
Helmikuun 18. 
Pyhittäjäisämme Leon, Rooman 

paavin, muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Autuaaksi ylistettävä Leo, | viisautta rakastaen Sinä valmistit mielen himojen hallitsijaksi | ja piirsit 
hyvein ja puhtain tavoin sielun kuvan. | Sen tähden me pyydämme Sinua, paimenta ja opettajaa, || 
rukoilemaan maailmalle rauhaa. 

Kristuksen voiman vahvistamana Sinä, autuas piispa, | et pelännyt leijonan röyhkeyttä, | vaan 
paljastit sen sielun epävakauden, | totisesti tiedottoman tiedon, | harhaopin täydellisen 
jumalankieltämisen || ja tapojen kavaluuden. 

Autuas pappi, | Sinut lisättiin uskoviin piispoihin ja marttyyreihin, | sillä Sinä osoittauduit taistoissa 
voittamattomaksi, | kukistamattomaksi, järkyttämättömäksi jumalisuuden linnaksi ja julistajaksi, | 
kun Sinä oikeauskoisesti ja selvästi opetit || Herran sanomattomasta syntymästä.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Valtiatar, me tunnemme Sinut elämän lähteeksi. | Elävöitä siis himojen kuivettama sieluni 
armollasi | ja valmista siitä aina kumpuamaan pelastavaa vettä. | Nytkin minä rukoilen: | Vuodata 
minulle esirukoustesi kautta rikkomusten päästö || ja puhdista minut. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun Neitsyt näki Kristuksen puulla riippumassa, | hän sanoi: Oi Poikani, miekka on lävistänyt 
minun sydämeni | ja tuottaa minulle tuskaa, | niinkuin Simeon kerran minulle ennusti. | Mutta minä 
rukoilen: | Nouse ylös, kuolematon Herra, || ja anna samalla kunnia Äidillesi ja palvelijattarellesi!

Tropari, 8.säv. 

Oikeauskoisuuteen ohjaaja, hurskauden ja sielun puhtauden opettaja, | maailmaa valaiseva kynttilä 
ja Jumalan hengen johtama oikeauskoisten kaunistus, | Jumalassa viisas Leo, Sinä valistit 
hengellisen kanteleen tavoin kaikkia. || Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Punon veisuja viisaalle Leolle. 
Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

Veisatkaamme Herralle, | joka kuljetti kansaansa Punaisella merellä, || sillä Hän yksin on suuresti 
ylistetty! 

Troparit 

Saatuasi pappeuden kunniallisen voitelun Sinä, autuas, kaunistit sen hyveitten kuvauksilla.
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Sinä, isä, puristit mieltäsi ikään kuin kypsää rypälettä ja tarjosit kaikille viisautesi ilomaljan. 

Sinä, Jumalassa viisas, olit apostoleista suurimman, Pietarin, istuimen perillinen ja omasit hänen 
mielensä ja uskon intonsa. 

Jumalan valitsema Herran piispa, oppiesi kirkkaudella Sinä hajotit harhaoppisten pimeän pilven. 

Jumalansynnyttäjälle 

Synnyttäessäsi Vapahtajan Sinä, puhdas Jumalan Äiti, vapautit lain rikkomisen tuomitseman 
ensiksi luodun. 

3. veisu. Irmossi

Taivaan avaruuden Luoja ja seurakunnan Rakentaja! | Vahvista minua rakkaudessasi |  Sinä, 
kaiken halajamisen täyttymys, uskovaisten tuki, || oi ainoa ihmisiä rakastava. 

Troparit 

Viisas Leo, Sinä pystytit auliisti Kristuksen kirkolle oikeauskoisuuden pylvään, jonka avulla se 
hajottaa harhaoppisten jumalattomat joukot ja ryhmät. 

Kunniakas isä, autuas Leo, täynnä taivaallista jumalallista armoa Sinä puolustit kirkon oppeja ja 
taistelit harhaoppisten kaikkea kielenpieksentää vastaan. 

Kirkkaan valkeuden valistamana Sinä, pyhittäjä, selvensit sanomatonta ja jumalallista ihmiseksi 
tulemista kuvaten lihaksi tulleen Jumalan kahta olemusta ja kahta toimintaa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Armoitettu Neitsyt, aviontuntematon Äiti, Sinä olit neitseydessä ihana kuin morsian, sillä 
synnyttäessäsi kaiken alkusyyn, Sanan, Sinä armoitit koko luomakunnan. 

Katismatropari, 3.säv. 

Jumalallisia oppeja säteillen Sinä, autuas pyhittäjä Leo, | loistit oikean uskon valkeutta | ja teit 
mitättömäksi harhaoppien pimeyden. | Siirryttyäsi elämästä Sinä pääsit asumaan illattomaan 
valkeuteen. || Rukoile, että Kristus Jumala antaisi meille suuren armon. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 3.säv. 

Oi ainoa puhdas Jumalansynnyttäjä, enkeleitäkin puhtaampi, | Sinusta tuli Sanan asumus. | 
Puhdista minut, joka olen rikkomuksilla saastuttanut itseni kaikkia muita pahemmin, || ja anna 
minulle, oi puhdas, esirukoustesi jumalallisilla virroilla suuri armo. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 3.säv. 

