
Kesäkuun 14. 
Pyhän profeetta Elisan ja pyhien joukkoon 

luetun isämme Metodioksen, 
Konstantinopolin arkkipiispan ja 

tunnustajan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Profeetan avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Iloitse, viisas Elisa, | sillä puhdistettuasi mielesi ruumiin hekumoista | Sinä, kunniakas, sait Hengen 
valistuksen, | jota jaoit edelleen osoittautuen täysin kirkkaaksi. | Niin Sinä pääsit asumaan 
laskemattomaan valkeuteen || ja rukoilet nyt aina meidän puolestamme, jotka Sinua ylistämme. 

Kiihkeä Elia jätti Sinut, autuas Elisa, kaksinkertaisin armolahjoin kirkastettuna | ajaen totisesti  
vaunuissa ilmaan. | Hänen tavallaan Sinä, kunniakas, pysäytit joen virtauksen armolla | ja kuljit 
ylitse iloiten, kirkastuneena || ja Kristusta ylistäen. 

Kerran sinä lahjoitit rukouksen lapsen uskovalle sunemilaisnaiselle | ja jumalallisena profeettana, 
pyhästi ihailtuna, herätit sen kuolleista. | Suolalla Sinä selvästi muutit hedelmättömän veden 
hedelmälliseksi. | Kaiken toteuttavan Hengen armolla Sinä, autuas, teit lukemattomia ihmeitä. || Sen 
tähden me veisuin Sinua ylistämme.

Esipaimenen stikiirat, 4.säv. 

Me tunnemme Sinut, pyhä julistaja Metodios, totuuden pylvääksi, | uskon perustukseksi ja oppien 
esittäjäksi, | jumalisuuden puolustajaksi, puhtauden asumukseksi | ja valituksi Hengen tuoksun  
astiaksi, || suureksi opetusten aarteeksi ja Kristuksen kirkon tueksi. 

Sinä olit Pyhän Hengen henkäysten kaiuttama elävä soitin, | sillä tulisella kielelläsi Sinä jylisit 
jumalallisia oppeja | ja poltit jumalattomien vihollisten valhevehnän, | kun he eivät kumartaneet ||  
aineellisissa väreissä Herramme ja Jumalamme ja Hänen puhtaan Äitinsä muotoa. 

Sinut luettiin pappien joukkoihin, | kilvoittelijain piireihin ja marttyyrien kuoroon, | sillä veriin asti  
Sinä vakaasti vastustit rikollista tuomaria nuhdellen mielettömyyttä. | Jumalassa viisas isä, | 
jumalattoman kuninkaan käskystä Sinut suljettiin hautaan, || mutta Sinä varjelluit 
vahingoittumattomana.

Kunnia... 6.säv. 

Sinä, Kristuksen saarnaaja ja profeetta, | et eroa koskaan valtasuuruuden istuimelta, | vaan olet aina  
jokaisen sairastavan rinnalla. | Toimittaen korkeudessa palvelusta | Sinä siunaat maailman kaikkien 
ylistämänä. || Rukoile armahdusta meidän sieluillemme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Suuria armolahjoja sait Sinä osaksesi, | oi puhdas Neitsyt, kunniallinen Jumalansynnyttäjä, | sillä 
Sinä synnytit lihassa yhden Kolminaisuudesta, | elämän antajan Kristuksen, || meidän sielujemme 
pelastukseksi!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka Sinä kestät häpeällisen kärsimyksen?

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
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Sitten esipaimenen stikiira 4.säv. Patriarkka Fotioksen runo. 

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. 

Tänään Jumalan kirkko pukeutuu riemuun iloiten ja huutaen: | Kauneuteni on tullut suuremmaksi 
kaikkia kaupunkeja, | sillä katso, piispojen suuri aarre, kunniakas Metodios, on matkannut 
taivaaseen. | Tulkaa, juhlaa rakastavat, kaikki oikeauskoiset, | ympäröikäämme jumalallinen arkku  
ja saakaamme siitä parannusten tulva. | Pyytäkäämme häntä rukoilemaan, || että Kristus Jumala 
pelastaisi koko maailmalle kaikista harhaopeista. 

Kunnia... 8.säv. 

