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Typikon 

1.  Ehtoopalveluksessa  veisaamme  kaksi  juhlan  avuksihuutostikiiraa,  ensimmäisen  kahdesti,  ja  3 
pyhän stikiiraa, Kunnia, pyhä stikiira Sinä, pyhittäjäisä, rakastit viisautta, Nyt, Vapahtaja tultuaan 
alas, Saatto, Oi Jeesus Kristus, päivän prokimeni  ja parimiat. Virrelmästikiiroina 3 pyhän stikiiraa, 
Kunnia, Oi autuas  isä Basileios!, Nyt, Kaikessa  hyvä  Jumala ei  hävennyt. Pyhän  tropari, Kunnia, 
nyt,  juhlan  tropari kertaalleen  ja päätös Kristus,  totinen Jumalamme,  joka meidän pelastuksemme 
tähden omasta tahdostaan antoi kahdeksantena päivänä lihallisesti ympärileikata itsensä. 

2.  Aamupalveluksessa  Jumala  on  Herra  jälkeen  pyhän  tropari  kahdesti  ja  juhlan  tropari  kerran. 
Psalmikatismat  ja  polyeleo,  katismatroparit  järjestyksessä,  neljännen  sävelmän  ensimmäinen 
antifoni  ja  prokimeni  Hänen  äänensä  käy  yli  kaiken  maan,  Kaikki,  joissa  henki  on  ja 
aamupalveluksen  evankeliumi  (ks.  marraskuun  13).  Luetaan  psalmi  51,  Kunnia,  Esipaimenen 
rukouksien  tähden,  Nyt,  Jumalansynnyttäjän  rukouksien  tähden,  liitelauselma  Armahda  minua, 
Jumala ja stikiira Sinun huuliltasi, pyhä isä. Juhlan kanoni Tulkaa, ihmiset, liitelauselmana Kunnia 
olkoon  Sinulle,  Jumala,  ja  pyhän  kanoni Oi  Basileios,  Sinun  voimallinen  äänesi,  liitelauselmana 
Jumalan pyhä. kolmannen veisun jälkeen pyhän ja juhlan katismatroparit, kuudennen veisun jälkeen 
pyhän  kontakki  ja  iikossi  ja  synaksario. Kahdet katabasit  ja  juhlan  sekä pyhän  kanonien  9.  veisu 
ylistyslauselmineen: 

Ensimmäisessä kanonissa 
Ylistä, sieluni, ylhäisiä sotajoukkoja kunnioitettavampaa. 
Ylistä, sieluni, lain mukaan lihallisesti ympärileikattua. 
Ylistä, sieluni, kahdeksantena päivänä ympärileikkauksen vastaanottanutta. 
Tänään Valtias lihallisesti ympärileikataan ja Hän saa nimen Jeesus. 

Toisessa kanonissa 
Ylistä, sieluni, piispojen joukossa suurta Basileiosta. 
Ylistä, sieluni, Kesareasta tullutta suurta Basileiosta. 
Kunnia. Ylistä, sieluni, kolmipersoonaisen ja jakamattoman Jumaluuden valtaa. 
Nyt. Ylistä, sieluni, Häntä, joka on lunastanut meidät kirouksesta. 

Pyhän ja juhlan eksapostilariot. Kiitosstikiiroissa 4 stikiiraa, Kunnia, Sinun huuliltasi, pyhä isä, Nyt, 
Vapahtaja tultuaan alas. Suuri ylistysveisu, tropari Olemukseltasi Jumalana ja päätös. 

3. Liturgiassa antifonit: 
1 antifoni 
Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat! 
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden... 
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja ylistäkää häntä. 
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden... 
Kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan! 
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden... 
Sanokaa Jumalalle: Kuinka pelottavia ovatkaan sinun tekosi! 
Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden... 

2. antifoni 
Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa! 
Pelasta, lihallisesti ympärileikattu Jumalan Poika... 
Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat! 
Pelasta, lihallisesti ympärileikattu Jumalan Poika... 
Siionista, täydellisen kauniista, Jumala ilmestyy kirkkaudessaan.



Pelasta, lihallisesti ympärileikattu Jumalan Poika... 
Meidän Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee. 
Pelasta, lihallisesti ympärileikattu Jumalan Poika... 