Nähdessään tuskitta itsestään puhjenneen vesan ristiltä riippumassa | Sanan saastaton lammas, 
tahraton Neitsytäiti, valitti äidillisesti ja huusi | Voi lapseni! Miksi kärsit? || Siksikö, että haluat 
päästää ihmisen kunniattomuudesta? 
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4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Sinä, autuas, osoittauduit totisesti leijonan kaltaiseksi, kun karkotit hämmentävät ketut 
kuninkaallisella karjahduksellasi ja ällistytit jumalattomien mielet. 

Sinä, kunnianarvoinen salaisuuksien palvelija, kätkit oppiesi hyökyyn Jumalalle inhottavien 
harhaoppien jäljet ja toit esille kadonneen totuuden jäljet. 

Sinä, Jumalassa viisas ja autuas, koitit lännestä aamun tavoin, kun ikään kuin säteinäsi lähetit 
kirkolle jumalisten oppien kirjan ja valistit meidän sielumme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hyvä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, kuoleta minun himojeni kiihko, tee loppu rikkomusteni myrskystä 
ja hävitä syntien aallokko tyyneydelläsi. 

5. veisu. Irmossi

Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras pimeys 
minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen. 

Troparit 

Sinä, Jumalassa viisas autuas piispa, olit Vapahtaja Kristuksen kaksinkertaisen toiminnan julistaja, 
sillä Sinä sanoit, että Hän toimii molemmissa muodoissaan säilyttäen yhteyden toiseenkin. 

Sinä, autuas, tiesit, että Sana on Isän kanssa yhtä voimallinen, ja uskoit, että Hän on tullut lihaksi. 
Oikein Sinä sanoit, että Hän toimi lihassa lihan tavalla, kummankaan luonnon sekoittumatta tai  
muuttumatta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, Neitsyt, tuli näkyviin toteutuneen salaisuus, jonka iankaikkisuudesta asti tunsi vain Jumala. 
Kaikkien luotujen Herra tuli ihmiseksi ja yhdistyi lihaan muuttumatta. 

6. veisu. Irmossi

Minä vuodatan rukoukseni Herralle | ja Hänelle myös murheeni ilmoitan, | sillä sieluni on tullut 
täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä rukoilen kuin Joona: || Johdata 
minut, oi Jumala, pois turmiosta. 

Troparit 

Kunniallisen Pietarin seuraaja, jonka rikkautena oli hänen johtajuutensa ja harras intonsa, esitti 
Jumalan innoituksesta kirjoituksen, joka sekoitti sekoittavien harhaoppien hämmingin ja 
sekaannuksen. 
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Sinä Jumalan valitsema, sanomattomien salaisuuksien palvelija, Sinä saarnasit yhdestä Pojasta, 
Kristuksesta ja Herrasta, jonka on ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyt ja meidän tähtemme syntynyt 
yliluonnollisesti Neitseestä ja ilmestynyt meidän kanssamme yksiolennollisena. 

Jumalansynnyttäjälle 

Tunnustaen Sinut, puhdas, pelastuksemme välimieheksi me uskovaiset huudamme: Iloitse, puhdas! 
Iloitse, Neitsyt Morsian! Iloitse, Jumalan varjoisa vuori! Sinusta kumpusi maailmalle totisesti 
järkkymätön ilo. 

Kontakki, 3.säv. 

Sinä, kunniakas, istuit pappeuden valtaistuimella | ja tukit sanallisten leijonain suut | Jumalan 
innoittamilla puhtaan Kolminaisuuden opeilla. | Sinä toit laumallesi Jumalan tuntemisen valkeuden. | 
Sen tähden Sinä sait kunnian || Jumalan armon salaisuuksien jumalallisena palvelijana. 

Iikossi 

Jumalassa viisas Leo, Sinä tukit kerta kaikkiaan harhaoppisten kavalat huulet, | kun saarnasit Isästä, 
Pojasta ja Pyhästä Hengestä, | kolmiaurinkoisesta valkeudesta, kolmipyhästä voimasta, | yhdestä 
Jumalasta ja yhdestä olemuksesta. | Kun Sinä sen tähden tunnustit Kristuksen puhtaan Äidin 
Jumalansynnyttäjäksi, | Sinä masensit Nestorioksen korskean suunsoiton. || Sen tähden Sinut 
tunnetaan maailmassa Jumalan armon salaisuuksien jumalallisena palvelijana. 

Synaksario 

Saman kuun 18:ntena, pyhien joukkoon luetun isämme Leon, Rooman paavin, muisto. 

Säkeitä 

Jumalallisen Leon sielu erkani ja aiheutti pahojen henkien joukoille pelon. 

Kahdeksantenatoista Leo jätti elämän. 

Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Leoa ja Paregoriosta, joka taistelivat Lykian 
Patarassa. 

Säkeitä 

Lihansa kidutuksiin antanut Paregorios sai lohdutukseksi suuren seppeleen. 

