
Syyskuun 4. 

Pyhän pappismarttyyri 
Babylaksen, Antiokian piispan ja 
pyhän jumalannäkijä Mooseksen, 

profeetan, muisto 
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Ehtoopalvelus 

Avuksihuutostikiirat, pappismarttyyrin stikiirat, 6.säv.

Värjättyäsi pyhän viittasi omassa veressäsi | Sinä astuit pyhänä Kaikkeinpyhimpään, oi kunniakas 
Babylas, | ja ihanana, marttyyriuden kirkastamana ja enkeliksi osoittamana | saat alati nauttia 
selvästä näkemisestä ja puhtaasta osallisuudesta.| Sen tähden me kunnioitamme Sinua, oi autuaaksi 
ylistettävä, || ja rakkaudella vietämme pyhää juhlaasi.

Raudan kahlitsemana | Sinä kävit esteettä taivaan kaupunkiin johtavaa polkua, | oi pyhittäjä, viisas 
Babylas, | kantaen koristeinasi puhtaita arpia. | Sinne Sinä pääsit totisena voittajana, | 
eksymättömänä todistajana ja pyhänä pappina, | ja nyt veisaat enkelten kanssa puhdasta 
jumalallista sävelmää: | Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, || yksiolennollinen Kolminaisuus. 

Hengellisen laumasi johtajana Sinä, piispa, | kaitsit sitä uskollisesti vehreydessä tiedon sauvalla, | 
pelastit sen pedoilta ja ilahdutit Jumalaa, | joka korkeudesta paimensi Sinua. | Hänestä Sinä, autuas, 
saarnasit jumalattomien edessä | ja iloiten tulit teurastetuksi pahuudettoman karitsan tavoin | 
pahuudettomien lasten kanssa, | ja heidän kanssaan Sinut kannettiin hyväntuoksuiseksi 
kokonaisuhriksi, || oi autuas Babylas. 

Profeetan stikiirat, 4.säv. 

Myrskyssä Sinä, Mooses, | näit kykyjesi mukaan lihattoman ja pilvessä aineettoman, | ja 
suurimman kunnian jumalalliseksi tekemänä | Sinusta tuli lainantaja lihalliselle Israelille. |
Maallinen mieli ei kykene astumaan jumalalliseen, || sillä armo antaa parhaan näkemisen.

Katkeroittaja sai nähdä, että Sinä, Mooses, | olit lain mukainen pappi ja urhea sodanjohtaja, | kun 
Sinä toimitit Egyptiin vitsaukset, | sauvalla jaoit kahtia Punaisen meren | ja hukutit kiusaajan, 
korskean faraon sotavaunuineen || ja kuljetit ja ravitsit kiittämätöntä Israelia erämaassa. 

Hän, joka oli Hoorebin vuorella, sanoi Moosekselle: | Mooses, riisu pian jalkineesi, sillä paikka, 
jolla seisot, on pyhä. | Älköön päälläsi olko mitään kuolemasta muistuttavaa, | sillä pensaassa ja 
tulessa Sinulle ilmestyy salaisesti || Jumalan lapsukaisen, Neitseen, ihme.

Kunnia... 6.säv. 

Kirkko on saanut pyhät taistosi tukisauvaksensa, oi pappismarttyyri Babylas. | Varjele se 
järkkymättömänä ja vapaana väkeviltä susilta, | että se julistaisi urotekojasi || ja ylistäisi Sinun 
kanssasi Kristuksen tähden surmattuja pienokaisia, oi autuas. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Katumaton sielu, sinulla ei ole katumusta. | Miksi viivyttelet? | Kuoleman katkaisu lähestyy ja 
loppu tulee varkaan tavoin: || kiiruhda ja lankea Jumalansynnyttäjän eteen.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv.

Nähdessään meidän elämämme puulta (puulla?) riippumassa | viaton Jumalansynnyttäjä valitti 
äitinä ja huusi:| Poikani ja Jumalani, || pelasta ne, jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi! 
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Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat 

Kunnia...  Babylaksen stikiira, 6.säv.

Hirmuvaltiaan tuomioistuimen edessä seistessäsi | ja taistellessasi jumalisuuden puolesta Sinä 
huusit: | Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut! | Heidän kanssaan Sinut seppelöitiin 
taivaissa, oi pappismarttyyri Babylas, | ja nyt Sinä lakkaamatta rukoilet, || että meidän sielumme 
päästettäisiin vihollisen ansoista. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.

