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10 Απξηιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Νενκάξηπξνο ΓΗΜΟΥ ηνπ ἐλ Σκύξλῃ, Γ. 

Ἀπνζηνιάθε  
 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

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

Εἶηα ηά Σξνπάξηα.   

Ἦρνο   δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Σόλ Νενκάξηπξα κπξλαίσλ ηό θιένο, ὡο ἀζινθόξνλ θαί Υξηζηνῦ 

ζηεθαλίηελ, ἐθ βάζνπο καθαξίζσκελ ζπληόλῳ ηῆ θσλῆ, Δκνλ ηόλ 

καθάξηνλ, ἀζιεηήλ ηνῦ σηξνο, ηόλ ἀπνμεξάλαληα, ηόλ βπζόλ ἀζεΐαο, 

καξηπξηθῶλ αἱκάησλ ῥαληηζκῷ, θαί ηῶλ ζαπκάησλ ιαβόληα ηό ράξηζκα. 

Γόμα. Τό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο νπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ ὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Σίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ νῦ, νὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ παληνίσλ 

δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

 Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· ΔΗΜΟΝ ΤΟΝ ΟΜΩΜΥΜΟΝ 

ΣΟΙ ΦΥΛΑΤΤΕ, ΜΑΡΤΥΣ. Γ(ΕΩΡΓΙΟΤ). 

ᾨδή  α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Δηάζσζνλ Μάξηπο θαί ἀζιεηά, ηνύο πίζηεη ηηκῶληαο, ζνῦ ηήλ 

κλήκελ ηήλ ἱεξάλ, παληνίσλ παζῶλ ηε θαί θηλδύλσλ, ὡο παῤῥεζίαλ 

θαηέρσλ πξόο Κύξηνλ. 

 

Ἠζρύλζε ἀπίζησλ ζπλδπαζκόο, ηῆ ζῆ καξηπξίᾳ, θαί ζηεῤῥόηεηη 

ηο ςπρο, θαί πξόηππνλ πᾶζη λῦλ θαηέζηεο, πξόο ζηαζεξόηεηα Δκε ηο 

πίζηεσο. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/10/blog-post_79.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/10/blog-post_79.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/10/blog-post_79.html
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Μαξηύξσλ ηῶλ πάιαη ἰζνθαήο, λνκίκσο ἀζιήζαο, θαηεδείρζεο 

ἀπνηκεζείο, δεκίνπ ηῷ μίθεη θεθαιήλ ζνπ, πξνζελερζεῖζαλ Κπξίῳ ὡο 

δώξεκα. 

Θενηνθίνλ. 

κώλπκνλ πάληα ηῷ ἀζιεηῆ, Τἱνῦ νπ ηε δνῦινλ, ζῷζνλ 

Δέζπνηλα Μαξηάκ, ὅηη ηῆ ἀζπόξῳ νπ ζπιιήςεη, Θενγελήηξηα γέγνλαο 

Ἄρξαληε. 

 

ᾨδή γ΄.   Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νηθεθόξσο ἀζιήζαο, καξηπξηθόλ εἴιεθαο, ζηέθνο ἐλ κπξλαίσλ 

ηῆ πόιεη, Δκε καθάξηε· δηό θαί πξέζβεπε λῦλ, πέξ ἡκῶλ ηῷ Κπξίῳ, 

πίζηηλ ἀηαιάληεπηνλ, ὅπσο θπιάηησκελ. 

 

Σῆ δπλάκεη Ἁγίνπ, Ζσνπνηνῦ Πλεύκαηνο, ἤλνημαο ηό ζηόκα ζνπ 

Μάξηπο, Δκε ηξηζκέγηζηε, θαί παῤῥεζίᾳ πνιιῆ, Υξηζηηαλῶλ 

ξζνδόμσλ, πίζηηλ ὡκνιόγεζαο, ἥλ θαί ζηεῥέσζνλ. 

 

 ἁγίνηο ἀγῶζη, θαηαβαιώλ θξύαγκα, Ἂγαξ δπζζεβνῦο θαί 

ηπξάλλνπ, Δκε παλέλδνμε, ηνύο ἐθ πηζηῶλ δεισηάο, ηό ηῶλ αἱξέζεσλ 

κέγα, θξύαγκα ἐθδίδαμνλ, ἵλα αἰζρύλσζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νενκάξηπξνο Δήκνπ, ηῆ ζηαζεξᾷ Δέζπνηλα, πίζηεη ὁκνηάζσκελ 

