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Huhtikuun 12. 
Pyhien joukkoon luetun isämme, 

Parionin piispa Basileioksen muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Autuas Basileios, | aurinkoa kirkkaampi muistosi on koittanut uskovaisille valaisten luomakunnan 
jumalallisin sätein | ja karkottaen kärsimysten synkeyden ja pahojen henkien pimeyden. | Sen tähden 
me ylistämme Sinua autuaaksi | ja kunnioitamme vuosittaista muistoasi, || pyhää nukkumistasi, 
ylistäen Vapahtajaa. 

Sanojesi nuolilla Sinä, autuaaksi ylistettävä, haavoitit rikollisten joukot. | Sen tähden kuului ääni 
taivasten pilvistä | ja ruumiittomien kuorot ylistivät iloiten taistojesi kärsivällisyyttä. | Sen tähden 
mekin heidän kanssansa iloiten kunnioitamme Sinua, || koko maailman valistajaa ja harrasta 
esirukoilijaa. 

Viisaasti Sinä, Basileios, | vaihdoit maanpäällisen taivaalliseen | ja turmeltuvaisen 
turmeltumattomaan. | Katoavaisen kunnian Sinä vaihdoit katoamattomaan kunniaan, | ja maanpaon ja 
moninaisten koettelemusten vastikkeeksi sait Jumalan sanoin kuvaamattoman valtakunnan. | 
Iloitessasi nyt siellä ruumiittomien kanssa | rukoile kaikkien meidän puolestamme, || jotka uskolla 
Sinua ylistämme.

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

Oi Jumalansynnyttäjä, | Sinä synnytit hiilen, jonka Jesaja näki ennalta | ja peljäten otti vastaan 
pihdein. | Viimeisinä aikoina Hän ilmestyi Sinusta, Jumalan Morsian, lihassa | ja puhdisti ihmisten 
kaikki himot Jumaluuden tulella. || Polta minunkin syntini ja pese minut kaikesta saastasta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Valtiatar näki kuolleena Kristuksen | ja itki Herranaan Häntä, joka oli kuolettanut 
kavalan, | hän ylisti veisuin synnyttämäänsä. | Ihmetellen Hänen pitkämielisyyttään hän huusi: | 
Rakas lapseni, älä unohda palvelijatartasi. | Älä viivy, oi ihmisiä rakastava, || Sinä minun 
halajamiseni! 

Tropari, 4.säv. 

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi asiain totuus osoitti Sinut 
laumallesi. | Sen tähden olet Sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi 
rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Basileios, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän 
sielumme.

Aamupalveluksessa 

Kanonit tavan mukaisesti. Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Hartaasti veisaan kuolemastasi, isä. 
Teofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi,  8.säv.

"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!"
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Troparit

Sinulle, isä, koitti sanomaton, kolminainen valkeus taivasten järkkymättömässä valtakunnassa, jossa 
vanhurskasten riemu otti Sinut ansiosi mukaisesti vastaan. 

Sinulle, kunniakas Basileios, avautuivat Edenin portit ja Sinut liitettiin piispana piispoihin ja 
esikoisten kirkkoon. 

Mielesi silmän puhdistaen Sinä, pyhittäjäisä, nousit uuden Mooseksen tavoin hyveen vuorelle. Niin 
Sinä sait nähdä Hänet, joka on, ja yhdistyit Häneen.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Yhdistyen persoonassaan Sinusta, oi Jumalanäiti, ottamaansa lihaan kaikkien Luoja näki hyväksi 
tulla sanomattomasti ihmisten seuraan.

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinun ihailtava ja autuas muistosi ilahduttaa riemukkaasti oikeauskoisten joukot. 

Sinä, pyhittäjä, riisuit ruumiin pilven ja pääsit siteistä vapautuneena Jumalan tykö. 

Valittuna Sinä, pyhittäjä, saavutit ansiosi mukaisesti autuaan lopun ja valittujen nautinnon. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kun Sinä, puhdas Jumalan Äiti, olet auttajani, minä en häpeään joudu. Kun Sinä olet suojelijani, 
minä pelastun vihollisista.

Irmossi 

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

Katismatropari, 1.säv. 

Viisas Basileios, Sinun pyhä muistosi on nyt koittanut meille auringon tavoin | ja se kirkastaa 
luomakunnan jumalallisilla ihmeilläsi. | Sitä viettäen me huudamme tänään: || Oi piispa, Rukoile 
meidän puolestamme, että Kristus pelastaisi meidät.

Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv. 

Uskovaisten paljous saa iloa huutaessaan joka päivä Sinun nimeäsi, Jumalansynnyttäjä, | ja 
ylistäessään alati Sinun suuruutesi korkeutta, | sillä Sinä, Neitsyt, olet kaikkien uskolla Sinua 
kunnioittavien kerskaus, || auttaja ja häpeään joutumaton puolustus.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv.

Auringon valoisa loiste kätkeytyi, kun Sinä, Sana, nousit ristin puulle. | Koko luomakunta säikkyi ja 
vapisi kauhuissaan, | ja paikalla seisova Äitisi huusi: Rakas lapseni, || kuinka käyt vapaaehtoisesti 
kuolemaan, Sinä laskematon valkeuteni!

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Herraa rukoillen Sinä, isä, painoit alas mielettömän harhaopin korskeuden ja ilahdutit kirkon. 

Kilvan asettaja saattoi Sinut, isä, asumaan taivaan majoihin otettuaan vastaan perääntymättömyytesi 
vastustajien edessä. 

Kristuksen kirkon säilyttämien perinteitten tähden  vainottuna Sinä kestit  ja  antauduit niiden takia  
vaaroihin. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

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

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinussa, oi jumalankantaja, asuva jumalallinen armo osoitti Sinut kirkon uskolliseksi paimeneksi. 