Viaton Neitsyt, | rukoile kaiken Kuningasta ja Luojaa, jonka Sinä synnytit, | että Hän säälisi minua, 
palvelijaasi, sillä hetkellä, || kun Hän tuomitsee ihmissuvun.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv.

Vapahtaja, kun puhdas Neitsyt, Sinun Äitisi, | näki, kuinka lainrikkojakansa epäoikeudenmukaisesti 
naulitsi Sinut puulle, | hänen sisimpänsä haavoittui, || niin kuin Simeon oli ennustanut. 

Pappismarttyyrin 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 Babylas, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme. 

Profeetan tropari, 2.säv. 

Viettäen profeettasi Mooseksen pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme 
Sinua: || Pelasta sielumme, oi Herra.

Aamupalvelus 
Yksi oktoehoksen kanoni ja kaksi pyhien kanonia.  Pappismarttyyrin kanoni, Theofaneksen tai 
toisten mukaan Munkki Johanneksen runo, vaikka ei se tunnu olevan kummankaan. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: | Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu."

Troparit 

Kuljettuasi myrskyttä halki omien veriesi, niin kuin Mooses halki Punaisen meren, Sinä, autuas 
Babylas, huusit: Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu. 
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Alistettuasi maallisen halajamisen jumalalliselle rakkaudelle Sinä, autuas Babylas, ylenkatsoit 
elämän ja riensit näkemään Kristuksen ihanuuden. 

Ylijumalallisen Kolminaisuuden rakastajana Sinä, autuas Babylas, kuolit iloiten kolmen lapsen 
kanssa uhraten sielusi tälle rakkaudelle. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kun Sinä, puhdas, synnytit siemenettömästä kohdustasi ymmärryksen ylittäen lihaksitulleen oman 
Luojasi Hänen tahtonsa mukaisesti, Sinä osoittauduit totisesti luotujen Valtiattareksi. 

Profeetan kanoni, jonka akrostikon on: Sanoin ylistettäköön Moosesta, profeetoista ensimmäistä. 
Jumalansynnyttäjän tropareista muodostuu: Klemensin (runo). 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa |
Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin 
sotajoukon."

Troparit

Ylistettäköön profeetoista suurinta Moosesta, joka ensimmäisenä selvästi puhui Jumalan edessä 
kasvoista kasvoihin, ei arvoituksellisin varjokuvin, vaan nähden Hänet lihan muodossa. 

Niin kuin Jumala lupasi isällesi ennalta kertoessaan syntymästäsi, Hän antoi Sinut, jumalannäkijä 
Mooses, kansasi Israelin johtajaksi ja pelastajaksi. 

Jumalannäkijä Mooses, yleiset hyveet saivat Sinusta viisauden aarteen, kun Sinut Jumalan tieten 
kätkettiin Teebassa. Sen tähden Sinua ravitsi niin kuningatar kuin jumalallinen kaitselmuskin. 

Jumalan ohjauksessa Sinulta, maineikas, evättiin pienokaisena imeminen, ja totisella maidolla 
ravittuna Sinä selvästi ilmaisit Jumalan läheisyytesi suunnatonta arvoa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Mooses hämmästyi ensiksi nähdessään oudon näyn, pensaan ja tulen ihmeellisen yhdistyksen, joka 
kuvasi Jumalan turmeluksetonta syntymistä Neitsytäidistä, mutta ajan halki käyden hän sai nähdä 
Jumalan lihassa. 

3. veisu. Pappismarttyyrin kanoni. Irmossi, 6.säv.

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

Troparit

Ei kukaan ole niin pyhä kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, joka olet ylentänyt uskovan Babylaksesi 
sarven ja seppelöinyt hänet tunnustamisesi seppeleellä. 
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Herra, Sinun ristisi tuli marttyyrien väkevyydeksi, kun se vahvisti lapsukaiset kunniakkaan 
Babylaksen kanssa ja kukisti heidän kauttansa eksytyksen jumalattoman kiihkon. 

