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Ehtoopalvelus 
 
Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 
 
 Autuas Sakarias, / voideltuna ja jumalalliseen asuun puettuna / Sinä toimit 
enkelin lailla Jumalan pappina, Luojan ja luodun välittäjänä, / ja sait totisesti ottaa 
vastaan jumalallisen Hengen sanomia. / Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi, // 
ja tänään viettäessämme pyhää juhlaasi kunnioitamme Vapahtajaa. 
 
 Sinä sait nähdä Neitseestä syntyneen, / Isän kanssa yhtä aluttoman 
lapsukaisen, / oi Jumalan innoittama Sakarias, / ja ennustit selvästi omalle lapsellesi: / 
Sinusta tulee totisesti profeetta, / joka valmistat Hänen polkunsa./ Poikasi kanssa me 
Sinua autuaaksi ylistämme, oi autuas jumalankantaja, // ja vietämme puhdasta, pyhää 
juhlaasi. 
 
 Sinä, kunniakas ja ylistettävä, / olit jumalallisen Hengen elävä ja sielullinen 
temppeli, / ja kun Sinä kävit temppeliin Jumalan kanssa puhtain sydämin, / Sinut 
surmattiin epäoikeudenmukaisesti, / ja niin Sinä kävit marttyyrina loppuun jumalallisen 
tiesi. / Sen tähden Sinä olet noussut omassa veressäsi taivaalliseen temppeliin // ja 
rukoilet armahdusta niille, jotka Sinua kunnioittavat. 
 
Kunnia... 8.säv. Munkki Johanneksen runo 
 
 Pukeutuneena laillisen pappeuden totiseen asuun Sinä toimitit palvelusta 
Aaronin järjestyksen mukaisesti. / Temppeliin käytyäsi Sinä, autuas, sait selvästi nähdä 
enkelin hahmon. / Sen tähden me kaikki veisaamme velvollisuutemme mukaisesti 
kuolemastasi, oi Sakarias, / ja ylistämme lauluin Sinua, josta vanhuudessasi kasvoi 
kunniakas Johannes. / Rukoile meidän puolestamme, // että armollinen Jumala 
pelastaisi meidät. 
 
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 
 
 Herra, varjele synnyttäjäsi esirukousten kautta laumaasi, / jonka Sinä 
armollisena lunastit kalliilla verelläsi. / Säilytä meidät turvassa vihollisten hyökkäyksiltä, 
// että me veisuin ylistäisimme jumalallista alentumistasi. 
 
Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 
 
 Herra, kun aurinko näki Sinut, vanhurskauden Auringon, puulla 
riippumassa, / se kätki säteensä, // kuun valo muuttui pimeydeksi ja viattoman Äitisi 
sisin haavoittui. 



 
 
Virrelmästikiirat, 8.säv. 
 
 Oi outoa ihmettä! / Korkeuksissa Jumalan edessä seisova arkkienkeli toi 
jumaliselle pappi Sakariaalle ilosanoman Edelläkävijästä, / joka sikisi iästä huolimatta 
hedelmättömästä äidistä. / Oi sanomatonta kaitselmustasi, Valtias!/ Kristus, Sinä ainoa 
laupias, // pelasta sen kautta meidänkin sielumme! 
  
Liitelauselma: Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala. 
 
 Oi outoa ihmettä! / Sakariaan mykkyys ennusti selvästi Vanhan 
vaikenemisesta ja Uuden ilmestymisestä, / sillä armon valkeus osoitti lain täytettynä 
vaienneen. / Oi viisasta kaitselmustasi, Sinä ihmisiä rakastava! // Kaikkivoimallisena 
varjele sen kautta kaikkia meitäkin! 
 
Liitelauselma: Ja Sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi. 
 
 Oi outoa ihmettä! / Sakarias, uskollinen pappi, erinomainen marttyyri ja 
kunniakas profeetta, joka edeltä ilmoitti tulevia, / on saanut Sinulta, Valtias, 
kaunistukseksensa kolminkertaisen seppeleen. / Oi runsaita lahjojasi, Sinä ihmisiä 
rakastava. // Kristus, suo niiden kautta meillekin kaikille valtakuntasi! 
 
