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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Papillisen asun kaunistamana Sinä, maineikas Basileios, / toimitit uhria kantaen meidän tähtemme 
ruumiissa  ilmestyneelle  Jumalalle  palvelusta  enkelin  tavoin.  /  Sinut  uhrattiin  täydellisen  lampaan 
tavoin,  /  Sinä  tulit  uhrilahjaksi  ja  Sinut  on  nyt  kannettu  ylhäiselle  alttarille.  /  Sen  tähden  me 
ylistämme Sinua autuaaksi iloäänin ja huudamme Sinulle: // Älä lakkaa anomasta pelastusta meidän 
sieluillemme. 

Epäoikeudenmukaisesti  tuomittuna  Sinut,  kunniakas,  nyljettiin  /  ja  Sinä  kestit  tuskia  silmissäsi 
tuskaton päämäärä  ja taistelijoita odottavat palkinnot.  / Tulessa karaistuna Sinä, autuas, tulit  ikään 
kuin taivaassa taotuksi raudaksi,  / miekaksi,  joka lyö vihollisen kaikki  joukot. / Sen tähden kaikki 
jumalisten kielet kunnioittavat Sinua tänään // ja pyytävät, että rukoilisit Jumalaa laumasi puolesta. 

Jumalallisten  haavojen  kaunistamana  /  Sinä  riensit  kahlittuna  kaupungista  toiseen  kahliten 
hirmuvaltiaan. / Sinä suuntasit askeleesi ja päästyäsi Kesarean kaupunkiin sait siellä autuaan lopun. 
/ Niin Sinä nousit seppelöitynä taivaalliseen kaupunkiin / ja seisot nyt Jumalan, Kuninkaan edessä. 
// Rukoile, että Hän pelastaisi ja valistaisi meidän sielumme. 

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

Välinpitämättömyydessäni  ja  kevytmielisyydessäni  minä  kurja  päädyin  monien  rikkomusten 
syvyyksiin /  ja olen nyt neuvottomuuden ja epätoivon vallassa. / Minä rukoilen ja anon Sinulta, oi 
puhdas,  /  tule  minulle  avuksi,  puhdistukseksi  ja  pelastukseksi  ja  anna  minulle  suopea  lohtu.  / 
Uskolla lankean eteesi ja huudan Sinulle: // Pelasta minut tulemasta tyystin paholaisen ilon aiheeksi. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Älä  valita,  Äitini,  /  vaikka  näetkin  puulla  riippumassa  minut,  Poikasi  ja  Jumalan,  /  joka  olen 
ripustanut  maan  vesiin  ja  luonut  koko  luomakunnan,  /  sillä  minä  nousen  ylös  ja  saan  kunnian,  / 
voimallani minä murskaan tuonelan valtakunnan, / hävitän sen voiman, lunastan laupiaana kahlitut 
sen sorrosta // ja lahjoitan heille iankaikkisen valtakunnan. 

Tropari, 4.säv. 

Luonteeltasi  apostolien  kaltaisena  ja  heidän  istuimensa perijänä  /  Jumalan Hengessä Sinä  teoissa 
koit hengen näkyjen korkeutta.  / Sen tähden toimittaessasi  totuuden sanan palvelusta / Sinä kärsit 
uskosi tähden aina verikuolemaan asti. / Rukoile, pappismarttyyri Basileios, / Kristukselta Jumalalta 
// pelastusta sieluillemme. 

Aamupalveluksessa 

Kanonit tavan mukaisesti. 

Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Oi marttyyri, minä ylistän suuria kärsimyksiäsi. Josef. 

1. veisu. 6.säv. Irmossi
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"Kuljettuaan  jalan  meren  syvyyden  halki  /  niin  kuin  mannerta  /  ja  nähtyään  takaaajavan  faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu." 

Troparit 

Rakastaen vakaasti kuninkaallista kunniaasi, oi kaiken Kuningas, kunniakas Basileios taisteli maan 
päällä. Suo hänen tähtensä meillekin taivasten valtakunta. 

Ylistettävä  elämäsi,  puhdas  vaelluksesi  ja  harjaantuminen  taistoissa  osoittivat  Sinut,  kunniakas, 
Jumalan perilliseksi ja tekivät Sinut taivasten asukkaaksi. 

Viisas  marttyyri  Basileios,  hyvin  vaeltaen  Sinä  alistuit  Herralle,  kukistit  vihollisen  ja  murskasit 
loistavasti sen jalkoihisi saaden siitä voiton. 

