
[33] 

 

3 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ ΠΕΣΡΟΤ 

ηνῦ ἐλ Ἀηξώᾳ, γ. Ἰζηδώξαο 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο… 

 

 θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ.  

 

                Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 
Τὸλ ἀγιαόθσηνλ Ἀηξώαο πνηκέλα, ἐλ ηαπεηλώζεη θαὶ ἀλδξείᾳ 

ἐλζέῳ, πξναζπηζζέληα πίζηηλ ηὴλ ξζόδνμνλ, δεῦηε εθεκήζσκελ, 

ἐθβνῶληεο εθξόλσο· ῥῦζαη ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, ἐθ παληνίσλ θηλδύλσλ, 

ηαῖο πξὸο Θεὸλ ιηηαῖο ζνπ ζαπκαζηέ, Πέηξε παξέρσλ, πηαηζκάησλ 

ζπγρώξεζηλ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε,… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο…. 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Πέηρε, θώηιζον ηὸ ἐμὸν 

ζκόηος. Ἰζιδώρας Μ. 

 

 

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

Πηὼλ ηὸλ ρεηκάῤῥνπλ ηῶλ δσξεῶλ, ὦ Πέηξε ἀξδεύεηο, ηὰο 

θαξδίαο ηῶλ ειαβῶο, ἐλ πίζηεη ηὴλ ράξηλ αἰηνπκέλσλ, ηῶλ 

πξεζβεηῶλ ζνπ θαὶ ζείσλ ἐληεύμεσλ. 

 

 

θρέεηο ηὰ ῥεῖζξα ηῶλ ἱιαζκῶλ, ἐλζένπ ἀγάπεο, ὡο ζεόθσηνο 

θνηλσλόο, ὦ Πέηξε ηὴλ ιύκελ δηαιύσλ, ηῆο δνθεξᾶο θαὶ ἀθώηνπ 

νἰήζεσο. 

 

 

Τπξάλλνπ ζπληξίβσλ ηὰο κεραλάο, πηζηνὺο ἐληζρύεηο, 

θαηαῤῥίπηεηλ ηὰ ὀρπξά, ηῆο πιάλεο αἱξέζεσλ δνθώδσλ, ἐπηζηεξίδσλ 

ηῆο πίζηεσο δόγκαηα. 
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Θενηνθίνλ. 

Ῥπζζείεκελ Δέζπνηλα ἀγαζή, παζῶλ δπζσδίαο, ἱθεζίαηο Σνπ 

κεηξηθαῖο, θαὶ γὰξ ηῆο Τξηάδνο εσδίαλ, πεξθπεῖ Σνπ θπήζεη 

ἐμέρεαο. 

 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Εθεγγεῖ ἐλ δπλάκεη, δηαπεξῶλ Ὅζηε, ῥεῖζξα πνηακνῦ 

πιεκκπξνῦληνο, δόο κνη δηέξρεζζαη, ηὴλ ἀδηάβαηνλ, ηῶλ πεηξαζκῶλ 

ηξηθπκίαλ, Πέηξε ζενθύιαθηε, κύζηα ηνῦ Πλεύκαηνο. 

 

Φσηνθόξῳ ἰζρύτ, πξναζπηζηὴο ἄξηζηνο, ὤθζεο ηῶλ ἁγίσλ 

Εἰθόλσλ, Πέηξε ζαπκάζηε· ὅζελ εἰθόλα ἐκήλ, ἐλ ηαπεηλώζεη 

θνζκήζαο, πνίεζνλ ἐθηύπσκα, ηνῦ Παλνηθηίξκνλνο. 