Kunnia... 2.säv. Anatolioksen runo 
 
 Puhtaana pappina Sinä astuit Kaikkeinpyhimpään, / pyhään asuun 
puettuna Sinä toimitit Jumalalle nuhteetonta palvelusta, / Aaronin tavoin Sinä julistit 
lakia ja Mooseksen tavoin ohjasit Israelin sukukuntia tiukujen puhtaasti todistaessa. / 
Sen tähden Sinut myös surmattiin, / mutta vanhurskas veresi tuli meille pelastavaksi 
lääkkeeksi, / joka tuoksuvan mirhan tavoin aukaisee kuulomme kohti iankaikkisen 
elämän suuntaa. / Oi autuas Sakarias, Sinä Johannes Kastajan isän ja Elisabetin 
puoliso, // rukoile hartaasti meidän sielujemme puolesta! 
 
Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 
 
 Totisesti ovat monet rikokseni käyneet pääni ylitse, oi puhdas Neitsyt, / 
moniksi ovat rikokseni tulleet / ja minun kurjan ja parantumattoman on kannettava 
raskaita taakkoja. / Sinä syntisten ainoa oikaisu, // riennä pelastamaan minut hartaalla 
esirukouksellasi! 
 
Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 
 
 Sinä, oi puhdas, kärsit monia tuskia, / kun Poikasi ja Jumalasi 
ristiinnaulittiin, / Sinä huokasit kyynelehtien ja valitit: / Voi! Suloinen lapseni, / kuinka 
kärsit epäoikeudenmukaisesti, / kun haluat lunastaa Aadamista syntyneet? / Sen 
tähden, oi ylen pyhä Neitsyt, me uskolla pyydämme Sinua: // Tee Hänet meille 
armolliseksi! 
 
 
 
 
 



 
Tropari, 4.säv. 
 
 Pappeuden kauneuteen pukeutuneena Sinä, viisas Sakarias, / kannoit lain 
mukaisesti otollisia polttouhreja Jumalalle. / Sinusta tuli valistaja ja salaisuuksien näkijä, 
/ joka kannoit itsessäsi selvästi armon tunnuksia, oi ylen viisas, / ja miekka surmasi 
Sinut Jumalan temppelissä. / Oi Kristuksen profeetta, // rukoile Edelläkävijän kanssa 
meidän sieluillemme pelastusta!  
 
Aamupalvelus 
 
Oktoehoksen kanonit, sekä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Edelläkävijän 
isää, viisasta ylimmäistä pappia. Theofaneksen runo 
 
1. veisu. 8.säv. Irmossi 
 
         "Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta 
Israel huusi: | Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!" 
 
Troparit 
 
 Sinun muistoasi me ylistämme, oi profeetta, ja minä anon, että Hengen 
armo auttaisi minua Sinun välitykselläsi, kun minä huudan: Veisatkaamme 
Lunastajallemme ja Jumalallemme! 
 
 Oi autuas Jumalan julistaja, moitteettomaksi havaittu elämäsi sai 
kaunistuksekseen pappeuden asun ja profetian valoisan säteilyn. 
 
 Pääsi lain mukaisen otsanauhan koristamana Sinä, Sakarias, osoittauduit 
pyhäksi ennustajaksi ja huusit: Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme! 
 
Jumalansynnyttäjälle 
 
 Aaronin tavoin pukeutuneena pitkään viittaan Sinä sait ottaa vastaan Iisain 
juuresta kasvaneen Neitseen, jonka kantoi kohdussaan Lunastajaa. 
 
3. veisu irmossi 
 
         "Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien 
valkeus. | Sen tähden henkeni veisuin ylistää Sinua." 
 
Troparit 
 
 Kun Sinä, ylimmäinen pappi, kannoit hyvänhajuista suitsuketta, silloin Sinä 
sait sanoman Edelläkävijän syntymästä. 
 
