
Syyskuun 23. 

Kalliin ja kunniakkaan Profeetan, 
Edelläkävijän ja Kastajan 
Johanneksen sikiäminen 
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Typikon
1. Jos juhla osuu muulle päivälle kuin sunnuntaiksi, palvelus toimitetaan niin kuin mineassa on
osoitettu. Aamupalveluksessa katabasioina Minä avaan nyt suuni ja kontakkina Kristittyjen
kukistumaton suojelus.

2. Jos juhla osuu sunnuntaiksi, niin lauantai iltana, alkupsalmin ja psalmikatisman jälkeen
laulamme avuksihuutostikiiroina 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 Edelläkävijän stikiiraa. Kunnia,
Edelläkävijän stikiira, nyt, vuorosävelmän 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus
ja prokimeni. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, Edelläkävijän stikiira, Nyt,
Sinusta, oi Puhtain. Tropareina ylösnousemustropari, Edelläkävijän tropari Iloitse, Sinä hedelmätön,
Jumalansynnyttäjän tropari ja päätössiunaus.

3. Sunnuntaina aamupalveluksessa tavallisen sunnuntaipalveluksen jälkeen sekä
ylösnousemuskanoni että Edelläkävijän kanoni. 3:nnen veisun jälkeen katismatropari Gabriel
ilmestyi taivaasta, Nyt, Oi Jumalansynnyttäjä, nähdessään yliluonnollisen ihmeen. 6:nnen veisun
jälkeen ylösnousemuskontakki ja iikossi. Päivän pyhien muisto. Katabasioina Minä avaan nyt suuni
jne. Ylösnousemuseksapostilario sekä Edelläkävijän ja Jumalansynnyttäjän eksapostilariot.
Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 Edelläkävijän stikiiraa. Kunnia, evankeliumistikiira,
Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu. Liturgiassa Edelläkävijän epistola ja
sunnuntain evankeliumi. Ehtoollislauselmana Ylistäkää Herraa taivaista. Me näimme totisen
Valkeuden ja päätössiunaus.

Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kun Sakarias papillista palvelusta toimittaessaan | meni jumalallisen temppelin sisäosiin | ja kantoi 
kansan rukoukset laupiaalle Hyväntekijälle, | hän näki jumalallisen enkelin, joka huusi hänelle: | 
Rukouksesi ja pyyntösi on kuultu. | Ole rohkeana, vanhus, ja usko minua, | sillä Sinä saat lapsen, 
jumalallisen Edelläkävijän. | Hän on suurin naisesta syntyneitten joukossa, || sillä Eliaan voimassa 
hän käy Kristuksen edellä. (Kahdesti)

Outoja ovat näkösi ja tapasi, outoja puheesi ja sanomasi, Sakarias vastasi. | Minähän tulin 
rukoilemaan kansan pelastusta enkä hankkimaan lasta, niin kuin Sinä sanot. | Sinä puhut muuta, kuin 
pyydän, ja epäilenkin, ettet puhu totta. | Kuinka uskoisin sanoihisi? || Elisabetin jäsenet ovat 
kuivettuneet || ja oma vanhuuteni vahvistaa epäuskoisuuttani.(Kahdesti)

Miksi et usko sanojani, Sakarias, vaan väität minun tuovan valheellista ilosanomaa? | Minä olen 
Jumalan arkkienkeli | ja seison edessäsi puhuen sitä, mitä minun on käskettykin. | Kun olet 
epäuskoinen etkä usko, saat olla kuurona ja mykkänä, |kunnes näet sanojeni jumalallisen 
toteutumisen. | Mutta kun Elisabet synnyttää Sinulle Sanan äänen, suuren Edelläkävijän, || kirkastuu 
kielesi ja ylistät Israelin Jumalaa.(Kahdesti)



Kunnia... 6.säv. Byzantioksen runo 

Tänään on hedelmättömässä kohdussa | lähtenyt kasvamaan rukouksen hedelmä, Johannes 
Edelläkävijä. | Riemuitse, erämaa, ja karkeloi, ihmiskunta! | Katso, katumuksen saarnaaja alkaa tulla 
lihaksi äitinsä kohdussa. | Tulkaa, juhlaa rakastavat, riemuitkaamme hänen kunniakkaan sikiämisensä 
tähden | ja karkeloikaamme huutaen: | Sinä, joka olet suurin naisesta syntyneistä, älä lakkaa 
rukoilemasta meidän puolestamme, | kun me uskoen kunnioitamme jumalallista sikiämistäsi, || että 
saisimme syntien päästön ja suuren armon.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.

Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista synnytystäsi veisuin 
kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tulleena | ilmestyi 
maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän itse, jolla on 
jumalallinen luonto ja joka meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei kahteen persoonaan 
jakaantuneena, vaan kahdessa yhteensekoittumattomassa luonnossa meille ilmoitettuna. | Rukoile, oi 
pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi.

Virrelmästikiirat, 6.säv. 

Kaikkeinpyhimpään pyhästi astuneelle pyhälle papille ja profeetalle | ilmestyi pyhä enkeli, niin kuin 
on kirjoitettu, | ja hän sanoi hänelle näin: | Vanhus, rukouksesi on kuultu ja Elisabetin 
hedelmättömyydestä tulee nyt loppu. | Hän synnyttää Sinulle pojan, Johanneksen, | Edelläkävijän, 
Auringon lampun, Korkeimman profeetan, || Jumalan palvelijattaresta Neitseestä koittavan Sanan 
ääni (äänen?).

Liitelauselma: Sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi. 

Autuas vanhus sanoi heti enkelille: | Sano minulle selvästi, mistä sen tietäisin? | Näethän, että päiväni 
ovat täydet. | Elisabet on hedelmätön. | Hämmästynkin, kuinka lausut minulle yliluonnollisia sanoja | 
ja epäilen, ettet puhu yhtään totta, oi ihminen. | Mene pois, sillä minä anon kansan pelastusta || enkä 
lapsen saamista, uskomatonta asiaa.

Liitelauselma: Palvella Häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa Hänen edessään kaikkina 
elinpäivinämme. 

Ruumiiton sanoi vanhukselle: | Minä olen Jumalan, Kaikkivaltiaan, arkkienkeli | ja minun nimeni on 
Gabriel. | Nyt tulet kuuroksi ja saat harjoittaa vaikenemista, kun et uskonut sanojani. | Mutta kun 
vaimosi synnyttää Sinulle Sanan pasuunan, | Henki tekee kielesi selväksi ja Sinä huudat kirkkaasti: | 
Sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, | sillä Hänen suopeutensa mukaisesti || 
Sinä olet armossa valmistava Hänen teitään. 

Kunnia... 6. säv. 

Sanansaattajana Sinä, Kastaja, | saavuit hedelmättömän synnyttämänä. | Kapaloista asti Sinä asuit 
erämaassa ja osoittauduit kaikkien profeettain sinetiksi, | sillä Sinä sait kastaa Jordanissa Hänet, | 
jonka he olivat monin tavoin nähneet | ja josta he olivat hämärästi saarnanneet. | Sinä kuulit Isän 
äänen taivaasta todistavan Hänet Pojakseen, | ja näit Hengen, joka kyyhkysen muotoisena toi äänen 
kastetun ylle. | Oi Sinä kaikkia profeettoja korkeampi, || älä lakkaa rukoilemasta meidän 
puolestamme, jotka uskoen vietämme muistoasi. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän 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.

Tropari, 4.säv. 

Iloitse, Sinä hedelmätön, | joka et ole ennen synnyttänyt, | sillä katso, Sinussa on siinnyt selvästi 
koko sokeudesta kärsivää maailmaa valaisemaan tulevan Auringon lamppu. | Karkeloi, Sakarias, 
ja huuda rohkeasti: || Hän, joka syntyy, on Korkeimman profeetta!

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä, | tuli iankaikkisuudesta kätketty ja enkeleillekin 
käsittämätön salaisuus maan päällä asuville ilmisaatetuksi: | Ilmestyi kahden luonnon 
yhteensulautumattomassa yhtymisessä lihaksi tullut Jumala, Kristus, | joka omasta vapaasta 
tahdostaan alistui kärsimään meidän tähtemme ristin vaivat, || herättäen sen kautta ensin luodun 
Aadamin ja pelastaen kuolemasta meidän sielumme.

