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Joulukuun 16. 
Pyhän profeetta Haggain muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Kirkas elämä ja vaellus teki Sinut, kunniakas, / jumalalliseksi asumukseksi ja eläväksi temppeliksi. 
/  Sinä,  kunnianarvoisa,  /  pystytit  muinoin  sortuneen  hengettömän  temppelin  koko  maailman 
Kuninkaalle. / Rukoile siis, että Hän Sinun esirukoustesi tähden // antaisi kaikille suuren armon. 

Sinä  osoittauduit  Hengen  astiaksi,  /  joka  sait  ottaa  vastaan  taivaasta  annetun  valistuksen  ja 
kirkkauden. / Sentähden Sinä ennustit kaikille ihmisille pelastavaisesta lunastajasta. / Rukoile, että 
Hän Sinun esirukoustesi tähden // antaisi kaikille suuren armon. 

Jumalallisen  armon  kirkkaus  valtasi  Sinut,  autuas,  /  ja  Sinä  saavutit  puhtaan  näkemisen  / 
osoittautuen  illattoman valkeuden täyttämäksi.  / Varjele meitä,  jotka veisuin Sinua ylistämme,  /  ja 
rukoile ainoaa Herraa, // että Hän antaisi kaikille suuren armon. 

Kunnia... nyt...  Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Epäpuhtaita ovat ajatukseni,  /  huuleni  petolliset  ja  tekoni aivan saastaiset.  / Mitä  tekisin? Kuinka 
kohtaisin  Tuomarin?  /  Oi  Valtiatar  Neitsyt,  rukoile  Poikaasi,  Luojaasi  ja  Herraasi,  //  että  Hän 
ainoana laupiaana ottaisi katuvaisen henkeni vastaan. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Lapseni,  en  kestä  nähdä  Sinua,  /  kaikkien  unesta  herättäjää,  puulla  uinumassa,  /  että  antaisit 
jumalallisen  ja  pelastavaisen  herätyksen  kaikille,  /  jotka  rikkomuksen  hedelmä  on  vaivuttanut 
turmelevaan uneen! / Näin lausui Neitsyt valittaen // ja häntä me suuresti ylistämme. 

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen  kanonit  ja  profeetan  kanoni,  jonka  akrostikon  on:  Veisuin  ylistämme  Jumalan 
Haggaille antamia sanoja.  Theofaneksen runo. 

1. veisu. 7.säv. Irmossi 

Veisatkaamme  voittoveisua  Jumalalle,  /  joka  paiskasi  faraon  Punaiseen  mereen,  //  sillä  Hän  on 
ylistetty! 

Troparit 

Oi autuas, joka jumalallisena seisot totisena profeettana Jumalan edessä, muista meitä, jotka veisuin 
ylistämme puhdasta muistoasi. 

Kun Sinä, Jumalan autuuttama, rakensit itsesi hyveitten vakaalle perustukselle, Sinä pystytit elävän 
temppelin. 

Kun Sinun puhdas mielesi, oi autuas, saa aina nähdä Jumalan, se loistaa kirkkaasta Hänestä lähtevää 
armoa. 

Jumalansynnyttäjälle
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Sinä, Jumalan ennen äiditön Sana, sikisit Neitseen kohdussa ja hän synnytti Sinut lihassa isättömänä 
Poikana. 

3. veisu. Irmossi 

Kristuksen Kirkko on vahvistunut uskossa, / ja siksi se lakkaamatta huutaa veisuin laulaen: // Pyhä 
olet Sinä, Herra, joka pelastat meidän sielumme! 

Troparit 

Oi  Vapahtaja,  Sinä  osoitat  puhtaiksi  temppeleiksesi  meidät,  jotka  jumalallinen  voima  on 
vapauttanut pahojen henkien hirveästä vankeudesta, ja me huudamme: Pyhä olet Sinä, joka pelastat 
meidän sielumme. 

