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Typikon
I
1. Jos juhla osuu muulle päiväksi kuin sunnuntaiksi, tuhlaajapojan viikon torstaista laskiaisviikon
perjantaihin asti, palvelus veisataan Minean järjestyksen mukaisesti.
II
2. Jos muisto osuu muistelulauantaiksi, palvelus veisataan yhdessä pyhän Polykarpoksen
palveluksen kanssa perjantaina, ja muistelulauantain palvelus lauantaina.
III
3. Jos muisto osuu tuomiosunnuntaiksi tai laskiaissunnuntaiksi, vertaan pyhän Kharalampeksen
muiston kohdalla III, 2, 4, 5.
IV
4. Jos muisto osuu laskiaisviikon lauantaiksi, palvelus veisataan pyhän Kharalampeksen 10, 11
mukaisesti.
V
5. Jos muisto osuu 1. paastoviikon maanantaiksi, palvelus veisataan yhdessä laskiaissunnuntain
palveluksen kanssa niin kuin osoitetaan pyhän Kharalampeksen kohdassa III, 3, 4, 5.
VI
6. Jos muisto osuu 1. paastoviikon tiistaiksi, niin maanantaiaamuna laulamme
avuksihuutostikiiroina 3 triodionin stikiiraa ja 3 Edelläkävijän stikiiraa Iloitse, Sinä pyhitetty, valoa
kantava, Kunnia, Jumalallisten lahjojen aarre, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira. Oi Jeesus Kristus,
triodionin parimiat. Virrelmästikiiroina triodionin stikiira kahdesti ja marttyyrien stikiira kerran,
Kunnia, Maineikas Johannes, Sinun pääsi, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira, Herra, nyt Sinä lasket,
Pyhä Jumala, Iloitse, Jumalan Äiti Neitsyt ja päätös.
7. Tiistaiaamuna Jumala on Herra jälkeen Edelläkävijän tropari kahdesti ja Jumalansynnyttäjän
tropari. Psalmikatismat ja katismatroparit järjestyksessä, 4. säv:n 1. antifoni, prokimeni Siellä minä
uudistan Daavidin mahdin, sytytän voidellulleni lampun. jne. Kaikki, joissa henki on ja
evankeliumi, psalmi 50 (51) luetaan, Kunnia, Edelläkävijäsi rukouksien tähden, Nyt,
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, Armahda minua, Jumala ja stikiira Maineikas Johannes,
Sinun pääsi. Kanoni Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata ja Edelläkävijän kanoni jne.
Katabasioina Minä avaan nyt suuni. Me ylistämme Sinua lauselmineen. Eksapostilario ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina Sinun puhdas pääsi, oi maineikas (4), Kunnia,
Kiitosäänin me Sinun rikkoneet palvelijasi, Nyt, Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu. Suuri
ylistysveisu ja tropari. Hetket luetaan, niissä Edelläkävijän tropari ja kontakki. Yhdeksänteen
hetkeen veisataan autuudenlauseet tavan mukaisesti, niin kuin on osoitettu pyhän Kharalampeksen
kohdassa VIII 14.
8. Ehtoopalveluksessa alkupsalmin ja 18:nnen katisman jälkeen avuksihuutostikiiroina päivän
ensimmäinen virrelmästikiira kahdesti sekä marttyyristikiira, sitten 3 triodionin stikiiraa ja 4
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Edelläkävijän stikiiraa Tulkaa, uskovaiset, kunnioittakaamme tänään, Kunnia, Maineikas Johannes,
Sinun pääsi, Nyt, kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto evankeliumin kanssa, Oi Jeesus
Kristus ja parimiat. Olkoon rukoukseni edessäsi uhrisavuna, Edelläkävijän epistola ja evankeliumi,
Nyt taivasten voimat, ehtoollislauselma Hänet muistetaan ikuisesti, Minä tahdon aina ylistää Herraa
ja päätös.
VII
9. Jos juhla osuu keskiviikoksi, torstaiksi tai perjantaiksi samalla viikolla, noudata typikonia pyhän
Kharalampeksen kohtien IX ja XI 1119 mukaan.
VIII
10. Jos muisto osuu saman viikon lauantaiksi, niin perjantaina veisaamme avuksihuutostikiiroina
päivän ensimmäisen stikiiran Tulkaa, uskovaiset, tehkäämme valkeudessa kahdesti, Edelläkävijän
stikiirat neljänä ja 4 pyhän Theodoroksen stikiiraa, Kunnia, Vihollinen käyttäen aseenaan
hirmuvaltiasta, Nyt, vuorosävelmän mukainen ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto
suitsutusastian kera, Oi Jeesus Kristus ja triodionin parimiat. Olkoon rukoukseni edessäsi
uhrisavuna, Edelläkävijän epistola ja evankeliumi, Nyt taivasten voimat, ehtoollislauselma
Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä!, Minä tahdon aina ylistää Herraa ja päätös.
11. Lauantaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen Edelläkävijän tropari, pyhän
Theodoroksen tropari ja tropari Jumalansynnyttäjälle. Molempien pyhien katismatroparit
tropareineen Jumalansynnyttäjälle. 4. säv:n ensimmäinen antifoni. Prokimeni Siellä minä uudistan
Daavidin mahdin, sytytän voidellulleni lampun. Kaikki, joissa henki on, Edelläkävijän evankeliumi.
Luetaan psalmi 50(51). Kunnia, Edelläkävijäsi rukouksien tähden, Nyt, Jumalansynnyttäjän
rukouksien tähden, Armahda minua, Jumala ja stikiira Maineikas Johannes, Sinun pääsi. Triodionin
ensimmäinen kanoni ja Edelläkävijän kanoni. 3:nnen veisun jälkeen Edelläkävijän kontakki ja
minean ja triodionin katismatroparit tropareineen Jumalansynnyttäjälle. 6:nnen veisun jälkeen
triodionin kontakki ja iikossi sekä Edelläkävijän ja triodionin synaksariot. Katabasioina Minä avaan
nyt suuni. Me ylistämme Sinua lauselmineen. Edelläkävijän, pyhän Theodoroksen ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 3 Edelläkävijän stikiiraa ja 3 pyhän
Theodoroksen stikiiraa, Kunnia, Edelläkävijän stikiira, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiirat. Suuri
ylistysveisu, Edelläkävijän tropari. Krysostomoksen liturgia. Kontakki Kristittyjen varma suoja.
Triodionin epistola ja Edelläkävijän evankeliumi. Ehtoollislauselma Hänet muistetaan ikuisesti, ja
päätös.
IX
12. Jos muisto osuu paaston ensimmäiseksi sunnuntaiksi, noudata ohjetta pyhän Kharalampeksen
kohdassa XIII 2325.
X
13. Jos muisto osuu Suuren paaston toiseksi sunnuntaiksi, niin lauantaiiltana laulamme
avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 3 Edelläkävijän stikiiraa ja 3 pyhän Gregorioksen
stikiiraa, Kunnia, triodionin stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen ensimmäinen stikiira
Jumalansynnyttäjällä. Saatto, Oi Jeesus Kristus ja prokimeni. Virrelmästikiiroina
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Edelläkävijän stikiira Maineikas Johannes, Sinun pääsi, Nyt,
(6.säv.)
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Oi ennennäkemätöntä ihmettä, / kaikkia muinoin tapahtuneita suurempaa! / Kuka on tuntenut äitiä,
joka olisi miehettä synnyttänyt / ja joka olisi koko luomakunnan Valtiasta käsissänsä kantanut? /
Mutta Sinä, oi Puhtain, / joka olet Jumalan päätöksestä syntynyttä Lapsukaista sylissäsi kantanut /
ja jolla on Hänen edessänsä äidillinen uskallus, / älä lakkaa rukoilemasta Häntä meidän
puolestamme, / jotka Sinua kunnioitamme, / että Hän laupeudessaan armahtaisi meitä // ja pelastaisi
meidän sielumme.
Ylösnousemustropari, Edelläkävijän tropari, pyhä Gregorioksen tropari ja Jumalansynnyttäjän
tropari. Päätös.
14. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Katismatropareina vuorosävelmän mukaiset katismatroparit järjestyksessään,
kolmannen kunnian jälkeen Edelläkävijän katismatropari tropareineen Jumalansynnyttäjälle.
Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni,
Edelläkävijän kanoni ja pyhän Gregorioksen kanoni. 3:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki
iikosseineen, sekä triodionin, Edelläkävijän ja Jumalansynnyttäjän katismatroparit. 6:nnen veisun
jälkeen triodionin kontakki iikosseineen ja Edelläkävijän ja triodionin synaksariot. Katabasioina
Minä avaan nyt suuni ja triodionin mukaisesti evankeliumi. Me ylistämme Sinua lauselmineen.
Ylösnousemuseksapostilario, Edelläkävijän eksapostilario, pyhän Gregorioksen eksapostilario ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, 3 Edelläkävijän
stikiiraa ja 2 pyhän Gregorioksen stikiiraa, Kunnia, Tänä pidättäytymisen aikana, Nyt, Korkeasti
siunattu olet Sinä. Tänä päivänä.
15. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudentroparit 4 vuorosävelmän mukaista ja triodionin kanonin
6:nnesta veisusta 4. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, Edelläkävijän tropari, pyhän Gregorioksen
tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä. Edelläkävijän epistola ja
sunnuntain evankeliumi, ja edelleen pyhän Basileioksen liturgia. Ehtoollislauselma Ylistäkää
Herraa taivaista. Me näimme totisen valkeuden ja päätös.