3. antifoni 
Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. 
Olemukseltasi Jumalana... 
Minä julistan sinun uskollisuuttasi polvesta polveen. 
Olemukseltasi Jumalana... 
Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. 
Olemukseltasi Jumalana... 

Saattolauselma  Tulkaa,  kumartukaamme...  lihallisesti  ympärileikattu,  tropari  Olemukseltasi 
Jumalana, pyhän tropari Sinun äänesi on kulkenut ja temppelin pyhän tropari. Kontakki Kaikkeuden 
Luoja alistuu nyt (ks. kanonin kolmannen veisun jälkeen). Pyhä Jumala, epistola, juhlan epistola ja 
evankeliumi. Basileios Suuren liturgia, jossa veisataan papin lausuttua Ensimmäiseksi muista, Herra 
pyhän ylistysveisu: 

Kunnioittakaamme kaikki Kristuksen taivaallista julistajaa, Herran salaisuuksien palvelijaa, kirkasta 
valistajaa, Kesareasta ja Kappadokian maasta noussutta suurta Basileiosta. 

Ehtoollislauselma Ylistäkää Herraa  (minä viikonpäivänä  juhlaa  vietetäänkin). Me  näimme  totisen 
valkeuden sijasta Olemukseltasi Jumalana ja päätös. 

4.  Jos  juhla  osuu  sunnuntaiksi,  lauantaiiltana  veisaamme  avuksihuutostikiiroina  4 
ylösnousemusstikiiraa,  kaksi  juhlan  stikiiraa  (niistä  ensimmäisen  kahdesti)  ja  3  pyhän  stikiiraa, 
Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1:nen  stikiira  Jumalansynnyttäjälle. Saatto, 
Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, pyhän 
stikiira,  Nyt,  Kaikessa  hyvä  Jumala  ei  hävennyt.  Ylösnousemustropari,  pyhän  tropari  ja  juhlan 
tropari ja päätös. 

5.  Sunnuntaina  aamupalveluksessa  Jumala  on  Herra  jälkeen  troparit  samoin  kuin 
ehtoopalveluksessa. Psalmikatisma ja polyeleo. Katismatropareina yksi ylösnousemustropari, pyhän 
tropari  ja  juhlan tropari molemmilla ensimmäisillä kerroilla. Kolmannella kerralle minean troparit. 
Kiitetty  olet  Sinä  Herra,  vuorosävelmän  mukaiset  hypakoe,  antifonit  ja  prokimeni. 
Ylösnousemuskanoni, juhlan kanoni ja pyhän kanoni, kustakin 4 troparia. kolmannen veisun jälkeen 
ylösnousemuskontakki  ja  iikossi,  sitten pyhän  ja  juhlan katismatroparit. kuudennen veisun  jälkeen 
pyhän kontakki ja iikossi, päivän synaksario, kaksinkertaiset katabasit ja ylösnousemusevankeliumi. 
Sitten  lauletaan  juhlan  ja  pyhän  kanonien  9.  veisu  ylistyslauselmineen  ja  molemmat  katabasit. 
Ylösnousemuseksapostilario  sekä  pyhän  ja  juhlan  eksapostilariot.  Kiitosstikiiroina  4 
ylösnousemusstikiiraa, 4 juhlan stikiiraa, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, Vapahtaja tultuaan alas. Suuri 
ylistysveisu, ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. 

6.  Liturgiassa  antifonit,  toisessa  antifonissa...  lihassa  ympärileikattu...  Saaton  jälkeen  Tulkaa, 
kumartukaamme... kuolleista ylösnoussut... Ylösnousemustropari, juhlan ja pyhän troparit, kontakki 
Kaikkeuden  Luoja  alistuu  nyt  (ks.  kanonin  kolmannen  veisun  jälkeen).  Pyhä  Jumala,  epistola, 
juhlan  epistola  ja  evankeliumi.  Basileios  Suuren  liturgia,  jossa  veisataan  papin  lausuttua 
Ensimmäiseksi  muista,  Herra  pyhän  ylistysveisu.  Ehtoollislauselma  Ylistäkää  Herraa  (minä 
viikonpäivänä juhlaa vietetäänkin). Me näimme totisen valkeuden sijasta Olemukseltasi Jumalana ja 
päätös. 

