
Helmikuun 11. 
Pyhän pappismarttyyri Blasioksen 

muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Autuas pyhittäjä Blasios, | Sinä kasvoit kilvoituksessa ja kukoistit pappeuden kunniassa kuin 
vanhurskasten palmupuu, | Sinä kannoit Jumalalle marttyyriuden jumalallisia hedelmiä, || 
epäjumalien kukistamisen ja ihmisten omaksesi voittamisen. 

Paimenena Sinä, Kristuksen pappismarttyyri, | menestyit ja urheasti Sinä kestit taistelut. | 
Molemmista syistä Sinä sait seppeleen, | sillä molemmissa oli kaunistuksenasi vanhurskaus ja 
kilvoitusvaivat. || Rukoile meille pelastusta. 

Uskon jumalallisen innon vahvistamina | naiset lapsineen saavuttivat kalliissa taistoissa hyvän 
todistuksen seppeleen. | Oi peljättävää ihmettä! | He rakastivat päänään Kristusta | ja Hänen  
tähtensä Hänen morsiamikseen tulleina || antoivat katkaista oman päänsä. 

Veisuin me ylistämme Sinua, Blasios, | kaikkien niin sanallistenkuin sanattomienkin kärsivien 
laumojen huoltajana, | sillä Kristuksen palvelijana | Sinä kykenet tekemään kaikille hyvää ja 
parantamaan uskovat. || Saatuasi rikkaudeksesi Hengen armon Sinä teet runsaasti ihmeitä. 

Suuren Paavalin mukaisesti | Kristus oli totisesti Sinulle, autuas, Jumalassa viisas Blasios, | elämä ja 
kuolema voittouskossasi, | sillä auliisti Sinä kuolit Hänen tähtensä, | ja nyt Sinä hallitset Hänen 
kanssansa iankaikkisesti || loppumattomassa elämässä.

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Alati minä kiiruhdan Sinun armoosi, | joka päivä turvaan Sinun laupeuteesi, | veisuin minä ylistän ja 
hämmästyn Sinun Poikasi suurta kärsivällisyyttä, | jota Hän osoittaa kaikkia pahoja tekojani 
kohtaan, || oi Jumalan Morsian.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun nuhteeton Äiti näki Karitsansa ristille ylennettynä, | hän huusi valittaen: | Oi suloisin lapseni, |  
mikä on tämä uusi ja ihmeellinen näky? | Kuinka Sinut, joka pidät kaikkea kädessäsi, || on 
lihallisesti naulittu puulle?

Jos Suuri paasto ei ole alkanut laula seuraavat stikiirat: 

Kunnia... 6.säv. Studiteksen runo 

Nimesi mukaisesti Sinä, Blasios, | kasvoit jumalallisten hyveitten harjoituksessa, | ja Daavidin 
mukaisesti Sinä kukoistit kuin palmupuu Herran esipihoilla | ja kasvoit korkealle kuin seetri 
uroteoissa. | Marttyyriuden aikaan Sinut leikattiin kidutuksissa | kuin hedelmällinen viiniköynnös 
Jumalan huoneessa, | ja taistojesi hedelmästä Sinä vuodatit meille hengellistä viiniä. | Kun me sitä 
juomme, | sydämemme täyttyy hengellisestä ilosta, | ja kokoontuen yhteen ääneen viettämään  
loppusi kunnianarvoisaa muistoa | me ylistämme Sinua autuaaksi || rukoillen Sinun kauttasi rauhaa 
ja suurta armoa.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | me tiedämme, että Jumala tuli Sinusta lihaksi. || Rukoile, että Hän 
pelastaisi meidän sielumme.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen?

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 4.säv. 