XI
16. Jos muisto osuu Suuren paaston 3. sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa laulamme
avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 3 ristin stikiiraa ja 3 Edelläkävijän stikiiraa,
Kunnia, triodionin stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen ensimmäinen stikiira
Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus ja prokimeni. Virrelmästikiiroina
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Edelläkävijän stikiira Jumalallisten lahjojen aarre, Nyt, Ristin
stikiira Herra, Sinä autoit sävyisää Daavidia. Ylösnousemustropari, Edelläkävijän tropari ja Pelasta,
Herra, Sinun kansasi. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Vuorosävelmän mukaiset katismatroparit, joissa Jumalansynnyttäjän
tropareihin liitetään Edelläkävijän katismatropari. Kolmannen kunnian jälkeen Edelläkävijän
katismatropari ja Muinoin paratiisissa minut riisui alastomaksi. Triodionin kanoni ja Edelläkävijän
kanoni. 3:nnen veisun jälkeen Edelläkävijän kontakki iikosseineen sekä Edelläkävijän ja triodionin
katismatroparit. 6:nnen veisun jälkeen ristin kontakki ja iikossi. Katabasioina Muinoin jumalallinen
Mooses. Ylösnousemuseksapostilario, triodionin eksapostilario, Edelläkävijän eksapostilario ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 3 ristin stikiiraa ja 3
Edelläkävijän stikiiraa, Kunnia, triodionin stikiira, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri
ylistysveisu, jota seuraa ristin saatto. Liturgiassa saaton jälkeen ylösnousemustropari, ristin tropari,
Edelläkävijän tropari, temppelin pyhän tropari jne. Edelläkävijän epistola ja sunnuntain
evankeliumi. Ehtoollislauselma Herra, käännä meihin kasvojesi valo. jne.
17. Jos muisto osuu 2:sen, 3:nnen tai 4:nnen viikon maanantaiksi, palvelus toimitetaan niin kuin on
osoitettu pyhän Kharalampeksen kohdassa XIV 26, 27. Kaikissa muissakin tapauksissa noudata
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pyhän Kharalampeksen päivän ohjeita.
Huomattakoon, että tämä juhla voi triodionin aikana osua tuhlaajapojan viikon torstaista Suuren
paaston neljännen viikon tiistaihin.

Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 5.säv.
Iloitse, Sinä pyhitetty, / valoa kantava ja enkelten kunnioittama pää, / jonka miekka kerran katkaisi /
ja joka nuhteillaan katkaisit siveettömän häpeällisyyden, / Sinä ihmeitten vettä uskovaisille
kumpuava lähde, / Sinä Vapahtajan pelastavan tulemisen julistaja, / joka sait kerran nähdä Häneen
asettuneen Hengen lennon, / Sinä vanhan ja uuden armon välimies. // Rukoile, että Kristus antaisi
meidän sieluillemme suuren armon.
Maan kätköistä paljastuu muinoin kätketty Edelläkävijän pää / ja siitä kumpuaa ihmeitten vettä, /
sillä se pesi vedessä Pään, joka kattaa korkeudet vedellä / ja vuodattaa ihmisille jumalallista
synninpäästöä. / Ylistäkäämme sitä totuuden mukaisesti autuaaksi / ja viettäkäämme riemuiten sen
löytymisen juhlaa, / sillä se rukoilee, // että Kristus antaisi meidän sieluillemme suuren armon.
Meille on auringon tavoin koittanut pää, / joka saarnasi lihassa ilmestyneestä Jumalan Karitsasta / ja
osoitti kaikille jumalallisin lupauksin katumuksen pelastavaiset tiet. / Se nuhteli Herodeksen
rikollisuutta / ja tuli sen tähden ruumiista katkaistuksi / ja pitkäksi aikaa kätketyksi, / ja se huutaa:
Tehkää parannus ja liittykää katuvin sieluin Herraan, // joka antaa maailmalle suuren armon.
Kunnia... 6.säv.
Jumalallisten lahjojen aarre, / Sinun Jumalan varjelema pääsi, oi Edelläkävijä, / on noussut maan
kätköistä. / Kun me uskolla sitä lähestymme ja kumarramme, / me saamme rikkaudeksemme Sinun
kauttasi, / Kristuksen kunniakas Kastaja, // suuria ihmeitä ja rikkomusten päästön.
Nyt...
J umalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.
Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, / joka olet ahdistettujen päästäjä ja sairasten vapauttaja, / pelasta
kaupunkisi ja kansasi, / Sinä sodassa olevien rauha, / myrskyssä olevien tyyneys, // uskovaisten
ainoa suojelija!
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 6.säv.
Nähdessään meidän elämämme puulta riippumassa / viaton Jumalansynnyttäjä valitti äitinä ja huusi:
/ Poikani ja Jumalani, // pelasta ne, jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi!
Triodionin parimiat.
Virrelmästikiiroina päivän stikiira kahdesti ja marttyyristikiira. Sitten
Kunnia... 2.säv.
