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8 Φεβξνπαξίνπ Παξάθιεζε  εηο ηνλ Άγην 

Μεγαινκάξηπξα Θεόδσξν ηνλ Σηξαηειάηε 
  

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ακελ 

 (142) Ψαικόλ… 
Κύξηε, είζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ…(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

                         Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 
Ὁ κεγαιώλπκνο Χξηζηνῦ Ἀζινθόξνο, ὁ ἐπηπόζεηνο Θεῷ θαὶ 

Ἀγγέινηο, ὁ ζαπκαζηὸο θαὶ ἔλδνμνο Θεόδσξνο, πάζαο ηὰο ὑθ’ ἥιηνλ, 

ἱεξᾶο ἐθθιεζίαο, ζήκεξνλ ηῷ Πλεύκαηη, ηῷ Ἁγίῳ εὐθξαίλεη, θαὶ 

ἑνξηάδεηλ πάληαο ἐλ ραξᾷ, παξαζθεπάδεη αὐηνῦ ηὸ κλεκόζπλνλ. 

                                Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

                ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ἁξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Φεξσλπκίᾳ ζενιήπηνπ θιήζεσο, θαιισπηδόκελνο, θαὶ δσξεῶλ 

ζείσλ, ζεζαπξὸο δεηθλύκελνο, θαὶ καξηπξίνπ ράξηηη, κάθαξ 

θεθνζκεκέλνο, ηνὺο ὑκλεηάο ζνπ ραξίησζνλ, ὕκλνηο ηε ηηκῶληαο 

Θεόδσξε. 

Ἔξγῳ θαὶ ιόγῳ ζνῦ ηὴλ ζενδώξεηνλ, θιῆζηλ πηζηνύκελνο, ηὰο 

δσξεὰο λέκεηο, δσξεὰλ ηνῖο ρξήδνπζη· δώξεκα γὰξ πᾶλ ηέιεηνλ, 

ἄλσζελ θαηαβαῖλνλ,  ἐθ ηνῦ Παηξὸο πξνζδερόκελνο, ἅπαληαο 

πινπηίδεηο ηηκῶληάο ζε. 

Ῥώκελ ζεόζελ λεπηόζελ πάλζνθε, ιαβὼλ θαὶ ζύλεζηλ, πάζε ζαξθὸο 

πάληα, πξόηεξνλ θαὶ δαίκνλαο, ἀλδξείσο θαηαβέβιεθαο· ὕζηεξνλ δὲ 

θαζεῖιεο, ἐρζξῶλ ηπξάλλσλ ηὸ θξύαγκα, κάθαξ ζπκκαρίᾳ ηνῦ 

Πλεύκαηνο. 
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                                        Θενηνθίνλ. 
Νῖθόο κνη δίδνπ Παλαγία Ἄρξαληε, ηῷ θαηαθεύγνληη, ὑπὸ ηὴλ Σὴλ 

ζθέπελ, ηῶλ δεηλῶλ ἐμαίξνπζα, ἀεί κε ηαῖο πξεζβείαηο Σνπ, θαὶ γὰξ 

ηέηνθαο Λόγνλ, ηὸλ ηῷ Παηξὶ ζπλαΐδηνλ, ὁκνῦ ηε ηῷ Πλεύκαηη 

ζύλζξνλνλ. 

                              ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Νεαλίαο ὡξαῖνο, παλεππξεπὴο δέδεημαη, θάιιεη θαηαιιήισο 

ἐκπξέπσλ, ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο, ὡξατδόκελνο, ηῶλ ἀξεηῶλ εὐκνξθίᾳ, 

θαὶ Μαξηύξσλ ζηίγκαζη, θαιισπηδόκελνο. 

πὸ ζείαο πξνλνίαο ὁδεγεζεὶο ὥδεπζαο, ηξίβνλ καξηπξίνπ 

Γεζπόηνπ, ηνῦ ηὴλ θαξδίαλ ζνπ, κάθαξ πιαηύλνληνο, ηαῖο δσξεαῖο 

ηῶλ ραξίησλ, θαὶ πξὸο ηὴλ νὐξάληνλ, θιίζηλ ἰζύλαληνο. 

