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Typikon 

I 

1. Jos muisto osuu mirhantuojien sunnuntaiksi, niin lauantaiiltana ehtoopalveluksessa
avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 2 mirhantuojien stikiiraa ja evankelistan stikiiraa,
Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, mirhantuojien stikiira. Saatto, Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja
parimiat. Virrelmästikiiroina vuorosävelmän mukainen ylösnousemusstikiira, pääsiäisstikiirat,
Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, Joosef Nikodeemuksen kanssa. Troparit Tultuasi alas
kuolemaan, Kunniallinen Joosef, evankelistan tropari, Mirhaa tuoville naisille, ja päätös.

2. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Psalmikatismat ja polyeleo. Katismatropareina ensimmäisen kunnian jälkeen
ylösnousemustroparit järjestyksessään, toisen jälkeen Aamulla tulleet mirhantuojanaiset, Kunnia,
evankelistan Oi kunnioitettava, Sinä nojasit, Nyt, Tuoden hautajaisvoiteitasi. Kolmannella kerralla
evankelistan Uskovaiset, kunnioittakaamme, Nyt, Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka olet yli
muiden ylistetty. Kiitetty olet sinä, Herra, vuorosävelmän hypakoe, antifonit ja prokimeni.
Pääsiäiskanoni kaksine tropareineen Jumalansynnyttäjälle, ja evankelistan kanoni. Kolmannen
veisun jälkeen evankelistan kontakki ja iikossi sekä evankelistan ja mirhantuojien katismatroparit.
Kuudennen veisun jälkeen mirhantuojien kontakki ja iikossi, synaksario ja sunnuntain synaksario.
Pääsiäisen katabasiat, ja ylösnousemusevankeliumi. Pääsiäisen 9. veisu, sitten pyhän ja sitten
molemmat troparit Jumalansynnyttäjälle. Pääsiäisen, evankelistan ja mirhantuojien eksapostilariot.
Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, pääsiäisstikiirat, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt,
Ylösnousemisen päivä! (halvatun, samarialaisen ja sokeana syntyneen sunnuntaina lauletaan
Kunnia, sunnuntain stikiira). Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle.

3. Liturgiassa pääsiäisen antifonit ja saattolauselma. Saaton jälkeen mirhantuojien 3 troparia,
evankelistan tropari, temppelin pyhän tropari, kontakki Sinä, oi kuolematon. Evankelistan epistola
ja sunnuntain evankeliumi. Totisesti on kohtuullista sijaan Enkeli huusi... Ehtoollislauselma Ottakaa
vastaan. Kristus nousi kuolleista, Olkoon Herran nimi, ja päätös.

Minä tahansa muuna tämän viikon päivänä palvelus lauletaan minean järjestyksen mukaisesti 
yhdistettynä mirhantuojien jälkijuhlan veisuihin. 

Jos muisto osuu jommallekummalle kahdesta seuraavasta sunnuntaista, noudatetaan samaa 
järjestystä kuin on osoitettu pyhän Georgioksen tapauksessa 23–26 ja 33. 

4. Jos muisto osuu keskijuhlan keskiviikoksi, niin tiistaiiltana ehtoopalveluksessa laulamme
avuksihuutostikiiroina 3 juhlan stikiiraa ja 3 evankelistan stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira,
Nyt, juhlan stikiira. Saatto, Oi Jeesus Kristus, päivän prokimeni ja 2 juhlan parimiaa ja yksi
evankelistan. Virrelmästikiiroina 3 juhlan stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, juhlan
stikiira. Juhlan tropari, evankelistan tropari, uudelleen juhlan tropari, ja päätös.

5. Keskiviikkona aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Psalmikatismat ja polyeleo. Kaksi evankelistan katismatroparia, joiden troparit
Jumalansynnyttäjälle korvataan juhlan katismatropareilla. neljännen säv:n 1. antifoni, prokimeni
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla 11. ylösnousemusevankeliumi. Nähtyämme Kristuksen
ylösnousemisen, luetaan psalmi 50 (51). Kunnia, Apostolin rukouksien tähden, Nyt,
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, Armahda minua, Jumala ja stikiira Tulkaa, uskovaiset,
ylistäkäämme autuaaksi (katso litanian stikiiroista). Juhlan molemmat kanonit ja evankelistan
kanoni. Kolmannen veisun jälkeen evankelistan kontakki ja iikossi, evankelistan katismatropari ja
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yksi juhlan katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen juhlan kontakki ja iikossi, synaksario ja 
pentekostarionin synaksario. Katabasiat Oi Herra, merta lyömällä. Juhlan ja evankelistan 9. veisu. 
Juhlan eksapostilario, evankelistan eksapostilario, ja uudelleen juhlan eksapostilario. 
Kiitosstikiiroina 3 juhlan stikiiraa ja 3 evankelistan stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, 
juhlan stikiira. Suuri ylistysveisu ja juhlan tropari. 

6. Liturgiassa pääsiäisen antifonit ja saattolauselma. Saaton jälkeen juhlan tropari, evankelistan
tropari ja kontakki Lehtimajan juhlan keskivaiheilla. Evankelistan epistola ja juhlan evankeliumi.
Totisesti on kohtuullista sijalla Outoa on äidille neitsyys. Juhlan ehtoollislauselma. Kristus nousi
kuolleista, Olkoon Herran nimi, ja päätös.

Jos muisto osuu tämän juhlaan jälki tai päätösjuhlan aikaan, vrt. pyhän Georgioksen 3034. 

I 

7. Jos muisto osuu sokeana syntyneen sunnuntaiksi, niin lauantaina ehtoopalveluksessa
avuksihuutostikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa, 2 sokean stikiiraa ja 4 evankelistan stikiiraa,
Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, Tietä kulkiessasi Sinä Herra. Saatto. Evankelistan prokimeni ja
parimiat. Virrelmästikiirana Sinua, Kristus Vapahtaja, pääsiäisstikiirat, Kunnia, evankelistan
stikiira, Nyt, Vanhurskauden hengellinen aurinko. Ylösnousemustropari, evankelistan tropari ja
tropari Jumalansynnyttäjälle Ymmärryksen ylittäviä ja korkeasti kunniakkaita, ja päätös.

8. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Psalmiluenta ja polyeleo. Katismatropareina ylösnousemuskatismatroparit ja
evankelistan katismatroparit joihin liitetään ylösnousemuskatismatropari Jumalansynnyttäjälle.
Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän mukainen hypakoe, antifonit ja prokimeni. Pääsiäiskanoni,
evankelistan kanoni ja kaksi troparia Jumalansynnyttäjälle. Kolmannen veisun jälkeen evankelistan
kontakki ja iikossi, sitten evankelistan katismatropari ja sokeana syntyneen katismatropari.
Kuudennen veisun jälkeen sokeana syntyneen kontakki ja iikossi, päivän synaksario ja sunnuntain
synaksario. Katabasioina Pelastajalle Jumalalle, ja ylösnousemusevankeliumi. Pääsiäiskanonin ja
evankelistan kanonin 9. veisu kaksine tropareineen Jumalansynnyttäjälle. Katabasiana Sinua, joka
ylitse kaiken ymmärryksen ja sanan. Pääsiäisen eksapostilario, evankelistan eksapostilario ja
Kulkiessaan meidän Vapahtajamme. Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, 3 evankelistan
stikiiraa, pääsiäisstikiirat, Kunnia, Ilosanoman julistaja Johannes, Nyt, Kristus, kuka kertoisi
vallastasi?. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle.

9. Liturgiassa pääsiäisen antifonit ja saattolauselma. Saaton jälkeen ylösnousemustropari,
evankelistan tropari, temppelin pyhän tropari ja pääsiäisen kontakki. Evankelistan epistola ja
sunnuntain evankeliumi. Totisesti on kohtuullista sijaan Enkeli huusi... Loista, Sinä.
Ehtoollislauselma Ottakaa vastaan, Kristus nousi kuolleista, Olkoon Herran nimi, ja päätös.

IV 
10. Jos muisto osuu pääsiäisen päätösjuhlan keskiviikoksi, niin tiistaiiltana ehtoopalveluksessa
laulamme avuksihuutostikiiroina 6 oktoehoksen stikiiraa Meidän iltarukouksemme ota vastaan ja 4
evankelistan stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, Veisuin ylistäkäämme Neitsyttä Mariaa.
Saatto, päivän prokimeni ja evankelistan parimiat. Virrelmästikiiroina Sinun kärsimisesi kautta, oi
Kristus, pääsiäisstikiirat, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, Ylösnousemisen päivä!, Kristus nousi
kuolleista, evankelistan tropari, uudelleen Kristus nousi kuolleista, ja päätös.

11. Keskiviikko aamuna Kunnia olkoon pyhälle jälkeen Kristus nousi kuolleista jne., suuren
ektenian jälkeen neljännen säv:n 1. antifoni, prokimeni Hänen äänensä kaikuu kaikkialla, Kaikki,
joissa henki on, 11. ylösnousemusevankeliumi, Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen kertaalleen,
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Kunnia, Apostolin rukouksien tähden, Nyt, Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, liitelauselma 
Armahda minua, Jumala ja stikiira Tulkaa, uskovaiset, ylistäkäämme. Pääsiäiskanoni ja 
evankelistan kanoni (tropareita 4), jokaisen veisun jälkeen katabasia, Kristus nousi kuolleista 
(kolmesti), Jeesus nousi ylös haudasta ja ektenia. Kolmannen veisun jälkeen pääsiäisen hypakoe ja 
kontakki, kuudennen veisun jälkeen evankelistan kontakki ja iikossi ja synaksario. Nähtyämme 
Kristuksen ylösnousemisen kolmesti ja Jeesus nousi ylös haudasta. Sitten 7. ja 8. veisu, sitten 
pääsiäisen 9. veisu ylistyslauselmineen ja pyhän 9. veisu. Eksapostilario Oi Kuningas ja Herra. 
Kiitosstikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa Oi Kristus, me veisuilla ylistämme, 3 evankelistan 
stikiiraa, pääsiäisstikiirat, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, Ylösnousemisen päivä!, Kristus nousi 
kuolleista (kolmesti) ja alkaa liturgia. 

12. Liturgiassa pääsiäisen antifonit ja saattolauselma, Kristus nousi kuolleista, hypakoe,
evankelistan tropari, pääsiäisen kontakki, Niin monta, evankelistan epistola ja evankeliumi. Enkeli
huusi... Loista, ehtoollislauselma Ottakaa vastaan, Kristus nousi kuolleista kolmesti, ja päätös.

V 

13. Jos muisto osuu taivaaseen nousemisen torstaiksi, niin keskiviikkoiltana ehtoopalveluksessa
avuksihuutostikiiroina 6 juhlan stikiiraa ja 4 evankelistan stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira,
Nyt, juhlan stikiira. Saatto, Oi Jeesus Kristus, päivän prokimeni ja kaksi juhlan ja yksi evankelistan
parimiaa. Juhlan virrelmästikiirat, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, juhlan stikiira. Juhlan tropari,
evankelistan tropari, uudelleen juhlan tropari, ja päätös.

14. Torstaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa.
Psalmit ja polyeleo. Ensimmäisen kunnian jälkeen juhlan katismatropari kahdesti. Toisen ja
kolmannen jälkeen evankelistan katismatroparit ja yksi juhlan katismatropari kummallakin kerralla.
neljännen säv:n 1. antifoni, juhlan prokimeni, Kaikki, joissa henki on ja 3.
ylösnousemusevankeliumi. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen, psalmi 50 (51) luetaan,
Kunnia, Apostolien rukouksien tähden, Nyt, Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, Armahda
minua, Jumala ja stikiira Tänään ylhäiset voimat. Juhlan molemmat kanonit ja evankelistan kanoni.
Kolmannen veisun jälkeen evankelistan kontakki ja iikossi, evankelistan katismatropari ja juhlan
katismatropari. Kuudennen veisun jälkeen juhlan kontakki ja iikossi, synaksario ja juhlan
synaksario. Katabasiat Jumalallisen pilven peittämä. Sitten juhlan 9. veisu ylistyslauselmineen ja
pyhän 9. veisu. Juhlan eksapostilario, evankelistan eksapostilario, ja uudelleen juhlan.
Kiitosstikiiroina 3 juhlan stikiiraa ja 3 evankelistan stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt,
juhlan stikiira. Suuri ylistysveisu ja juhlan tropari.

15. Liturgiassa juhlan antifonit ja ehtoollislauselma. Saaton jälkeen juhlan tropari, evankelistan
tropari ja juhlan kontakki. Evankelistan epistola ja juhlan evankeliumi. Sinua, joka ylitse kaiken
ymmärryksen. Juhlan ehtoollislauselma. Juhlan tropari, Olkoon Herran nimi, ja päätös.