Uskovaiset, kunnioittakaamme veisuin profeetoista suurimpia, | koko maailman kirkkaita valaisimia 
Eliaa ja Elisaa, | ja huutakaamme sävelin Kristukselle: | Laupias Herra, anna profeettaisi rukousten 
kautta || kansallesi syntien päästö ja suuri armo. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Oi armoitettu, avioon käymätön Äiti, | taivaalliset veisaavat Sinun ylistystäsi, | ja mekin  
kunnioitamme selittämätöntä synnytystäsi! | Oi Jumalansynnyttäjä, || rukoile pelastusta meidän 
sieluillemme!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään vasikkansa vapaaehtoisesti puulle ripustettuna | tahraton emo valitti katkerasti ja huusi: | 
Voi rakas lapseni! | Miten heprealaisten kiittämätön joukko maksaakaan Sinulle, rakkaimpani, || 
halutessaan tehdä minut lapsettomaksi!

Tropari, 4.säv. 

Profeettain pylväs, | Kristuksen tulemisen toinen edelläkävijä, | enkeli lihassa - jalo Elia | lähetti 
ylhäältä Elisalle armon parantaa sairaita ja puhdistaa pitalisia. || Niin niillekin, jotka häntä 
kunnioittavat, hän parannusta vuodattaa. 

Kunnia... Esipaimenen tropari, 8.säv. 

Oikeauskoisuuteen ohjaaja, hurskauden ja sielun puhtauden opettaja, | maailmaa valaiseva kynttilä 
ja Jumalan hengen johtama esipaimenten kaunistus, | Jumalassa viisas Metodios, Sinä valistit 
hengellisen kanteleen tavoin kaikkia. || Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen ja pyhien kanonit. 

Profeetan kanoni, jonka akrostikon on: Iloitse, Jumalan autuas profeetta. 
(Huomioimatta tropareita Jumalansynnyttäjälle). Munkki Johanneksen runo. 
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1. veisu. Irmossi, 8.säv. 

"Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty!" 

Troparit 

Iloitse, oi Elisa, joka vaelsit maan päällä enkelten tavoin eläen erinomaisesti lihassa. 

Sinä, profeetta, pidit sielusi silmän aineettomana ja sait nähdä Hengen valkeudessa tulevan. 

Elisa, rukoile sairaille parannusta ja rikkomusten puhdistusta Jumalalta niille, jotka vilpittömästi 
Sinua veisuin ylistävät. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisatkaamme Herralle, joka näki hyväksi tulla siemenettä lihaksi Neitseestä meidän 
pelastukseksemme ja lunastukseksemme. 

Esipaimenen kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän Jumalan piispaa Metodiosta. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren ja johdatti 
valitsemansa kansan | pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 

Troparit 

Oi armollinen, pelasta minut synnin vankeudesta, osallisuudesta ja orjuudesta, ohjaa minut 
katumukseen ja anna minulle osa rakkaudessasi. 

Viisas isä, kun sydämessäsi oli elämän virta, Sinä tulit kirkolle ikään kuin oppien täyttämäksi  
Jumalan virraksi, joka virvoittaa sen kasvoja. 

Hilliten himojen tempoilut pidättyväisyyttä rakastaen Sinä, isä, muutit lihan aineellisuuden 
himottomuuden korkeudeksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jesaja sanoo: Katso, puhdas Neitsyt, suuren neuvon enkeli sikiää siemenettä Sinun kohdussasi, Sinä 
synnytät Hänet ja säilyt synnytyksen jälkeenkin puhtaana. 

3. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 8.säv.  

"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus | ja pimeydessä olevien valkeus. || Sen tähden 
henkeni veisuin ylistää Sinua." 

Troparit 

Jumalan innoittaman sanan neuvosta jumalallinen Elia voiteli Sinut, kunniakas Elisa, profeetaksi. 
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Autuas Elisa, Pyhän Hengen armo löysi Sinusta leposijan ja asettui runsaana Sinuun.

Havaittuaan, että Sinä, Elisa, kynnit vaivannäöllä sielusi vaot, Herra kylvi Sinuun profeetallisen 
armon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinut, oi Jumalan Morsian, me kaikki kristityt olemme saaneet turvaksi ja suojaksi ja Sinua me 
vaikenematta ylistämme. 

3. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Hartain mielin ja uskossa innokkaana Sinä tulit isistä suurimmaksi ja murskasit heprealaisten 
vastustuksen kuin tuonelan portit. 