Μεγαιόθξνλη γλώκῃ πεξηθξνλῶλ πάλζνθε, ηῶλ ἡδέσλ ηνῦ θόζκνπ 

θαὶ ηῶλ ηνῦ βίνπ ηεξπλῶλ, νὐδὲλ πξνέθξηλαο, ηῆο ηνῦ Σσηῆξνο 

ἀγάπεο, ἀιι’ Αὐηὸλ ἐπόζεζαο, ςπρῆο εὐζύηεηη. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Ἱθεηεύσ Σε κόλελ ηὴλ ηὸλ Θεὸλ ηέμαζαλ, ηὸλ εἰο εὐινγίαλ θαηάξαλ 

ηὴλ πξὶλ ἀκείςαληα, θαὶ ρξεκαηίζαληα, ὑπὲξ ἀλζξώπσλ θαηάξα, 

Κόξε παληεπιόγεηε, θαὶ θόζκνλ ζώζαληα. 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ἡκᾶο Θεόδσξε Μάξηπο, ηνὺο ἐλ πίζηεη λῦλ 

ἀθιηλεῖ πξὸο ζὲ θαηαθεύγνληαο, πξεζβείαηο Σνπ πξὸο Χξηζηὸλ 

εὐπξνζδέθηνηο. 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

                        Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὁ κεγαιώλπκνο Χξηζηνῦ Ἀζινθόξνο, ὁ ἐπηπόζεηνο Θεῷ θαὶ 

Ἀγγέινηο, ὁ ζαπκαζηὸο θαὶ ἔλδνμνο Θεόδσξνο, πάζαο ηὰο ὑθ’ ἥιηνλ, 

ἱεξᾶο θθιεζίαο, ζήκεξνλ ηῷ Πλεύκαηη, ηῷ Ἁγίῳ εὐθξαίλεη, θαὶ 

ἑνξηάδεηλ πάληαο ἐλ ραξᾷ, παξαζθεπάδεη αὐηνῦ ηὸ κλεκόζπλνλ. 
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                                 ᾨδὴ δ΄. Σύ κνπ ἰζρὺο Κύξηε. 

Ὁ πξὸο Θεὸλ πόζνο ζνπ πᾶζαλ ἠκαύξσζε, πξνζπαζείαλ, ὕιεο 

πακκαθάξηζηε, δόμαλ ηεξπλήλ, πινῦηνλ θαὶ ηξπθὴλ θαὶ πεξηθαλείαο, 

ηὸ πεξηβόεηνλ ὕςσκα, ἐληεῦζελ ἀλπςώζεο, πξὸο πεξίβιεπηνλ ὕςνο, 

καξηπξίνπ πξὸο δόμαλ ἀκάξαληνλ. 

Γῶξνλ Θενῦ, δέδνζαη θόζκῳ θεξώλπκνλ, δῶξνλ ζεῖνλ, δῶξνλ 

ἀμηέξαζηνλ, δῶξνλ πινπηίδνλ πάληα πηζηόλ, δῶξνλ δερνκέλνηο, 

γιπθὺ θαὶ πξᾶγκα θαὶ ὄλνκα, ηὸ πᾶζη θαηαπέκπνλ, θαηαιιήισο ηὰο 

δόζεηο, θαὶ πιεξνῦλ ηὰο αἰηήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ. 

Ὡο κηκεηὴο ηνῦ πξνζπαγέληνο ἐλ μύιῳ Χξηζηνῦ, κεηὰ πᾶζαλ, αἰθίαλ 

ηνῦ ζώκαηνο, κεηὰ πνιιὰο ζηξέβιαο πνλεξάο, ηὰο ηῶλ κηαηθόλσλ, 

ρξηζηνκηκήησο ἐηάζεο ζηαπξῷ θαὶ βέιεζηλ ἐηξώζεο, θαὶ δεηλῶο 

ζπλεθόπεο, ἀιι’ ἐῤῥύζζεο ἐθ ηνύησλ δπλάκεη Χξηζηνῦ. 

                                       Θενηνθίνλ. 
Καιινπνηὸλ θαὶ γῆο Γεζπόηελ θπήζαζαλ, ἀπνῤῥήηῳ, ηόθῳ θαηὰ 

ρξένο Σε, πάληεο πηζηνί, γιώζζῃ θαὶ ςπρῇ, θόζκνπ Βαζηιίδα θαὶ 

Γέζπνηλα ὀλνκάδνκελ, δηὸ ηῆο ηπξαλλνύζεο, πνλεξᾶο ζπλεζείαο, 

ἐιεπζέξσζνλ ηνὺο Σὲ γεξαίξνληαο. 