VI 

16. Jos muisto osuu tämän juhlan jälkijuhlan aikaan, niin palvelus lauletaan minean järjestyksessä
yhdistettynä jälkijuhlan veisuihin. Yhdeksännessä veisussa Me ylistämme Sinua lauselmineen.
Saaton jälkeen Tulkaa kumartukaamme... taivasaseen kunniassa mennyt... Evankelistan epistola ja
evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Hänen äänensä kaikuu kaikkialla.
Taivaaseen astumisen tropari jne.

VII

17. Jos muisto osuu pyhien isien sunnuntaiksi, niin taivaaseen astumisen veisut jätetään pois ja
lauletaan ylösnousemuspalvelus, evankelistan palvelus ja isien palvelus seuraavasti. Lauantaina
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 ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina 3 ylösnousemusstikiiraa, 3 evankelistan stikiiraa ja 4 
isien stikiiraa, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira 
Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja kaksi evankelistan ja yksi isien 
parimia. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, isien stikiira. 
Ylösnousemustropari, evankelistan tropari, isien tropari, ja Jumalansynnyttäjän troparin sijalla 
taivaaseen astumisen tropari. Ja päätös.

17. Sunnuntaina aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin
ehtoopalveluksessa. Psalmikatismat ja polyeleo. Katismatropareina ensimmäisellä kerralla
ylösnousemustroparit ja yksi evankelistan katismatropari, toisella kerralla ylösnousemustroparit ja
kolmannella kerralla evankelistan katismatroparit Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, rukoile Poikaasi.
Kiitetty olet Sinä, Herra ja vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni.
Ylösnousemuskanoni, evankelistan kanoni ja isien kanoni. Kolmannen veisun jälkeen luetaan
ylösnousemuskontakki ja isien kontakki, sitten evankelistan katismatropari ja Oi autuaat Isät, te
osoittauduitte. Kuudennen veisun jälkeen evankelistan kontakki ja iikossi, synaksario ja sunnuntain
synaksario. Katabasiat Jumalallisen pilven peittämä. Me ylistämme Sinua lauselmineen.
Ylösnousemuseksapostilario, evankelistan eksapostilario, isien eksapostilario ja jälkijuhlan
eksapostilario. Kiitosstikiiroina 2 ylösnousemusstikiiraa, 3 evankelistan stikiiraa, ja 3 isien stikiiraa,
Kunnia, evankelistan stikiira, Nyt, Korkeasti siunattu. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä.

18. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseet. Autuudentropareina 4 vuorosävelmän mukaista
troparia ja 4 evankelistan kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen Tulkaa, kumartukaamme ...
kuolleista ylösnoussut.... Ylösnousemustropari, juhlan tropari, evankelistan tropari, isien tropari, 
temppelin pyhän tropari ja kontakki Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen. Evankelistan epistola ja 
sunnuntain evankeliumi. Totisesti on kohtuullista, ehtoollislauselma Ylistäkää, taivaaseen astumisen 
tropari, ja päätös. 

VIII 

20. Jos muisto osuu saman viikon perjantaiksi, jolloin on taivaaseen astumisen päätösjuhla, juhlan ja
evankelistan palvelukset yhdistettään samoin kuin varsinaisena juhlapäivänä (13–15), paitsi juhlan
parimioita, aamupalveluksen evankeliumia, ja juhlan litaniastikiiroita. Liturgiassa evankelistan
epistola ja evankeliumi, sekä juhlan ehtoollislauselma.

Huomattakoon, että evankelistan muisto voi osua pentekostarionin aikana mirhantuojien 
sunnuntaista ja taivaaseen astumisen päätösjuhlan perjantaiksi. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Sanoin selittämättömien ilmestyksien näkijä | ja Jumalan suurimpien salaisuuksien selittäjä, | 
Sebedeuksen poika, | Sinä kirjoitit meille evankeliumin || ja opetit oikein ajattelemaan Isästä, Pojasta 
ja Pyhästä Hengestä.

Jumalan lyyra, taivaallisten veisujen salaisuuksien kirjoittaja, | Jumalan innoittama pyhä Johannes 
veisaa korkeinta ylistysvirttä. | Hänen huulensa ovat kuin lyyran kultaiset kielet, || kun hän anoo  
Jumalalta pelastusta meidän sieluillemme. 
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Oi Jumalan rakastama! | Ukkosenjylinän tavoin Sinä julistat Jumalan suuria salaisuuksia | ja 
lakkaamatta opetat maailmalle: "Alussa oli Sana." | Opetuksillasi Sinä ohjaat || jokaisen rukoilijan 
Jumalan tuntemiseen.

Ja 3 pyhittäjä stikiiraa, 8.säv. 

Jumalassa viisas autuas isä Arsenios, | kirkastettuasi mielesi kyynellähteissä | Sinä seurustelit  
Jumalan kanssa | ja osoittauduit vakaan puhdistumisen ja valistuksen loistavaksi pylvääksi | ja 
munkkien kerskaukseksi. || Varjele nytkin meitä kaikkia rukouksillasi. 

Jumalan autuuttama pyhittäjäisä Arsenios, | halaten Jumalaa ja kaivaten jumalisesti Hänen  valistavaa 
kirkkauttansa | Sinä jätit loistavan maineen ja kuninkaalliset hovit. | Niin Sinä saavutit 
kuolemattoman perinnön || ja asut nyt Kristuksen kanssa. 

Kaikkia muita enemmän täynnä viisauden sanoja | ja hyveitten kaunistamana Sinä täytyit 
kaikkinaisella maallisella kunnialla. | Mutta palaen jumalallista intoa ja tavoitellen sanomattomia, | 
Sinä lähdit Egyptiin || ja elit siellä kilvoituselämän taakan aina sanomattomaan kunniaan. 

Kunnia... 2.säv. Germanoksen runo. 

Ylistäkäämme ukkosen poikaa, | jumalansanan perustuksen laskijaa, | jumaluusopin alkuunpanijaa, | 
Jumalan viisauden ensimmäistä saarnaajaa, | neitsyydessä vaeltanutta | ja rakastettua Johannesta! | 
Hänessä oli Jumalan Sana, | joka hänen oman sanansa mukaan on aina ollut | ja on erottamattomasti 
yhtä olentoa Isänsä kanssa. | Pyhä Johannes antoi itse meille esimerkin Pyhän Kolminaisuuden 
oikeasta kunnioittamisesta. | Hän todisti meille Pojan olevan yhdessä Isänsä kanssa, | Luojan,  
elämänantajan ja totisen valkeuden. | Oi valtavaa ihmettä ja käsittämätöntä viisautta! | Hän, joka oli 
täynnä rakkautta, | Jumalan tuntemista, kunniaa, jaloutta ja uskoa, | on puhtaan uskomme perustaja, || 
uskomme, joka lupaa meille tuomiopäivänä iankaikkisen hyvyyden.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Saatto. Päivän prokimeni ja parimiat. 

