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Edelläkävijän kunniallisen pään 
kolmannen löytämisen muisto 
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Typikon 

I 
1. Jos muisto osuu keskijuhlan päätöspäiväksi, niin ehtoopalveluksessa laulamme 3 juhlan stikiiraa
ja 3 Edelläkävijän stikiira, Kunnia, Edelläkävijän stikiira, Nyt, juhlan stikiira. Juhlan
virrelmästikiirat, Kunnia, Edelläkävijän stikiira, Nyt, juhlan stikiira. Juhlan tropari, Edelläkävijän
tropari, uudelleen juhlan tropari, ja päätös.

2. Aamupalveluksessa troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Edelläkävijän ja juhlan
katismatroparit. Aamupalveluksen evankeliumina Edelläkävijän evankeliumi minean järjestyksessä.
Juhlan kanoni ja Edelläkävijän kanoni, Edelläkävijän kontakki ja iikossi ja synaksario. Juhlan
katabasiat ja juhlan ja Edelläkävijän 9. veisu. Juhlan eksapostilario, Edelläkävijän eksapostilario ja
uudelleen juhlan eksapostilario. Kiitosstikiiroina 3 juhlan stikiiraa ja 3 Edelläkävijän stikiiraa,
Kunnia, Edelläkävijän stikiira, Nyt, juhlan stikiira. Suuri ylistysveisu ja juhlan tropari. Liturgiassa
pääsiäisen antifonit ja saattolauselma. Saaton jälkeen juhlan tropari, Edelläkävijän tropari,
temppelin pyhän tropari ja juhlan kontakki. Edelläkävijän epistola ja evankeliumi. "Totisesti on
otollista" sijaan "Outoa on äidille neitsyys", juhlan ehtoollislauselma, "Kristus nousi kuolleista", ja
päätös.

II 
3. Jos muisto osuu sokeana syntyneen sunnuntaiksi, niin palvelus veisataan, kuten on osoitettu
pyhän Konstantinoksen päivänä 7, mutta ehtoopalveluksessa doksastikon "Tietä kulkiessasi Sinä
Herra", ja kiitosstikiiroissa "Kristus, kuka kertoisi vallastasi".

III 
4. Jos muisto osuu pääsiäisen päätösjuhlan keskiviikoksi, niin palvelus toimitetaan Teologin juhlan
10–12 mukaan.

5. Jos muisto osuu taivaaseen nousemisen torstaiksi, niin Edelläkävijän palvelus siirretään ja
lauletaan seuraavana päivänä juhlan jälkijuhlan veisujen kanssa, niin kuin mineassa on osoitettu.

V 
6. Jos muisto osuu kaikkien pyhien sunnuntaiksi, niin kuin on osoitettu pyhän Konstantinoksen 11–
13.

7. Jos muisto osuu vainajien lauantaiksi, palvelus lauletaan jo perjantaina, taivaaseen nousemisen
päätösjuhlan yhteydessä (niin kuin on osoitettu pyhän Konstantinoksen 14–16).

VII 
8. Jos muisto osuu helluntaisunnuntaiksi, Edelläkävijän palvelus siirretään ja lauletaan Pyhän
Hengen maanantaina näin: Helluntaisunnuntaina, polvirukousehtoopalveluksessa, lauletaan
avuksihuutostikiiroina 3 juhlan stikiiraa "Ihmeellisiä asioita näkivät tänään" ja 3 Edelläkävijän
stikiiraa, Kunnia, Nyt, juhlan stikiira, sitten polvirukoukset ja juhlan virrelmästikiirat ja
doksastikon. Juhlan tropari, Edelläkävijän tropari, uudelleen juhlan tropari, ja päätös.

