
Helmikuun 12. 
Pyhien joukkoon luetun isämme, 
suuren Antiokian arkkipiispan 

Meletioksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Autuas piispa Meletios, | Sinä tutkiskelit pelastuksen lakia | ja osoittauduit kirjoitusten mukaisesti | 
kilvoitusvedessä kasvavaksi hyveitten hedelmiä kantavaksi puuksi | Hänen armostansa, joka valisti 
pyhän sielusi || ja teki sen kaikkinaista hengellistä valistusta vastaanottavaksi. 

Oi viisas Meletios, | Sinun poskesi olivat kirjoitusten mukaisesti ihanat kuin helmikäätyjen 
peittämät posket | halatessaan pidättyväisyyttä ja hylätessään nautiskelun | rakkaudesta hengelliseen 
nautintoon. | Sen on Kristus Sinulle suonutkin otettuaan vastaan monet taistosi | ja tulisen intosi, || 
jota osoitit uskon puolesta vaaroihin asettuen. 

Pidättyväisyydellä Sinä, Meletios, | kuihdutit lihan karkailut, | hillitsit himot ja kirkastit itsesi 
himottomuuden loisteella. | Viattomasti ja puhtaasti Sinä toimitit Kristukselle papillista palvelusta. | 
Rukoile, että Hän pelastaisi turmiosta ja vaaroista meidät, || jotka uskoen vietämme iäti 
kunnioitettavaa muistoasi. 

Sinä, viisas, | opetit viisaasti, että lihaton ja Isän kanssa yhtä aluton Sana | oli muuttumatta ja 
sekoittumatta yhdistynyt persoonallaan lihaan, | ja että Hän toimii molempien luontojensa 
mukaisesti || esiintyen totisesti niissä molemmissa jakaantumattomasti.

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

Oi nuhteeton, | varjele minua, kun minä purjehdin merellä, | astun tietä ja nukun yöllä. | Anna 
mieleeni valppauden lahja | ja suo minun toteuttaa Herran tahtoa, | niin että minä tuomion päivänä 
saisin päästön elämäni teoista, || kun minä turvaan Sinun suojaasi.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun synnyttäjäemo näki puulla Sinut, Karitsan ja Paimenen, | hän valitti äidillisesti ja lausui 
Sinulle: | Rakas pitkämielinen Poikani, kuinka Sinut on ripustettu ristin puulle? | Oi Sana, kuinka 
lainrikkojat ovat naulinneet kätesi ja jalkasi || ja Sinä, Valtias, olet vuodattanut veresi? 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisten psalmikatismain jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Kudon Sinun ylistyksiäsi, oi 
autuas. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

Ihmeitä tekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren. 

1



Troparit

Kun Sinä nyt seisot valon kirkkaana valkeuden antajan edessä, valista minun sieluni pimentynyt 
silmä tiedon valkeudella ja karkota esirukouksillasi himojen synkeys, sillä piispana Sinulla, 
pyhittäjä Meletios, on uskallus. 

Isän helmassa oleva, Hänen kanssaan yhtä iankaikkinen ja yhtä olemusta oleva Sana asettaa itse 
Sinut, jumalankantaja Meletios, apostolien kaltaisena oman syntymänsä saarnaajaksi. 

Jumalallisen kirkkauden valistamana Sinä, pyhittäjä, julistit aluttoman Isän ainosyntyisen, 
luomattoman ja iankaikkisen Sanan jumaluutta ja apunasi jumalalliset varusteet saatoit 
sekaannukseen Areioksen puolustajat ja heidän kannattajansa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, oi pyhä, synnytit ennen lihattoman, Jumalana hallitsevan Sanan lihaksi tulleena, sillä yksin 
Sinä, viaton, osoittauduit aikojen alusta asti siihen otolliseksi säteillen ihanaa puhtautta ja 
moitteettomia armolahjoja. 

3. veisu. Irmossi

Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Kun Sinun sielusi oli timanttinen ja vahva Sinä, autuas, palaen jumalisuutta teit lopun harhaopin 
mädänneisyydestä. Sen tähden me kaikki uskovaiset ylistämme veisuin Sinua, oi Jumalassa viisas. 

Kunniakas Meletios, hyveissä Kristuksen apostolien kaltaisena Sinä sait selvästi periä heidän 
valtansa ja istuimensa ja tulit oikean uskon ja jumalisuuden pylvääksi. 

