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Joulukuun 2. 
Pyhän profeetta Habakukin muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Saatuaan  Hengen  säteen  ihmeellinen  Habakuk  /  tuli  kokonaan  jumalalliseksi.  /  Nähdessään 
tuomarien  jumalattomuuden  ja  epäoikeudenmukaiset  tuomiot  /  hän  vihastui  osoittaen  mielen 
suoruutta / ja Jumalaa rakasten hartain mielin // hän vihastuksissaan liittyi Jumalaan ja Herraan. 

Vartiopaikalla  seistessään  kunnianarvoisa  Habakuk  /  kuulit  sanomattoman  salaisuuden  /  Sinun 
tulemisestasi meidän  luoksemme,  oi Kristus.  /  Selvästi  hän  ennusti  Sinun  saarnasi  ja  näki  viisaat 
apostolisi hevosina, // jotka kuohuttavat monisiemenisten kansojen meren. 

Herrassa  Sinä,  kunniakas  Jumalan  julistaja,  riemuitset,  /  Jumalassa  Vapahtajassasi  Sinä  iloitset  / 
Hänen  kirkkautensa  säteilyn  vastaanottaneena  /  ja  jumaloittavan  valkeuden  hengellisesti 
valistamana.  / Tempaa esirukouksillasi kiusauksista ja vaaroista meidät,  //  jotka uskoen vietämme 
pyhää muistoasi. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Sinä  sijoitit  kohtuusi  sijoittumattoman,  /  joka  ihmisrakkaudessaan  tuli  ihmiseksi,  /  otti  Sinusta 
saviseoksemme ja selvästi teki sen jumalalliseksi. / Oi puhdas, älä nyt ylenkatso ahdistettua, // vaan 
ole armollinen ja vapauta pian pahan kaikesta vihollisuudesta ja vahingosta. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun  Neitsyt,  Äitisi,  näki  Sinut,  Herra,  ristillä  riippumassa,  /  hän  hämmästyi  ja  lausui  Sinulle 
valittaen: / Voi ääretöntä kärsivällisyyttäsi, oi Luoja! / Kuinka Sinä vapaaehtoisesti tuomittavan ja 
peljättävän kansan epäoikeudenmukaisesti kuolemaan tuomitsemana // kestät kärsimykset ikäänkuin 
tuomion alainen? 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Tropari, 2.säv. 

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

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit  ja tämä profeetan kanoni,  jonka akrostikon on: Veisuin minä ylistän Sinua, 
autuas profeetta Habakuk. Theofaneksen runo 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, / sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta // ja hukutit 
faraon sotavaunut ja voiman. 

Troparit
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Herra  minun  Jumalani,  anna  minulle  viisautta,  että  veisuin  ylistäisin  jumalallista  profeetta 
Habakukia. Oi hyvä, kirkasta armollasi minun sydämeni. 

Profeetta  sanoi:  Kuinka kauan, Herra, minun  täytyy  apua  huutaa  ja Sinä  et  kuule? Minkä  tähden 
Sinä annoit minun nähdä tuomarien jumalattomuuden? 

Oi  profeetta,  pelasta  rukouksillasi  vaaroista  ja  hirveästä  uhasta  meidät,  jotka  hartaasti  vietämme 
puhdasta muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  ajan  koittaessa  pyhä  Jumala  ilmestyi  Sinusta  ihmiseksi  tulleena 
pelastaakseen ihmisen. 

3. veisu. Irmossi 

Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. // Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa. 

Troparit 

Oi  Jumalan  julistaja,  pyrkimyksesi  kohottamana  Jumalan  tykö  ja Hänen  valkeutensa  valistamana 
Sinä sait nähdä edeltä tulevien kuvauksen. 

Oi  autuaaksi  ylistettävä,  Sinä  harjoitit  kaikkinaista  hyvettä  ja  koko mieleltäsi  vihasit  kaikkinaista 
pahuutta. Oikein Sinä inhosit vääryyden tekijöitä. 

Oi  ylistettävä,  puhtaana  Sinulle  uskottiin  Pyhän  Hengen  sanat,  niin  että  Sinä  saatoit  selvästi 
ennustaa tulevia tapahtumia. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas,  Sinä  osoittauduit  hyveitten  varjoamaksi  vuoreksi,  jolta  Herra  tuli  orjan  tavoin 
vapauttamaan ihmiset orjuudesta. 

Irmossi 

Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. // Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa. 

Katismatropari, 4.säv. 

Oi Jumalan innoittama ja autuas, / Sinä seisoit jumalallisella vartiopaikalla / ja käsitit profeetallisin 
silmin Jumalan  tulemisen.  / Sentähden Sinä, Habakuk, huusit peljäten:  / Herra, minä olen kuullut 
peljättävästä tulemisestasi / ja ylistän veisuin Sinua, // joka halusit pukeutua savilihaan Neitseestä. 

Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi  ylen  pyhä  Valtiatar,  /  hirveyksiin  joutuneitten  turva,  /  rikkoneitten  sovitus  Jumalan  edessä,  / 
varjele  kaikista  vaaroista,  /  ihmisten  pahuudelta,  kauhealta  kadotukselta  ja  himojen 
kunniattomuudelta meitä, / jotka vakain uskoin aina kutsumme avuksi Sinua, // veisuin ylistettävää 
Neitsyttä.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään  Sinut,  minun  Kristukseni,  ristillä  /  Sinut  miehettä  synnyttänyt  raastoi  kasvojaan  ja 
sisintään  ja  huusi  äidillisesti:  /  Voi  rakkaintani!  Kuinka  kestäisin  kärsimyksen?  /  Sisimpäni  on 
tulessa ja selvästi on hirveä miekka minut karvaasti lävistänyt. // Mutta Herra, veisuin minä ylistän 
laupeuttasi. 

4. veisu. Irmossi 

Kristus,  Sinun  voimasi  on  peittänyt  taivaat  /  ja maa  on  täynnä Sinun kunniaasi.  /  Sen  tähden me 
lakkaamatta huudamme: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Troparit 

Hyve  osoitti  Sinut,  oi  Jumalan  innoittama,  valistuneeksi  ja  Sinä  julistit  illattomasta Valkeudesta, 
jolla me nyt uskoen huudamme: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra! 

Hengen  kaiken  valistava  armo  asettui  runsaana  Sinuun,  oi  viisas,  ja  teki  Sinut  profeetaksi,  joka 
kerroit kaikille Vapahtajasta. 

Kuultuasi  sanoman Kaikkivaltiaalta  Sinä,  ihmeellinen,  peljästyit  hurskaasti,  ja  käsitettyäsi Hänen 
tekonsa Sinä vaivuit ihailuun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  viaton  ja  puhdas,  todistuksen  arkki  kuvasi  Sinua,  sillä Sinä  sait  totisesti  ottaa  vastaan  elämän 
leivän, Isän kanssa yhtä iankaikkisen Sanan. 

5. veisu. Irmossi 

Kunnia olkoon Sinulle, / joka annat valkeuden koittaa, / teet aamun valoisaksi ja tuot päivän esille! 
// Kunnia olkoon Sinulle, Jeesus, Jumalan Poika! 

Troparit 

Nyt näkee puhdas kirkko Auringon puulle astuneena, niinkuin Sinä, pyhitetty Habakuk, ennustit. 

Sinä siivitit mielesi, oi autuas, Sinä seisoit vartiopaikallasi ja tähysit Herran tulemista. 

Suureen ääneen Sinä, viisas ja autuas Habakuk, huusit: Minä riemuitsen Jumalassa, Vapahtajassa, ja 
iloitsen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Monien  rikkomusteni  kahleitten  raskauttamana minä  turvaan  Sinuun,  oi  Valtiatar.  Pelasta  minut, 
Sinä uskovaisten vahvistus. 

6. veisu. Irmossi 

Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, // oi Jeesus, voimien Kuningas!
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Troparit 

Oi  autuas  Habakuk,  niinkuin  Sinä  Hänen  kirkkaasti  valistamanaan  ennustit,  tuli  lihaksi  tullut 
Jumala Teemanista ja kirkasti valkeudella maailman. 

Oi  Jumala,  joka  jumalallisella  henkäykselläsi  valistit  puhtaan  Habakukin  mielen,  valista  hänen 
esirukoustensa kautta meidänkin sielumme, kun me veisuin Sinua ylistämme. 

Oi  Jumalan  julistaja,  Sinä puheesi  ja Sinun  jumalallisten  sanojesi  voima on  kulkenut  halki maan 
äärien ennustaen Sanan jumalallisesta tulemisesta keskuuteemme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Neitsyt,  Sinä  synnytit  viimeisinä  aikoina  lihaan  tulleena  Hänet,  joka  on  Isän  kanssa 
yksiolennollinen ja aluttomasti Hänen kanssaan selvästi käsitettävä Poika. 

Irmossi 

Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: // Pelasta minut kadotuksesta, / oi Jeesus, voimien Kuningas! 

Kontakki, 4.säv. 

Oi Jumalaa julistava Habakuk, / Sinä näit hevosina pyhät opetuslapset, / jotka selvästi kuohuttavat 
tietämättömyyden meren  ja hukuttavat eksytyksen  jumalisiin oppeihin.  / Sentähden me ylistämme 
Sinua totisena profeettana ja pyydämme, // että rukoilisit meille armahdusta. 

Synaksario 

Saman kuun 2:sena päivänä pyhän profeetta Habakukin muisto. 

Säkeitä 

Jumala teki Sinun jalkasi nopsiksi kuoltuasikin, oi Habakuk, niinkuin sanoit. 
Toisena Habakuk nousi Jumalan kaupunkiin. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisiämme ja erakkoja Ioannesta, Heraklaimonia, 
Andreasta ja Theofilosta. 