9. Maanantaiaamuna "Jumala on Herra" jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Pyhän ja
juhlan katismatroparit, 4.säv:n 1. antifoni, prokimeni "Siellä minä uudistan Daavidin mahdin",
"Kaikki, joissa henki on" ja Edelläkävijän aamupalveluksen evankeliumi. Psalmi 50(51) luetaan,
Kunnia, "Edelläkävijän rukouksien tähden", Nyt, "Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden",
liitelauselma "Armahda minua, Jumala" ja stikiira "Maineikas Johannes, Sinun pääsi" (ks minean
virrelmästikiiroista). Juhlan ja Edelläkävijän kanonit, kolmannen veisun jälkeen katismatropari
"Kun kaikkein pyhin Henki", kuudennen veisun jälkeen juhlan kontakki ja iikossi, synaksario ja
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juhlan synaksario. Katabasiat "Jumalallisen pilven peittämä" ja juhlan 9. veisu. Juhlan 
eksapostilario, Edelläkävijän eksapostilario ja juhlan toinen eksapostilario. Kiitosstikiiroina 3 juhlan 
stikiiraa ja 3 Edelläkävijän stikiiraa, Kunnia, Nyt, juhlan stikiira. Suuri ylistysveisu ja juhlan 
tropari. Liturgiassa Edelläkävijän epistola ja juhlan evankeliumi. Juhlan ehtoollislauselma. 

VIII 
10. Jos muisto osuu edellä mainittujen juhlien, taivaaseen nousemisen ja helluntai, välipäiville,
palvelus lauletaan minean järjestyksen mukaisesti asianmukaisten jälkijuhlan veisujen keralla.

IX 
11. Jos muisto osuu kaikkien pyhien sunnuntaiksi, palvelus veisataan niin kuin on osoitettu pyhän
Konstantinoksen 25–27.

12. Jos muisto osuu sunnuntaiksi pentekostarionin ulkopuolella, niin lauantaiiltana
avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 Edelläkävijän stikiiraa, Kunnia, Edelläkävijän
stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, "Oi Jeesus Kristus"
ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Edelläkävijän stikiira, Nyt, "Oi
ennennäkemätöntä ihmettä". Ylösnousemustropari, Edelläkävijän tropari, Jumalansynnyttäjän
tropari, ja päätös.

13. Sunnuntaina aamupalveluksessa "Jumala on Herra" jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Katismatropareina Edelläkävijän katismatroparit Jumalansynnyttäjän
tropareineen. "Kiitetty olet Sinä, Herra", vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni.
Ylösnousemuskanoni ja Edelläkävijän kanoni. Kolmannen veisun jälkeen Edelläkävijän kontakki ja
iikossi sekä katismatropari ja Jumalansynnyttäjän katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen
ylösnousemus kontakki ja iikossi, päivän pyhien synaksario, katabasiat "Minä avaan nyt suuni".
"Me ylistämme Sinua" lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario, Edelläkävijän eksapostilario ja
Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 Edelläkävijän
stikiiraa, Kunnia, evankeliumistikiira, Nyt, "Korkeasti siunattu". Suuri ylistysveisu ja "Tänä päivänä
on maailmalle pelastus tullut".

14. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista ja 4 troparia
Edelläkävijän kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, Edelläkävijän
tropari, temppelin pyhän tropari, ja kontakki "Kristittyjen varma puolustaja". Edelläkävijän epistola
ja sunnuntain evankeliumi. "Totisesti on kohtuullista", ehtoollislauselma "Ylistäkää Herraa", "Me
näimme totisen", ja päätös.

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Edelläkävijän stikiirat, 8.säv. 

Autuas Johannes Edelläkävijä, | Sinun pääsi on noussut aurinkoa kirkkaammin säteillen maasta ja 
kirkastanut uskovaiset. | Kun se on meillä jumalallisena aarteena, | me saamme ammentaa runsasta  
armoa sielujemme, ruumiittemme ja ajatustemme pyhitykseksi || ja viettää juhlaa ylistäen Sinua 
autuaaksi. 

Autuas Edelläkävijä, | Sinun pyhitetty pääsi, joka vuodattaa iankaikkista armoa, | antoi 
tietämättömälle mutta Jumalassa viisaalle papille sanoman | kiiruhtaa uskossa ja armossa sitä
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löytämään | pyhitykseksi hänelle, Jumalassa viisaalle kansalle ja hallitsijalle, || joka hartaasti tukee  
oikeata uskoa. 

Oi kunniakas, me vietämme puhtaan pääsi kolmatta löytymistä. | Kolminaisuus seppelöi sen 
jumalallisen kiihkon tähden mestattuna, | ja sen löytyessä enkelijoukot, marttyyrit, jumalalliset 
apostolit ja kaikki profeetat riemuitsevat. | Oi Herran Edelläkävijä, || muista alati heidän kanssansa  
meitä kaikkia.

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... Juhlan stikiira. 

Saatto. Päivän prokimeni 

Virrelmästikiirat, 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. 

