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Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat, 4. säv. 

Tulkaa, uskovaiset, | kunnioittakaamme marttyyri Johanneksen muistoa, | sillä jumalallisen innon 

vallassa hän julisti Kristuksen ilosanomaa. | Hänen työnsä hedelmänä rakennettiin kirkko, | jossa 

toimitettiin veretöntä uhria, || ja viimein hänet itsensä kannettiin marttyyriuhrina Jumalalle. 

Tulkaa, kunnioittakaamme pyhää Johannesta, | palavaa uskon marttyyria ja tunnustajaa, | joka 

julisti isiensä uskoa | säilyttäen loppuun asti vakaumuksensa. | Nyt hän kutsuu meitä sovintoon ja 

anteeksiantoon,|| jotta niin täyttäisimme käskyn, jonka Kristus on antanut. 

Kristusta sinä, Johannes, rakastit koko sydämestäsi. | Maallisia ajattelematta halusit Häntä ainoata 

palvella. | Palavassa innossasi et käsittänyt, | että panettelijoiden joukko halusi sinut surmata, || 

ja viattomana kuljit kohti omaa Golgataasi. 

Vastustelematta sinä, Johannes, | seurasit vangitsijoitasi ja kävit kuolemaan | katseesi 

kiinnitettynä edessä loistavaan ylösnousemuksen kirkkauteen, || jonne sinä halasit päästä 

karkeloimaan marttyyrien joukossa. 

Kunnia – –, 5. säv. 

Ylistäkäämme tänään Hengen pasuunaa, | väsymätöntä Kristuksen julistajaa, | Sonkajanrannan 

opettajaa, palavasieluista Johannesta. | Ymmärtämätön joukkio lietsoi vihaa häntä vastaan | ja 

syöksi hänet marttyyrikuolemaan. | Mutta nyt hän karkeloi taivaan kunniassa || ja rukoilee 

pelastusta meidän sieluillemme.  

Nyt – –, dogmistikiira Jumalansynnyttäjälle, 5. säv. Punaiseen mereen piirtyi… 

 

 

Parimiat 

I Jes. 43: 9–14 

II Salomon Viis. 3: 1–9 

III Salomon Viis. 4: 7–15 

 



 

 

Litaniastikiirat, 3. säv. 

Iloitkaamme tänään, uskovaiset, | viettäessämme pyhän Johanneksen juhlaa. | Sillä voittoisana 

hän seisoo Vapahtajan oikealla puolella | puhtaan uskon ja hyveen tahrattomassa asussa, | ja 

marttyyriveren kaunistamana hän laulaa riemuiten: | Kristus Jumala, Sinulle omistin nuoruuteni, | 

Sinun tähtesi kiivailin, | Sinun vuoksesi vääryyttä kärsin. | Sinun luoksesi kaipasin päästä 

riemuitsevien marttyyrien kuoroihin. | Oi Kaikkivoimallinen Vapahtaja, || marttyyrisi rukouksien 

tähden anna meille suuri armosi.  

Iloitse, Johannes, | sillä kuolemasi jälkeen sinä ihmeellisesti elät | ja loistat Kirkon taivaalla | 

kansasi esikoisena pyhien joukossa. | Rukoile Kristusta Jumalaa, | että Hän kitkisi pois kaunan ja 

katkeruuden | ja antaisi sovinnon mieltä ja rikkomukset anteeksi meille, || jotka vietämme pyhää 

muistojuhlaasi. 

Iloitse, Johannes, | sillä sinä et pannut lamppuasi vakan alle, | vaan annoit sen loistaa kirkkaana, | 

ja väärämielisesti parjattuna pidit katseesi ristiin suunnattuna | ja kävit kuoleman kautta 

illattoman Valon valtakuntaan. || Rukoile siellä meille suurta armoa. 

Kunnia – –, 6. säv. 

Heikkona ja parjattuna sinut, Johannes, syöstiin kuolemaan, | mutta täynnä voimaa nousit taivaan 

kunniaan | ja liityit pyhien kuoroihin. | Katsellen nyt Kolmivaloisen Jumaluuden kirkkautta, || 

rukoile pelastusta meidän sieluillemme. 

Nyt – –, teotokion, 6. säv. 

Me uskovat turvaudumme aina sinuun monissa murheissa ja kiusauksissa | ja saamme sinulta 

avun ja lohdutuksen | ja pääsyn monista ahdistuksista. || Sen tähden me ylistämme autuaaksi 

sinua, oi Jumalansynnyttäjä. 

