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Pyhän, kunniakkaan apostolin ja evankelistan Johannes Teologin 
kuolema 

 
Julkaistu Ortodoksi.netissä 4.9.2011 

 
 
1. Ehtoopalveluksessa alkupsalmin ja psalttarin katisman 1:sen kunnian jälkeen laulamme 
3 avuksihuutostikiiraa Sanoin selittämättömien ilmestyksien näkijä kahteen kertaan, 
Kunnia, Ylistäkäämme ukkosen poikaa, Nyt, Armon tultua on ohitse mennyt. Saatto, Oi 
Jeesus Kristus ja päivän prokimeni. Parimiat (joiden aikana seisomme ja diakoni lausuu 
Se on viisautta. Se on viisautta. Kuulkaamme). Virrelmästikiirat, Kunnia, Kristuksen 
apostoli, Nyt, Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu. Tropari Oi apostoli, Kristuksen, 
Jumalan, rakastama, Nyt, Ymmärryksen ylittäviä ja suuresti ylistettäviä, ja päätös. 
 2. Aamupalveluksessa psalmi 51 jälkeen litania, Pyhä Jumala, tropari ja 
heksapsalmit. Jumala on Herra jälkeen tropari Oi apostoli, Kristuksen, Jumalan, 
rakastama, kahdesti, Nyt, Ymmärryksen ylittäviä ja suuresti ylistettäviä. Psalmikatismat ja 
polyeleo, katismatroparit, 4:nnen säv:n 1. antifoni. Prokimeni Hänen äänensä käy yli 
kaiken maan. Kaikki, joissa henki on ja 11. ylösnousemusevankeliumi (Joh 21:15-25). 
Psalmi 50(51) luetaan, Kunnia, Pyhän apostoli Johannes Teologin rukouksien tähden, 
Nyt, Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, liitelauselma Armahda minua Jumala ja 
stikiira Puhdas, avioton Teologi. Jumalansynnyttäjän ja evankelistan kanonit; 3:nnen 
veisun jälkeen katismatropari ja Jumalansynnyttäjän tropari, 6:nnen veisun jälkeen 
kontakki, iikossi ja päivän muisto. Katabasioina Minä avaan nyt suuni. Me ylistämme 
Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi liitelauselmineen. Eksapostilario ja 
kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle. Kiitosstikiirat (ensimmäinen kahdesti), Kunnia, 
Ilosanoman julistaja Johannes, Nyt, Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan. Suuri 
ylistysveisu ja tropari. 
 3. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet (troparit evankelistan 
kanonin 3:nnesta ja 6:nnesta veisusta). Saaton jälkeen evankelistan tropari, temppelin 
pyhän tropari ja kontakki Kristittyjen kukistumaton suojelus. Epistola ja evankeliumi. 
Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Hänen äänensä käy yli kaiken maan. Me 
näimme totisen Valkeuden ja päätössiunaus. 
 4. Jos juhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantai-iltana, alkupsalmin ja 
psalmikatisman jälkeen avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 6 evankelistan 
stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, vuorosävelmän 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. 
Saatto, Oi Jeesus Kristus ja päivän prokimeni. Parimiat. Virrelmästikiiroina 
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt Luojani ja Vapahtajani Jeesus 
Kristus. Ylösnousemustropari, evankelistan tropari ja Jumalansynnyttäjän tropari. Päätös. 
 5. Sunnuntaiaamuna psalmin 50(51) jälkeen vuorosävelmän mukainen 
kolminaisuuskanoni ja evankelistan litania, kolminaisuustroparit Kohtuullista on, Pyhä 
Jumala, tropari Oi apostoli, Kristuksen, Jumalan, rakastama, ja heksapsalmit. Jumala on 
Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa, psalmikatismat, polyeleo. 
Katismatropareina oktoehoksen troparit sekä yksi evankelistan tropareista ja tropari 
Jumalansynnyttäjälle joka ryhmässä. Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän hypakoe, 
antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja evankelistan kanoni; 3:nnen veisun jälkeen 
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luetaan vuorosävelmän kontakki ja iikossi, sitten evankelistan katismatropari ja tropari 
Jumalansynnyttäjälle. 6:nnen veisun jälkeen evankelistan kontakki ja iikossi ja päivän 
muisto. Katabasioina Minä avaan nyt suuni, ja aamupalveluksen 
ylösnousemusevankeliumi. Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi 
liitelauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario, sekä evankelistan ja Jumalansynnyttäjän 
eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 evankelistan stikiiraa, Kunnia, 
Ilosanoman julistaja Johannes, Nyt Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu. Tänä 
päivänä on maailmalle pelastus tullut. 
 6. Liturgiassa typikonpsalmit, autuudenlauseet (tropareina 4 vuorosävelmän 
mukaista ja 4 evankelistan kanonin 6:nnen veisun troparia). Saaton jälkeen 
ylösnousemustropari, evankelistan tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Kristittyjen 
kukistumaton suojelus. Evankelistan epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. 
Ehtoollislauselma Hänen äänensä käy yli kaiken maan. Me näimme totisen Valkeuden ja 
päätössiunaus. 
 
