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Joulukuun 1. 
Pyhän profeetta Naahumin muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 3.säv. 

Pyhän Hengen armo asusti Sinussa,  Jumalan profeetta,  /  teki Sinut oman kirkkautensa  loistavaksi 
lampuksi / ja ennusti Sinun kauttasi, // mitä suurelle Niinivelle oli tapahtuva. 

Jumalan profeetta Naahum, / Sinä osoittauduit valoisaksi pilveksi, / josta satoi Jumalan tuntemisen 
vettä / ja Sinä juotit Jumalan tuomion juomaa, // kun valitit Niiniven kaupungin jumalattomuutta. 

Oi  Jumalan  innoittama  Jumalan  profeetta  Naahum,  /  tahrattomasta  kunniasta,  sanomattomasta 
kirkkaudesta,  /  kuvaamattomasta  ilosta  ja  jumalallista  nautinnosta  osallisena  //  rukoile  meidän 
puolestamme kaikkien Valtiasta. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 3.säv. 

Oi  puhdas,  /  saatuamme  Sinun  kauttasi  suuren  hyvän  teon  /  me  ylistämme  profeettain  kanssa 
Poikaasi,  /  joka  äärimmäisessä  laupeudessaan  näki  hyväksi  syntyä  Sinun  kohdustasi  //  ja  loi 
uudelleen ihmissuvun. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Kun  Sinä,  nuhteeton,  /  näit  Sinusta  syntyneen  puulla  riippumassa  hengettömänä  /  Sinä  huusit 
katkerasti: / Oi halatuin Lapseni, / minne laskeutui muotosi kauneus, // kun Sinä omasta tahdostasi 
kätkeydyit kuoleman varjoon? 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Tropari, 2.säv. 

Viettäen profeettasi Naahumin pyhää muistoa / me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: 
// Pelasta sielumme, oi Herra. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen  kanonit  ja  tämä  profeetan  kanoni,  jonka  akrostikon  on: Ylistän  innolla Naahumin 
ennustusta. Theofaneksen (runo). 

1. veisu. 5.säv. Irmossi 

Kristus,  joka  voimallisella  käsivarrellansa  murskaa  viholliset,  /  syöksi  hevoset  ja  ratsumiehet 
Punaiseen mereen, / mutta pelasti Israelin, // joka veisasi voittovirren. 

Troparit 

Oi  Jumalan  valitsema,  erinomainen  Naahum,  nähdessämme  Sinun  Jumalan  valitseman  mielesi 
jumalallisen ennustuksen ja sen säteilevän armon, me ylistämme Sinua autuaaksi. 

Oi  ylistettävä profeetta, Hengen armo,  joka ylhäältä kaiutti Sinun sielussasi profeetallista voimaa, 
elähdytti Sinut ansiosi mukaisesti ja teki kielesi jumaluutta henkiväksi.
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Sinä, autuas, osoittauduit Hengen näppäilemäksi soittimeksi, kun veisuin ylistit kiivasta Jumalaa ja 
kerroit kaikille jumalallisesta, lahjomattomasta tuomiosta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi veisuin ylistettävä puhdas Neitsyt, pelasta meidät, jotka uskossa ja rakkaudessa ylistämme Sinua 
Jumalan puhtaana Äitinä, ja aseta vaarojen hillittömyys. 

3. veisu. Irmossi 

Kristus,  Sinä,  joka  itsessään  painavan  maan  tyhjyyden  päälle  sanallasi  pystytit  /  ja  avaruuteen 
ripustit,  /  vahvista  seurakuntasi  käskyjesi  järkkymättömälle  kalliolle,  /  oi  ainoa  hyvä  ja  ihmisiä 
rakastava. 

Troparit 

Oi  Jumalan  innoittama,  jumaloittavan  ja  jumalallisen  Hengen  osallisuus  teki  Sinun  sielusi  valon 
kaltaiseksi.  Niin  Sinut  asetettiin  Jumalan  päätöksestä  ennustamaan  kaukaisia  asioita  kaikille 
selvästi. 

Sinä, autuas, näit jumalallisesti vihollisten kostotuomion, kun he parantumattomassa pahuudessaan 
jumalattomasti pitivät halpana Jumalan pitkämielisyyden, kärsivällisyyden ja hyvyyden. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ihmisiä rakastava, joka muinoin teki kaiken olemattomuudesta, tuli suunnattoman ihmisrakkautensa 
tähden ihmisenä Sinun kohdustasi, oi puhdas, lunastaaksensa ihmiset. 