                            ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ. 
Ῥεηνξεύεηο ηὴλ δόμαλ, ἔλδνμε Θεόδσξε ζὺλ παῤῥεζίᾳ πνιιῇ, ηνῦ 

ζαξθὶ παζόληνο, θαὶ ζαλάηῳ ηὸλ ζάλαηνλ ιύζαληνο, θαὶ καζηίγσλ 

πεῖξαλ, πνιιῶλ ιαβὼλ ιύζζῃ ηπξάλλνπ, ζηαπξηθὴλ θαηαδίθελ 

ὑπήλεγθαο. 

Ὁινηξόπῳ πξνζέζεη, ζηαύξσζηλ ἑθνύζηνλ Χξηζηνῦ κηκνύκελνο, ηὴλ 

αὐηὴλ ὑπέζηεο, ηηκσξίαλ ζηαπξῷ πξνζεινύκελνο, ἀληὶ δὲ ηῆο 

ιόγρεο, βειῶλ πνιιῶλ πιεγάο, ἐδέμσ ὀθζαικῶλ θόξαο ηε ἐμνξπη-

ηόκελνο. 

Νηθεθόξνο ὡξάζεο, ἄξηηνο, ὁιόθιεξνο κεηὰ ηὴλ ζηαύξσζηλ, θαὶ ηὴλ 

ἄιιελ πᾶζαλ, ηῶλ κειῶλ ζπγθνπήλ ηε θαὶ λέθξσζηλ, ὁ ληθήζαο 

θόζκνλ, ζὲ γὰξ Χξηζηὸο ρεηξὶ Ἀγγέινπ, ὡο δσῆο ἀξρεγὸο 

ἀλεδώσζελ. 
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                                           Θενηνθίνλ. 
Ὅινλ ηέηνθαο Κόξε, ηὸ θῶο ηὸ αἰώληνλ ηνῖο ἀλπκλνῦζί Σε, ηὸλ 

Χξηζηὸλ ἀζπόξσο, ζσκαηώζαζα, Ὃλ ἐμηιέσζαη, ηνῦ ζσζῆλαη 

πάληαο, ἐθ πεηξαζκῶλ ηνῦ ἀιινηξίνπ, Παλαγία παξζέλε Θεόλπκθε. 

                           ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη Σσηήξ. 
μέιακςαο ἀξεηαῖο, θαὶ δηδαραῖο δηὰ βίνπ ζνπ, ἐμήζηξαςαο δὲ 

ιακπξνῖο, ἀγῶζη Θεόδσξε, θαὶ λῦλ πεξηβόεηνο, ἐλ ζαπκαηνπξγίαηο 

θαὶ ζεξκὸο πξνζηάηεο πέθελαο. 

Τνῖο θάκλνπζηλ ἰαηξόο, ηνῖο αἰρκαιώηνηο ἀλάῤῥπζηο, κεζίηεο 

ἁκαξησινῖο,  ὑπεπζύλσλ ἄθεζηο, πελζνῦζη παξάθιεζηο, πξὸο Θενῦ 

ἐδόζεο ζπκπαζέζηαηε Θεόδσξε. 

Οὐθ ἔζηη θόξνο ηῶλ ζῶλ, θαιῶλ ἀπείξσλ Θεόδσξε, νὐδὲ ηῆο ζῆο 

θαιινλῆο, ζηαζκὸο ἰζνζηάζηνο, δηὸ ηὸλ δηάππξνλ, πόζνλ κνπ 

πξνζδέρνπ, ρνξεγῶλ κνη ράξηλ ἄθζνλνλ. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Λακςάησ λῦλ ἐπ’ ἐκέ, ἡ ἄθαηνο εὐζπιαγρλία Σνπ, βπζνῦ κε 

ἁκαξηηῶλ, θαὶ ηῆο ἀπνγλώζεσο, Κόξε ἀπαιιάηηνπζα, θαὶ πξὸο 

κεηαλνίαο ηνὺο ιηκέλαο ἐκβηβάδνπζα. 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ ἡκᾶο Θεόδσξε Μάξηπο, ηνὺο ἐλ πίζηεη λῦλ 