Sunnuntai Herran kasteen edellä



A 

1. Jos sunnuntai ennen Kristuksen kastetta osuu kuukauden 2:selle, 3:nnelle tai neljännelle päivälle, 
palvelus  veisataan  näin:  Lauantaina  ehtoopalveluksessa  laulamme  6  ylösnousemusstikiiraa  ja  4 
esijuhlan  stikiiraa  Kaiuttakaamme  hartaasti  (ks.  tammikuun  2),  Kunnia,  Kristus,  totuus,  tulee 
Jordanille,  Nyt,  vuorosävelmän  ensimmäinen  stikiiraa  Jumalansynnyttäjälle.  Saatto,  Oi  Jeesus 
Kristus  ja  prokimeni.  Virrelmästikiiroina  ylösnousemusstikiirat,  Kunnia,  nyt,  Johannes  Kastaja, 
joka  jo  kohdussa  tunsit  minut.  Ylösnousemustropari,  esijuhlan  tropari  Valmistaudu,  Sebulon,  ja 
päätös. 

2.  Sunnuntaina  aamupalveluksessa  Jumala  on  Herra  jälkeen  ylösnousemustropari  kahdesti  ja 
esijuhlan  tropari  kerran.  Psalmikatismat.  Vuorosävelmän  mukaiset  katismatroparit  järjestyksessä, 
Kiitetty  olet  Sinä Herra,  vuorosävelmän  hypakoe,  antifonit  ja  prokimeni. Ylösnousemuskanoni  ja 
päivän esijuhlan kanoni. kolmannen veisun jälkeen katismatropari Näkymätön Jumala, käsittämätön 
Sana  (kerran). kuudennen veisun  jälkeen  vuorosävelmän kontakki  ja  iikossi  ja päivän  synaksario. 
Katabasit  Herra  paljasti  meren  pohjan.  Ylösnousemusevankeliumi.  Me  ylistämme  Sinua 
lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario ja esijuhlan eksapostilario Oi ihmisiä rakastava, kuinka 
virran  vedet  (ks.  tammikuun  2).  Kiitosstikiiroina  4  ylösnousemusstikiiraa  ja  4  esijuhlan  stikiiraa 
Käykää  edeltä,  te  enkelivoimat,  Kunnia,  evankeliumistikiira,  Nyt,  Korkeasti  siunattu  olet  Sinä. 
Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. 

3. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseissa 4 vuorosävelmän troparia ja 4 troparia esijuhlan 
kanonin kuudennesta veisusta. Saaton  jälkeen ylösnousemustropari, esijuhlan tropari Valmistaudu, 
Sebulon  ja  temppelin  pyhän  tropari.  Kontakki  Tänään  Jordanin  virrassa.  Kristuksen  kastetta 
edeltävän sunnuntain epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Ylistäkää 
Herraa taivaista. Me näimme totisen valkeuden ja päätös. 

B 

4.  Jos  Kristuksen  kastetta  edeltävä  sunnuntai  sattuu  juhlan  aatoksi  (kuukauden  viidenneksi 
päiväksi), lauantaina ehtoopalveluksessa veisaamme 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 esijuhlan stikiiraa 
Kaiuttakaamme  hartaasti  (ks.  tammikuun  2),  Kunnia,  Kristus,  totuus,  tulee  Jordanille,  Nyt, 
vuorosävelmän ensimmäinen stikiiraa Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus ja prokimeni. 
Virrelmästikiiroina  ylösnousemusstikiirat,  Kunnia,  nyt,  Kristus  meidän  Jumalamme  tulee  (ks. 
tammikuun 3). Ylösnousemustropari, esijuhlan tropari Eliaan mentyä taivaaseen ja päätös. 

5.  Sunnuntaina  aamupalveluksessa  Jumala  on  Herra  jälkeen  ylösnousemustropari  kahdesti  ja 
esijuhlan  tropari  kertaalleen.  Psalmikatismat.  Vuorosävelmän  katismatroparit  järjestyksessään, 
Kiitetty olet Sinä, Herra, vuorosävelmän hypakoe,  antifonit  ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni  ja 
esijuhlan  kanoni  Kristus  tulee  kasteelle  liitelauselmana  Kunnia  olkoon  Sinulle,  Jumala  (ks. 
tammikuun 5). Kolmannen  veisun  jälkeen  vuorosävelmän kontakki  ja  iikossi  sekä  katismatropari 
Haluten  kastetta.  kuudennen  veisun  jälkeen  kontakki  Tänään  Jordanin  virrassa,  iikossi  ja  päivän 
synaksario. Katabasit Herra paljasti meren pohjan. Ylösnousemusevankeliumi. Me ylistämme Sinua 
lauselmineen. Ylösnousemuseksapostilario ja esijuhlan eksapostilario Oi ihmisiä rakastava, kuinka 
virran  vedet  (ks.  tammikuun  2).  Kiitosstikiiroina  4  ylösnousemusstikiiraa  ja  4  esijuhlan  stikiiraa 
Katso, Kuningas, Kunnia, Johannes Kastaja, joka jo kohdussa tunsit minut, Nyt, Korkeasti siunattu 
olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. 