Veritulvaan  Sinä,  viisas,  totisesti  hukutit  hengellisen  faraon  sotajoukkoineen  ja  nousit  maahan, 
jossa taistelijain joukot alati iloitsevat. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Isän  kanssa  yhdessä  oleva,  ylen  hyvä  ainosyntyinen  tuli  suuressa  laupeudessaan  jumalallisesti 
lihaksi Sinun kohdustasi, oi puhdas, ja jumaloitti ihmiset. 

3. veisu. Irmossi 

"Ei  kukaan  ole  niin  pyhä  /  kuin  Sinä,  Herra,  minun  Jumalani,  /  joka  olet  ylentänyt  uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle." 

Troparit 

Karitsan  tavoin  Sinut,  autuas,  nostettiin  puulle,  Sinä  kestit  puhtain  mielin  silpomisen  ja  painoit 
jumalallisen Hengen voimalla maahan vihollisen ylvästelyn. 

Haavojen  ihanuus osoitti Sinut, marttyyri,  ihanaksi  sielultasi  ja  ruumiiltasi  ja puhtain mielin Sinä 
veisasit kiitosta Hyväntekijällesi. 

Viisas  marttyyri,  tavoitellen  suurinta  mainetta  Sinä  kestit  kärsivällisin  mielin  suuret  taistot  ja 
nöyryytit alati suuresti ylvästelevän. 

Jumalisuuden  vartijana  Sinut,  Jumalassa  viisas,  suljettiin  vankeuteen,  mutta  Sinä  aukaisit 
uskovaisille tiedon avaruuteen johtavan opetuksen tien. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Saatuaan  etäältä  tiedon Sinussa,  oi Neitsyt, Hengen kautta  tapahtuvasta  sikiämisestä  Jesaja  selitti 
sen ja huusi: Katso, Neitsyen kohdussa sikiää Jumala. 

Katismatropari, 4.säv. 

Rakastaen  Jumalan  valtakuntaa  /  marttyyri  Basileios  kesti  kidutusten  poltteen  ja 
epäoikeudenmukaisen kuoleman, / ja sen tähden sai totisen kuolemattomuuden. / Kokoontukaamme 
siis ylistämään uskolla autuaaksi häntä, // sillä hän rukoilee Herra kaikkien meidän puolestamme.
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Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Jumalallisella  synnytykselläsi  Sinä,  puhdas,  /  uudistit  maasta  syntyneitten  himojen  turmeleman 
kuolevaisen olemuksen /  ja  nostit kaikki kuolemasta  turmeluksettomuuden elämään.  / Sen tähden 
me kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, ylistetty Neitsyt, // niin kuin ennustitkin. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi  nuhteeton  Neitsyt,  Kristus  Jumalan  Äiti,  /  miekka  lävisti  pyhän  sielusi,  /  kun  näit  Poikasi  ja 
Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. / Oi siunattu, älä lakkaa rukoilemasta, // että Hän antaisi 
meille rikkomusten anteeksiannon lahjan. 

4. veisu. Irmossi 

"Kristus  on  minun  voimani,  /  Jumalani  ja  Herrani!  /    kohottaa  pyhä  seurakunta  jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa." 

Troparit 

Oi marttyyri, nähdessään kasvoillasi Hengen jumalallisen säteilyn vihollinen hämmästyi  ja menetti 
tunnottomana pimeyden palvelijana ymmärryksensä. 

Kauneutenasi  parempi  viisaus Sinä osoitit  jumalallisella  voimalla  pakanoitten  viisaat  hulluiksi,  ja 
taisteltuasi kärsivällisesti sait voiton seppeleen. 

Ristille  levitetty  ja  kärsimystensä  kautta  uskovaisille  himottomuuden  lahjoittanut  Sana  vahvisti 
Sinua, Basileios, kun Sinut ristiinnaulittiin ja jäsenesi murskattiin. 

Pyhitetty Basileios huusi: En uhraa pahoille hengille, en pelkää kuolemaa enkä erilaisia kidutuksia, 
vaan tunnustan yhden, Kolminaisuudessa tunnetun Jumalan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin  minä  ylistän  Sinua,  veisuin  ylistettyä  Valtiatarta,  kiitän  Sinua,  Neitsyt,  jonka  kautta  me 
kaikki ihmiset saimme siunauksen ja pääsimme totisesti vanhasta kirouksesta. 

