
Helmikuun 28. 
Muistelemme pyhittäjäisäämme 

Basileios Tunnustajaa, pyhän 
Prokopios Dekapolilaisen 

kilvoituskumppania 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Halaten ymmärryksen ylittävää autuutta | Sinä, autuas, pidit pidättyväisyyttä nautintona, | köyhyyttä 
rikkautena, omaisuudettomuutta suurena varallisuutena | ja vaatimattomuutta kunniana. | Niin Sinä, 
Basileios, saavutitkin halajamasi mielesi mukaan || ja asut nyt pyhien majoissa. 

Sinä kävit kilvoitustien kääntymättä loppuun | ja säilytit uskon. | Niin Sinä, isä, sait vanhurskauden 
seppeleen, | joka Sinulle oli valmistanut Kristus, | joka jakaa ansion mukaisesti palkintoja ja vaivan 
palkan. | Rukoile, oi Jumalan innoittama, || että Hän pelastaisi meidän sielumme. 

Pitäen kurissa kaiken hekumallisuuden | Sinä, Jumalassa viisas, | kielsit ruumiisi ja katkeroitit aistisi 
pidättyväisyyden vaivoissa ja vastuksissa, | kärsivällisenä koettelemuksissa ja vaaroissa. | Niin Sinä 
nyt saat nauttia loputonta suloisuutta, || iankaikkista nautintoa ja sanomatonta iloa. 

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

Oi nuhteeton Neitsytäiti, | muuta sieluni velttous ja heikkous terveydeksi ja voimaksi, | että pelvolla 
ja rakkaudella toteuttaisin Kristuksen käskyjä | ja niin välttäisin sietämättömän tulen | ja saisin 
Sinun kauttasi taivasosan || ja loputtoman elämän iankaikkisessa ilossa.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Neitsyt näki ihmisiä rakastavan Kristuksen ristiinnaulittuna | ja kylki keihään 
lävistämänä, | hän itki huutaen: Mitä tämä on, Poikani? | Mitä kiittämätön kansa antaakaan Sinulle 
maksuksi siitä hyvästä, | mitä olet heille tehnyt? | Miksi kiiruhdat tekemään minut lapsettomaksi, | 
oi rakkaimpani? | Oi laupias, || vapaaehtoinen ristiinnaulitsemisesi hämmästyttää minut.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Isä, tunnen Sinut uskon 
perustaksi. Theofaneksen (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 

Koska Sinulla, isä, oli perustuksesi uskon kalliolla, Sinä et säikkynyt kiusausten raivoa, vaan pysyit 
järkkymättömänä hyveen puolustajana ja valtakunnan nimen kantajana. 

Pyhän Hengen armo vahvisti Sinut kestämään tuskallisten kidutusten tuiskut ja osoitti Sinut 
voittajaksi turhanaikaisen hirmuvaltiaan edessä.
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Aina edistyen hyveissä Sinä, autuas isä, sait taistelutoverin ja ymmärtäväisen soturin, jonka kanssa 
Sinä iloiten kävit lujan taiston marttyyriuteen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, Sinä olet minun elämän suojelija, pelastuksen välittäjä ja 
sortumaton muuri, sillä Sinä synnytit Jumalan, koko luomakunnan hyväntekijän. 

3. veisu. Irmossi

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni. 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, ohjasit huolella sydämesi kohti Jumalaa ja menestyit kilvoitusarmossa ja 
tunnustuksessa. 

Sinä, isä, otit ristin sotavarustuksen ja torjuit hengellisen lohikäärmeen ja ihmishahmoisen leijonan. 

Säilyttäen jumalisesti sielunne kuvan kaltaisuuden te, pyhittäjät, taistelitte kunnioittaen Kristuksen 
puhdasta kuvaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinun kauttasi, oi puhdas, ennen kirouksesta ja turmiosta osallinen luontomme sai siunauksen ja 
turmeluksettomuuden. 

Katismatropari, 4.säv. 

