
Helmikuun 20. 
Pyhien joukkoon luetun isämme, 

Katanen piispa Leon muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Jumalassa viisas, autuas Leo, | Sinä yhdistyit puhtaasti Jumalaasi ja Luojaasi | kilvoituselämällä ja 
täydellisellä puhdistautumisella, | Sinä tulit täyteen jumalallista valkeutta | ja sait jumalallisia armo-
lahjoja aina parantaa parantumattomia sairauksia || ja karkottaa rukousten ruoskalla saastaisia henkiä. 

Leo, Sinä tulit totisesti autuaaksi piispaksi, | kun paimensit jumalallisella uskon sauvalla ja Hengen 
voimalla vehreydessä | oikean uskon ja täydellisyyden totisena paimenena laumaasi, | jonka edessä 
teit jumalallisia ihmeitä || ja niin sait periä pois ottamattoman kunnian. 

Ammentakaa jumalallista öljyä, | jota kumpuaa ikään kuin iankaikkisesta lähteestä viisaan piispan 
arkusta, | ja huutakaa kaikkien Jumalalle: | Sinä, joka olet ihmeellinen pyhissäsi, | pelasta ja armahda 
hyvänä meitä hänen rukoustensa kautta, || kun me uskolla vietämme hänen pyhää muistojuhlaansa.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Tule, sieluni, huokaa, | vuodata sydämestäsi kyynelvirtoja | ja huuda Neitseelle, meidän Jumalamme 
Äidille: | Oi puhdas, päästä armosi runsaudessa minut peljättävästä kadotuksesta | ja saata minut 
asumaan sinne, || missä on lepo, iankaikkinen ilo ja nautinto.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Lapseni, aurinko mustui ja kuu kietoi valonsa pimeään vaippaan, | maa järkkyi ja temppelisi esirippu 
repesi. | Lapseni, kuinka ei minun sisintäni ja silmiäni raastaisi? | Minä raavin kasvojani nähdessäni, 
kuinka Sinä, suloinen Vapahtajani, || kuolet epäoikeudenmukaisesti.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Kunnioitan Leoa, ihmeitten  
lähdettä. Iosef. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata | ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: || 
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme! 

Troparit 

Saatuaan Sinut, viisas Leo, jumalalliseksi valaisimeksi Kristuksen kirkas kirkko täyttyy hyveittesi ja 
ihmeittesi säteillä. 

Pienokaisesta asti Sinä, autuas, antauduit kaikkien Herralle ja kuolettamalla hekumat uhrasit 
verettömästi itsesi Hänelle elävänä uhrina.
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Hyveitten loisteen koristama ja ihmeitten salamoitten kaunistama elämäsi teki Sinut, 
jumalankantaja, kaikille tunnetuksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, saastaton Neitsyt Jumalansynnyttäjä, olit Jumalan temppeli, sillä ymmärryksen ylittäen Hän 
asettui Sinuun asumaan ja karkotti eksytyksen ihmisten sieluista. 

3. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Isä, Sinä säilytit oikean uskon pelastavaiset ja jumaliset opit eheinä, ravitsit laumaa elävöittävillä 
niityillä ja ohjasit sen taivaalliseen tarhaan. 

Pyhittäjä, nousten hyveitten korkeuteen Sinä sait pyhän voitelun ja ylistit viisaasti Korkeinta 
korkealta istuimelta toimittaen armossa Hänen palvelustaan enkelin tavoin. 

Kestäen koettelemuksia Kristuksen tähden Sinä, pyhittäjä, tulit osalliseksi kuolemattomuudesta ja 
jumaloitumisesta. Vuodattaen tuoksuvaa mirhaa Sinä jatkuvasti pyhität ne, jotka uskolla Sinua 
lähestyvät. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi jumalallisen, valonkirkkaan hiilen pihdit, oi jumaluuden tulessa palamaton pensas, polta kaikki 
paahtavat himoni ja tempaa minut iankaikkisesta tulesta. 

Katismatropari, 3.säv. 

Sinä koitit maailmalle suurena aurinkona, | hyveittesi valkeudella ja ihmeittesi kirkkaudella Sinä 
valistit uskovaisten joukot | ja hävitit himojen synkeyden. | Pyhittäjä Leo, rukoile, || että Kristus 
Jumala antaisi meille suuren armon.

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

Ainoa Herra ei eronnut jumalallisesta luonnosta | tullessaan lihaksi Sinun kohdussasi, | vaan 
ihmiseksi tulleenakin pysyi Jumalana ja säilytti Sinut, Äitinsä, | synnytyksen jälkeen Neitseenä, niin 
kuin olit ennen synnytystäkin. Rukoile lakkaamatta, || että Hän lahjoittaisi meille suuren armon. 