Perkeleen voima on täysin kukistunut, oi Kristus, sillä pahuudettomat lapset ynnä Babylas voittivat 
väkevän ja nyt nauraen pitävät sitä pilkkanaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Väkevyyteni ja ylistysveisuni on Kristus, joka koitti palvelijan lihaan pukeutuneena Sinusta, oi 
Jumalansynnyttäjä, ja hyvyydessään pelasti meidät perkeleen orjuudesta. 

3. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi,  4.säv.

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa."

Troparit 

Sinä, Jumalannäkijä, täytyit jumalallisesta tiedosta, sillä Pyhä Henki vihki Sinut selvästi enkelin 
kautta vanhojen salaisuuksien tietoon. 

Kirkkaasti kantaen jumalallista koittoa Sinä, viisas, hämmästytit Egyptin jumalallisilla ihmeillä ja 
muutit ihmeellisesti alkutekijäin luonnon. 

Ihana kauneutesi kuvasti jumalallisen kirkkauden loistavaa sulouttasi, ja vastustamattomasti Sinä 
houkuttelit kaikki jumalalliseen kauneuteen. 

Jumalansynnyttäjälle

 Oi viisas, Neitseestä lihaan syntyneen Herran ääni johdatti Sinut hämmästyneenä käsittämään 
peljättävän näyn. 

Irmossi

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Pappismarttyyrin katismatropari, 3.säv. 

Uskontunnustamisen kuumuudella Sinä sammutit eksytyksen huonon opin ja paljastit epäjumalten 
jumalattomuuden. Tullen jumalalliseksi polttouhriksi Sinä vilvoitat ihmeilläsi maan ääret. Rukoile, 
oi pyhittäjäisä, että Kristus Jumala lahjoittaisi meille suuren armon. 

Kunnia... Profeetan katismatropari, 4.säv. 

Tietäen Sinut ensimmäiseksi kaikista profeetoista me uskovaiset hartaasti ylistämme Sinua, sillä 
ensimmäisenä Sinä näit Jumalan, niin kuin ihmiselle on mahdollista. 
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Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Uskovaiset, ylistäkäämme autuaaksi Jumalansynnyttäjää, harrasta puolustajaamme hädässä, 
auttajaamme ja sovitustamme Jumalan edessä, sillä hänen kauttansa me olemme päässeet 
turmeluksesta. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Sinä, viaton, näit Poikasi puulle ylennettynä, äidin murhe raastoi sisintäsi ja Sinä huusit: Voi, 
kuinka Sinä, ajaton Valkeuteni, laskit!

4. veisu. Pappismarttyyrin kanoni. Irmossi, 6.säv.

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

Troparit 

Uhkauksista piittaamatta Sinä, pappismarttyyri Babylas, huusit Herra iloiten hirmuvaltiaitten 
istuimen edessä: Kristus on minun voimani, Jumalani ja Herrani! 

Sinä, pappismarttyyri Babylas, kannoit Herralle viatonta, peljättävää ja veretöntä uhria ja tarjosit 
itsesi veren kautta tahrattomaksi teurasuhriksi. 

Viisaana kasvattajana Sinä, pappismarttyyri, pyhittäjä Babylas, ravitsit hengellisellä maidolla 
lasten nuorta mieltä ja kasvatit täyteen ikään. 

Jumalansynnyttäjälle

Me tiedämme Sinut, Jumalansynnyttäjä, Jumalan pyhäksi, tahrattomaksi temppeliksi, joka ylität 
kaikki uskovaiset, ja pyhin äänin me ylistämme Sinua autuaaksi. 

4. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen 
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi."

Troparit 

Kun jumalallinen kaitselmus korjasi kielesi ja äänesi heikkouden, Sinä, Jumalannäkijä, 
osoittauduit Jumalan peljättävien salaisuuksien palvelijaksi ja kuritit Egyptiä vitsauksilla. 

Kuinka ihmeellinen olikaan kutsusi, oi Jumalannäkijä, kuinka peljättäviä ihmetekosi! Sillä 
totisesti oleva Jumala näyttäytyi Sinulle, korotti Sinut kunniaan ja lähetti Sinut Israelin 
pelastajaksi. 

Uskoen me ylistämme Sinua Jumalan ihmeellisten ja käsittämättömien oppien lainantajaksi ja 
huudamme Sinulle, oi Jumalannäkijä Mooses: Rukoile meille Jumalan armon jumalallista 
voimaa. 

