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30 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ηνπ Αγίνπ 

Δλδόμνπ Νενκάξηπξνο Θενδώξνπ ηνπ Μπηηιελαίνπ 

ηνπ Χαηδή 
 

 

Πνίεκα ηνῦ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Ἐδέζζεο, Πέιιεο θαὶ 

Ἀικσπίαο Ἰσήι 

 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ,… κεζ' ὃ ηὸ Θεὸο Κύξηνο ὡο ζπλήζσο θαὶ ηὰ 

ἐμῆο ηξνπάξηα. 

 

                Ἦρνο δ΄. Ὁ Ὑςσζείο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 
Σὸλ ὑπεξζαύκαζηνλ Υξηζηνῦ ἀζινθόξνλ, θαὶ Ἐθθιεζίαο 

λενκάξηπξα ζεῖνλ, ὑκλνινγνῦληεο εἴπσκελ, ἐθ βάζνπο ςπρῇο, ἅγηε 

Θεόδσξε, Μπηηιήλεο ηὸ θιένο, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ θύιαηηε, ἐθ 

παγίδσλ βειίαξ, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο δύλακηλ ηὴλ ζήλ, θαὶ 

πξνζηαζίαλ, ἐλ βίῳ παλόιβηε. 

 

Γόμα. Σὸ αὐηό. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηὲ Θενηόθε,… 

 

Ο Ν΄ Ψαικὸο θαὶ ὁ θαλὼλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο. 
«Νενκάξηπο Θεόδσξε λῦλ θύιαμνλ κε. Ἰσήι» 

 

             Ὠδὴ α΄ Ἦρνο πι. δ'. Ὑγξάλ δηνδεύζαο 
Ννΐ θαὶ ηῇ γιώηηῃ ἐπηζπκῶ, ὁκνῦ θαὶ θαξδία, ἀλπκλῆζαη ἱθεηηθῶο, 

Θεόδσξνλ κάξηπξα Κπξίνπ, ὡο ἂλ πξεζβείαηο αὐηνῦ 

ζθεπαζζήζνκαη. 

 

Ἑπόκελνο κάξηπο ηνῖο παιαηνῖο, Θεόδσξε ὃλησο, πξὸ βεκάησλ 

δηθαζηηθῶλ, Υξηζηὸλ ὠκνιόγεζαο ζεόθξνλ, ὃλ ὑπὲξ πάλησλ 

ἀλζξώπσλ ἱθέηεπε. 

 

ζλείαλ ἀιινίσζηλ ἀζιεηά, ἀπέπηπζαο ηάρεη, ηῆο ἀξλήζεσο ηνῦ 

Υξηζηνῦ,  δηὸ θαὶ ἡκᾶο ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ηνὺο ριηαξνὺο 

ἀλαζέξκαλνλ ἅγηε. 

 



[194] 

 

                                   Θενηνθίνλ. 
Μαξία ηὸ ὄλνκα ηὸ γιπθύ, ὁκνῦ θαὶ ηὸ πξᾶγκα, κὴ παξίδεο 

εὐρεηηθῶο, θπιάηηνπζα πάληαο ηνὺο ζνὺο δνύινπο, ἀπὸ παληνίαο 

ηνῦ βίνπ ζηελώζεσο. 

 

                           Ὠδὴ γ'. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Ἀζζελείαο πνηθίιαο, θαὶ ςπρηθὸλ ηάξαρνλ, ηαῖο ἰθεηεξίαηο ζνπ 

κάθαξ, ἠκῶλ ζεξάπεπζνλ, θαὶ πξὸο ηὰ ἄλσ ηὸλ λνῦλ, θαὶ ηὴλ 

θαξδίαλ ὁδήγεη, ηῶλ καθαξηδόλησλ ζε, κάξηπο Θεόδσξε. 

 

Ραπηζζείο ὑπὸ πιάλνπ, θαὶ πνλεξνῦ δαίκνλνο, πίζηηλ ἀπεξλήζσ 

ζεόθξνλ, ηὴλ ἀιεζεύνπζαλ, ἀιι' ὑπέξ ηαύηεο ιακπξῶο, κεη' νὐ 

πνιὺ ἠγσλίζσ, ἣλ ἐλ ηῇ θαξδίᾳ κνπ, αὔμαλε ἅγηε. 

 

Σὴλ ἀριὺλ ἀθεδίαο, ἐθ ηῆο ςπρῆο ἔπαξνλ, ηῶλ ἱθεηεπόλησλ ζὲ 

κάξηπο, Υξηζηνῦ Θεόδσξε, θαὶ ηὴλ ἐγξήγνξζηλ δόο, αὐηνῖο ιηηαῖο 

ζνπ ἁγίαηο, ὅπσο δηαλύζσζη, ηξίβνλ ηὴλ εὔζεηνλ. 