Jumalan lapseksi tulleena Sinä, Jumalan valitsema, et alentanut ymmärtämättömästi Jumalan Sanaa 
ja Jumalaa luoduksi, vaan ylistit Häntä Isän kanssa yhtä aluttomana ja yhdessä hallitsevana 
olevaisen Luojana ja Rakentajana. 

Jumalansynnyttäjälle 

Asettuen asumaan Sinun pyhään kohtuusi Jumala tuli lihaksi, niin kuin itse tietää, ja pelasti meidät 
elävöittävillä kärsimyksillä. Sen tähden me tunnemme Sinut, Jumalan Äiti Neitsyt, pelastuksen 
portiksi. 

Katismatropari, 8.säv. 

Yötä päivää tutkiskellen Herran lakia Sinä viisas isä, | osoittauduit Hengen vesien äärelle istutetuksi 
hedelmäin täyttämäksi puuksi. | Niin Sinä, piispa Meletios, toimitit nuhteettomasti Jumalalle 
papillista palvelusta | mieleltäsi oikeauskoisena selvästi inhoten Areioksen jumalankieltämistä ja 
Sabellioksen vääräoppisuutta. | Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön 
meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

2



Kunnia... 8. säv. 

Opittuasi Sanan viisauden ja hylättyäsi lain kirjaimen | Sinä julistit kaikille armon sanaa. | 
Kielelläsi Sinä kaiversit sielujen tauluihin jumalalliset opetukset. | Sen tähden Sinä, piispa 
Meletios, säteilet hengessä, | vaikka ruumiisi onkin astunut pimeään pilveen. | Rukoile Kristus 
Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää 
muistojuhlaasi.

Nyt...  Jumalansynnyttäjän katismatropari, 8.säv. 

Oi Puhtain, kaikkien Valtias ja luomakunnan Luoja otti Sinusta orjan muodon | ja teki Sinusta 
väkevän esirukoilijan. | Sen tähden me turvaamme Sinuun, oi Valtiatar, ja anomme syntiemme 
anteeksiantoa, | että vapautuisimme iankaikkisista vaivoista ja ahdistuksesta. | Nytkin huudan 
Sinulle: Rukoile Poikaasi ja meidän Jumalaamme, | että Hän antaisi synnit anteeksi meille, || jotka 
uskossa kunnioitamme pyhää synnytystäsi.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Oi ainoa synnitön ja ylen hyvä, laupias Herra, | joka hyvänä kärsit ristin ja otit kantaaksesi Adamin 
köyhyyden, | Sinä hajotit kuoleman vallan ja pelastit kärsimykselläsi maailman. | Oi elämän antaja, 
ihmisiä rakastava oikeudenmukainen Tuomari, | armahda minunkin langennutta sieluani, minä 
pyydän, kun tuomitset tekoni. | Armollinen Jumala, anna laupiaana minulle rikkomusteni päästö, || 
sillä yksin Sinä'let luonnoltasi synnitön.

4. veisu. Irmossi

Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava.

Troparit 

Sinä, pyhien salaisuuksien palvelija, menestyit loistavasti perittyäsi Kristuksen ensimmäiseksi 
työntekijäkseen vihkimän Pietarin istuimen. Sinä pidit myös hänen elämäänsä esikuvanasi ja 
seurasit hänen opetuksiaan ylistäen elävän Jumalan poikaa, Vapahtajaa. 

Kaunistuksenasi kaikkinaiset armolahjat Sinä, viisas pyhittäjä, toimit Isässä, ainosyntyisessä 
Sanassa ja jumalallisessa Hengessä olevan yksinvaltiuden saarnaajana, sillä Sinä opetit, että on 
yksi olemus persoonien kolminaisuudessa. 

Sinä, jumalallinen ja autuas, yhdistyit alkukauneuteen ja tulit sen kirkkauden kaltaiseksi levittäen 
siitä osallisena jumalallisia säteitä kirkkoon. Sinä tulit valoksi, joka levität jumalisuuden valkeutta 
tykösi kiiruhtaville uskovaisille. 

Jumalansynnyttäjälle 

Etsiäksesi hyvyytesi rikkaudessa himoihin vajonneen muodon Sinä asetuit asumaan Neitseen 
kohtuun, jossa Sinä, Jumalan Viisaus, rakensit temppelin. Sen kautta Sinä, armollinen, elit ihmisten 
keskuudessa ja toit pelastuksen maailman äärille. 
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5. veisu. Irmossi

Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras 
pimeys minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen.