Aamupalvelus 
Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 5.säv. '

Elisabet vapautuu hedelmättömyydestä, mutta Neitsyt pysyy Neitseenä, kun heidän kohdussaan 
tapahtuu sikiäminen Gabrielin sanan kautta. Edelläkävijä Johannes hypähtää kohdussa tuntiessaan 
Jumalan ja Valtiaan, joka on Neitseen kohdusta tullut lihaksi meidän pelastukseksemme.

Kunnia... Sama uudelleen 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, Jumalan läpikulkema pyhä vuori. Iloitse, hengen elävöittämä ja tulessa kulumaton 
orjantappurapensas. Iloitse, ainoa silta, jonka kautta maailmalla on pääsy Jumalan tykö ja joka 
kuolevaisia iankaikkiseen elämään johdatat. Iloitse, puhdas Neitsyt, joka miehestä mitään 
tietämättä Kristuksen, meidän sielujemme pelastuksen, synnytit. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Erämaata rakastava turturikyyhky, pyhä Kastaja, joka saarnasi katumusta ja ilmoitti Kristuksen 
tulleen ihmiseksi, on tullut kaikkien syntisten puolustajaksi ja aina auttaa myrskyyn joutuneita. 
Hänen esirukoustensa tähden pelasta, oi Kristus, maailmasi!

Kunnia... Sama uudelleen 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinä ainoa joka olet synnyttänyt kaikkien Luojan, ainoa joka olet synnytykselläsi 
kaunistanut ihmiskunnan, päästä minut kavalan Beliarin ansoista! Rukoile hartaasti Kristusta, jolle 
annoit ruumiin, ja pystytä minut Hänen käskyjensä kalliolle! 
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Yksi oktoehoksen kanoni ja pyhän kanoni. Johannes Damaskolaisen runo 
Jos tahdot, laula kanonin jälkeen katabasioina "Minä avaan nyt suuni". 

1. veisu. Irmossi,  6.säv.

Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu.

Troparit 

Sinä hedelmättömän lapsi, kitke hedelmättömän sieluni hedelmättömät ajatukset, kun minä 
kiiruhdan ylistämään pyhää sikiämistäsi äitisi kohdussa. 

Käytyään temppeliin pyhä Sakarias näki jumalallisen enkelin, joka ilmoitti hänelle selvästi: Oi 
pappi, vanhuudessasi saat pojan, Edelläkävijän. 

Kunnian Auringon loistava lamppu, suuri Edelläkävijä, alkaa säteillä äitinsä kohdussa. Hänen 
kauttaan hävitetään himojen pimeys ja hedelmättömyyden kahleet.

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, kun Johannes kohdussa näki Sinun äidin kohdussasi Valtiaan, jonka 
edelläkävijä oli, hän selvästi hypähti.

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 

Tänään sikiää hedelmättömässä äidissä pyhä hedelmä, joka tulee hengellisellä kirveellä hakkaamaan 
armossa pois sielujen koko hedelmättömyyden. 

Temppelissä mykäksi tullut suuri Sakarias sai peljättävän sanoman Sanan äänestä, ja nyt hän 
kirkkaasti ylistää laupiasta Herraa. 

Kunniakas Edelläkävijä, joka osoitti uskovaisille katumuksen turvallisen polun, alkoi odottamatta 
kasvaa äitinsä kohdussa Jumalan tahdosta enkelin ilmoituksen mukaisesti.

Jumalansynnyttäjälle

Tuntiessaan Neitseen kohdussa kannetun Kristuksen hedelmättömän äidin poika karkeloi ja julisti 
iloa, joka oli tulossa maan päälle pelastamaan kaikki masennuksesta. 

Irmossi 

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.
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Katismatropari, 4.säv.