Jumalisesti rakastaen Kristuksen köyhyyttä | Sinä, viisas, jätit turmeltuvan rikkauden ja katoavaisen 
kunnian. | Nostaen ristin harteillesi | Sinä, pyhittäjä, Jumalan julistaja Basileios, | kävit iloiten 
kaitaa polkua | polkien pidättyväisyyden ja kaikkinaisten kärsimysten kautta maahan ruumiin 
hekumat || ja saavutit jumalallisen avaruuden.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Oi Jumalansynnyttäjä, | nähdessään yliluonnollisen ihmeen | Joosef joutui hämmästyksen valtaan. | 
Hän, Sinun kihlattusi ja suojelijasi, | ymmärsi silloin ne ennuskuvat, | jotka olivat toteutuneet Sanan 
siemenettömässä sikiämisessä: | kerittyihin villoihin laskeutuneen kasteen, | ilmiliekissä palaneen, 
mutta tulessa kulumattoman orjantappurapensaan | ja Aaronin versovan sauvan. | Ja todistaen hän 
huudahti papeille: || Neitsyt synnyttää pysyen synnytyksen jälkeenkin Neitseenä. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Seisoessaan Karitsan ja Lunastajan ristin juurella | nuhteeton Emo vaikeroi tuskissaan ja lausui 
katseensa kohottaen: | Mikä on tämä uusi ja outo näky? | Suloinen Poikani, | kuinka Sinä 
vapaaehtoisesti siedät tämän pilkan, | kidutuksen, häväistykset ja häpeällisen kuoleman? || Poikani, 
minä ylistän selittämätöntä alentumistasi.
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4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kuinka ihana olikaan kärsivällisyytesi, jota Sinä, autuas, osoitit jo nuoruudessasi huutaen vakaasti: 
Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Rakkauden Herraan yhdistämänä ja Hänen apuunsa pukeutuneena sinä et tuntenut lihan tuskaan, 
vaan huusit veisaten: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Taivaan valtakunnan nimen kantajana Sinä vaelsit sinne johtavaa tietä saaden kumppaniksesi 
Prokopioksen, joka huutaa: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, aviota tuntematta Sinä synnytit ja osoittauduit neitseeksi synnytyksen jälkeenkin. Sen 
tähden, oi Valtiatar, me järkkymättömästi uskoen vaikenemattomin äänin huudamme Sinulle: 
Iloitse! 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, pyhittäjä Basileios, taistelit kirkkaasti ja saatoit häpeään Leon säälimättömän röyhkeyden ja 
mielettömän mielen. 

Sinä sait taistossa vertaiseksesi kumppaniksi Prokopioksen, joka moninaisissa tuskissa edistyneenä 
on saanut Jumalalta seppeleen. 

Nyt Sinä, pyhitetty ja autuas, näet selvästi rakastamasi Kristuksen, jonka säteilyä ennen katselit 
hengellisesti kaukaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, oi Jumalan Morsian, olet meille murtumaton suojavarustus vihollisia vastaan. Sinusta me 
olemme saaneet itsellemme pelastuksen ankkurin ja toivon. 

6. veisu. 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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Troparit 

Ylhäisen valtakunnan rakkauden valtaamana Sinä, jumalankantaja, ylenkatsoit 
urheastimaanpäällisen kuninkaan järjettömän mielen, käskyt ja opit. 

Maanpäällisen riisuneena Sinä taistelit ymmärtäväisesti, ja pukeutuneena jumalalliseen voimaan 
osoittauduit seppeleen kantajaksi voitettuasi jumalankieltävien hirmuvaltiaitten vastustuksen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Katso, nyt täyttyy profeettain julistus, sillä Sinä, Neitsyt, synnytit Hänet, josta profeetat muinoin 
saarnasivat ja joka toteutti Hengen armon ennustuksen. 

Kontakki, 2.säv. 

Saatuasi korkeudesta jumalallisen ilmoituksen | Sinä, viisas, lähdit metelin keskeltä, | elit 
pyhittäjänä yksinäisyydessä | ja sait ihmeitten voiman parantaa armolla sairauksia, || oi pyhitetty, 
autuas Basileios.

Synaksario 

Saman kuun 28:ntena päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Basileiosta, pyhän 
Prokopioksen kilvoituskumppania. 

Säkeitä 

Kristusta sielussaan kantava Basileios sai sielunsa varjoksi armon. 