Pyhän apostoli Johanneksen ensimmäisestä yleisestä kirjeestä (3:214:6): 

Rakkaani, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Ja mitä 
pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on 
hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen 
Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen 
käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme 
Hengestä, jonka hän on meille antanut. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, 
tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te 
tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan 
tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on 
Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Te, lapseni, 
olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin 
se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma 
kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole 
Jumalasta, se ei meitä kuuntele. 
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Pyhän apostoli Johanneksen ensimmäisestä yleisestä kirjeestä (4:1116): 

Rakkaani! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei  
kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen 
rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; tämän 
me tiedämme siitä, että hän on antanut meille Henkeään. Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt 
Poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan 
Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa. 

Pyhän apostoli Johanneksen ensimmäisestä yleisestä kirjeestä (4:205:5): 

Rakkaani, jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka 
ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me 
olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Jokainen, joka 
uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös 
hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja 
noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, 
eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä 
on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, 
joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 

Litanian stikiirat 

1.säv. Germanoksen runo

Sinun kunniakkaasta suustasi, oi apostoli, | on tulvinut Jumalan tuntemisen virtoja, | joiden 
virvoittamana Jumalan seurakunta oikeauskoisesti kumartaa yksiolennollista Kolminaisuutta. |  
Rukoile, oi Johannes Teologi, || kolmiyhteiseltä Jumalalta pelastusta meidän sieluillemme.

1.säv. Germanoksen runo

Tänään me kunnioitamme puhtauden kukan, neitseellisen apostoli Johanneksen muistoa | ja 
huudamme hänelle: | Oi Herran rintaan nojannut apostoli, | Sinä julistit maailmalle jumalan sanaa ja  
varjelit Neitsyttä kuin silmäterääsi. || Rukoile nyt Kristukselta suurta armoa.

1.säv. Germanoksen runo

Oi Apostoli Johannes! | Sinä olet Kristuksen uskollinen ystävä, | Kolminaisuuden opin julistaja, | 
Efesoksen ja Patmoksen horjumaton tuki ja meidän apumme. | Sanomattomien salaisuuksien 
silminnäkijänä Sinä julistit, että alussa Sana oli Jumalan tykönä, | ja Hän oli Jumala. | Oi suuresti 
ylistetty Teologi, || rukoile, että muistoasi uskossa kunnioittava kansa pääsisi näkymättömistä ja 
näkyvistä vihollisistaan.

2.säv. Theofaneksen runo

Tulkaa, uskovaiset, ylistäkäämme autuaaksi apostoleista suurinta, | pyhää Johannesta, teologian  
pasuunaa, | hengellisin asein taistellutta Jumalan soturia. | Hän ei kuolemassaankaan jättänyt 
maailmaa, | vaan hän elää ja odottaa Herran peljättävää toista tulemista. | Oi Kristuksen salainen 
ystävä! | Rukoile, että mekin, jotka rakkaudella kunnioitamme muistoasi, || saisimme tuomiotta 
kohdata peljättävän päivän.
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Pyhittäjän stikiira, 6.säv. 

Pyhittäjäisä, | sanoma Sinun uroteoistasi on käynyt kaikkeen maailmaan. | Niiden tähden Sinä sait 
taivaissa vaivojesi palkan. | Sinä tuhosit pahojen henkien joukot, | ja ylsit enkelijoukkojen tasolle, |  
joiden elämää pidit nuhteettomasti esikuvanasi. | Kun Sinulla on uskallus Herran edessä, || rukoile 
rauhaa meidän sieluillemme.

Kunnia... 4.säv. Byzantioksen runo 

Rakastettu opetuslapsi, | ehtoollisen aikana Sinä nojasit opettajasi Kristuksen rintaa vasten | ja sait 
häneltä tietää sen, mikä on sanomatonta. | Sinun taivaallinen äänesi julistaa maailmalle: | Alussa oli  
Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala, | totinen valkeus, | joka valistaa jokaisen 
maailmaan tulevan ihmisen, || Kristus Jumala, meidän sielujemme Vapahtaja.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiirat, 2.säv. 

Tulkaa, uskovaiset, | seppelöikäämme tänään jumalallisen veisuin kunniakas ja rakastettu Johannes,  
| viisauden syvyys ja oikeitten oppien kirjallinen esittäjä, | sillä hän jylisi: Alussa oli Sana! | Niin 
hän, autuas, ukkosen tavoin || osoitti ylen viisaasti kirjoittaneensa evankeliumin maailmalle. 

Liitelauselma: Hänen äänensä käy yli kaiken maan ja hänen sanansa maailman ääriin. 

Sinä osoittauduit totisesti Opettajasi Kristuksen suureksi sydänystäväksi, | sillä Sinä nojasit rintaan, 
josta ammensit viisauden oppeja | ja Jumalan jumalallisena saarnaajana | Sinä rikastutat niillä koko 
maan piirin. || Ne omatessaan Kristuksen ihana kirkko nyt riemuiten iloitsee. 

Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan vahvuus ilmoittaa Hänen kättensä tekoja. 

Iloitse totisesti, oi Teologi! | Iloitse, Sinä Herran Äidin rakas poika! | Sillä Kristuksen ristin juurella  
seistessäsi Sinä sait kuulla Herran sanat, kun Hän huusi Sinulle: | Katso, äitisi! | Sen tähden me 
kaikki ylistämme Sinua oikein autuaaksi || Kristuksen suurena ja rakastettuna apostolina. 

Kunnia... 6.säv. Munkki Johanneksen, tai toisten mukaan Leo Maistorin runo. 

Kristuksen apostoli, | evankelista ja teologi! | Sinä, sanoin selittämättömien salaisuuksien tuntija, |  
olet ukkosenjylinän tavoin ilmoittanut meille salaisuudessa olevia oppeja, | olet uskovaisille 
selittänyt sen, mikä on aina ollut, | ja hylännyt sen, mitä ei ollut, | ja olet kumonnut harhauskoisten  
väitteet. | Sinusta tuli Herran uskottu ystävä | ja rakkain opetuslapsi, | sen tähden Sinulla samoin kuin 
väkevällä julistajalla Jesajalla | ja jumalannäkijällä Mooseksella | on uskallus Jumalan edessä. || 
Rukoile hartaasti sielujemme puolesta.

Nyt... Juhlan stikiira. 

Tropari, 2.säv.