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Maineikas Johannes, / Sinun pääsi, jumalallisten käsitteiden kunnianarvoisa astia, / joka selvästi
näki edeltä sanomattoman olemuksen salaisuuden, / on tänään noussut maan kammioista ikään kuin
äidin helmoista / ja täyttänyt hyvällä tuoksulla koko maailman. / Se vuodattaa pyhityksen
mirhavoidetta, / saarnaa hengellisesti katumuksen tietä // ja rukoilee kaikkien Vapahtajaa meidän
sielujemme puolesta.
Nyt...
J umalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.
Iloitse, puhdas Jumalansynnyttäjä, / Sinä meidän toivomme! / Iloitse, Sinä joka sait kuulla enkeliltä:
Iloitse! / Iloitse, Sinä joka synnytit Isän heijastuksen! / Iloitse, siunattu, puhdas, pyhä Neitsyt, / Sinä
ainoa veisuin ylistetty! // Koko luomakunta ylistää Sinua, Valkeuden Äitiä.
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 2.säv.
Oi puhdas, / kun näit kohdussasi viljelemättä kantamasi kypsän rypäleen puulla riippumassa, / Sinä
valitit ja huusit: / Lapseni, vuodata rypälemehua, / että himojen kaikkinainen juopumus loppuisi, /
oi Hyväntekijä, // joka osoitat laupeutesi minun, Synnyttäjäsi, kautta!
Tropari, 4.säv.
Maasta noustessaan / Edelläkävijän pää levittää katoamattomuuden parantavia säteitä uskovaisille. /
Ylhäältä se tuo kokoon enkelijoukon / ja kutsuu alhaalta yhteen ihmissuvun // ylistämään yhteen
ääneen Kristus Jumalaa.

Aamupalveluksessa
Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv.
Oi profeetta ja Edelläkävijä, / Kristus on paljastanut meille jumalallisena aarteena maahan kätketyn
pääsi. / Kokoontuneina juhlimaan sen löytymistä / me kaikki ylistämme jumalallisin veisuin
Vapahtajaa, // joka Sinun rukoustesi kautta pelastaa meidät turmeluksesta.
Kunnia... nyt...
J umalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv.
Kristus, meidän Jumalamme, / kiiruhda pian apuun meille, / ennenkuin 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 aikaansaada oikeauskoisten
usko, / Jumalansynnyttäjän rukousten tähden, // oi ainoa ihmisiä rakastava.
Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv.
Oi Kristuksen autuas Kastaja, / ihmeellisesti, niin kuin kulta metalleista, / maan syvyyksistä noussut
pyhitetty pääsi rikastutti kaikki, / jotka kiiruhtavat viettämään sen löytymisen juhlaa / ja veisuin
ylistämään Vapahtajaa ja Luojaa, / joka antaa heille Sinun kauttasi // rikkomusten päästön ja suuren
armon.
6

Kunnia... nyt...
J umalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv.
Me, Sinun palvelijasi, / emme koskaan lakkaa kiitollisina veisuin ylistämästä sydämemme pohjasta
armoasi, Jumalansynnyttäjä Valtiatar, / vaan huudamme ja lausumme: / Pyhä Neitsyt, kiiruhda ja
pelasta meidät näkymättömistä vihollisista, // hädästä ja kaikesta uhasta sillä Sinä olet meidän
puolustuksemme.
Polyeleon jälkeen katismatropari, 4.säv.
Oi Edelläkävijä, / himon hullaannuttama kurja Herodes / katkaisi lakia rikottuaan hirveästi miekalla
Sinun kalliin pääsi, // jota me rakkaudella tervehdimme.
Kunnia... nyt...
J umalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv.
Mooses näki Sinut, oi viaton, / tulisena pensaana, / sillä Sinä kannoit sielut valistavaa Tulta, / mutta
et palanut, // vaan täytyit armon virvoituksella.
4:nnen säv:n 1. antifoni.
Monet himot minua hamasta minun nuoruudestani ahdistavat, mutta Sinä itse puolestani seiso ja
pelasta minut, Vapahtajani.
Te, jotka Siionia vihaatte, teidät Herra saattaa häpeään. Niin kuin ruoho tulessa, niin tekin
kuihdutte.
Kunnia...
Pyhä Henki tekee eläväksi jokaisen sielun ja puhtaudella hänet korottaa ja Kolminaisuus hänet
kirkastaa pyhällä salaisuudella.
Nyt...
Pyhästä Hengestä kumpuavat armon virrat, jotka kasteellaan tekevät koko luomakunnan elämää
tuottavaksi.
Prokimeni, 4.säv.
Siellä minä uudistan Daavidin mahdin, / sytytän voidellulleni lampun.
Liitelauselma:
Herra, muista Daavidia, muista, mitä hän sai kärsiä.
Kaikki, joissa henki on. Evankeliumi
Sitten psalmi 50 (51).
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Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. / Edelläkävijäsi rukouksien tähden, /
Armollinen, puhdista meidät // monista synneistämme.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. / Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, / Armollinen, puhdista
meidät // monista synneistämme.
