
Huhtikuun 26. 
Pyhän pappismarttyyri Basileoksen, 

Amaseian piispan, muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Sinä, suuri ja autuas, | tulit jumalallisen lain vahvistamana hallitsijaksi kaikkia himoja vastaan, | 
selvästi Sinä annoit järjen johtaa, | ja niin Sinä ansaitsit paikan Jumalan tykönä. | Sinä, piispojen ja 
taistelijoitten kaunistus, || sait pyhän voitelun ja tulit hengellisen lauman johtajaksi. 

Rikollinen kuningas | erotti Sinut, autuaaksi ylistettävä Basileos, | niin kuin oinaan laumasta, | ja 
nähtyään, että Sinä saarnaat Kristus Kuninkaasta, meidän Jumalastamme, joka tuli karitsan tavoin 
teuraaksi ja pelasti ihmiset, | surmasi Sinut epäoikeudenmukaisesti || antaen sinulle taivasten 
valtakunnan ja iankaikkisen kunnian. 

Ihmeellisesti Sinä, autuas Basileos, | vaelsit vesissä, sillä niihin heitettynä loppusi jälkeen | Sinä 
ennustuksesi mukaisesti purjehdit vakaasti | ja annoit itsesi omalle kaupungillesi Amaseialle kalliiksi 
lastiksi, | häpeään joutumattomaksi esirukoilijaksi, parannusten virraksi || ja kaikkinaisten sairauksien 
puhdistukseksi.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Virrelmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Juhlan tropari. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan katismatroparit. Jumalan ja pyhän kanonit. 

Josefin runo. 

1. veisu.  Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren | ja johdatti 
valitsemansa kansan pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty."

Troparit 

Jumalankantaja Basileos, sinä seisot taivaallisten voimien Kuninkaan edessä seppelöitynä ja rukoilet 
armoa ja laupeutta niille, jotka rakkaudella Sinua kunnioittavat. 

Sinä, autuas, tulit hallitsijaksi lihan himoja vastaan ja poljit maahan jumalattoman kuninkaan, joka 
käski Sinun kieltää taivaallisen. 

Kunnian Kuningas voiteli Sinut, autuas, kuninkaallisesti jumalallisella voitelulla kuninkaallisten, 
jumalallisten käskyjen vartijaksi ja kaunisti Sinut marttyyriuden seppeleellä.

Jumalansynnyttäjälle 

Ainainen Neitsyt, Sinä uskovaisten turva ja luoksesi kiiruhtavien vahva apu, pelasta meidät kaikesta 
hädästä ja vihollisen vahingosta.
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3. veisu. Irmossi

"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle | Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, | sillä henkeni riemuitsi 
veisatessani: | Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme || eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, 
Herra!"

Troparit 

Kukistamaton marttyyri, Jumalassa viisas ja autuas Basileios, Sinut luettiin esikoisten laumoihin, 
jumalallinen osallisuus jumaloitti Sinut ja nyt Sinä saat nähdä puhtaasti Herran kauneuden. 

Viisaitten opetustesi lämmöllä Sinä teit lopun harhaoppien talvesta ja urotekojesi valkeudella Sinä 
hajotit epäjumalien usvan. Valista minutkin, joka kunnioitan Sinua, autuas Basileios. 

Paetessaan sielun turmelevaa kuoppaa Glafyra sai Sinut, isä, pelastuksen satamaksi. Sen tähden hän 
Kristus Luojan morsiamena iloitsee huutaen: Sinä olet meidän Jumalamme, eikä ole muuta pyhää 
kuin Sinä, Herra!

Jumalansynnyttäjälle 

Nuhteeton Neitsytäiti, Sinä synnytit Sinusta alun ottaneet aluttoman Kuninkaan. Rukoile, että Hän 
ihmisiä rakastavana pelastaisi palvelijasi kaikista ahdistuksista ja vihollisten hävitykseltä. 

Irmossi 

"Vahvistettuasi minut uskon kalliolle | Sinä avasit suuni vihollisiani vastaan, | sillä henkeni riemuitsi 
veisatessani: | Ei ole muuta pyhää kuin meidän Jumalamme || eikä muuta vanhurskasta paitsi Sinä, 
Herra!"