 

Ὑπεξβάο ζειεκάησλ, ηῶλ ηνῦ Υξηζηνῦ Πάλαγλε, ἔπεζνλ ἐλ ιάθθῳ 

πηαηζκάησλ, πνιιῶλ ὁ δείιαηνο, δηό ὁδήγεζνλ, θακὲ πξεζβείαηο 

ζνπ κῆηεξ, ὡο ἂλ ηὰ ζσηήξηα, πξάμσ ἐληάικαηα. 

 

Γηάζσζνλ, ηξνπαηνθόξε Θεόδσξε κάξηπο ζεῖε, 

ἐθ θηλδύλσλ πνιπεηδῶλ θαὶ ζηελώζεσλ, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο ἐλζέσο, 

ηὴλ ζὴλ πξνζηαζίαλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, 

ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, 

θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηo θάζηζκα. 

 

                  Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Σῷ ὄξεη πνηέ, ηνῦ Ἄζσλνο πξνζέδξακεο, εὐξεῖλ ηῆο ςπρῆο, ηὴλ 

ἀιεζῆ εἰξήλεπζηλ, ηὸλ κῶκνλ ἀπνπηπζάκελνο, ηῆο Υξηζηνῦ 

ἀπαξλήζεσο, δηὸ κὴ παξαιίπεο θαὶ ἡκῶλ, 

ζηεξίδσλ εὐραῖο πίζηηλ Θεόδσξε. 
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                             Ὠδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
ηελαγκῶλ κνπ ηῶλ ἔλδνζελ, θόπαζνλ ηὸ ξεῦκα, κάξηπο Θεόδσξε, 

θαὶ ρνξήγεη ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, βίνλ γαιελαῖνλ θαὶ ζεάξεζηνλ. 

 

Θεσξὸο ὤλ ἐιιάκςεσλ, κάξηπο ἀπνξξήησλ, θαὶ θαηαζηάζεσλ, ἐθ 

ηνῦ ιάθθνπ κὲ ἀλάγαγε, ηῶλ ἀκπιαθεκάησλ ηῇ δπλάκεη ζνπ. 

 

Ἐπαηζρύλνκαη ἅγηε, δηά ηὸλ ἄρξη ηνῦδε, ηνῦ ρξόλνπ βίνλ κνπ, ἀιιὰ 

πξόθζαζνλ πξεζβείαηο ζνπ, θαὶ παξάζρνπ ρεῖξα βνεζείαο κνί. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 
ινηξόπσο Παλάρξαληε, ὄλησο ἐκνιύλζελ ηαῖο παξαβάζεζη, 

ἐληνιῶλ ηνῦ ζείνπ ηόθνπ ζνπ, ὅζελ κε ιηηαῖο ζνπ ἀπνθάζαξνλ. 

 

                                      Ὠδὴ ε'. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Γεῦηε νἱ πηζηνί, ἐλ ηῇ Λέζβῳ ἱθεηεύζσκελ, ηὸλ Θεόδσξνλ ραηδῆλ 

ηὸλ ἀζιεηήλ, ἐμαηηνύκελνη αὐηνῦ ζάξζνο θαὶ δύλακηλ. 

 

Ὢθζεζαλ ἡκῖλ, ηὰ ζὰ ιείςαλα Θεόδσξε, ὥζπεξ πινῦηνο νὐξαλίσλ 

δσξεῶλ, ὃλ κὴ παύζε δηαλέκσλ ηνῖο ηηκῶζί ζε. 

 

Ρείζξνηο κπζηηθνῖο, ζηεθαλῖηα θαηαδξόζηζνλ, ηνὺο ἐλ ζιίςεζη 

πεζόληαο ραιεπαῖο, θαὶ ππξί θινγηδνκέλνπο πεξηζηάζεσλ. 

 

                                             Θενηνθίνλ. 

Ἔπαξνλ ἁγλή, ηάο ζάο ρεῖξαο θαὶ ἱθέηεπζνλ, ηὸλ Τἱόλ ζνπ θαὶ 

Γεζπόηελ ηνῦ παληόο, ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ ὑκλνύλησλ ηὸ ζὸλ ὄλνκα. 

 

                                  Ὠδὴ ζη'. Τὴλ δέεζηλ. 