Armahda minua, Jumala, / Sinun suuresta armostasi, / pyyhi pois minun syntini // Sinun suuresta
laupeudestasi.
Stikiira, 2.säv.
Maineikas Johannes, / Sinun pääsi, jumalallisten käsitteiden kunnianarvoisa astia, / joka selvästi
näki edeltä sanomattoman olemuksen salaisuuden, / on tänään noussut maan kammioista / ikään
kuin äidin helmoista / ja täyttänyt hyvällä tuoksulla koko maailman. / Se vuodattaa pyhityksen
mirhavoidetta, / saarnaa hengellisesti katumuksen tietä / ja rukoilee kaikkien Vapahtajaa meidän
sielujemme puolesta.
Sitten Edelläkävijän kanoni (tropareita irmossit mukaan lukien 6) ja päivän triodionit, niin kuin
aina.
Edelläkävijän kanoni.
1. veisu. 6.säv. Irmossi
Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki / niin kuin mannerta / ja nähtyään takaa ajavan faraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.
Troparit
Tulkaa, uskovaiset, ylistäkäämme hengellisin veisuin kaikki voimallisen Hengen vahvistamin
ylistävin kielin ja puhtain huulin Sanan Edelläkävijän ääntä.
Kristuksen kirkko elää tyynessä rauhassa täyttyessään niistä, jotka vuosittain veisaavat Sinulle, oi
Edelläkävijä.
Kaikki uskovaiset, kunnioittakaamme yhdessä arvon mukaisesti veisuin Jumalan meille
katoamattomaksi aarteeksi antamaa Edelläkävijän jumalallista päätä.
Jumalansynnyttäjälle
Kun Sinä, puhdas, synnytit siemenettömästä kohdustasi ymmärryksen ylittäen lihaksi tulleen oman
Luojasi Hänen tahtonsa mukaisesti, Sinä osoittauduit totisesti luotujen Valtiattareksi.
3. veisu. Irmossi
Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
Troparit
Hedelmätön kohtu kantoi jumalallisena vesanaan Sinut, pakanoitten seurakunnan kunniakkaan
sulhaspojan, joka kihlasit sen Yljälle, totiselle Jumalalle Kristukselle.
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Edelläkävijä Johannes, kurja avionrikkojavaimo ei voinut miekallakaan vaientaa Jumalasta
julistavaa ääntäsi, sillä Sinä tuot maan altakin meille jumalallisen pääsi.
Sinua rakastava kaupunki viettää kirkasta riemujuhlaa löydettyään Sinun pääsi, oi Edelläkävijä,
salaiseksi aarteeksi ja parannusten ehtymättömäksi lähteeksi.
Jumalansynnyttäjälle
Oi Puhdas, jumalallisen synnytyksesi ihme ylittää koko luonnon järjestyksen, sillä yliluonnollisesti
sikisi kohdussasi Jumala, ja synnytettyäsikin Sinä pysyit ainaisena neitseenä.
Katismatropari, 8.säv.
Sanan ääntä, Edelläkävijän päätä säilytettiin vesiastiaan kätkettynä / ikään kuin aarretta kammiossa.
/ Vehnän tavoin maahan upotettuna se kantoi hedelmänään jumalallisen elämän. /
Kunnioittakaamme kaikki sen löytymistä ja ylistäkäämme Kristusta, // joka suo sen vuodattaa
parannusten armoa.
Kunnia... 8.säv.
Kastajan pää oli kätketty ikään kuin helmi vesiastiassa maan alle, / ja koittaessaan ihanan aamun
lailla se jumalallisen lyhdyn tavoin säteilee / kirkkaasti ihmeitten valkeutta koko maailmalle. / Se on
Auringon Edelläkävijä, / joka taaskin julistaa meille illatonta valkeutta // ja huutaa: Katso, Jumalan
Karitsa!
Nyt...
J umalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv.
Saatuaan tietoonsa salaisen käskyn / ruumiiton tuli kiireesti Joosefin majalle ja lausui aviota
tuntemattomalle: / Hän, joka laskeutuessaan taivuttaa taivaat, asettuu kokonaan Sinuun, / ja
nähdessäni Hänet palvelijan muodon ottaneena Sinun kohdussasi, / minä hämmästyn ja huudan
Sinulle: // Iloitse, Morsian, aviota tuntematon!
4. veisu. Irmossi
Kristus on minun voimani, / Jumalani ja Herrani! /  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.
Troparit
Sinä, autuas Edelläkävijä, tulit selvästi vanhan Liiton sinetiksi ja profeettain päätökseksi ja
osoittauduit uuden puhtaaksi sulhaspojaksi.
Sinä, Edelläkävijä, annoit karvakankaitten peittää kallista ja maineikasta päätäsi iloiten ikään kuin
kuninkaallisessa purppurassa.
Viisas Edelläkävijä, rukoile jumalallisen Hengen pysyvää kirkkautta kaupungille, joka Sinua
kunnioittaa, että se saisi iloita enkelten kanssa muistojuhlanasi.
