
 

Kesäkuun 24. 
Kalliin, kunniakkaan profeetan, 

Edelläkävijän ja Kastajan Johanneksen 
syntymäpäivä 



Typikon 

1. Ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina Johannes vapautti syntymällään (ensimmäinen 
kahdesti), Kunnia, Tänään Valon edelläkävijä, Nyt, Elisabetin kohdussa sikisi. Saatto, Oi Jeesus 
Kristus, päivän prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina Edelläkävijän stikiirat, Kunnia, Tänään 
on profeetoista suurimman, Nyt, Nähdessään Neitsyt Marian. Tropari Kristuksen tulemisen 
profeetta, Jumalansynnyttäjän tropari Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä ja päätös.

2. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen tropari kahdesti ja Jumalansynnyttäjän tropari 
kerran. Katismatroparit järjestyksessään. neljännen säv:n 1. antifoni. Prokimeni Ja Sinä, 
lapsukainen. Kaikki, joissa Henki on ja evankeliumi. Psalmi 50(51) luetaan, Kunnia, Pyhän 
Edelläkävijäsi, Nyt, Jumalansynnyttäjän, Armahda minua, Jumala ja stikiira Äidin kohdussa 
pyhitetty. Molemmat kanonit (liitelauselmana Jumalan pyhä, rukoile meidän puolestamme). 
kolmannen veisun jälkeen katismatropari ja Jumalansynnyttäjän tropari, kuudennen veisun jälkeen 
kontakki, iikossi ja synaksario. Katabasioina Minä avaan nyt suuni. Me ylistämme Sinua 
lauselmineen. Eksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina Oi suurat 
ihmettä!, Kunnia, Tähdistä kirkkain, Nyt, Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu. Suuri 
ylistysveisu, ja Edelläkävijän tropari.

3. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, joiden troparit ensimmäisen kanoni kolmannesta 
ja toisen kanoni kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen Edelläkävijän tropari, temppelin pyhän 
tropari, ja kontakki Kristittyjen varma puolustaja. Epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. 
Ehtoollislauselma Oikeamielinen ei koskaan horju, Me näimme totisen valkeuden, ja päätös.

4. Jos muisto osuu lauantaiksi, niin saman päivän iltana ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 6 
ylösnousemusstikiiraa ja 4 Edelläkävijän stikiiraa (pienestä ehtoopalveluksesta), Kunnia, Elisabetin 
kohdussa, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Virrelmästikiiroina 
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt, Nähdessään Neitsyt Marian. Ylösnousemustropari, 
Edelläkävijän tropari ja Jumalansynnyttäjän tropari. Päätös ja juhlan loppu. Aamulla veisataan 
ylösnousemuspalvelus.

5. Jos muisto osuu sunnuntaiksi, niin lauantaiiltana avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa 
ja 6 Edelläkävijän stikiiraa, Kunnia, Edelläkävijän stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira 
Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus, ja Edelläkävijän parimiat. Virrelmästikiiroina 
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt, Nähdessään Neitsyt Marian. Ylösnousemustropari, 
Edelläkävijän tropari, Jumalansynnyttäjän tropari, ja päätös.

6. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin 
ehtoopalveluksessa. Ylösnousemuskatismatropari, yksi Edelläkävijän katismatropari ja siihen 
liittyvä Jumalansynnyttäjän tropari kahdella ensimmäisellä kerralla. Kolmannella kerralle 
Edelläkävijän ja Jumalansynnyttäjän katismatroparit. Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän 
hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja Edelläkävijän kanonit. kolmannen veisun 
jälkeen ylösnousemuskontakki ja iikossi, sitten Edelläkävijän ja Jumalansynnyttäjän 
katismatroparit. kuudennen veisun jälkeen Edelläkävijän kontakki ja iikossi sekä synaksario. 
Katabasioina Minä avaan nyt suuni. Me ylistämme Sinua lauselmineen. 
Ylösnousemuseksapostilario, Edelläkävijän eksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario. 
Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 Edelläkävijän stikiiraa, Kunnia, Edelläkävijän stikiira, 
Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle.

7. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet, 4 vuorosävelmän mukaista tropari ja 4 
Edelläkävijän toisen kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, 
Edelläkävijän tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Kristittyjen varma puolustaja.
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Edelläkävijän epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Oikeamielinen ei 
koskaan horju, Me näimme totisen valkeuden, ja päätös. 

Pieni ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat 4.säv. 

Hedelmättömästä kohdusta on syntynyt meidän sydäntemme hedelmättömyyden lopettaja | ja 
hedelmättömille sieluille uskossa ja totuudessa lapsirikkauden lahjoittaja, | kunniakas Kristuksen 
tulemisen Edelläkävijä, | Sanan kaikuva ääni, katumuksen suuriääninen airut | ja Vanhan ja Uuden  
jumalallinen välimies. || Hänen syntymäjuhlaansa me vietämme rakkaudella ja iloiten. 

Nyt on hedelmättömästä syntynyt pidättyväisyyden juottovasikka | osoittamaan meille nuoresta 
Neitseestä syntyneen Karitsan, | joka ottaa pois maailman synnin. | Erämaata rakastava kyyhky on 
selvästi ilmestynyt tuoden sanomaa jumalallisesta keväästä, | joka teki lopun jumalattomuuden  
ankarasta talvesta. | Yljän oikea ystävä Johannes on tullut loistavana maailmaan || rukoilemaan 
meidän sieluillemme pelastusta. 

Kun suuri jumalallinen ylienkeli Gabriel toi temppelissä rukoilevalle isällesi ilosanoman 
syntymästäsi, | hän kirjoitusten mukaan teki hänet epäuskoisena ja vastaan väittävänä mykäksi ja 
sanattomaksi | jumalallisen lupauksesi mukaiseen syntymääsi asti. | Synnyttyäsi Sinä, autuas  
Edelläkävijä, | vapautit isäsi kielen siteistä, || ja nyt Sinä rukoilet kaikkien meidän puolestamme. 

Kunnia... 8.säv. 

Johannekselle kuuluu hyvä tuoksu, | Kastajalle veisujen ihanuus, | sillä hän julisti pelastuksemme  
alkua karkeloidessaan kohdussa | ja huutaessaan erämaassa: Katukaa! | Kuninkaan soturi, armon 
Edelläkävijä, | toi sanoman Karitsasta, | ja nyt hän rukoilee Vapahtajaa || meidän sielujemme  
puolesta.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 

Vir relmästikiirat, 2.säv. 

Sakarias, selvitä kielesi ja lausu kirkkaasti: | Lapsukainen on oleva korkeimman profeetta || ja 
Jumalan Sanan Edelläkävijä. 

Liitelauselma: Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala! 

Johannes, Sinä ilmestyit äidin kohdusta | Jumalalle pyhitettynä, || sillä koskaan ei ole syntynyt 
suurempaa ihmistä. 

Liitelauselma: Ja sinua, lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi. 

Sinä, autuas, päästät isäsi äänettömyydestä, | niin kuin jumalallisesta armosta syntyessäsi päästit 
äitisi || lapsettomuuden salvat. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.

Oi puhdas, | Sinä kristittyjen ainoa toivo ja suojelus, || rukoile Edelläkävijän kanssa Poikaasi omien 
palvelijaisi puolesta. 

Tropari, 4.säv. 

Kristuksen tulemisen profeetta ja edelläkävijä! | Me, jotka rakkaudella kunnioitamme Sinua, emme 
osaa ansiosi mukaan Sinua ylistää, | sillä Sinun kunniakkaassa ja jalossa syntymässäsi synnyttäjä 
pääsi vapaaksi hedelmättömyydestään | ja isä mykkyydestään, || ja maailmalle Jumalan Pojan 
lihaksitulemista saarnataan. 

Kunnia... nyt.... Jumalansynnyttäjän tropari. 

