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16 Απξηιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ἁγίνπ ΑΜΦΙΛΟΦΙΟΥ ηνῦ ἐλ Πάηκῳ, Γ. 

Γαιαλνπνύινπ  
       

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

   

  ὁ ξκβ΄ (142)  Χαικόο θαί ηφ Θεφο Κχξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. Δἶηα 

ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὸλ ἐλ ηῇ Πάηκῳ ὡο ἀθηῖλα Ἡιίνπ, ἐμαλαηείιαληα θαηξνῖο ηνῖο 

ζηέξνηο, ηὸλ ζεῖνλ Ἀκθηιφρηνλ ςαικνῖο ἱεξνῖο, δεῦηε πάληεο 

ἐπαηλέζσκελ, ηξαλῶο αηῷ ἐθβνῶληεο· θξνχξεη ἐθ ηῶλ ζπκθνξῶλ, ζὴλ 

βιαζηήζαζαλ λῆζνλ, θίιεο δ’ ιιάδνο ζθέπε ηὸλ ιαφλ, θαὶ ζῷδε 

πάληαο, ηνὺο ζὲ κεγαιχλνληαο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηφθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥχζαην ἐθ 

ηνζνχησλ θηλδχλσλ; Τίο δὲ δηεθχιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνχινπο ζψδεηο ἀεί, ἐθ παληνίσλ 

δεηλῶλ. 
 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 
 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ἔνθεον ᾠδήν, Ἀμθιλότιε δέτοσ. 

λ δὲ ηνῖο Θενηνθίνηο: Γεωργίοσ. 

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

λζέσο κλεῖλ ζνπ ηὰο ἀξεηάο, ιεπΐηα κνη δίδνπ, ζείαο ράξηηνο 

θσηηζκφλ, θαὶ θάζαξνλ ζῶκα λνῦλ ςπρήλ κνπ, ἐθ ηῶλ παζῶλ ἱεξὲ 

Ἀκθηιφρηε. 

 

Νεφηαηνο ἔδξακεο πξὸο Φξηζηφλ, ηῷ ἔξσηη Τνχηνπ, ηεηξσκέλνο 

Πάηεξ ςπρῇ· δηὸ πφζνλ ζεῖνλ δὸο ιηηαῖο ζνπ, πλεπκαηνθφξε θἀκῖλ ηνῖο 

ηηκῶζί ζε. 
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Θεξάπεπζνλ πάζε ηὰ ραιεπά, θαὶ ηῷ Ἀλαζηάληη, ἐθ ηνῦ Τάθνπ 

ιακπξνθαλῶο, δεήζεηη ζιίςεσλ ῥπζζῆλαη, ηνὺο ζὲ κλνῦληαο ζνθὲ 

Ἀκθηιφρηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεψξγεζνλ ζπφξνλ ηῶλ ἀξεηῶλ, ςπραῖο θαὶ θαξδίαηο, 

Θενλχκθεπηε Μαξηάκ, θαζαίξνπζα πάλησλ κεηαλνίᾳ, ηὸλ ινγηζκὸλ πξὸο 

ἐγθξάηεηαλ ζψκαηνο. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

θ πηθξῶλ ἀιγεδφλσλ, θαὶ ζπκθνξῶλ ἅπαληαο, ιχηξσζαη ἡκᾶο 

πξὸο Σσηῆξα, ἀεὶ δεφκελνο, ηῶλ πεηξαζκῶλ δ’ ἐμεινῦ, δαηκνληθῆο 

ἐπεξείαο, Πάηεξ Ἀκθηιφρηε, ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο. 

 

Οἰδεκάησλ ηὰ ἄιγε, ἡκῶλ πιεγῶλ ηξαχκαηα, ἴαζαη ζνθὲ ἐπηρέσλ, 

ράξηλ ὡο βάιζακνλ, ἣλ εἴιεθαο ἐθ Θενῦ, ἀζθεηηθνῖο ζνπ ἀγῶζη, θαὶ 

ζθιεξνῖο παιαίζκαζη, ηφπνηο ηνῦ Κχλσπνο. 