Virrelmästikiirat, 1. säv. 

Tuotuasi kukoistavan nuoruutesi ja parhaat miehuusvuotesi uhriksi Kristukselle | sinä ilahdutit 

enkelten joukot ja kukistit pahojen henkien juonet. | Sen tähden me kunnioittaen pyhää muistoasi 

anomme: | Uskosi tähden kärsinyt Johannes, || rukoile pelastusta sielullemme. 

Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, he kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit. 

(Ps. 92:13) 

 

 

 



 

 

Kultaisen kasteristisi sinä, Johannes, vaihdoit marttyyriristiin | ja kuljit horjumatta 

epäoikeudenmukaiseen kuolemaan. | Niin sinä tulit seppelöidyksi voittajaksi || ja sielujemme 

esirukoilijaksi. 

Liitelauselma: Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. (Ps. 16:3) 

Hyveissä sinä kukoistit, | tavoiltasi olit lempeä, mieleltäsi valistunut, | uskovia vahvistit valaen 

heidän sydämiinsä jumalallista intoa. | Oi kunniakas Johannes, | älä lakkaa rukoilemasta meidän 

puolestamme, || että Herra antaisi meille suuren laupeuden.  

Kunnia – –, 4. säv. 

Puhjetkoon jokainen kieli ylistämään pyhää Johannesta, | Sonkajanrannan kasvattia, | Ilomantsin 

seudun ja Pohjoisen Karjalan valistajaa. | Kaikki sukukunnat, kaikki miehet ja naiset, nuoret ja 

vanhat | seppelöikäämme ylistyksin oma marttyyrimme, | sillä maailman herjapuheista 

piittaamatta | hän ei lakannut kiivailemasta oikean uskon puolesta. | Nyt taivaallisen kunnian 

kaunistamana || hän rukoilee Jumalaa antamaan meille suuren laupeuden. 

Nyt – –, teotokion, 4. säv. 

Oi puhdas, avioon käymätön Äiti, | marttyyrien ja pyhittäjien joukot veisaavat ylistystäsi. | Heidän 

joukossaan sinua kunnioittaa tunnustajamme Johannes, | ja me anomme sinua: || rukoile 

varjelusta tälle pyhälle seudulle ja koko kansallesi. 

Marttyyrin tropari, 2. säv. 

Marttyyrisi Johannes, oi Herra, | karkeloi seppelöitynä voittajana taivaissa | ja kansamme 

esikoisena pyhien kuorossa, | sillä Sinulta saamallaan innolla hän toimi oikean uskon puolesta 

kuolemaan asti. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

 

Aamupalvelus 

Jumala on Herra 

Marttyyrin tropari, 2. säv. (kahdesti) 

Kunnia – – nyt – –, teotokion, 2. säv. 

 

 

 



 

 

I Katismatroparit, 4. säv. 

Kristuksen maineikas saarnaaja, | valistustyölläsi sinä kastelit hengellisen viljelyksen | ja sait sen 

kasvamaan uskon tähkää. | Sen tähden se viettää tänään juhlaa || ylistäen sinua omana 

suojelijanaan. 

Kunnia – – nyt – –, teotokion, 4. säv. 

Oi Korkeimman Jumalan Äiti, | aviota tuntematon Neitsyt, | joka kannoit sylissäsi maailman 

Luojaa, | ano, että Hän antaisi meille rikkomuksemme anteeksi ja pelastaisi sielumme, || sillä 

sinulla on Äidin uskallus Hänen edessään. 

II Katismatroparit, 7. säv. 

Miehuutesi kukoistuksessa sinä, Johannes, kärsit väkivaltaisen kuoleman, | ja sait kutsun 

kuolemattomuuden valtakuntaan, | jossa pyhien joukot karkeloivat. | Sen tähden Kristuksen 

Kirkko viettää tänään muistojuhlaasi || suuresti riemuiten. 

Kunnia – – nyt – –, teotokion, 7. säv. 

Ylistäkäämme puhdasta Neitsyttä Jumalansynnyttäjää, | joka äitinä itkien näki Poikansa ja 

Herransa ristiinnaulittuna. | Taivaassa iloiten hän nyt vahvistaa marttyyrien askeleet | ja tekee 

heidät osallisiksi || taivaan kunniasta. 

Polyeleopsalmit 

Pieni ylistysveisu 

Ylistämme, | ylistämme sinua, | pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, | ja kunnioitamme jaloja 

kärsimyksiäsi, | jotka olet Kristuksen tähden kestänyt. 