Pyhitetty elämä, jumalallinen sana ja sanan kirkastamat teot kokosivat sydämeesi totisen näkemisen 
ylevyyttä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ihmeellinen on Neitseen outo synnytys ja outo sikiäminen kohdussa, joka nosti petoksesta tuhoon 
horjahtaneen luonnon. 

Irmossi 

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Piispan kontakki, 4.säv. 

Papillinen julistaja Metodios, | jumalisuuden opein Sinä kirkastit kirkon || ja hajotit harhaoppien  
usvan saarnaten kaikille Kristuksen kuvattavuudesta. 

Profeetan katismatropari, 1.säv. 

Jumalallisen ennalta näkemisen avulla suuri Elia otti Sinut, viisas Elisa, oppilaakseen | ja osoitti  
Sinut Hengessä säteileväksi profeetaksi. | Sen tähden me vietämme tänään pyhää muistojuhlaasi || ja 
jumalisesti kunnioitamme Sinua hänen kanssansa. 

Toinen, piispan katismatropari, 4.säv. 

Taivaallisten salaisuuksien tuntija, autuas Metodios, | suuren auringon tavoin Sinä valistat alati ||  
oppien ja ihmeitten kirkkaudella koko maailman. 
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Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi Neitsytäiti, | levitä puhtaat kätesi ja suojele niitä, | jotka panevat toivonsa Sinuun | ja huutavat  
Pojallesi: || Kristus, anna kaikille armosi.

4. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 8.säv.  

"Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi." 

Troparit 

Pyhä Henki osoitti Sinut, Autuaaksi ylistettävä Elisa, pahuuden kaikki juuret kitkeväksi 
kaikkinaisten hyveitten viljelijäksi. 

Tulevaisuuden Tuntija ja olevan olemattomuudesta Kutsuja näki edeltä Sinut, profeetta Elisa, 
ansiokkaaksi. 

Sinun elämääsi ympäröi hyveitten juhlajoukko. Sen tähden ihmiset ja kansat viettävät nyt Sinun 
muistojuhlaasi, oi profeetta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, rukoile synnyttämääsi Jumalaa, että Hän antaisi palvelijoillesi rikkomukset 
anteeksi. 

4. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Veisuin minä ylistän Sinua, Herra, | sillä olen kuullut sanoman ja hämmästynyt, | koska Sinä tulet  
minuun asti etsien minua, eksynyttä. | Sen tähden minä ylistän suurta alentumistasi tyköni, || oi 
armorikas." 

Troparit 

Hiellä Sinä, Metodios, kylvit taistoja katumuksen maahan, keräsit maan päällä himottomuuden 
tähkän ja pääsit asumaan sävyisien maahan, jossa nyt vietä alati juhlaa ruumiittomien kanssa. 

Aamuvarhaisesta rukoillessasi Sinun kohdussasi sikisi jumalallinen pelko ja Hengessä Sinä synnytit 
oppien määritelmät laumallasi. Torjuen niiden avulla harhaopit se leviää oikeauskoisuuden maassa. 

Sinä autuas sytytit hyvien tekojen öljyllä intosi ja tulit köyhille sammumattomaksi lampuksi. Sen 
tähden Kristus avasi Sinulle neitseitten kanssa häähuoneen oven. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, Sinuun kohtuusi siemenettä sijoittunut jumalallinen Sana tuli muuttumatta 
ihmissuvun kaltaiseksi. Niin Hän toimitti säälissään jumalallisen uudelleen luomisen luoduilleen. 

5. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 8.säv.  

"Herra, valista meidät käskyilläsi | ja anna meille rauha korkealla käsivarrellasi, || oi ihmisiä 
rakastava." 
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Troparit 

Kuka kertoisi käytännön hyveestäsi? Ja kuka julistaisi Hengen ylenemistä Sinussa, oi Jumalan 
profeetta?

Saavutettuasi Jumalan armolahjojen ulapan Sinä, Elisa, vuodatat luoksesi tuleville jumalallisia 
ennustuksia ja sielun ja ruumiin parannuksia. 

Hauta ei peittänyt Sinun hyveittesi urotekoja, oi Elisa, vaan kaikki kertovat niistä ylistystä veisaten. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi aviota tuntematon puhdas Maria, rukoile aina Poikaasi ja Jumalaamme, että Hän lähettäisi meille 
uskovaisille armonsa. 

5. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä 
paitsi Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Uskon sauvalla Sinä hajotat harhaoppien ansat ja säilytät laumasi järkkymättömänä liitettyäsi sen 
jumalallisen rakkauden sitein uskoon ja toivoon. 