Hän, joka asuu korkeudessa ja täyttää maailman pyhyydellä osoitti temppeliksi Sinut, profeetta, kun 
Sinä huusit: Pyhä olet Sinä, joka pelastat meidän sielumme. 

Kaikille  armoa  jakava  jumalallinen  Henki  asettui  asumaan  Sinun  sydämeesi  ja  opetti  Sinut 
huutamaan: Pyhä olet Sinä, joka pelastat meidän sielumme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän,  joka  on  viisaasti  luonut  koko  luomakunnan,  tulee  meidän  mukaamme  luoduksi  Sinusta,  oi 
Jumalansynnyttäjä. Ihmisiä rakastava tulee säälistä ihmiseksi. 

Irmossi 

Kristuksen Kirkko on vahvistunut uskossa, / ja siksi se lakkaamatta huutaa veisuin laulaen: // Pyhä 
olet Sinä, Herra, joka pelastat meidän sielumme! 

Katismatropari, 1.säv. 

Hän, joka Jumalana näkee kaiken ja tuntee sielun puhtauden, / kirkasti Sinun silmäsi, oi maineikas 
profeetta, / ja osoitti Sinut maailman ohjaajaksi. / Sentähden me, jotka vietämme pyhää muistoasi, // 
olemme saaneet Sinut, Haggai, hyväksi esirukoilijaksi ja välimieheksemme Jumalan edessä. 

Kunnia...  3.säv. 

Oi  autuas  profeetta  Haggai,  /  mielesi  jumalallisen  Hengen  valistamana  Sinä  ennustit  Jumalan 
salaisuuksia /  ilmoittaen selvästi  tulevan  ja  selvittäen asiain kulun.  / Rukoile Kristusta Jumalaa,  // 
että Hän antaisi meille suuren armon. 

Nyt...  Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, / Sinusta tuli Sanan asumus. / Puhdista 
minut,  joka olen  rikkomuksilla  saastuttanut  itseni kaikkia muita pahemmin,  //  ja anna minulle, oi 
puhdas, esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv.
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Nähdessään  tuskitta  itsestään  puhjenneen  vesan  ristiltä  riippumassa  /  Sanan  saastaton  lammas, 
tahraton Neitsytäiti,  valitti  äidillisesti  ja  huusi:  / Voi  lapseni! Miksi  kärsit?  //  Siksikö,  että  haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 

4. veisu. Irmossi 

Herra, minä kuulin Sinulta sanoman, / että Sinä olet  ilmestynyt maan päälle meidät pelastamaan. / 
Sen tähden minä huudan Sinulle: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, Herra! 

Troparit 

Sinä, Kristus,  näytit  profeetallesi  elävän  temppelin,  jonka otit Neitseestä,  ja  hänen  kanssansa me 
huudamme: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, Herra! 

Niinkuin  Jumalan  valitsema  profeetta  sanoo,  Sinä,  Herra,  kokosit  hyljätyt  ja  vapautit  meidät 
vihollisen orjuudesta. 

Sinä,  Kristus,  näytit  myöhemmin  toteutuvan  pakanoiden  pelastuksen  profeetallesi,  joka  huutaa: 
Kunnia olkoon Sinun voimallesi, Herra! 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valtiatar, Sinä muutit Aadamin kirouksen siunaukseksi, kun synnytit meille Kristuksen, jolle me 
huudamme: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, Herra! 

5. veisu. Irmossi 

Sinun  tykösi minä aamusta varhain kiiruhdan,  / oi kaiken  ymmärryksen  ylittävä  rauha  ja Herra,  / 
sillä Sinun käskysi ovat valkeus. // Ohjaa minua niissä. 

Troparit 

Oi  autuas,  suo  meidän  tulla  elävän  Jumalan  temppeleiksi,  kun  me  vietämme  valoisaa  juhlaasi. 
Perusta esirukouksillasi meidät opetustesi kalliolle. 

