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18 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ ηνῦ ἐλ Φνηλίθῃ, Δξ. Φαξ. Μπνύζηα  
 

 Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                           Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τὸλ θαζειόληα ηὴλ ἀπάηελ εἰδώισλ, θαὶ ὁινθάξπσκα 

γελόκελνλ ζεῖνλ, ὑπὲξ Φξηζηνῦ ηῆο πίζηεσο ηηκῶληεο ιακπξῶο, 

θξάδνκελ· Λεόληηε, ζηξαηειάηα γελλαῖε, ιίζνλ ηῷ ηξαρήιῳ ζνπ, ὁ 

δεηλῶο ὑπνκείλαο, ηῆο εὐζεβείαο ἄγαικα ιακπξόλ, ἀλάδεημόλ κε, θαὶ 

ιίζνλ ἀηίκεηνλ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Λεόνηιε, ὁμολογεῖν Χπιζηὸν 

ἀξίωζόν με. Χ.  

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Λεόληηε θιένο Αἰγηλεηῶλ, θαὶ ζεῖε ζηξαηάξρα, ηῆο ηνῦ 

Κηίζαληνο ζηξαηηᾶο, Αὐηὸλ θαζηθέηεπε δηδόλαη, ηνῖο ζὲ ηηκῶζη θαη’ 

ἄκθσ ὑγείαλ. 

 

Δὐΐιαηνλ Κύξηνλ θαὶ Θεόλ, δπζώπεη ἀπαύζησο, ὑπὲξ πάλησλ 

ηῶλ εὐιαβῶο, Λεόληηε Μάξηπο εὐθεκνύλησλ, ηὰ ἐλ ζηαδίῳ ζεπηά 

ζνπ παιαίζκαηα. 

 

Ὁπιῖηα Κπξίνπ παλεπζζελέο, Λεόληηε Μάξηπο, ηὰο ἀιόγνπο 

κνπ ηῆο ζαξθόο, ὁξκὰο θαζππόηαμνλ ηαρέσο, ἀδηαιείπηνηο λνΐ ζαῖο 

δεήζεζη. 
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Θενηνθίνλ. 

Νεθξώζαζα Ἄρξαληε ηὰο ὁξκάο, παζῶλ ἀθαζέθησλ, ηῆο 

ςπρῆο κνπ ηῆο ῥππαξᾶο, ηῇ Σῇ δσηηθῇ ἐπηζηαζίᾳ, ηῷ Σῷ Υἱῷ θαὶ 

Θεῷ κε νἰθείσζνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἱιαζκὸλ ἡκῖλ αἴηεη, θαὶ ηῶλ πνιιῶλ ἄθεζηλ, ἐγθιεκάησλ 

παξὰ Κπξίνπ, ζεῖε Λεόληηε, ὁ Ἀζινθόξσλ ιακπξῶλ, ἀγιατδόκελνο 

δόμῃ, θαὶ ζὺλ ηνύηνηο ἅπαζηλ, ἀγαιιηώκελνο. 

 

λαζιήζαο λνκίκσο, ὡο ηνῦ Φξηζηνῦ ἄξηζηνο, ζηξαηειάηεο 

ιύηξσζαη ηάρνο, κάθαξ Λεόληηε, ἐμ ἀῤῥσζηίαο δεηλῆο, θαὶ ραιεπῆο 

ἀλνκίαο, ηνὺο πηζηῶο πξνζηξέρνληαο, ζθέπῃ ηῇ ζείᾳ ζνπ. 

 

Ὁινηξόπσο ὑπήρζελ, θεῦ Ἀζιεηὰ πάγθαιε, ηνῦ ἐρζξνῦ ἀπάηῃ 

ζόο ηάιαο, πξόζθπγμ ηῆο ράξηηνο· ἀιιὰ ζαῤῥῶλ ζνη βνῶ, ηῆο 

θαθνπξγίαο κε ῥῦζαη, ηῆο αὐηνῦ Λεόληηε, ζαῖο παξαθιήζεζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μὴ ιηπὼλ ηὰ ἐλ πόιῳ, ὁ Λπηξσηὴο Γέζπνηλα, ὅινο ἐλ ηῇ ζείᾳ 

Σνπ κήηξᾳ, Μῆηεξ ἐζθήλσζε, δη’ εὐζπιαγρλίαλ πνιιήλ, θαὶ 

Παξαδείζνπ ἀλνίμαο, πύιαο ηὸ ἀλζξώπηλνλ, γέλνο ἐζέσζε. 