ἀθιηλεῖ πξὸο ζὲ θαηαθεύγνληαο, πξεζβείαηο Σνπ πξὸο Χξηζηὸλ 

εὐπξνζδέθηνηο. 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

                                 Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλσ δεηῶλ. 
Ἀλδξείᾳ ςπρῆο, ηὴλ πίζηηλ ὁπιηζάκελνο, θαὶ ῥῆκα Θενῦ, ιόγρελ 

ρεηξηζάκελνο, ηὸλ ἐρζξὸλ θαηέηξσζαο, ηῶλ Μαξηύξσλ θιένο 

Θεόδσξε, ζὺλ αὐηνῖο Χξηζηῷ ηῷ Θεῷ πξεζβεύσλ, κὴ παύζῃ ὑπὲξ 

πάλησλ ἡκῶλ. 

Πξνθείκελνλ. Θαπκαζηὸο ὁ Θεόο, ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αὐηνῦ.  Ση. Ἐλ 

ἐθθιεζίαηο εὐινγεῖηε ηὸλ Θεόλ.   
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Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξόζερεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ, ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο 

θαὶ ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ· ἀπνβήζεηαη δὲ ὑκῖλ εἰο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ νὐ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ νὐδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δέ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ ζπγγελῶλ θαὶ 

θίισλ θαὶ ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ 

πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ, θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κὴ 

ἀπόιεηαη· ἐλ ηῇ ὑπνκνλῇ ὑκῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ὑκῶλ. 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα 

πιήζε ησλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα 

πιήζε ησλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

Ση. Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ.  

                         Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  
Ἥινηο πξνζεινύκελνο, ζνῦ ηὸ καθάξηνλ ζῶκα, ηὸ θαξηεξηθώηαηνλ, 

Ἀζιεηὰ Θεόδσξε θαὶ ἀήηηεηνλ, ηὴλ ςπρὴλ ἄηξεπηνλ, θαὶ ηὸλ λνῦλ 

ἄζπινλ, δηεηήξεηο ζπληξηβόκελνο, ζεῖνο γὰξ ἔξσο ζε, ἔλδνζελ 

πινπζίσο ἀλέθιεγε, θαὶ θέξεηλ ηῶλ θνιάζεσλ, ἅπαζαλ ἰδέαλ 

ἠξέζηδε, Μάξηπο Ἀζινθόξε, Χξηζηνῦ ηῶλ παζεκάησλ θνηλσλέ, Ὃλ 

παῤῥεζίᾳ ἱθέηεπε, ὑπὲξ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ. 

                              ᾨδὴ δ΄. Θενῦ ζπγθαηάβαζηλ. 
ςνύκελνλ Κύξηνλ, ἐπὶ ηνῦ μύινπ θαὶ θαηαξάμαληα, ηὸλ 

κεγάιαπρνλ ὄθηλ, θαηαλνήζαο ζπλαλπςώζεο Αὐηῷ, ρξηζηνκηκήησο 

ἐλ ζηαπξῷ θαὶ ζάλαηνλ, ὑπελεγθὼλ Ἀζιεηά, ζπλεμαλέζηεο Αὐηῷ. 

Θενῦ ζε Θεόδσξε, ηῆο ἀθεξάηνπ δόμεο ζεξκὸλ ἐξαζηήλ, ἐγλσθὼο 

ηῷ ζῷ πόζῳ ὁινθαξδίσο ςπρὴλ πξνζέδεζα, ηὴλ πξνζδνθίαλ πᾶζαλ 

ηῆο ἐιπίδνο κνπ, ἀλαηεζεὶο ἐπὶ ζνί, κὴ ὑπεξίδῃο κε. 

δόμαζαο Κύξηνλ, ηνῖο κέιεζί ζνπ ἐλδνμαδόκελνλ, ἐλ βνπιαῖο ηῶλ 

Ἁγίσλ, ηὸλ ζὲ κεγάισο ἀληηδνμάζαληα, ηεξαηνπξγίαο θαὶ πνηθίινηο 

ζαύκαζη, θαὶ πεξηόληα ηῇ γῇ, θαὶ κεηὰ ηέινο ζνθέ 
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                                      Θενηνθίνλ. 

Ἁγίσλ ηὸλ Ἅγηνλ, ηέηνθαο κόλε Θενραξίησηε, ἀπνῤῥήηῳ θπήζεη, θαὶ 

γὰξ Παξζέλνο ἔκεηλαο Ἄρξαληε, ὡο πξὸ ηνῦ ηόθνπ, δηό Σνη 

θξαπγάδνκελ ηὴλ ηνῦ Ἀγγέινπ θσλήλ, εὐινγεκέλε Ἁγλή. 

