
Joulukuun 31. 
Pyhittäjä-äitimme 

Melane Roomalaisen muisto 



1 

Typikon 

Tänä päivänä on Kristuksen syntymän juhlan päätösjuhla ja ehtoopalveluksessa, aamupalveluksessa 
ja liturgiassa lauletaan kaikki juhlan veisut, paitsi epistolaa, evankeliumia, litaniaa ja polyeleota. 

Jos päivä osuu sunnuntaiksi 

Lauantai-iltana veisaamme 3 ylösnousemusstikiiraa, 4 juhlan stikiiraa Tulkaa, riemuitkaamme 
Herrassa jne sekä 3 isien stikiiraa, Kunnia, isien stikiira, 6.säv. Ylistäkäämme kaikki Jumalan esi- 
isää, Nyt, juhlan stikiira, 2.säv. Augustuksen ollessa yksinvaltiaana. Virrelmästikiiroina 
ylösnousemusstikiirat, Kunnia, isien stikiira, 6.säv. Sinun synnytyksesi tuli pappien muistoksi, Nyt, 
juhlan stikiira 4.säv. Sinä, Kristus, Jumalamme, olet asettunut asumaan luolaan. 
Ylösnousemustropari, isien tropari ja juhlan tropari sekä päätös. 

Aamupalveluksessa tavallinen psalmiluenta ja polyeleo. Oktoehoksen ja juhlan katismatroparit. 
Kiitetty olet Sinä, Herra jne oktoehoksen mukaan. Ylösnousemuskanoni, juhlan kanoni ja kihlaajan 
kanoni. 3:nnen veisun jälkeen katismatropari Sinä, Joosef, tulit totisesti taivaallisen Isän palvelijaksi, 
Kunnia, nyt, Profeettain kuoro viettää jumalallisesti. 6:nnen veisun jälkeen isien kontakki ja iikossi. 
Molemmat katabasit. Ylösnousemusevankeliumi jne. Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja 
kunnioitettavampi lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario, isien eksapostilario ja juhlan 
eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 juhlan stikiiraa, Kunnia, 8.säv. Joel näki 
edeltä verta, tulta ja savupatsaita, Nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu. 

Liturgiassa, jos halutaan, juhlan antifonit. Saattolauselma. Tulkaa, kumartakaamme ... kuolleista 
ylösnoussut. Pyhä Jumala. Kristuksen kastetta edeltävän sunnuntain epistola ja evankeliumi. Totisesti 
on kohtuullista sijaan Ylistä, sieluni... Rakkautemme Sinuun, oi Jumalanäiti. Ehtoollislauselma Herra 
vapautti kansansa. Halleluja, tropari Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme ja päätös.

Synaksario

Saman kuun 31:senä päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Melane Roomalaista. 

Säkeitä 

Vaikka kuolitkin, Melane, niin Jumala kirjoitti Sinut elävien joukkoon eikä aineellinen käsi ja muste. 
Kolmantenakymmenentenä ensimmäisenä Melane lähti elämästä.

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyria ja pappia Zotikos Köyhien ravitsijaa. 

Säkeitä 

Hevosten vetämänä Zotikos juoksi riemuiten. Maa oli hänen lähtökohtansa ja taivas maalinsa. 

Samana päivänä pyhä Gelasios pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Elämänsä loppuun asti Gelasios piti pilkkanaan naurettavaa elämää.
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Samana päivänä pyhät kymmenen neitsyttä kuoli Nikomedeiassa silmät puhkaistuina ja kyljet 
raastettuina. 

Säkeitä 

Kahdesti viiden neidon kuoro sai tietojeni mukaan kaksi voittoa, lävistyksen ja raastamisen. 

Samana päivänä pyhä marttyyri Olympiodora kuoli tulessa. 

Säkeitä 

Olympiodoran palkintona tulessa taistelusta oli veisuu eikä Olympian kisojen seppele. 

Samana päivänä pyhä Gaios pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Monia tuskia jumalallinen Gaios koki, mutta nyt hänellä on vaivojen loistavat palkinnot. 

Pyhät marttyyrit Bousiris, Gaudentios ja Neme surmattiin miekalla. 

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




