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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 8.säv.
Pyhittäjäisä Johannes, / totisesti Sinä kannoit alati suussasi Jumalan ylistystä. / Sinä viisas
tutkiskelit käytännössä Jumalan innoittamia sanoja / ja sait rikkaudeksesi niistä kumpuavan armon. /
Sinä tulit autuaaksi, // kun tuhosit kaikkien jumalattomien juonet.
Kunniallinen, autuas isä Johannes, / Sinä kyynelvirroilla puhdistettuasi sielusi / ja kokoöisillä
rukouksillasi lepytettyäsi Jumalan / lennähdit ylös Hänen rakkauteensa ja Hänen ihanuuteensa, /
johon olet nyt ansiosi mukaan kanssakilvoittelijaisi kera ainaisesti iloiten osallistunut, // oi
Jumalassa viisas pyhittäjä!
Pyhittäjäisä Johannes, / Sinä uskon kautta järkesi siivillä ylennyttyäsi Jumalan tykö / inhosit
petollista yhteyttä maailman kanssa, / ja otettuasi kannettavaksi ristin / Sinä seurasit kaikkinäkevää
Herraa, / ja kieltäytymiskilvoituksillasi Sinä jumalallisen Hengen voimalla // alistit hillittömän
ruumiisi ymmärrystä palvelemaan.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 8.säv.
Tule, sieluni, huokaa, vuodata sydämestäsi kyynelvirtoja / ja huuda Neitseelle, meidän Jumalamme
Äidille: / Oi puhdas, päästä armosi runsaudessa minut peljättävästä kadotuksesta / ja saata minut
asumaan sinne, // missä on lepo, iankaikkinen ilo ja nautinto.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 8.säv.
Nähdessään Sinut, Valtias Jeesus, ristille naulittuna ja vapaaehtoisesti kärsimässä, / Neitsyt, Sinun
Äitisi, huusi: / Suloinen lapseni, kuinka Sinä, parantaja, kannat epäoikeudenmukaisia haavoja? /
Parantaaksesi ihmisten heikkouden // ja laupeudessasi pelastaaksesi kaikki turmeluksesta.
Tropari, 8.säv.
Kyynelvirroillasi Sinä teit hedelmättömän erämaan hedelmälliseksi / ja syvillä huokauksillasi sait
vaivannäkösi kantamaan satakertaisen hedelmän. / Sinusta tuli valistaja, joka loistat maailmassa
ihmeitten valoa. // Pyhittäjäisämme Johannes, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän
sielumme.

Aamupalveluksessa
Pyhän ja triodionin kanonit.
Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Sinä, autuas, tulit hyveitten portaiksi. Ja Jumalansynnyttäjän
tropareissa: Klemeksen (runo).
1. veisu. 1.säv. Ir mossi
"Veisatkaamme voittoveisu Jumalalle, / joka on väkevällä käsivarrellaan tehnyt suuria ihmeitä / ja
on pelastanut Israelin, // sillä Hän on ylistetty!"
Troparit
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Hyvin inhottuasi alhaista maailmaa Sinä, viisas Johannes, saavutit ylhäisen. Niin Sinä opetat meille,
että Jumalan omaksi tuleminen on maailman pakenemista.
Vapaaehtoisella nälällä Sinä, autuas, teit lopun sairaudesta ja sidoit himojen ruhtinaan kilvoituksesi
kahlein. Kristus Jumalalta Sinä sait himottomuuden voittopalkinnon.
Sinä, Jumalassa viisas ja autuas, savutit enkelten vertaisen mielen ja irtauduit maallisesta ja
katoavasta maailmasta. Sen tähden Sinä nyt asutkin aineettomissa asunnoissa.
Sinä, autuas, viisas Johannes, kirjoitit alaisillesi pitkän puheen ja niin kohotit heidät opetuksillasi
maasta autuaaseen elämään.
J umalansynnyttäjän tropari
Kirkko julistaa synnytystäsi, oi Neitsyt, Jumalan Morsian, oikein puhuen ja jumalallisesti opettaen,
ja kumartaa poikasi lihan kuvia.
