
Kesäkuun 20. 
Pyhän pappismarttyyri Methodioksen, 

Pataran piispan muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Piispa Methodios, | Sinun muistosi, joka on loistavasti koittanut, | tarjoaa meille  
pelastusmenetelmän, | sillä tänään me ylistämme Sinua veisuin | ja kerromme loistavista taistoistasi, 
|| joissa kukistit juonikkaan ja kavalan ja sidoit riemuiten itsellesi voiton seppeleen. 

Sanoillasi Sinä, Jumalan julistaja Methodios, | valistit kirkon täyteyden, | ja kirkkaine taistoinesi 
Sinä vähensit monijumalaisuuden pimeyden. | Nyt Sinä, pyhitetty saarnaaja, olet siirtynyt 
illattomaan valkeuteen. || Sen tähden me tänään vietämme juhlavaa ja valoisaa muistoasi säteillen 
jumalisuutta. 

Verellä Sinä, Jumalan julistaja Methodios, värjäsit papillisen viittasi. | Niin Sinä, autuas piispa, 
astuit kaikkeinpyhimpään | ja saat selvästi katsella Kolminaisuuden jumalallista kirkkautta | saaden  
entistä selvemmän tiedon || ymmärryksen ja käsityksen ylittävästä ja täydellisesti jumaloituen. 

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

Oi veisuin ylistettävä, minä rukoilen Sinua, | Kuninkaan puhdasta palatsia: | Puhdista minun 
mieleni, jonka kaikkinaiset synnit ovat tahranneet, | ja tee se ylijumalallisen Kolminaisuuden  
ihanaksi asumukseksi, | että minä, Sinun kurja palvelijasi, voisin pelastuneena ylistää || Sinun 
voimaasi ja mittaamatonta armoasi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.

Kun puhdas Neitsyt näki ihmisiä rakastavan Kristuksen ristiinnaulittuna | ja kylki keihään 
lävistämänä, | hän itki huutaen: Mitä tämä on, Poikani? | Mitä kiittämätön kansa antaakaan Sinulle 
maksuksi siitä hyvästä, mitä olet heille tehnyt? | Miksi kiiruhdat tekemään minut lapsettomaksi, oi  
rakkaimpani? || Oi laupias, vapaaehtoinen ristiinnaulitsemisesi hämmästyttää minut.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Autuas salaisuuksien palvelija, opeta minulle hyveen menetelmä. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 7.säv.

"Herra, Sinun kätesi viittauksesta | muuttuivat vetten keveät laineet kuivan maan kaltaisiksi. | Sen 
tähden Israel, käyden kuivin jaloin, || veisaa Sinulle voittoveisua." 

Troparit 

Oi viisas salaisuuksien palvelija, osoita esirukouksillasi minulle suoraan Jumalan tykö johtavan  
polun menetelmä ja opeta, kuinka saisin loppumattoman elämän. 

Sinä, papillinen saarnaaja, säteilit Kristuksen kirkossa valoisana kaksinkertaisen armon 
kirkkaudessa. Sen tähden Kristus seppelöi Sinut pyhästi kaksinkertaisin seppelein. 
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Marttyyrikruunun ja pappeuden mirhavoiteen kaunistamana Sinä, autuas, säteilit molemmista syistä. 
Sen tähden Sinä saavutit totisen ja jumalallisen perinnön.

Kunniakas Methodios, Sinut kannettiin Herralle viattomana ja pyhitettynä, elävänä ja hengellisenä 
uhrina. Sen tähden Sinut otettiin taivaan alttarille. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Neitsytäiti, Sinä synnytit meille ihmissuvun pelastajan, lunastajan ja vapahtajan Kristuksen. 
Sen tähden selvästi tuntien Sinut iankaikkisen elämän välittäjäksi me ylistämme Sinua. 

3. veisu. Irmossi

"Herra, Vapahtaja, joka alussa taivaat kaikki voimallisella Sanallasi | ja koko niiden voiman kaikki 
luovalla jumalallisella Hengelläsi vahvistit, | vahvista minut || Sinun tunnustamisesi 
järkkymättömälle kalliolle." 