Irmossi 

Kristus,  Sinä,  joka  itsessään  painavan  maan  tyhjyyden  päälle  sanallasi  pystytit  /  ja  avaruuteen 
ripustit,  /  vahvista  seurakuntasi  käskyjesi  järkkymättömälle  kalliolle,  //  oi  ainoa  hyvä  ja  ihmisiä 
rakastava. 

Katismatropari, 5.säv. 

Oi  kunniakas  Naahum,  /  kun  Sinun  mielesi  ei  ollut  sekaantunut  alhaisiin  kuviin,  /  Sinusta  tuli 
Hengen  puhdas  astia,  /  ja  Sinä  sait  loistavasti  ottaa  vastaan Hänen  kirkkautensa  /  ja  välittää  sen 
kaikille. / Sentähden me pyydämme Sinulta: // Rukoile maailman rauhan puolesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 5.säv. 

Sinussa, oi ainainen Neitsyt, / tuli totisesti tunnetuksi sikiämisen suuri ihme / ja sanoin selittämätön 
raskaus!  /  Mieltäni  kummastuttaa  ja  ajatuksiani  hämmästyttää  Sinun  kunniasi,  oi 
Jumalansynnyttäjä, // joka kattaa kaiken meidän sielujemme pelastukseksi! 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 5.säv. 

Oi  Jumalan  armoittama,  /  Sinun  Poikasi  ristin  kautta  hajotettiin  epäjumalien  koko  eksytys  /  ja 
pahojen henkien voima kukistettiin. / Sen tähden me uskovaiset velvollisuutemme mukaisesti / aina 
veisuin kiitämme ja ylistämme Sinua // tunnustaen Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi.
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4. veisu. Irmossi 

Oi  Kristus, Habakuk,  ennalta  nähtyään  jumalallisen  alentumisesi,  /  vavistuksella  huusi  Sinulle:  / 
Sinä olet tullut kansaasi pelastamaan // ja voideltujasi vapahtamaan. 

Troparit 

Säteillen Hengen kirkkautta Sinä, jumalallinen julistaja, ennustit Niiniven hävitysuhan tuoden esille 
mahdottomuuden välttää Jumalan voimaa. 

Jumalan autuas profeetta Naahum, Luojan oikeudenmukainen  tuomio  vaatii  jumalattoman kansan 
hirveää tuhoa, niinkuin Sinä profeetallisesti lausuit. 

Oi  hyvä,  vaatimattoman  mielenlaadun  kaunistama  profeetan  sielusi  kohotettiin  yliluonnollisesti 
jumalan näkemiseen ja jumalallisen näkemisen kirkkauteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnyttäessäsi kaiken Kuninkaan Sinä,  ainoa veisuin  ylistettävä Maria, osoittauduit  luomakunnan 
Valtiattareksi. Osoita esirukouksillasi minut vapaaksi himojen hirmuvallasta. 

5. veisu. Irmossi 

Sinun  tykösi,  oi  Kristus,  joka  verhoudut  valkeuteen  niin  kuin  viittaan,  /  minä  aamusta  varhain 
kiiruhdan / huutaen Sinulle: // Valaise minun pimentynyt sieluni, oi ainoa laupias. 

Troparit 

Oi ihailtava profeetta Naahum, kun elämäsi oli viatonta ja nuhteetonta, Sinä tulit otolliseksi saaman 
Pyhän Hengen voiman ja valistuksen. 

Lihan Sinä alistit auliisti  järjen hallintaan sydämessäsi pyrkien nousemaan. Sentähden Sinä saitkin 
jumalallisen ilmestyksen. 

Profeetallisen kunnian saaneiden ansiot ylittävät näkyväisen, sillä heidän kauttansa puhuu hyvä  ja 
hallitseva Pyhä Henki. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  totisesti  ei  taivaallinenkaan  mieli  kykene  veisaamaan  Sinulle  arvollista 
ylistystä, sillä Sinä synnytit Luojan, jota taivasten voimat veisuin ylistävät. 

6. veisu. Irmossi 

Oi  Valtias  Kristus,  /  tyynnytä  sielua  hukuttavassa  myrskyssä  riehuva  himojen  meri  /  ja  johdata 
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias. 

Troparit 

Uskovaiset,  ylistäkäämme  veisuin  häntä,  joka  osoittautui  jumalallisen  armon  temppeliksi  ja 
ymmärryksen ylittävän jumalallisen ilmoituksen puhtaaksi astiaksi.
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Jumalallisen Hengen  laskemattoman koiton  vastaanottanut  ja  jumalallisen mielen  saanut  innostaa 
jumalisia ylistysveisuun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi siunattu ja nuhteeton, hengelliset voimat ja kaikki ihmisten sukupolvet ylistävät alati Sinua, joka 
synnytit Jumalan. 