Karistettuasi pidättyväisyydellä pois nautinnon Sinä ravitsit sieluasi ravintonasi jatkuva rukous ja 
tutkiskelit jumalallista, ylentävää nöyryyttä. 

Sinä, viisas, kudoit teoillasi kirkon viitan ja uskolla kuvasit siihen Kristuksen puhtaan muodon 
kirkastaen oikean uskon opit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me kaikki olemme saaneet Sinut, puhdas, turvaksemme ja vahvaksi toivomme ankkuriksi, 
kokoajaksemme, suojaksemme ja muuriksemme sekä valtakuntaan johtavaksi sillaksemme. 

6. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 8.säv.  

"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 

Vilpitön oli mielesi, puheesi selkeää, sillä Sinulle, autuas profeetta, kumpusivat puhtaasta lähteestä 
kirkkaat vedet paljastamaan salaisuudet. 

Sinä, maineikas, autuas Elisa, kestit opettajastasi eroamatta ja sait nähdä hänen oudon matkansa, 
joka nosti kanssansa Sinutkin rakkauteen. 

Hämmästyneenä Sinä, Elisa, näit opettajasi nousevan hevosten vetämässä tulisessa nelivaljakossa, 
mutta sait perinnöksesi viitan armolahjoineen. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, päästäkööt Sinun rukouksesi meidät hirveistä rikkomuksista, että me 
saisimme Sinusta selittämättömästi lihaksi tulleen Jumalan Pojan jumalallisen valistuksen! 

6. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Uhrina ja uhraajana Sinä olit uskon kautta kuuliainen Jumalalle ja noudatit kaikessa Hänen 
palveluksensa täydellisyyttä. 

Oi pyhittäjä, lähdettyäsi nyt maan päältä aineettomaan kunniaan paranna esirukouksesi tarkalla 
puhdistuksella himojen aineen hullaannuttama sieluni. 

Pyyhittyäsi pois kirjainten taakan ajatustesi jumalallisella kirkkaudella Sinä, Metodios, tuli kirkon 
nopeaksi kirjurin kynäksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hämmästys peittää synnytyksesi, oi Neitsyt, sillä ihmeellisesti Sinä imetät ääretöntä, ravitset 
maidolla aineetonta ja pidät sylissäsi Luojaa. 

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: ||  
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Kontakki, 8.säv. 

Saatuasi Hengeltä kaksinkertaisen armon Sinä, osoittauduit ihmeelliseksi profeetaksi kaikille maan 
äärille. | Sinä pelastat ylistystäsi veisaavat vaaroista ja lahjoitat ihmeittesi armon luoksesi uskolla 
kiiruhtaville, jotka huutavat: || Iloitse, Sinä jumalallinen profeetta! 

Iikossi 

Valistetussa sydämessäsi loistava vanhurskauden Aurinko karkotti kaiken synnin pimeyden siitä ja 
osoitti Sinut Jumalan loistavaksi profeetaksi. Sen tähden mekin huudamme näin: 
Iloitse, sillä Sinä et asettanut mitään Jumalan edelle; iloitse, Sinä joka teurastit härkäparin! 
Iloitse, sillä Sinä jätit kaiken omaisuutesi; iloitse, sillä Sinä sait ryöstämättömän rikkauden! 
Iloitse, sillä Sinä seurasit Jumalan kutsua; iloitse, sillä nyt olet saanut Häneltä lahjat! 
Iloitse, sillä Sinä sait Eliaan viitan; iloitse, sillä helposti Sinä halkaiset veden! 
Iloitse, sillä kastumatta Sinä ylität vedet; iloitse, sillä Sinä kaitset monia sieluja! 
Iloitse, sillä Sinä sait oppia salatun tiedon; iloitse, sillä kuoltuasikin Sinä kaitset kuten eläessäsi!
Iloitse, Sinä jumalallinen profeetta! 
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Synaksario 

Saman kuun 14. päivä pyhän profeetta Elisan muisto. 

Säkeitä 

Hevoset veivät Eliaan, mutta enkelit hevosten tavoin kaksinkertaisen Eliaan taivaaseen. 
Elisa saavutti taivaan neljäntenätoista. 

Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Konstantinopolin arkkipiispaa 
Metodiosta. 

