdossa neuvonut. 

Iloitse, syntiset Herraan liittänyt; iloitse, Jumalan 
laupeudessa elänyt. 

Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes! 





12. KONTAKKI 

Monin neuvoin uskovaa kansaa ohjattuasi sinä, pyhittäjäisä 
Johannes, annoit henkesi elävän Jumalan käsiin keljasi 
yksinäisyydessä. Sinä sait leposijan luostarin veljestön 
vaatimattomasta kalmistosta ja kuoltuasikin suot apua Herraa 
etsiville, samoin kuin elämäsi aikanakin. Neuvo ja lohduta 
myös niitä, jotka rukoillen lähestyvät sinua pyhäinjäännöksiäsi 
kumartaen. Jumalassa suurta ja nöyrää kilvoittelijaa ylistäen me 
veisaamme pyhien Jumalalle: Halleluja! 

12. IIKOSSI 

Jumalalta saamasi armon tähden me, sinun hengelliset lapsesi, 
kiitämme Jumalaa monien kansojen ja kaikkien sukupolvien 
keskellä. Me juomme puhtaiden ja yksinkertaisten sanojesi 
kirkasta vettä löytääksemme elämän lähteen Herrasi ja 
Jumalasi luota. Neuvoasi seuraten me huudamme 
voimattomina ja anomme ankarasti taisteltuamme Herraa 
vapauttamaan meidät himoistamme. Herran armon laupeudesta 
kiittäen me veisaamme sinulle, pyhittäjäisämme Johannes: 

Iloitse, hiljaisuudessa sielusi Herralle antanut; iloitse, 
köyhään hautaan laskeutunut. 

Iloitse, neuvoasi etsiviä johdattanut; iloitse, Herran luokse 
viipymättä ohjannut. 

Iloitse, himojen myrskyn rauhoittanut; iloitse, ankaran 
taistelun voittanut. 

Iloitse, syntiset Jumalan luokse johdattanut; iloitse, Herran 
armosta suureksi tullut. 



Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes!  



13. KONTAKKI 

Pyhittäjäisä Johannes, rukoile Herraa Jeesusta Kristusta, että 
oppisimme viettämään ajallisen elämämme muistaen hetkeä, 
joka erottaa meidät tästä maailmasta. Johdata esirukouksillasi 
meitä syntisiä vaeltamaan kaiken aikamme Jumalan tahtoa 
seuraten ja lakkaamatta rukoillen niin, että saisimme 
kärsivällisyytesi lahjan neuvomina elämällemme kristillisen 
päätöksen ja voisimme yhdessä sinun ja kaikkien pyhien 
kanssa veisata Herran laupeuden tähden: Halleluja, halleluja, 
halleluja! 

Tämä kontakki luetaan kolmesti. Sen jälkeen toistetaan 1. 
iikossi ja 1. kontakki sekä luetaan seuraava rukous. 



RUKOUS 

Pyhittäjäisä Johannes, sinä neuvoit meitä Herran sanojen 
mukaan anomaan, niin meille annetaan, ja kolkuttamaan, niin 
meille avataan. Tähän Herran lupaukseen turvaten me 
pyydämme sinua rukoilemaan puolestamme ihmisiä rakastavaa 
ja laupiasta Jumalaa, että hän antaisi anteeksi monet syntimme. 

Sinä, pyhä isä, opit tuntemaan mitä on kärsimys ja sydämen 
murhe, vaivannäkö ja köyhyys, rukouskilvoitus ja kuuliaisuus. 
Sinä kuljit samaa tietä, jota astui lukematon pyhien joukko 
ennen sinua Herraa seuraten. Sinä opit tuntemaan Herran pyhän 
ristin ja kulkemaan kapeaa pelastukseen johtavaa tietä. 

Siksi me anomme: Rukoile puolestamme, että löytäisimme 
tuon saman tien. Opeta meitä rukoilemaan niin kuin pyhät isät 
rukoilivat nöyryydessä ennen sinua. Ohjaa meitä vaeltamaan 
nöyrinä ja kuuliaisina Herraa palvellen. Neuvo meitä, kun 
joudumme laskeutumaan Taborin vuoren ilosta Golgatan 
kärsimyksiin, ja auta meitä säilyttämään kärsivällisyytemme 
koetuksissa. 

Vahvista esirukoustesi voimalla askelemme, jotta 
oppisimme hylkäämään tämän maailman turhuudet, 
löytäisimme katumuksen puhtaan ja jalon tien ja alkaisimme 
elää ketään tuomitsematta. Vahvista esirukouksillasi meidät 
niin, että me langettuamme jälleen nousisimme Herrassa 
vahvistuneina ja jatkaisimme matkaa eteenpäin. Opeta meitä 
lausumaan lakkaamatta sydämestämme ja Jumalan tahtoa 
seuraten: ”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda 
minua syntistä!” 



Vahvista pyhää luostariasi ja rukoile puolestamme, 
pyhittäjäisä Johannes, että voisimme saavuttaa Herran suuren 
laupeuden tähden Jumalan valtakunnan, jossa yhdessä sinun ja 
pyhien suuren joukon kanssa veisataan ylistystä Pyhälle 
Kolmiyhteiselle Jumalalle, Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle 
nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.