Φξπάγκαηα, ὡζεὶ ρλνῦλ ἐθιέπηπλνλ, ηνῦ ἐρζξνῦ ηὰ θαη' ἐκνῦ 

θηλεζέληα, θαὶ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ ράξηζαη κάξηπο, ηῆο 

ηαπεηλώζεσο δῶξνλ Θεόδσξε,ὡο ἂλ ληθήζσ εὐρεξῶο, ηὸλ 

ὑπεξήθαλνλ ὄθηλ παλεύθεκε. 

 

Ὑπόηξνπνο, ἀζιεηὰ γεγέλεκαη, ἐλ παγίζη ηνῦ ἐρζξνῦ θαηαπέζαο, 

θαὶ ζπληξηβείο ἁκαξηίαο ηῷ βέιεη, ἀδπλαηῶ ἀλαθύςαη Θεόδσξε, δηὸ 

ηῆ  ξώκε ζνπ θακνί, παξαζηάηεο Θεόδσξε θάλεζη. 
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Ληκώηηνπζαλ, ηὴλ ςπρήλ κνπ ςώκηζνλ, ηῶλ ἁγίσλ πξεζβεηῶλ ζνπ 

ζηηίαο, θαὶ ηῷ ρεηκάξξῳ ραξίησλ ζνπ ηαύηελ, ηῆο Μπηηιήλεο 

Θεόδσξε ἄξδεπζνλ, ζὺ γὰξ ἐθηήζσ ἀιεζῶο, πξὸο Θεὸλ παξξεζίαλ 

θαὶ δύλακηλ. 

 

                                            Θενηνθίνλ. 
Ἀλύκθεπηε, Μαξηὰκ Παλάρξαληε, ὀιηζζήζαζαλ εἰο βάζε θαθίαο, 

ἐκὴλ θαξδίαλ ἀλάζπξνλ ηάρεη, ηαῖο πξὸο ηὸλ Πιάζηελ ππθλαῖο 

ἰθεζίαηο ζνπ, ζὺ γὰξ ηὸ γέλνο ηῶλ βξνηῶλ, ηῇ ινρείᾳ ζνπ κῆηεξ 

ἀλέπιαζαο. 

 

Γηάζσζνλ, ηξνπαηνθόξε Θεόδσξε κάξηπο ζεῖε, ἐθ θηλδύλσλ 

πνιπεηδῶλ θαὶ ζηελώζεσλ, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο ἐλζέσο, ηὴλ ζὴλ 

πξνζηαζίαλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

 

                         Ἦρνο β'. Τνῖο ηῶλ αἰκάησλ ζνπ. 
κνινγίαηο ιακπξαῖο δηεθήξπμαο, ηῆο Ἐθθιεζίαο ηὰ ἅγηα δόγκαηα, 

ἐλ Μπηηιήλῃ Θεόδσξε ἅγηε, θαζππνκείλαο ἀλδξείσο ηὰ βάζαλα, δηό 

ζνπ ηὴλ κλήκελ γεξαίξνκελ. 

 

Πξνθείκελνλ 
Γίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη, θαὶ ὡζεὶ θέδξνο ἡ ἐλ ηῷ Ληβάλῳ 

πιεζπλζήζεηαη. 

ηίρ.Πεθπηεπκέλνο ἐλ νἴθῳ Κπξίνπ, ἐλ ηαῖο αὐιαῖο ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ 

ἐμαλζήζεη. 

 

Δὐαγγέιηνλ ηὸ ἒλ ηῷ Ὄξζξῳ ηνῦ ἁγίνπ Γεσξγίνπ. 

 

Γόμα.Σαῖο ηνῦ ἀζινθόξνπ.  

 

Καὶ λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ. 
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Σηίρ.Ἐιέεζνλ κὲ ὁ Θεὸο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ θαὶ θαηὰ ηὸ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

Πξνζόκνηνλ. 

                  Ἦρνο πι. β'. Ὅιελ ἀπνζεκέλνη. 

Ἅγηε Θεόδσξε, ηῆο Μπηηιήλεο ἡ δόμα, Ἐθθιεζίαο ζηόιηζκα, θαὶ 

καξηύξσλ λέσλ ηὸ ἐγθαιιώπηζκα, πξὸο Θεὸλ πάληνηε, πξεζβείαηο 

ζνπ αἴηεη, ηῆο ςπρῆο ἡκῶλ ηὸ εὔηνλνλ, θαὶ ηὴλ εἰξήλεπζηλ, 

ἐθ ηῶλ πεηξαζκῶλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, ὁκνῦ δὲ θαὶ ηνῦ ζώκαηνο, 

κάθαξ ηὴλ ὑγείαλ θαὶ εὔθιεηαλ, ζύ γὰξ ἐπ' ἐζράησλ, ηὸ ζηέθνο 

ἐθνκίζσ ἀζιεηῶλ, θαὶ παξξεζίαλ παλεύθεκε, πξὸο ηὸλ 

ὑπεξάγαζνλ. 