Jumalansynnyttäjälle
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Puusta maistaminen osoitti minut kuolleeksi, mutta, oi kaikessa puhdas, Sinusta koittanut
elämänpuu nosti minut ylös ja teki minut nautinnon paratiisin perilliseksi.
5. veisu. Irmossi
Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: / Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän
sieluissamme, / jotka aamusta varhain tykösi riennämme, / jotta tulisimme tuntemaan Sinut, /
Jumalan Sanan, // syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.
Troparit
Sinä, Kastaja, et ollut vihollisten kiusausten huojuttama ruoko, ja vaan jumalallisen kansan
järkkymätön linna, sillä Sinä ilmestyit Eliaan voimassa ja hengessä.
Se joka hylkää Sinun kastamasi Kristuksen jumaluuden ja väheksyy Hänen kunniaansa eikä ota
vastaan jumalallista armoasi, tulee oikeudenmukaisesti karkotetuksi jumalallisilta pihoilta.
Sinä, autuas Edelläkävijä, aukaisit ehtymättömän lähteen portin meille, jotka rakkaudella ylistämme
Sinua veisuin, ja sieltä kumpuaa meille jumalallisen armon vettä ja kaikkia ilahduttava parannusten
virta.
Jumalansynnyttäjälle
Sinusta, jonka mitä ihanin sielu oli täynnä hengellistä kauneutta, tuli Jumalan Morsian, oi
kunniallinen. Sinä pysyit neitseyteen sinetöitynä ja kirkastit maailman puhtautesi loistolla.
6. veisu. Irmossi
Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: / Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.
Troparit
Kristus, totuus, kutsui Sinua, elämän Kastaja ja Edelläkävijä, profeetaksi ja profeettaa enemmäksi,
sillä Sinä sait nähdä Hänet, josta profeetat ja laki olivat edeltä ilmoittaneet.
Oi Kastaja, Profeetta ja Edelläkävijä, Sinun autuaan pääsi, ihmeitten lähteen ja armon aarteen, ei
sopinut olla salassa, vaan esille tulleena se vuodattaa armon vesiä.
Kristusta rakastavalla ja kuululla kaupungillasi on autuaana kerskauksenaan, kirkkaana
koristuksenaan ja pelastavana suojelijanaan puhdas ja jumalallinen pääsi, oi Edelläkävijä.
Jumalansynnyttäjälle
Profeettain joukossa suuri Mooses vertasi Sinua arkkiin ja pöytään, lampunjalkaan ja astiaan
tarkoittaen Korkeimman lihaksi tulemista Sinusta, oi NeitsytÄiti.
Kontakki, 2.säv.
Jumalan profeetta ja armon edelläkävijä, / me, löydettyämme maasta Sinun pääsi ikään kuin jonkun
pyhän ruusun, / saamme aina parannuksia; // ja niin Sinä aina saarnaat maailmassa
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synninkatumusta.
Iikossi
Herran antaman todistuksen mukaisesti Sinä, Johannes, / olit ylhäisempi kaikkia ihmisiä. / Sen
tähden minä pelkään esittää Sinulle ylistystä ja kiitosta, / mutta rakkauden pakottamana rohkenen
laulamaan. / Oi maineikas ja autuas, / älä kiellä minulta apuasi, / että kykenisin seppelöimään pyhän
pääsi, // sillä Sinä saarnaat maailmassa synninkatumusta.

Synaksario
Saman kuun 24:ntenä päivänä muistelemme pyhän Profeetan, Edelläkävijän ja Kastajan
J ohanneksen pään löytämistä.
Säkeitä
Edelläkävijä tuo maasta esille puhtaansa päänsä, joka taaskin kehottaa kantamaan ansiokasta
hedelmää.
Sinä, joka kerran kastoit joukkoja lähteitten vedellä, kasta maasta ilmestyttyäsi ihmeitten vedellä.
Kahdentenakymmenentenä neljäntenä Edelläkävijä pää tuli esille.
Edelläkävijäsi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen

7. veisu. Irmossi
Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.
Troparit
Neitseen vesa sanoi Sinun olevan yläpuolella kaikkien naisista syntyneitten, sillä Sinä vaelsit Hänen
edessänsä maan päällä lihattoman tavoin ja enkelten vertaisena huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän
isäimme Jumala.
Hedelmättömästä kohdusta käsin Sinä, Edelläkävijä, tunsit Hänet, joka oli asettunut Neitseen
kohtuun, ja käyttäen äitisi ääntä huusit hänelle hypähdellen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme
Jumala.
Autuas on totisesti kaupunkien joukossa tämä, joka on nyt saanut suojeluksekseen Sinut, autuas
Kristuksen Edelläkävijä. Sen tähden se huutaakin juhlaa viettäen: Kiitetty olet Sinä, meidän
isäimme Jumala.