Liitelauselma: Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme 

pelkää, vaikka maa järkkyy. (Ps. 46:2–3) 

Katismatroparit, 1. säv. 

Sinun vaelluksesi, kunniakas Johannes, | ja into isiesi uskon vaalimiseen | kuljetti sinut 

marttyyrikuolemaan, | jonka sinä kestit katseesi kiinnitettynä Kristuksen ristiin. || Nyt sinä 

riemuitset taivaassa osallisena Hänen ylösnousemuksestaan. 

Kunnia – – nyt – –, teotokion, 1. säv. 

 

 



 

 

Oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, | rukoile ruumiittomien enkelivoimien ja marttyyrien 

kanssa | sinusta syntynyttä Jumalaa, || että Hän laupiaana antaisi meille ennen päiviemme loppua 

syntien anteeksiannon. 

4. sävelmän 1. antifoni: Monet himot minua… 

Prokiimeni, 4. säv.:  

Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, | he kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit. (Ps. 92:13) 

Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat Jumalamme esipihoilla. (Ps. 

92:14) 

Evankeliumi: Luuk. 21:12‒19 

Psalmi 51 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Marttyyrisi ja tunnustajasi rukouksien tähden | 

Armollinen, puhdista meidät || monista synneistämme. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden | Armollinen, puhdista 

meidät || monista synneistämme.  

Armahda minua, Jumala, | Sinun suuresta armostasi, | pyyhi pois minun syntini || Sinun suuresta 

laupeudestasi. 

Stikiira, 6. säv. 

Kotiseutusi valistajana sinä tulit rakastetuksi, | mutta uskosi puolesta kiivailijana monien 

parjaamaksi. | Ja kun sinut, Johannes, väärämielisesti ilman oikeutta surmattiin, | sinä liityit 

enkelien riemuitessa marttyyrikuoroihin || ja rukoilet nyt Kaikkivaltiaalta Jumalalta meille suurta 

armoa. 

Kanonit 

Jumalansynnyttäjän kanoni ja tämä pyhän kanoni, 4. säv. 

1. veisu 

Irmossi: Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa | 

Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 

sotajoukon. 



 

 

Liitelauselma: Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Rukoile, Kristuksen marttyyri Johannes, Jumalaa meidän puolestamme, että Hän kohottaisi 

mielemme maailman turhuudesta ja valistaisi meidät veisuin ylistämään sinua ja viettämään 

muistojuhlaasi. 

Jättäen maailman ja ihmisten eripuran sinä suuntasit katseesi Häneen ainoaan, joka voi päästää 

meidät iankaikkisesta kuolemasta. 

Päättäväisesti sinä kuljit valitsemaasi tietä, ja uskosi julistamisen tähden surmattuna sinä tulit 

uskoninnon esikuvaksi ja marttyyriksi. 

Teotokion: Ihmisiä rakastava Herra kulki sinun kauttasi ikään kuin portista jättäen sen suljetuksi ja 

niin me yksin mielin kunnioitamme sinua ainaisena Neitseenä ja Jumalansynnyttäjänä. 

3. veisu  

Irmossi: Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, 

|| turvani ja tukeni. 

Liitelauselma: Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Jumalallisesti iloiten sinä, pyhä Johannes, kiersit julistamassa oikeata oppia Pohjoisen Karjalan 

kylissä laulaen: Herra on minun turvani ja tukeni. 

Sinä suuntasit katseesi Kristukseen etkä nähnyt maallisten pyrkimysten riehuntaa ympärilläsi, et 

aatteiden kuohuntaa etkä vastustajiesi vihaa, sillä Herra oli sinun turvasi ja tukesi. 

Nähdessään muistoasi tänään vietettävän pyhien joukot taivaissa riemuitsevat ja karkeloivat ja 

ottavat sinut vastaan seppelöitynä tunnustajana ja marttyyrina. 

Teotokion: Maria, Jumalan Morsian, paranna sydämeni haavat ja vapauta se kaikesta pahasta, sillä 

sinä synnytit Herran, joka on minun turvani ja tukeni. 

Katismatroparit, 4. säv. 

Otettuasi auliisti vastaan kuoleman sinä, Johannes, | sait ansiosi mukaan Jumalalta 

kuolemattomuuden seppeleen | ja paikan nautinnon paratiisissa. | Siellä sinä nyt rukoilet niiden 

puolesta, || jotka rakkaudella viettävät muistojuhlaasi. 

Kunnia – –  nyt – –, teotokion, 4. säv. 

