
Toukokuun 22. 
Pyhän marttyyri Basiliskoksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kuninkaallisesti Sinä, Basiliskos, | saavutit järkkymättömän valtakunnan | ja seisot nyt voimien  
Kuninkaan edessä | iloiten enkelten kaikkien sotajoukkojen kanssa. | Jumalallisen osallisuuden 
kirkkautta säteillen || Sinä laulat alati iankaikkista, autuasta veisua. 

Naulapohjaiset jalkineet pantiin jalkoihisi, | kun Sinä, kunniakas ja autuas, astuit iloiten 
marttyyriuden polkua. | Niillä Sinä poljit maahan vihollisen pään, | murskasit sen tyystin ja vaelsit 
vakaasti taivaan tietä, || ja nyt Sinä seisot voittajana Herran edessä. 

Sinun rukouksesi voimalla ennen kuiva puu viheriöi | ja siitä kumpusi elävän veden lähde. |  
Verivirtasi pyhitti maan ja sielusi nousu ilman. | Sen tähden me kunnioitamme uskolla pyhää 
muistoasi, autuas Basiliskos, || ja sitä juhlavaa päivää, jona osoitit lain mukaisesti loistavuutesi.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. Juhlan tropari. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan ja pyhän kanonit. Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän suurenmoista Basiliskosta. 
Josefin runo. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

"Ihmiset, veisatkaamme ihmeellisen Jumalamme kunniaksi, | sillä Hän vapautti Israelin orjuudesta. |  
Kohottakaamme voittoveisu ja huutakaamme: || Sinulle, ainoalle Valtiaalle, me ylistystä 
veisaamme!" 

Troparit 

Oi paljon taistellut marttyyri, rukoile Kristus Kuningasta pelastamaan ja tekemään taivaan 
valtakunnasta osallisiksi meidät, jotka hartaasti ylistämme tätä kirkasta juhlaasi. 

Kokonaan Kristuksen rakkauteen liittyneenä Sinä, autuas, ylenkatsoit lihan katoavaisena ja kestit 
kidutukset miehuullisin mielin, paljasta epäjumalien eksytyksen. 

Säteillen Pyhän Hengen valkeutta Sinä, Basiliskos, kävit halki tietämättömyyden yön. Taistojen  
kirkkaus osoitti Sinut auringoksi, joka valistat kirkkaasti koko luomakunnan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, Gideon näki edeltä puhtaan kohtusi villana, johon taivaallinen kaste laskeutui kuivattaen 
jumalankieltämisen meren ja kastellen kuivettuneet mielet. 
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3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Taistojesi verellä Sinä, marttyyri, sammutit epäjumalien rovion ja nautit nyt iloiten nautinnon 
tulvasta. 

Jättäen Sinut, kunniakas, Kolminaisuuden todistajaksi taistelijain valittu pari lähti Kristuksen tykö. 

Paljon taistellut Basiliskos, kumppanisi jättivät Sinut todistamaan Kristus Herrasta, kaikkien 
Kuninkaasta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, kunpa Sinä aina taluttaisit minua hyveisiin ja ohjaisit katumuksen teille. 

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Nyt Sinä seisot iloiten ainoan Kuninkaan edessä, | kantaen pyhästi kirkasta kruunua | ja oman veresi  
värjäämää vaatetta | ja puhtaan osallisuuden jumaloittamana. | Sen tähden me viettäen tänään pyhää  
muistoasi || ylistämme Sinua veisuin. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Viljeltyäsi sielusi kynnöstä Sinä, marttyyri, kannoit taiston satakertaisen tähkän, joka on koottu 
jumalallisiin varastoihin. 

Autuas marttyyri, Sinä kuulit pyhän äänen korkeudesta, joka kutsui Sinua ja vahvisti taistosi lopun. 

Osoittaen lujaa vakautta Sinä, kunniakas, olit kärsivällinen kahlein sidottuna ja niin kirvoitit 
eksytyksen kaikki siteet. 

Sanojesi jumalallisin jäntein Sinä, taistelija, hirtit Saatanan. Sen tähden Sinä, marttyyri Basiliskos, 
sait kaunistukseksesi voiton kruunun. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka on Isän kanssa yksiolennollinen, ilmestyi täysin ihmisten kaltaisena tultuaan 
mielisuosiossaan lihaksi Sinun veristäsi, oi nuhteeton.
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5. veisu. Irmossi

"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, | Herra: Pelasta meidät, | sillä Sinä olet meidän 
Jumalamme, || paitsi Sinua emme toista tunne!" 

Troparit 

Valittuasi lain mukaisen taiston Sinä, Jumalassa viisas marttyyri, saatoit häpeään lain rikkojat 
Hengen voimalla. 

Astuen rohkeasti marttyyriuden polkua Sinä, kunniakas, murskasit vihollisen pistimet. 

Oi Jumalassa viisas, naulojen lävistämät jalkasi murskasivat tyystin vihollisen juonikkaan pään. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalansynnyttäjä, Sinä synnytit lihan muodossa käsittämättömän ja rajoittamattoman Herran. 

6. veisu. Irmossi

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Troparit 

Saarnaten puulle ylennetystä Sinä, Basiliskos osoitit kuivaan puuhun sidottuna rukoustesi sateella 
sen vehreäksi ja moninaisten lehtien kaunistamaksi, tueksi jumalisille ja kunniaksi kärsimyksillesi. 