Sinä löit kaikki Egyptin esikoiset, niin kuin Kristus kuoletti pahojen henkien vallan, sillä Sinun 
tekosi, oi autuas, olivat totisesti tulevan kuvausta. 
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Jumalansynnyttäjälle

Mooses kuuli Jumalan äänen huutavan liekeistä ja pensaasta: Älä lähesty tätä paikkaa, sillä se on 
pyhä. Totisesti silloin kuvattiin Kristuksen lihallista syntymistä puhtaasta Neitseestä. 

5. veisu. Pappismarttyyrin kanoni. Irmossi, 6.säv.

"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 

Pappismarttyyri Babylas sai totisesti korkeudesta jumalallisen armosi, oi Jeesus, sillä hän voiteli 
nuoret lapset Sinun rakkauteesi ja kuoleman ylenkatsomiseen. 

Jumalallisen tietosi valistama pappismarttyyri Babylas opetti kaikki tuntemaan Sinut, Herra, 
ainoan Jumalan, totisen Jumalan, joka kutsut takaisin pimeydestä ja eksytyksestä. 

Jumalallisen päätöksesi valitsemana paimentamaan hengellistä laumaasi pappismarttyyri Babylas 
kantoi verensä Sinulle, Jumalan Sana, ja ohjasi viisaasti kaikki pelastuksen polulle. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas, rukoile Sinusta syntynyttä kaiken Valtiasta palvelijaisi puolesta ja pyydä, että Hän 
pelastaisi kaikesta vahingosta meidät, jotka tunnustamme Sinut Neitsytäidiksi. 

5. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat."

Troparit

Sinä, oi Jumalannäkijä, löit Punaista merta sauvallasi ja osoitit Jumalan väkevyyden, kun kuvasit 
ristin jumalallista voimaa. 

Oi rakastavaa uskallusta! Oi puhtaan sielun yksinkertaisuutta! Jumalannäkijä sanoi Jumalalle: Jos 
olet valinnut minut kaikista, näyttäydy minulle, että tuntisin Sinut. 

Kallion peittämänä Sinä, oi Jumalannäkijä, et nähnyt Jumalan kasvoja, jotka ovat salatut, mutta 
opit tuntemaan Sanan lihaksitulemisen, ikään kuin Jumalan takaapäin. 

Mooses, Jumalannäkijä, antoi kerran sataa veden sijasta mannaa, ja rukouksen kautta hän antoi 
Israelille viiriäisiä ravinnoksi. 

Jumalansynnyttäjälle

Aineellisesti Sinä, oi Jumalannäkijä, sukelsit pilveen sait tietää sanomattoman salaisuuden, kuinka 
Jumala on syntyvä lihallisesti Neitseestä.
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6. veisu. Pappismarttyyrin kanoni. Irmossi, 6.säv.

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

Troparit

Nähdessään elämän meren aaltoilevan eksytyksen myrskyssä, autuas kilvoittelija Babylas huusi: Oi 
ylen armollinen Herra, johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 
Autuas marttyyri ja kilvoittelija antoi Kristusta seuraten oman henkensä laumansa edestä ja siirtyi 
kuoleman turmeluksesta iankaikkiseen elämään. 

Maineikas autuas kilvoittelija Babylas vahvisti viisaasti omien kärsimystensä kautta lasten 
epävakaan mielen ja saattoi heidät maan päältä taivaalliseen elämään. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun syntymäsi kautta, oi siunattu ja puhdas, olen päässyt tuomion ja kirouksen kahleista, sillä 
yksin Sinä, viaton, olet maan päällä antanut puhtaista veristäsi ruumiin Jumalalle. 

6. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."

Troparit 

Saatuasi Israelin voimakkaaksi Jumalan sotavoimaksi, Sinä hävitit kanaanilaisten seitsemän 
pahuuden kansaa ja annoit kansallesi perinnöksi heidän maansa. 

Kun Sinä, Mooses, astuit selittämättömästi jumalalliseen pilveen, josta Jumala Sinua kutsui, Sinä 
sait Hänen suurena palvelijanaan ottaa vastaan Hänen sormensa kirjoittamat lain taulut. 