Katismatropari, 3.säv. 

Sinä, pyhien salaisuuksien palvelija, | vältit epäjumalien eksytyksen jumalattoman kuohun | ja miekan 
kautta meren ulapalle joutuneena laskit aallottomaan satamaan. | Kun Sinä, isä, iloitset siellä 
iankaikkisesti, || rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon.

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, | vaan itse ilmestyit meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana | ja pelastit koko minun ihmisluontoni. | Sen tähden minä huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi."

Troparit 

Sinä, autuaaksi ylistettävä, kannoit itsesi karitsan tavoin uhriksi ja verivirroillasi Sinä kuivatit 
jumalankieltämisen pahan meren jumalallisen armon avulla. 

Värjättyäsi verellä kuninkaallisen vaatteesi ja kantaen voiton kruunua Sinä, isä, lähdit iloiten taivaan 
valtakuntaan.
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Pyhästi ja vanhurskaasti Sinä, pyhittäjä, paimensit laumaasi ja saatoit sen taivaalliseen tarhaan, johon 
kävit itsekin taistelun seppele koristeenasi.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä veisuin ylistettävä ihmisten aulis auttaja, tyynnytä suojeluksellasi kiusausten raivoisat aallot ja 
pelasta palvelijasi vihollisten väijytyksistä. 

5. veisu. Irmossi

"Kristus, Vapahtajani, rauhan Ruhtinas, | pimeydessä olevien valo ja epätoivoon joutuneiden pelastus! 
| Aamusta varhain minä käännyn Sinun puoleesi, | valista minut kirkkaudellasi, || sillä en tunne muuta 
Jumalaa kuin Sinut."

Troparit 

Hengen valistuksen kirkastamana Sinä, salaisuuksien palvelija, hävitit jumalankieltämisen pimeyden 
ja ohjasit taivaan asuntoihin monia, jotka olivat joutuneet turhuuden usvaan. 

Sinä pappimarttyyrien tuki ja perusta, Jumalan käskyjen vartijana Sinä jumalankieltäjien vankilaan 
sulkemana näit enkelin ohjaamana Sinua odottavan lopun. 

Kaikki näkivät peljättävän ihmeen kuollessasi, oi pappismarttyyri, sillä miekan katkaisema pääsi 
liittyi uudelleen jumalalliseen ruumiiseesi mereen heitettynä ja Jumala antoi sen lahjaksi Sinua 
rakastaville.

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä Jumalan kaupunki, josta kerrotaan kunniakasta, Sinä uskovaisten 
ainoa häpeään joutumaton puolustus, pelasta tämä kaupunki ja kaikki paikat vaaroista, nälänhädästä ja 
raakalaisista.

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."

Troparit 

Kuivattaen eksytyksen vedet pyhän veresi virralla Sinä vaelsit vesiä myöten ja saavutit tulvattoman 
sataman. 

Isä Basileios, Sinä olit elämää tuova kuollut, kun kuljit halki veden jumalallisen ilmoituksen 
mukaisesti oppilaittesi tykö. 

Sinä, Basileios, koristit pyhän asusi puhtaalla verelläsi ikään kuin kuninkaallisen pellavan, ja siihen 
pukeutuneena Sinä nyt seisot seppelöitynä Kristuksen edessä.
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Jumalansynnyttäjälle 

Pyhä Neitsyt, Jumalan Morsian, Sinä palvelijaisi suojelus Jumalan jälkeen, pelasta meidät raakalaisten 
hyökkäyksistä ja vaaroista.

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."

Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Saman kuun 26. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Basileiosta, Amaseian piispaa. 

Säkeitä 

Mestattuna Sinä, Basileios, tulit kuninkaan taivaaseen pukeutuneen veresi punaiseen väriin. 

Kahdentenakymmenentenä kuudentena miekka leikkasi Basileioksen kaulan. 

Samana päivänä pyhä Glafyra pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Nyt Sinä, Glafyra, näet sielusi silmillä Jumalan selvästi, etkä enää hämärästi. 

