
Kesäkuun 18. 
Pyhän marttyyri Leontioksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 8.säv. 

Miksi nimittäisimme Sinua, oi kunniakas? | Kreikan anniksi, sillä sieltä olit kotoisin. | Foinikian  
puhdistukseksi, sillä siellä Sinut uhrattiin. | Pimeydessä loistavaksi valaisimeksi, | urhoksi, jota 
haavoittajat eivät voineet lannistaa. | Moninainen on kunniakkuutesi autuaaksi ylistettävä Leontios. || 
Rukoile meidän sieluillemme pelastusta. 

Miten puhuttelisimme Sinua, voittoisa taistelija? | Kristuksen soturiksi, sillä Sinä kukistit viholliset.  
| Himojen hallitsijaksi, jumalisuuden taistelijaksi. | Nälkäisten ravitsijana, köyhien rakastajana, 
mieleltäsi taivaallisen vanhurskaitten rakastajaksi. | Moninaisia ovat kärsimyksesi, sitäkin 
kirkkaampia taistosi. || Rukoile meidän sieluillemme pelastusta. 

Kuka ei ihailisi Sinua, Leontios? | Otettuasi itseesi totuuden lähteen Sinä vuodatit  
hyväntekeväisyyden virtoja uskovaisille | ja tarjosit kaikille janoisille rahatta yltäkylläisiä lahjoja. | 
Sinä ilahdutat ne, jotka osallistuvat hyvyyden vesistä. || Rukoile meidän sieluillemme pelastusta. 

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

Ketä sinä, kurja sielu, muistutat, kun et yhtään taivu katumaan, | kun et pelkää tulta, vaan pidät 
kiinni pahuudesta? | Nouse ylös, kutsu ainoaa nopeaa puolustajaa ja huuda: | Älä lakkaa  
rukoilemasta Poikaasi ja meidän Jumalaamme, || että Hän päästäisi minut viettelijän ansoista. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Kun uuhi näki Karitsansa vapaaehtoisesti ristin puulle levitettynä, | hän huusi itkien ja äidillisesti 
valittaen: | Poikani, mikä on tämä outo näky? | Kuinka Sinut surmataan, oi pitkämielinen Herra, |  
joka jaat kaikille elämän ja annat ihmisille ylösnousemuksen? || Jumalani, minä ylistän suurta 
alentumistasi. 

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman 
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
(Jumalansynnyttäjän tropareita huomioimatta) on: Jumala on Sinulle, Leontios, voitto ja kunnia. 
Munkki Johanneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, | sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta || ja hukutit 
faraon sotavaunut ja voiman." 
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Troparit

Kristuksen palvelija Leontios, Sinun hyveillesi eivät riitä ylistyspuheet, sillä Kristus on Sinun 
ylistyksesi ja katoamaton autuutesi. 

Tavoitellen yliluonnollista Sinä, autuas, kaunistit tahrattoman sielusi neitseellisellä ruumiilla ja tulit 
niin valmiiksi nousemaan. 

Autuas Leontios, Sinä sait voimaa eksytystä vastaan kunnioittaessasi marttyyreja ja ylistäessäsi 
pyhästi alati kaipaamaasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kuinka ylistäisimme autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä, taivasta ja koko luomakuntaa 
korkeampaa? Sillä Sinä synnytit Poikanasi meidän Luojamme ja Jumalamme. 

3. veisu. Irmossi

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Saatuasi vakaan elämänlaadun ja mielen sekä Jumalalta armon Sinä osoittauduit totuuden 
taistelijaksi ja erinomaiseksi marttyyriksi. 

Leontios, Sinä huusit sotilastovereillesi: Antakaa sielunne elävälle Jumalalle ja astukaa 
iankaikkisesti pysyvän Kuninkaan palvelukseen. 

Sinun hunajaiselta ja Jumalaa rakastavalta kieleltäsi virtasi jumalisuuden sanoja ja jumalanpilkan 
syytteitä jumalattomuuden palvelijoille. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, aviota tuntematon Äiti, joka otit kohtuusi Jumalan, Sanan, ja synnytit Hänet lihaksi tulleena 
Jumalana ja ihmisenä. 

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Katismatropari, 4.säv. 