Liitelauselma: Siellä minä uudistan Daavidin mahdin. 

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.

Liitelauselma: Sytytän voidellulleni lampun. 

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 käsitteitten 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... Juhlan stikiira. 



4 

Tropari, 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.

Juhlan tropari. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen katismatropari, 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.

Ja juhlan katismatropari. 

Psalmikatisman toisen 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.

Ja juhlan katismatropari. 

Polyeleon jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Rikollisesti Herodes lupasi naiselle Sinun kunniallisen pääsi, oi Edelläkävijä. | Sen nyt löydyttyä me 
huudamme Sinulle: || Rukoile, että kaikille annettaisiin armo. (Kahdesti) 

Ja juhlan katismatropari. 

Neljännen säv:n 1. antifoni. (Sunnuntaivigilia s. 303)

Prokimeni, 4.säv.

"Siellä minä uudistan Daavidin mahdin, || sytytän voidellulleni lampun." 

Liitelauselma: "Herra, muista Daavidia, muista, mitä hän sai kärsiä." 

Evankeliumin jälkeen psalmi 50(51). 

6.säv.

Kunnia... Edelläkävijän rukouksien tähden... 

Nyt... Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden... 

Liitelauselma: Armahda minua, Jumala... 
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Stikiira, 2.säv. 

Maineikas Johannes, | Sinun pääsi, jumalallisten käsitteitten 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. 

Juhlan kanoni, ja Edelläkävijän kanoni, joka on Tarasioksen runo 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren. 

Troparit 

Autuas Edelläkävijä, taivaallinen ihminen, Sinä, joka tulit Sanan ääneksi, kirvoita minun 
äänettömyyteni niin kuin kerran isäsi, että voisin riemuäänin ylistää Sinua tänä pääsi löytymisen 
päivänä. 

Oi Edelläkävijä, joka panit kätesi kirkon pään Kristuksen pään päälle, tämä Kolminaisuuden 
ilmoituksen käsittäneen kunniallisen pääsi kolmas ilmestyminen pyhittää loistavasti oikeauskoisten 
joukot. 

Haluamatta pysyä kauan kätkettynä Sinä, Herran Edelläkävijä, huolehdit taas tänäänkin papille 
ilmoittaen ilmestymisesi, maattuasi suljetun astian sijasta hopeamaljassa pyhitetyssä paikassa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, maineikas, kasvoit hedelmättömästä kohdusta valmistamaan teitä Luojalle ja Sanalle, joka 
koitti selittämättömästi pyhästä Neitseestä. Tuntien hänet Jumalansynnyttäjäksi me kaikki 
sukupolvet ylistämme häntä autuaaksi. 

3. veisu. Irmossi

"Taivaan avaruuden Luoja | ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, | uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Siveettömän tanssin palkaksi naiselle annettu pyhitettyä päätäsi kannettiin käsin, mutta nyt sitä 
kannetaan pyhästi pyhään temppeliin siveän papin käsin. 

Kunniakas Edelläkävijä, hartaasti tulevat Sinua vastaan uskovaisten joukot papin ja kuninkaan 
kanssa veisaten riemuisasti ja he kulkevat rakkaudella edelläsi Sinun läsnäolosi pyhittäminä. 

Kristuksen profeetta ja Edelläkävijä, pyhistä kätköistä kirkkaan auringon tavoin noussut pyhitetty 
pääsi valisti koko maailman jumalallisella kirkkaudella. 
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Ja juhlan katismatropari. 

Tänään on Edelläkävijän pää ilmestynyt maan sylistä, | se on annettu uskovaisille niin kuin kulta 
metallien joukosta || ja rukoilee Kristusta pelastamaan meidät. 

4. veisu. Irmossi

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän 
jumaluuttasi." 

Troparit 

Autuas Edelläkävijä, profeetoista korkeimpana Sinä sait nähdä ennustetun Auringon, ja kulkea 
Hänen edellänsä Hänen voimallansa. 

Jo kolmannen kerran Sinä toit esille autuaan, parannusten mirhaa tiukkuvan pääsi hajottamaan 
himojen pahan hajun. 

Tulkaa kokoon ja ammentakaa kaikki ehtymättömiä parannuksia, joita kumpuaa Kristuksen  
Edelläkävijän kalliista päästä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nöyryytä minut, joka vaellan korskeasti, ja pelasta minut, Sinä joka synnytit Hänet, joka korottaa 
nöyryytetyn luonnon! 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun  
käskyjesi valkeuteen. 