Oi apostoli, Kristuksen, Jumalan, rakastama, | kiiruhda pelastamaan turvaton kansa. | Hän, jonka 
eteen Sinä heittäydyit, suosiollisesti kuulee Sinua, | niin kuin Hän kuuli Sinua silloin, kun SinäHänen 
rintaansa vasten nojasit. | Rukoile, oi Teologi, | että Hän hajottaisi pakanallisen pimeyden, || 
ja meille ano rauhaa ja suurta armoa. 

7



Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman ensimmäisen kunnian jälkeen juhlan katismatropari. 

Toisen kunnian jälkeen pyhän katismatropari, 8.säv.

Oi kunnioitettava, Sinä nojasit opetuslapsen rohkeudella Jeesuksen rintaan ja kysyit: | "Herra, kuka 
on Sinun kavaltajasi?" | Koska Kristus rakasti Sinua, Hän antoi leivän kautta vastauksen. | Sen 
tähden Sinusta tuli Jumalan sanomattomien salaisuuksien tuntija | ja Sinä opetit maanääret  
tuntemaan Sanan lihaksitulemisen. | Oi Teologi, rukoile Kristusta Jumalaa, || että Hän antaisi synnit 
anteeksi niille, jotka rakkaudella kunnioittavat muistoasi.

Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Juhlan katismatropari. 

Polyeleon jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Uskovaiset, kunnioittakaamme apostolin muistoa, | sillä tänään hän on koittanut kaikille maan  
äärille valistaen kaikki. | Hän on Herran totinen teologi | ja evankeliumin todistama ystävä. | Sen 
tähden hän vuodattaakin parannuksia niille, || jotka häntä kunnioittavat.

Kunnia... Sama uudelleen. 

Nyt... Juhlan katismatropari. 

Neljännen säv:n 1. antifoni. 

Prokimeni, 4.säv. 
Hänen äänensä kaikuu kaikkialla, || maanpiirin yli merten ääriin. 
Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan. 

Kaikki, joissa henki on. 

11. ylösnousemusevankeliumi.

Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen ja psalmi 50 (51). 

Kunnia... Apostolin rukouksien tähden... 

Nyt... Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden... 

Stikiira, 2.säv.

Tulkaa, uskovaiset, ylistäkäämme autuaaksi apostoleista suurinta, | pyhää Johannesta, teologian  
pasuunaa, | hengellisin asein taistellutta Jumalan soturia. | Hän ei kuolemassaankaan jättänyt 
maailmaa, | vaan hän elää ja odottaa Herran peljättävää toista tulemista. | Oi Kristuksen salainen  
ystävä! | Rukoile, että mekin, jotka rakkaudella kunnioitamme muistoasi, || saisimme tuomiotta 
kohdata peljättävän päivän.
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Apostolin kanoni. Theofaneksen, tai toisten munkki Johanneksen 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 

Puhtaana Sinä tulit rakkaaksi suurimmalle valkeudelle, autuas apostoli Johannes, ja rohkein sieluin 
leväten Hänen rintaansa vasten Sinä ammensit viisauden syvyydestä tiedon valkeutta. 

Sinä, Kristuksen rakastama, jylisit yliluonnollisesti Jumalaa julistaen: Alussa oli Sana, elävä ja 
persoonallinen, oman Isänsä tykönä, ja Sana oli Jumala, ja Sana tuli lihaksi pysyen 
muuttumattomana Jumalana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun suojaasi aina turvaten me vältämme kiusausten kaikki myrskyt. Sen tähden me nytkin 
pyydämme, oi puhdas: Nosta jumalallisilla rukouksillasi ylös meidät, jotka olemme langenneet 
rikkomusten syvyyteen. 

1. veisu. Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi

Troparit 

Kuuliaisena Herran jumalalliselle käskylle Sinä, Arsenios, jätit kuninkaallisen rikkauden kunnian, 
niin kuin lainsäätäjä Mooseskin, ja ihmisiä paeten tulit enkelten asuinkumppaniksi. Heidän 
kanssansa Sinä nyt iloitset. 

Karttaen melua synnin lähteenä Sinä, Arsenios, kuritit kieltäsi hiljaisuudella. Niin Sinä säilytit 
mielesi häiriöttömässä rauhassa ja tulit jumalallisen Hengen arvon mukaiseksi asumukseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Suuria puhutaan kaikissa sukupolvissa Sinusta, Jumalansynnyttäjä Maria, joka sijoitit kohtuusi 
Jumalan, Sanan, ja pysyit puhtaana. Sen tähden kaikki mekin ylistämme Sinua, suojelustamme 
Jumalan jälkeen.

Katabasia

"Ylösnousemisen päivä! | Ihmiset kirkastukaamme! | Nyt on Pääsiäinen! Herran Pääsiäinen! | Sillä 
Kristus, meidän Jumalamme saattoi kuolemasta elämään | ja maasta taivaaseen || meidät, jotka 
voittovirttä veisaamme."

3. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut  
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 
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Troparit 

Viisas Johannes, jättäen suhteesi isään ja maailmaan ja seuraten Herran, Sanan, jumalallista 
rakkautta Sinä tulit kalastajasta ihmisten kalastajaksi ja teologiksi. 

Puhdistettuasi sielun silmät Sinä, teologi, sait katsella Isän ainosyntyisen Sanan ja Jumalan Pojan 
sanomatonta kunniaa. Hänen kauttansa kaikki on selvästi syntynyt jumalallisessa Hengessä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, turvautuessani Sinun suojaasi minä vapaudun vihollisen kaikista 
juonista ja saan pelastuksen Sinun esirukoustesi kautta. Kunpa pääsisin myös tulevasta helvetistä. 

3. veisu. Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi

Troparit 

Kristusta seuraavan köyhyyden karkea ja halpa riepu peitti ennen loistavien vaatteitten peittämän 
ruumiisi, isä Arsenios, ja valmisti Sinulle katoamattoman kunnian vaatteen. 

Isä Arsenios, saatuasi Jumalalta aseeksesi murtuneen sydämen Sinä murskasit vihamielisten ja 
saastaisten henkien hyökkäykset ja tulit nöyryyden avulla voittajaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, osoittauduit kerubeja ja serafeja korkeammaksi, sillä yksin Sinä, 
saastaton, olet vastaanottanut kohtuusi rajoittamattoman Jumalan. Sen tähden me kaikki uskovaiset 
Sinua veisuilla aina autuaaksi ylistämme. 

Katabasia 

"Tulkaa, juokaamme uutta juomaa, | ihmeellisesti vuodatettua | ei hedelmättömästä kalliosta, | vaan 
Kristuksen haudasta, | josta on kuolemattomuuden lähde virrannut. || Kristus on meidän  
voimamme." 