Oi Herra, anna hyväntekijänä meille Sinun rauhasi, joka tuottaa sielun rauhan, ja josta jumalallinen 
Haggai jumalallisessa Hengessä ennusti. 

Totisesti suuri on Kirkon kunnia, suurempi kuin Israelin vanhan synagogan, kun Sana tuli lihaksi ja 
eli ihmisten kanssa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi siunattu, ylistetty, miestä tuntematon Äiti, elävöitä minun sieluni, joka on syntien kuolettama ja 
kaikenlaisen hillittömyyden valtaama. 

6. veisu. Irmossi 

Tuonelan  kohdusta  Joona  huusi:  /  Nosta  minun  elämäni  ylös  turmeluksesta!  /  Ja  me  huudamme 
Sinulle: // Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä! 

Troparit
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Nuorekkaasti opettaen jumalisuutta Sinä, autuas, rakensit kaikkien Valtiaalle pyhitetyn temppelin ja 
lupasit hyvyyksien runsautta. 

Ihmisiä rakastavana Sinä, Vapahtaja, nostit ihmisen alimmasta syvyydestä, pitkästä vankeudesta, ja 
johdatit hänet ylhäiseen Kaupunkiin. 

Hengen kirkkaudessa iloiten Sinä, profeetta, esitit meille tekojen sanat ja opetit meille jumalisuuden 
oikeudet. 

Jumalansynnyttäjälle 

Mieleltään langeten Aadam tuli paratiisista karkotetuksi, mutta Neitseestä lihaksi tullut Sana kutsui 
hänet takaisin ja saattoi ylhäiseen nautintoon. 

Irmossi 

Tuonelan  kohdusta  Joona  huusi:  /  Nosta  minun  elämäni  ylös  turmeluksesta!  /  Ja  me  huudamme 
Sinulle: // Oi kaikkivoimallinen Vapahtaja, armahda meitä! 

Synaksario 

Saman kuun 16:ntena päivänä pyhän kunniakkaan profeetta Haggain muisto. 

Säkeitä 

Ajassa eläessään Haggai osoittautui armon täyttämäksi aineelliseksi astiaksi. 

Kuudentenatoista maa sai haltuunsa Haggain. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Marinoksen muisto. 

Säkeitä 

Miekka kaunisti Marinoksen pään, johon Herra pani ihanan seppeleen. 

Samana päivänä pyhät Probos (tai Promos) ja Hilarion kuolivat tulessa. 

Säkeitä 

Tuli on kuin laidun, sanoi Probos. Hilarion sanoi: Niin on, rakas Probos. 

Samana  päivänä  pyhien  joukkoon  luetun  isämme,  Jerusalemin  arkkipiispan  Modestoksen 
muisto. 

Säkeitä 

Herran hautaa kantava maa kantaa Sinun hautaasi, oi autuas Modestos. 

Pyhän Polyeyktoksen lähellä olevan pyhän marttyyri Khristoforoksen kirkon vihkiminen.
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Samana päivänä muistelemme pyhää ihmeidentekijää, kuningatar Theofanoa, joka oli viisaan 
kuningas Leon puoliso. 

Säkeitä 

Hyveitä säteille kuningatar Theofano oli lähellä Herraa. 

Pyhien  joukkoon  luettujen  isiemme,  Konstantinopolin  patriarkan  Nikolaoksen  ja  Efeson 
arkkipiispan Memnonin muisto. 

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

7. veisu. Irmossi 

Hurskaat nuorukaiset tulisessa pätsissä / muuttivat ylistysveisuillaan tulen kasteeksi  ja veisasivat: / 
Kiitetty olet Sinä, Herra, // meidän isiemme Jumala. 

Troparit 

Puhdistettuasi mielesi Sinä, profeetta, sait selvästi ottaa vastaan Hengen kirkkauden, Sinä ennustit 
selkeästi ja huusit: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala. 