Troparit 

Nähdessäsi Origeneksen eksytyksen leviävän Sinä, Jumalan valtaama, poltit hyvänä paimenena 
nopeasti jumalallisessa tulessa koko hänen pimeytensä palaen viisautesi säteilevää kirkkautta. 

Sinä kunniakas ja Jumalassa viisas, opit neitseyden puhtauden ja puhtauden kauneuden kokemuksen 
kautta ja osoitit viisaudellasi ja sanojesi armolla kaikille niiden ihanuuden ja iankaikkisesti kestävän 
kirkkauden. 

Autuas pyhittäjä, Sinun sanojesi salamat, tietosi pasuuna ja oppiesi selkeä ääni levisi kaikkeen 
maahan kutsuen kaikkia uskovaisia osallistumaan taivaallisista nautinnoista. 

Oi viisas, Sinun vahvan ruokasi ja hengellisen kestitsemisesi täyttämät saavat totisesti tuonpuoleista 
nautintoa, joka pysyy iankaikkisesti virtaamatta virraten ja kasvaen osallisille. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisen Gabrielin kanssa me huudamme aina Sinulle, siunattu Neitsyt: Iloitse! Sillä Sinä tulit 
meille ilon ja totisen riemun aiheeksi kantaessasi ruumiillisesti kaikkien Lunastaja ja Pelastajan. 

Irmossi 

"Herra, Vapahtaja, joka alussa taivaat kaikki voimallisella Sanallasi | ja koko niiden voiman kaikki 
luovalla jumalallisella Hengelläsi vahvistit, | vahvista minut || Sinun tunnustamisesi 
järkkymättömälle kalliolle." 

Katismatropari, 4.säv. 

Muodostaen sydämesi ihanaksi uhrialttariksi | Sinä, papillisen palveluksen toimittaja, kannoit sillä  
verettömiä uhreja Jumalalle. | Taisteltuasi vakaasti Sinut, oi Methodios, kannettiin uhrina meidän 
tähtemme uhratulle. | Rukoile hartaasti aina, että Hän pelastaisi kaikki, || jotka rakkaudella ylistävät 
Sinua veisuin.
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Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Me syntiset ja alhaiset | hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo | ja katuen syntejämme 
langetkaamme Hänen eteensä | huutaen sydämemme pohjasta: | Auta, oi Valtiatar, ja 
armahdameitä! | Älä viivytä; | me muutoin hukumme syntiemme paljouden tähden. | Älä 
palvelijoitasi palauta tyhjin käsin luotasi, || sillä Sinusta me olemme saaneet itsellemme turvan.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään synnyttämänsä Pojan ristille levitettynä | nuhteeton emo ja Neitsyt sielun tuskien  
vallassa huusi valittaen: | Rakas lapseni, eikö kiittämätön kansa muista nauttimiaan lahjojasi ja 
ihmeitäsi? | Mutta tämän Sinä kärsit pelastaaksesi ihmissuvun. || Veisuin minä ylistän laupeuttasi.

4. veisu. Irmossi

"Kristus Jumala, | Isän helmaa jättämättä Sinä tulit alas maan päälle. | Minä kuulin 
huoneenhallituksesi salaisuuden || ja ylistän Sinua, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Hyveitten huipulla marttyyrina täydellistyneenä Sinä, autuaaksi ylistettävä, riensit saaman 
papillisen palveluksen suurenmoisen maksun. 

Pyhitetty oli elämäsi ja piispan istuimen saaneena Sinä, kunnianarvoisa, saarnasit oikeata uskoa ja 
opetit laumaasi. 

Sinun oppiesi sieluja hyödyttävä suloisuus kumpuaa kuin lähteestä ilahduttaen siitä osallistuvat ja 
sulostuttaen meidän sielujemme aistit. 