Kahdentenakymmenentenä kahdeksantena kätkettiin maahan kuninkaallinen kuva. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Proteriosta, Aleksandrian arkkipiispaa. 

Säkeitä

Ruo'oilla surmattiin Proterios, joka oli nopea ruokokynä eksytystä vastaan. 

Samana päivänä pyhän marttyyri Nestorin muisto. 

Säkeitä 

Ei ollut Nestorilla muotoa eikä kauneutta, kun hänet oli levitetty puulle puhumaan profeetallisesti. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä naisia Kyraa ja Maranaa. 

Säkeitä 

Lihan kuihduttamalla Marana ja Kyra pääsivät hallitsemaan taivasta. 

Samana päivänä miekka surmasi kuusi pyhää marttyyria Egyptistä. 
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Säkeitä

Aikojen taistoista ja elämistä kirjoittaneet kirjoittivat, että kuusi egyptiläistä kuoli miekan 
surmaamina. 

Samana päivänä pyhät apostolit Nymfas ja Euboulos pääsivät rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Euboulos ja Nymfas, Kristuksen kaksi istutusta ja apostolia, ovat nyt Kristuksen kanssa. 

Samana päivänä pyhä Barsos, Damaskoksen piispa, pääsi rauhassa loppuun. 

Säkeitä 

Jätettyään katoavaisen elämän juhlan Barsos on nyt enkelten juhlassa. 

Samana päivänä miekka surmasi pyhän marttyyri Abirkioksen. 

Säkeitä 

Kristuksen palvelija Abirkios, jonka kaulan miekka katkaisi, saattoi häpeään jumalien palvelijat.

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

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kristus otti vastaan Sinut, isä, joka olit kasvanut ja puhdistunut kilvoituksessa ja säteillyt 
kärsivällisessä taistossa, ja Sinä huudat: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä, isä, nuhtelit järjettöminä kaikkia, jotka hylkäsivät 
Kristuksen puhtaan kuvan, ja huusit: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani. 

Jumalansynnyttäjälle 

Me kaikki uskovaiset ylistämme veisuin Sinua, puhdasta, Jumalansynnyttäjänä ja Valtiattarena, ja 
huudamme Sinulle: Iloitse! Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton! 

8. veisu. 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.
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Troparit 

Sinä, jumalankantaja, kannoit Kristukselle kokonaisuhrina ruumiisi ja mielesi, omantunnon tulessa 
ja kidutusten lieskoissa kannettuna polttouhrina, ja huusit: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

Sinä, pyhittäjäisä, karkotit vihollisesi ja vainottunakin tallasit maahan kiduttajasi, jotka näit 
pöyhkeiksi kerskaajiksi, ja Sinä huusit: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Meille, oppilaillesi, Sinä, autuas, osoittauduit taitavaksi esikuvaksi, sillä Sinä liitit kilvoitukseen 
miehuullisen taiston taistelukumppaninasi oppilaasi Prokopios, joka huusi: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, me kutsumme Sinua taivasten valoisaksi portiksi, sillä Sinun kauttasi kulki ja 
ruumiillistui Hän, joka ennen Jumalana oli ruumiiton ja Isän kanssa yhtä olentoa ja jolle me 
huudamme: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

9. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Nousten kaikkien aistien yläpuolella Sinä, isä, olet nyt siirtynyt rakkaudella iloiten Herran tykö ja 
saat koota taistojesi rikkautta, enkelten ihanuutta ja paratiisin loputonta nautintoa. 

Sinä, taistelija, saatu nyt nauttia oppilaasi ja taistelukumppanisi kanssa autuaasta toivostanne. 
Iankaikkisesti iloitessanne kaitkaa meitä, jotka vietämme teidän juhlaanne. 

Pelastakaa esirukouksillanne oppilaittenne joukko, kun olette nyt siirtyneet seppelöityinä taivaan 
maaliin, jossa ovat pyhien joukot ja enkelten jumalalliset sotavoimat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalansynnyttäjä, Neitsytäiti, repäise ylistystäsi veisaavien rikkomusten siteen poikki, 
laannuta kiusausten raivo, tyynnytä synnin kuohut ja tee loppu vaarojen myrskystä. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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