6. Liturgiassa typikonpsalmit ja autuudenlauseissa 4 vuorosävelmän troparia ja 4 troparia esijuhlan 
kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, esijuhlan tropari Eliaan mentyä 
taivaaseen  ja  temppelin  pyhän  tropari.  Kontakki  Tänään  Jordanin  virrassa.  Kristuksen  kastetta



edeltävän sunnuntain epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Ylistäkää 
Herraa taivaista. Me näimme totisen valkeuden ja päätös. 

Kun on  veisattu Siunattu olkoon Herran nimi,  veisataan stikiirat Herran ääni  huutaa vetten päällä 
jne., ja toimitetaan vedenpyhitys tavan mukaan, niin kuin mineassa on osoitettu. Tropari Jordanissa 
kastettaessa Sinua  ja  kontakki Tänään  Jordanin  virrassa. Vedenpyhityksen  jälkeen,  kun  kristittyjä 
pyhitetään, kuoro laulaa stikiiran Uskovaiset, ylistäkäämme, ja päätös. Pöydässä nautimme viiniä ja 
öljyä. 

Ehtoopalveluksessa 
Juhlan kaikki tekstit ovat Juhlamineassa s. 236. 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 8.säv. 
(säkeet 13,L) 
Vapahtaja  tultuaan  alas  ihmissuvun  tykö  salli  kääriä  itsensä  kapaloihin  /  eikä  halveksinut 
ruumiillista ympärileikkausta / kahdeksanpäiväisenä äidistään ja aluttomana Isästään. / Uskovaiset, 
rukoilkaamme Häntä: // Sinä olet meidän Jumalamme, armahda meitä! (Kahdesti) 

Kaikessa  hyvä  Jumala  ei  hävennyt  ruumiillista  ympärileikkausta,  /  vaan  antoi  itsensä pelastuksen 
tähden  kaikille  esikuvaksi  ja  esimerkiksi.  /  Näin  lain  Luoja  itse  täyttää  lain  vaatimukset  ja 
profeettain ennustukset. / Herra, Sinä hallitset kaikkea, / vaikka oletkin itse kapaloihin käärittynä, // 
kunnia olkoon Sinulle! 

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Kunnia... 8.säv. Anatolioksen runo 
(säkeet 13,L) 
Sinä, pyhittäjäisä, rakastit viisautta ja pidit parhaana turvata kaikessa Jumalaan. / Koko elämäsi ajan 
Sinä muistit kuolemaa, / itsehillinnän avulla voitit lihan himot ja jumalallista lakia tutkimalla säilytit 
sielusi vapaana synnin orjuudesta. / Niin Sinä hyveittesi voimalla alistit lihallisen mielesi hengelle, / 
sillä  Sinä  vihasit  lihaa,  tätä  maailmaa  ja  maailman  hallitsijaa.  /  Seisoessasi  nyt  Kristuksen 
valtaistuimen edessä // rukoile sieluillemme suurta armoa. 

Nyt... 8.säv. 
(säkeet 13,L) 
Vapahtaja  tultuaan  alas  ihmissuvun  tykö  salli  kääriä  itsensä  kapaloihin  /  eikä  halveksinut 
ruumiillista ympärileikkausta / kahdeksanpäiväisenä äidistään ja aluttomana Isästään. / Uskovaiset, 
rukoilkaamme Häntä: // Sinä olet meidän Jumalamme, armahda meitä! 