 

Ὡξαΐζαο ζηνιήλ ζνπ, ἐλ ηαῖο βαθαῖο αἵκαηνο, ὤθζεο ηῶλ 

παηξώσλ δνγκάησλ, πξόκαρνο ἔληηκνο, πάληαο ἡκᾶο δπλακῶλ, 

ὁκνινγεῖλ ἀηξνκήησο, πίζηηλ ηὴλ ξζόδνμνλ, Πέηξε ἀήηηεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τεηξσκέλε ἀγάπεο, ηνῦ Πνηεηνῦ δέδεημαη, θαὶ ηῆο ζηαπξηθῆο 

παλδαηζίαο, κέηνρνο γέγνλαο· δηὸ ἡκῶλ ηὰο ςπράο, Μνλνγελνῦο ἐλ 

ηῷ βέιεη, ηξῶζνλ Θενλύκθεπηε, ηῇ ἀληηιήςεη Σνπ. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ παγίδσλ ηῆο πιάλεο ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, 

ἀληηιήςεη ζνπ ζζελαξᾷ, ὦ Πέηξε δσξνύκελνο, ηὴλ ράξηλ ἐλζένπ 

ὁκνινγίαο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἀθζόλσο ἡκῖλ ἐθβιύδσλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, ἐιένπο 

θξνπλνὺο θαὶ ῥεῖζξα ηῶλ ἰάζεσλ, ὡο ζεπηὸο πέξκαρνο, ηῆο Εἰθόλνο 

ηνῦ Λόγνπ θαιιίληθε, ιύκπνπ ὤθζεο θέδξνο ζαπκαζηόο, ὦ Πέηξε, 

ηνῦ θόζκνπ ἡ παξάθιεζηο. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἰαηῆξα ζε εὕξνηκελ, Πέηξε λνζεκάησλ θαὶ ἀληηιήπηνξα, 

πξνκεζείᾳ ζνπ δηώθνληα, δόθνλ ςπρνθζόξνπ ἀπνγλώζεσο. 

 

Σειαζθόξνηο δεήζεζη, λέκεηο ηνῖο δεζκώηαηο ηὴλ 

ἀπνιύηξσζηλ· δηὸ ηάρεη κε δηάζσζνλ, ἐθ δεζκῶλ βεβήινπ ἀθξαζίαο 

κνπ. 

 

δεγῶλ κε εἰο ἄρξαληνλ, ηῆο ζενγλσζίαο θπςέιελ εὔθξαλνλ, 

Πάηεξ Πέηξε ἐλ ηῷ κέιηηη, ὄλησο παλεδίζηεο θαηαλύμεσο. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναπηηῶληαο Παλάκσκε, ἐλ ηῷ θαρεζπέξῳ ηνῦ βίνπ θιύδσλη, 

πξὸο ιηκέλα πάληαο ὅξκηζνλ, ηῆο εἰξελνδώξνπ εινγίαο Σνπ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Τείρηζνλ ἡκᾶο, πξεζβεηῶλ ζνπ ὀρπξώκαζη, ζεῖε Πέηξε ἐθ 

ππξῶλ δαηκνληθῶλ, δηαζώδσλ ηὴλ ζὴλ πνίκλελ ἀπαξάηξσηνλ. 

 

Ὄιεζνλ ζνθέ, κεραλὰο ηνῦ πνιεκήηνξνο, δᾳδνπρῶλ 

ἰρλειαηεῖλ κε ηὴλ δσήλ, θαὶ θαιύπησλ κε ηῇ ζθέπῃ ηῶλ πηεξύγσλ 

ζνπ. 

 

Ἔκπιεζνλ ἡκᾶο, Παξαθιήηνπ ηνῖο θσηίζκαζηλ, ἵλα ζάξθσζηλ 

κλῶκελ ηνῦ Φξηζηνῦ, θαὶ Παηξώαλ εδνθίαλ ηὴλ ἀλείθαζηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μλήζζεηη ἡκῶλ, ἐλ ηῇ ὥξᾳ ηῆο ἐηάζεσο· θαὶ γὰξ ζώδεηο 

Θενηόθε ηνὺο βξνηνύο, ἐλ πξνλνίᾳ θηιαλζξώπῳ θαὶ νἰθηίξκνλη. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

ιβίαηο ζνπ, παηξηθαῖο δεήζεζηλ, εαγῶο ἐιεπζεξῶλ 

αἰρκαιώηνπο, θἀκὲ δεζκνῖο ἰηακῆο ἀλνκίαο, θαηαηξπρόκελνλ Πέηξε 

ἀλάξπζαη· θαὶ γὰξ κεζέμεη ηνῦ Φξηζηνῦ, εεξγέηεο βξνηῶλ 

ἀλαδέδεημαη. 