 

Ννζεκάησλ θαὶ ὄγθσλ, ηνὺο ἀζζελεῖο ηάρηζηα, ῥῦζαη Ἀκθηιφρηε 

ζεῖε, ἐπηζηαζίᾳ ζνπ· ζὺ γὰξ πφδνπινλ, ιαὸλ ιιάδνο ἐθ πείλεο, θαὶ 

δεηλῆο θαθψζεσο, πίζηεη δηέζσζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δινγία Σὺ πέιεηο, ηῶλ ἀγαζῶλ πξφμελνο, ἡ ἐιπὶο ηῶλ 

ἀπειπηζκέλσλ, Μῆηεξ ἡ βιχδνπζα, κῦξα ραξίησλ Σνπ, ηνῖο ειαβῶο ηῇ 

Μνξθῇ Σνπ, ἐλ Νανῖο πξνζηξέρνπζη, ηαχηῃ ἀζπάζαζζαη. 
 

Γηάζσζνλ, ὦ Ἀκθηιφρηε Πάηεξ, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο ζείαλ κλήκελ 

ζνπ ειαβῶο, θαὶ ηάθῳ ζνπ ζπεχδνληαο, ιπηξνχκελνο ἐθ λφζσλ θαὶ 

θηλδχλσλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Πξνζηάηελ ζεξκὸλ, θαὶ πξέζβπλ ζε πξὸο Κχξηνλ, πησρῶλ ἀξσγφλ, 

λνζνχλησλ ηὸλ ζεξάπνληα, ζεζαπξὸλ θεθηήκεζα, πάληεο ζείαο ράξηηνο 

θξάδνληεο· πξφθζαζνλ ἡκᾶο ῥῦζαη ἐθ δεηλῶλ, θαὶ πάζεο βιάβεο, ηῆο 

Πάηκνπ θαχρεκα. 
 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὦ ζεπηὲ Ἀκθηιφρηε, ἡκᾶο ἐπεξείαο ἐρζξνῦ ἐθιχηξσζαη, θαὶ 

ιακπξῷ θσηὶ θαηαχγαζνλ, ηὰο θαξδίαο ηῶλ ἀεὶ κλνχλησλ ζε. 

 

Γαηκνλῶληαο ζεξάπεπζνλ, ηνῦ λνὸο ηὸλ δφθνλ ζνθὲ δηάιπζνλ, θαὶ 

Φξηζηὸλ θαξδίαηο κφξθσζνλ, ὁ εεξγεηήζαο πιήζε ἄκεηξα. 

 

Ἡ Φξηζηνῦ ράξηο εὔγαζε, ζὲ Πάηεξ ζενῤῥῆκνλ θαὶ δηδάζθαιε, ηὸλ 

ππξζεχζαληα ηνῖο ῥήκαζη, δῆκνλ ἐκπεξίζηαηνλ ηνῖο πάζεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ ἁγλὴ  Μεηξνπάξζελε, πάλησλ ξζνδφμσλ ηὸ θαηαθχγηνλ, ηνὺο 

πηζηῶο ἀζπαδνκέλνπο Σε, ἐμ ὀδχλεο λφζσλ ἐιεπζέξσζνλ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Νφκνπ ηεξεηάο, Θενῦ δεῖμνλ πάληαο Ὅζηε, ὁ ἀξεηῶλ ηὰο ςψζεηο 

ἀλαβάο, ὅπσο εἰο δφμαλ, Φξηζηνῦ ηὴλ ιακπξὰλ ἀλέιζσκελ. 

 

Ἄθνπζνλ ἡκῶλ, ηὰο αἰηήζεηο Πάηεξ ἔλδνμε, θαὶ παῦζνλ ηὰ 

ζθηξηήκαηα ηῆο ζαξθφο, θαξδίαο πφζνλ, ἑθάζηνπ πιεξῶλ ζσηήξηνλ. 

