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14 Απξηιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Μάξηπξνο ΘΩΜΑΪΓΟΣ ηῆο ἐλ 

Ἀιεμαλδξείᾳ, κ. Γεξαζίκνπ  
           

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

 

 ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῆο ζσθξνζύλεο ηῷ θσηὶ ιακπνκέλε, πάζεο θζνξᾶο θαὶ 

ζθνηαζκνῦ ἁκαξηίαο, ηαῖο θσηνθόξνηο ιύηξσζαη πξεζβείαηο ζνπ, 

Θσκαΐο παλζαύκαζηε, ηνὺο πξὸο ζὲ ἀθνξῶληαο, θαὶ ἐμαηηνπκέλνπο 

ζνπ, ηὴλ ζεξκὴλ πξνζηαζίαλ, θαὶ ῥππαξῶλ παζῶλ θαὶ ινγηζκῶλ, ηὰο 

δηαλνίαο ἡκῶλ ἀπνθάζαξνλ. 

Γόμα. 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) Ψαικόο 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Σὴν ἀρωγήν μοι Θωμαΐς 

δίδοσ. Γεραζίμοσ. 

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

Σπλνῦζα ηνῖο ἄλσ ζείνηο ρνξνῖο, ζὺλ αὐηνῖο δπζώπεη, 

ιπηξσζῆλαη πάζεο θζνξᾶο, Θσκαΐο θαὶ πάζεο ἐπεξείαο, ηνὺο 

ἀδηζηάθηῳ ςπρῇ πξνζηόληαο ζνη. 

 

Ἠζρύλζε ὁ δξάθσλ ηῇ ζῇ ζθαγῇ· νὗ ηῆο βδειπξίαο, 

ἀπνιύηξσζαη Θσκαΐο, ηνὺο πίζηεη θαὶ πόζῳ πξνζηόληαο, ηῇ πξὸο 

Θεὸλ ἱθεζίᾳ ζνπ πάλζεκλε. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/03/blog-post_24.html
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Ννόο κνπ ηὴλ δύλακηλ Θσκαΐο, θαζαξὰλ ζπληήξεη, ἀθαζάξησλ 

ἐμ ἐλλνηῶλ, θαὶ θόβῳ κε ηείρηζνλ ηῷ ζείῳ, ὡο ἂλ ἐρζξνῦ ηὴλ καλίαλ 

ἐθθξνύζσκαη. 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγία Παξζέλε Μῆηεξ Θενῦ, Κεραξηησκέλε, παληεπιόγεηε 

Μαξηάκ, ςπρῆο κνπ ἀπέιαζνλ ηὸλ δόθνλ, ηῇ θσηαπγῇ Σνπ πξεζβείᾳ 

θαὶ ζῶζόλ κε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ῥππαξῶλ λνεκάησλ θαὶ ινγηζκῶλ πάλζεκλε, ηῶλ 

θαηαζπηινύλησλ ςπρῆο κνπ πᾶζαλ ηὴλ αἴζζεζηλ, ζᾶηηόλ κε 

ιύηξσζαη, ὡο ἐθ Θενῦ εἰιεθεῖα, Θσκαΐο παλεύθεκε, ράξηλ 

ζσηήξηνλ. 

 

Ὡο ηὸ ζξάζνο ἀπώζσ ηνῦ ῥππαξνῦ γέξνληνο, νὕησο θαζ’ 

ἡκῶλ ηὴλ καλίαλ θαὶ ηὰ βνπιεύκαηα, Μάξηπο θαηάβαιε, ηνῦ 

καηλνκέλνπ βειίαξ, Θσκαΐο δεόκεζα, ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Γλώκελ ἔκθξνλα δίδνπ θαὶ θαζαξὰλ ἔλλνηαλ, ηνῖο εἰιηθξηλῶο 

πξνζηνῦζη ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ, θαὶ πάληα πόιεκνλ, θαὶ κνιπζκὸλ 

δπζσπνῦκελ, θαζ’ ἡκῶλ ἀπόηξεπε, Μάξηπο, ηνῦ ὄθεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ἀθξάζησο ηεθνῦζα ηὸλ ηνῦ παληὸο Κύξηνλ, θαὶ κεηὰ ηὸλ 

ἄῤῥεηνλ ηόθνλ, παξζέλνο κείλαζα, Κόξε Παλάκσκε, ἁκαξηηῶλ κνπ 

ηὰ βάξε, ηάρνο ἐπηθνύθηζνλ, θαζηθεηεύσλ Σε. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ ινγηζκῶλ ἀθαζάξησλ ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ ζπεύδνληαο, ὦ Θσκαΐο καθαξία Μάξηπο 

Κπξίνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

θ πάζεο ὁξκῆο θαὶ πξνζβνιῆο ηνῦ ὄθεσο, ζεκλὴ Θσκαΐο, 

ἀηξώηνπο δηαθύιαηηε, ηνὺο πίζηεη εὐθεκνῦληάο ζε, ὡο ζεπηὸλ 

ζσθξνζύλεο θεηκήιηνλ, θαὶ κεηαλνίαο πξὸο ηξίβνπο ἡκᾶο, ὁδήγεη 

πξεζβείαηο ζνπ πξὸο Κύξηνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεθξσζεῖζα ηῷ ζώκαηη, πξὸο δσὴλ ἀγήξσ Θσκαΐο ἔδξακεο· 

ὅζελ δώσζόλ κε δένκαη, ηὸλ λελεθξσκέλνλ πνιινῖο πάζεζη. 

 

Μαξηπξίνπ δηάδεκα, Θσκαΐο ἐδέμσ ρεηξὶ ηνῦ Κηίζηνπ ζνπ· 

Ὃλ ἱθέηεπε δεόκεζα, ὑπὲξ ηῶλ πηζηῶο ὁκνινγνύλησλ ζε. 

 

δπλῶλ κε ἀπάιιαμνλ, ηῶλ θαηὰ ςπρὴλ θαὶ ζῶκα ζῇ ράξηηη, 

θαὶ παζῶλ ηῶλ πνιεκνύλησλ κε, Θσκαΐο ηαρέσο ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰεζνῦλ ηὸλ Παληάλαθηα, ηὸλ δεκηνπξγὸλ ἁπάζεο ηῆο θηίζεσο, 

ὡο Υἱόλ Σνπ θαζηθέηεπε, ζῶζαη Θενηόθε ηνὺο ὑκλνῦληάο Σε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Θξαῦζνλ ηὰο δεηλάο, θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο, ἐπηλνίαο 

Θσκαΐο θαὶ πξνζβνιάο, ἐλ εἰξήλῃ ζπληεξνῦζα ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ. 

 

Ὤθζεο Θσκαΐο, ζσθξνζύλεο ζῦκα ἅγηνλ, ἐλ ᾗ θύιαηηε 

ἀηξώηνπο θαὶ ἡκᾶο, ἐλ ζεκλόηεηη ηὸλ λνῦλ ἡκῶλ ηεηρίδνπζα. 

 

Μάξηπο ἀιεζήο, ηνῦ Φξηζηνῦ ὤθζεο ὡο ἤλεγθαο, Θσκαΐο 

ὑπὲξ ηῆο ζείαο ἐληνιῆο, ηὴλ ζθαγήλ· δηὸ θαὶ δόμεο ζείαο ἔηπρεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄρξαληε ἁγλή, Θενηόθε ἀεηπάξζελε, ηὴλ ρξαλζεῖζάλ κνπ 

ςπρὴλ ηαῖο ἡδνλαῖο, ἀπνθάζαξνλ ηνῖο ῥείζξνηο ηνῦ ἐιένπο Σνπ. 

 

 



[105] 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἰζρύτ, ηῇ ζετθῇ ὑπεξβᾶζα, ηὴλ θζνξὰλ ηῆο ῥππαξᾶο ἁκαξηίαο, 

ράξηλ πνιιήλ, Θσκαΐο ἐθνκίζσ, ηνῦ θαηεπλάδεηλ παζῶλ 

ἐπαλάζηαζηλ· ὅζελ πνιέκνπ ραιεπνῦ, ηῆο ζαξθὸο ἡκᾶο πάληαο 

ἀπάιιαμνλ. 

 

Σαξθόο κνπ, λέθξσζνλ θίλεκα ἅπαλ, θαὶ λνὸο ηὰο ῥππαξὰο 

ἐλζπκήζεηο, παῦζνλ θαὶ πόῤῥσ ἀπέιαζνλ Μάξηπο, θαὶ θαζαξὰο ηὰο 

αἰζζήζεηο κνπ θύιαμνλ, ὡο ἔρνπζα παξὰ Φξηζηνῦ, Θσκαΐο ὄλησο 

ράξηλ ἐμαίξεηνλ. 