Säkeitä 

Kirkon valaisijan Metodioksen sammutti kuolon musta pilvi. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Kyrillosta, kreetalaisten saaren Gortynan 
piispaa. 

Säkeitä

Vaikka Gortynan Kyrillos olikin vanhus, hän kohtasi miekan nuorekkain sydämin. 

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

7. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 8.säv. 

"Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi 
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!" 

Troparit 

Autuas Elisa, Sinä sait Hengessä kaksinkertaisesti opettajasi osan ja niin Sinä huusit: Kiitetty olet 
Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä sait koota hedelmänä opettajasi koko omaisuuden ja ehtymättömän armon osoittauduttuasi 
neitseyden aarteeksi ja veisatessasi: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä kävit halki Jordanin veden, jonka löit opettajaasi muistaen, ja kuljit kuivin jaloin huutaen: 
Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, nuhteeton Neitsyt, sillä Sinä synnytit maailmalle lihassa jumalan, ja Hän lunastaa 
eksytyksestä ne, jotka uskolla ylistävät Sinua, puhdas, totisena Jumalansynnyttäjänä ja 
Valtiattarena. 

7. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli 
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 
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Troparit 

Sinä, viisas, osoittauduit hyveitten täyttämäksi viisauden maljaksi, korkean elämäsi julistuksella 
Sinä kutsuit kokoon ja ohjasit laumaasi, jonka kanssa Sinä, Jumalassa viisas isä, huusit: Kiitetty olet 
Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Kunniakkaasti Sinä, isä, saavutit tuonpuoleiset asunnot ja maalin. Nyt Sinä iloitset Herrasi kanssa, 
riemuitset ja nautit. Sen tähden me kunnioitamme Sinua, autuas, ja huudamme kunnian antajalle: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Isä Metodios, Sinä vyötit kupeesi miehuullisin mielin, kaunistit koko elämäsi uskolla ja riensit  
menestyksellä ylhäiseen valtakuntaan huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isästä äidittä syntynyt tuli Sinusta, oi puhdas, isättä. Hän varjeli puhtautesi merkit vahingotta ja 
neitseytesi saastattomana tuskattomassa syntymässään, sillä Sinussa uudistuvat luonnon lait. 

8. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 8.säv.  

"Pyhällä vuorella kirkastunutta | ja Moosekselle orjantappurapensaassa ainaisen Neitseen 
salaisuuden ilmaissutta Herraa | veisuin ylistäkää || ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina." 

Troparit 

Jumalankantaja Elisa, sinä olit Pyhässä Hengessä jumalallinen suola, ja suolalla Sinä paransit 
hedelmättömät vedet huutaen: Herraa veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 

Poistaaksesi nuorten lasten kurittoman pahuuden Sinä, profeetta Elisa, annoit heidät ruoaksi 
verenhimoisille pedoille huutaen: Herraa veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina 
aikoina. 

Elisan kautta Jordanissa kylpenyt ja spitaalista puhdistunut Naaman kuvasi kasteen jumalallista 
puhdistusta huutaen: Herraa veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Häntä, joka on Isän helmoissa käsittämätön ja selittämättömästi kaikille ilmestynyt aviota 
tuntemattoman Äidin sylissä, Herraa, veisuin ylistäkää ja korkeasti kunnioittakaa kaikkina aikoina. 

8. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit

Sinä, viisas, olit Jumalan huoneessa kuin hedelmien täyttämä öljypuu, hyvien tekojen öljyllä ja 
pidättyväisyyden nautinnolla Sinä ravitsit köyhien sydämet ja sytytit sieluusi kirkkaan lampun. 
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Kirkastettuasi piispallisen asusi tekojesi valkeudella Sinä osoittauduit tervejärkisyyden avainten 
haltijaksi, pidättyväisyyden ihanuudeksi, totisen rukouksen opettajaksi, katumuksen tieksi ja 
elämän ohjeeksi. 

Mielen muutoksen aika tarjoaa sinulle, sieluni, katumuksen hedelmää kitkennän uhalla. Pelkää 
hedelmättömän viikunapuun kirousta ja tarjoa Kristukselle hyveitten runsaita hedelmiä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä peljättävä suojelus, älä hylkää palvelijoittesi ääntä, vaan tempaa meidät kaikesta tuskasta ja 
kaikesta uhasta välitykselläsi, sillä äidillinen esirukouksesi taivuttaa Jumalan. 