 

Μείλαο ἐγθξαηήο, ηαπεηλὸο θαὶ ἀλεμίθαθνο, ἐλ ἀγσλίζκαζί ζνπ 

Πάηεξ ζθιεξνῖο, εἵιθπζαο ράξηλ, Θενῦ ἣλ ἡκῖλ λῦλ δψξεζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥᾶλνλ δσξεάο, ἐθ’ ἡκᾶο ζεκλὴ Μεηξφζεε, ηνὺο Σὴλ εἰθφλα 

ῥαίλνληαο ηνῖο ἄλζεζηλ, ἡ ρνξεγνῦζα, γαιήλελ ςπρῆο Σαῖο ράξηζη. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Φηιφυινλ, θαὶ θηιακαξηήκνλα, κή κνη δὸο ηὸλ βίνλ Σῶηεξ ἀλχεηλ, 

ἀιι’ ἐλ ἀγάπῃ ηειείᾳ ηὰ ἔξγα, ἐπηηειεῖλ κεηαλνίαο ηνῖο δάθξπζηλ, ὡο ὁ 

ηῆο Πάηκνπ Ἱεξεχο, ὅπσο εὕξσ ιηηαῖο αηνῦ ἔιενο. 

 

Ἱθέηεπε, Ἰεζνῦλ ζεφζνθε, Λπηξσηὴλ ἡκῶλ Θεὸλ θαὶ Σσηῆξα, 

ὅπσο ςπραῖο ηὴλ εἰξήλελ βξαβεχζεη, πνκνλὴλ ἐλ δεηλνῖο πεξηζηάζεζη, 

θαὶ ηφμσλ δῷ κεηαβνιήλ, ἰνβφισλ δαηκφλσλ ἰζρχτ Τνπ. 

 

Λεπθφρξννλ, ηὴλ ςπρὴλ ἀλάδεημνλ, ἀπνθάζαξνλ παζῶλ 

πξνζεπραῖο ζνπ, ἀζζελεηῶλ, πεηξαζκῶλ κε ὀδχλεο, ὦ Πάηεξ ῥῦζαη 

θηλδχλσλ θαὶ ζιίςεσλ, θαξδίαλ λνῦλ ζῶκα ςπρήλ, ἐμ ἐρζξῶλ ἀνξάησλ 

ιπηξνχκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γιπθχηεηνο, πιεκκπξνῖ ηὴλ ςπρήλ κνπ, ηῆο εἰθφλνο Σνπ ἡ ζέα 

Παξζέλε, ὁ ἀζπαζκφο, ἀγαιιίαζηλ ζείαλ, θαὶ εθξνζχλελ θαξδίᾳ 

ραξίδεηαη, πάζαηο δ’ αἰζζήζεζη ραξάλ, ὁ Υἱφο Σνπ δσξεῖηαη αἰψληνλ. 
 

Γηάζσζνλ, ὦ Ἀκθηιφρηε Πάηεξ, ηνὺο ἀλπκλνῦληαο, ζείαλ κλήκελ 

ζνπ ειαβῶο, θαὶ ηάθῳ ζνπ ζπεχδνληαο, ιπηξνχκελνο ἐθ λφζσλ θαὶ 

θηλδχλσλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιφγνπ ηὸλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 
 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Ἀληηιήπησξ πέιεηο ηῶλ πησρῶλ Ἀκθηιφρηε, θαὶ κεζίηεο ηῶλ 

Φξηζηηαλῶλ πξὸο ηὸλ Δὔζπιαγρλνλ, ζὺ ηὴλ Πάηκνλ ζὺλ ηνῦ Αἰγαίνπ ηαῖο 

λήζνηο θξνπξεῖο· δηὸ πξφθζαζνλ ζεῖε Πνηκήλ, εἰο ηὴλ βνήζεηαλ ἡκῶλ, ἐθ 

ςπρῆο πξνζθαινχλησλ ζε· ἴαζαη ηνὺο λνζνῦληαο, θαὶ ῥῦζαη 

δαηκνλνπιήθηνπο, πηζηνὺο ζπληήξεη ἀβιαβεῖο, ηὴλ δ’ ιιάδα ζθέπε 

ἅπαζαλ. 
 