Troparit 

Jumalallinen  julistaja,  autuas  isä  Meletios,  jaloin  sieluin,  kirkkain  ja  puhtain  mielin  ja  
vakaasti  jumalallisena Sinä ylitit kaikki sopimattomasti levinneen 
pahojen henkien harhaopin edustajat. 

Autuaaksi ylistettävä jumalankantajaisä Meletios, innokkuudellasi Sinä tuhosit areiolaismieliset ja 
vahvisti oikean uskon saarnaten meille yhdestä Jumalasta Kolminaisuudesta. 

Kunnianarvoinen isä Meletios, Sinä toimit ylijumalallisen Kolminaisuuden totuudellisena 
salaisuuksien palvelijana palvellen Isän kanssa yksiolennollista ja yhdessä hallitsevaa Sanaa ja 
Isän ja Sanan kanssa yksiolennollista jumalallista Henkeä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ylhäisten voimien armeijat ylistävät autuaaksi Sinua, puhdas, ja ihmisten kaikki sukupolvet 
kunnioittavat Sinua arvosi mukaisesti, sillä yksin Sinun kauttasi meidät maan päälliset on liitetty 
taivaallisiin veisuin ylistämään Poikaasi. 

6. veisu. Irmossi

Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljon syntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | 
Nosta minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || 
Kuule minua, minun pelastukseni Jumala. 

Troparit 

Sinä, Jumalassa viisas, kuivatit harhaopin virrat. Oikean uskon kukistumattomana puolustaja Sinä, 
oi autuaaksi ylistettävä, aukaisit oikein oppien lähteet. 

Sinä kuivatit Areioksen samean ja Jumalan kieltävän virran ja kastelit armon runsain vesin 
uskovaisten joukot. Sinä teit suureksi kirkon kauneuden. 

Huomattavana jumalallisissa pyrkimyksissä Sinä, isä, tulit kuuluksi työntekijäksi, 
horjumattomaksi jumalisuuden puolustajaksi ja paimenten esimieheksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeettain sanat valistavat Sinua veisuin ylistävien sielut, sillä ne ennustivat Sinussa 
tapahtuneesta puhtaasta sikiämisestä ja sanoin selittämättömästä synnytyksestäsi, oi Jumalan 
Morsian. 

Kontakki, 2.säv. 

Oikeauskoisuuden tavat kaunistuksenasi Sinä, autuas Meletios, | osoittauduit kirkon suojelijaksi ja 
edistäjäksi. | Opetuksillasi Sinä valistit maan ääret, || Sinä kirkon kirkas valaisin. 
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Iikossi 

Me kaikki uskovaiset tunnemme Sinut, | Jumalassa viisas autuas pyhittäjäisä Meletios, | tavoiltasi 
ja uskoltasi apostolien kaltaiseksi, | Kolminaisuuden salaisuuksien tuntijaksi ja palvelijaksi | ja 
kirkon suureksi opettajaksi, | joka auliisti olit valmis uhraamaan henkesikin kirkon tähden 
palaenjumalisuuden tulta. | Yhteen ääneen me ylistämme Sinua veisuin kunnioittaen puhdasta ja 
jumalallista nukkumistasi, || Sinä kirkon kirkas valaisin.

Synaksario 

Saman kuun 12:ntena päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, suuren Antiokian 
arkkipiispaa Meletiosta. 

Säkeitä 

Kohottaen kätensä Herran puoleen Meletios sanoi: Sinun käsiisi minä annan henkeni.

Kahdentenatoista Meletios vaipui kaiken syövään maahan. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Mariaa, joka otti nimeksensä Marinos. 

Säkeitä 

Asu todisti Marian Marinokseksi, hautaus osoitti Marinoksen Mariaksi. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Antoniosta, Konstantinopolin arkkipiispaa. 

Säkeitä 

Kiintymättä mihinkään alhaiseen Antonios tuli oikein otolliseksi ylhäisiin hyvyyksiin.  

Samana päivänä miekka surmasi pyhät Satorninoksen ja Plotinoksen. 

Säkeitä 

Tähän osui mestattujen Satorninoksen ja Plotinoksen kuolinpäivä. 

Pyhä uusmarttyyri Khrestos puutarhuri tuli miekalla surmattuna marttyyriksi Konstantinopolissa 
vuonna 1748. 