Tarttuen ristiin ikään kuin kilpeen | Sinä astuit urheasti taistoon näkymättömiä vihollisia vastaan. | 
Niin Sinä hävitit niiden voiman ja sait palkinnoksi ihmeitten armon, | ja nyt Sinä, marttyyri 
Leontios, || rukoilet meille pelastusta. 
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Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Oi puhdas Valtiatar, asetu meitä vastaan taistelevia vihollisia vastaan, | sillä hirveästi he ovat 
käyneet perintösi kimppuun. | Tuhoa esirukouksillasi raakalaisten röyhkeys, | saakoot sotaa 
rakastavat kansat tuntea Sinun väkevyytesi. || Hävitä ne kaikki viittauksellasi.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Oi nuhteeton Neitsyt, Kristus Jumalan Äiti, | miekka lävisti pyhän sielusi, | kun näit Poikasi ja 
Jumalasi vapaaehtoisesti ristiinnaulittuna. | Oi siunattu, älä lakkaa rukoilemasta, || että Hän antaisi 
meille rikkomusten anteeksiannon lahjan. 

4. veisu. Irmossi

"Kristus, Sinun voimasi on peittänyt taivaat | ja maa on täynnä Sinun kunniaasi. | Sen tähden me 
lakkaamatta huudamme: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Voittoisa marttyyri Leontios, taikauskoisen vihan valtaama kidutti armottomasti Sinut, Kristuksen 
jumalallisen rakkauden täyttämää. 

Autuas Leontios, luottamus vahvisti Sinua käydessäsi vaaraan totuuden tähden, ja niin Sinä uskalsit 
ottaa vastaan kaiken silpomisen ja polttamisen. 

Voittoisa marttyyri Leontios, rohkeasti Sinä sanoit uhkaajaasi autuaaksi ylistettäväksi totuuteen 
pyydystäjänä ja kutsujana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Iloitse, avioon käymätön Jumalansynnyttäjä, joka olet kerubijoukkoja korkeampi ja kannoit sylissäsi 
lihaksi tullutta Jumalaa. 

5. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet verelläsi lunastanut | meidät valituksi kansaksesi. | Anna meille Sinun rauhasi || ja 
säilytä laumasi yksimielisyydessä." 

Troparit 

Uhrieläimen tavoin auliina teurastukseen Sinä, kunniakas Leontios, seisoit vapaaehtoisesti 
hirmuvaltiaan istuimen edessä Kristuksen tähden. 

Eksytykseen syypää yritti masentaa Sinun sielusi vahvuuden ja pilkkasi ristiinnaulittua Herraa 
pahantekijäksi. 

Sinä, marttyyri, vastasit: Hävitkööt jumalat, jotka selvästikään eivät ole rakentaneet maata ja 
taivasta, sillä ristiin naulittu on kaikkien Luoja. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinun kohdussasi, oi puhdas Neitsytäiti, sikisi yliluonnollisesti Jumala. Anna rauha meille, jotka 
veisuin ylistämme Sinua Jumalansynnyttäjäksi. 

6. veisu. Irmossi

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!"

Troparit 

Sinä, Leontios, osoittauduit uskolla luoksesi kiiruhtaville sävyisäksi ja Sinun puheesi jumalallisen 
suolan maustamaksi, mutta Kristuksen vihollisille Sinä olit röyhkeä. 

Uskollinen palvelijasi Leontios antoi iloiten todistuksen valtakunnastasi, mutta Sinun vihollisesi, oi 
Kristus, eivät kestäneet totuutta. 

Rikolliset syttyivät petojen tavoin raivoon ja kiiruhtivat käymään käsiksi marttyyriin ikään kuin 
karitsaan murskatakseen säälimättä voittamattoman. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Me pyydämme, oi kivutta synnyttänyt Jumalansynnyttäjä: Rukoile palvelijaisi puolesta Sinusta 
lihaksi tullutta, sillä yksin Sinut tunnemme suojelijanamme. 

Irmossi 

"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, | rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: | Pelasta minut kadotuksesta, || oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Kontakki, 3.säv. 

Sinä nuhtelit hirmuvaltiaitten kavalia juonia | ja saatoit häpeään pakanoitten jumalattoman 
eksytyksen, | enkelijoukkoja Sinä, viisas Leontios, ilahdutit | ja annat nyt uskovaisille tautien 
parannusta. || Sen tähden me kunnioitamme rakkaudella Sinun muistoasi. 

