
A Nagyböjt 4. vasárnapja

Létrás Szent János

Előesti alkonyati zsolozsmán

8. hang. Minta: Ó, dicsőséges csoda…

Szentéletű János atyánk! * Te valóban mindig Isten magaszta-lását hordoztad
ajkadon,  *  gyakorlatra  váltva  az  Isten  ihlette  igéket,  ó  legbölcsebb,  *  és  a
belőlük fakadó kegyelmet kamatoztattad, * és így boldoggá lettél * meghiúsítva
az istentelenek rossz szándékait!

Dicsőséges,  János atyánk!  * Könnyek forrásával  lelkedet  megtisztítottad,  * s
átvirrasztott  éjszakákon  Istent  engesztelted.  *  így  az  ő  szeretetére  és
szépségének  látására  fölemelkedtél,  *  melyet  most  méltó  módon  és  örökre
élvezel,  *  küzdőtársaiddal  összhangban  örvendezve,  *  Istenben  igen  bölcs
szentünk! 

Szentéletű János atyánk! * Elméddel Istenhez emelkedtél a hit által, * s a világ
ingatag  zűrzavarát  megutálva,  *  keresztedet  magadra  véve  *  a  mindenség
Kormányzóját szolgáltad, * és zabolátlan testedet aszkézissel nevelted, * és az
isteni Lélek segítségével értelmed szolgálatába megtérítetted.

Dicsőség… 5. hang

Szentéletű  atya!  *  Az  Úr  evangéliumának  szavára  hallgatva  *  ezt  a  világot
elhagytad, * a vagyont és dicsőséget semmibe vetted, * azért mindenkihez így
kiáltasz: * „Szeressétek Istent, és örök kegyelmet nyertek! * Semmit ne tegyetek
elébe  szeretetének,  *  hogy  amikor  dicsőségében  elérkezik,  *  nyugalmat
találjatok minden szentjével együtt”, * akiknek könyörgésére, Krisztus, * őrizd
meg és üdvözítsd a mi lelkünket!

Előverses sztihirák

Dicsőség… 2. hang

Tiszteljük Jánost, aki a földön angyal volt, * és Isten embere az égben, * a világ
ékessége, * a jótettek és erények művelője, * és az aszkéták büszkesége! * Isten
házában elültetve igazán kihajtott, * mint a cédrus a pusztában, * Krisztus lelki
juhainak nyáját gyarapította * életszentségben és igazságban.

Most és…

Minden régi csodánál újszerűbb csoda! * Ki ismert anyát, aki férfi nélkül szült,
* és ölben hordozta az egész teremtett  világ fenntartóját? * Isten akaratának
megvalósítója az újszülött, * kit mint csecsemőt karodon hordoztál, Tisztaságos,
*  és  akihez  anyai  szavad  van.  *  Ne  szűnjél  meg  őt  imádva  kérni,  *  hogy
engesztelődjék irányunkban, * kik téged tisztelünk, * és üdvözítse lelkünket! 



III. óda után

5. hang

Üdvösség fegyveréül szolgál nekünk * a te szent kereszted, Üdvözítőnk. * Feléd
kiáltjuk, ki azon függesz: * Üdvözíts minket, ki önként szenvedtél érettünk, *
mindenség irgalmas Istene!

Dicsőség… A szentéletűnek. 4. hang. Minta: Aki önként emelkedtél fel…

Erényeiddel  felragyogva  *  az  égig  emelkedtél,  *  buzgósággal  eljutottál  a
szemlélődés  mérhetetlen  mélyébe,  *  démoni  cselvetéseket  lelepleztél,  *  s  az
embereket  a  gonosz  kártevésétől  oltalmaztad,  *  Szent  János,  az  erények
lépcsője, * most is könyörögj, hogy üdvözüljenek szolgáid!

Most és… Istenszülő-ének. Ugyanarra

Ki a kerubok trónján ül, * és az Atya ölén lakozik, * s Isten létére testileg úgy
pihen kebleden, Nagyasszony, * mint ahogyan szent trónján ül. * Ő uralkodik
minden népen. * Mi is szüntelenül éneket zengünk neki, * te is esedezzél hozzá,
hogy üdvözítse szolgáidat! 

Ikosz
Valóban Isten hajlékává formáltad magadat Istennek tetsző erényeiddel, atyánk,
* s hittel, reménnyel és igazi szeretettel, * mint fényes arany, nyilvánvaló módon
tündököltél.  *  Isten  rendeléseit  teljesítve  önmegtagadást  gyakoroltál,  mintha
tested  nem is  volna.  *  Értelmesen,  bátran,  bölcsen,  alázatosan  éltél,  s  ezért
felmagasztalást nyertél, * állandó imádságod révén megvilágosultál, s a mennyei
lakóhelyre jutottál, * mint tanítómesterünk, szentéletű János atyánk.

Fényének 

Feltámadási után

Dicsőség…

A világnak haszontalan élvezeteit  elkerülted, és miközben testedet  böjtöléssel
sanyargattad, lelkednek erejét  megújítottad, szentéletű, s  mennyei dicsőséggel
gyarapodtál. Azért könyörögj érettünk szünet nélkül, dicsőséges János atya!

Most és…

Valóban Istenszülőnek vallunk téged, Nagyasszony, mi, akik általad jutottunk el
a  megváltásra,  mert  kifejezhetetlen  módon  Istent  szülted,  aki  keresztjével
legyőzte a halált, s magához vonzotta a szentek seregét. Velük együtt téged is
magasztalunk, Szent Szűz.



Dicséreti sztihirák

Dicsőség… 1. hang

Jertek,  munkálkodjunk  a  titokzatos  szőlőskertben  *  a  bűnbánat  gyümölcseit
érlelve;  *  nem  étkezésben  és  ivásban  vesztegelve,  *  de  imádsággal  és  a
böjtöléssel  erényekre  szert  téve!  *  Így járunk majd  kedvében a  mi  irgalmas
Urunknak, * ki megfizeti nekünk a munkadíjat, * mely által megváltja lelkünket
a bűn adósságától.

Most és… 2. hang

Áldásteljes…

A Szent Liturgián

A szent tropárja 1. hang

Pusztaságban élő remete * és testben angyal voltál és csodákat műveltél, János
atyánk, * böjttel,  virrasztással és imádsággal mennyei ajándékokat érdemeltél
magadnak, * s a hozzád folyamodók testi és lelki betegségének sikeres orvoslója
voltál. * Azért dicsőség legyen Istennek, ki neked kegyelmet adott, * dicsőség,
hogy téged megkoronázott, * és dicsőség, hogy általad betegeket gyógyított! 

Konták. 4. hang. Minta: Kijelentéd magadat…

Az önmegtagadás magasságába helyezett az Úr téged, * igazi csillagként, hogy a
föld határait is megvilágítsd, * mint tanítómesterünk, * szentéletű János atyánk!