Irmossi 

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 8.säv.  

"Me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastetut, | oi puhdas Neitsyt, | tunnustamme Sinut totiseksi 
Jumalansynnyttäjäksi || ja yhdessä ruumiittomien voimien kanssa Sinua ylistämme." 

Troparit 

Sinä, autuas, säälit tuskissaan huutavaa sunemilaisvaimoa ja herätit ylös hänen lapsensa. 
Hedelmättömyyden jälkeen Sinä teit lopun kuolemastakin. 

Kunniakas profeetta, totuuden sanasi ohjasivat elämää ja puheesi Hengessä voimistui hyveellisen 
elämäsi kautta. 

Autuas Elisa, levätessäsi nyt autuaassa maalissa rukoile, että meille suotaisiin sielujen pelastus. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kahdessa luonnossasi ja vapaassa tahdossasi Sinä, Herra minun Vapahtajani, toteutit 
sanomattomasti minun pelastukseni. 

9. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 2.säv.

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Isä Metodios, pidättyväisyyden tulella Sinä kuihdutit vihollisen juonet ja nuolet, puhtauden hiilellä 
Sinä poltit lihan aineellisen hulluuden ja tulit totisesti otolliseksi tuonpuoleiseen kirkkauteen.

Sinä, isä, et suinkaan antanut periksi lihasi heikkoudelle, vaan tutkiskelit runsaasti jumalallista, 
Sinä et ottanut vanhuuttakaan huomioon silmiesi edessä Daavidin mukaisesti Vanhan istuin, vaan 
ylenkatsoit heikkoutesi vaivaa nähden. 
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Asuessa patriarkkojen kuorossa Sinä laulat heidän kanssansa enkelten veisua: Pyhä, pyhä, pyhä, 
Synnyttäjäisä, syntynyt Poika ja jakaantumattomasti lähtevä Henki. Kunnia Sinulle, pyhä 
Kolminaisuus! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Morsian ja Neitsytäiti, enkelijoukot rukoilet Poikaasi. Ota vastaan minutkin, Sinä uskovaisten toivo, 
ja anna maailmalle rauha, Kristusta rakastavalle hallitsijallemme voittoja ja meille pelastus, kun me 
veisuin Sinua ylistämme. 

Irmossi 

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä."

Profeetan eksapostilario, 3.säv. 

Auran varresta Sinä, oi Elisa, | osoittauduit profeetaksi, | ja saatuasi Eliaan vaipan | sait  
kaksinkertaisena hänen henkensäkin. || Hänen kanssansa me Sinua kunnioitamme. 

Toinen, piispan eksapostilario, 2.säv. 

Viisas jumalankantajaisä Metodios, | noustuasi auringon tavoin idästä Sinä laskit länteen kilvoitellen, | 
mutta opetuksillasi Sinä valistit maailman. || Rukoile meidän puolestamme. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä, me kerskaamme | ja Sinä olet puolustajamme Jumalan edessä. | 
Ojenna voittamaton kätesi ja murskaa meidän vihollisemme. || Lähetä palvelijoillesi apu Pyhästä. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 6.säv. Patriarkka Fotioksen runo. 

Jumalisuuden tähti nousi näkyvän auringon laskun suunnasta, | piispojen joukossa suuri Metodios,  
hajottaen vääräoppisten usvan, | ja asettui lepoon vanhurskauden Auringon, Kristuksen, meidän 
Jumalamme totiseen aamuun. | Asuessaan siellä ruumiittomien kuorojen kanssa | ja seistessään  
Kolminaisuuden valtaistuimen edessä pyhittäjänä, | marttyyrina, pappina ja patriarkkana niin teoissa 
kuin näkemisessäkin, || hän anoo meille, jotka vietämme uskolla hänen pyhitettyä muistoansa, suurta 
armoa.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Ei sinulla, paatunut sielu, ole katumusta. | Miksi viivyttelet? | Katkaiseva kuolema lähestyy ja loppu  
tulee kuin varas. || Kiiruhda lankeamaan Jumalansynnyttäjän eteen.
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Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv.

Nähdessään Sinut ristiinnaulittuna, oi Kristus, | Sinun synnyttäjäsi huusi: | Mikä on tämä outo  
salaisuus, jonka minä näen, minun Poikani? || Kuinka Sinä, elämän antaja, kuolet lihallisesti 
puulla riippuen?

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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