Apostolin katismatropari, 8.säv. 

Sinä, oi apostoli Johannes, nojasit Viisauden rintaan | ja opit tuntemaan Sanan, josta voimallisesti 
saarnasit: Alussa oli Sana. | Sinä ensimmäisenä ilmoitit aluttoman syntymisen salaisuuden | ja julistit 
kaikille Sana lihaksi tulemista. | Kalastajan tavoin olet pyydystänyt verkkoon kokomaailman | ja olet 
kaikkialla saarnannut sanomaa hengen armosta. | Rukoile sen tähden Kristusta Jumalaa, || että Hän 
antaisi synnit anteeksi niille, jotka rakkaudella kunnioittavat pyhää muistoasi.

Pyhittäjän katismatropari, 8.säv. 

Karttaen elämän hämminkiä ja viettäen elämäsi hiljaisuudessa | Sinä kuoletit himot ja siivitit 
mielesi nousemaan Jumalan tykö. | Sinä tulit tulipylvääksi ja valistajaksi kaikille Sinua  
kunnioittaville uskovaisille. | Kyynelvetesi kastelemana Sinä, jumalankantaja Arsenios, osoittauduit 
ikään kuin Jumalamme pihoilla kasvavaksi hedelmälliseksi puuksi. | Rukoile Kristusta Jumalaa, että 
Hän antaisi synnit anteeksi niille, || jotka rakkaudella kunnioittavat pyhää muistoasi. 

ja juhlan katismatropari. 
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4. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Herra kutsui Sinua, teologi, ukkosenjylinän lapseksi ja soi Sinun Hengessä jylistä oman 
käsittämättömän, jumalallisen Isästä syntymisensä salaisuutta. Sen tähden me kunnioitamme arvon 
mukaisesti juhlavaa muistoasi veisuin. 

Sinä, apostoli, kohosit hyveitten korkeuteen, Sinä näit lihassa kirkkaasti säteilevän ainosyntyisen 
Sanan, joka istuu aluttomasti Isän helmoissa, Sinä sait kuulla Isän äänen, joka todisti Hänet Pojaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, älä saata häpeään minua, kelvotonta palvelijaasi, kun nyt turvaan puoltoosi, sillä Sinä 
olet suojelukseni Jumalan edessä ja kukistumaton muuri. Sinussa minä saan nauttia tulevasta 
tyvenestä ja Sinun kauttasi saavutan jumalallisen elämän. 

4. veisu. Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi

Troparit 

Isä Arsenios, Sinä osoittauduit luonnon pakottajaksi, Sinä alistit himot järjen hallintaan, Sinä käskit 
unta kuin palvelijaasi. Sen tähden sinä huusit koko öitä valvoen: Kunnia olkoon voimallesi, oi 
ihmisiä rakastava. 

Pyhittäjäisä Arsenios, Sinä etsit rakkaudella Jumalaa, Hänet löydettyäsi Sinä halasit Häntä entistä 
enemmän ja puhdistautumisen kautta Sinä tulit kokonaan jumalalliseksi. Sinä sait puhua 
rakastettuasi kanssa ja liittyä Häneen, jonka tunsit korkeammaksi kaikkea käsityskykyä. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi avioon käymätön, Sinä olet uskovaisten kerskaus, Sinä olet kristittyjen suojelija ja turva, muuri 
ja satama. Sillä Sinä, oi nuhteeton, kannat Pojallesi rukouksia ja pelastat vaaroista ne, jotka uskolla 
ja halajamisella tuntevat Sinut puhtaaksi Jumalansynnyttäjäksi! 

Katabasia 

"Habakuk, joka saarnasi Jumalasta, | seisokoon kanssamme valveilla | jumalallisella vartiolla | ja 
osoittakoon valoisan enkelin, | joka suurella äänellä julistaa: | nyt on maailmalle pelastus tullut, | 
sillä Kristus, ollen kaikkivoimallinen, || on noussut kuolleista." 

5. veisu. Apostolin kanoni.  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." 
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Troparit 

Sinä, Johannes, näit puhtaan Valkeuden, joka loisti maailman pimeydessä, yhdistyit rakkaudella 
Häneen ja tullen jumalisuuden valistajaksi kirkastit teologian valkeudella kansojen hedelmälliset 
joukot. 

Sinä, ukkosenjylinän rakastettu lapsi, tiesit, että varjoisa laki annettiin Mooseksen kautta, mutta että 
jumalallinen armo tuli Kristuksessa, meidän Jumalassamme, jonka jumaluutta Sinä ilosanomana 
julistit teologikielelläsi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, olet suojani ja voimani, tukeni ja sortumaton muurini, ja Sinua minä avukseni huudan. 
Varjele minua öin ja päivin kaikelta Beliarin vahingolta, että voisin uskolla ja rakkaudella Sinua 
ylistää. 

5. veisu. Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi

Troparit 

Sinä, isä, torjuit jumalisesta ensiksi luodun Adamin rikkomuksen välimiehen hyvin tuntien vihollisen 
juonet. Sen tähden Sinä nyt karkeloit nautinnon puhtaalla niityllä. Rukoile siellä Valtiasta Kristusta. 

Sinä, Arsenios, kielsit itsesi kieltäytyessäsi kaikesta hekumasta, Sinä kannoit ristiä harteillasi ja 
rakastit Kristusta, jonka kanssaperilliseksi Sinä ansiosi mukaisesti tulit taivaissa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi kaikessa Puhdas, jolla on äidin rohkeus Poikasi edessä, me rukoilemme Sinua, älä unohda 
sukukuntamme kaitsemista, sillä me kristityt esitämme vain Sinut Valtiaan edessä otollisena 
armahduksenamme.

Katabasia 

"Aamuvarhaisesta me veisuin ylistämme Sinua, | laupias Vapahtaja, | löydettyämme ristissäsi 
rauhan, | sillä sen kautta Sinä uudistit ihmissuvun || ja johdatat meidät illattomaan valkeuteen." 

6. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon  
syvyyttä, | mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, || ja nosta minut ylös 
turmeluksen syvyydestä!" 

Troparit 

Jesaja näki ennalta vertauskuvallisesti palavan hiilen, joka puhdisti hänen huulensa ja soi hänelle 
profetian. Sinä, autuas Johannes, osoittauduit lihaksi tulleen Jumalan Sanan sydänystäväksi. 