Jumala antoi Jumalannäkijä Mooseksen kuulla äänensä koko kansan edessä osoittaaksensa 
salaisuuksiensa palvelijan peljättävän kunnian. 

Armon laillisina lapsina me saamme kerätä siunausta ylistäen Sinua, oi autuas, vietyämme 
hebrealaisilta esikoisuuden, niin kuin kerran Jaakob Eesaulta. 

Jumalansynnyttäjälle

Jumalallisesta viittauksesta kunniakas Mooses kuvasi Sinut, Jumalansynnyttäjä, ennalta arkkina, 
jota kullan tavoin peittää joka puolelta Hengen säteily Jumalan kunniaksi. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla 
verellä."
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Pappismarttyyrin kontakki, 8.säv. 

Tänään kirkastunut kirkko ylistää Sinua, oi kunniakas, | jumalisuuden saarnaajaksi ja kilvoittelijain 
tueksi. | Kun Sinulla on uskallus, rukoile Kristusta, että Hän varjelisi täydellisessä rauhassa 
meidät, || jotka Sinua veisuin ylistämme, oi paljon taistellut. 

Iikossi 

Käsittäen selvästi maailman turhuuden ja esimerkkinäsi Kristuksen kärsimykset Sinä, maailmalle 
vieras, kuoletit ruumiin himot. Ristiäsi kantaen Sinä, marttyyri, seurasit Luojaasi. Kun Sinä nyt 
olet Hänen kanssansa, rukoile meidän puolestamme, jotka totisesti Sinua kunnioitamme, oi paljon 
taistellut. 

Synaksario 

Saman kuun 4:ntenä päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Babylasta, suuren Antiokian 
piispaa, ja hänen kanssansa kolmea pyhää lasta, jotka surmattiin miekalla. 

Säkeitä 

Babylas, joka ennen oli uhrannut Kristuksen, tuli auliisti miekan uhraamaksi Kristukselle. 

Säkeitä lapsille 

Suurimman Valtiaan, Jumalan ja Sanan, tähden lapset kiiruhtivat auliisti miekan tykö. Miekka 
surmasi neljäntenä (päivänä) lapset ja Babylaksen.

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Babylaksen, antiokialaisen opettajan, ja hänen kanssansa 
kahdeksankymmentäneljä lasta. 

Säkeitä 

Opetuksen palkkana Sinä, jumalallinen Babylas, sait jakaa lasten kanssa miekan. 

Pyhä profeetta Mooses nukkui rauhassa. 

Säkeitä

Enää et Sinä, Mooses, näe kallion peittämänä ja takaapäin, vaan katselet koko Jumalaa. 

Samana päivänä muistelemme pyhää Hermione, yhtä apostoli Filippuksen tyttäristä. 

Säkeitä

Löydettyäsi pelastuksen aarteen Sinä, Hermione, kävit suoraan taivaisiin.

Uskoon tulleet pyövelit, pyhät Teotimos ja Teodulos, kuolevat tulessa. 

Säkeitä 

Teotimos kuoli Teoduloksen kanssa osoittaen Herralle orjallista kunniaa. 
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Samana päivän muistelemme Kandaylen kylästä kotoisin olleita pyhiä marttyyrejä Kentyrionia, 
Teodorosta, Amianosta ja Julianosta. 

Säkeitä

Henkien jumalallisen rakkauden tulta Kentyrion antoi mielellään henkensä tulessa. Rovio tuli 
kolmelle taistelijalle ihmeellisiksi portaiksi, joiden avulla he nousivat taivaan avaruuteen. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Petroniosta, Kharitineä, Zarbelosta (tai 
Sarbelosta), Tatuelia ja Bebaiaa. 

Säkeitä

Miekan surmaamina Tatuel ja Bebaia saavuttivat varman elämän valheellisen sijaan. 
Suostumatta inhottavaan palvontaan Zarbelos tuli inhottavien ihmisten kivittämäksi. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä kolmeatuhatta kuuttasataa kahtakymmentä kahdeksaa 
marttyyria. 

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

7. veisu. Pappismarttyyrin kanoni. Irmossi, 6.säv.

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

Troparit

Kun taivaalliset voimat näkivät, kuinka lapset ja heidän kasvattajansa yhdessä saivat ristin voimalla 
voiton eksytyksestä, he huusivat karkeloiden Kristukselle: Kiitetty olet Sinä, Jumala, joka annoit 
heille voiton! 