 

Γπλάκεη, ηῇ ζετθῇ καθαξία, θαζεινῦζα ηὸλ ἀθάζαξηνλ ὄθηλ, 

δύλακηλ δίδνπ ἡκῖλ δπζσπνῦκελ, ηνῦ ἀπνβάιιεηλ αὐηνῦ ηὰ λνήκαηα, 

θαὶ πνιηηείαλ θαζαξάλ, Θσκαΐο δηαλύεηλ ζεόιεπηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰζρύλ κνη, θαηὰ παζῶλ ἀθαζάξησλ, θαὶ παληνίσλ πξνζβνιῶλ 

ηνῦ βειίαξ, δίδνπ ἀεί, Θενηόθε Παξζέλε, θαὶ κεηαλνίαο πξὸο ηξίβνλ 

ὁδήγεη κε, ἵλα ηῇ Σῇ ἐπηζθνπῇ, πξὸο δσὴλ θαηαληήζσ αἰώληνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ ινγηζκῶλ ἀθαζάξησλ ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ ζπεύδνληαο, ὦ Θσκαΐο καθαξία Μάξηπο 

Κπξίνπ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ Σνπ. 

Τῆο ζσθξνζύλεο ηὸλ πινῦηνλ θπιάηηνπζα, ὑπὲξ αὐηῆο ηὸ ζὸλ 

αἷκα ἐμέρεαο· θαὶ λῦλ Θσκαΐο ἀμηάγαζηε, ἐλ εὐζεβείᾳ θαὶ πάζῃ 

ζεκλόηεηη, ηνὺο πόζῳ ηηκῶληάο ζε θύιαηηε. 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον, καὶ προζέζτε 

μοι, καὶ εἰζήκοσζε ηῆς θωνῆς ηῆς δεήζεώς μοσ. 

Ση. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ καηεύθσνε ηὰ 

διαβήμαηά μοσ.  
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Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. θε΄ 1-13) 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηήλ παξαβνιήλ ηαύηελ. κνηώζε ἡ Βαζηιεία 

ηῶλ νὐξαλῶλ δέθα παξζέλνηο, αἵηηλεο ιαβνῦζαη ηὰο ιακπάδαο 

αὐηῶλ ἐμῆιζνλ εἰο ἀπάληεζηλ ηνῦ λπκθίνπ. Πέληε δὲ ἦζαλ ἐμ αὐηῶλ 

θξόληκνη θαὶ αἱ πέληε κσξαί. Αἵηηλεο κσξαὶ ιαβνῦζαη ηὰο ιακπάδαο 

ἑαπηῶλ νὐθ ἔιαβνλ κεζ᾿ ἑαπηῶλ ἔιαηνλ· αἱ δὲ θξόληκνη ἔιαβνλ 

ἔιαηνλ ἐλ ηνῖο ἀγγείνηο αὐηῶλ κεηὰ ηῶλ ιακπάδσλ αὐηῶλ. 

Φξνλίδνληνο δὲ ηνῦ λπκθίνπ ἐλύζηαμαλ πᾶζαη θαὶ ἐθάζεπδνλ. 

Μέζεο δὲ λπθηὸο θξαπγὴ γέγνλελ· ἰδνὺ ὁ λπκθίνο ἔξρεηαη, 

ἐμέξρεζζε εἰο ἀπάληεζηλ αὐηνῦ. Τόηε ἠγέξζεζαλ πᾶζαη αἱ παξζέλνη 

ἐθεῖλαη θαὶ ἐθόζκεζαλ ηὰο ιακπάδαο αὐηῶλ. Αἱ δὲ κσξαὶ ηαῖο 

θξνλίκνηο εἶπνλ· δόηε ἡκῖλ ἐθ ηνῦ ἐιαίνπ ὑκῶλ, ὅηη αἱ ιακπάδεο 

ἡκῶλ ζβέλλπληαη. Ἀπεθξίζεζαλ δὲ αἱ θξόληκνη ιέγνπζαη· κήπνηε 

νὐθ ἀξθέζεη ἡκῖλ θαὶ ὑκῖλ· πνξεύεζζε δὲ κᾶιινλ πξὸο ηνὺο 

πσινῦληαο θαὶ ἀγνξάζαηε ἑαπηαῖο. Ἀπεξρνκέλσλ δὲ αὐηῶλ 

ἀγνξάζαη ἦιζελ ὁ λπκθίνο θαὶ αἱ ἕηνηκνη εἰζῆιζνλ κεη᾿ αὐηνῦ εἰο 

ηνὺο γάκνπο, θαὶ ἐθιείζζε ἡ ζύξα. Ὕζηεξνλ δὲ ἔξρνληαη θαὶ αἱ 

ινηπαὶ παξζέλνη ιέγνπζαη· θύξηε θύξηε, ἄλνημνλ ἡκῖλ.  δὲ 

ἀπνθξηζεὶο εἶπελ· ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, νὐθ νἶδα ὑκᾶο. Γξεγνξεῖηε νὖλ, 

ὅηη νὐθ νἴδαηε ηὴλ ἡκέξαλ νὐδὲ ηὴλ ὥξαλ ἐλ ᾗ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ 

ἔξρεηαη. 