Jumalansynnyttäjälle
Sinun kauttasi, oi puhtain, neitseellinen Äiti, säteili koko maanpiirille kirkas Valkeus, sillä Sinä
synnytit Luojasi, kaikkien Jumalan. Rukoile Häntä, että Hän lähettäisi meille uskovaisille suuren
armon.
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8. veisu. Irmossi
Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina.
Troparit
Edelläkävijän ääni lähetettiin huutavan äänenä autioihin sydämiin herättämään niissä hurskasta
rakkautta Jumalan Poikaan, totiseen Jumalaan, jota me yli kaiken ylistämme kaikkina aikoina.
Nytkin Edelläkävijä huutaa: Valmistakaa Herran polku pyhyydellä, sillä tullessaan Isän ja Hengen
kanssa Hän asettuu meidän sydämiimme asumaan kaikkina aikoina.
Johannes Edelläkävijä tuli jumalankantajaksi kuuloltaan kuullessaan Isän äänen, näöltään
nähdessään jumalallisen Hengen ja koko olemukseltaan pannessaan kätensä Sinun päällesi, oi
Kristus.
Jumalansynnyttäjälle
Kultainen lampunjalka ennalta kuvasi Sinua, joka sanoin kuvaamattomasti otit vastaan
lähestymättömän Valkeuden, joka valistaa tulemisellaan koko maailman. Sen tähden me Sinua
veisuin kunnioitamme kaikkina aikoina.
9. veisu. Irmossi
Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. /
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme.
Troparit
Selvästi Sinä, Edelläkävijä, tulit kymmenen käskyn voimalliseksi vartijaksi ja siksi saitkin
Kristukselta kymmenen armolahjan kunnian. Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi tietäen
Sinut Sanan salaisuuden palvelijaksi ja ystäväksi.
Sinä olit Kristuksen profeetta ja apostoli, jumalallisen lihaksi tulemisen sanansaattaja ja
Edelläkävijä, Kastaja, pappi ja uskollinen todistaja, tuonelassa olevien sanantuoja, neitseellisesti
elävien esikuva ja erämaan kasvatti.
Sielun epäusko joutui häpeään, kun papin kuoleutunut käsi kasvoi elävöityi uudestaan ihmeen ja
uskon kautta, sillä kun Sinun pääsi, oi autuas, tuli esille, uudistui vammautunut käsi.
Jumalansynnyttäjälle
Rientäkäämme Edelläkävijän maineikkaaseen temppeliin ammentaaksemme parannuksia
vaivoihimme, sillä siellä jakavat Kastaja Johanneksen kanssa parannuksia enkelikuorot,
vanhurskasten henget ja kaikkien Valtiatar.
Eksapostilario, 2.säv.
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Edelläkävijä Johannes, Vapahtajan Kastaja, / Sinä aineettoman valkeuden lamppu, / kirkkaana on
Sinun kallis pääsi noussut maan syvistä helmoista. / Viettäessämme rakkaudella sen löytymistä me
rukoilemme, / että pääsisimme Sinun esirukoustesi avulla hirveyksistä // ja saisimme viettää
menestyksellisesti pidättyväisyyden ajan.
J umalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv.
Uskovaisten Jumalassa viisas juhlajoukko / saa sielullista hyötyä palvellessaan ja veisuin
ylistäessään Sinua, puhdas, totisena Jumalansynnyttäjänä. / Suo, että me voisimme Sinun
esirukoustesi avulla / käydä jumalallisesti loppuun paaston kaksinkertaisen kilparadan / ja saimme
kumartaa Poikasi ja Jumalasi kallista ristiä // ja pelastavaisia kärsimyksiä.
Kiitosstikiirat, 4.säv.
Sinun puhdas pääsi, oi maineikas, / on aukaissut meille pidättyväisyyden portit / ja tarjoaa kaikille
jumalallisten armolahjojen suloisen nautinnon. / Niistä osallisina me uskoen teemme paaston
ankaruuden suloiseksi, / ylistämme Sinua ja huudamme Kristus Jumalalle: / Kaikkivoimallinen
Jeesus, // meidän sielujemme Vapahtaja! (Kahdesti)
Edelläkävijän tänään salaiselle ja jumalallisella pöydälle pantu pää / vuodattaa veden tavoin
iankaikkista mirhaa, / levittää hengellistä tuoksua, / karkottaa ahdistusten ikävän ja täyttää riemulla
kaikki, / jotka huutavat rakkaudella: / Kaikkivoimallinen Jeesus, // meidän sielujemme Vapahtaja!
Sinun pääsi katkoi terävän miekan tavoin / rikollisten vihollisten päät / ja vuodatti jumalallisten
armolahjojen vettä kaikille oikeudenmukaisille. / Sen tähden me uskoen ylistämme Sinua, Johannes,
/ Luojan ystävänä ja Edelläkävijänä / ja huudamme Hänelle jatkuvasti: // Kaikkivoimallinen Jeesus,
meidän sielujemme Vapahtaja!