Jumalasta korkeuksista voimaa vetänyt Leo kesti leijona kärsivällisyydellä väkivaltaiset vetämiset. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Agapetosta, Sinaoun piispaa, tunnustajaa ja 
ihmeiden tekijää. 

Säkeitä

Herra, jota Sinä, Agapetos, rakastit, kutsuu Sinut halajamiisi paikkoihin. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 
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7. veisu. Irmossi

Urheasti heprealaisnuorukaiset polkivat pätsissä maahan liekit | ja muuttivat tulen viileydeksi  
huutaessaan: || Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Troparit 

Sinä et suonut luomillesi unta, ennen kuin olit kitkenyt juuriltaan mielipuolisen Eytykheksen 
eksytyksen, ja Sinä huusit: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä tunnustit, että Kristuksessa on yksi persoona kahdessa olemuksessa, jotka toimivat ja tahtovat 
erillisinä, ja nyt Sinä veisaat: Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Jumalansynnyttäjälle 

Rikkomusten kahleitten puristuksessa minä turvaan nyt Sinuun, Jumalan Äiti. Pelasta 
laupeudessasi minut, joka huudan: Kiitetty on Sinun kohtusi hedelmä, oi puhdas! 

8. veisu. Irmossi

Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina. 

Troparit 

Yliluonnollinen ihme: kirkkaana kuin aurinko Sinä, jumalallinen julistaja, koitit lännestä. Selvästi 
Sinä kuivetit Eytykheksen hämmentävän sekoituksen ja katkaisit Nestorioksen jaon opettaen 
palvelemaan Kristusta kahdessa erottamattomassa, muuttumattomassa ja sekoittumattomassa 
olemuksessa. 

Jumalan innoittamana Sinä esitit jumalisuuden opetukset ikään kuin Jumalan kirjoittamissa 
tauluissa uuden Mooseksen tavoin ilmestyen jumalallisella kansalle ja puhtaitten opettajien 
joukolle, ja Sinä huusit: Veisatkaa, papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta 
iankaikkisesti. 

Sinä, pyhittäjä, tunsit lihaksi tulleena ennen lihattoman Isän ainosyntyisen, yhtä aluttoman Sanan, 
ja opetit ajattomasta ajassa, ruumiissa kuvattavasta, mutta Luojana kuvaamattomasta, ja Sinä 
huusit: Papit, kiittäkää, ihmiset korkeasti ylistäkää Kristusta iankaikki

Jumalansynnyttäjälle 

Taivaan ihanilla valaisimilla, auringolla ja kuulla kirkastanut Jumala pukeutui Sinun veristäsi, oi 
puhdas, ruumiin pukuun ja osoitti Sinut toiseksi taivaaksi. Häntä nuorukaiset kiittävät, papit 
veisaavat ja ihmiset ylistävät kaikkina aikoina.

9. veisu. Irmossi

Kaikki ihmettelivät Jumalan sanomatonta alentumista, | sillä omasta tahdostaan Korkein alensi 
itsensä, | tuli lihaksi neitseellisestä kohdusta ja tuli ihmiseksi. | Sen tähden me uskovaiset || 
kaikkein puhtainta Jumalansynnyttäjää ylistämme. 

5



Troparit 

Kristuksen salaisuuksien palvelija, Sinä säteilet nyt kaunistuksenasi ihana seppele, ja uskollisena 
pappina olet totisesti pukeutunut vanhurskauteen. Nautinnon paratiisissa karkeloidin rukoile, Sinä 
jumalallinen, hartaasti Herraa laumasi puolesta. 

Autuas isä Leo, totisena patriarkkana, uskoa ja armoa säteillen, Sinä olet ansiosi mukaisesti 
päässyt asumaan sinne, missä ovat patriarkkojen istuimet, valtaistuimet ja joukot. Sen tähden me 
kaikki aina ylistämme Sinua autuaaksi. 

Jättäen elämän aallokon Sinä, erinomainen Leo, laskit Kristuksen satamaan ja pääsit lepoon 
viheriöivälle paikalle. Siellä on nautinnon tulva, illaton valkeus, sanomaton riemu ja pysyvä ilo. 

Jumalansynnyttäjälle 

Saan kerätä satona kypsää elämää eikä tiedon puu enää minua vahingoita, sillä Sinusta, oi 
nuhteeton, puhkesi kukkaan elämän puu Kristus, joka ilmoittaa kaikille elämän portit. Sen tähden 
me uskovaiset julistamme, oi puhdas, että Sinä olet Jumalansynnyttäjä. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Sinä, viisas, osoittauduit leijonan kaltaiseksi niin puheissasi kuin teoissakin, | kun kuninkaallisella 
karjahduksellasi löit maahan oppien jumalattomat vääntelijät | niin kuin ketun hirveät juonet, || ja 
Sinä ihastutit Jumalan valitsemien isien juhlajoukon. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Kavala käärme, joka kadehti muinaista asumistani Edenissä | ja karkotti minut sieltä, | kaatui 
kuoletettuna Sinun jumalallisen synnytyksesi kautta, oi pyhä Neitsytäiti, || ja minä kohosin 
takaisin  menettämääni kunniaan. 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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