Γόμα. Ταῖο ηῆο Σῆο Ἁγίαο...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Θσκαΐο παλζαύκαζηε, ηῆο ζσθξνζύλεο ιπρλία, πᾶζη 

δηαπγάδνπζα, ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ράξηλ ἄθζνλνλ, ζθνηαζκνῦ 

ιύηξσζαη, παζῶλ ἀθαζάξησλ, ηνὺο πηζηῶο ζὲ καθαξίδνληαο, θαὶ 

ἀπνδίσμνλ, ἀθ’ ἡκῶλ ἐρζξὸλ ηὸλ πνιέκηνλ, θαὶ ηῆο ζαξθὸο ηὴλ 

πύξσζηλ, δξόζῳ ηῆο ζεξκῆο πξνζηαζίαο ζνπ, ζβέζνλ θαὶ παξάζρνπ, 

ἡκῖλ ἀλαςπρὴλ ηὴλ ἀιεζῆ, θαὶ ηῶλ πηαηζκάησλ ἐμαίηεζαη, πᾶζη ηὴλ 

ζπγρώξεζηλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Γόμεο ζείαο ηπρνῦζα, ὡο ηὸλ ζάλαηνλ εἵινπ, ὑπὲξ ηνῦ λόκνπ 

Φξηζηνῦ, ἐθ πάζεο ἀδνμίαο, παζῶλ ηῶλ ἀθαζάξησλ, Θσκαΐο 

ἐιεπζέξσζνλ, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο πηζηῶο, ηὴλ ζὴλ ἐπηζηαζίαλ. 
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Οἱ θξνπλνὶ ζῶλ αἱκάησλ, Θσκαΐο ἡκῖλ δξόζνλ, ζείαλ 

βιπζηάλνπζη, ζβελλύνπζαλ ηὴλ θιόγα, παζῶλ ηῶλ ἀθαζάξησλ, ηῶλ 

βνώλησλ ἑθάζηνηε· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

πὲξ ηῆο ζσθξνζύλεο, ηὴλ δσήλ ζνπ πξνζύκσο, Θσκαΐο 

ηέζεηθαο· ἐλ ηαύηῃ νὖλ Ἁγία, ζπληήξεζνλ ἀηξώηνπο, ηνὺο ἐλ πίζηεη 

θξαπγάδνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γελνῦ ζθέπε θαὶ ηεῖρνο, θαὶ πξνζθύγηνλ ζεῖνλ, Παξζέλε 

ἄρξαληε, ἐλ πάζῃ πεξηζηάζεη, ἡκῖλ ηνῖο Σνῖο ἱθέηαηο, ηνῖο ἐλ πίζηεη 

βνῶζί Σνη· ραῖξε πεγὴ δαςηιήο, πινπζίαο εὐζπιαγρλίαο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἔρνπζα Μάξηπο, πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ παῤῥεζίαλ, θαζηθέηεπε 

ὑπὲξ ηῶλ ἐθδεηνύλησλ, Θσκαΐο Ἁγία, ηὴλ ζὴλ ζεξκὴλ πξεζβείαλ. 

 

Ῥῦζαη ηὸλ λνῦλ κνπ, ἐμ ἐλλνηῶλ ἀθαζάξησλ, θαὶ θαζήισζνλ 

ηῷ θόβῳ ηνῦ Κπξίνπ, Θσκαΐο Ἁγία, ηῇ ζῇ ζεξκῇ πξεζβείᾳ. 

 

Ἀδηαιείπησο, ἐθ ινγηζκῶλ ἀθαζάξησλ, ῥύνπ πάλζεκλε ηνὺο 

ζὲ παξαθαινῦληαο, πᾶζηλ αἰηνπκέλε, κεηάλνηαλ γλεζίαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σάξθα θνξέζαο, ἐθ ηῶλ ἁγλῶλ Σνπ αἱκάησλ, ὁ πέξζενο δη’ 

ἄθξαλ εὐζπιαγρλίαλ, ζώδεη Παλαγία, ηνὺο Σὲ δνμνινγνῦληαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰιύνο ἐκπαζείαο, θαὶ ιύκεο ἁπάζεο, ηῆο ἁκαξηίαο ηὸλ λνῦλ 

κνπ ἐθθάζαξνλ, ὦ Θσκαΐο ἐλ ηνῖο ῥείζξνηο ηῆο πξνζηαζίαο ζνπ. 