Synaksario 

Saman kuun 18. päivä muistelemme pyhää marttyyri Leontiosta ja hänen seuralaisiaan Hypatiosta 
ja Theodoulosta.

Säkeitä 

Leontioksen ruumis oli kuin alasin, rautaalasin, jota kirutusmoukarit iskivät. 

Kahdeksantenatoista haavoittunut Leontios jätti henkensä. 
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Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Aitheriosta. 

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

7. veisu. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Vahvamielisenä kuin vankeudessa olevat nuorukaiset Leontios polki maahan kiusausten tulen ja 
eksytyksen veisaten Sinulle, Herra: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala.Helposti Sinä kestit 
kukistumattomana marttyyrina kidutukset Kristuksen tähden unohtaen lihasi ja veisaten Luojallesi: 
Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Kristuksen viisaudessa ja rakkaudessa Sinä, Leontios, hillitsit voimalla luontosi pitäen ajallista 
elämää parempana elävöittävää kuolemaa ja veisaten: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Kolminaisuustropari 

Julistaen Sanaa ja Henkeä, Isän kanssa yhtä kolmipersoonaista luontoa ja Jumalaa taipumaton ja 
voittamaton marttyyri huusi: Suuresti ylistetty ja kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme arvonsa mukaisesti Jumalansynnyttäjänä veisuin ylistettyä Valtiatarta, sillä 
synnytystuskitta ja yliluonnollisesti hän kantoi kohdussaan muuttumattoman Jumalan, joka 
laupeudessaan tuli ihmisten keskuuteen. 

8. veisu. Irmossi

"Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti Kristusta Jumalaa, | joka ristille lihassa 
naulittuna || näytti meille pelastuksen aseen!" 

Troparit 

Marttyyri kesti lihan haavat ja sitoi ruumiittoman vihollisen veisaten: Korkeasti kunnioittakaa 
Kristusta, meidän Jumalaamme, iankaikkisesti. 

Rakkaudella Sinä, marttyyri, ylensit mielesi Herran puoleen ohdakkeitten keskeltä ja huusit: 
Korkeasti kunnioittakaa meidän Jumalaamme iankaikkisesti. 

Kristus on Sinulle, marttyyri, voitto ja Häntä Sinä ylistit lihan kidutuksissa ja huusit: Korkeasti 
kunnioittakaa kaikki Kristusta, meidän Jumalaamme, iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa puhtaasta Neitseestä syntynyttä Sanaa, joka lahjoitti elämän 
ihmissuvulle, Kristusta, meidän Jumalaamme, iankaikkisesti. 
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Irmossi 

"Nuorukaiset, korkeasti kunnioittakaa iankaikkisesti Kristusta Jumalaa, | joka ristille lihassa 
naulittuna || näytti meille pelastuksen aseen!" 

9. veisu. Irmossi

"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: | Jumala tuli Sinun kupeistasi. | Hän ilmestyi maan 
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. || Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä." 

Troparit

Sinä, Leontios, osoittauduit Kolminaisuuden nuhteettomaksi palvelijaksi, ja Hänen edessänsä 
taipuu jokainen niin taivaallinen kuin maan päällinen ja maan alainenkin polvi. Häntä me suuresti 
ylistämme Vapahtajana. 

Kiiruhtaen aineettomasti näkemään paljain kasvoin Herran kunniaa Sinä riisuit hallitukset ja vallat 
ja saarnasit yhdestä kolmipersoonaisesta Jumalasta. 

Vapahtaja ilahtui tunnustuksestasi ja tunnusti ansiosi mukaisesti Sinut Isän edessä. Oi voittaja, 
lepytä Hänet kaikille, jotka uskolla ylistävät Sinun muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnyttäessäsi kaikkien Vapahtajan Sinä, pyhä Neitsyt, osoittauduit enkeleitä korkeammaksi. Sääli 
ja pelasta syntinen kansasi, joka kiiruhtaa Sinun siipiesi suojaan. 

Irmossi 

"Sinun synnytyksesi oli puhdas turmeluksesta: | Jumala tuli Sinun kupeistasi. | Hän ilmestyi maan 
päälle lihassa ja eli yhdessä ihmisten kanssa. || Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä." 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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