Troparit 

Autuas, pyhitetty Edelläkävijä, Sinä tulit uuden ja vanhan jumalallisen Liiton välimieheksi. Uudista 
meidänkin vanhuutemme, kun me vietämme pääsi uuden löytymisen juhlaa. 

Edelläkävijä, Sinä saatat tänään parannusten armoa runsaasti kumpuavan pääsi Komanasta 
hallitsevaan kaupunkiin ja tahrattoman valkeuden täyttämät uskovaisten joukot juhlivat sen 
paluuta. 

Sinun pääsi saapuminen kirkastaa antaa kuninkaalle purppuraakin suuremman loiston, ja 
jumalallinen, nimensä mukaisesti jumalankantajapappi kantaessaan sitä käsissään ja siunatessaan 
uskovaisia saa itsekin siunauksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi ainoa veisuin ylistettävä Neitsyt, synnyttäessäsi Herran Sinä osoittauduit ylhäisiä voimia 
korkeammaksi ja jumaloitit ihmisluonnon. Sen tähden me uskovaiset kunnioitamme Sinua sieluin 
ja kielin totisena Jumalansynnyttäjänä. 
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6. veisu. Irmossi

"Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta  
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule minua, 
minun pelastukseni Jumala. 

Troparit 

Oi Kristus, kun maasta kohosi totuus, Sinun Kastajasi pää, se karkotti valheen, hajotti harhaoppien 
katkeran talven ja valisti maailman. 

Ammentakaa valistusta, Jumalan armoa ja laupeutta ja pyhittäkää uskolla päänne ja sielunne 
koskettaen sitä päätä, joka vesissä kosketti jumalallista päätä. 

Rukoile, oi Edelläkävijä, että vihollisten päät murskaantuisivat hallitsijamme jalkoihin, sillä 
rakkaudella hän kunnioittaa kallista päätäsi paljastaen Herodeksen syyllisyyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Autuas Edelläkävijä, Sinä julistit tuonelassa oleville valkeudesta, joka tuli Neitseen veristä lihaan 
pukeutuneena ihmiseksi ihmisten hyväksi. 

Kontakki, 6.säv. 

Maailman valoisa, jumalallinen pylväs, | hengellisen Auringon Edelläkävijä ja lamppu, | on tuonut  
valoisan ja jumalallisen päänsä maan äärien nähtäväksi | ja pyhittää ne, jotka uskolla sitä  
kumartavat ja huutavat: | Kristuksen viisas Kastaja, || pelasta kaikki meidät! 

Iikossi 

Edelläkävijän Jumalalle rakas pää vuodattaa maasta paratiisin virran tavoin armon virtoja | ja jakaa 
ihmeitten vettä kaikille tarpeessa oleville. | Tulkaamme kaikki ja ammentakaamme auliisti siitä 
parannusten jumalallista vettä, | sillä se kastaa sielut iankaikkisin lahjoin, | hukuttaa ruumiin tuskat  
ja poistaa heti kaikki sairaudet. | Ylistäkäämme sitä rakkaudella veisuin | ja tervehtikäämme uskolla 
ja hartaudella syleillen. | Uskovaiset, kruunatkaamme se veisuseppelein. | Puhdistakaamme 
hengelliset tahramme, | kaunistakaamme sielumme jumalallisin hyvein | ja huutakaamme vakaasti: || 
Kristuksen viisas Kastaja, pelasta kaikki meidät!

Synaksario 

Saman kuun 25. päivä muistelemme pyhän ja kunniakkaan profeetan, Edelläkävijän ja Kastajan 
Johanneksen kalliin pään kolmatta löytymistä. 

Säkeitä 

Maan uumeniin kätketty huutavan ääni kaikui ihmeellisesti kaikille maan revettyä. 

Kahdentenakymmenentenä viidentenä Edelläkävijän pää löydettiin. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Kelestinos kuoli kantapäät rautojen lävistäminä. 
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Pyhittäjä Albianos pääsi rauhassa loppuun.