3. veisu. Ir mossi
"Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, / on tullut kulmakiveksi. / Se on se kallio, jolle Kristus on
vahvistanut Kirkkonsa, // jonka on kansoista koonnut."
Troparit
Vihastumattomuuden Sinä sait ihanan suitsutuksen tavoin karkottamaan suuttumuksen kaiken
pahan hajun sielusi syvyydestä. Rukoile nyt, oi jumalallinen, meidän puolestamme, että Lunastaja
antaisi meille syntien päästön.
Kristuksen rakkauden tulella Sinä, autuas, poltit kaunaisen mielen ja säteilit uskossa
veljesrakkautta. Sinä osoitit selvästi helpoksi pelastuksen tieksi kaunattomuuden.
Sinä sait taivaasta käytännön kilvoituksen armon. Sen tähden Sinä tukit parjaajien suun viisailla
opetuksillasi, jotka ohjaavat meitä hyveitten tiellä. Kunpa tulisimme siihen kelvollisiksi!
J umalansynnyttäjän tropari
Profeetta lauloi muinoin, että Sinä synnytät ajassa ajattoman, ymmärryksen ja järjen ylittäen yhden
Kolminaisuudesta, Kristuksen, meidän Jumalamme. Oi puhdas, rukoile Häntä olemaan armollinen
meille, jotka Sinua ylistämme.
Katismatropari, 4.säv.
Sinä pystytit selvästi hyveet nousuksi taivaaseen / ja kohosit jumalisesti näkemisen suunnattomaan
syvyyteen. / Sinä paljastit pahojen kaikki väijytykset / ja varjelet ihmisiä niiltä
vahingoittumattomina. / Oi pyhittäjä Johannes, / Sinä hyveitten portaat, // rukoile pelastusta
kaikille.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän tropari, 4.säv.
Me kelvottomat emme koskaan herkeä puhumasta voimastasi, oi Jumalansynnyttäjä, / sillä jollet
Sinä esirukouksillasi puolustaisi, / niin kuka silloin päästäisi meidät näin suurista vaaroista? / Kuka
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olisi meidät tähän asti synnin orjuudesta vapaina säilyttänyt? / Emme erkane Sinusta, oi Valtiatar, /
sillä Sinä aina pelastat palvelijasi // kaikista kauheista vaaroista.
Tai kär simystropari J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, / joka olet syntynyt aluttomasta
Isästä, / näki Sinut ristillä riippumassa, / hän huusi: Voi rakas Jeesukseni! / Kuinka Sinä, minun
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, / vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana?
// Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen.
4. veisu. Ir mossi
"Profeetta Habakuk, / joka hengessään näki ennalta Sanan lihaksitulemisen, ennusti lausuen:
"Aikojen kuluessa ja vuosien täyttyessä tulee tunnetuksi ennustus." // Kunnia olkoon voimallesi, oi
Herra!"
Troparit
Hillittyäsi kielen kiihkon paastolla Sinä, viisas, ohjasit elämääsi hiljaisuudessa. Maistettuasi
korkeimman armoa ikään kuin tulen hajua Sinä vältit monisanaisuutta synnin pimeytenä ja palvelit
Jumalaa nuhteettomasti.
Sinä, puheiltasi jumalallinen Johannes, sulostutit sielusi ehtymättömällä totuudella ja kartoit
valheen karvasta osallisuutta. Sinä teit pahojen henkien orjat jumalallisen kilvoituksen palvelijoiksi
ja osoittauduit munkkien eksymättömäksi oppaaksi.
Kiinteän kilvoituksen vahvistamana Sinä, viisas, teit lopun välinpitämättömyyden halvaantumisesta.
Auliudellasi Sinä surmasit ruumiin laiskuuden ja nyt Sinä rukoilet, että Jumala antaisi armahduksen
meille kaikille.
J umalansynnyttäjän tropari
Autuas on se kansa, oi veisuin ylistettävä ja puhdas, jonka on suotu uskolla kunnioittaa synnytystäsi
oikein opein ja totisin teoin kuvata Poikasi koko lihaksi tulemista.
5. veisu. Ir mossi
"Oi Vapahtaja, / synnin synkeä yö on minut ympäröinyt, / mutta anna katumuksen aamun koittaa
minulle, / oi laupias Herra, / ennen kuin saavutan elämäni tuntemattoman lopun, // oi Kristus, Sinä
elämä ja valkeus!"