Samana päivänä pyhittäjä Iousta pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Haudan pilvi peitti teoissaan täysikuun tavoin loistaneen Ioustan. 

Samana päivänä vanhempansa jättänyt ja yksinäisyyteen siirtynyt pyhittäjä Nestor pääsi rauhassa 
loppuun. 

Säkeitä 

Sinä, Nestor, ostit taivaat hielläsi, jonka kautta kielsit hirmuvaltiaan luonnon. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli heitä, 
kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!"
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Troparit 

Verelläsi Sinä, autuas marttyyri Basileios, värjäsit itsellesi purppuravaatteen ja siihen pukeutuneena, 
kantaen kädessäsi ristin pelastavaa asetta, Sinä nyt hallitset iankaikkisesti kuolemattoman Kuninkaan 
kanssa.

Pappismarttyyri Basileios, Sinun hyvin taistellut ruumiisi luovutettiin laumallesi meren helmasta ja se 
vuodattaa parannusten meren, joka kuivattaa kärsimysten virran jumalallisen Hengen armolla. 

Isä Basileios, Sinä saatoit Kristus-Yljän eteen hyveitten kaunistaman ja neitseyttä säteilevän 
morsiamen, Glafyran, jonka olit opetuksillasi koristanut häähuoneeseen kelvolliseksi. Hänen 
kanssansa Sinä nyt iloitset taivaan majoissa.

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä uskovaisten ainoa toivo ja apu, kiiruhda auttamaan palvelijoitasi, 
jotka hukkuvat ahdistuksiin ja tuskissa varattomina turvaavat Sinuun luottavin sieluin.

8. veisu. Irmossi

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Viisaitten opetustesi sauvalla sinä, isä, laidunsit laumojasi pelastavaisilla niityillä ja karkotit sen 
keskuudesta pahat ja ankarat sudet. Karitsan tavoin Sinä tulit vapaaehtoisesti teuraaksi. 

Sinut, pappismarttyyrien esikuvan ja suuren kunnian ottivat pyhät oppilaasi uskolla vastaan kuin 
meren syvyydestä nousseen ihanan helmen, joka levittää ihmeitten kirkkautta. 

Pienokaisesta asti Sinä omistauduit kokonaan Jumalalle, jumalallinen pappisvoitelu pyhitti Sinut ja 
pappina Sinä tarjosit itsesi teurasuhrina kuolemattomalle salaiselle pöydälle.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä kristittyjen turva, Sinä hirveyksiin joutuneitten auttaja, pyhä Neitsyt, älä ylenkatso meitä, joita 
vaarat ja pahojen raakalaisten monet hyökkäykset joka puolelta alati järkyttävät. 

Irmossi 

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja liekit 
viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."

9. veisu. Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä."
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Troparit 

Autuas Basileios, säteillen pappeuden ja puhtaan marttyyriuden jumalallista kauneutta Sinä asut nyt 
taivaissa  ja  seisot  iloiten  pyhän  Kolminaisuuden  edessä  rukoillen  kaikkien  marttyyrien  kanssa  
meidän puolestamme.

Kuinka  valoisa onkaan  muistosi,  joka säteillee  jumalallisten  armolahjojen kirkkautta uskovaisille!  
Kuinka pyhä onkaan kirkkosi, jossa maaten Sinä vuodatat parannuksia ja pelasta hirveistä vaaroista 
rakkaudella sinua kunnioittavat! 

Jäännöstesi  arkku  on  kuin  lähde,  josta  kumpuaa  parannusten  vettä.  Se  parantaa  kaikki  sielujen  
ja  ruumiitten sairaudet. Sen tähden me uskolla vietämme muistoasi, isä Basileios.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Valkeuden synnyttäjä Neitsyt, rukoile ruumiittomien enkelten, apostolien, profeettain, piispojen, 
taistelijoitten ja kaikkien pyhittäjien kanssa ainoaa ylen hyvää Jumalaa, että Hän pelastaisi meidän 
sielumme vaaroista. 

Irmossi 

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä."

Juhlan eksapostilario. 

Palveluksen loppuosa, 1. hetki, ja päätös. 
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