Epäoikeudenmukaisesti lain rikkojat sitoivat Sinut, paljon taistellut marttyyri, joka olit vapautunut 
lihan pyrkimyksistä. Rautanauloin he lävistivät Sinut ja raahasivat Sinua pitkiä matkoja, mutta 
verelläsi Sinä pyhitit koko maan. 

Seisten ja kädet sidottuina Sinä, autuas, siivitit sydämesi silmät kohti Jumalaa ja rukoilit Häntä 
vuodattamaan elävän veden lähteen Sinun kunniakkaaksi muistoksesi ja sielujen parannukseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Neitsyt, joka selittämättömästi synnytit sielujen ja ruumiitten Parantajan, paranna 
kurjan sieluni murtuneisuus ja pitkäaikaiset vammat, ja pelasta minut, sillä Sinuun minä olen 
toivoni pannut. 

Irmossi 

"Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta." 

Juhlan kontakki. 
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Synaksario

Saman kuun 22. päivä muistelemme pyhää marttyyri Basiliskosta. 

Säkeitä 

Antaessaan päänsä katkaistavaksi Basiliskos polki maahan hengellisen basiliskoksen pään. 

Kahdentenakymmenentenä toisena miekka leikkasi Basiliskoksen. 

Pyhä marttyyri Markellos kuoli kiehuvaan lyijyyn kastettuna. 

Pyhä marttyyri Kordos kuoli hevosten raahaamana. 

Miekka surmasi pyhän Johannes Vladimirin, kuninkaan ja ihmeiden tekijän. 

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

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, autuas, osoittauduit marttyyrien kaunistukseksi, ja nyt Sinä asut ylimaallisissa majoissa ja 
tyynnytät esirukouksillasi maailman aallokon meille, jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme. 

Sinä, viisas, osoittauduit Kolminaisuuden huoneeksi sortaessasi maahan epäjumalien patsaat ja  
alttarit ja veisatessasi Herralle: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Herra antoi Sinulle palkinnot, kun Sinä taistelit vahvana, kukistit vihollisen juonet ja veisasit 
hartaasti: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä, Basiliskos, osoittauduit uudeksi taivaan kanneksi, jolla taistosi ovat aurinkona ja ihmeittesi 
pyhä ja monilukuinen kirkkaus tähtinä iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, hänen kohdussaan, jota suuri Jesaja Hengessä nimitti Neitseeksi, sikisi Jumala, jonka hän 
synnytti ja jolle me veisaamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät  
nuorukaiset huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina  
aikoina!" 
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Troparit 

Sinä, kunniakas, osoittauduit hirmuvaltiaitten ja pahuuden henkien voittajaksi lakkaamatta 
veisatessasi Sinut vahvistaneelle: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina!

Marttyyri Basiliskos, Sinä kuolit maailmalle, mutta vakaasti seuraten Herraa, joka antaa kuolleille 
elämän, Sinä veisasit iloiten: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina! 

Kestettyäsi vakain sieluin ruumiin kidutukset Sinä, Jumalassa viisas, karkeloit nyt jumalallisten 
ruumiittomien kanssa ja kannat Jumalalle ylistystä: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja 
korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä osoittauduit taivaita avarammaksi ottaessasi kohtuusi Jumalan, joka pelastaa pahuuden 
ahdistuksesta ne, jotka veisaavat: Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina! 

Irmossi 

"Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät  
nuorukaiset huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!" 

9. veisu. Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset ||  kaikkein 
puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Troparit 

Risti mastonasi Sinä, marttyyri, kuljit halki kidutusten aallokon, saavutit valtakunnan tyynen  
sataman ja hyvän kauppiaan tavoin pelastit jumalisuuden lastin Kristukselle, kaikkien Kuninkaalle 
ja meidän Jumalallemme. 

Niin kuin tisbeläinen Elia kerran Sinä, marttyyri, sait rukouksellasi tulen laskeutumaan taivaasta, 
joka poltti epäjumalien temppelin ja tuhosi pahojen henkien patsaat Jumalan ja Luojan ylistykseksi. 

Viisas, autuas Basiliskos, leikkaava miekka päästi Sinut ruumiista ja puhtaat voimat ottivat vastaan 
jumalallisen henkesi, joka oli armossa voittanut pahuuden hirveät henget. Nyt Sinä asustat 
seppelöitynä ylhäisessä valtakunnassa. 

Jumalan innoittama marttyyri, Sinun hautasi pyhitti maan ja sielusi taivaan. Sinä hallitset aina 
Kristuksen, meidän Jumalamme kanssa pukeutuneena oman veresi värjäämään loistavaan 
purppuraan, ja muistat meitä, jotka uskolla Sinua muistelemme. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Luonnoltasi Jumalana Sinä, ihmisiä rakastava, suostuit pukeutumaan ihmiseen asettuen omasta 
tahdostasi viattomaan kohtuun. Sen tähden tuntien kaksinkertaisen tahtosi me ylistämme suuresti  
Sinua ja julistamme uskolla Äitisi autuutta. 

Irmossi

"Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset ||  
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme." 

Juhlan eksapostilario. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Loppu tavan mukaisesti, ja päätös. 
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