πάληεο, ἵλα δνμάδεηαη, ηνῦ νῦ Τἱνῦ θαί Θενῦ, ἡ θθιεζία Παξζέλε, 

πόζῳ ἐμαηηνύκελνη, ηάο κεζηηείαο νπ. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ἱθέηαο ζνπ Ἀζινθόξε· πξνζπκόηαηα γάξ 

δηά Υξηζηόλ ἐκαξηύξεζαο, θαί ἔηπρεο ηνῦ ραξίζκαηνο ηῶλ ζαπκάησλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί  ἴαζαη ηο ςπρο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Γελλαίσο Υξηζηόλ ηπξάλλῳ ὡκνιόγεζαο, θαί ζείαλ ἡκῶλ, ηήλ 

πίζηηλ δηεθήξπμαο· δηό ράξηλ εἴιεθαο, πνιιῶλ ἰακάησλ θαί ζαύκαηα, 

ἐπηηειεῖο ηνῖο πίζηεη ἀθιηλεῖ, αἰηνῦζη ὦ Δκε ηάο πξεζβείαο ζνπ. 
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ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

ριεξάλ θαί ἐπώδπλνλ, ππξεηνῦ ηήλ θιόγσζηλ Δκε ἴαζαη· 

ἀζζελῶ γάξ θαί πξνζηξέρσ ζνη, ὥζπεξ νἱ πηζηνί ηό πάιαη ηάθῳ ζνπ. 

 

Μαξηπξίνπ ζνπ ἕλεθελ, ἐμνπζίαλ θέθηεζαη ὦ παλεύθεκε, 

ἀπειαύλεηλ ηῶλ αἰηνύλησλ ζε, πᾶζαλ λόζνλ ἄιγνο ηε θαί δόθσζηλ. 

 

Ὥζπεξ ῥόδνλ ζά ιείςαλα, εσδίαλ ἔβιπδνλ θαί ἰάκαηα, ηνῖο 

πηζηνῖο ζνπ Δκε θξάηηζηε· ὅζελ θαί ἡκῶλ ηά πάζε ἴαζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ννεκάησλ ἀπάιιαμνλ, πνλεξῶλ ηνῦ πιάλνπ Μαξία Δέζπνηλα, θαί 

ηόλ λνῦλ ἡκῶλ ύ θώηηζνλ, ὥζηε ινγηζκῶλ θαιῶλ ἐθίεζζαη. 

 

ᾨδή ε΄.  Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὕιαγκα ἐρζξνῦ, νθ ἐπηόεζέλ ζε Ἅγηε, θαί ηκεζείο ηήλ θεθαιήλ 

δηά Υξηζηόλ, πξόο ηήλ ζείαλ θαηαζθήλσζηλ ἀλέδξακεο. 

 

Μέκλεζν ἡκῶλ, ηῶλ ηηκώλησλ ηήλ εἰθόλα ζνπ, θαί ηεινύλησλ ζνπ 

ηήλ κλήκελ ειαβῶο, Δκε Μάξηπο ηνῦ Κπξίνπ ζενδόμαζηε. 

 

Ὄκκα γπλαηθόο, ὡο ἐλ κύξλῃ ἐζεξάπεπζαο, νὕησ λῦλ θαί ηῶλ 

παζρόλησλ ὀθζαικνύο, δηά ζαύκαηνο ηαρέσο Δκε ἴαζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νέθξσζνλ ὁξκάο, ηο ζαξθόο Ἁγλή Μεηξόζεε, θαί θπγάδεπζνλ 

λνήκαηα αἰζρξά, πξόο ἐλάξεηνλ δσήλ θαζνδεγνῦζά κε. 

 

ᾨδή ζη΄.  Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

πληήξεζνλ, ηνύο πξόο ζέ πξνζηξέρνληαο, ἀπεκάληνπο ἁκαξηίαο 

θαί πιάλεο, Δκε θιεηλέ ηῶλ κπξλαίσλ ἡ δόμα, θαί κεηαλνίαο πξόο 

ηξίβνλ ὁδήγεζνλ, ἵλα ηῆ ζῆ ἐπηζθνπῆ, αἰσλίνπ δσο ἐπηηύρσκελ. 
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ξγο ζπκνῦ, θαί ηνῦ θζόλνπ ἅπαληαο, ἀπνθάζαξνλ ὦ Δκε 

ηαρέσο· δύλακηλ δόο θαί ἡκῖλ δπζσπνῦκελ, ὅπσο ἐλ θόβῳ Κπξίνπ 

δηάγσκελ· ὅζελ πνιέκνπ ινγηζκῶλ, ηνύο ζνύο δνύινπο ζεόθξνλ 

ἀπάιιαμνλ. 

