
Elokuun 29 

Kalliin, kunniakkaan profeetan,  
Edelläkävijän ja Kastajan 
Johanneksen kalliin pään 

katkaiseminen. 



Typikon 

1. Jos Edelläkävijän muisto osuu muulle päivälle, kuin sunnuntaiksi, niin palvelus lauletaan minean
järjestyksen mukaisesti.

2. Jos muisto osuu sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa lauletaan
avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 6 Edelläkävijän stikiiraa, Kunnia,
”Häpeämättömän Herodeksen syntymäpäiviä”, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira
Jumalansynnyttäjälle. Saatto, ”Oi Jeesus Kristus”, prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, ”Oi Vapahtajan Edelläkävijä”, Nyt, ”Oi Korkeimman Äiti”.
Ylösnousemustropari, ”Vanhurskaan muistoa”, Jumalansynnyttäjän tropari ”Ymmärryksen
ylittäviä”, ja päätös.

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa ”Jumala on Herra” jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Katismatropareina ylösnousemustropari järjestyksessään, mutta
Jumalansynnyttäjän troparit korvataan Edelläkävijän katismatroparilla. Kolmannella kerralla
Edelläkävijän ja Jumalansynnyttäjän katismatroparit. ”Kiitetty olet Sinä, Herra”, vuorosävelmän
mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja Edelläkävijän kanoni. 3:nnen
veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja -iikossi sekä Edelläkävijän katismatropari ”Meille on nyt
ilmestynyt” ja Jumalansynnyttäjän tropari. 6:nnen veisun jälkeen Edelläkävijän kontakki ja iikossi
sekä synaksario. Katabasioina ”Mooses teki ristinmerkin”. ”Me ylistämme Sinua” lauselmineen.
Ylösnousemuseksapostilario, Edelläkävijän eksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario.
Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 Edelläkävijän stikiiraa, Kunnia, ”Jälleen riehuu
Herodias”, Nyt, ”Korkeasti siunattu”. Suuri ylistysveisu ja ”Tänä päivänä”.

4. Liturgiassa typikon psalmit ja autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista ja 4 Edelläkävijän
1:sen kanonin 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, Edelläkävijän tropari,
temppelin pyhän tropari ja kontakki ”Sinun pyhässä syntymisessäsi, oi Puhtain”. Edelläkävijän
epistola ja evankeliumi. ”Totisesti on kohtuullista”. Ehtoollislauselmana ”Oikeamielinen ei
koskaan horju”. ”Me näimme”, ja päätös.

Huom! Olemme oppineet paastoamaan tänä päivänä profeetoista suurimman johanneksen, 
Vapahtajamme Edelläkävijän, murhan tähden, mutta jos muisto osuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi, 
niin nautimme öljyä ja viiniä kiittäen Kristus Jumalaa. 

5. Jos Edelläkävijän juhla osuu lauantaiksi, niin saman päivän iltana ehtoopalveluksessa laulamme
4 ylösnousemusstikiiraa, 3 Edelläkävijän stikiiraa ja 3 pyhän Aleksanterin stikiiraa, Kunnia,
”Häpeämättömän Herodeksen”, Nyt, vuorosävelmän mukainen stikiira Jumalansynnyttäjälle.
Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Edelläkävijän stikiira, Nyt, ”Oi
Kaikkeinpuhtain, taivu armollisesti kuulemaan”. Ylösnousemustropari, Edelläkävijän tropari ja
Jumalansynnyttäjän tropari. Aamulla ylösnousemuskanoni ja Edelläkävijän kanoni. 3:nnen veisun
jälkeen Edelläkävijän katismatropari. Myös Edelläkävijän eksapostilario, mutta kaikki muu
sunnuntain mukaisesti.

Juhlan täydelliset tekstit ovat Juhlamineassa, OKJ 1987. 
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Synaksario 

Saman kuun 29:ntenä päivänä muistelemme pyhän, kunniakkaan Profeetan, Edelläkävijän ja 
Kastajan Johanneksen kalliin pään katkaisemista. 

Säkeitä 

Murhanhimoinen käsi katkaisee miekalla hänen päänsä, joka pani kätensä Herran pään päälle. 

Kahdentenakymmenentenä yhdeksäntenä vaski leikkasi Edelläkävijän kaulan. 

Samana päivänä muistelemme pyhittä Theodoraa Tessalonikasta, joka oli kotoisin Aiginasta. 

Edelläkävijäsi esirukouksien tähden, Kristus, armahda ja pelasta meidät. Amen. 

Suuren ylistysveisun jälkeen, veljille jaettaessa pyhää öljyä laulamme näitä stikiiroita: 

4. säv.

Herodes pani toimeen rikolliset syntymäpäivät ja häpeämättömät juomingit, | sillä naisen riettauden 
lumoamana ja jumalattoman naishulluuden lävistämänä | hän katkaisi Edelläkävijän pään, | mutta 
ei kyennyt katkaisemaan profeetallista kieltä,| joka nuhteli hänen mielettömyyttään. | Hän vuodatti 
syytöntä verta salatakseen rikollisen synnin, | mutta ei kyennyt kätkemään ääntä, joka huutaa 
kaikille katumusta. | Hän iloitsi murhasta, | mutta me vietämme rakkaudella Johannes Kastajan 
autuaan surman juhlaa, | sillä hän ehätti tuonelaan julistamaan elämää kuoleman pimeydessä ja 
varjossa oleville, koittoa korkeudesta, || Kristusta, meidän Jumalaamme, ainoaa armorikasta. 

4.säv.

Tulkaa, ihmiset, | ylistäkäämme profeettaa ja marttyyria, Vapahtajan Kastajaa, | sillä enkelinä 
lihassa hän nuhteli Herodesta | ja tuomitsi hänen laittoman aviorikoksensa. | Rikollisen tanssin 
avulla katkaistiin hänen päänsä, | joka tuonelassa julisti ilosanomaa kuolleitten ylösnousemisesta, | 
ja nyt hän rukoilee hartaasti, || että Herra pelastaisi meidän sielumme. 

Kunnia... 4.säv. 

Tulkaa, uskovaiset, ylistäkäämme Vapahtajan Profeettaa ja Kastajaa, | sillä paeten hän asusti 
erämaassa syöden villihunajaa ja heinäsirkkoja. | Hän nuhteli rikollista kuningasta ja lohduttaa 
meitä masennuksessamme sanoen: || Katukaa, sillä taivasten valtakunta on lähellä. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv 

Oi siunattu Jumalansynnyttäjä, | varjele palvelijasi kaikkinaisista vaaroista, || että me ylistäisimme 
Sinua, meidän sielujemme toivoa! 

Ja päätös. 
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