 

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Λεόληηε Ἀζινθόξε, ἐθ 

παγίδσλ ηνῦ πνλεξνῦ θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο πξόζθπγαο 

πάληαο ηῆο ράξηηόο ζνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβεύεηλ Φξηζηῷ κὴ παύζῃ ἐιεήκνλη, δηδόλαη ἡκῖλ, 

πηαηζκάησλ ἀπνιύηξσζηλ, θαὶ θαη’ ἄκθσ δύλακηλ, ἀληηζηῆλαη 

πιάλῃ ηνῦ ὄθεσο, ηνῖο ζὲ ηηκῶζη πίζηεη ἀθιηλεῖ, Λεόληηε Μάξηπο 

ἀθαηάβιεηε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὅπιῳ πίζηεσο ἔπαξζηλ, ηῶλ ἀζέσλ πηήμαο ζηεῤῥὲ Λεόληηε, ηὰ 

ππξίκνξθα ἀθάληζνλ, βέιε θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο. 
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Λέσλ ὡο ὡξπόκελνο, ἐθρπζεὶο Λεόληηε εἰο ηὰ ζθάκκαηα, θαὶ 

ἐρζξὸλ ζπαξάμαο ἄζενλ, γέγνλαο πηζηῶλ πξνζηάηεο ἔλζενο. 

 

Οὐ πηννῦκαη ηὰ ζήξαηξα, βνεζόλ ζε ἔρσλ ηνῦ παλαιάζηνξνο, 

Ἀζιεηὰ Φξηζηνῦ Λεόληηε, ὁ πνζὶ παηήζαο θξάηνο ἄζενλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεγελῶλ παξακύζηνλ, θαὶ ζεξκὴ πξνζηάηηο ἐλ βίνπ θιύδσζη, 

κὴ παξίδῃο κε ηὸλ δείιαηνλ, ηὸλ ἀπνδεηνῦληα ηὴλ Σὴλ εὔλνηαλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔρσλ πξὸο Θεόλ, παῤῥεζίαλ θαζηθέηεπε, δπζπξαγίαο πάζεο 

ῥύεζζαη ἡκᾶο, ηνὺο ηηκῶληάο ζε Λεόληηε ἀήηηεηε. 

 

Νόζσλ θαὶ παζῶλ, ἀλσηέξνπο δηαθύιαηηε, ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο Λεόληηε ἀεί, ηῇ ζῇ ράξηηη Μαξηύξσλ ἀγαιιίακα. 

 

Νύθηα δνθεξάλ, ηῆο ἀλόκνπ πνιηηείαο κνπ, ἀπνδίσμνλ 

Λεόληηε βνιαῖο, πξεζβεηῶλ ζνπ πξὸο Θεὸλ ηὸλ θσηνπάξνρνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φάξηλ Μαξηάκ, νὐξαλόζελ πέκςνλ ἅπαζη, ηὴλ Σὴλ ζείαλ θαὶ 

ὁδήγεζνλ ἡκᾶο, κεηαλνίαο πξὸο ηὴλ ηξίβνλ ηὴλ ζσηήξηνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ῥαλίδαο κνπ, ηῶλ δαθξύσλ ζπόγγηζνλ, ζῶλ ἐληεύμεσλ 

Λεόληηε κάθηξῳ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ θαὶ Σσηῆξα ηνῦ θόζκνπ, ηὸλ ἐλ 

ζηαδίῳ ηξαλῶο δπλακώζαληα, ζὲ θαζειεῖλ Ἀδξηαλνῦ, ηνῦ ηπξάλλνπ 

παξάλνκνλ θξύαγκα. 