Pyhän Edelläkävijäsi esirukousten tähden, Kristus meidän Jumalamme, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset | polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus  
uskon voimalla ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Edelläkävijä, Sinä olet kunnian Auringon kirkas lamppu, Sinä karkotat eksytyksen pilvet ja valistat 
ne, jotka uskolla huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Puhdas kirkko viettää tätä vuosittaista juhlaasi, oi Edelläkävijä, kunnioittaen päätäsi ja alati huutaen: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Sinä profeetta, joka jumalallisin hypähdyksin julistit edeltä Sanan peljättävää tulemista, julistit 
valheettomalla suulla pääsi löytymisen Sinua hartaasti rakastavalle papilliselle paimenelle. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, Sinussa kohtasivat yliluonnollisesti neitseys ja synnytyt, sillä Sinä synnytit 
selittämättömästi lihaksi tulleen Jumalan, jolle me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä  
kaikkina aikoina. 

Troparit 

Kastaja ja Edelläkävijä, maanpäällinen enkeli, rikollisuuden tarkka syyttäjä, joka kerran näki 
Jordanilla Kolminaisuuden ilmestymisen, tuo kolmannen kerran ilmi päänsä kaikille, jotka veisaavat 
rakkaudella: Papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Sävyisä kuningas Kristusta rakastavan kansan kanssa tulee auliisti Sinua vastaan, oi maineikas, ja 
paimenista ensimmäinen levittää Sinulle kätensä ja painaen Sinut rintaansa vasten karkeloi iloiten ja 
huutaa kiitollisena: Ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Oi Edelläkävijä, Sinun kultaa kirkkaammin loistava, hopeaastiaan kätketty pääsi on annettu kalliiksi 
aarteeksi hallitsevalle kaupungille. Se rikastuttaa sen jumalallisin lahjoin ja auliisti se  veisaa: Papit,  
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän troparit 

Hedelmättömän kohdun kätköistä Sinä, autuas ja maineikas Johannes, kumarsit iloiten kohdussa 
kannettua kaikkeuden Kantajaa. 
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Hänen synnyttyään pyhästä Neitseestä, Sinä saarnasit Hänestä Jumalan Karitsana ja huusit hartaasti: 
Ihmiset, ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina.

9. veisu. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme. 

Troparit 

Ylistettäköön pyhitetyin sävelmin hedelmättömän pyhää vesaa, naisista syntyneistä korkeinta, 
Kristus Kuninkaan soturia, suurta Edelläkävijää, joka saarnasi maailman rikkomukset pois ottavasta 
Karitsasta. 

Täyttäen maljasi ylen määrin Sinä, Edelläkävijä, kutsut korkealla julistuksella Kristuksen kirkko 
kokoon pääsi löytyessä, ja huudat: Tulkaa, täyttykää valmistamistani ihanuuksista, ja ylistäkää 
Häntä, joka on ihmisille antanut olemisen. 

Oi Jumalan enkeli, enkeliniminen ruhtinas otti iloiten Sinut vastaan valtakuntaansa erinomaisena 
apunansa jumalisuuden ja armon kaunistama, pyhitetty ja Jumalassa viisas, nimensä mukaisesti 
jumalankantajapiispa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Vapahtaja, Sinä synnyit ja säilytit synnyttäjäsi turmeluksettomana synnytyksen jälkeenkin. Sääli 
minua, kun istuudut tuomitsemaan tekojasi. lä ota huomioon rikoksiani ja syntejäni, oi synnitön, 
armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Oi Edelläkävijä, maineikas kastaja Johannes, | Sinun kalliin pääsi löytyminen antaa Kristusta 
rakastavalle kuninkaalle purppuraakin suuremman kirkkauden. | Palkitse hänet voitoilla antaen 
voimaa korkeudesta | ja varjele ja suojele rukouksillasi meitäkin, | kun me vietämme kirkasta  
juhlaasi || ja rakkaudella kunnioitamme Sinua. 

Ja juhlan eksapostilario.

Virrelmästikiirat, 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. (Kahdesti). 

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.
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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. 

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.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Suuri ylistysveisu, ja päätös. 

Liturgiassa 

Typikonpsalmit ja autuudentroparit Edelläkävijän kanonin kolmannesta ja kuudennesta veisusta. 

Prokimeni, 7.säv. 

Iloitkoon vanhurskas Herrasta || ja luottakoon häneen! 

Liitelauselma: Kuule ääneni, Jumala, kun valitan. 

Ehtoollislauselma: Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti. 