Πξνθείκελνλ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον, ἐν ηαῖς 

ἐνηολαῖς Αὐηοῦ θελήζει ζθόδρα.Ση. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ 

Ὁζίοσ Αὐηοῦ. 
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Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

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

πνιὺο καζεηῶλ αηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τχξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ ἦιζνλ 

ἀθνῦζαη αηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λφζσλ αηῶλ· θαὶ νἱ ὀρινχκελνη ἀπὸ 

πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεχνλην. Καὶ πᾶο ὁ ὄρινο ἐδήηεη 

ἅπηεζζαη αηνῦ, ὅηη δχλακηο παξ’ αηνῦ ἐμήξρεην θαὶ ἰᾶην πάληαο. Καὶ 

αηφο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αηνῦ εἰο ηνὺο καζεηὰο αηνῦ, ἔιεγελ· 

καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη κεηέξα ἐζηὶλ ἡ Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ 

πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη 

γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ κηζήζσζηλ κᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ 

ἀθνξίζσζηλ κᾶο, θαὶ ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα κῶλ ὡο 

πνλεξφλ, ἕλεθα ηνῦ Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξψπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ 

ζθηξηήζαηε· ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο κῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νξαλῷ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ... 

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

Θεός... 

Μὴ νὖλ ἀπνῤῥίςεηο κε, ζαξθὸο ηὸλ κεκνιπζκέλνλ, θαὶ παζῶλ ηὸλ 

ἄζηαηνλ, ζὲ λῦλ θαηαθεχγνληα Ἀκθηιφρηε, Ὅζηε ζῶζφλ κε, πηζηῶο 

πξνζπίπηνληα, ζῇ εἰθφλη ἀζπαδφκελνο, ἴαζηλ δψξεζαη, ἄκθσ ηῶλ 

θηλδχλσλ δ’ ἐθιχηξσζαη, ζιίςεσλ ἐμαηξνχκελνλ, θαὶ ηῶλ ραιεπῶλ 

ζπκθνξῶλ ηνῦ βίνπ, ἵλ’ κλνινγῶ ζνπ, ἀγῶλαο πξὸο ηὴλ θηῆζηλ ἀξεηῶλ, 

θαὶ κεγαιχλσ ηνῖο ᾄζκαζη, κλήκελ ζνπ ηὴλ πάκθσηνλ. 
 

ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

θξὺλ ηνῦ παγθαθίζηνπ ηῶλ αἱξέζσλ ζξάζε, θαὶ ηῶλ βαξβάξσλ 

ἰζρχλ, θαηάβαιε ηαρέσο, ζεπηὲ ηῆο Πάηκνπ γφλε, ἵλα ραίξνληεο 

κέιπσκελ, ηὸλ ζὲ δνμάζαληα λῦλ, Θεὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Φξπζὸλ ὡο ἐλ θακίλῳ δεδνθίκαθε, Πάηεξ Φξηζηὸο ἐλ ζιίςεη 

πνιιῇ, ἀιι’ ὧ ζῆο θαξηεξίαο, καλίαο πνιεκίσλ, θαὶ ζαηᾶλ πεξίζρπζαο· 

δηὸ ἡκᾶο ἐμεινῦ, ηῆο ηνχησλ θαθνπξγίαο. 
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Ἱθέζηνλ πξεζβείαλ ἱεξψηαηε, δίδνπ πὲξ ἡκῶλ ηῷ Φξηζηῷ, ηῶλ 