Hyvänä kasvattajana ja jumalisuuden opettajana, | jumalallisten sanojesi vaikutuksella ja voimalla | 
Sinä valmistit Jumalaa rakastavat naiset marttyyrikilpaan | vahvistaen heidän heikon luontonsa 
Kristuksessa. | Käytyäsi hyvin loppuun kilvoituksen tien | Sinä nyt iloitset heidän kanssansa 
kirkkaasti taivaan häähuoneessa | koristuksena kaksinkertainen seppele, | ja heidän kanssansa Sinä 
rukoilet, || että meille annettaisiin rauha ja suuri armo.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi puhdas, | joka synnytit Kristuksen meidän Jumalamme, | pisaran, joka pyyhkii laupeudessaan 
pois ihmisten rikokset, | sulosta mieleni Hengen armon sateella, | hukuta himojeni lähde || ja suo 
esirukouksillasi minulle iankaikkisen elämän nautinnon tulva.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsytäitisi näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän hämmästyi ja Sinua katsoen sanoi: | 
Herra, miten maksoivatkaan Sinulle ne, | jotka ovat nauttineet monia lahjojasi? | Mutta minä 
pyydän, | älä jätä minua maailmaan yksin, | vaan kiiruhda nousemaan ylös || nostaen kanssasi esi- 
isätkin.

Tropari, 8.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 Blasios, Kristukselta Jumalalta 
pelastusta sieluillemme.

Kunnia... nyt... 

Jumalansynnyttäjän tropari.
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Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisten psalmikatismoitten jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Hurskain mielin ylistän 
Sinua, marttyyri, veisuin. Joosef. 

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 

Kristuksen pappismarttyyri, kun Sinulla on uskallus Luojan edessä, valaise kirkkaalla valolla 
minun mieleni voidakseni uskolla veisuin ylistää valoisaa, puhdasta ja pyhitettyä taisteluasi. 

Sinä, pappismarttyyri, tunnustit yhden kolmessa hahmossa olevan jumaluuden karkottaen  
monijumalaisuuden pimeyden ja osoittauduit jumalisuuden valoisaksi koitoksi. 

Pyhitetyn julistuksesi salamin Sinä poistit jumalan kieltämisen yön ja osoittauduit ihmeitten  
kirkkauden ja marttyyriuden valkeuden kaunistamaksi valaisimeksi, joka kirkastat koko 
luomakunnan 

Jumalansynnyttäjälle 

Havaittuaan Sinut, viaton Neitsytäiti, täysin puhtaaksi Puhdas asettui Sinun kohtuusi ja tuli lihaksi 
ilman syntiä vapauttaakseen meidät eksytyksestä. 

3. veisu, Irmossi

Sieluni on vahvistunut Herrassa, | jumalallisen siunauksen sarvi on kohonnut pääni päälle, | suuni 
on avautunut vihollisiani vastaan, || sillä minä riemuitsen Sinun pelastuksestasi. 

Troparit 

Ne, jotka ovat elämän tapahtumien ohdakkeiden tukahduttamia pääsevät niistä Sinun esirukoustesi 
viikatteella, kutsuessaan Sinua, Blasios, avuksi. 

Pyrkimyksessäsi täysin kohti jumalallista Sinä kestit kidutusten aallokon ja kun lihaasi raastettiin, 
Sinä olit kuin joku toinen olisi kärsinyt. 

Piispana, kukistumattomana taistelija ja jumalallisen kunnian kaunistamana Sinä seisot nyt 
suurimman halatun edessä ja rukoilet laumasi puolesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Ihmisten sukupolvet ylistävät autuaaksi Sinua, Jumalan autuuttama, joka osoittauduit kaikkia 
pyhempänä kaikkea luotua korkeammaksi. 
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Katismatropari, 8.säv. 

Sinä, pappi, kasvoit viheriöivänä puuna Herran huoneessa | ja istutit monia pelastavaan maahan. |
Oinaan tavoin Sinä johdit hyvin laumaasi | ja kahlittuna Sinut teurastettiin uhrina Hänelle, joka tuli 
karitsan tavoin surmatuksi. | Iloiten Sinä, isä Blasios, kiiruhdit Hänen tykönsä. | Sen tähden me 
huudamme Sinulle: Rukoile Kristusta Jumalaa, | että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || 
jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.

Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Maailman järjestykseksi ja ylhäisten joukkojen kaunistukseksi | Sinä, Neitsyt, synnytit maailmassa 
maailman Järjestäjän, | sillä sitä ennen ei järjestystä ollut, | kun ihmiset eivät kyenneet näkemään 
Herraa. | Niin Sinä, Neitsytäiti, osoittauduit molempien ihanaksi järjestykseksi Synnyttämäsi 
kautta, | sillä maailmalle Sinä palautit sen vanhan kauneuden Hänen kauttansa || ja osoitit maailman 
pelastuksena enkelten loistavan ihanuuden.

Tai  kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, | emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, | oi ylen hyvä Jumala, vihaa 
kantamaton Herra. | Huutakaamme uskoen hänelle: Oi Neitsyt, ole meille armollinen | ja anna 
rikkomukset anteeksi meille, || jotka hartaasti kumarramme Poikasi kärsimyksiä. 

4. veisu. Irmossi

Profeetta nähtyään Jumalan voimasta, | että Sinä, oi Sana, tahdoit tulla lihaksi suojatusta vuoresta | 
- ainoasta Jumalansynnyttäjästä || - peloissaan kiitti voimaasi.

Troparit 

Kun Sinun sielusi, marttyyri ja paimen, oli aineettoman valkeuden kirkastama, Sinä seisoit 
miehuullisesti tuomioistuinten edessä tunnustaen Jumalan lihaksi tulemisen. 

Kirkko on oppinut tuntemaan Sinut, marttyyri Blasios, salaisuuksien pappina ja kruunattuna 
marttyyrina, horjumattomana pylväänä, jumalisuuden perustuksena ja totuuden perustana. 

Pyhästi Sinä, kunnioitettava salaisuuksien palvelija, paimensit hengellisiä lampaita ja 
marttyyriuden hiilivalkealla Sinut kannettiin otollisena uhrina Herralle. 

Oi ylistettävä saarnaaja, Sinun viisaitten huultesi sanat tukkivat pahat huulet, jotka puhuivat 
pilkaten kaikkien Valtiasta ja Kuningasta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeetta näki Sinut, Neitsyt, uutena kirjana, johon oli kirjoitettu Jumalan Sana. Hän repi rikki esi 
isien synninkäsikirjoituksen. 
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5. veisu. Irmossi

Hajota sieluni synkeys, | oi valkeuden antaja Kristus Jumala, | joka karkotit syvyyden alkuperäisen 
pimeyden, | ja anna minulle Sinun käskyjesi valkeus, || että aamusta varhain Sinua ylistäisin, oi Sana! 

Troparit

Sinä, autuas, ylistettävä paimen, kestit miehuullisesti lihan kidutukset, ja kun Sinua haavoitettiin  
hirveästi Sinä haavoitit eksytystä ja nousemalla Jumalan tykö kuohutit vihollisiasi. 

Kuvaten kärsimyksissäsi ristiinnaulitun kärsimystä Sinä, autuas, kestit urhoollisesti lihan tuskat ja 
tultuasi voittajaksi tulit ansiosi mukaisesti luetuksi marttyyrien sotajoukkoihin. 

Vakaan jumalisena Sinä, isä Blasios, kuritit rukoustesi ruoskalla pedon luopumaan saalistaan, 
jonka oli epäoikeudenmukaisesti ottanut, ja niin täytit säälivin sydämin uskovan naisen pyynnön. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin me ylistämme Sinua, puhdas Maria, joka ymmärryksen ylittävällä synnytykselläsi jumaloitit 
 ihmisten saviseoksen ja loit uudestaan meidät, joka käärmeen petos oli turmellut ja murskannut. 

6. veisu. Irmossi

Vapahtaja, ole minulle armollinen, | sillä minä olen paljonsyntiä tehnyt | ja rukoilen Sinua: | Nosta 
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, | sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: || Kuule 
minua, minun pelastukseni Jumala. 

Troparit 

Kunniallisten naisten kuoro taisteli kanssasi, oi autuas, sillä ristin voiman vahvistamina he  
murskasivat vihollisen juonikkaan pään ja punoivat itselleen voittoseppeleen. 

Jumalan voima ja armo vahvisti heikkouden, sillä katso, naiset menestyivät nuorekkaasti 
polkiessaan maahan käärmeen, joka kerran oli karkottanut Eevan paratiisista. 