Troparit
Pidättyväisyyden herkuin Sinä ravitsit mieltäsi etkä päästänyt huulillesi hekumallista ruokaa. Niin
Sinä kuristit himot nälällä ja saatoit pahat henget häpeään, sillä nälän ahdistus kuolettaa hekumat.
Sinä osoittauduit puhtauden rakastajaksi ja irstauden vihaajaksi, uskollisen tunnustuksen
valkeudessa Sinä vältit himojen pimeyden. Se joka on valmis puhdistamaan ruumiin ja mielen, saa
selvän voiton pimeyden salaisuuksista.
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Mielelläsi, sielullasi ja lihallasi Sinä palvelit Kolminaisuutta ja hylkäsit selvästi epäjumalien
kumartamisen. Armoteoilla ja puutteessa eläen Sinä, köyhien rakastaja, saavutit totisesti
rahanhimon sijasta Jumalan rakkauden.
Jättäen jumalisesti maan päällä aineen taakan Sinä ylsit omaisuudettomuuden siivin
aineettomuuteen. Kun Sinä, isä, nyt seisot aineettomasti aineettomien kanssa uskolla Kristuksen
edessä, rukoile armahdusta meidän sieluillemme.
J umalansynnyttäjän tropari
Vihattavia ja kirottuja ovat silmissämme ne, jotka eivät halua kumartaa Sinun ja Poikasi kuvaa, oi
ainainen Neitsyt, sillä he eivät seuraa isiltä perittyjä jumalallisia oppeja.
6. veisu. Ir mossi
"Profeetta Joonan tavoin rukoilen Sinua, oi Laupias, / nosta minun elämäni ylös turmeluksesta ja
pelasta minut, kun huudan: / Kunnia olkoon Sinulle, // oi maailman Vapahtaja!"
Troparit
Puhtaan raittiuden ja rukoustaistelun voimalla Sinä, isä, karkotit himojen tunnottomuuden sielustasi
ja osoittauduit täysin raittiiksi.
Unettomalla rukouksella Sinä, Jumalan valitsema, kukistit miehuullisesti unta rakastavan vihollisen
ja osoittauduit Kristuksen lauman valppaaksi paimeneksi ja opettajien valistajaksi.
Alati palvelleen Kristusta uupumatta Sinä puhdistit jumalisesti mielesi silmän ja sait nähdä ennalta
autuaan elämän jumalallisen ihanuuden.
J umalansynnyttäjän tropari
Rikolliset ovat joutuneet katkeran epäuskon aaltojen merisairauden valtaan nähdessään, kuinka
jumalisten oikeauskoisten kuorot tervehtivät kuvaasi, oi Neitsyt.
Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira.
Pyhän kontakki, 1.säv.
Tarjoten kirjasi ikivihreitä hedelmiä, opetuksiasi, / Sinä, viisas ja autuas, sulostutat niiden sydämet,
jotka raittiisi seuraavat niitä, / sillä ne ovat portaat, jotka vievät Sinua uskolla kunnioittavien sielut
maasta taivaisiin // ja pysyvään kunniaan.
Synaksario
Saman kuun 30:ntena päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Johannesta, Portaitten kirjoittajaa.
Säkeitä
Pannen monet hyveesi askelmiksi portaisiin Sinä, isä, saavutit taivaan.
Johannes iloitsi lähtiessään kolmantenakymmenentenä.
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Samana päivänä pyhän profeetta Iddon muisto.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Johannesta Kaivolta.
Samana päivänä pyhä Evbule, pyhän Panteleimonin äiti, pääsi rauhassa loppuun.
Säkeitä
Taistelijaäiti, hyvälapsinen Evbule on taivaissa taistelijalapsensa kanssa.
Samana päivänä pyhä Johannes, Jerusalemin patriarkka, pääsi rauhassa loppuun.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Oi Vapahtaja, / tuli ei koskettanut eikä kiusannut pätsissä nuorukaisia. / Kaikki kolme veisasivat
ikään kuin yhdestä suusta ja ylistivät lausuen: // Kiitetty on meidän isiemme Jumala!"