Säkeitä 

Miesten nelivaljakko saapui ahdistuksen täyttämästä paikasta murheettomaan paikkaan. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Myropen muisto. 

Säkeitä 

Antaessaan  ruumiinsa  Kristuksen  tähden  kidutettavaksi  Myrope  totisesti  osoittautui  Hänen 
mirhaksensa.
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Muistelemme pyhittäjäisäämme Fileotesta, joka pääsi kilvoituksen loppuun vuonna 1060. 
Pyhä Myrope kuoli vankilassa. 
Pyhä Abibos Uusi kuoli tulessa. 

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

7. veisu. Irmossi 

Aabrahamin lapset / polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä / ja riemuiten veisasivat: 
// Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Saatuasi  sanomattoman  tiedon  salaisuuden  ja  profetian monivaloisen  lampun Sinä,  viisas,  huudat 
nyt: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Kolmivaloisesta säteilystä ja sanomattomasta kunniasta osallisuuden antoi Sinulle Jumala, jota Sinä 
ylistit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi siunattu Neitsyt, kaikista sukupolvista Sinä osoittauduit Neitsytäidiksi, kun käsittämättömästi  ja 
yliluonnollisesti synnytit Sanan, lihaksi tulleen Jumalan. 

8. veisu. Irmossi 

Kaikki Jumalan teot ja koko luomakunta kiittäkää Herraa, / sillä ihmisille loisti maan päällä valkeus 
/  ja  se  valisti  koko maailman  /  sekä  antoi  koko  ihmiskunnalle  iankaikkisen  elämän.  /  Veisatkaa 
Hänelle, ihmiset, // ja kiitosvirsin ylistäkää Häntä iankaikkisesti! 

Troparit 

Kolmiaurinkoisen  valkeuden  kirkastamana  Sinä,  autuas,  tulit  arvolliseksi  jumalallisiin  ja 
yliluonnollisiin ihmeisiin huutaen: Veisuin ylistäkää ja korkeasti kiittäkää Herraa kaikkina aikoina. 

Juoden  suloisuuden  virrasta,  täynnä  aineetonta  näkemistä  ja  profeetallista  kunniaa  ja  osallisena 
ensisijasta Sinä iloiten veisaat ylistystä Jumalalle iankaikkisesti. 

Voi profeetta Habakukin jumalallista ja puhdasta ihanuutta! Karkeloiden enkelvoimien kanssa hän 
iloiten veisaa Jumalalle ylistystä iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä osoittauduit  totisesti Hänen  äidiksensä,  joka  on  koittanut  Isästä  ennen  kaikkia  aikoja. Yksin 
Sinä, siunattu puhdas Neitsyt, olet tullut ruumiittomia henkiä arvokkaammaksi. 

Irmossi 

Kaikki Jumalan teot ja koko luomakunta kiittäkää Herraa, / sillä ihmisille loisti maan päällä valkeus 
/  ja  se  valisti  koko maailman  /  sekä  antoi  koko  ihmiskunnalle  iankaikkisen  elämän.  /  Veisatkaa 
Hänelle, ihmiset, // ja kiitosvirsin ylistäkää Häntä iankaikkisesti!
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9. veisu. Irmossi 

Sinun synnytyksesi oli puhdas  turmeluksesta:  /  Jumala  tuli Sinun kupeistasi.  / Hän  ilmestyi maan 
päälle  lihassa  ja  eli  yhdessä  ihmisten  kanssa.  //  Sen  tähden  me  kaikki  ylistämme  Sinua,  oi 
Jumalansynnyttäjä. 

Troparit 

Oi  autuas  profeetta  Habakuk,  Sinun  muistosi  säteilee  levittäen  jumalallisen  julistuksesi, 
salaisuusopetuksesi ja profetiasi kirkasta valoa meille, jotka kunnioitamme Sinua. 

Oi  autuas  Habakuk,  Sinä  saarnasit  kunnian  Herrasta  ja  ennustit  Hänen  tulemisensa  pyhästä 
Neitseestä. Iloitse nyt nähdessäsi sen selvästi ja todistettavasti tapahtuneen. 

Oi Jumalassa viisas, Sinun riemuisana päivänäsi  iloitsevat kaikki profeetat osallisina Sinun ilostasi 
ja  jumalallisesta kunniastasi. Rukoile  heidän kanssansa meidän puolestamme,  jotka veisuin Sinua 
ylistämme, ja pelasta meidät. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  puhdas  Neitsyt,  pese  laupeutesi  pisaroin  minun  sieluni  saasta,  ja  suo  minun  aina  vuodattaa 
kyyneleitä, jotka asettavat minun himojeni kuohut. 

Irmossi 

Sinun synnytyksesi oli puhdas  turmeluksesta:  /  Jumala  tuli Sinun kupeistasi.  / Hän  ilmestyi maan 
päälle  lihassa  ja  eli  yhdessä  ihmisten  kanssa.  //  Sen  tähden  me  kaikki  ylistämme  Sinua,  oi 
Jumalansynnyttäjä. 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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