 

 



 

 

Kristus, meidän Jumalamme, | kiiruhda pian apuun meille | ennen kuin vihollinen, joka Sinua 

panettelee ja joka uhkailee meille pahaa, | saa valtaansa meidät. | Kukista ristisi voimalla ne, jotka 

sotivat meitä vastaan, | että he ymmärtäisivät, | kuinka voimallisia voi aikaan saada 

oikeauskoisten usko, | Jumalansynnyttäjän rukousten tähden, || oi ainoa ihmisiä rakastava. 

4. veisu 

Irmossi: Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta 

hämmästyksen valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, 

Sinun voimallesi. 

Liitelauselma: Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Herran kärsimykset silmiensä edessä ja Hänen kunniansa kirkkautta katsellen marttyyri ei tuntenut 

pelkoa, vaan huusi: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi! 

Vapahtajan rakkaudesta palaen marttyyri kulki tyynesti kohti kuolemaa, johon hänet ilman 

oikeutta tuomittiin, ja hän lauloi: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Oi kunniakas Johannes, kuka voisi kertoa niistä palkinnoista ja seppeleistä, jotka Kristus lahjoitti 

sinulle, kun kärsit Hänen tähtensä väärämielisen tuomion. 

Teotokion: Veisuin me ylistämme oikeauskoisesti kristittyjen suojelijaa, puhdasta ainaista 

Neitsyttä Mariaa laulaen: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

5. veisu 

Irmossi: Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen 

pois tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat. 

Liitelauselma: Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Kylästä kylään rientäen Johannes julisti Kristuksen sanoman valoa saaden monia seuraajia, mutta 

kateus kalvoi hänen vastustajiaan ja he päättivät panetellen saattaa hänet kuolemaan.  

Kauniina muodoltaan mutta sielultaan sitäkin kauniimpana ja innosta palavana Johannes kiivaili 

kuin muinainen Elia julistaen isiensä uskoa. 

Viimeiselle matkalle lähtiessäsi sinä, Johannes, siunasit kummityttösi antaen hänelle kultaisen 

kasteristisi. Sinä otit kantaaksesi marttyyriristin ja väärämielisten teloittamana tulit luetuksi pyhien 

kuoroihin. 



 

 

Teotokion: Me uskovat olemme saaneet sinut, puhdas, turvaksemme, suojelijaksemme ja 

auttajaksemme, sillä sinä rukoilet pelastusta kaikille, jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat. 

6. veisu 

Irmossi: Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon 

kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella 

puhtaalla verellä. 

Liitelauselma: Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Pyhän Hengen vahvistamana maineikas tunnustaja ja marttyyri Johannes ajalliseen kuolemaan 

vietäessä hyvästeli rakkaimpansa tyynesti heitä siunaten ja vaihtoi kultaisen ristinsä 

marttyyriristiin ja taivaan kunniaan. 

Pahan kiihkon valtaamat luulivat tekevänsä lopun sinun muistostasi, mutta joutuivat itse häpeään, 

sillä sinä olit kylvänyt siemenen hyvään maahan ja se tuotti satakertaisen sadon ja sinulle ikuisen 

osan pyhien kuorossa. 

Luja vakaumuksesi synkensi panettelijoidesi mielen, kun he syöksivät sinut kuolemaan. Mutta 

Jumalan armo säilytti muistosi kirkkaana ja sitä juhlien me tänään riemuitsemme. 

Teotokion: Oi puhdas me veisaamme ylistystäsi ja anomme sinua päästämään meidät rukouksillasi 

kaikista rikoksistamme, että kansamme sinun kauttasi löytäisi sovituksen ja saisi iloita 

valtakunnassasi. 

Kontakki, 5. sävelmä 

Tänään uskova kansa kunnioittaa sinua, Johannes, | Jumalan sanan opettajana, | sillä vakaa oli 

vaelluksesi, uskosi palava ja intosi jumalallinen, | ja tultuasi viattomana uhrina julmasti surmatuksi 

| sinä nyt riemuitset taivaan valtakunnan ilossa. || Sen tähden me kunnioitamme sinua 

marttyyrina. 

Iikossi 

Enkelikuorot taivaassa ihmettelivät, miten nuorukainen kiivaili isiensä uskon puolesta kuin 

muinoin profeetta Elia. Pyhät ylistivät hänen rakkauttaan, profeetat hänen palavaa puhettaan, 

marttyyrit riemuitsivat hänen rohkeasta kilvoituksestaan ja me, uskovat, laulamme hänelle: 

Iloitse, sillä sinun sisimmässäsi paloi jumalallinen into. 