Ainosyntyinen Sanan, joka on alati Isän helmoissa, tuli ruumiillisesti näkyväksi ja selitti Sinulle, 
autuas Johannes, rakkaalle salaisuutensa palvelijalle, että kukaan ei koskaan saata nähdä  ruumiitonta 
Jumalaa. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Valista minun sieluni, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka synnytit Isän kirkkauden 
heijastuksen, sillä todelliset palvelijasi saavat Sinun armosi ja torjuvat kielen pieksäjät. 

6. veisu. Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi

Troparit 

Pyhittäjäisä Arsenios, jumalisesti Sinä kuoletit himottomuuden avulla lihan mielen, Sinä et 
mielistynyt maalliseen perintöön ja halasit nauttia korkeuksissa Kristuksen perinnöstä. 

Nouseva aurinko päästi Sinut, Arsenios, kokoöisestä seisomisestasi kuvaten hengellisen Auringon 
verratonta kirkkautta, jonka Sinä saavutit elämän vaivalloisen yön jälkeen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmisiä rakastavan Sanan synnyttäjänä Sinulla on sääliväisyys. Pelasta meidät väkivaltaisista ja 
hirveistä vaaroista, sillä yksin Sinut, puhdas Valtiatar, on meillä uskovaisilla kukistamattomana 
turvana. 

Katabasia 

"Sinä, oi Kristus, astuit alas maan alimpiin paikkoihin | ja särjit ikuiset teljet, joitten takana olivat  
vangit, | ja kolmantena päivänä, niin kuin Joona valaasta, || nousit ylös haudasta." 

Kontakki, 2.säv.

Kuka taitaa kuvailla suuret tekosi, puhdas avioton Johannes, | sillä Sinä tulvit ihmeitä ja vuodatat 
parannuksia. || Sinä rukoilet sielujemme puolesta, oi Teologi ja Kristuksen ystävä.

Iikossi 

On mahdotonta kertoa kaikkea Sinusta, oi Teologi, | samoin kuin on mahdotonta tuntea taivaan 
korkeutta ja meren syvyyttä tai laskea taivaan tähtiä ja meren hiekkaa. | Monin seppelein on Sinut 
kruunannut Kristus, jota Sinä rakastit. | Hänen rintaansa nojaten Sinä nautit yhdessä Hänen 
kanssaan salaisen Ehtoollisen, || oi Teologi ja Kristuksen ystävä.

Synaksario 

Saman kuun kahdeksantena päivänä muistelemme pyhää, kunniakasta apostolia ja evankelistaa, 
rintaan nojannutta rakastettua ystävää ja neitsyttä Johannes Teologia, eli hänen haudastaan 
lähtevän pyhän tomun, siis mannan, juhla. 

Säkeitä 

Sinä Herran salaisuuksien palvelija, Sinun hautasi manna antaa ihmisille ravinnon sijasta 
terveyttä.

Kahdeksantena ukkosenjylinän lapsen hauta koristeltiin ruusuin. 
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Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Arsenios Suurta.  

Säkeitä 

Arsenios halasi elää piilossa, mutta ei kuoltuaankaan pysy salassa. 

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

7. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alas tulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty  
olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Auliisti Sinä, autuaaksi ylistettävä, jätit aineen siteet Jumalan rinnalla seisten ja tulit Jumalan 
innoittaman teologian julistajaksi opettaen huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Oi autuaaksi ylistettävä, Sinä pidit kultaa ja rikkautta ruohona, ja Jumalan voimalla ruoho tuli 
Sinulle kullaksi, kun Sinä julistit Luojan jumaluutta ja veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Pyhä Henki, joka lähtee aluttomasta Isästä ja on jakamattomasti osallinen Sinusta, Jumalan 
ainosyntyinen Sana, käski apostolit huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala.

Jumalansynnyttäjän tropari

Sanomattomalla synnytykselläsi Sinä, Jumalansynnyttäjä, soit meille pelättäviä, sanomattomia 
salaisuuksia. Päästä minut peljättävästä helvetistä ja suo minulle sanomaton ilo, että voisin aina 
ylistää veisuin Sinua, paljon veisattua. 

7. veisu. Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi

Troparit 

Parantaen entisten mirhavoiteiden saastan sinä, isä Arsenios, kestit pahaa hajua, osallisena armosta 
sinä tulit Kristuksen hyvän tuoksun mirhaksi ja lausuit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Isä Arsenios, Sinä astuit ruumiillisesti jumalalliseen pilveen, ja kun Sinä Kristuksessa sait tiedon 
aluttomasta Isästä ja Hengestä ja Kolminaisuuden ykseydestä, Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isäimme Jumala. 

Kolminaisuustropari 

Jumaluutta julistaen me saarnaamme sinusta, kaikkien Herrasta, yhden ainosyntyisen Pojan Isästä, 
ja tunnemme yhden Sinusta lähteneen Totuuden Hengen, Sinun kanssasi yhtä olentoa olevan ja yhtä 
iankaikkisen. 
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Katabasia 

"Hän, joka päästi nuorukaiset pätsistä, | tultuansa ihmiseksi, | kärsi niin kuin kuolevainen | ja 
kärsimyksillänsä pukee kuolevaisen | kuolemattomuuden kauneuteen, | Hän isien Jumala, || ainoa 
ylistetty ja suuresti kunnioitettu!" 

8. veisu. Apostolin kanoni. 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 

Sinä Jeesuksen jumaluuden ilosanoman julistaja, kuinka ihana ja juhlava onkaan kunniakas muistosi, 
joka on jumalallista tuoksua levittäen koittanut kirkolle. Sen tähden me uskovaiset veisaamme 
riemuiten: Nuorukaiset, kiittäkää Kristusta, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina. 

Teologi kuoromme johtajana me julistamme, että Sinä, Kristus, jonka jumaluutta hän julisti, olet Isän 
ja Hengen kanssa Jumala, ja riemuisasti veisaten me huudamme: Nuorukaiset, kiittäkää Kristusta, 
papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Sinä, nuhteeton, synnytit ruumiillistuneen Jumalan ja Sanan. Rukoile, että Hän päästäisi minut 
tulesta, sillä katso, koko elämäni on kulunut hirveitten syntien orjuudessa. Sinuun, Neitsyt, minä 
kurja turvaan ja Sinua, armoitettua, kutsun avukseni. 

8. veisu. Pyhittäjän kanoni. Sama 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 

Tehokkaasti Sinä, Arsenios, sammutit hekumain sielun turmelevan poltteen ja helvetin tulen 
kyynelvirroin. Älä lakkaa rukoilemasta meillekin pääsyä molemmista maailman Vapahtajalta, 
Kristukselta, jota me ylistämme kaikkina aikoina. 