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

Minä kuulin, oi Herra, | huolenpitosi salaisuuden, | minä ymmärsin tekosi || ja ylistän jumaluuttasi. 

Troparit 

Sinä, autuas, kynnit mielesi pellon ja kannoit jumalallisten hyveitten ja parannusten satakertaisen 
tähkän. 

Sinun pyhästä arkustasi, oi pyhä, kumpuaa iankaikkisesti pyhää öljyä, joka pyhittää uskolla luoksesi 
kiiruhtavien sielut. 

Sinä, piispa, tulit sairauksien puhdistukseksi, pahojen henkien karkotukseksi ja uskovaisten 
ihmisten turvapaikaksi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, mihinkään rajoittumaton sijoittui Sinun kohtuusi ja pelasti hyvyydessään minut, joka 
olin synteihin vajonnut. 

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 

Puhtain mielin Sinä, Jumalan innoittama, sait nähdä kaikkien alkujärjen ja sait Häneltä 
armolahjojen kirkkauden ja parannusten pyhitetyn valkeuden. Niin Sinä hajotat himojen pimeyden. 

Totisena ja pelastavana paimenena Sinä, autuas, toimitit tuomittavaksi oikeudenmukaiseen tuleen 
sen, joka hullaannuttaa pahojen henkien petoksilla kaikkia Kristukseen uskovia, ja pelastit sielut 
sen tuhoavasta vahingosta. 

Sinä, autuas, seisot palamatta palavan rovion keskellä, sillä Pyhän Hengen jumalallinen vilvoitus 
ympäröi Sinua, salaisuuksien pappia, jumalallisen kunnian palvelijaa, osallista ylhäisestä 
kirkkaudesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Jumalan armoittama, profeetat, jotka muinoin saivat jumalallisesti nähdä puhtaan synnytyksesi 
salaisuuden monin tavoin, ennustivat siitä kykyjensä mukaan. 

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. 
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Troparit 

Silmättömät saivat Sinun rukouksesi kautta näkönsä, oi Jumalassa viisas isä, sillä Kristus oli 
työtoverisi, Häneen Sinä olit alati kiinnittänyt sielusi silmät ja Häneltä sait runsaasti sen, mitä anoit. 

Sinä, ihmeellinen, olit kuninkaallekin peljättävä, kun menit hänen hoviinsa kantaen vaatteessasi 
palavia hiiliä. Kristus, jota Sinä, Leo, elämässäsi kunnioitit, antoi Sinulle kunnian. 

Leo, Sinun jäännöstesi arkku tuoksuu ja vuodattaa iankaikkisesti puhtaan ja tuoksuvan lähteen 
tavoin jumalallista öljyä, joka karkottaa uskovaisista sairaudet ja antaa terveyden sitä tarvitseville. 

Jumalansynnyttäjälle 

Pyhitä minun sieluni, nuhteeton Neitsyt, sillä Sinä synnytit pyhän Sanan, joka totisesti ainoana 
Jumalanamme lepää pyhissä. Anna minulle katumuksen todellista kastetta. 

Kontakki, 2.säv. 

Seppelöikäämme kaikki veisuin Leo, | joka lapsesta asti omistautui Herralle ja sai armon jo 
kapaloissa, | sillä hän on kirkon valistaja ja puolustaja, || hän on kirkon tuki. 

Iikossi 

Oi Kristukseni, anna minulle selvä kieli ja puhe, | Sinä sanojen antaja ja elämän jakaja, | että voisin 
ylistää viisaan piispan koko elämää, | jonka hän vietti maan päällä palavassa rakkaudessa. | Hän sai  
taivaasta äärettömien ihmeitten ulapan ja oppien voiman, | joilla hän kirkasti kirkon. || Hän on 
kirkon tuki. 

Synaksario 

Saman kuun 20:ntena päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme, ihmeidentekijää Leoa, Katanen 
piispaa. 

Säkeitä 

Jos kysyt, kenen Leon tämä ruumis on, me sanomme: Katanen esimiehen. 

Kahdentenakymmenentenä Leon ruumis haudattiin maahan. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Sadok piispaa ja hänen kanssaan surmattuja sataa 
kahtakymmentä kahdeksaa. 

Säkeitä 

Kymmenen tusinaa ynnä kahdeksan marttyyri toi miekan piispa Sadokille. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Bessarionin muisto. 

Säkeitä 

Kuollessaan Bessarion sai palkan monista vaivoistaan ja tuskistaan. 
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Samana päivänä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme Agathonia, Rooman paavia.

Säkeitä

Tartuttuaan Rooman ohjaksiin Agathon suuntasi keulan hengellisiin satamiin. 