 

Μαξηύξσλ ηαῖο ρνξείαηο, λῦλ ζπλεδνκέλε, ὑπὲξ ἡκῶλ ζὺλ 

αὐηνῖο ἀεὶ πξέζβεπε, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ ηηκώλησλ ζε ἀμηάγαζηε. 

 

ιόθσηνλ παζηάδα, ἤδε θαηνηθνῦζα, ἐθ ζθνηαζκνῦ Θσκαΐο 

ἀπνιύηξσζαη, ηῆο πνιπηξόπνπ θαθίαο ἡκᾶο δεόκεζα. 
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Θενηνθίνλ. 

ςίζηνπ ραῖξε Μῆηεξ, ἄρξαληε Παξζέλε· ραῖξε ηνῦ θόζκνπ 

παληὸο θαηαθύγηνλ, θαὶ ζσηεξία ςπρῆο κνπ θαὶ ἀγαιιίακα. 

 

. 

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. 

 

Ὤθζεο ζσθξνζύλεο ιακπξὰ εἰθώλ, Θσκαΐο ζεόθξνλ, θαὶ 

ἐδέμσ ὑπὲξ αὐηῆο, ζάλαηνλ ἀλδξείσο, θαὶ ἀζάλαηνπ δόμεο, ζὺλ 

Μάξηπζηλ Ἁγίνηο, ραίξνπζα ἔηπρεο. 

 

Ἤλεγθαο ηὸλ ζάλαηνλ θαξηεξῶο, Θσκαΐο ζεόθξνλ, δηὰ λόκνλ 

ηὸ ηνῦ Φξηζηνῦ· ὅζελ ἀζαλάηνπ, δσῆο ἀμησζεῖζα, ζαλάηνπ ἁκαξηίαο, 

ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ. 

 

Βίνλ δηαλύνπζα θαζαξόλ, γέξνληνο ἀπώζσ, ῥππαξίαλ ηὴλ 

κπζαξάλ, Θσκαΐο ζεόθξνλ· θαὶ λῦλ ἡκᾶο θνπθίδεηο, ἐθ ζαξθηθνῦ 

πνιέκνπ, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Σθῆλόο ζνπ ηὸ ζεῖνλ ηνῦ ηῆο ζαξθόο, Θσκαΐο πνιέκνπ, 

ἐιπηξώζαην ηνῦ δεηλνῦ, κνλαζηὴλ ηῷ ζείῳ, ηάθῳ ζνπ πξνζειζόληα· 

ὅζελ θἀκνὶ Ἁγία, δίδνπ ηὴλ ράξηλ ζνπ. 

 

Γέρνπ ηὰο δεήζεηο θαὶ ηὰο θσλάο, ηῶλ ἐλ εὐιαβείᾳ, 

πξνζηόλησλ ζνη Θσκαΐο, θαὶ δίδνπ ἀπαύζησο, βνήζεηαλ ηαρεῖαλ, 

ἡκῖλ ἐλ ηῇ ππξώζεη, ζαξθὸο δεόκεζα. 

 

Σύληξηςνλ ηὰ βέιε ηὰ θαζ’ ἡκῶλ, ἐρζξνῦ ηνῦ δνιίνπ, ηῇ ζῇ 

ράξηηη Θσκαΐο, θαὶ ἐλ ζσθξνζύλῃ, δίδνπ ἰζρὺλ ἀλύεηλ, ἡκῶλ 

ἐθδπζσπνῦκελ, ηὸλ βίνλ ἅπαληα. 



[109] 

 

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.  

Γόμα.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. 

Πάζεο, ηνῦ ἐρζξνῦ ἐπηβνπιῆο, θύιαηηε ἀηξώηνπο ἀπαύζησο, 

ἐπηζηαζίᾳ ζνπ, Θσκαΐο παλζαύκαζηε, ηνὺο πξνζηόληαο ζνη, θαὶ 

βειῶλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, ηῶλ πεππξσκέλσλ, ζθέπε θαὶ δηάζσδε ἡκᾶο 

ἑθάζηνηε· ζὺ γὰξ ζείαλ ράξηλ ἐδέμσ, ιύεηλ ινγηζκῶλ ἀθαζάξησλ, 

πᾶζαλ ῤππαξίαλ θαὶ ἐπήξεηαλ. 

 

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. 

 

 Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

  