 Pyhityksen mirha voiteli Sinut Aaronin tavoin papiksi, ja niin Sinä sait nähdä 
enkelin. 
 
 Sakariaasta syntyi Johannes, Sinusta, oi Vapahtaja, hengellisestä 
Auringosta kertova koitto. 
 



 
Jumalansynnyttäjälle 
 
 Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, joka kirkastit Sakariaan taloa, ohjaa minun 
vaellustani ja elämääni. 
 
Irmossi 
 
         "Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien 
valkeus. | Sen tähden henkeni veisuin ylistää Sinua." 
 
Katismatropari, 8.säv. 
 
 Sinä, Sakarias, toimit lain mukaisena Jumalan pappina ja ennustit, että 
Kristus tulee lihaksi Pyhästä Hengestä ja syntyy Neitseestä. Niin Sinä osoittauduit 
maailmalle valkeuden pylvääksi ja puhuit vanhurskauden koitosta, joka oli kirkastava 
maailman korkeudesta, ohjaava meidän jalkamme rauhan tielle sekä pelastava 
ihmisen. 
 
Kunnia... 
 
 Ylistäkäämme nyt autuaaksi vanhurskasta Sakariasta, Barakiaan poikaa, 
sillä psalmien mukaisesti hän tutkisteli lakia öin ja päivin palvellen korkeuksissa olevaa 
kaikkien Jumalaa, niin kuin profeettojen joukossa suuri Daavid on sanonut. Lopuksi 
hänet teurastettiin karitsan tavoin ja hänen verensä kannettiin otollisena kokonaisuhrina 
meidän sielujemme Vapahtajalle. 
 
Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari 
 
 Oi puhdas, siunattu, Jumalan armoittama Neitsyt, rukoile lakkaamatta 
ylhäisten voimien, profeettojen ja kaikkien ruumiittomien kanssa puolestamme Häntä, 
joka suuressa armossaan syntyi Sinusta, että Hän antaisi meille parannuksen ennen 
loppua, armahduksen meidän synneillemme ja elämän oikaisun, että saisimme armon!   
 
Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle 
 
 Poikasi, Jumalan ristin varjelemina me aina torjumme pahojen henkien 
hyökkäykset ja juonet. Veisuin me kiitämme Sinua, puhdas Neitsyt, totisena 
Jumalansynnyttäjänä ja rakkaudella ylistämme Sinua autuaaksi, niin kuin Sinä itse 
ennustit. Lahjoita esirukoustesi kautta meille rikkomusten päästö. 
 
4. veisu. Irmossi 
 
         "Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi | 
ja ylistän jumaluuttasi." 
 
Troparit 
 
 Herra, Sinun profeettasi toimitti Sinulle uskollisesti lain kuvauksien 
mukaista palvelusta ja sai tietoisesti nähdä armon totuuden. 
 
 Sinä, autuas, sait valkeutta valkeuteen, kirkkauden tummuuteen, sillä 
Sinussa totisesti armo yhdistyi lakiin. 



 
 Jumalan edessä seisova jumalallinen Gabriel ilmestyi Sinulle, autuas, 
tuoden ilosanoman Sanan äänestä ja Edelläkävijästä. 
 
Jumalansynnyttäjälle 
 
 Löydettyään Sinut, Neitsyt, puhtaaksi asumukseksi luomakunnan Luoja, 
joka päästi Elisabetin hedelmättömyydestä, asettui Sinuun asumaan. 
 
 
5. veisu. Irmossi 
 
         "Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: Pelasta meidät, sillä Sinä 
olet meidän Jumalamme, paitsi Sinua emme toista tunne!" 
 
Troparit 
 
 Oi kunniakas profeetta, Sinun päähäsi pantiin käärelakki, joka kantoi 
sinettinä armon kuvausta. 
 
 Luomakunta iloitsee lapsestasi, oi ylimmäinen pappi, sillä Sinusta kasvoi 
katumuksen saarnaaja. 
 
 Ihanasti Sinä vaelsit halki elämäsi, sillä Elisabetin kanssa Sinä täytit kaikki 
Herran käskyt. 
 