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

7. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Esikuvinasi jumalallisten ruumiittomien joukot Sinä, Jumalassa viisas, toimitit palvelusta Jumalalle 
veisaten lakkaamatta. Kiitetty olet Sinä, Herra Jumala, iankaikkisesti! 

Sinä, autuas, aukaisit jumalallisella rukouksellasi kuuroutuneet korvat ja rammoille selvästi helpon 
kulun, ja he huutavat: Kiitetty olet Sinä, Jumala, iankaikkisesti! 

Herran jumalallisesta viittauksesta Sinä säilyit palamatta tulen keskellä, mutta Sinun rukouksesi 
poltti siihen oikeudenmukaisesti tuomitun Heliodoroksen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumaluuden tuli ei polttanut Sinun kohtuasi, oi Neitsytäiti, vaan tuli ruumiilliseksi Sinusta ja valisti 
maan ääret jumalallisella kirkkaudella. Sen tähden me ylistämme Sinua veisuin. 

8. veisu. Irmossi

Sinun armostasi hirmuvaltiaan ja tulen voittaneet, | Sinun käskyistäsi lujasti kiinni pitävät nuorukaiset 
huusivat: | Kiittäkää, kaikki Herran teot, Herraa, || ja korkeasti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Troparit 

Isä Leo, Sinä salaisuuksien pappi, armo on vuodatettu Sinun huulillesi. Sen tähden Jumala voiteli 
Sinut kansan ylimmäiseksi papiksi ja Sinä huusit: Kiittäkää ja korkeasti ylistäkää Herraa kaikkina 
aikoina!

Autuas isä Leo, Sinä olit iankaikkisen Kuninkaan mieleen ja astuit maallisen kuninkaan eteen hiiliä 
kantaen. Niin Sinä hämmästytit hänen mielensä ylen oudoilla ihmeilläsi. 

Viisas isä, ikään kuin Herran huoneeseen istutettu hedelmällinen öljypuu, Sinä kannat loppusi 
jälkeen jumalallisesta arkustasi jumalallista öljyä. Se karkottaa alati kaikki sairaudet uskovaisista, 
jotka rakkaudella turvaavat Sinuun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Hän, joka tekee kaiken omasta tahdostaan, asettui halutessaan asumaan Sinun kohtuusi, oi nuhteeton 
ja siunattu, tuli lihaksi ja jumaloitti minut, jonka petkuttajan paha neuvo muinoin oli turmellut.
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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. 

Troparit 

Oi ylistettävä piispa ja paimen, pelasta rukouksillasi meidät himoista, ahdistuksista ja vaaroista, että 
voisimme jumalallisin äänin ylistää autuaaksi Sinua, pyhitetystä elänyttä taivaan riemuitsevaa 
asukasta. 

Pyhittäjäisä Leo, totisen viinipuun oksana Sinä kannoit hyveitten rypäleitä, joista tiukkuu ihmeitten 
mehua. Siitä uskolla juovat saavat terveyttä ja iloa ja he ylistävät Sinua aina. 

Isä, Sinun ruumiisi tuli pyhän ja puhtaan Hengen temppeliksi, ja nyt se makaa jumalallisessa 
temppelissä, jonka Sinä, Leo, pystytit marttyyri Lusian kunniaksi, ja vuodattaa meille, uskolla Sinua 
ylistäville, ihmeitten virtoja. 

Sinä osoittauduit kirkkaaksi auringoksi, joka aina kirkastat hyveitten sätein maan ääriä. Nyt sinä 
olet siirtynyt sanomattomaan valkeuteen. Oi autuas Leo, pelasta siis hirveästä pimeydestä kaikki, 
jotka viettävän valoisaa muistojuhlaasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi ainoa Kuningas, minä pelkään toista tulemistasi, minä pelkään, sillä mittaamattomasti olen 
rikkonut Sinua vastaan katumuksessa parantumatta. Mutta hyvä Jeesus, käännytä minut ja pelasta 
synnyttäjäsi otollisten rukousten tähden. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Kristuksen kirkko tuntee Sinut, piispa, | valistajana, opettajana ja suurena piispana. | Sinä, 
pyhittäjäisä, Jumalassa viisas pyhä Leo, | paimensit hyvin sen lapsia pelastuksen laitumella || 
karkottaen harhaoppiset niin kuin villipedot. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Katanen valonkirkas ja loistava tähti, | ihmeitä tekevä piispa Leo, Kolminaisuuden palvelija, | julisti 
selvästi totiseksi Jumalansynnyttäjäksi Sinut, | puhdas, niin mieleltäsi, sielultasi kuin ruumiiltasikin. || 
Mekin ylistämme veisuin Sinua Jumalan Äitinä. 

Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.

6