                         ᾨδὴ ε΄. Ἑπηαπιαζίσο θάκηλνλ. 
Ὁ ιπκεὼλ Ληθίληνο, ὁ ιπζζώδεο θαὶ βέβεινο, ὅινλ ἑαπηὸλ 

ὁινηειῶο ηνῖο δαίκνζηλ ἐθδνὺο ὑπνβάιιεη ζε, ηηκσξηῶλ πνηθίισλ 

πνηλαῖο, λῶηνλ θαὶ ηὸ ζηῆζνο ηνῖο βνπλεύξνηο ζπγθόπησλ, ἐλ 

ζθαίξαηο κνιπβδίλαηο, ηὸλ αὐρέλα ζπληξίβσλ, πιεπξὰο ὄλπμη 

μαίλσλ, θαὶ θιέγσλ ηαῖο ιακπάζηλ. 

πνκνλὴλ ἀλέλδνηνλ, θαξηεξίαλ ἀλάισηνλ θαὶ ὑπεξθπῆ ἀλδξείαλ 

ἐλδεημάκελνο, πνηθίιαηο θνιάζεζη, θαὶ ραιεπαῖο ζηξεβιώζεζη, 

πάλησλ ηῶλ Μαξηύξσλ ὑπεξέβεο ηνὺο ἄζινπο, παζῶλ Γεζπνηηθῶλ 

δέ, ηῷ Σηαπξῷ θνηλσλήζαο, θαὶ πιένλ ὑπνκείλαο, κεηδόλσο 

ἐδνμάζζεο. 

Σηαπξῷ ηαζεὶο Θεόδσξε, ηὰ Χξηζηνῦ ὑζηεξήκαηα, ἐλ ζαξθὶ νἰθείᾳ, 

ἐθπιεξνῖο ηῶλ ζιίςεσλ, νὐ ρεῖξαο θαὶ πόδαο γάξ, κόλνλ 

πξνζεισζεὶο θαξηεξεῖο, ἀιιὰ θαὶ πεξόλῃ ζηδεξᾷ δηεπάξεο, ηὸ 

θξύθηόλ ζνπ κέινο, ἐθηηκεζεὶο ηνὺο δηδύκνπο, θαὶ βέιεζηλ ὀκκάησλ, 

ἐμνξπρζεὶο ηὰο θόξαο. 

                                          Θενηνθίνλ. 
ςώζε ἐδνμάζζε γέλνο βξνηῶλ, θαὶ ηηκῆο ἠμηώζε ηῆο θξείηηνλνο, 

δηὰ ηῆο Σῆο Κόξε ζπγγελείαο, θαὶ ζετθῆο πἱνζεζίαο ἔηπρε, ηῇ Σῇ 

κεζηηείᾳ, θαὶ γὰξ Θεόο, ὡξάζε ζαξθνθόξνο, ἐθ Σνῦ ἀῤῥήηῳ ηξόπῳ, 

ἄηξεπηνο κείλαο ηῇ Θεόηεηη. 

                               ᾨδὴ ζ΄. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 
μέζηη ηῶλ Ἀγγέισλ δῆκνο ηὴλ ζήλ, Σηξαηειάηα, ηεξῶλ 

γελλαηόηεηα, πᾶο ὁ παξώλ, ὄρινο θαηεπιάγε ηόηε ηὰο ζάο, 

ἀλδξαγαζίαο ἔλδνμε, ἔθξημε δαηκόλσλ ἡ ζηξαηηά, ηὰ ζὰ ηξόπαηα λῦλ 

δέ, θξνηεῖ θόζκνο ηὰ γέξα, θαὶ πᾶο πηζηὸο ὑκλεῖ ηὰ ζαύκαηα. 

Βνᾶηαη παξὰ πάζεο ζρεδὸλ πλνῆο, ηὰ πνιιά ζνπ θαὶ κέγηζηα 

ηξόπαηα, ηὰ ἐπὶ ζνί, ηέξαηα δεηρζέληα θαὶ δηὰ ζνῦ, ἡ ἐθ λεθξῶλ 

ἀλέγεξζηο, ἡ ὁινθιεξία ἐθ ζπληξηβῆο, ἡ ῥῶζηο ηῶλ λνζνύλησλ, ἡ 

ιύζηο ηῶλ δεζκίσλ, θαὶ ηῶλ ἐλ ζιίςεη ἡ παξάθιεζηο. 



