
Helmikuun 29. 
Pyhittäjäisämme, tunnustaja 

Kassianoksen muisto 



Jos on karkausvuosi, lauletaan tämä palvelus 29:ntenä päivänä. Jos ei ole karkausvuosi, se 
lauletaan 28:nnen päivän ehtoonjälkeisessä palveluksessa. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 2.säv. 

Autuas ja Jumalassa viisas pyhittäjä, | elettyäsi enkelin tavoin maan päällä | Sinä tulit luetuksi 
ruumiittomien kuoroihin, | sillä Sinä otit ristin kantaaksesi ja seurasit kaikkien Jumalaa. | 
Pidättyväisyydellä Sinä kuoletit sielun turmelevat himot | ja tulit Hengen puhtaaksi astiaksi. | Sen 
tähden me huudamme Sinua: || Rukoile kaikkien puolesta, jotka Sinua ylistävät! 

Paastolla ja valvomisella Sinä, autuas, | pysyit aina Jumalaan liittyneenä | ja osoittauduit kaikkea 
hekumaa korkeammaksi. | Hyvän nousun alati valistamana Sinä, Jumalassa viisas Kassianos, | 
vuodatit opetuksen virtoja, | jotka kastelivat uskovaisten sydämet | ja suuntasivat heidät pelastavaan 
tietoon. | Sen tähden me huudamme Sinulle: || Rukoile kaikkien puolesta, jotka Sinua ylistävät! 

Isä, korkeuksista valistuksen saanut viisas mielesi | säteili opetuksen valkeutta, | ja se valisti 
munkkien joukon vapauttaen sen himojen pimeydestä. | Sen tähden he viettävätkin alati pyhää 
muistojuhlaasi | ylistäen kunnian Herraa, joka antoi iankaikkisen kunnian Sinulle, || juonikkaan 
käärmeen voittaneelle taistelijalle.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, | oi Jumalanäiti, || suojele minua (Sinun) kattosi alla! 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Oi puhdas, | kun näit kohdussasi viljelemättä kantamasi kypsän rypäleen puulla riippumassa, | Sinä 
valitit ja huusit: | Lapseni, vuodata rypälemehua, | että himojen kaikkinainen juopumus loppuisi, || 
oi Hyväntekijä, joka osoitat laupeutesi minun, Synnyttäjäsi, kautta!

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Sinulle, Kassianos, punon 
tämän veisun. Iosef. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon | kaikki väkevä voima, | kun taas 
kaikkipahan synnin | hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, || joka on suuresti kunnioitettu. 

Troparit 

Kruunattuasi elämäsi jumalallisin hyvein Sinä, pyhittäjä Kassianos, lähdit Jumalan tykö. Me 
pyydämme: Rukoile, että Hän antaisi lunastuksen rikkomuksista meille, jotka uskolla vietämme 
pyhän muuttosi juhlaa. 
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Kaikin tavoin pyrkien kohti Jumalaa Sinä, ylistettävä, etäännyit himokkaista ajatuksista ja tulit 
aineellisen osallisuuden jumaloittamana valkeudeksi. Sen tähden me kunnioitamme Sinua ja 
vietämme muistojuhlaasi. 

Sinä, Kassianos, tulit sielujen parantajaksi, joka armossa ohjasit yksineläjien aivoituksia 
jumalallisilla opetuksillasi. Autuaaksi ylistettävä jumalankantaja, Sinä osoitit erinomaisesti 
iankaikkiseen elämään johtavan polun. 

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikki tunnemme Sinut miehettömäksi ja puhtaaksi lapsen kantajaksi, sillä ymmärryksen ylittäen 
Sinä synnytit kuolevaan lihaan pukeutuneen Jumalan, joka kirkastaa pyhittäjien joukon. Sen tähden 
me veisaamme Sinulle kiitosta ja ylistämme uskolla Poikaasi. 

3. veisu. Irmossi

Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, | puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun 
tulemuksesi kautta, || joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra. 

Troparit 

Maineikas, viisas isä, Sinä kilvoittelijoiden ihanuus, Kristus, pimeydessä olevien Valkeus, osoitti 
Sinut kirkon korkeudessa säteileväksi tähdeksi. 