 

Ἰιύνο κε, ἁκαξηίαο θάζαξνλ, ῥππηηθῇ ζνπ πξὸο ηὸλ Κηίζηελ 

πξεζβείᾳ, ὁ ἐπηρξώζαο αἱκάησλ ζνπ ῥείζξνηο, ηὸλ ηῆο ςπρῆο ζνπ 

ρηηῶλα Λεόληηε, θαὶ ιακπξνρίησλ εἰζειζώλ, εἰο ηῆο δόμεο ηὰ 

πάκθσηα δώκαηα. 

 

Σπλάζινπο ζνπ, θξαηαηνὺο Θεόδνπινλ, ζηξαηηώηελ θαὶ 

πάηηνλ δείμαο, ηξηβνῦλνλ κάθαξ Λεόληηε ζζέλεη, ηνῦ Παξαθιήηνπ 

θἀκὲ δεῖμνλ δένκαη, ηῶλ νὐξαλίσλ ζηξαηηῶλ, ἐλ δὲκ κεηὰ πόηκνλ 

ζπλέζηηνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Τὸλ λέκνληα, θαη’ ἀμίαλ Γέζπνηλα, ηῆο ἀθζίηνπ εὐθξνζύλεο 

ηὰ γέξα, ηνῖο ἐλ ζηαδίῳ λνκίκσο ἀζινῦζη, βηνηηθῶλ παιαηζκάησλ 

θπήζαζα, ἱθέηεπε ἀπνλεκεῖλ, θαὶ ηνῖο δνύινηο ηνῖο Σνῖο ζηέθνο 

ἄθζαξηνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Λεόληηε Ἀζινθόξε, ἐθ 

παγίδσλ ηνῦ πνλεξνῦ θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο πξόζθπγαο 

πάληαο ηῆο ράξηηόο ζνπ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τὰο ἀγιαΐαο ζηεῤῥῶο ἀπσζάκελνο, ηῆο ἐπηγείνπ ζνπ δόμεο 

Λεόληηε, ζηξαηάξρα Φξηζηῷ ἠθνινύζεζαο, θαὶ Μάξηπο γελόκελνο 

ἄξηζηνο, πξνζηάηεο πηζηῶλ ὤθζεο ἔλζεξκνο.  

 

Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοῖνιξ ἀνθήζει καὶ ὡζεὶ κέδπορ ἡ ἐν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι. 

Ση. Πεθςηεςμένορ ἐν οἴκῳ Κςπίος, ἐν αὐλαῖρ οἴκος Θεοῦ ἡμῶν 

ἐξανθήζει. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 16-22). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο. Ἰδνὺ ἐγὼ ἀπνζηέιισ ὑκᾶο ὡο πξόβαηα ἐλ 

κέζῳ ιύθσλ· γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο θαὶ ἀθέξαηνη ὡο αἱ 

πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηῶλ ἀλζξώπσλ· παξαδώζνπζη γὰξ 

ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα θαὶ ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αὐηῶλ καζηηγώζνπζηλ 

ὑκᾶο θαὶ ἐπὶ ἡγεκόλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε ἔλεθελ ἐκνῦ, εἰο 

καξηύξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ παξαδώζσζηλ ὑκᾶο, κὴ 

κεξηκλήζεηε πῶο ἢ ηί ιαιήζεηε· δνζήζεηαη γὰξ ὑκῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ 

ὥξᾳ ηί ιαιήζεηε. Οὐ γὰξ ἡκεῖο ἐζηε νἱ ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα 

ηνῦ Παηξὸο ὑκῶλ ηὸ ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. Παξαδώζεη δὲ ἀδειθὸο 

ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ θαὶ παηὴξ ηέθλνλ θαὶ ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα 

ἐπὶ γνλεῖο θαὶ ζαλαηώζνπζηλ αὐηνύο· θαί ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ 

πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· ὁ δὲ ὑπνκείλαο εἰο ηέινο, νὗηνο 

ζσζήζεηαη. 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 
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Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεόρ... 