Nähdessään, että Sinä vietit pyhitettyä elämää,  Jumala  teki Sinut oman  tulemisensa profeetaksi  ja 
Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän,  joka tulisessa pätsissä pelasti kolme nuorukaista, asettui asumaan Sinun kohtuusi, oi Neitsyt, 
ja pelastaa ne, jotka Häneen uskoen huutavat: Oi puhdas, kiitetty on Sinun kohtusi hedelmä. 

8. veisu. Irmossi 

Ainoalle  aluttomalle  kunnian  Kuninkaalle,  /  jonka  edessä  taivasten  voimat  ylistävät  /  ja  jota 
enkelien järjestöt pelkäävät, / papit laulakaa kiitosvirsiä, // ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina! 

Troparit 

Veisuin  me  ylistämme  Sinua,  kaikkien  Valtiasta,  jota  Jumalan  näkijä  profeetta  Haggai  opetti 
kumartamaan  ja  veisaamaan:  Papit  laulakaa  kiitosvirsiä,  ihmiset  suuresti  ylistäkää  Kristusta 
kaikkina aikoina! 

Sinä,  Jumalan näkijä profeetta,  ennustit  selvästi,  että viimeisinä aikoina on aluton Sana  ilmestyvä 
maan päälle, ja Sinä huusit: Papit laulakaa kiitosvirsiä, ihmiset suuresti ylistäkää Kristusta kaikkina 
aikoina! 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän,  joka  luonnoltaan on ollut näkymätön  ja  sijoittumaton,  sijoittui Sinun kohtuusi, oi puhdas,  ja 
tuli  näkyväiseksi.  Hänelle  me  uskoen  huudamme:  Papit  laulakaa  kiitosvirsiä,  ihmiset  suuresti 
ylistäkää Kristusta kaikkina aikoina!
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Irmossi 

Ainoalle  aluttomalle  kunnian  Kuninkaalle,  /  jonka  edessä  taivasten  voimat  ylistävät  /  ja  jota 
enkelien järjestöt pelkäävät, / papit laulakaa kiitosvirsiä, // ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina! 

9. veisu. Irmossi 

Oi veisuin ylistettävä, Sinä olet taivaita avarampi, / sillä Sinussa sikisi siemenettä aluton Sana, / ja 
Sinä synnytit ihmisille lihaksi tulleen Jumalan. // Sen tähden me kaikki aina Sinua ylistämme! 

Troparit 

Maistettua  käsittämätöntä  Jumalan  näkemistä  Sinä,  profeetta,  jätit  maalliset  huolet  ja  seisoit 
otollisena ylistetyn Jumalan edessä. Sentähden me kaikki uskovaiset ylistämme Sinua autuaaksi. 

Oi  Jumalassa  viisas  ja  autuas,  Sinun  jumalallinen  ja  ihailtava  elämäsi  saattoi  Sinut  seisomaan 
Jumalan edessä,  ja nyt Sinä saat riemuita iankaikkisesti ruumiittomien kuorojen kanssa. Sentähden 
me kaikki uskovaiset ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jumalisuuden opettajana Sinä sait yhdistyä Jumalaan ja liittyä Hänen äärettömään valkeuteensa. Oi 
autuas, rukoile nytkin, että Hän pelastaisi kiusauksista meidän sielumme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi  Jumalansynnyttäjä,  Sinä  tulit  yliluonnollisesti  kaikkien  Kuninkaan  asumukseksi.  Kultaisena 
arkkina Sinä sait kantaa lain Säätäjää Kristusta ruumiillisesti. 

Irmossi 

Oi veisuin ylistettävä, Sinä olet taivaita avarampi, / sillä Sinussa sikisi siemenettä aluton Sana, / ja 
Sinä synnytit ihmisille lihaksi tulleen Jumalan. // Sen tähden me kaikki aina Sinua ylistämme! 

Aamupalveluksen loppuosa ja päätös. 
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