 

Ἱθάλσζνλ, ηό ζόλ ηέθλνλ Ἅγηε, πξνζθπλζαη καξηπξίνπ ζνπ 

ηόπνλ, θαί ἱεξῶλ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθελ, ἀλαδηδόλησλ παλόζηνλ 

ἄξσκα, ἀμίσζνλ ηνῦ ἀλεπξεῖλ, θαί ηηκᾶλ ἐηεζίσο ηήλ κλήκελ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φηιόζηνξγνλ, έ κεηέξα ἔρνκελ, θθιεζίαο ηό ἀηίκεηνλ ζηέκκα, 

Ἁγλή Παξζέλε θαί Μηεξ Κπξίνπ· ὅζελ ὡο ηέθλα πξόο έ 

πξνζπηπζζόκεζα· βνήζεζνλ θαί λῦλ ἡκῖλ, Παξαδείζνπ ηξπθο ὅπσο 

ηύρσκελ. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ἱθέηαο ζνπ Ἀζινθόξε· πξνζπκόηαηα γάξ 

δηά Υξηζηόλ ἐκαξηύξεζαο, θαί ἔηπρεο ηνῦ ραξίζκαηνο ηῶλ ζαπκάησλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο δ΄. Ἐπεθάλεο ζήκεξνλ. Πνίεκα Γεξαζίκνπ 

Μνλαρνῦ Μηθξαγηαλλαλίηνπ. 

Ἀζιεηήο ἀήηηεηνο, Υξηζηνῦ ἐδείρζεο, ἐλ ζηέξνηο ἔηεζη, ὡο 

ἐλαζιήζαο θαξηεξῶο, Δκε Μαξηύξσλ ἰζόηηκε, κεζ’ ὧλ δπζώπεη, πέξ 

ηῶλ ηηκώλησλ ζε. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

η. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 

θ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. ηε΄ 17 – ζη΄ 2). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο· ηαῦηα ἐληέιινκαη κῖλ, ἵλα 

ἀγαπᾶηε ἀιιήινπο.  Εἰ ὁ θόζκνο κᾶο κηζεῖ, γηλώζθεηε ὅηη ἐκὲ πξῶηνλ 

κῶλ κεκίζεθελ.  Εἰ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ἦηε, ὁ θόζκνο ἂλ ηὸ ἴδηνλ ἐθίιεη· ὅηη 

δὲ ἐθ ηνῦ θόζκνπ νθ ἐζηέ, ἀιι’ ἐγὼ ἐμειεμάκελ κᾶο ἐθ ηνῦ θόζκνπ, 

δηὰ ηνῦην κηζεῖ κᾶο ὁ θόζκνο.  Μλεκνλεύεηε ηνῦ ιόγνπ νὗ ἐγὼ εἶπνλ 

κῖλ· νθ ἔζηη δνῦινο κείδσλ ηνῦ θπξίνπ αηνῦ. Εἰ ἐκὲ ἐδίσμαλ θαὶ κᾶο 
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δηώμνπζηλ· εἰ ηὸλ ιόγνλ κνπ ἐηήξεζαλ θαὶ ηὸλ κέηεξνλ 

ηεξήζνπζηλ.   Ἀιιὰ ηαῦηα πάληα πνηήζνπζηλ κῖλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ, ὅηη 

νθ νἴδαζη ηὸλ πέκςαληά κε.  Εἰ κὴ ἦιζνλ θαὶ ἐιάιεζα αηνῖο, ἁκαξηίαλ 

νθ εἴρνλ· λῦλ δὲ πξόθαζηλ νθ ἔρνπζη πεξὶ ηο ἁκαξηίαο αηῶλ.   ἐκὲ 

κηζῶλ θαὶ ηὸλ παηέξα κνπ κηζεῖ.  Εἰ ηὰ ἔξγα κὴ ἐπνίεζα ἐλ αηνῖο ἃ 

νδεὶο ἄιινο πεπνίεθελ, ἁκαξηίαλ νθ εἴρνλ.    

Γόμα. Σαῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ…   

Καί λῦλ. Σαῖο ηο Θενηόθνπ…   

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄.  Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν με, ὁ 

Θεός... 