Gabriel ilmestyi taivaasta temppelissä suitsuttavalle pappi Sakariaalle ja sanoi hänelle: Vanhuudessasi 
Sinä saat kunniakkaan hedelmän! Elisabetin entinen hedelmättömyys, äidin lapsettomuus, päättyy, ja 
hänessä sikiää Jeesuksen saarnaaja ja Edelläkävijä, jonka hän synnyttää. Heidän esirukoustensa 
tähden, oi maailman Vapahtaja, pelasta meidän sielumme.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, nähdessään yliluonnollisen ihmeen Joosef joutui hämmästyksen valtaan. Hän, 
Sinun kihlattusi ja suojelijasi, ymmärsi silloin ne ennuskuvat, jotka olivat toteutuneet Sanan 
siemenettömässä sikiämisessä: kerittyihin villoihin laskeutuneen kasteen, ilmiliekissä palaneen, mutta 
tulessa kulumattoman orjantappurapensaan ja Aaronin versovan sauvan. Ja todistaen hän huudahti 
papeille: Neitsyt synnyttää pysyen synnytyksen jälkeenkin Neitseenä.

4. veisu. Irmossi

Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa.

Troparit 

Enkelin ääni ilmoitti pyhästi edeltä papille Sinut, Kristuksen tulemisen totisen sanansaattajan, kun 
Sinä, autuas Edelläkävijä, olit kasvava hedelmättömästä kohdusta. 

Riemuitse nyt, ylistettävä Elisabet, Sinä ennen lapseton ja synnyttämätön hedelmätön äiti, sillä 
kunniakkaasti kannat hedelmänäsi Kristuksen Kastajan ja Edelläkävijän. 

Oi Edelläkävijä, katkaise rukoustesi kirveellä minun himojeni ohdakkeet ja ajatusteni loukkauskivet. 
Oi autuas, tee minun mieleni hyveissä hedelmälliseksi!

Jumalansynnyttäjälle 

Neitseen kohtu kantoi Sinua, kaiken kantajaa, kun kohdussa kannettu Kastaja kumarsi Sinua, oi 
Kristus, ja riemuitsi hypähdellen.

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 

Kun profeetta astui pyhäkköön suorittamaan Luojalle lain palvelusta, hänelle ilmestyi pyhä enkeli, 
joka toi sanoman Edelläkävijän jumalallisesta sikiämisestä. 

Sakarias sanoi arkkienkelille: Kuinka käsittäisin tämän? Olenhan vanhus, niin kuin näet, ja vaimoni 
on hedelmätön. Sinä lausut minulle luonnon vastaisia sanoja. 
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Suuri enkeli lausui vanhukselle: Katso Aabrahamin Saaraa. Näe, ihminen, kuinka hän 
vanhuudessaan synnytti Iisakin, ja usko oikeaa puhetta.  

Jumalansynnyttäjälle 

Elisabet huusi Sinulle: Sinä, oi Jumalan armoittama, olet selvästi siunattu naisten joukossa, sillä Sinä 
olet ainoa tuntemani, joka olet miehettä tullut raskaaksi ja synnytyksen jälkeenkin pysynyt 
turmeluksettomana.

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 

Pappi sanoi arkkienkelille: Mielessäni on epäilys enkä usko sanojasi, sillä minä pyysin kansan 
pelastusta enkä hedelmää kupeestani. 

Palvelushenki vastasi: Luonnon Luoja, enkelten Kuningas, on nähnyt hyväksi, että Sinusta syntyy 
Hänen tulemisensa sanansaattaja. Ihminen, älä ole uskomatta sanojani. 

Sakarias sanoi palvelushengelle: Tulinen on muotosi, peljättävä näkösi ja ihmeellisiä sanasi, mutta 
minä en usko Sinua, kun puhut luonnon vastaisesti.

Jumalansynnyttäjälle 

Kohdun pimeässä majassa lamppu tunsi äidin kohdun pilveen peittyneen Auringon ja kumarsi Häntä 
iloissaan karkeloiden.

Irmossi 

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.

Kontakki, 1.säv.