Kunnia... 6.säv.
Kiitosäänin me Sinun rikkoneet palvelijasi / uskoen otamme tänään vastaan Sinun Kastajasi
kunnianarvoisan pään, / oi ihmisiä rakastava Herra, / ja anomme, että me sen esirukousten kautta
saisimme Sinulta // tuomiopäivänä laupeuden ja suuren armon.
Kunnia...
J umalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.
Oi hyvyyttä rakastava Jumala ja Vapahtaja, / pelasta palvelijasi kaikista hirveistä vaaroista /
Edelläkävijän, kaikkien pyhien // ja Äitisi esirukousten kautta.
Virrelmästikiiroina päivän stikiira kahdesti ja marttyyristikiira. Sitten:
Kunnia... 6. säv.
Herra, Sinun Edelläkävijäsi kallis pää, / joka kerran nuhteli Herodeksen laitonta vihaa tarjottimella /
ja saarnasi katumusta kaikille uskovaisille, / on noussut maan kammioista / ja on tarjolla
uskovaisille, jotka lähestyvät sitä, / koskevat pelvolla ja kumartavat sielun rakkaudella. / Se jakaa
rikkomusten päästöä / ja antaa sen, mitä me pelastukseksemme anomme, // sekä suuren armon.
Nyt...
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J umalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.
Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, / joka olet kantanut meille elämän hedelmän. / Me
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, / kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän
puolestamme, // että Herra armahtaisi sielujamme.
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein... ja kolme suurta kumarrusta.
Liitämme mukaan myös 1. ja muut hetket, lukien niissä Edelläkävijän troparin ja kontakin.
Juhlan osuessa paastopäiväksi, laulamme avuksihuutostikiiroina päivän stikiiran kahdesti,
marttyyristikiiran, triodionin stikiiran ja nämä 3 Edelläkävijän stikiiraa:
2.säv.
Tulkaa, uskovaiset, / kunnioittakaamme tänään miekan katkaisemaa Kastajan kallista päätä, /
ottakaamme se löytöpäivänään vastaan veisuin ja rakkaudella, / sillä se vuodattaa meille
parannusten armoa. / Houraileva Herodes katkaisi sen kerran // liityttyään irstaasti Herodiakseen.
(kahdesti)
Niin kuin kulta metalleista / Edelläkävijän pää säteilee astiastaan maassa / ja lausuu selvästi
moitteita Herodeksen aviorikokselle ja murhalle, / mutta valistaa kirkkaudella meidän mielemme. /
Tervehtikäämme sitä uskolla ja kunnioittakaamme tänään veisuin, // sillä se rukoilee Jumalaa
meidän puolestamme.
Muinoin astiassa jumalallisen aarteen tavoin maahan kätketty Kastajan pää / paljastuu tänään maan
äärille / vuodattaen rikkautena parannusten vettä, / parantaen sairauksia ja valistaen sielut. /
Nauttikaamme siis hyvän mielen armosta // ja ylistäkäämme sitä hartaasti veisuin.
Kunnia... 2.säv.
Maineikas Johannes, / Sinun pääsi, / jumalallisten käsitteiden kunnianarvoisa astia, / joka selvästi
näki edeltä sanomattoman olemuksen salaisuuden, / on tänään noussut maan kammioista ikään kuin
äidin helmoista / ja täyttänyt hyvällä tuoksulla koko maailman. / Se vuodattaa pyhityksen
mirhavoidetta, / saarnaa hengellisesti katumuksen tietä // ja rukoilee kaikkien Vapahtajaa meidän
sielujemme puolesta.
Nyt...
J umalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.
Minä olen nyt moninaisten kiusausten pelon ja hädän myrskyssä, / peittyneenä epätoivon syvyyteen.
/ Rikkomusteni myrsky heittelee minua hirveästi. / Kiiruhda ja pelasta minut aalloista, / Sinä
uskovaisten ainoa tyven, // ja johdata minut jumalallisen perinnön ylhäiseen satamaan.
Tai kär simysstikiira J umalansynnyttäjälle, 2.säv.
Sinä, oi puhdas, kärsit monia tuskia, / kun Poikasi ja Jumalasi ristiinnaulittiin, / Sinä huokasit
kyynelehtien ja valitit: / Voi! Suloinen lapseni, / kuinka kärsit epäoikeudenmukaisesti, / kun haluat
lunastaa Aadamista syntyneet? / Sen tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, / me uskolla pyydämme Sinua: //
Tee Hänet meille armolliseksi!
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Saatto evankeliumin kanssa, Oi Jeesus Kristus, päivän prokimeni ja parimiat, Olkoon rukoukseni
edessäsi uhrisavuna, sitten heti epistolan prokimeni, Halleluja ja evankeliumi, ja niin edelleen
Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia.
Pöytään käytyämme nautimme öljyä ja viiniä, paitsi ensimmäisen paastoviikon aikana.
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