Sinä, kunniakas, kuoletit lihasi mielen ja himot ja seurasit elämän henkeä. 

Vietettyäsi elämäsi ymmärtäväisesti ja vanhurskaasti Sinä, Jumalassa viisas, sait hyveitten palkan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhänä temppelinä Sinä, nuhteeton Neitsytäiti, synnytit himottomuuden lähteen. 

6. veisu. Irmossi

"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." 
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Troparit 

Taivaan ihanan valkeuden herättämänä Sinä, pyhittäjä, jätit maan päällisen istuimesi ja sävyisänä sait 
rikkaudeksesi katoamattoman perinnön sävyisien maassa.

Nauraen Jumalaa pilkkaavan harhaopin eksytystä Sinä, ylistettävä, opetit auliisti kunnioittamaan 
Vapahtajan kuvaa oikeauskoisin mielin. 

Autuas isä, halusi Jumalan tykö toteutui, sillä jumalallisesti iloiten Sinä siirryit Hänen tykönsä ja nyt 
saat katsella pyhien valkeutta ja kirkkautta.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton Neitsyt, lunastit ihmisyyden kuolemasta ja turmeluksesta, sillä siemenettä Sinä 
synnytit luonnoltaan elävöittävän niiden hyväksi, jotka uskolla Sinua ylistävät.

Irmossi 

"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."

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun kahdentenatoista päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Basileiosta, Parionin piispaa,  
tunnustajaa. 

Säkeitä 

Kuole iloiten, autuas Basileios, sillä pääset sinne, missä täytyt suurella ilolla. 

Kahdentenatoista Basileios laskeutui kuolleena hautaan. 

Samana päivänä, vuonna kuusituhatta neljäsataa viisikymmentä (=942) ylen pyhän Valtiattaremme 
Jumalansynnyttäjän kallis vyö tuotiin Zelan hiippakunnasta kaupunkien ruhtinaaseen 
purppurasyntyisten Konstantinoksen ja Romanoksen aikana; myöhemmin, elokuun 31:senä päivänä, 
se siirrettiin Khalkoprateian pyhään arkkuun.

Samana päivänä muistelemme pyhittäjääitiämme Antusaa, Konstantinos Kopronymoksen 
(=Likanimisen) tytärtä. 

Säkeitä 

Pahanhajuisen juuren tuoksuva hedelmä, puhdas Anthousa, kukoisti maan päällä eläessään. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyrejä Demestä ja Protionia. 

Säkeitä 

Ensin katkaistiin Protionin pää, sitten Demes taivutti päänsä pyövelille. 
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Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Artemonia. 

Säkeitä

Jäsenet katkaistunakin Artemon löysi seppeleen, joka sopii hänen katkaistuun päähänsä. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Menasta, Davidia ja Ioannesta. 

Säkeitä 

Ihmisten surmaajat tappoivat nuolille kolme Jumalan palvelijaa, himojen surmaaja abbaa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Kristus 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 

Oi sitä sanomatonta iloa, josta Sinä, autuas, olet päässyt nauttimaan asuen aineettomassa valkeudessa 
ja veisaten: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalallisen kauneuden kruunua ihanasti kantaen Sinä, autuaaksi ylistettävä, karkeloit ylhäisten 
sotavoimien kanssa huutaen: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä Kolminaisuuden salaisuuden tuntija ja taivaallisten salaisuuksien palvelija, tee Herra armolliseksi 
meille, jotka huudamme: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä,  puhdas,  muutit  ensimmäisen  Eevan  kirouksen  siunaukseksi  synnyttäessä  Jumalan  Pojan.  
Hänelle me kaikki huudamme: Kiitetty olet Sinä, Jumala, iankaikkisesti! 

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!"

Troparit 

Päästyäsi elämän murheista ja hirveästä hämmingistä Sinä, autuas, saavutit sanomattoman ilon ja 
riemun ja veisaat nyt: Kiittäkää veisuin ja korkeasti ylistäkää Herraa kaikkina aikoina! 

Isiltä perittyjä oppeja hartaasti puolustaen Sinä, pyhä julistajaisä, teit helposti lopun 
jumalanpilkkaajien kielen pieksennästä huutaen: Kiittäkää, Herran teot, Herraa, ja korkeasti ylistäkää 
Häntä kaikkina aikoina!
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Kuinka ihana onkaan paikka, johon Sinä, pyhien salaisuuksien tuntija, olet päässyt asumaan! 

Kuinka kaunis onkaan asumus, jonka Sinä, isä, sait periä huutaen: Kiittäkää, Herran teot, Herraa, ja 
korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Jumalansynnyttäjän tropari

Me kaikki uskovaiset olemme saaneet Sinut, pyhä Neitsyt, puolustukseksemme ja Sinun 
esirukoustesi avulla me pääsemme hirveyksistä huutaen Kristukselle: 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

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

Troparit 

Vietettyäsi elämän pyhästi ja palveltuasi Jumalaa teoissasi Sinä, isä, saavutit totisesti taivasten 
valtakunnan. 

Käytyäsi tien loppuun, säilytettyäsi uskon ja kestettyäsi taiston Sinä, Basileios, sait iloiten ottaa 
vastaan vanhurskauden seppeleen. 

Sinä, autuas, saavutit jumalallisen halusi ja Sinun harras toiveesi toteutui. Älä lakkaa nyt 
rukoilemasta laumasi puolesta.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Otettuaan laupeudessaan sinun kohdustasi, oi puhdas, katoavaisen luonnon Luoja puki sen 
turmeluksettomuuden vaatteeseen.

Irmossi 

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

Valovir relmä, loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 