Suuri ehtoopalvelus 

(Juhlan täydelliset tekstit Juhlamineassa, OKJ, 1987)

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. Munkki Johanneksen runo 

Johannes vapautti syntymällään... 

Tänään Sanan ääni parantaa... 

Anatolioksen runo. 

Jumalan Sanan valmistautuessa... 

Andreas Kreetalaisen runo. 

Tänään ilmestyi suuri Edelläkävijä... 

Pyhä Johannes, jo äitisi kohdussa... 

Oi suurta ja outoa ihmettä! 

Suuresti ylistetty Johannes... 

Kunnia... 6.säv. Byzantioksen runo. 

Tänään valon edelläkävijä... 

Nyt... 

Elisabetin kohdussa sikisi... 
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Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (17:15-17, 19; 18:11-14; 21:1-2, 4-8): 

Jumala sanoi Abrahamille: "Vaimoasi Saraita älä enää kutsu Saraiksi, vaan hänen nimensä olkoon 
Saara. Minä siunaan häntä ja annan hänen synnyttää sinulle pojan. Minä siunaan häntä: monet 
kansakunnat saavat hänestä alkunsa, ja hänestä polveutuu kansojen kuninkaita." Abraham 
heittäytyikasvoilleen, mutta naurahti, sillä hän ajatteli: "Voiko satavuotiaalle miehelle muka syntyä 
lapsia, ja voisiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen, vielä synnyttää?" Jumala sanoi: "Vaimosi 
Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak. Minä pidän voimassa liiton 
myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensäkin kanssa. Abraham ja 
Saara olivat jo vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara voinut enää saada lasta. Siksi Saara naurahti 
itsekseen ja ajatteli: "Voisiko näin kuihtuneessa naisessa vielä herätä halu? Miehenikin on jo käynyt 
vanhaksi." Silloin Herra kysyi Abrahamilta: "Miksi Saara nauroi? Miksi hän ajatteli: 'Voisinko minä 
todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha?' Onko Herralle mikään mahdotonta? Herra piti 
huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti 
Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Se tapahtui juuri siihen aikaan, jonka Jumala oli 
ilmoittanut. Kahdeksantena päivänä Iisakin syntymästä Abraham ympärileikkasi hänet, kuten 
Jumala oli käskenyt. Abraham oli satavuotias, kun hänen poikansa Iisak syntyi. Saara sanoi: 
"Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun, ja jokainen, joka tästä kuulee, iloitsee ja nauraa 
minun kanssani." Ja Saara sanoi vielä: "Kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille: 'Saara imettää poikia'? 
Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt pojan hänen vanhoilla päivillään." Iisak kasvoi, ja hänet 
vieroitettiin, ja Abraham järjesti Iisakin vieroituspäivänä suuret pidot. 

Tuomarien kirjasta (13:27, 1314, 1718, 21) 

Siihen aikaan eli Danin heimoon kuuluva mies, jonka nimi oli Manoah. Hänen vaimonsa oli 
lapseton. Eräänä päivänä Herran enkeli ilmestyi Manoahin vaimolle ja sanoi: "Minä tiedän, että sinä 
olet hedelmätön etkä ole voinut saada lapsia. Kuitenkin sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Et saa 
juoda viiniä etkä olutta etkä syödä mitään epäpuhdasta raskautesi aikana, sillä poika, jonka synnytät, 
on Jumalan nasiiri jo äidinkohdusta asti, eikä veitsi milloinkaan saa koskettaa hänen hiuksiaan. Hän 
ryhtyy taistelemaan filistealaisia vastaan ja aloittaa Israelin vapauttamisen." Nainen meni sanomaan 
miehelleen: "Minun luokseni tuli Jumalan mies. Hän näytti Jumalan enkeliltä, hyvin pelottavalta. En 
kysynyt häneltä, mistä hän tuli, eikä hän sanonut minulle nimeään. Hän sanoi minulle: 'Sinä tulet 
raskaaksi ja synnytät pojan. Älä juo viiniä äläkä olutta äläkä syö mitään epäpuhdasta, sillä poika on 
Jumalan nasiiri äidinkohdusta kuolinpäiväänsä asti.'" Silloin Manoah rukoili Herraa: "Oi, Herra, 
anna tuon lähettämäsi Jumalan miehen vielä tulla kertomaan meille, mitä meidän on tehtävä, kun nyt 
saamme pojan." Herran enkeli sanoi Manoahille: "Vaimosi on tarkoin noudatettava minun 
neuvojani. Hän ei saa syödä mitään, mikä on viiniköynnöksestä peräisin. Hän ei saa juoda viiniä 
eikä olutta. Manoah sanoi Herran enkelille: "Mikä on nimesi? Tahtoisimme osoittaa sinulle 
kiitollisuuttamme sitten, kun sanasi käyvät toteen." Mutta Herran enkeli vastasi: "Miksi kysyt minun 
nimeäni? Minun nimeni on ihmeellinen." Herran enkeli ei sen jälkeen enää ilmestynyt Manoahille 
eikä hänen vaimolleen. 