Jumalansynnyttäjälle 
 
 Oi Jumalan julistaja, Sinun kielesi kävi ylistysveisuun, sillä Sinä sait nähdä 
aviotatuntemattoman Neitseen raskaana. 
 
6. veisu. Irmossi 
 
         "Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin 
viittaan, | ylen armollinen Kristus, meidän Jumalamme." 
 
Troparit 
 
 Lain varjon palvelija osoittautui myös armon julistajaksi, sillä hän sai nähdä 
Sinun lihaksi tulemisesi, oi meidän Vapahtajamme. 
 
 Jumalanvastausten rintakilven kaunistamana Sinä, pappi Sakarias, sait 
ottaa vastaan lihaan pukeutuneen iankaikkisen Sanan. 
 
 Jumalaan yhdistyneenä Sinä, Jumalan innoittama salaisuuksien palvelija, 
pappi ja ylistettävä toimittaja, sait astua temppelin sisäosiin. 
 
Jumalansynnyttäjälle 
 
 Profeetta Elisabet tunsi Sinut, Neitsyt, Jumalanäidiksi, joka kannoit 
kohdussasi Vapahtajaa, alutonta Sanaa. 
 



 
Irmossi 
 
         "Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin 
viittaan, | ylen armollinen Kristus, meidän Jumalamme." 
 
Kontakki, 3.säv. 
 
 Korkeimman profeetta ja pappi ja Edelläkävijän isä Sakarias on tänään 
kattanut pöydän ja ravitsee muistoansa uskoen viettäviä ja tarjoaa vanhurskauden 
juomaa. Me ylistämme häntä, sillä hän on Jumalan armon salaisuuden jumalallinen 
palvelija. 
 
Iikossi 
 
 Ylimmäinen pappi sai enkelin äänen kautta ottaa vastaan lain 
vaikenemisen saadessaan hedelmättömän ja kunniallisen Elisabetin kanssa Kristuksen 
tulemisen enkelin, profeetan ja salaisuuden palvelijan, sillä hänen synnyttyään koitti 
koko maailmalle uusi armo, lunastus ja sovitus. Hän saarnasi Karitsasta, Luojasta ja 
luonnon Uudistajasta, joka antaa hedelmättömästä hedelmän. Hän on Jumalan armon 
salaisuuden jumalallinen palvelija. 
 
Synaksarion 
 
Saman kuun 5:ntenä päivänä muistelemme profeetta Sakariasta, Edelläkävijän isää. 
 
Säkeitä 
 

 Jumalan jumalallisen Karitsan tähden Sakarias teurastetaan karitsan tavoin 
temppelin keskellä. 

 Samana päivänä pyhä Abdaios surmataan lyömällä okaisin sauvoin. 
 Säkeitä 

 Marttyyri Abdaios kesti sauvojen oat kunnioittaessaan okain kruunattua 
Valtiasta. 
 Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä Medimnosta, Urbanosta, 
Theodorosta ja heidän kanssaan kahdeksaakymmentä pappia ja leviittaa 
eli diakonia. 

Säkeitä 
 Käydessään psalmeja veisaten veden ja tulen läpi Medimnos sanoi: Nyt 

pääsen virvoitukseen. 
 Myös suuri Theodoros suoritti Urbanoksen kanssa saman uroteon kuin 
Medimnos. 
 Pappien kymmenkertainen kahdeksikko kävi kärsivällisenä tuleen ja 
veteen. 

 Samana päivänä muistelemme Atheran pyhää Petrosta. 
 
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
 
7. veisu. Irmossi 
 
         "Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja 
muuttivat tulen viileydeksi huutaessaan: | Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, 
iankaikkisesti!" 



Troparit 
 
 Kun Huutavan Ääni saapui hedelmättömästä äidistä, hän aukaisi kielesi 
siteet, oi Sakarias, huutamaan: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 
 
 Yljän ystävä, Edelläkävijä, syntyi hedelmättömyydestä julistaen selvästi 
ennalta Neitseen synnytystä niille, jotka huutavat uskoen: Kiitetty olet Sinä, Herra 
Jumala, iankaikkisesti! 
 