Troparit
Miehuullisuuden miekalla Sinä, maineikas, löit maahan lapsellisen pelon hyökkäykset ja
osoittauduit totisesti vahvaksi ja pelättäväksi kaikille saastaisille hengille. Kiitetty on Jumala, joka
teki Sinut ihmeelliseksi.
Jumalallisesti kuuliaisena Kristuksen laille Sinä poljit maahan tyhjänpäiväisen kunnian kantaen
salaa vakaan kilvoituksesi vaivannäön yksin Jumalalle, joka maksaa julkisesti palkan.
Käytyäsi sotaan himojen näkymättömiä joukkoja vastaan nöyrin mielin ja sydämin Sinä osoittauduit
voittajaksi, sillä siten Sinä kukistit ylvästelevän ja viettelevän vihollisen.
J umalansynnyttäjän tropari
Kunnioittaen lihaksi tulemisesi yhdistymistä minä kumarran jumalisesti sen kuvaakin, sillä
iankaikkisena Jumalana Sinä, Kristus, tulit Neitseestä sekoittumatta ihmiseksi, täydellisenä
molemmissa luonnoissa.
8. veisu. Ir mossi
"Papit, veisuin ylistäkää Luojana ja Herrana Häntä, / jota enkelit ja kaikki sotavoimat pelkäävät. /
Nuorukaiset, ylistäkää, ja ihmiset, kiittäkää // ja suuresti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!"
Troparit
Jumalassa viisas Johannes, teeskentelemättömyydelläsi Sinä hävitit teeskentelyn välttäen sitä
tarpeettomana, ja nyt Sinä sävyisästi elettyäsi asut sävyisten asuinsijoilla.
Sinä osoitit meille kaikkien hyveitten äidiksi ja varjelijaksi jumalallisen nöyryyden, ja viisaana
rakentajana Sinä laskit meille jumalallisen nousun perustuksen.
Sinä olit selvästi osallinen Hengen armosta ja täytit kaikki jumalallisella valistuksella opettaen
meille totisesti harkitsevan arvostelukyvyn ja kasvattaen meitä sanoillasi.
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J umalansynnyttäjän tropari
Älkää eksykö, sokeat, en minä kuvaa jumaluutta, sillä se on näkymätön ja vailla muotoa, vaan
piirtäen lihan muodon kumarran sitä ja ylistän uskolla synnyttänyttä Neitsyttä.
9. veisu. Ir mossi
"Uskovaiset, ylistäkäämme Neitsyttä, / elämän lähdettä, / kultaista lampunjalkaa, / elävää
temppeliä, / puhdasta häämajaa ja taivasta // ja maata korkeampaa Jumalansynnyttäjää."
Troparit
Aineettomin mielin Sinä kohosit aineettomuuteen ja sait katsella syvyyttä. Saatuasi Pyhän Hengen
armon jatkuvan rukouksen kautta Sinun suotiin nähdä edeltä tulevaisuutta.
Poltettuasi rukouksen tulessa aineellisen mielen Sinä, pyhittäjä, Jumalassa viisas Johannes,
osoittauduit kokonaan tuleksi. Sen tähden Sinä vaivuit jumaliseen näkemiseen ja koit hyvän
muutoksen.
Kuoletettuasi himot kilvoituksessa Sinä, pyhittäjäisä, nousit himottomuuden täydellisyyteen.
Rukoile siis nyt Jumala koko maailman rauhan puolesta ja meidän pelastuksemme puolesta, kun me
Sinua kunnioitamme.
Saaden uskosta voimaa ja rakkauden siivittämänä Sinä, meidän isämme, nousit hyveitten portaita
vakaasti ja ylsit Kristuksen rakkauteen. Siinä on kaiken halattavan täyteys.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas, me kunnioitamme raskautesi ihmettä seinäkuvissakin. Me kunnioitamme sitä
tapahtumana ja arvostamme kuvana molemmin tavoin tunnustaen täynnä oikeaa uskoa.
Vuorosävelmän mukainen valovir relmä.
Palveluksen loppuosa järjestyksen mukaisesti, 1. hetki ja päätös.
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