Irmossi 

Oi  Valtias  Kristus,  /  tyynnytä  sielua  hukuttavassa  myrskyssä  riehuva  himojen  meri  /  ja  johdata 
minut // ylös turmeluksesta, oi laupias. 

Synaksario 

Joulukuu, jossa on 31 päivää. Päivässä on 9 tuntia, ja yössä 15 

Saman kuun 1:senä päivänä pyhän profeetta Naahumin muisto. 

Säkeitä 

Rakkaus vaatii minua sanan mirhalla voitelemaan elämästä lähtenyttä elkosilaista Naahumia. 
Joulukuun ensimmäisenä Naahum lähti elämästä. 

Samana päivänä pyhittäjä Filaretos Laupiaan muisto. 

Säkeitä 

Nimensä mukaisesti kaikkia hyveitä ynnä laupeutta rakastava isä kuolee. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Ananias Persialaisen muisto. 

Säkeitä 

Lihaa oli Ananias, ja lihaa kidutettaessa hän sai lihana suuren näyn. 

Samana päivänä pyhän Antonios Uuden muisto. 

Efeson arkkipiispa, pyhä Onesimos, pääsi rauhassa loppuun. 

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

7. veisu. Irmossi 

Korkeasti ylistetty isäin Herra sammutti tulen liekin / ja langetti kasteen nuorukaisille, / jotka yksin 
äänin veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Troparit
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Kun  jumalannäkijä  profeetta  johtaa  kuoroamme,  viettäkäämme  puhdasta  juhlaa  jumalallisesti 
veisaten: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Tuntiessamme  Sinut  Hengen  käyttämäksi  soittimeksi  ja  Jumalan  elähdyttämäksi  lyyraksi  me 
kutsumme Sinua laulumme tukijaksi veisatessamme: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Herra seppelöi Sinut jumalalliseksi profeetaksi ja antoi Sinulle armon ennustaa tulevia. Hänelle me 
kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeetta  näki  Sinut,  puhdas  Neitsyt,  läpikäymättömänä  porttina,  josta  kulki  yksi  Hän,  jolle  me 
kaikki veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Jumala. 

8. veisu. Irmossi 

Sinulle,  kaiken  Luojalle,  /  nuorukaiset  pätsissä  kohottivat  yli  maailman  sointuvan  kiitosvirren:  / 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Troparit 

Nähtyäsi  hallitsevan  Kolminaisuuden  aineettoman  koiton  Sinä,  profeetta,  veisasit  iloiten:  Kaikki 
luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Oi  autuas  profeetta,  kunnioittaessamme  pyhästi  pyhää  muistoasi  me  veisaamme:  Kaikki  luodut, 
veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas  Neitsyt,  vahvista  rikkomuksissa  ja  himoissa  herpautunut  sieluni,  että  voisin  veisuin 
ylistää Synnyttämääsi ja korkeasti kunnioittaa Sinua, armoitettua. 

Irmossi 

Sinulle,  kaiken  Luojalle,  /  nuorukaiset  pätsissä  kohottivat  yli  maailman  sointuvan  kiitosvirren:  / 
Kaikki luodut, veisaten ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

9. veisu. Irmossi 

Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. / Hänen 
nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme. 

Troparit 

Sinä  vietit  totisesti  maan  päällä  enkelten  vertaista  elämää,  ja  nyt  olet  päässyt  asumaan  taivaisiin 
enkelten  kuorojen  kanssa  kolmiloisteisen Valkeuden  ympärille.  Sen  täyttämänä Sinä kaitset  niitä, 
jotka veisuin Sinua ylistävät. 

Sinut, autuas, me esitämme Jumalalle maailman esirukoilijana. Rukoile hartaasi  luottaen profeetan 
uskallukseesi, että Hän hyvyydessään antaisi uskovaisille pysyvän, iankaikkisen lunastuksen. 

Jumalansynnyttäjälle
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Oi  pyhä  Neitsytäiti,  on  sopivaa  ja  oikein,  että  me  uskovaiset  Jumalaa  julistaen  kutsumme  Sinut 
Jumalan  synnyttäjänä  puhtaaksi  Jumalansynnyttäjäksi  ja  niin  totuudenmukaisella  nimellä 
kunnioitamme puhdasta Poikaasi. 

Irmossi 

Riemuitse, Jesaja, / sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan Immanuelin, Jumalihmisen. / Hänen 
nimensä on Koitto, // ja kunnioittaen Häntä me Neitsyttä autuaaksi ylistämme. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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