Profeetta Jesajan kirjasta (40:15, 9: 41:1718; 45:8; 48:2021; 54:1): 

Näin sanoo Herra:  Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa  
lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on 
sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Ääni huutaa:  
Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme! Täyttykööt 
notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! Herran kunnia ilmestyy, 
kaikki saavat sen nähdä. Nouse korkealle vuorelle, Siion, ilosanoman tuoja! Korota äänesi, 
Jerusalem, ilosanoman saattaja! Korota äänesi, älä pelkää! Minä, Herra, kuulen heitä, minä, Israelin 
Jumala, en heitä hylkää. Paljaille kukkuloille minä puhkaisen jokia, notkelmiin lähteitä. Autiomaan 
minä muutan vesilammikoiksi ja kuivan hietikon lähteiden maaksi. Vihmokoon taivas, virratkoon 
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oikeus ylhäältä pilvistä, avautukoon maa ja kasvakoon pelastuksen hedelmää ja versokoon 
vanhurskaus! Kertokaa tästä riemuiten, kuuluttakaa, viekää viesti maan ääriin asti. Sanokaa: 
"Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin vapaaksi!" Eivät he janoa kärsineet, kun hän vei heidät 
autiomaahan: veden hän sai vuotamaan kalliosta heille. Riemuitse, hedelmätön, sinä jokaet  
koskaan synnyttänyt! Huuda riemusta, iloitse, sinä joka et ole synnytyskipuja kokenut! Nyt 
sinulla, hylätyllä, on enemmän lapsia kuin konsanaan aviovaimolla. 

Litanian stikiirat 

Kunnia... 5.säv. Andreas Kreetalaisen runo. 

Tänään Elisabet iloiten... 

Vir relmästikiirat 

Kunnia... 8.säv. Nunna Kassian runo 

Tänään on profeetoista suurimman... 

Nyt... sama 

Aamupalveluksessa 

Edelläkävijän ensimmäinen kanoni, Johannes Damaskolaisen runo, jonka akrostikon on: Nyt 
minä riemuitsen Edelläkävijän syntymäpäivänä. 

Edelläkävijän toinen kanoni, jonka akrostikon on: Yhteisessä ilossa ylistän rakkaudella 
Edelläkävijää. Ja Jumalansynnyttäjän tropareissa: Georgioksen (runo). 

Synaksario 

Saman kuun 24. päivä vietämme kalliin ja kunniakkaan profeetan, Edelläkävijän ja Kastajan 
Johanneksen syntymäjuhlaa. 

Säkeitä 

Karkeloi, Sakarias, puolisosi kanssa. Ette te paljoa synnyttäneet, mutta sitäkin suuremman. 

Äiti synnytti Edelläkävijän kahdentenakymmenentenä neljäntenä. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

Kiitosstikiirat 

Kunnia... 6.säv. Anatolioksen runo. 

Tähdistä kirkkain... 
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