5. veisu. Irmossi 

"Minä  rukoilen  Sinua,  oi  Hyvä:  /  Sytytä  jumalallisen  säteilysi  voimalla  rakkaus  meidän 
sieluissamme,  /  jotka  aamusta  varhain  tykösi  riennämme,  /  jotta  tulisimme  tuntemaan  Sinut,  / 
Jumalan Sanan, // syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan." 

Troparit 

Rautapainojen rasittamana Sinä, marttyyri, halusit kantaa Herran kevyttä  iestä  ja niin Sinä painoit 
maahan Luojaa vastaan kapinoivan viettelijävihollisen. 

Iloiten Sinä, marttyyri Basileios, kannoit rautakahleita ikään kuin kauniita koruja rientäen paikasta 
toiseen ja ilahduttaen kilpasi Asettajaa. 

Kunniakas marttyyri Basileios, verivirroillasi Sinä värjäsit itsellesi totisesti kuninkaallisen vaatteen 
ja kantaen voiton kruunua Sinä hallitset nyt iloiten Kristuksen kanssa.
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Ristin voiman vahvistaman Sinut pakotettiin käymään pitkä ja vaivalloinen tie, mutta Sinä veisasit: 
Iloiten ja riemuiten minä kuljen käskyjesi polkua, oi Sana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kunnioittakaamme  veisuin  kerubeja  korkeampaa,  taivaita  ylhäisempää,  luomakuntaa  ylevämpää 
viisaitten marttyyrien puolustusta, ainoaa Jumalansynnyttäjää. 

6. veisu. Irmossi 

"Nähdessäni  tämän  maailman  merellä  riehuvan  kiusausten  myrskyn  /  minä  tyveneen  satamaasi 
kiiruhtaen  huudan  Sinulle:  /  Oi  ylen  armollinen  Herra,  //  johdata  minun  elämäni  ylös 
turmeluksesta." 

Troparit 

Ylistettävä,  kunniakas  suurmarttyyri,  Sinä  nousit  korkeuteen  taistoissasi,  kukistit  vihollisen  ja 
siirryit kaunistuksenasi voiton kruunu Jumalan tykö taistojesi lopuksi. 

Esikuvanasi  Hän,  joka  sinun  tähtesi  levitti  kätensä  ristille,  Sinä,  viisas  marttyyri,  riipuit 
kärsivällisenä puulta, kestit silpomisen ja haavoitit haavoillasi eksytyksen. 

Kristuksen  tähden kahlittuna Sinä, kunniakas Basileios, kahlitsit  lihattomat viholliset,  ja  jätettyäsi 
lihan hajotit lopuksi niiden pahuuden jumalallisella armolla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin  minä  ylistän  Sinua,  veisuin  ylistettävää,  jota  taivaallisten  joukkojen  sotavoimat  veisuin 
ylistävä,  ja  minä  rukoilen  Sinua:  Oi  puhdas,  paranna  minun  sieluni  himot  ja  vapauta  minut 
iankaikkisesta tulesta. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman  kuun  22:sena  päivänä  muistelemme  pyhää  pappismarttyyri  Basileiosta,  Ankyran  kirkon 
pappia. 

Säkeitä 

Profeetta sanoi tervettäkin vatsaa särkevän, mutta marttyyri ei valittanut lävistetynkään tuskaa. 

Kahdentenakymmenentenä toisena Basileios pistettiin vartaaseen. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhät marttyyrit Kalliniken ja Basilissan. 

Muistelemme  myös  pyhää  Drosista,  kuningas  Traianoksen  tytärtä,  ja  hänen  kanssaan  viittä 
Kanoniken nunnaa. 

Säkeitä
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Voittoisat taivaan kuninkaallisen kaupungin asukkaat Kallinike ja Basilissa mestattiin. 

Drosis jätti mirhavoiteiden vilvoituksen siirtyen ikään kuin pätsistä Kanoniken taivaaseen. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Hurskaille  nuorukaisille  enkeli  virvoitti  kasteella  tulisen  pätsin,  /  mutta  kaldealaiset  polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Säteillen  jumalallisen  armon  valkeutta  Sinä  viisas,  kävit  halki  kidutusten  pimeyden  ja  tulit 
osalliseksi illattomasta päivästä ja nyt Sinä huudat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Oi  Jumalassa  viisas  taistelija,  jumalallisen  tiedon  kalliolle  pystytetty  sydämesi  ei  järkkynyt 
koettelemusten  tuulissa,  vaan  huusi  kaikkien  Lunastajalle:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän  isäimme 
Jumala. 