Sinä, Methodios, osoittauduit ikään kuin Jumalan kirkkaaksi kuvastimeksi, joka otit 
erehtymättömästi vastaan jumalallisen valistuksen, sillä kiinteälle tutkiskelulla Sinä itsesi kiilloitit. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän helmoja jättämättä Neitseestä lihaksi tullut Kristus Jumala, varjele laumaasi, joka kumartaa 
taloudenhoitosi jumalallisia tunnuksia. 

5. veisu. Irmossi

"Herra minun Jumalani, | yöstä aamuun rientäen minä rukoilen Sinua, ja pyydän: | Anna minulle 
rikkomukseni anteeksi || ja ohjaa minun tieni Sinun käskyjesi valkeuteen!" 

Troparit 

Sinä, isä, pukeuduit elävöittävään kuoletukseen jo ennen loppuasi ja kun marttyyriuden miekka 
Sinut leikkasi, Sinä kunniakas siirryit moninkertaisesti parempaan elämään. 

Sinä autuas sanomattomien salaisuuksien palvelija ja ylhäisten kuorojen osallinen, pelasta Sinua 
rakkaudella kunnioittavat ja tee rukouksillasi loppu hirveitten kiusausten hyökkäyksistä. 
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Kun Sinulla, viisas isä, on uskallus Herran edessä, jonka kärsimykset otit auliisti esikuvaksesi 
taistoissasi, rukoile uskovaisille jumalallista rauhaa ja tyyneyttä. 

Toimittuasi ensin Jumalan maailman synnit pois ottavan Karitsan uhripappina Sinut, Methodios, 
kannettiin sanallisena ja elävänä uhrina Hänelle.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas Jumalansynnyttäjä, minä rukoilen, Sinä käsittämättömän valkeuden astia ja jumalallisen 
säteilyn temppeli, kirkasta valkeudellasi minun pimentynyt sieluni. 

6. veisu. Irmossi

"Maallisten huolten aallokossa heittelehtien | ja matkatovereinani olevien syntien alla 
hukkumaisillani | sekä sielunturmelijan pedon raadeltavaksi syöstynä | minä Joonan tavoin huudan 
Sinulle, Kristus: || Nosta minut ylös kuolettavasta syvyyden kuilusta." 

Troparit 

Sinä, autuas, et suonut luomillesi uneliaisuutta etkä silmillesi unta ennen kuin olit vapautunut 
kaikista himoista ja tullut Hengen säteilevän salaman vastaanottaneeksi temppeliksi. 

Jumalassa viisas Methodios, kokonaan yhdistyneenä jumalalliseen kirkkauteen Sinä toimit 
jumalisen pappeuden ohjenuorana ja osoittauduit uskovaisten koko kirkon välimieheksi Jumalan 
edessä. 

Kirkkaan elämän kokoama olevaisen valistava käsittäminen osoitti Sinut, jumalallinen julistaja, 
maailmalle valistajaksi, joka karkotat harhaoppisen huolettomuuden ja jumalankieltämisen 
pimeyden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Enkeli Gabrielin kanssa me huudamme Sinulle, Jumalan Äiti, iloveisua tietäen Sinut kaikkien 
luotujen kuningattareksi, sillä Sinä synnytit Jumalan, joka on kaiken luonut olemattomuudesta. 

Irmossi 

"Maallisten huolten aallokossa heittelehtien | ja matkatovereinani olevien syntien alla 
hukkumaisillani | sekä sielunturmelijan pedon raadeltavaksi syöstynä | minä Joonan tavoin huudan 
Sinulle, Kristus: || Nosta minut ylös kuolettavasta syvyyden kuilusta."

Synaksario 

Saman kuun 20. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Methodiosta, Pataran piispaa. 

Säkeitä 

Methodios seurasi elämän menetelmää, joka johti elämään, jossa menetelmää ei tarvita. 

Kahdentenakymmenentenä kuolema otti yliuhraaja Methodioksen. 

Pyhittäjäisämme Konstantinopolin Kallistos pääsi rauhassa loppuun. 
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Heidän pyhien esirukouksiensa tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Pappina ja marttyyrien totuutta kirkkaasti veressäsi säteillen Sinä, Jumalassa viisas, veisaat nyt 
lakkaamatta heidän kanssansa Valtiaalle: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala. 