Suuri Sakarias riemuitsee kirkkaasti, | kun hänen vaimossaan, kunniallisessa Elisabetissa on ansion 
mukaisesti siinnyt Johannes Edelläkävijä. | Hänestä enkeli riemuiten toi ilosanoman ja häntä me 
ihmiset velvollisuutemme mukaisesti kunnioitamme, || sillä hän on armon salaisuuden palvelija.

Iikossi 

Avatkaamme pyhä evankeliumi, jonka pyhä ja ihailtava Luukas on meille kirjoittanut, niin saamme 
nähdä Edelläkävijän loistavan ja ihmeellisen sikiämisen. Siinä sanotaan, että vanha ja vanhurskas 
Sakarias astui Kaikkeinpyhimpään suitsuttamaan palvelusvuorossa ollessaan, ja silloin hänelle 
ilmestyi Gabriel, joka toi ilosanoman lausuen: Oi ylimmäinen pappi, Sinä saat vanhuudessasi 
profeetan ja Edelläkävijän, äänen ja julistajan, aina loistavan lampun, joka on armon salaisuuden 
palvelija
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Synaksario 

Saman kuun 23:ntena päivänä, pyhän ja kunniakkaan profeetan, Edelläkävijän ja Kastajan 
Johanneksen sikiäminen. 

Säkeitä

Mies, profeetta, sai arkkienkeliltä ennustuksen, että hänestä oli syntyvä profeetta, enemmänkin kuin 
profeetta. Kahdentenakymmenentenä kolmantena kohtu otti vastaan Edelläkävijän.

Samana päivänä Afrikassa surmattujen pyhien marttyyrien Andreaksen, Ioanneksen, Petroksen ja 
Antonioksen muisto.

Säkeitä

Kerran keihäällä lävistetyn Sanan tähden Andreas kesti kahden keihään lävistyksen. 
Eksytykselle vihaa kantava ja surmattu Ioannes surmasi vihollisen ja sen eksytyksen. Lujan kallion 
tavoin Antonios ja Petros kestivät kärsivällisinä jäsenten katkaisun.

Samana päivänä pyhän marttyyrineitsyeen Raisin muisto.

Säkeitä

Halaten nähdä Jumalan kauneuden Rais antoi lihansa kauneuden miekalle.

Samana päivänä naispyhittäjien, todellisten sisarusten Xanthippen ja Polyxenen muisto.

Säkeitä 

Enkelten kuorot ottivat luoksensa asumaan sisarukset Xanthippen ja Polyxenen.

Samana päivänä pyhä uusmarttyyri Nikolaos sekatavarakauppias tuli Konstantinopolissa miekan 
surmaamana marttyyriksi vuonna 1672.

Heidän pyhien esirukoustensa 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 

Kun et uskonut sanojani, saat tulla aivan kuuroksi, mutta kun näet Sanan äänen syntyneeksi, saat 
äänesi huutaaksesi: Kiitetty olet Sinä, Israelin Jumala. 

Kun Sakarias auringon tavoin yhtyi kuuhun, Elisabetiin, hän siitti valoa kantavan lampun, joka 
loistaa meille, himojen hirveässä pimeydessä oleville. 

Elisabetin kohdun kantama Kristuksen suuri Edelläkävijä käytti hypähtelyä sanoinaan, kun kumarsi 
Sinua Neitseen kohdussa, oi Jeesus, meidän isäimme Jumala.
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Jumalansynnyttäjälle 

Edelläkävijää, jumalallista tähteä kantava kuu, Elisabet, kumarsi Sinua, valoisaa pilveä, Mariaa, kun 
Sinä kannoit Kristusta, aurinkoa, joka tuli Sinusta lihaan pelastaaksensa meidät.  

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 

Yljän ystävä valmistautuu, Sanan ääni saa alkunsa. Hedelmätön kohtu ravitsee kaiken Kuninkaan 
suurta soturia. 

Hedelmättömäin sydänten viljelijä puhkeaa kukkaan, himot karsivaa kirvestä jo taotaan. Puhdas 
vasikka, suuri Edelläkävijä, saa ravintonsa pidättyväisyydestä. Ihmiset, riemuitkaa! 