 

Νελίθεθαο, ηνῦ ἐρζξνῦ ηὰο θάιαγγαο, θαὶ δεηλῶλ 

αἱξεηηδόλησλ ηὰ ζηίθε, ζενθεγγῶο ηὰο ςπρὰο ἐληζρύσλ, ὁκνινγεῖλ 
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ηὴλ Τξηάδα ἀζύγρπηνλ, θαὶ δύν θύζεηο ηνῦ Φξηζηνῦ, ζαξθσζέληνο 

δη’ ἄθαηνλ ἔιενο. 

 

Σπξόκελνο, εἰο ηὴλ γῆλ ζεόθσηε, νθ ἠξλήζσ ηὴλ Εἰθόλα ηνῦ 

Κηίζηνπ· δηὸ πηζηνύο, εἰο ἀξλήζεσο ρξόλνπο, ηῆο ἀιεζείαο ηῇ Πέηξᾳ 

ζηεξέσζνλ, ἕσο ζαλάηνπ πξνζθπλεῖλ, ηὸλ Σσηῆξα ἀρξάληῳ 

θξνλήκαηη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κνζκήζαζα, θθιεζίαλ πάληηκνλ, ἀξεηῶλ Σνπ θαιινλαῖο 

Θενηόθε, ἐλ ηῷ ζαξδίῳ ἁγλείαο θαηδξύλεηο, θαὶ ρξπζνιίζῳ ζεπηῆο 

ηαπεηλώζεσο, πηζηῶλ αγάδνπζα ηὸλ λνῦλ, ηνῦ Υἱνῦ Σνπ 

θσζθόξνηο ἐιιάκςεζη. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ παγίδσλ ηῆο πιάλεο ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, 

ἀληηιήςεη ζνπ ζζελαξᾷ, ὦ Πέηξε δσξνύκελνο, ηὴλ ράξηλ ἐλζένπ 

ὁκνινγίαο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

κνινγήζαο ηὴλ πίζηηλ πέκεηλαο, θαξηεξηθῶο ηὰο αἰθίαο 

παλζαύκαζηε, ηνῖο κλεηαῖο ζνπ αἰηνύκελνο Ὅζηε, ηὴλ θξαηαηὰλ 

ηνῦ Κπξίνπ ἀγάπεζηλ, ὦ Πέηξε πηζηῶλ ηὸ θξαηαίσκα. 

 

 

 

 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ.  

Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ αηνῦ, θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ, θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη αηνῦ, θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αηῶλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 
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ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη αηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αηνῦ ἐμήξρεην θαὶ 

ἰᾶην πάληαο. Καὶ αηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο αηνῦ, ἔιεγελ· Μαθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη κεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ. Μαθάξηνη νἱ πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε. 

Μαθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε. Μαθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ κᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ κᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα κῶλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φάξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο κῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νξαλῷ. 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖς ηῆς Θεοηόκοσ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Ἔξσηη θιεγόκελνο, δηὰ Φξηζηνῦ ηὴλ εἰθόλα, πόλνπο 