 

 

                                Ὠδὴ δ'. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Ξεξαζίαλ λνόο κνπ, ἐθ ηνῦ πιήζνπο πηαηζκάησλ θαὶ ἁκαξηάδσλ 

δεηλῶλ, ηῇ δξόζῳ πξεζβεηῶλ ζνπ, Θεόδσξε πακκάθαξ, 

εἰο δσὴλ κεηαπνίεζνλ, ἵλα ηηκῶκελ ἀεί, ηὴλ ἔλδνμόλ ζνπ κλήκελ. 

 

 ἐρζξὸο κε πεηξάδεη, ινγηζκνῖο ηῆο πνξλείαο θαὶ ἀθξαζίαο ὁκνῦ, 

δηὸ ηὴλ ἀξσγήλ ζνπ, Θεόδσξε αἰηνῦκαη, ὅπσο εὕξσ δηέμνδνλ, ἐθ 

ηῶλ ἀθύθησλ δεζκῶλ, βειίαξ ηνῦ ἀξραίνπ. 

 

Νπζηαγκὸλ ἀκειείαο, ἀθεδίαο ηὸλ ηξόπνλ, θαὶ ἀθνζκίαλ λνόο, 

ζαξθὸο ἐπαλαζηάζεηο, θαὶ πᾶζαλ ἀξξσζηίαλ, ηῆο ςπρῆο θαὶ ηνῦ 

ζώκαηνο,Θεόδσξε ἀθ' ἠκῶλ, θαηάξγεζνλ ηαρέσο. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 
Μεηξνπάξζελε θόξε,ἡ ἐληόο ζνπ δερζεῖζα ηὸλ πνηεηὴλ ηνῦ παληόο, 

ραξίησζνλ ιηηαῖο ζνπ, ἡκᾶο ηνὺο ὀξζνδόμνπο, ηνὺο πηζηῶο 

ἀλπκλνῦληαο ζε, θαὶ ἐγθαξδίσο ἁγλή, ηηκῶληαο ηὸλ Τἱόλ ζνπ. 

 

                                   Ὠδὴ ε'. Τὸλ Βαζηιέα. 
Ἐλ ζνί θαπρᾶηαη, ηῆο Βαξεηᾶο ἐλνξία, θαὶ αἰηεῖηαη λενκάξηπο ἡ 

ρνξεία, ηῶλ πηζηῶλ ἀλζξώπσλ, ηὴλ ζὴλ ἐπηζηαζίαλ. 

 

Νῦλ πξὸ ιεηςάλσλ, θαὶ ηῆο εἰθόλνο ζνπ κάξηπο, ηάο ἱθέηηδαο 

ὑςνῦκελ πάληεο ρεῖξαο, ἵλα ἐθ παληνίσλ, θίλδπλσλ ιπηξσζῶκελ. 

 

Υαξὰλ παξάζρνπ, ηαῖο ζαῖο ἁγίαηο πξεζβείαηο, ηνῖο πελζνῦζηλ ἐθ 

δεηλῶλ πνιιῶλ ζεόθξνλ, θαὶ ἐπηδεηνῦζη, ηὴλ ζὴλ παξεγνξίαλ. 
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                                       Θενηνθίνλ. 

Νπθηί Παξζέλε, ἐθ ηῶλ πνιιῶλ πεηξαζκῶλ κνπ, λῦλ θαιύπηνκαη 

ἀληηβνιῶλ ὁ ηάιαο, θέγγεη πξεζβεηῶλ ζνπ, θαηαύγαζνλ κε κῆηεξ. 

 

                            Ὠδὴ ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ίμῷ ηνῦ πηεξλνζθόπνπ, κάξηπο ζπλειήθζελ, ἐλ ηῇ παγίδη ἀλόκσλ 

κνπ πξάμεσλ, δηὸ πξὸο ζὲ θαηαθεύγσ, θιεηλέ Θεόδσξε. 

 

Ὡο ἔρσλ παξξεζίαλ, λέσλ ηὴλ ρνξείαλ, κὴ δηαιίπεο ἀεὶ ηῇ δπλάκεη 

ζνπ, πεξηθξνπξῶλ λενκάξηπο, Υξηζηνῦ Θεόδσξε. 

 

Ἡ λῆζνο κάξηπο Λέζβνο, ὡο θαὶ πάζα θώκε, πξὸ ηῆο ζνξνῦ ηῶλ 

ὀζηῶλ ζνπ Θεόδσξε, θαζηθεηεύεη ἐλζέσο, ηὴλ ζείαλ ράξηλ ζνπ. 