Valtiaan valoisa armo on kirkastanut kokoontuneet uskovaiset ja autuas Babylas seppelöitynä 
kehottaa yhdessä iloitsevia huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Hirmuvaltiaitten kekseliäisyys ei riittänyt auttamaan olemattomia jumalia, mutta Pyhässä 
Kolminaisuudessa kunniakas Babylas kehottaa uskovaisia huutamaan: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle

Neitsyt, joka synnytit maan päälle Auringon, Kristuksen, kirkasta kirkkain säteinesi pimeä 
sydämeni, sillä Sinulle me aina huudamme: Kiitetty olet Sinä, joka synnytit Jumalan lihassa. 

7. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 4. säv.

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra."



10 

Troparit

Jumalannäkeminen teki Sinut sanomattomien salaisuuksien jumalalliseksi kirjuriksi, Mooses, 
sanojen kautta Sinä sommittelit ilmestysmajan muodon sekä annoit sen rakentaja Besalelin 
tehtäväksi. 

Kun Koorah kerran röyhkeästi halusi toimia pappina Sinun kanssasi, hänen nähtiin perheineen 
suistuvan tuonelaan, mutta Jumala säilytti Sinun kunniasi hallitsijana ja pappina, oi Mooses. 

Kerran, kun juutalaisten kansa kävi rinnallasi sotaa, oi Mooses, taivasten ruhtinas Mikael, Sinun 
ruumiisi jumalallinen suojelija, ilmestyi ja saattoi vastustuksellaan häpeään pahuuden ruhtinaan. 

Jumalansynnyttäjälle

Aaronin jumalallinen sauva ilmaisi, että Sinä, Jumalansynnyttäjä, olit kasvattava kaikille syntien 
päästön. Sinusta tuli ihmisten armahdus ja meidän lunastuksemme Jumalan peljättävästä uhasta. 

8. veisu. Pappismarttyyrin kanoni. Irmossi, 6. säv.

"Liekeissä nuorukaiset kehottavat veisaamaan Jumalalle Isälle ja Luojalle, | yksiolennolliselle 
Pojalle ja jumalalliselle Hengelle: | Koko luomakunta, kiittäkää Herraa || ja korkeasti ylistäkää 
Häntä kaikkina aikoina!"

Troparit

Veljet, tänään pappi ja marttyyri Babylaksen muisto kehottaa tulessa olleita nuorukaisia 
veisaamaan: Koko luomakunta, kiittäkää Herraa ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Pappi ja marttyyri Babylaksen nuoret oppilaat ovat tänään saaneet seppeleen vanhuksen kanssa, 
joka kehottaa heidät veisaamaan: Koko luomakunta, kiittäkää Herraa ja korkeasti ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina! 

Pappi ja marttyyri Babylaksen papillinen voitelu tulee hänen verensä vuotamisesta entistä 
kunniakkaammaksi. Sen tähden koko luomakunta, kiittäkää Herraa ja korkeasti ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina! 

Jumalansynnyttäjälle

Sinä, Neitsyt, synnytit lihassa Jumalan, joka pitää kaiken kädessään, ja kannoit Häntä sylissäsi. 
Häntä koko luomakunta kiittää Herrana ja korkeasti ylistää kaikkina aikoina. 

8. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 4. säv.

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa."

Troparit 

Sinä kuuntelit nöyrästi Jumalaa ja tulit teoissa Hänen totiseksi palvelijakseen. Sen tähden Sinä, 
Mooses, sait tuntea Jumalan paremmin kuin kukaan muu profeetta, ja Sinussa asuen Hän opetti 
Sinut uskoen veisaamaan: Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa.
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Mooses, Jumalannäkijä, Sinä tulit selvästi Jumalan salaisuuksien palvelijaksi ja toimittajaksi sekä 
Israelin kuninkaaksi ja saarnasit Kristuksesta kuvaten ennalta Hänen peljättävää ja jumalallista 
tulemistansa lihassa ihmisten tykö. Sinä osoittauduit selvästi Hänen kuvaukseksensa ja uskolliseksi 
profeetaksensa.