θαζππέκεηλαο, αἰθηζκνὺο θαὶ κάζηηγαο, βξηδόκελνο· ειαβῶο ὅζελ 

ζε, ὡο Φξηζηνῦ εἰθόλα, πξνζθπλνῦληεο ἱθεηεύνκελ, πάληαο 

ιπηξώζαζζαη, βξόρσλ δεηλνηάησλ αἱξέζεσλ. Ὑπάξρεηο γὰξ 

ἀθιόλεηνλ, Πέηξε θθιεζίαο ηὸ ἔξεηζκα, θόζκῳ ἐμαγγέισλ, 

Τξηάδα ἐλ Μνλάδη ηξηθαεῖ, θαὶ ηνῦ Κπξίνπ ηὴλ ζάξθσζηλ, δηηηαῖο ἐλ 

ζειήζεζη. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

ινςύρῳ ιαηξείᾳ, ηῆο Τξηάδνο ηὴλ πίζηηλ θαζσκνιόγεζαο, 

ιακπξύλσλ ζεεγόξε, ηὸλ λνῦλ θαὶ ηὴλ θαξδίαλ, ηῶλ βνώλησλ ἐλ 

ράξηηη·  ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Τῶλ βξνηῶλ ἀιγεδόλαο, θαηαπαύσλ πξνλνίᾳ ηῇ θηινζηόξγῳ 

ζνπ, ζαλάηνπ θπξηεύεηο, ὦ Πέηξε ηῇ κεζέμεη, ηνῦ Δεζπόηνπ 

γελόκελνο, ζαπκαηνπξγὸο ἰαηξόο, ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ. 

 

ινζξεύσλ ηὸλ ὄθηλ, ηῆο ἐπάξζεσο Πέηξε ηῇ ηαπεηλώζεη ζνπ, 

ὀρύξσζνλ ἰζρύτ, θιεηλῆο ὁκνινγίαο, ηνὺο ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληαο· 

Μὴ ἐπηιάζνπ ἡκῶλ, πνηκὴλ παληειεῆκνλ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 
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Σηελαγκὸλ θαὶ ὀδύλελ, θαηαξγήζαζα Κόξε ηῆο παξαβάζεσο, 

θπήζεη Σνπ ἀθζόξῳ, εἰθόλα κνπ δνθώδε, ἀκαξύγκαζη ιάκπξπλνλ, 

ηῆο πξσηαπγνῦο θαιινλῆο, πξεζβείαηο κεηξηθαῖο Σνπ. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἴδνηκη αἴγιελ, πνιππνηθίινπ ζνθίαο, ηνῦ Θενῦ ἀιεζεύσλ ἐλ 

πίζηεη, θαὶ ἐλ ηῇ ἀγάπῃ, ὦ Πέηξε ζεεγόξε. 

 

Σηῆζνλ ρεηκάῤῥνπλ, πνλνηῶλ κνπ ηξηζκάθαξ, ἐλ ηξηθώηῳ ηῇ 

γλώζεη ηνῦ Λόγνπ, Πέηξε ηῆο Ἀηξώαο, ὡο κύζηεο ηῆο ζνθίαο. 

 

Ἵλα δνμάδσ, ηῶλ παιαηζκάησλ ζνπ θιένο, ηῆο πηθξᾶο 

δπλαζηείαο κε ῥῦζαη, ηνῦ ἀλζξσπνθηόλνπ, ζεπηῇ ζνπ πξνκεζείᾳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δέμαη Παξζέλε, ἡκῶλ ἐλζένπο αἰλέζεηο, ἀπαιιάηηνπζα δόινπ 

ἀλζξώπσλ, θαὶ κεραλεκάησλ, ζαηὰλ ηνῦ παιακλαίνπ. 

 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡξαίσο θαηαπγάδεηο, Πέηξε ζενῤῥῆκνλ, ηνὺο ζθνηηζζέληαο 

πηαηζκάησλ ηνῖο λέθεζη, ζενγλσζίαο ἐθθαίλσλ ηὸ θῶο ηὸ ἄδπηνλ. 

 

 

Ῥππῶζάλ κνπ θαξδίαλ, θάζαξνλ νἰθηίξκνλ, ὁ θαζαξζεὶο 

κεηαλνίαο ηνῖο δάθξπζη, θαὶ δνμαζζεὶο ηαῖο αἰθίαηο, πὲξ ηῆο 

πίζηεσο. 