Oi Kastaja, niin kuin kerran katkaisit hedelmättömyyden kahleet, kirvoita minunkin mieleni 
paatumus. Suo minun tuottaa katumuksen hedelmiä, että eläisin iankaikkisesti.

Jumalansynnyttäjälle

Kun Elisabet näki Sinut, Neitsyt, raskaana, hän riemuitsi jumalallisesti, sillä hänen sisässään 
karkeloi oman Herransa tuntenut sikiö.

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 

Avattuaan hedelmättömät portit Kristuksen suuri ja jumalallinen Edelläkävijä asustaa nyt äitinsä 
kohdussa ikään kuin kuninkaallisessa palatsissa. Sieltä hän on tuleva soturina valmistamaan 
kaikkeuden Kuninkaan teitä. 

Karkeloi, Sinä vanhus, Jumalan profeetta, sillä Sinä saat pojan, jota suurempaa ei ole ihmisten 
joukossa ollut, Johanneksen, Herran Edelläkävijän. Riemuitse, Elisabet, ja iloitse kaikessa maassa 
kiittäen kaikkien Luojaa, Jumalaa. 

Oi Herran Profeetta ja Edelläkävijä, muista meitä, jotka uskoen Sinua ylistämme, ja lunasta meidät 
sielun himoista. Pelasta meidät vaaroista ja ohjaa jumalallisesti taivaan polulle, oi aina autuaaksi 
ylistettävä.
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Jumalansynnyttäjälle

Kun Elisabet huomasi päässeensä hedelmättömyyden kahleista ja kantavansa Hänen 
Edelläkävijäänsä, joka asusti Sinun kohdussasi, oi puhdas Neitsyt, Jumalan armoittama Maria, hän 
selvästi tunsi Sinut puhtaaksi äidiksi. 

Eksapostilario, 2. säv. 

Kun kunniakas Edelläkävijä sikisi hedelmättömästä ja lapsettomasta Elisabetista ja sangen vanhasta 
pappi Sakariaasta, se julisti ennalta Neitseestä syntyvästä Kuninkaasta. Heidän, Jumalansynnyttäjän 
ja Kastajasi Johanneksen esirukousten tähden, Herra, pelasta ja armahda kaikkia.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Iloiten me tuomme Sinulle, oi puhdas, arkkienkelin ilotervehdystä, sillä jumalallisen synnytyksesi 
kautta me pääsimme vanhasta kirouksesta. Kiitollisina me huudamme: Iloitse, Adamin lunastus, 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt! Iloitse, Sinä puhdas, jonka kautta olemme päässeet kuolemasta! Iloitse, 
Sinä jonka kautta olemme tulleet osallisiksi taivasten Valtakunnasta!

Kiitosstikiirat, 1.säv. 

Luomakunta riemuitsee sikiämisestäsi, oi Edelläkävijä, Profeetta ja Kastaja Johannes, | sillä pyhä 
syntymäsi ennustaa meille Herran syntymisestä. || Sen tähden me maan päällä yhteen ääneen 
ylistämme Sinua arvosi mukaisesti. (Kahdesti) 

Marian vakuuttamiseksi | enkeli esitti ihmeellisenä todistuksena hedelmättömän äidin raskauden. | 
Sen tähden mekin ylistämme ennen hedelmätöntä Elisabetia, || hänen puolisoaan Sakariasta ja 
Johannesta. 

Enkelin sanojen mukaisesti | sikiää nyt Jumalan valmistama iankaikkisen valkeuden lamppu, | Yljän 
ystävä, kunnian Auringon suuri aamutähti, || Jumalan Sanan elävä ääni, Herran tulemisen 
Edelläkävijä.

Kunnia... nyt... 8. säv. 

Elisabetissa sikisi armon Edelläkävijä ja Neitseessä kunnian Herra. | Äidit tervehtivät toisiaan ja 
pienokainen hypähteli, | sillä kohdussakin palvelija tunnisti Herransa. | Ihmeissään Edelläkävijän äiti 
alkoi huutaa: | Kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani Äiti tulee minun tyköni? || Hän, 
jonka armo on suuri, tulee pelastaaksensa epätoivoisen kansan.
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