Hukutettuanne pahojen henkien kuvat te kannoitte itsenne taivaallisen temppelin aarteiksi ja 
kirkastatte nyt esikoisten kirkkoa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi pyhä Neitsyt, Sinä kerubeita korkeampi Jumalan istuin, Sinä valkeuden pilvi, valista sieluni 
silmät ja puhdista sydämeni himojen pimeydestä. 

Kontakki, 2.säv. 

Sinä jumalallinen vesa, | Sinä Kristuksen viinitarhan kuihtumaton kukka ja hedelmällinen oksa, | 
jumalankantaja Blasios, | täytä ilollasi meidät, jotka vietämme uskolla muistoasi, || ja rukoile 
lakkaamatta kaikkien meidän puolestamme.
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Iikossi 

Oi Jumalassa viisas, | Jumalan voiman vahvistamana Sinä osoittauduit pyhitetyksi piispaksi | ja 
Hänen palveluksensa toimittajaksi jumalallisissa teoissasi. | Taistelijoitten joukossa Sinä 
osoittauduit seppelöidyksi taistelijaksi, | Kristuksen salaisuuksien palvelijana Sinä kohosit yli 
Aaronin uhrien, | Abelin kanssa Sinun jumalallinen veresi huutaa surmaasi Jumalalle, | ja nyt Sinä 
seisot enkelijoukkojen kanssa Luojan jumalallisen istuimen edessä || ja rukoilet lakkaamatta 
kaikkien meidän puolestamme.

Synaksario 

Saman kuun 11:ntenä pyhän pappismarttyyri Blasioksen, Sebasteian arkkipiispan, muisto. 

Säkeitä 

Blasios, jonka kurkku katkaistiin miekalla, karkottaa kurkkusärkyjen vaivat.

Yhdentenätoista kova vaski katkaisi Blasioksen kaulan. 

Samana päivänä miekka surmasi kaksi pyhää lasta, jotka olivat seitsemän naisen keralla taistelleen 
pyhän Blasioksen kanssa. 

Säkeitä

Voi lasten suurta rohkeutta! Molemmat riensivät loppuun miekan edessä.

Miekka surmasi seitsemän kunniallista naista, joita naisellinen pelko ei vaivannut. 

Samana päivänä muistelemme kalliin Edelläkävijän isän, pyhän profeetta Sakariaan jäännösten  
löytämistä. 

Säkeitä 

Maasta esille tullut Sakariaan ruumis vuodattaa eläville uskovaisille ehtymätöntä armoa. 

Samana päivänä muistelemme oikeaa uskoa vahvistanutta kuningatar Theodoraa. 

Säkeitä 

Kristus kuningas soi hurskaalle ruhtinatar Theodoralle jumalallisen kruunun. 

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

7. veisu. Irmossi

Jumalan Hengen laskeutuminen | muutti tulessa liekehtivän Kaldean pätsin vilpoisaksi. | Sen tähden 
nuorukaiset veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala! 
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Troparit 

Kun Sinulla, viisas, oli jumalallisen valistuksen täyttämä sydän, Sinä sivuutit esteettä eksytyksen 
kompastuskivet ja sekoitit vihollisten askeleet läsnäolollasi. 

Blasios, Sinun veresi pirskotus sammutti eksytyksen liekit ja Sinun sanojesi kirkkaus valisti 
luomakunnan huutamaan: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala! 

Sinä et enää katsele halajamaasi arvoitusten varjokuvissa, vaan kuvastimien kadottua kasvoista 
kasvoihin ja veisaat riemuiten: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjälle 

Jouduttuani välinpitämättömyyden väsymykseen olen vaipunut synnin kuolettavaan uneen. Oi 
puhdas Neitsyt, herätä minut elävöittävään katumukseen ja pelasta minut. 

8. veisu. Irmossi

Sinua, oi kaikkeuden Luoja, | joka peität taivaat sadepilvillä ja asetat hiekan merelle rajaksi, | 
veisuin ylistää aurinko, Sinua kunnioittaa kuu | ja koko luomakunta veisaa ylistystä iankaikkisesti 
Sinulle, || Rakentajalleen ja Luojalleen. 