Esikuvanasi Hän, joka kävi ristille ja pelasti maailman, Sinä Kassianos, tulit maailmalle ja himoille 
ristiinnaulituksi ja sait voiton pahojen henkien juonista. 

Oi viisas, viisauden täyttämästä sydämestäsi kumpusi Pyhässä Hengessä opetuksen syvyys, joka 
kastelee munkkien laumat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Minä pyydän, oi nuhteeton: Paranna välitykselläsi himojen ja pahojen henkien kaikkinaisten 
hyökkäysten sairastuttama sieluni. 

Katismatropari, 4.säv. 

Pyhitettynä Sinä, Kassianos, | antauduit Jumalalle ja hyvien tekojen kirkastamana | Sinä säteilit 
auringon tavoin jumalallisten opetustesi valkeutta | aina valistaen niiden sydämet, jotka Sinua 
kunnioittavat. | Rukoile jatkuvasti Kristusta meidän puolestamme, || jotka hartaasti Sinua 
ylistämme.

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

Me syntiset ja alhaiset | hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo | ja katuen syntejämme 
langetkaamme Hänen eteensä | huutaen sydämemme pohjasta: | Auta, oi Valtiatar, ja armahda 
meitä! | Älä viivytä; | me muutoin hukumme syntiemme paljouden tähden. | Älä palvelijoitasi 
palauta tyhjin käsin luotasi, || sillä Sinusta me olemme saaneet itsellemme turvan.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta 
Isästä, | näki Sinut ristillä riippumassa, | hän huusi: Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun  
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || 
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen.

4. veisu. Irmossi

Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, | vaan itse ilmestyit meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana | ja pelastit koko minun ihmisluontoni. | Sen tähden minä 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi. 

Troparit 

Kilvoituksilla Sinä, pyhittäjä, alistit lihan karkailut hengelle ja pyhällä opastuksellasi paljastit 
eksyttäjän kaikki kavalat väijytykset. 

Vapaaehtoisesti maailmalle kuolleena sinä, autuas Kassianos, sait perinnöksesi tulevan elämän. 
Sinä kirjoitit lakeja munkkien opastukseksi ja täydellistymiseksi. 

Sinä sieluusi asettui asumaan Hengen armo ja osoitti Sinut, autuas, selvästi korkeammaksi kaikkea 
lihan mieltä ja eksyttäjän ansoja. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, nuhteeton, synnytit sanomattomasti ajan alaisuuteen tulleen ajattoman, ja Hän kirkastaa  
pyhittäjät, jotka ovat menestyneet uskossa ja nöyryyttänet pahuuden päämiehen käärmeen. 

5. veisu. Irmossi

Kristus Jumala, | Sinä tulit Jumalan ja ihmisten välimieheksi, | sillä Sinun kauttasi, oi Valtias, | 
meillä on pääsy tietämättömyyden pimeydestä || valkeuden alkulähteen, Sinun Isäsi, tykö. 

Troparit 

Hyveilläsi ratsastaen Sinä, Jumalan valitsema, lensit ylös ja pääsit iloiten lepäämään taivaan 
majoihin saaden ansaitsemasi palkan vaivoistasi. 

Puhtain mielin Sinä, autuas, katselit järkkymättä öin ja päivin Kristuksen kauneutta ja sait siitä 
jumalallisen ilmoituksen. 

Kyynellähteittesi kasteleman korkean puun tavoin Sinä, jumalankantajaisä, kannoit hedelmänä 
urotekoja, jotka ilahduttavat jumalallisesti kaikkien mielen. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinusta, Neitsyt koitti ymmärryksen ylittäen Elämä, joka surmasi kaikki meidät surmanneen 
vihollisen ja antoi Sinua lakkaamatta veisuin ylistävälle maailmalle elämän. 
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6. veisu. Irmossi

Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta. 

Troparit 

Sinä, isä, kävit ahdasta polkua ja puheillasi osoitit sen kaikille, sillä sitä hyvin vaeltavat pääsevät 
paratiisin avaruuteen. 

Isämme Kassianos, Sinä pyhien enkelten kumppani, Sinun elämäsi tuli pyhitetyksi ja loppusi 
autuaaksi ja kunnialliseksi. 