 Sinä, autuas Sakarias, tulit kokonaan jumalallisen Hengen välikappaleeksi, 
Sinä ennustit lapsesi olevan profeetan ja huusit: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, 
iankaikkisesti! 
 
Jumalansynnyttäjälle 
 
 Sakarias näki kaikkien profetioiden toteutumisen, tunsi Sinut, Neitsyt, lain 
täyttymykseksi ja huusi: Siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, oi puhdas! 
8. veisu. Irmossi 
 
         "Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa 
ainaisen Neitseen salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää | ja korkeasti 
kunnioittakaa kaikkina aikoina." 
 
Troparit 
 
 Autuas ylimmäinen pappi, Sinä osoittauduit totuuden puhujaksi, sillä 
Johannes Edelläkävijä kulki edeltä ja valmisti polut Kristukselle, jota me korkeasti 
kunnioitamme kaikkina aikoina. 
 
 Kaunopuheisesti Sinä ylistit Valtiasta, joka on antanut meille pelastuksen, 
kunnian Herraa, joka koitti lihallisesti Daavidista ja jota me korkeasti kunnioitamme 
kaikkina aikoina. 
 
 Sinä, Jumalan julistaja, sait suuria armolahjoja, kun synnytit kaikkia 
profeettoja korkeamman Edelläkävijän, joka veisuin ylistää ja korkeasti kunnioittaa 
Herraa kaikkina aikoina. 
 
Jumalansynnyttäjälle 
 
 Ylimmäinen pappi ja jumalallinen saarnaaja Sakarias kumarsi iloiten 
luomakunnan Herraa kantavaa Neitsytäitiä, jota me korkeasti kunnioitamme kaikkina 
aikoina. 
 
Irmossi 
 
         "Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa 
ainaisen Neitseen salaisuuden ilmaissutta Herraa veisuin ylistäkää | ja korkeasti 
kunnioittakaa kaikkina aikoina." 
 
 



9. veisu. Irmossi 
 
         "Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | 
tunnustamme Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi | ja yhdessä ruumiittomien voimien 
kanssa Sinua ylistämme." 
 
Troparit 
 
 Sinä mieleltäsi jumalinen, Jumalan autuuttama salaisuuksien palvelija, 
täytyit Lohduttajan henkäyksestä ja ylistit Herraa. 
 
 Oi maineikas Jumalan julistaja, nähdessäsi arkkienkelin sanojen toteutuvan 
Sinä panit kielesi kiittämään. 
 
 Luoja armahti tuhoon joutuneita ja selvästi muisti Aabrahamin liittoa, niin 
kuin Sinä profeetallisesti lausuit Hengen täyttämänä. 
 
 Oi Sakarias, Sinun kauneutenasi oli kilvoituksen ja pappeuden seppele ja 
profetian valistus, ja niin Sinä tulit osalliseksi parhaasta kunniasta. 
 
Jumalansynnyttäjälle 
 
 Neitsyt, Sinä olet valon astia. Valista himojen pimentämä sieluni ja päästä 
esirukouksillasi minut ulkopuolisesta pimeydestä. 
 
Irmossi 
 
         "Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | 
tunnustamme Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi | ja yhdessä ruumiittomien voimien 
kanssa Sinua ylistämme." 
 
Eksapostilario, 2.säv. 
 
 Moitteettomasti Sinä, oi Sakarias, toimitit kaikkivaltiaalle Jumalalle lain 
määräysten mukaista papillista palvelusta. Sen tähden Sinulle ilmestyi enkeli 
suitsuttaessasi ja sanoi: Sinusta on syntyvä Kristuksen Edelläkävijä, joka on lain ja 
jumalallisen armon välimies. 
 
Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 
 

Armon tultua ovat lain ja vertausten varjokuvat menneet ohi, sillä 
Sinä,Neitsytäiti, synnytit siemenettä lain antajan, Jumalan, lunastukseksi 
ihmisille. Tue jumalallisella lailla minuakin, joka olen synnin lain voittama. 
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