 

 

Ἀλάζηεζνλ ἐλ ηάρεη, ηνὺο βεβπζηζκέλνπο, ἐλ ηῇ ζπγρύζεη 

δεηλῆο ἀπνγλώζεσο, ηνῦ Παξαθιήηνπ ἐθρέσλ ηὴλ ἀγαιιίαζηλ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηεθάλσζνλ Παξζέλε, ἀγάπεο Σνπ ηῇ αἴγιῃ, ηνὺο 

πξνζθπλνῦληαο Υἱόλ Σνπ ηὸλ ἄρξνλνλ, νζησζέληα ἐλ κήηξᾳ Σνπ ηὸ 

ἀλζξώπηλνλ. 

 

Μεγαιπλάξηα. 
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Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο Βηζπλίαο θσηαγσγέ, θαὶ ηῆο Θενηόθνπ, κλεπόιε 

παλεπιαβέο· ραίξνηο κνλαδόλησλ, ζεπηὴ παξακπζία, ὦ Πέηξε ηῆο 

Ἀηξώαο, ἔληηκνλ θαύρεκα. 

 

Πάηεξ θαηεηξώζεο ἐλ αἰθηζκνῖο, λέκσλ θθιεζίᾳ, ὡο 

Εἰθόλσλ πξναζπηζηήο, θάνο ἀιεζείαο, ὦ Πέηξε ζεεγόξε, ηὴλ πίζηηλ 

πνγξάθσλ, ζείῳ ζνπ αἵκαηη. 

 

Θείνηο ζνπ ἱθέηαηο θαὶ κλεηαῖο, Πάηεξ εηίδσλ, ἰακάησλ ηαὰο 

δσξεάο, ὤθζεο ηῶλ ὀδόλησλ, ζεζπέζηνο ἀθέζησξ, ἀθάηῳ 

εζπιαγρλίᾳ, θαὶ πξνκεζείᾳ ζνπ. 

 

Δεῦξν ἐλ ζπλάμεη ιεηηνπξγηθῇ, Πέηξε ηῆο Ἀηξώαο, ηῆο 

ἑλόηεηνο θσηηζκόλ, ρέσλ θσηνθόξνηο, ιηηαῖο ηῆο Θενηόθνπ, ἧλ 

ἔζρεθαο πξνζηάηηλ, θαὶ ἀληηιήπηνξα. 

 

Πιάλελ θαηαπηύζαο ηῶλ ἀζεβῶλ, ἀλδξείᾳ θαξδίᾳ, ἐζεκάλζεο 

ζενθεγγῶο, Πέηξε καξηπξίαο, ζθξαγῖδη ηῇ ἁγίᾳ, ἡκᾶο 

θαηαζθξαγίδσλ, ζζέλεη ηνῦ Πλεύκαηνο. 

 

Σύλδεζνλ ἀγάπῃ Φξηζηνθαεῖ, Πέηξε ηνὺο ηηκῶληαο, ὁινςύρῳ 

ἐλ κεηνρῇ, ζείνπο ζνπ ἀγῶλαο, θαὶ θόπνπο πεξκέηξνπο, παξέρσλ 

εςπρίαλ, ἀθαηαγώληζηνλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  



[40] 

 

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 εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εινγεκέλε 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. 

Πόζῳ, ἀλπκλήζσκελ πηζηνί, ζείαλ ηῆο Ἀηξώαο λεθέιελ, ηὴλ 

ζαπκαηόβξπηνλ, ιύνπζαλ δπζώλπκνλ, θινγκὸλ αἱξέζεσλ· θαὶ γὰξ 

δξόζῳ ηνῦ Πλεύκαηνο, πηαίλεη ἀθζόλσο, ζηάρπαο ηῆο πίζηεσο, ηνὺο 

δηαηξέθνληαο, Νύκθε ηνῦ Φξηζηνῦ θθιεζίαλ, λέκσλ ἱιαζκνὺο 

ηνῖο βνῶζη· Πέηξε ηῶλ ηηκώλησλ ζε κλεκόλεπε. 

 

Δέζπνηλα 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 πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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