Sinä, pyhittäjä, kuumensit itsellesi seitsenkertaisesti katumuksen Babylonian pätsin, jossa armon 
valistus Sinut virvoitti, ja Sinä huusit: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, 
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Kolminaisuustropari 

Kolminkertaisena loistavaa jumaluutta, joka säteilee yhtenä, yhden kolmipersoonaisen luonnon 
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kirkkautta, alutonta Isää, yhtä olentoa olevaa Isän Sanaa ja yhdessä hallitsevaa, yksiolennollista 
Henkeä, nuorukaiset kiittäkää, papit veisuin ylistäkää ja ihmiset korkeasti kunnioittakaa kaikkina 
aikoina. 

Katabasia 

"Tämä valittu ja pyhä päivä, | ainoa sapattien kuningas ja herra, | on juhlien juhla ja riemujen riemu. || 
Tänä päivänä kiittäkäämme Kristusta iankaikkisesti!" 

9. veisu. Apostolin kanoni. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja  että  
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Sinä rakastettu opetuslapsi, teologian puhdas soitin, Herran ristin juurella Sinä sait neitseenä hoitoosi 
puhtaan Neitseen ja Jumalansynnyttäjän, ja nyt Sinua ylistetään autuaaksi nuhteettoman 
Jumalansynnyttäjän suojelijana. 

Puhdas, joka rakasti todella puhdasta ja tahratonta elämääsi, jota vietit maan päällä enkelin tavoin,  
kutsui Sinut, autuas Johannes, veljeksensä ilmoittaessaan Sinut oman Äitinsä, Jumalansynnyttäjän 
pojaksi. Me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi Jumalansynnyttäjän kanssa. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Oi puhdas, tule minulle pelastavaiseksi linnoitukseksi, torju pahojen henkien armeijat ja kiusausten 
joukot, pyyhi pois vaarat ja karkota kauas himojen hyökkäykset. Anna minulle puhdas vapaus ja 
jumalallisten armolahjojen runsaus. 

9. veisu. Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi

Troparit 

Mooses tuli ihmeelliseksi saatuaan nähdä Neitseen synnytyksen vertauskuvallisesti tulisessa 
pensaassa. Jumalalliseen Henkeen yliluonnollisesti kokonaan yhdistyneen Sinä, Arsenios, osoittauduit 
muodoltasi kokonaan tuleksi. Sen tähden on oikein ylistää Sinua autuaaksi. 

Kristus antoi laskemattoman valkeuden Sinulle koittaa ja taivaissa otti ilo Sinut vastaan. Sinun 
kuolemasi ikuinen muisto kertoo huolella tahrattomasti viettämästä elämästäsi. Sen tähden Sinä, 
autuaaksi ylistettävä, saitkin ansiosi mukaisen vaivannäkösi palkan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit Jumalanäidiksi, kun yliluonnollisesti synnytit ruumiissa hyvän Sanan, 
jonka Isä oli ennen kaikkia aikoja lausunut julki omasta sydämensä hyvyydestä. Ja nyt me käsitämme 
Hänet ruumiin tuolla puolella olevaksi, vaikka Hän pukeutuikin ruumiiseen. 
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Katabasia 

"Loista, sinä uusi Jerusalem, | loista kirkkaalla valolla, | sillä Herran kunnia | on ylitsesi loistanut. | 
Riemuitse nyt | ja ihastu, Siion, | ja Sinäkin, puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse || Sinun synnyttämäsi 
ylösnousemisesta!" 

Eksapostilario, 2.säv. 

Jumalaa julistaen Sinä, apostoli Johannes, jylisit: | Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja 
Sana oli Jumala. | Sinä, autuas teologi, nojasit Kristuksen rintaan, | ammensit sieltä teologian 
elämäntäyteisen virran || ja kastelit koko luomakunnan, joka Sinua ylistää. 

Pyhittäjän eksapostilario, 2.säv. 

Pyhittäjäisä Arsenios, kuuliaisena Herran jumalalliselle laille | Sinä jätit koko maailman, otit ristisi 
ja seurasit Häntä. | Sinä, jumalankantaja, vietit aikasi paastossa, itkussa ja rukouksessa, |  
kokoöisessä valvomisessa ja hiljaisuudessa. || Niin Sinä, viisas, yhdistyit Pyhään Kolminaisuuteen. 

Ja juhlan eksapostilario. 

Apostolin kiitosstikiirat, 8.säv. 

Oi viisas Johannes, | koko maailman oikeuden mukaan tuomitseva kaikkinäkevä Sana | on 
rakkautensa ylenpalttisella lämmöllä rakastanut Sinua | enemmän kuin ketään toista opetuslastaan, | 
sillä Sinä sekä ruumiillisesti että henkisesti loistat puhtaan aviottomuutesi hyveitä, || oi Jumalassa  
autuas.

Kiitosvirsin ylistäkäämme nyt neitsyyden kukkaa, puhtauden astiaa, | hyveiden asumusta, viisauden 
opettajaa, Hengen temppeliä, | armon sanojen julistajaa ja Kirkon kaunistusta, | pyhää Johannesta, || 
sillä hän on Kristuksen palvelija. 

Oi autuas Johannes! | Sinä nojasit Viisauden rintaan ja ammensit itsellesi Jumalan tuntemisen 
viisautta | sekä ravitsit koko maailman Pyhän Kolminaisuuden tuntemisella. | Sinä kuivatit  
jumalattomuuden meren, | ja Sinusta tuli uskon tukipylväs | ja elävä tienviitta, || joka ohjaa meidät 
taivaalliseen kirkkauteen.

Pyhittäjän kiitosstikiira, 8.säv. 

Jumalassa viisas isä Arsenios, | Sinä irtauduit maailman hämmingistä | ja nousit ylimaalliseen 
korkeuteen. | Halaten hyvyyksien lähdettä | Sinä totisesti saavutit halajamasi. | Oi autuas,  
säteillessäsi nyt Hänen kirkkauttansa || tempaa esirukouksillasi meidät syntien pimeydestä. 

Kunnia... 8.säv. 

Ilosanoman julistaja Johannes, | enkeleiden kaltainen, | neitsyydessä vaeltanut, | Jumalan valistama 
viisas, | Sinä saarnasit maailmalle verta ja vettä vuodattavasta sydämestä, || jonka kautta me  
saamme iankaikkisen elämän.

Nyt... Juhlan stikiira. 
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Suuri ylistysveisu. 

Liturgiassa 

Typikonpsalmit ja autuudentroparit kanonin kolmannesta ja kuudennesta veisusta. Apostolin 
epistola ja evankeliumi. 
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