 

                                            Θενηνθίνλ. 

Ληκὴλ ηῶλ θεθκεθόησλ, θαὶ παξεγνξία, ηῶλ ἀιγνπκελσλ γελνῦ 

Θενλύκθεπηε, ζὺ γὰξ ὑπάξρεηο Παξζέλε, ἠκῶλ ηὸ ζηήξηγκα. 

 

Τὸ Ἄμηόλ ἐζηη θαὶ ηὰ Μεγαιπλάξηα. 

 

Υαίξνηο ἐλνξίαο ηῆο Βαξεηᾶο, κάξηπο ὁ πξνζηάηεο, 

θαὶ ζεζαύξηζκα ἱεξόλ, ραίξνηο ηὸ ηακεῖνλ, ηῶλ ὑπὲξ λνῦλ ραξίησλ, 

δη' ὧλ θαηαπινπηίδεηο, ἡκᾶο Θεόδσξε. 

 

Υαίξνηο ἀζινθόξσλ ηῶλ παιαηῶλ, κάξηπο ὄλησο ἴζνο, θαὶ 

ὁκόγλσκνο ἀιεζῶο, ραίξνηο θαὶ ηῶλ λέσλ, Υξηζηνῦ ηξνπαηνθόξσλ, 

πξνζζήθε ιακπξνηάηε, ζεκλὲ Θεόδσξε. 

 

Σήξεζνλ ἀηξώηνπο ἐθ ηῶλ βειῶλ, ηνῦ δεηλνῦ βειίαξ, 

ἰθεζίαηο ζνπ ἱεξαῖο, ηῶλ πηζηῶλ ηὰ πιήζε, ηὰ ἐζηεθόηα κάξηπο, πξὸ 

ηῶλ ζεπηῶλ ὀζηῶλ ζνπ, θαὶ ζὲ γεξαίξνληα. 
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Ἅγηε Θεόδσξε ἀζιεηά, ηνὺο λελνζεθόηαο, θαὶ ἀιγνῦληαο 

λπρζεκεξόλ, ἐθ πνηθίισλ λόζσλ, ζεξάπεπζνλ εὐραίο ζνπ, παξέρσλ 

ἰαηξείαο, ηνύηνηο ηὸ ράξηζκα. 

 

Ἔρσλ ἐλ ηνῖο ζηέξλνηο ζνπ ηὸλ Υξηζηόλ, κάξηπο ἐιεπζέξσο, 

δηεθήξπμαο παληαρνῦ, δόγκαηα ηὰ ζεῖα, αὐηνῦ θαὶ ἀιεζείαο, θαὶ 

ἀλεδείρζεο πάλησλ, ζεκλὸλ ὑπόδεηγκα. 

 

Μλήζζεηη Θεόδσξε θαὶ ἡκῶλ, ηῶλ ἐλ θαηαλύμεη, θαὶ ἐθ βάζνπο ηῶλ 

θαξδηῶλ, ςαιιόλησλ ζνη ζεόθξνλ, ηνὺο ὕκλνπο ἱθεζίαο, θαὶ 

αἰηνπκέλσλ πάλησλ, ηὴλ ζὴλ βνήζεηαλ. 

 

Πάζαη ησλ αγγέισλ αη ζηξαηηαί…… 

 

Τὸ Τξηζάγηνλ… 

 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

 

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί νὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

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

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. ὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο νπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ νπ θαὶ ηὸ ὄλνκά νπ ἐπηθεθιήκεζα.  

 

Καί λῦλ.Σῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο έ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά νῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, ὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

 

 

         

 

 

                                  40 Κύξηε ειέεζνλ  
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                            Ἦρνο β'. Ὃηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μάξηπο ἀζινθόξε ηνῦ Υξηζηνῦ, πάζεο Μπηηιήλεο ηὸ θιένο, 

θαὶ ζεκλνιόγεκα, Βαξεηᾶο ηὸ θαύρεκα, θαὶ ἡ βνήζεηα, ἀιεζῶο 

ἀλαδέδεημαη, Θεόδσξε κάθαξ, ὅζελ ἐθβνῶκελ ζνη, ηαῖο ἱεξαῖο ζνπ 

ιηηαῖο, πάζεο ἐπήξεηαο δαηκόλσλ, θαὶ ἐμ ἀδνθήησλ θηλδύλσλ, ζῷδε 

ηνὺο ζεξκῶο παξαθαινῦληὰο ζε. 

 

 

 Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

  

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 