Saatto, päivän prokimeni ja parimiat: 

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (17:12, 47, 3, 912, 14) 

Herra  ilmestyi  Abramille  ja  sanoi:  "Minä  olen  Jumala,  Kaikkivaltias.  Vaella  koko  sydämestäsi 
minun tahtoni mukaisesti, niin minä otan sinut liittoon kanssani  ja teen suureksi sinun jälkeläistesi 
määrän.  Sinusta  on  tuleva monien  kansojen  kantaisä. Älköön  siis  nimesi  enää  olko Abram,  vaan 
olkoon se Abraham, koska minä  teen  sinusta kansojen paljouden  isän. Minä annan sinulle paljon 
jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja 
myös  sinun  jälkeläistesi  kanssa,  ikuisen  liiton  sukupolvesta  toiseen,  ja  minä  olen  oleva  sinun 
Jumalasi  ja  sinun  jälkeläistesi  Jumala."  Abram  heittäytyi  kasvoilleen.  Jumala  puhui  edelleen



Abrahamille:  "Pysykää  uskollisesti  tässä  liitossa,  sinä  ja  sinun  jälkeläisesi  sukupolvesta  toiseen. 
Tämä ehto teidän on täytettävä siinä  liitossa,  jonka olen tehnyt sinun  ja sinun  jälkeläistesi kanssa: 
teidän  tulee  ympärileikata  jokainen mies  ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on 
merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. Kahdeksantena päivänä syntymästä 
ympärileikattakoon  jokainen poikalapsi  sukupolvesta toiseen. Mutta  jokainen  ympärileikkaamaton 
poistettakoon kansansa parista. Hän on rikkonut liiton." 

Sananlaskujen kirjasta (8:2230) 

Minut  Herra  loi  ennen  kaikkea  muuta,  luomisensa  esikoisena,  ennen  taivasta  ja  maata. 
Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä 
vielä  ollut,  ei  lähteitä  tuomaan  niiden  vettä.  Ennen  kuin  vuoret  pantiin  sijalleen,  ennen  kuin  oli 
kukkuloita, minä synnyin, ennen kuin  hän  teki maat  ja mannut,  ennen kuin oli  hiekan  jyvääkään. 
Olin  läsnä,  kun  hän  pani  taivaat  paikoilleen  ja  asetti  maanpiirin  syvyyksien  ylle,  kun  hän 
korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, kun hän pani merelle rajat, loi 
rannat  patoamaan  sen  vedet,  ja  kun  hän  lujitti  maan  perustukset.  Jo  silloin  minä,  esikoinen,  olin 
hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. 

Salomon viisauden kirjasta (Sananl 10:3132, 11:2, 10:2, 11:7,19, 13:2,9, 15:2, 14:33, 22:11, Viis 
6:13,12,14,15,16, 7:30, 8:2,34,78,17,18,21 9:13,45,1011,14) 