Profeetallisin sanoin ja lain määräyksin Sinä uskollisesti opastit kansaa ja ohjasit heitä suurin 
tunnusteoin ja ihmein, ja Jumalan kutsusta Sinut, oi Jumalannäkijä, liitettiin Mooabin maassa isiisi 
suurella kunnialla. 

Kun Sinä, viisas, nousit Jumalan käskystä vuorelle ikään kuin taivaaseen, Sinä näit hengessä 
sävyisien maan ja käsitit aineellisesti luvatun nautinnon. Ja kun Sinä lähdit maasta, Sinun majasi 
kätkettiin Jumalan tahdosta. 

Jumalansynnyttäjälle

Ennen Sinua, oi kunniakas Jumalannäkijä Mooses, Kristuksen palvelija, ei kukaan ollut nähnyt niin 
kuin Sinä, sillä Sinä näit kaikki Neitseen vertauskuvat, jotka edeltä kuvasivat hänen jumalallista 
synnytystään. Pensaan liekeissä Sinä näit näkymättömän muodon. 

Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta 
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa."

9. veisu. Pappismarttyyrin kanoni. Irmossi, 6. säv.

"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 

Kristus osoitti ihmisille ristin kautta helposti kuljettavan tien korkeuteen. Sen kautta kuolema 
hävisi ihmisille, sillä nuoret lapsetkaan ihmeellisen Babylaksen kanssa eivät sitä pelänneet. Heitä 
me autuaiksi ylistämme. 

Autuas Babylas, Sinä sait Kristukselta vaivojesi palkaksi ihmeitten lahjan ja iankaikkisen perinnön, 
ja nyt Sinä veisaat enkelten kanssa: Pyhä, pyhä, pyhä olet Sinä, kaiken tekevä ja kaikkivoimallinen 
Kolminaisuus! 

Ammentakaamme himoihin parannusta rientäen voittajien kunniakkaaseen huoneeseen, sillä siellä 
ovat läsnä enkelten kuorot, vanhurskasten henget ja kaikkien Valtiatar, jotka jakavat ihmeellisen 
Babylaksen kanssa parannusta. 

Jumalansynnyttäjälle

Valtiatar Neitsyt, minä kurja kannan saastaisilta huuliltani Sinulle veisun ja rukoilen, että pääsisin 
tekojeni saastasta. Suo Poikasi oikealta puolelta kunniasija kaikille, jotka nyt uskoen Sinua 
ylistävät. 
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9. veisu. Profeetan kanoni. Irmossi, 4. säv.

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani (käsittä) kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme."

Troparit 

Sinä, oi Jumalannäkijä, sait kuolemasi jälkeenkin nähdä omin silmin Herran, sillä Sinä sait 
katsella Kristusta, ei enää hämäränä arvoituksena, niin kuin kerran kalliolla, vaan jumaluuden 
valkeutta säteilevässä ihmisruumiissa.

Taaborin vuori sai Siinaita paljon suuremman kunnian, sillä siellä Mooses tuonelasta ja 
Tisbeläinen elävien maasta saivat apostolien kanssa nähdä totisena Jumalana kirkastuneen 
Kristuksen. 

Oi Jumalannäkijä Mooses, pelasta säälivillä esirukouksillasi ja luottavaisilla pyynnöilläsi 
ylistystäsi veisaavien Kristittyjen täyteys kaikesta vahingosta, niin kuin pelastit Israelin hirveistä 
ja kamalista vaaroista. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi Neitsyt, kun Mooses muinoin kuvasi Sinut kultaiseksi manna-astiaksi, tauluksi ja 
jumalalliseksi pöydäksi, hän selvästi ilmaisi, että Jumala syntyy Sinusta. Nähdessämme Hänet 
ruumiillisesti me uskoen laulamme Sinulle veisun.

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan erillään 
olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Eksapostilario, 3.säv. 

Sinä, Babylas, osoittauduit sekä uhraajaksi että uhriksi, sillä veretöntä uhria Sinä kannoit 
Jumalalle ja tulit omissa verissäsi uhratuksi täydellisten lapsukaisten keralla, joiden kanssa me 
Sinua ylistämme. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv.

Oi Neitsyt, kukista jumalankieltäjinä ja jätä kadotukseen ne, jotka eivät vilpittömin uskoin 
tervehdi Poikasi ja Jumalasi sekä Sinun kuvaasi. 
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