Μέγα ἰαηήξηνλ, ηνῖο ἀζζελέζη θαηέζηεο, θαί πεγή ἀθέλσηνο, 

βξύνπζα ἰάζεσλ, πᾶζηλ ὕδαηα·  Δκε καθάξηε, Μάξηπο ηνῦ ςίζηνπ, νἱ 

πηζηνί ζε καθαξίδνκελ, θαί ἐμαηηνύκεζα, ζνῦ ηήλ ἀξσγήλ θαί ηήλ 

θξνύξεζηλ· ηνῦ ζώκαηνο ηήλ πύξσζηλ, δξόζῳ ηο ζεξκο πξνζηαζίαο 

ζνπ, ηάρηζηα ζβελλύεηο, ἥλ ράξηλ ἐμαηξέησο ὁ Υξηζηόο, ζνί ἐραξίζαην 

δώξεκα, ἐπί ηῆ ἀζιήζεη ζνπ. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

πνζηήξημνλ Δκε, ἰρζπβόισλ ηήλ ηάμηλ, ἧο ἐπηηήδεπκα, 

ἐμήζθεζαο ἐλ κύξλῃ, θαί πιήξσζνλ ἰρζύσλ, ἁιηέσλ ηά δίθηπα, θαί ηάο 

νἰθίαο αηῶλ, ειόγεζνλ ὡο Μάξηπο. 

 

Ληζνιόγνηο θαί ῥάπηαηο, πσιεηαῖο ἀρζνθόξνηο, θαί ηέρλαο ἔρνπζη, 

θαί ηνῖο ἐξγνπαξέθηνηο, ἀθζόλσο βνεζζαη, κάξηπο Δκε θαηάζπεπζνλ, 

θαί ηήλ γείαλ αηῶλ, ζπληήξεζνλ ἐλ ῥώζεη. 

 

Ἀπό πάζεο ἀλάγθεο, ηῶλ θιπδώλσλ ηνῦ βίνπ, θαί πεξηζηάζεσο, 

ἐθιύηξσζνλ ζνύο δνύινπο, θαί δόο ηά πξόο ηόλ βίνλ, ἀπνξνῦζη θαί 

πέλεζη, ἵλα ηηκᾶηαη ἐλ ζνί, ηό ὄλνκα Κπξίνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σεῖρνο ἄξξεθηνλ νὖζα, Θενλύκθεπηε Κόξε, Μαξία Δέζπνηλα, 

ειόγεζνλ ά ηέθλα, θαί πιήξσζνλ ἀγάπεο, πξνζεπρο θαί ἀζθήζεσο, 

ὅπσο Κπξίῳ Υξηζηῷ, ἀξέζνηκελ ἐλ Κξίζεη. 
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ᾨδή ε΄.  Τόλ Βαζηιέα. 

Σο κεηαλνίαο, ηήλ πύιελ ἄλνημνλ Δκε, θαί θαζήισζνλ ηῷ θόβῳ 

ηνῦ Κπξίνπ, ηνύο ἀζπαδνκέλνπο, ηήλ ἱεξάλ κνξθήλ ζνπ. 

 

Ἔξγνηο θαί ιόγνηο, εαξεζηεῖλ ηῷ Δεζπόηῃ θαηαμίσζνλ ἡκᾶο 

παξαθαινῦκελ, θαί ηο ζσηεξίαο, πόδεημνλ ηάο ηξίβνπο. 

 

Μλεζηθαθίαο, θαί ἐκπαζείαο κνπ Δκε, ἀπνθάζαξνλ ηόλ δνῦιόλ 

ζνπ αἰηνῦκαη, θαί ηάο ῥππηηθάο ζνπ, πξεζβείαο δώξεζόλ κνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀδηαιείπησο, ηήλ πξνζεπρήλ πξόο Τἱόλ νπ, ὅπσο ἔρνηκελ 

βνήζεζνλ Παξζέλε, ηνύο πεξπςνῦληαο, ηόλ ἄθξαζηόλ νπ Σόθνλ. 

 

ᾨδή ζ΄.  Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ῥαλίζη αἵκαηόο ζνπ, ἴαζαη ηά πάζε, ηνῦ ὁκσλύκνπ ζνη Δκε 

καθάξηε, ηῆ ζηνξγηθῆ ζνπ ἀγθάιῃ, ὡο ηέθλνπ ζπεύδνληνο. 

 

Σνύο ζέβνληαο ζήλ κλήκελ, θαί ὁκσλπκνῦληαο, καξηπξηθνῖο ζνπ 

ηνῖο ῥείζξνηο δηάζσζνλ, πέξ αηῶλ ηῷ Κπξίῳ, πξεζβεύσλ Ἅγηε. 