Vanhurskaan  suu  kasvaa  viisauden  hedelmän,  vanhurskaan  huulet  tietävät,  mikä  otollista  on. 
Nöyräin  tykönä  on  viisaus,  vanhurskaus  vapahtaa  kuolemasta.  Jumalattoman  ihmisen  kuollessa 
hukkuu hänen toivonsa, mutta joka on vakaa vanhurskaudessa, saa elämän ja suunsa hedelmästä saa 
nauttia  hyvää. Vanhurskasten  valo  loistaa alati,  ja Herra antaa heille armon  ja kunnian. Viisasten 
kieli  puhuu  tietoa  taitavasti,  ymmärtäväisen  sydämeen  ottaa  majansa  viisaus.  Herra  rakastaa 
sydämen  puhtautta,  ne,  joiden  tie  on  nuhteeton,  ovat  hänelle  otollisia.  Herran  viisaus  valistaa 
ymmärtäväisen  kasvot,  ennen  kuin  sitä  halajavaiset  sitä  hakea  ehtivät,  se  jo  tekee  itsensä  heille 
tunnetuksi, ja jotka sitä rakastavat, ne sen helposti havaitsevat. Joka sitä varhain etsii, sen ei tarvitse 
vaivaa nähdä, ja joka sen tähden valvoo, se pääsee pian huolista. Sillä se itse kulkee ympäri ja etsii 
niitä, jotka ovat arvolliset sen saamaan, ja mielellään se ilmestyy heille heidän poluillansa. Viisautta 
vastaan  pahuus  on  voimaton.  Sen  tähden minun  rakkauteni  syttyi  sen  kauneuteen,  sitä minä olen 
rakastanut  ja  etsinyt  nuoruudestani  saakka;  minä  halusin  viedä  sen  morsiamena  kotiini.  Kaiken 
Hallitsija rakastaa sitä, sillä se on vihitty Jumalan tiedon salaisuuteen ja valitsee hänen tekonsa. Sen 
vaivannäöt ovat hyveitä. Sillä se opettaa ihmisille maltillisuuden ja ymmärryksen, vanhurskauden ja 
miehuuden,  jotka ovat elämässä ihmisille hyödyllisemmät kuin mikään muu. Mutta jos joku myös 
halajaa  päästä  perille  monenkaltaisista,  niin  viisaus  taitaa  selvittää  entiset  ja  tulevaiset,  se  tuntee 
taidokkaat  sanojen  käänteet  ja  arvoitusten  selitykset,  tietää  edeltäkäsin  merkit  ja  ihmeet  ja  mitä 
ajanjaksot  ja ajat myötänsä  tuovat. Sillä  viisauden  yhteydessä on kuolemattomuus,  ja  sen sanojen 
omistamisessa hyvä maine. Niin minä käännyin Herran puoleen ja rukoilin häntä ja sanoin kaikesta 
sydämestäni:  Isien  Jumala  ja  laupeuden  Herra,  sinä,  joka  olet  tehnyt  kaiken  sanallasi  ja  joka 
viisaudellasi  olet  valmistanut  ihmisen,  että  hän  hallitsisi  luotuja,  jotka  sinä  olet  luonut,  ja  ohjaisi 
maailmaa  pyhyydessä  ja  vanhurskaudessa.  Anna  minulle  viisaus,  joka  istuu  sinun  valtaistuimesi 
vieressä,  äläkä  hylkää  minua  lastesi  joukosta.  Sillä  minä  olen  sinun  palvelijasi  ja  sinun 
palvelijattaresi poika. Anna sen tulla pyhästä taivaastasi  ja  lähetä se kunniasi valtaistuimen tyköä, 
että  se  minun  kanssani  työtä  tekisi,  ja  että  minä  tietäisin,  mikä  on  otollista  sinun  edessäsi,  ja 
johdattaisi minua tiedossa ja suojaisi minua kirkkaudellansa. Sillä kuolevaisten ajatukset ovat tyhjän 
arvoiset ja meidän aikomuksemme kestämättömät. 

Litanianstikiirat, 3.säv. Germanoksen runo 

Puhtaalla elämälläsi olet Sinä...



3.säv. 

Oi Jumalasta julistava isä Basileios!... 

3.säv. Byzaksen runo 

Isä Basileios, / piispuuteen puettuna... 

Kunnia... 6.säv. 
(säkeet 13,L) 
Sinun huuliltasi, pyhä isä, / on vuotanut Jumalan armo, / ja Sinä olet Kristuksen Kirkon paimenena / 
opettanut  hengellisiä  lampaitasi  uskomaan  yksiolennolliseen,  /  yhdessä  jumaluudessa  olevaan 
Kolminaisuuteen. 

Nyt... Juhlan stikiira, 8.säv. 
(säkeet 13,L) 
Vapahtaja  tultuaan  alas  ihmissuvun  tykö  salli  kääriä  itsensä  kapaloihin  /  eikä  halveksinut 
ruumiillista ympärileikkausta / kahdeksanpäiväisenä äidistään ja aluttomana Isästään. / Uskovaiset, 
rukoilkaamme Häntä: / Sinä olet meidän Jumalamme, armahda meitä! 

Vir relmästikiirat, 1.säv., Byzaksen runo 

Oi autuas isä Basileios! / Uutteran mehiläisen tavoin... 

1.säv., Munkki Basileioksen runo 

Kaikkien pyhien ihmisten hyveet... 

2.säv., Munkki Johanneksen runo 

Sinä tutkit kaikkea olevaista... 

Kunnia... 6.säv. 

Oi autuas isä Basileios! / Saatuasi taivaasta... 

Nyt... 8.säv. 
(säkeet 13,L) 
Kaikessa  hyvä  Jumala  ei  hävennyt  ruumiillista  ympärileikkausta,  /  vaan  antoi  itsensä pelastuksen 
tähden  kaikille  esikuvaksi  ja  esimerkiksi.  /  Näin  lain  Luoja  itse  täyttää  lain  vaatimukset  ja 
profeettain ennustukset. / Herra, Sinä hallitset kaikkea, / vaikka oletkin itse kapaloihin käärittynä, / 
kunnia olkoon Sinulle! 