 
Pienessä ehtoopalveluksessa 
 
Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 
Tulkaa, uskovaiset, seppelöikäämme tänään jumalallisen veisuin kunniakas ja rakastettu 
Johannes, viisauden syvyys ja oikeitten oppien kirjallinen esittäjä, sillä hän jylisi: Alussa oli 
Sana! Niin hän, autuas, ukkosen tavoin osoitti ylen viisaasti kirjoittaneensa evankeliumin 
maailmalle. (Kahdesti) 
  
Sinä osoittauduit totisesti Opettajasi Kristuksen suureksi sydänystäväksi, sillä Sinä nojasit 
rintaan, josta ammensit viisauden oppeja ja Jumalan jumalallisena saarnaajana Sinä 
rikastutat niillä koko maan piirin. Ne omatessaan Kristuksen ihana kirkko nyt riemuiten 
iloitsee. 
  
Iloitse totisesti, oi Teologi! Iloitse, Sinä Herran Äidin rakas poika! Sillä Kristuksen ristin 
juurella seistessäsi Sinä sait kuulla Herran sanat, kun Hän huusi Sinulle: Katso, äitisi! Sen 
tähden me kaikki ylistämme Sinua oikein autuaaksi Kristuksen suurena ja rakastettuna 
apostolina. 
  
Kunnia... 2.säv. 
Puhdas, avioton Teologi, / Vapahtajan rakastama opetuslapsi, / me pyydämme Sinua / 
pelastamaan esirukouksillasi meidät vaaroista, / sillä me olemme Sinun laumaasi. 
  
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira 
Niin kuin hedelmällinen öljypuu Neitsyt kasvatti Sinut, elämän hedelmän, kantamaan 
maailmalle hedelmänä suurta ja runsasta armoa. 
  
 
Virrelmästikiirat, 6.säv. 
Uskovaiset, ylistäkäämme arvon mukaisesti veisuin Kuninkaamme Kristuksen puhtaan 
opetuslapsen muistoa, sillä hän julisti kaikille kansoille selvästi Kolminaisuuden 
tuntemisen. 
  
Liitelauselma: Hänen äänensä käy yli kaiken maan ja hänen sanansa maailman ääriin. 
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Kristuksen apostoli muutti epäjumalain eksytyksen myrskyn tyveneksi ohjatessaan 
maailman oikeaan uskoon, ja nyt hän rukoilee kaikkien meidän puolestamme. 
  
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan vahvuus ilmoittaa Hänen 
kättensä tekoja. 
Sinä, Kristus, lahjoitit efesolaisille suureksi suojelijaksi apostolisi, viisaan ja jumalallisen 
Teologin. Häntä me nyt ylistämme Efeson asukkaana ja suojelijana. 
  
Kunnia... nyt... 6.säv. 
Oi voimaltasi ääretön Kolminaisuus ja kolmipersoonainen Ykseys, pelasta puhtaan 
Teologin ja ainaisen neitseen, ainoan Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden meidät, 
joka veisuin Sinua ylistämme. 
  
 
Tropari, 2.säv. 
Oi apostoli, Kristuksen, Jumalan, rakastama, / kiiruhda pelastamaan turvaton kansa. / 
Hän, jonka eteen Sinä heittäydyit, suosiollisesti kuulee Sinua, / niin kuin Hän kuuli Sinua 
silloin, kun Sinä Hänen rintaansa vasten nojasit. / Rukoile, oi Teologi, / että Hän hajoittaisi 
pakanallisen pimeyden, / ja meille ano rauhaa ja suurta armoa. 
 
 
 
Suuressa ehtoopalveluksessa 
 
Pyhän apostoli Johanneksen ensimmäisestä yleisestä kirjeestä (3:21-4:6): 
Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä 
anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä 
on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn 
antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä 
me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut. 
Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; 
sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: 
jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja 
yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, 
jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette 
Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka 
on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja 
maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka 
ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. 
 
Pyhän apostoli Johanneksen ensimmäisestä yleisestä kirjeestä (4:11-16): 
Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset 
rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me 
rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut 
täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, 
että hän on antanut meille Henkeänsä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on 
lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan 
Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja 
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me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy 
rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 
 
Pyhän apostoli Johanneksen ensimmäisestä yleisestä kirjeestä (4:20-5:5) : 
Rakkaani, jos joku sanoo: Minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on 
valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa 
Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa 
Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, 
on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa 
myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan 
lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus 
Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat: 
sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on 
maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka 
uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 
 
 
Aamupalveluksessa 
 
Jumalansynnyttäjän kanoni, jonka akrostikon muodostuu aakkosista lopusta alkuun. 
Theofaneksen runo. 
Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Kristuksessa riemuiten minä ylistän Ukkosenjylinän 
poikaa. 
Pyhän toinen kanoni, jonka akrostikon on: Minä kannan Jumalan salaisuuksien tuntijalle 
kuudennen rukouksen. Joosef. 
 
  
Synaksario 
  
Saman kuun 26:ntena päivänä, pyhän kunniakkaan apostolin ja evankelistan, rintaan 
nojanneen ystävän, neitseen ja rakastetun Johannes Teologin kuolema. 
Säkeitä: 
Sinä, rakastetuin kaikista opetuslapsista, olet Isän rakastaman Pojan rinnalla. Ukkosen 
lapsi siirtyi Jumalan tykö kahdentenakymmenentenäkuudentena. 
  
Hänen pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 