Ἄζιεζηλ ὑπέκεηλαο, ὑπὲξ Κπξίνπ ἀξίζηελ, θαὶ ηνὺο ιίζνπο 

ζέβνληαο, ᾔζρπλαο ἐλζηάζεη ζνπ, γελλαηόηαηα, Μάξηπο Λεόληηε· 

ὅζελ ράξηλ εὗξεο, δπζσπεῖλ ηὸλ παλεπΐιαηνλ, Θεὸλ ηῆο θηίζεσο, 

πάζεο Πνηεηὴλ ηὸλ ζνθώηαηνλ, ιπηξνῦζζαη ἄρζνπο ζιίςεσλ, θαὶ 

δεηλῆο καλίαο ηνῦ δαίκνλνο, ηνὺο ἐπηδεηνῦληαο, πξνζύκσο ηὴλ 

ζεπηήλ ζνπ ἀξσγήλ, θαὶ ζείαλ πέκπνληαο αἴλεζηλ, ζὲ ηῷ 

ζηεθαλώζαληη. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὁιηθῶο ἀηελίζαη, ηνῦ Φξηζηνῦ θαὶ Σσηῆξνο ηὸ ζεῖνλ 

πξόζσπνλ, ἀμίσζνλ ηνὺο ὕκλνηο, Λεόληηε ηηκῶληαο, ζὲ ὡο Μάξηπξα 

ἔλζενλ, ηὸλ λῦλ γπκλνῖο ὀθζαικνῖο, ζεώκελνλ ηὸλ Κηίζηελ. 

 

Νηθεθόξσο ηειέζαο, ηὸλ ἀγῶλα ἐδέζεο παζζάινηο Ἅγηε, 

Λεόληηε ἐμέζζεο, δεηλῶο θαὶ ἐηαλύζζεο, ἐπὶ γῆο· ὅζελ κλήκελ ζνπ, 

ἀλεπθεκνῦληεο ιηηάο, ηὰο ζὰο ἐπηδεηνῦκελ. 

 

Ἀμηάγαζηε Μάξηπο, ηῶλ ἀγξίσλ παζῶλ κνπ ηὸ πῦξ 

θαηάζβεζνλ, θαὶ δξόζηζνλ ιηηαῖο ζνπ, Λεόληηε ηὸ θαῦκα, ηῆο ςπρῆο 

κνπ θξαπγάδσ ζνη, ὡο ἂλ ὑκλῶ ζε ἀεί, ηὸλ ηνῦ Φξηζηνῦ ὁπιίηελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ξελσζέληα ηῶλ θόιπσλ, ηῶλ παηξώσλ Παξζέλε ἀρξεῖνλ 

δνῦιόλ Σνπ, ηὸλ ἐλ ηῇ ἁκαξηίᾳ, ηὸλ βίνλ δαπαλῶληα, ἐπηζηξέςαη 

βνήζεζνλ, ἰζρύτ Σῇ παλαιθεῖ, εἰο ηνῦ παηξόο κνπ νἶθνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἰδίαηο θόξαηο, ηὸλ Βαζηιέα ηῆο δόμεο, ὁ ζεώκελνο λῦλ ἐλ ηῷ 

πόιῳ, πξέζβεπε Κπξίῳ, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ ὑκλνύλησλ. 

 

Ὁ θαηαπγάζαο, ηὴλ νἰθνπκέλελ ἀθηῖζη, ηῶλ ζῶλ ἄζισλ 

Λεόληηε ζθόηνο, ζθέδαζνλ παζῶλ κνπ, ηῶλ ρακαηδήισλ Μάξηπο. 

 

Σηαπξὸλ ἐπ’ ὤκσλ, ηνὺο ζὲ ἀεὶ ἀλπκλνῦληαο, ἀγνγγύζησο 

Λεόληηε θέξεηλ, ὥζπεξ ζηξαηηώηελ, ἀμίσζνλ Κπξίνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Οἱ ηῶλ κεξόπσλ, ρνξνί Σε Μῆηεξ Ἁγία, καθαξίδνκελ εἰο ηνὺο 

αἰῶλαο, θαὶ ηῇ ράξηηί Σνπ, πξνζηξέρνκελ ηῇ ζείᾳ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Νηθῆζαη ηὸλ βειίαξ, θαηαμίσζόλ κε, ὁ ηξνπσζάκελνο Μάξηπο 

Λεόληηε, ηνὺο βδειπξὰ πξνζθπλνῦληαο ζεῶλ ἀγάικαηα. 