 

ςίζηῳ ἱεξεῖνλ, πάλζεπηνλ ἠλέρζεο, θαί ηνῦ Παληάλαθηνο 

Μάξηπο καθάξηε, ιειακπξπζκέλνο ἐπώθζεο, λῦλ ἀγαιιόκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γηγλώζθνκέλ ε Κόξε, ἀξρήλ ηο ζσηεξίαο, ὡο ηόλ σηξα ηνῦ 

θόζκνπ γελλήζαζα, θαί ἐμ ἁγλῶλ νπ αἱκάησλ, ζάξθα θνξήζαληα. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ εξαθείκ, 

ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο Θενηόθνλ έ 

κεγαιύλνκελ. 



[96] 

 

Υαίξνηο ηῶλ κπξλαίσλ ὁ ζεζαπξόο, ὁ Υξηζηόλ δνμάζαο, δηά 

ηκήζεσο θεθαιο· ραίξνηο ηῷ Δεζπόηῃ, πξνζελερζείο ὡο δῶξνλ, ἐλ ηνῖο 

ἐζράηνηο ρξόλνηο, Δκε καθάξηε. 

 

Δεῦηε, νἱ ὁκώλπκνη Ἀζιεηῆ, ηόλ θνηλόλ πξνζηάηελ, ἀλπκλήζσκελ 

ἐλ ραξᾷ, ηῆ αηνῦ εἰθόλη, πξνζπίπηνληεο βαζέσο, ιακβάλνληεο ηήλ ράξηλ, 

ηο παξαθιήζεσο. 

 

Δέρνπ ηάο δεήζεηο θαί ηάο θσλάο, ηῶλ ἐλ θαηαλύμεη, ἐμπκλνύλησλ 

ζνπ ηά ιακπξά, ἆζια θαί ζπζίαλ, ἥλ  ἤλεγθαο Κπξίῳ, ιαβώλ ηῶλ 

ἰακάησλ, ηό κέγα ράξηζκα. 

Ἕηεξνλ. Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνῦ Μηθξαγηαλλαλίηνπ. 

Υαίξνηο Ἀζινθόξε ηνῦ Ἰεζνῦ, Δκε Νενκάξηπο, ὁ ηνῖο δήκνηο ηῶλ 

Ἀζιεηῶλ, θαί θιεηλῶλ Μαξηύξσλ, ἀπαύζησο ζπγρνξεύσλ, κεζ’ ὧλ ἡκῖλ 

ἐμαίηεη, ηό ζεῖνλ ἔιενο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηά ηο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο 

ηό ζσζλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ…  

Ἀπνιπηίθηνλ. 

Ἦρνο δ΄. Ταρύ πξνθαηάιαβε 

Υξηζηόλ ὡκνιόγεζαο, ἐπί ἀπίζησλ ζηεξξῶο, θαί πάζαο 

θαηῄζρπλαο, ηάο ηῶλ ἀλόκσλ βνπιάο, ἰζρΰη ηο πίζηεσο· ὅζελ ηαῖο ηῶλ 

Μαξηύξσλ, ἠξηζκήζεο ρνξείαηο, Δκε λέε ὁπιῖηα, ὡο ἀζιήζαο λνκίκσο, 

κεζ’ ὧλ ἀπαύζησο πξέζβεπε, πέξ ηῶλ ηηκώλησλ ζε. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ὅηε παῤῥεζίᾳ εζεβεῖ, ηνῦ Υξηζηνῦ ηήλ θιζηλ ηήλ ζείαλ, Δκε 

ἐθήξπμαο, ηόηε ηό ἀληίπαινλ, ζξάζνο θαηῄζρπλαο, ηῶλ ἀπίζησλ θαί 

ἤλεγθαο, πιεγάο θαί ζηξεβιώζεηο, θαί εἱξθηήλ θαί ζάλαηνλ 

ἀγαιιηώκελνο· ὅζελ ἀλειήιπζαο Μάξηπο, πξόο ηάο ἀζαλάηνπο 

ζθελώζεηο, δήκνηο Ἀζινθόξσλ ἀξηζκνύκελνο.  
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Υαίξνηο Νενκάξηπο ηνῦ Υξηζηνῦ, Δκε ζηξαηηῶηα Κπξίνπ, 

ἀμηνζαύκαζηε·  ζύ γάξ νθ ἐπηόεζαη, ἐρζξῶλ ηήλ δύλακηλ, ἀιι’ ἀλδξείσο 

δηήλπζαο, ηόλ ζεῖνλ ἀγῶλα, θαί ζαπκάησλ ἔιαβεο ζεόζελ δύλακηλ·  

παύεηο ππξεηῶλ ηάο θινγώζεηο, θαί παζῶλ θαί πόλσλ ιπηξνῦζαη, θαί ηό 

πεξσζέλ ὄκκα ἰάηξεπζαο. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

 

 

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 
 