[61] 

 

Ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ πξὸο Χξηζηόλ, ὑπὲξ Οὗ πάζαο ὑπήλεγθαο, κέρξη 

ηνκῆο, θαύζεσο ζαλάηνπ ηε θαὶ ζηαπξνῦ, ἐγθαξηεξῶλ Θεόδσξε, 

αἴηεζαη ζπγγλώκελ ἡκῖλ θαθῶλ, ηῷ θόζκῳ ηὴλ εἰξήλελ, λίθαο ηνῖο 

εὐζεβέζηλ, θαὶ ζσηεξίαλ ηνῖο ηηκῶζί ζε. 

                                            Θενηνθίνλ. 
Οὐξαλνκήθε θιίκαθα λνεηήλ, Σὲ γηλώζθνκελ δη’ ἧο θαηαβάο, κεηὰ 

ζαξθὸο ὁ Ὕςηζηνο, ἀλζξώπνηο ὡκίιεζε, θαὶ ηαπεηλνὺο ἀλύςσζε, 

πξὸο ηὴλ ὑςειὴλ ηῶλ νὐξαλῶλ πνιηηείαλ, ἐληεῦζελ ἀλσηέξαλ, 

νὐξαλῶλ θαὶ Ἀγγέισλ, θαὶ πάλησλ πνηεκάησλ, ηηκῶκέλ Σε 

Παξζέλε. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Μάξηπο ἀμηάγαζηε ηνῦ Χξηζηνῦ, δέμαη παξαθιήζεηο ἀλαμίσλ ζῶλ 

νἰθεηῶλ, θαὶ ηαύηαο ζεόθξνλ, πξνζάγαγε ηῷ κόλῳ, Θεῷ ηε θαὶ 

Γεζπόηῃ, ἡκῶλ Θεόδσξε. 

Τνὺο κεη’ εὐιαβείαο ηὰ ἱεξά, ιείςαλά ζνπ Μάξηπο, πξνζθπλνῦληαο 

ζαῖο πξὸο Θεόλ, ἱεξαῖο πξεζβείαηο, θξνπξῶλ κὴ δηαιείπῃο, 

θηινκαξηύξσλ θιένο, ζεῖε Θεόδσξε. 

Χαίξνηο ηῶλ Μαξηύξσλ ἡ θαιινλή, θαὶ ηῆο θθιεζίαο, 

ἀπξνζκάρεηνο βνεζόο, ραίξνηο δσξεκάησλ, ζεζαύξηζκα ηῶλ ζείσλ, 

Θεόδσξε ηξηζκάθαξ, ἡκῶλ ἀληίιεςηο. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Τό Τξηζάγηνλ…. 

θαί ηά Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 



[62] 

 

Δόμα. 
Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῇο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῇο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σύ 

γάξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

Σνπ  θαί  ηό  ὄλνκα Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 
Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

                             Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

Πάληαο, πξνζηαηεύεηο Ἀζιεηά, ηῶλ θαηαθεπγόλησλ ἐλ πίζηεη, ηῇ 

ἀληηιήςεη ηῇ ζῇ, Ἅγηε Θεόδσξε, ηῶλ εὐζεβῶλ ἀῤῥσγέ· πξὸο Θενῦ 

γὰξ δεδώξεζαη, ἡκῖλ ηνὺο ἐλ βίῳ, ἀεὶ θηλδπλεύνπζηλ, ὡο ἀζθαιὴο 

βνεζόο, πάληαο, ἐθιπηξνύκελνο ηάρεη, ηνὺο πξνζθαινπκέλνπο ζε 

Μάξηπο, πάζεο πεξηζηάζεσο πνιύαζιε. 

Γέζπνηλα  πξόζδεμαη,  ηάο  δεήζεηο  ηῶλ δνύισλ  Σνπ, 

θαί  ιύηξσζαη  ἡκᾶο,  ἀπό  πάζεο  ἀλάγθεο  θαί  ζιίςεσο. 

Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ,  εἰο  Σέ  ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ  ηνῦ  Θενῦ, 

θύιαμόλ  κε  ὑπό  ηήλ  ζθέπελ  Σνπ. 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ακελ 