 

 

Iloitse, sillä sinä olit armolahjojen täyttämä. 

Iloitse, sinä, joka paloit rakkaudesta Kristukseen. 

Iloitse, sinä, joka kutsuit nuoria Kirkon yhteyteen. 

Iloitse, sillä sinä et pelännyt panettelijoiden raivoa. 

Iloitse, sillä sinä olit täynnä lähimmäisenrakkautta. 

Iloitse, sinä, jota surmaajasi pitivät isänmaan petturina. 

Iloitse, sillä me kunnioitamme sinua marttyyrina. 

Synaksarion 

Maaliskuun 8. päivänä pyhän tunnustaja ja marttyyri Johannes Sonkajanrantalaisen muisto. 

Hänen pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Aamen. 

7. veisu 

Irmossi: Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin 

liekkien polttamina huusivat; || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra! 

Liitelauselma: Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Oi Johannes, katsellessasi nyt lähestymättömän valkeuden kirkkautta, kirkasta valollasi meidät, 

jotka veisuin ylistämme muistoasi ja laulamme: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Oi pyhä Johannes, anna meille valistus ja rauha ja tee esirukouksillasi loppu kaikesta 

vihollisuudesta meidän laulaessamme: Kiitetty olet sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Oi pyhä Johannes, enkelien joukot katselivat ihmetellen, kuinka sinä marttyyrina lennähdit 

taivaaseen laulaen: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

Teotokion: Iloitse, oi Valtiatar, sillä sinun kauttasi tuli lihaksi Jumala. Hän on meidän Pelastajamme 

ja Hänelle me kaikki kiitollisina laulamme: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra. 

8. veisu 

Irmossi: Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys | silloin tosin 

kuvaksellinen | mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran 

luodut, veisaten ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 



 

 

Liitelauselma: Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Ihmetellen me mietiskelemme pyhää elämääsi, oi Johannes, ja suurta rakkauttasi Kristukseen, kun 

sinä nuoruuden innolla Hänestä julistit, tulit väärämielisesti surmatuksi ja kuolemaan mennessäsi 

lauloit: Korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Kristuksen rakkauden vahvistamana sinä kuljit uskontunnustajan tiesi ja annoit ruumiisi 

kuolemaan, mutta nyt sinä elät iankaikkisesti ja kutsut meidät kaikki yhdessä veisaamaan: Herran 

luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Kansan kiihottajana sinua pidettiin ja pilkattiin, mutta sinä kiivailit vain uskosi puolesta ja rakastit 

Jumalaa. Sinä innoitit ortodoksista kansaa vaalimaan isiemme uskoa ja Kristuksen rakkauden 

vahvistamina veisaamaan: Korkeasti kunnioittakaa Herraa kaikkina aikoina. 

Teotokion: Oi Neitsyt, älä hylkää meitä, jota tarvitsemme apuasi maailman kuohuissa, sillä sinä 

olet meidän toivomme. ja pettämätön auttajamme. Sinua me ylistämme ja sinulle veisaamme: 

Herran luodut veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.  

9. veisu 

Irmossi: Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti 

toisistaan erillään olleet luonnot. || Sen tähden me sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten 

ylistämme. 

Liitelauselma: Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes, rukoile Jumalaa meidän puolestamme. 

Kuolemaan sinut vietiin, oi maineikas, mutta Kristukseen pukeutuneena sinä siirryit 

turmeluksettomaan elämään. Siitä todistaa kirkkaana loistava maineesi, joka on koonnut yhteen 

meidät, jota sinua riemuiten ylistämme. 

Rukoile, oi pyhä Johannes, Kristusta rakastavan esivallan ja kaikkien muistoasi viettävien puolesta, 

että ainoa ihmisiä rakastava päästäisi meidät kaikesta vihasta ja katkeruudesta ja antaisi 

anteeksiannon valon loistaa sydämeemme. 

Oi maineikas marttyyri, paranna kaikki sielumme haavat ja rukoile Jumalaa, että Hän vuodattaisi 

sydämeemme sovinnon ja Kristuksen rakkauden balsamia, niin me yhteen ääneen Häntä riemuiten 

ylistämme.  

Teotokion: Pyhä Neitsyt Jumalansynnyttäjä, rukoile tunnustaja ja marttyyri Johanneksen kanssa 

Poikaasi, että hän antaisi maallemme ja maailmalle rauhan, niin me aina sinua riemuiten 

ylistämme. 