Pyhän tropari, 1.säv. 
(säkeet 12) 
Sinun  äänesi  on  kulkenut  yli maailman,  /  joka otti  vastaan Sinun  sanasi.  /  Ja  sanoillasi  olet  Sinä 
Jumalalle otollisia uskon totuuksia opettanut, / kaiken olevaisen luonnon selittänyt ja ihmisten tavat 
kaunistanut.  / Sinä   kuninkaallinen pappi, oi pyhä  isä,  /  rukoile Kristukselta  Jumalalta pelastusta 
sieluillemme. 

Juhlan tropari, 1.säv. 

Olemukseltasi Jumalana Sinä, armorikas Herra, otit muuttumatta ihmisluonnon. Lain täyttäen Sinä



otit vapaaehtoisesti vastaan lihallisen ympärileikkauksen, tehdäksesi lopun varjoista ja poistaaksesi 
meidän  himojemme  peitteen.  Kunnia  olkoon  hyvyydellesi,  kunnia  laupeudellesi,  kunnia 
sanomattomalle alentumisellesi, oi Sana. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 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 Jumalamme,  /  että Hän antaisi  synnit  anteeksi meille,  /  jotka 
uskossa kunnioitamme pyhää synnytystäsi. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan kanoni. Stefanoksen runo  Juhlaminea s. 241 

1. veisu. 2.säv. Irmossi 
Pyhän kanoni. Johannes Damaskolaisen runo 
Kanonin troparit Jumalansynnyttäjälle 

Ken  taitaa  oikein  selittää  Sinun  sanoin  kuvaamattoman  äitiytesi  salaisuuden?  Sillä  Sinä,  oi 
kunniallisin, olet synnyttänyt Jumalan, keskellemme ilmestyneen Vapahtajan ja Herran. 

3. veisu. Irmossi 
Pyhän kanoni 
Jumalansynnyttäjälle 
Sinä  olet  kantanut  helmassasi  Jumalan  ja  synnyttänyt  Hänet,  jonka  edessä  taivaalliset  voimat 
peittävät kasvonsa, oi ainainen Neitsyt. 

4. veisu. Irmossi 
Pyhän kanoni 
Jumalansynnyttäjälle 
Oi Puhtain, joka olet Jumalan synnyttänyt, rukoile Poikaasi Sinun palvelijaisi puolesta. 

5. veisu. Irmossi 
Pyhän kanoni 
Jumalansynnyttäjälle 
Sinun, Kristuksen ja kaikkien Luojan synnyttäjää, me tervehdimme: Iloitse, puhdas Neitsyt, josta on 
koittanut maailmalle valo! Iloitse Sinä, johon sijoittumaton Jumala sijoittui! 

6. veisu. Irmossi 
Pyhän kanoni 
Jumalansynnyttäjälle 
Oi  aviota  tuntematon  Jumalansynnyttäjä  Maria,  Siinailla  palamatta  tulessa  ollut  pensas  kuvasi 
edeltä Sinua Äitinä ja ainaisena Neitseenä. 

7. veisu. Irmossi 
Pyhän kanoni 
Jumalansynnyttäjälle 
Siinailla  ollessaan  Mooses  muinoin  edeltä  näki  palavassa  pensaassa  Sinut,  oi  Puhdas.  Tulessa 
kulumattoman pensaan tavoin Sinä turmeltumatta otit vastaan käsittämättömän kaiken alkujuuren,



joka yhdisti inhimillisyyteen pyhimmän persoonansa. 

8. veisu. Irmossi 
Pyhän kanoni 
Jumalansynnyttäjälle 
Ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyttä ja viimeisinä aikoina Neitseestä lihaksi tullutta iankaikkista 
Jumalaa  Sanaa kaikki Herran teot kiittäkööt. 

9. veisu. Irmossi 
Pyhän kanoni 
Jumalansynnyttäjälle 
Herra,  joka valmistaa  vetten  päälle  ylhäisen  asuntonsa,  kuivattaa  syvyydet  ja  hillitsee meren,  otti 
muodon Sinusta, oi Puhtain. Ja nyt hän on matkalla Betlehemistä Jordanvirralle kastettavaksi. 

Julkaistu Ortodoksi.netissä 3.1.2007