Säkeitä 

Herran rakkauden tähden mestattu Khrestos osoittautui Edenin puiston tarhuriksi. 

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

7. veisu. Irmossi

Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alas tulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 
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Troparit 

Oi Jumalan valitsema, Sinut sai johtoonsa pyhä synodi, jonka Pyhä Henki kokosi yhteen 
maanääristä veisuin ylistämään jumaluuttansa: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala. 

Sinä sait Kristuksen apostolien vertaisen esimiesaseman, Sinä perit heidän jumalallisen oppinsa ja 
heidän vaellus esikuvanasi Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala. 

Terävämielisenä ja pyrkien kohti Jumalan näkemistä Sinä teit pilkkaa harhaoppisten näköviasta ja 
huusit jumalisia opettaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Säteillen kuvastimen tavoin pyhää armoa Sinä, Neitsyt, tulit valkeuden synnyttäjäksi ja 
Jumalansynnyttäjäksi. Sen tähden me veisaamme yhteen ääneen Pojallesi: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala. 

8. veisu. Irmossi

Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina. 

Troparit 

Loistavasti Sinä opetit palvelemaan yhtä jumaluutta Isässä, Pojassa ja Hengessä, selvästi yhtä 
ääretöntä voimaa ja valtaa, tehden tarkan eron jokaisen persoonan ominaisuuksista, ja opetit 
veisaamaan: Ihmiset, korkeasti ylistäkää kaikkina aikoina. 

Sinä, isä piispa, pyhität pyhityksen temppelinä kaikki, jotka kiiruhtavat kutsumaan Sinun nimeäsi 
avukseen, rakkaudella piirtävät kuvasi ja uskolla veisaavat: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti 
ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Salaisuuksien  opetuksillasi  Sinä  valistit  hyvin  laumasi,  ja  nyt  olet  kasvattanut  esikoisten  kirkkoa  
liitettynä  alusta  asti  loistaneihin  piispoihin  ja  salaisuuksien  palvelijoihin.  Heidän  kanssansa  Sinä 
huudat lakkaamatta: Papit, kiittäkää, ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Opittuamme tuntemaan Sinussa toteutuneen salaisuuden ja Sinun kauttasi kooten sielujen 
lunastusta ja pelastusta me huudamme arkkienkeli Gabrielin kanssa Sinulle, puhdas 
Jumalansynnyttäjä, veisaamme uskolla: Ihmiset, korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikkisesti. 

9. veisu. Irmossi

Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja että 
Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. | Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, || enkelein ja  
ihmisten joukot ylistävät. 
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Troparit 

Kun Sinä nyt seisot aineettomasti aineettoman edessä, jonka vilpittömästi opetit olevan kaikkien 
Luojan ja Herran ja Isän kanssa yksiolennollisen Sanan ja Viisauden, älä lakkaa rukoilemasta 
pelastusta meille, jotka uskolla ylistämme autuaaksi Sinua, jumalallista julistajaa.

Kun puhdas ja pyhä Henki näki Sinun hengellistä vaivaa nähden ja auliisti jatkavan taisteluasi 
puolestaan Hengen vastustajia vastaan, Hän seppelöi Sinut voittajana, otti Sinut ansiosi mukaan 
vastaan ja luki Sinut, autuas, ylhäisiin kuoroihin. 

Menestyen taistoissa ja käyden loppuun hyvän tien Sinä, jumalallinen julistaja, opetit jumalisesti 
oikeaa uskoa ja sait vanhurskauden seppeleen kaikkien Luojalta veisuin Sinut saatettiin opettajien 
joukkoon veisaamaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, suo minun helposti purjehtia halki elämän aallokon, tyynnytä hyvänä 
kiusausten ja himojen hyökkäykset ja ohjaa hyveen taivaalliselle tielle, että voisin lakkaamatta 
ylistää Sinua hyväntekijänäni. 

Eksapostilario, 3.säv. 

Piispan valonkirkas juhla on koittanut, | tulkaa, ylistäkäämme auliisti Kristusta, || joka on 
ihmeellinen pyhissä ja ainoa Herra. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Sinä toivottomien toivo ja kristittyjen turva, | rukoile apostolien, profeettain ja marttyyrien kanssa 
Poikaasi || kaikkien Sinua uskolla kumartavien puolesta. 

Virrelmästikiirat oktoekhoksesta.

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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