 

 

Eksapostilario 

Kaikkien Luoja, joka koristaa taivaan tähdillä ja hengellisen taivaan pyhien joukoilla, on korottanut 

sinut, Johannes, loistamaan heidän joukossaan. 

Kunnia – – nyt – –. 

Kaikkein puhtain Jumalansynnyttäjä, apostolit opettivat ja marttyyrit kuolemallaan todistivat, että 

sinun Poikasi on kaikkien Jumala. Rukoile Häntä pelastamaan meidän sielumme. 

Kiitosstikiirat, 8. säv. 

Oi Kristuksen marttyyri Johannes, | tänään koko Suomi iloitsee sinun tähtesi, | sillä keskellä 

maailman kuohuntaa | sinä pidit kiinni oikeudestasi julistaa isiesi uskoa, | ja tultuasi ilman oikeutta 

surmatuksi | sinä nyt seisot ainoan oikeudenmukaisen Tuomarin edessä | ja marttyyrikunnian 

kirkastamana rukoilet, | että Hän lisäisi meille uskoa || ja antaisi sovinnon mieltä maailmaan. 

Pukeutuneena uskon varustukseen ja risti aseenasi | sinä, Johannes, kävit kuolemaan | ja sait 

ottaa vastaan seppeleen. | Nyt sinä riemuitset voittajana taivaissa || ja loistat kotiseutusi 

jumalallisena valistajana. 

Uskosi tunnustajana sinua, maineikas Johannes, | parjattiin ja paneteltiin | ja kolme kertaa 

ammuttuna siirryit tästä elämästä taivaan kirkkauteen. | Seisten nyt Kolmiyhteisen Jumalan 

valtaistuimen edessä, || rukoile Häneltä meidän sieluillemme suurta armoa. 

Käykää piiriin ja karkeloikaa, | soittakaa kannelta ja laulakaa! | Marttyyrimme muistopäivä on 

tänään koittanut. | Se kutsuu kaikkia ylistämään Jumalaa, | joka antoi Johannekselle uskon 

lujuuden | ja vahvisti hänet kulkemaan marttyyrien tietä. | Sen käytyään hän ei enää katsele kuin 

kuvastimesta, | vaan näkee kasvoista kasvoihin Luojamme kunnian || ja rukoilee meille suurta 

armoa. 

Kunnia – –, 6. säv. 

Tänään kirkkomme on täynnä hyvää tuoksua, | sillä se on saanut kaunistuksekseen maineikkaan 

Johanneksen pyhän ikonin, | josta kumpuaa lohdutusta ja apua kaikille, | jotka uskoen rientävät 

häntä kunnioittamaan, || sillä hän rukoilee Jumalaa meidän puolestamme. 

Nyt – –, Teotokion, 6. säv. 

Jumalansynnyttäjä, sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 

rukoilemme sinua, oi Valtiatar, | kanna marttyyrien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi 

meidän puolestamme, || että Herra armahtaisi sielumme. 



 
 
Liturgia 
 

Marttyyrin tropari, 2. säv. 

Marttyyrisi Johannes, oi Herra, | karkeloi seppelöitynä voittajana taivaissa | ja kansamme 

esikoisena pyhien kuorossa, | sillä Sinulta saamallaan innolla hän toimi oikean uskon puolesta 

kuolemaan asti. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Kontakki, 5. sävelmä 

Tänään uskova kansa kunnioittaa sinua, Johannes, | Jumalan sanan opettajana, | sillä vakaa oli 

vaelluksesi, uskosi palava ja intosi jumalallinen, | ja tultuasi viattomana uhrina julmasti surmatuksi 

| sinä nyt riemuitset taivaan valtakunnan ilossa. || Sen tähden me kunnioitamme sinua 

marttyyrina. 

Prokiimeni, 7. säv. Iloitkoon vanhurskas Herrasta | ja luottakoon häneen. (Ps. 64:11) 

Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. (Ps. 64:2) 

Epistola: 2. Tim. 2:1–10. 

Halleluja, 4. säv. 

Liitelauselma: Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, he kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit. 

(Ps. 92:13) 

Liitelauselma: Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat Jumalamme esipihoilla. (Ps. 

92:14) 

Ehtoollislauselma: Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti. Ei hän pelkää 

pahoja viestejä vaan luottaa vakain mielin Herraan. (Ps. 112: 6–7) 

 

 

 
 
 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 12.7.2019 


	Ehtoopalvelus
	Aamupalvelus
	Liturgia