Troparit 

Otollisena uhrina ikään kuin vapaaehtoisesti uhriksi käyvä oinas ja pahuudeton lammas Sinut 
kannettiin iloitsevana meidän lunastukseksemme uhratulle Karitsalle. Sinut, autuas, liitettiin 
marttyyrien juhlajoukkoon ja nyt Sinä laulat enkelten kanssapyhintä veisua. 

Veripisaroin Sinä, marttyyri, kuivatit jumalankieltämisen syvyyden ja vuodatit maailmalle  
parannusten lähteen. Se lopettaa kaikkinaisten kärsimysten paahteen niiltä, jotka uskolla turvaavat 
Sinuun ja korkeasti ylistävän Kristusta iankaikkisesti. 

Oi autuas, pyhien naisten kuoro huusi: Me emme kiellä Herraa, kaikkien Jumalaa. Sen tähden he 
iloitsivat, kun heitä silvottiin, heidät heitettiin tuleen ja miekka katkaisi heidän päänsä, ja ylistivät 
veisuin Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhitetyt äänet ennustivat Sinusta, Neitsytäiti, Luojasi yliluonnollisena ravitsijana, kun Hän sikisi 
Sinussa ja syntyi sanomattomalla tavalla. Sen tähden me ylistämme Sinua veisuin kaikkina aikoina. 

9. veisu. Irmossi

Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua | ainaisesta Neitseestä 
meidän, uskovaisten, pelastukseksi syntynyttä Poikaa || me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme. 

Troparit 

Sinun veresi, oi marttyyri, tuli yliluonnollisiksi portaiksi, joita pitkin Sinä nousit taistojesi 
kirkastamana ylhäisiin asuntoihin ja nyt Sinä seisot seppeleen antajan edessä.
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Naiset halasivat Sinut, Kristus, kirkasta Aurinkoa ja tuntiessaan mirhavoiteittesi suloisen tuoksun 
kuvasivat Sinun kärsimystäsi kärsimyksissään ja tulivat otollisiksi katoamattomuuteen. 

Me pyydämme, Blasios: Kun Sinä nyt asustat päivänkirkkaantähden tavoin ylhäisissä kuoroissa, 
niin päästä esirukouksillasi synkeistä rikoksista meidät, jotka kunnioitamme valoisaa muistoasi.

Jumalansynnyttäjälle 

Puhdas Neitsytäiti, Sinä kannat sylissäsi Kristusta, joka pitää koko maailman kädessään. Rukoile  
että Hän Poikanasi ja Luojana pelastaisi veisuin Sinua ylistävien sielut.

Eksapostilario, 3.säv.

Autuas piispa Blasios, | me tunnemme Sinut marttyyrien kaunistukseksi | ja pappien kunniaksi, | 
sillä Sinä kannoit itsesi uhriksi | ja Sinut surmattiin Hänen tähtensä, | joka sanomattomassa 
hyvyydessään ja kuvaamattomasta päätöksestään || tuli vapaaehtoisesti uhriksi.

Toinen eksapostilario, 2.säv. 

Tulkaa, antakaamme kaikki tänään kunnia Kristukselle, | sillä Hän, meidän Jumalamme, | on 
antanut yliluonnollisissa tunnusteoissa | ja moninaisissa ihmeissä kunnian viisaalle piispalle ja 
marttyyrille Blasiokselle. | Häntä kunnioittaessamme ja hänen pyhää juhlaansa viettäessämme || me 
pääsemme hänen esirukoustensa kautta synneistä.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Etsiessään minua, rikkomukseen eksynyttä lammasta, | minut luonut Jumala laskeutui Sinun 
turmeluksettomaan kohtuusi, oi puhdas Neitsyt. | Ottaen minut harteilleen Hän ylensi minut 
taivaisiin | ja antoi minulle kunniasijan Isän rinnalta. | Minä kumarran ja kunnioitan Hänen  
verratonta laupeuttaan || ja Sinua, Jumalan Äitiä.

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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