 

Μεζέμεη δσεθόξῳ, ὢλ ηεζεσκέλνο, ὡο Ἀζιεηὴλ ζηεθαλίηελ 

Λεόληηε, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο πνιίηαο δὲκ ἀλάδεημνλ. 

 

ιαύλεηο ἐκππξέηνπο, λόζνπο ζῇ δπλάκεη, θαὶ ἰαηξεύεηο δεηλὰ 

ἀζζελήκαηα, ζεκεηνθόξε Κπξίνπ ἀκλὲ Λεόληηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαξᾶο ἀζηαζηάζηνπ, ηῶλ πηζηῶλ ηακεῖνλ, θαὶ ηῆο κεξόπσλ 

ζεώζεσο πξόμελε, Θενθπῆηνξ εἰξήλεο ἀθάηνπ πιῆζόλ κε. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Φαίξνηο ζηξαηειάηα ηνῦ Ἰεζνῦ, ὁ θαηαληθήζαο, ἀγαικάησλ 

ηνὺο κηαξνύο, ιάηξεηο θαὶ θξαηύλαο, ηῶλ εὐζεβῶλ ρνξείαο, Λεόληηε 

Μαξηύξσλ, πάληηκνλ θόζκεκα. 

 

Φαίξνηο εὐζεβείαο ἡδπηεξπέο, θξίλνλ θαὶ Αἰγίλεο, 

ἐγθαιιώπηζκα εὐθιεέο· ραίξνηο Ἀζινθόξσλ, ἀγιάτζκα ηὸ κέγα, 

Λεόληηε ἀλδξείαο, ζέκεζινλ ἄζεηζηνλ. 

 

Φαίξνηο ὁ Κπξίῳ πξνζελεγθώλ, Ἀζιεηῶλ δπάδα, ηὸλ 

Θεόδνπινλ ηὸλ θιεηλόλ, θαὶ ηξηβνῦλνλ ζεῖνλ, πάηηνλ θσζθόξε, 

Λεόληηε ζηξαηάξρα, πίζηεσο ἄιθηκε. 

 

Ξίθνπο θαζππέκεηλαο ηὴλ ἀθκήλ, ηνῦ ππξὸο ηὸ θαῦκα, ηὴλ 

ἀλάξηεζηλ ηὴλ δεηλήλ, ἐπὶ μύινπ Μάξηπο, ηὴλ μέζηλ ηνῦ ζαξθίνπ, 

θαὶ ιίζνπ δηὰ πίζηηλ, βάξνο Λεόληηε. 

 

Ἀζιεηὰ Κπξίνπ ζαπκαηνπξγέ, λόζνπο ἐκππξέηνπο, ἐθδηώθεηο 

ἐθ ηῶλ πηζηῶο, ἐπηθαινπκέλσλ, ηὸ ζεῖνλ ὄλνκά ζνπ, Λεόληηε 

γελλαῖε, πίζηεσο πξόβνιε. 
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Γέρνπ ηὰο αἰηήζεηο ὡο ζπκπαζήο, ηῶλ ζνὶ πξνζηξερόληλσ, ἐθ 

θηλδύλνηο θαὶ ζπκθνξαῖο, Ἀζινθόξσλ θιένο, Λεόληηε ηξηζκάθαξ, ὁ 

ἐμαζηξάςαο ἄζισλ, ζείσλ ππξζεύκαζη. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ἔρσλ, παῤῥεζίαλ πξὸο Θεόλ, ὡο Αὐηνῦ ὁπιίηεο γελλαῖνο, ὁ 

ἐλ ζηαδίῳ ἐρζξόλ, θαῦινλ ηξνπσζάκελνο, θαὶ ηὸ παλάγηνλ, 

ἀπνρύζαο Λεόληηε, θαὶ ζεῖόλ ζνπ αἷκα, πξέζβεπε δεόκεζα, δηδόλαη 

ἅπαζη, δύλακηλ ἐλ κάραηο ηνῦ βίνπ, θαὶ ἰζρὺλ παηῆζαη ηὸλ πιάλνλ, 

ηνῖο ἀλεπθεκνῦζί ζνπ ηὰ ζθάκκαηα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 
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