Autuas jumalankantaja, Sinä karistit pois välinpitämättömyyden uneliaisuuden ja valppaalla 
näkemisellä ja toiminnallasi elit enkelin tavoin maan päällä. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, rakastaen Sinun kauneuttasi ja ihanuuttasi kauneuden antaja Jeesus syntyi Sinusta 
lihassa jumaloittaakseen mittaamattomassa säälissään minut. 

Synaksario 

Saman kuun 29:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Kassianos 
Roomalaista. 

Säkeitä 

Siirryttyään täältä jumalallisten henkien tykö Kassianos huokuu hengellisten mausteitten tuoksua. 

Kahdentenakymmenentenä yhdeksäntenä suurimielinen Kassianos kuoli. 

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

7. veisu. Irmossi

Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky | sytytti korkealle leimuavan liekin, | mutta 
jumalaa pelkääväisten nuorukaisten suojaksi | vuodatti hengellisen kasteen Kristus, || kiitetty ja 
korkeasti kunnioitettu. 

Troparit 

Kirkkaitten pyrkimystesi täysin jumaloittamana Sinä, Jumalassa viisas, osoittauduit 
laskemattomaksi valistajaksi, sillä Sinä säteilit pelastuksen sanaa, joka valistaa kaikkien Sinua 
ylistävien mielet. 

Oi autuaaksi ylistettävä, Hengen käyttämä kielesi esitti selvästi pelastavan lain ja osoitti tavan, 
joka ohjaa aina iloitsevien munkkien laumoja. 
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Jumalassa viisas pyhittäjäisä, Sinä vuodatit runsaasti pelastavaisia ajatuksia sydämen tietämättö-
myyden poistavia sanoja. Sen tähden me uskolla ylistämme Sinua viettäen pyhää muistoasi. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä olit Jumalan Sanan häähuone ja tulinen valtaistuin, jolla suunnattomassa hyvyydessään lihaksi 
tullut Sana lepäsi. Oi puhdas, rukoile, että hän olisi laupias ja armahtaisi meitä. 

8. veisu. Irmossi

Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: | se poltti 
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: || Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Troparit 

Loistaen tähden tavoin puheessa ja elämässä Sinä, Kassianos, valistat maan koko täyteyden 
poistaen tietämättömyyden pimeyden ja kehottaen kaikkia laulamaan: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Kuollessasi Sinä, autuas, laskit kuin aurinko, mutta jätit laskemattomina säteinä jälkeesi puheesi, 
jotka valistavat meidän sielumme, kun me uskolla vietämme pyhää muistoasi ja ylistämme Herraa. 

Päästyäsi tästä ruumiista Sinä saat sanomattomasti nauttia hengellisestä kauneudesta, sillä Sinä, 
autuas, olet päässyt näkemään sen, mitä enkelien sotajoukotkin veisaten: Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi Neitsyt, Sinä osoittauduit taivaita avarammaksi, kun kannoit sanomattomasti minkään 
rajoittamaton Jumala ja synnytit ymmärryksen ylittäen luonnoltaan kaksinkertaisen, jolla on 
jumalallisesti yksi persoona. 

9. veisu. Irmossi

Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme. 

Troparit 

Jumala on antanut Sinulle väkevyyden ja voiman kukistaa maailman hallitsijan vallan. Osoitettuasi 
totisesti suuren taitosi Sinut, jumalankantajaisä, luettiin riemuitsevana pyhittäjien kuoroihin. 

Sinun jumalallisen kielesi Jumalan innoittamat sanat levittävät meille ikään kuin ruusun 
sulotuoksua, sillä Sinä, kunnianarvoisa jumalankantaja, tulit Hänen tuoksukseen, joka 
mittaamattomassa armossaan tuli lihaksi meidän tähtemme. 
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Ihmiset, karkeloikaamme hengellisesti tanssien ja iloiten nyt Kassianoksen muistopäivänä. 
Veisatkaamme kiitosta Jumalalle, joka on pyhissään ihmeellinen ja joka pyhittää ne, jotka uskoen 
Häntä palvelevat. 

Jumalansynnyttäjälle

Kun Sinä yliluonnollisesti synnytit neitseenä pysyen koko luonnon Luojan, Sinä uudistit esiisän 
turmeltuneen luonnon, ja kun kerran näit Poikasi ristillä riippumassa, Sinä valitit, oi ylen pyhä 
Neitsytäiti. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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