Uskossa lujana Sinä sammutit pyhillä verivirroillasi epäjumalien liekin ja huusit marttyyriutesi 
kautta näin: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala. 

Vihkiytyneenä ylhäisen näkemisen kautta jumalallisiin salaisuuksiin Sinä viisaasti kirkastit mielesi 
ja huudat niiden kanssa, jotka veisaavat uskolla: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Koko luomakuntaa ylistää veisuin Sinun synnyttämääsi, oi Neitsyt, tuntien Hänet Jumalaksi, ja 
huutaa puhtaasti Häntä kumartaen: Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala. 

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 

Ikään kuin nähden Sinut, näkymättömän, Jumalassa viisas kesti kärsivällisenä hirmuvaltiaitten 
kidutukset ja sitoi seppeleen veisaten: Papit laulakaa kiitosvirsiä, ihmiset suuresti ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina! 

Vilpittömästi halaten Kristuksen iankaikkista valtakuntaa Sinä, piispa, vaelsit Sinut sinne johtavaa 
polkua huutaen Kristukselle: Ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Kristus antoi Sinulle, jumalankantaja, vaivojesi moninkertaisen, kaiken ymmärryksen ylittävän 
palkan, ja jumalisesti Sinä ylistät veisuin Hänen valtakuntaansa kaikkina aikoina. 

Me tunnemme Sinut oppien ulapaksi, oppien kompassiksi, näkemisen ylhäiseksi aarteeksi ja 
tunteitten valtaistuimeksi, ja veisaamme jumalisesti: Ihmiset suuresti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Uskolla minä palvelija lähestyn Sinua, oi puhdas, jossa sikisi kaikkien Herra. Pelasta nyt minut 
vainoista ja vaaroista, kun hartaasti ylistän veisuin Sinusta selittämättömästi lihaksi tullutta Jumalaa. 
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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

"Jumalan Äiti ja synnyttävä Neitsyt, | joka pysyy neitseenä, ei ole luonnon töitä, vaan Jumalan 
alentumisen teko. | Sen tähden me aina ylistämme Sinua, ainoata, || joka tulit otolliseksi  
jumalallisiin ihmeisiin!" 

Troparit 

Oi Jumalan autuuttama isä, rukoile alati Kristusta, että Hän tekisi lopun harhaoppien juonittelusta 
meitä vastaan ja poistaisi keskeltämme nykyisen pimeyden, sillä piispana Sinä osoittauduit 
voimakkaaksi esirukoilijaksi. 

Palveluksesi ja taistosi palkkiona Sinut siirrettiin maasta taivaalliseen elämään ja siellä Sinä saat 
osallisena tahrattomasta elämästä olla iankaikkisesti Kristuksen kanssa. 

Sinä, autuas, sait poimia elämän puun kuolemattoman hedelmän jakaessasi ihmisten elämän alkajaa. 
Nauttiessasi nyt runsaasti Hänen ilostaan rukoile Häntä niiden puolesta, jotka uskolla ylistävät Sinua 
veisuin. 

Suunnaten koko mielesi hyvän elämän saavuttamiseen Sinä, pyhittäjä, tulit Kristuksen näkemisestä 
ja ihanasta riemusta osalliseksi pappismarttyyrina ja jumalisuuden opettajana ja puolustajana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Armoitettu, veisuin ylistetty Jumalansynnyttäjä, me kutsumme Sinua uudeksi lain arkuksi ja 
Jumalan tekemäksi tauluksi, johon kirjoitettiin Jumalan ihmiseksi tullut Sana, ja Hän pelasti 
maailman eksytyksestä. 

Irmossi 

"Jumalan Äiti ja synnyttävä Neitsyt, | joka pysyy neitseenä, ei ole luonnon töitä, vaan Jumalan 
alentumisen teko. | Sen tähden me aina ylistämme Sinua, ainoata, || joka tulit otolliseksi  
jumalallisiin ihmeisiin!" 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös. 
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