Hullaantunut hirmuvaltias käski  leikata nahkasi  suikaleiksi, oi kunniakas, mutta nähdessään Sinut 
kärsivällisenä  kuin  ruumiittoman,  ei  kuitenkaan  ymmärtänyt  huutaa:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän 
isäimme Jumala. 

Kidutusten pätsissä koetellun kullan tavoin Sinä säteilit ja saatuasi jumalallisten kärsimysten leiman 
Sinä, viisas Basileios, huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun  Sinä,  Neitsyt,  käsitit  neitseytesi  säilyneen  turmeluksettomana  synnytyksen  jälkeenkin,  Sinä 
huusit  ymmärryksen  ylittäen  syntyneelle  Vapahtajalle  ja  Jumalalle:  Kiitetty  olet  Sinä,  meidän 
isäimme Jumala. 

8. veisu. Irmossi 

"Sinä, Kristus,  joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat,  / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen  lähteeksi,  /  ja  vanhurskaan  uhrin  Sinä  vedellä  palamaan  sytytit.  //  Sinua  me  yli  kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina." 

Troparit 

Kokonaan  pyrkien  kohti  jumalallista  Sinä  pidit  ruumiin  tuskia  unena.  Sen  tähden  Sinä,  voittoisa 
marttyyri, siirryit iloiten autuaaseen ja tuskattomaan elämään. 

Kaikkivaltiaan  rakkauden vahvistamana Sinä,  autuas Basileios, kestit vakaana  lihan silpomisen  ja 
hukutit pahuudessa voimallisen vihollisen verivirtoihisi. 

Ylistettäköön  veisuin  väkevää  marttyyriä,  suurta  Basileiosta,  Kristuksen  kirkon  kuninkaallista 
kaunistusta, Vapahtajan kärsimysten kuvausta ja uskovaisten vahvistusta. 

Lopun  jälkeen Sinä, marttyyri, olit otollinen saamaan ylimaallisen kunnian,  illattoman valkeuden, 
taivasten valtakunnan, kuihtumattoman seppeleen, murheettoman elämän ja sanomattoman ilon.
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kauttasi, oi pyhä ja Jumalan armoittama,  ihmisten suku sai pelastuksen, sillä yksin Sinä olet 
kantanut meille Vapahtajan, jota me korkeasti ylistämme kaikkina aikoina. 

9. veisu. Irmossi 

"Ihmisten  on  mahdoton  nähdä  Jumalaa,  /  sillä  Häntä  kohti  eivät  enkeleinkään  joukot  rohkene 
katsettaan kohottaa,  / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain,  /  ilmestyi  ihmisille  lihaksi  tulleena Sana.  / 
Hänelle  taivaallisten  sotajoukkojen  kanssa  kiitosta  veisaten  //  me  Sinua,  Neitsyt,  autuaaksi 
ylistämme." 

Troparit 

Lihasta lähdettyäsi Sinä, autuas, pääsit näkemään pyhien ihanan kirkkauden, Sinut liitettiin enkelten 
sotavoimiin  ja  alati  Sinä  veisaat  heidän  kanssansa:  Pyhä,  pyhä,  pyhä  on  kaiken  tehnyt  ja 
kaikkivoimallinen Kolminaisuus. 

Valkeuden,  Kristuksen  kirkon  taivaalla  paistavan  suuren  auringon  tavoin  Sinä,  autuas,  valistat 
taistojesi  kirkkaudella  ja  ihmeittesi  jumalallisella  loisteella  kaikkien  niiden  sielut,  jotka  veisuin 
Sinua ylistävät. 

Ihanin  taistoin Sinä,  taistelija,  kaunistit  itsesi  loistavasti  Jumalan  avulla  ja  nyt  Sinä  seisot  ihanan 
Kristuksen  edessä  kantaen  vanhurskauden  seppelettä.  Sen  tähden  me  uskovaiset  kunnioitamme 
Sinua riemuiten. 

Maa pyhittyi pyhitetyn ja jumalallisen ruumiisi hautaamisesta, oi autuas Basileios, ja vanhurskasten 
henget karkeloivat saatuaan keskuuteensa Sinun henkesi. Muista heidän kanssa kaikkia meitä, jotka 
muistamme Sinua. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Peljättävä  on  Sinun  synnytyksesi,  oi  Neitsyt,  sillä  Hän  joka  syntyi,  on  Jumala.  Rukoile,  puhdas 
aviota  tuntematon Äiti,  että Hän  pelastaisi  peljättävästä  kadotuksesta  kaikki,  jotka  vakain  uskoin 
kunnioittavat Sinua. 

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Muu tavan mukaisesti ja päätös. 
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