κλήκελ ζνπ ηηκψλησλ, θαὶ ἐλ ᾠδαῖο ᾀδφλησλ, Ἀκθηιφρηε ἄζινπο ζνπ· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱιαζκὸο πξὸο Γεζπφηελ, Ὃλ ἐθχεζαο Μῆηεξ γελνῦ πξεζβεχνπζα, 

ἁκαξηηῶλ ῥπζζῆλαη, ηνὺο Σὲ παξαθαινῦληαο, ἐθ ςπρῆο θαὶ 

θξαπγάδνληαο· ὁ ἐθ γαζηξφο Σνπ ηερζείο, Θεὸο πξνζθπλεηὸο εἶ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

ιένπο ζείνπ, θαὶ δσξεῶλ ἔκπιεζφλ κε, ηαπεηλῶο θξνλεῖλ ἵλ’ 

ἀλπκλῶ ζε, ὦ πηζηὲ ἐξγάηα, Φξηζηνῦ ηνῦ ἀκπειῶλνο. 

 

Γὸο ζὴλ πξεζβείαλ, πξὸο ηὸλ Γεζπφηελ ηξηζκάθαξ, ἵλ’ ἡκῖλ 

δσξήζεηαη ηὰ θξείηησ, ἐμ ἐρζξῶλ ὀδφλησλ, ςπρὰο δνχισλ δ’ ἁξπάζῃ. 

 

Ἔζν πξνζηάηεο, Πάηεξ ιαὸλ πεξηζθέπσλ, ἐθ θζνξᾶο ζαλάηνπ 

ὀςνλίσλ, ηαῖο ζεξκαῖο εραῖο ζνπ, πεπαῤῥεζηαζκέλε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄιηζζνλ πάληα, λνὸο ςπρῆο Θενηφθε, εζπγξάκκηζνλ ράξηζη 

ζείαηο, θαὶ ἀλφξζσζφλ κε, ἐθ θαχιεο ζπλεζείαο. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Φξηζηὲ Ἀκθηινρίνπ, πξφζδεμαη δεήζεηο, θαὶ ηὴλ ὀθιὴλ 

ἐγθιεκάησλ ηνῖο πηαίζαζαη, δὸο θαηαμηῶλ ἡκᾶο δφμεο ηῆο Βαζηιείαο 

Σνπ. 

 

ξδὰο ηῶλ ἀιινδφμσλ, ζθφξπηζνλ ζεφθξνλ, ἡκᾶο ηὰο 

ἐπαπεηινχζαο δνπινῦζζαη νἰθηξῶο, θαὶ πεξκάρεη ιιήλσλ ηῶλ 

ἀλπκλνχλησλ ζε. 

 

Ὑπάξρεηο ηῶλ Παηκίσλ, θαχρεκα θαὶ θιένο, ηῶλ Φξηζησλχκσλ 

ὀρχξσκα ηὸ ἀζθαιέο· ὅζελ ἀεὶ ἡκῶλ ἴζζη πξνζηάηεο Ὅζηε. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὑςίζηνπ ἡ θαζέδξα, πέιεηο ἐλ ηῷ πφιῳ· δηὸ δπζψπεη Υἱφλ Σνπ 

ζσζῆλαη ἡκᾶο, ηνὺο ἀιεζῆ Θενηφθνλ, ὁκνινγνῦληάο Σε. 
 

Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηφθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακψκεηνλ, θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ, θαὶ ελδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηῶλ Σεξαθείκ, 

ηὴλ ἀδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο Θενηφθνλ Σέ 

κεγαιχλνκελ. 

 

Φαίξνηο εζεβείαο θάξνο ιακπξφο, ὁ θξνπλὸο ραξίησλ, ηῶλ 

Παηκίσλ ὁ ὁδεγφο, πίζηεσο ὁ ζηῦινο, ηξνθὴ ηῶλ πελνκέλσλ, θσζηὴξ ηῆο 

θθιεζίαο, ὦ Ἀκθηιφρηε. 

 

Πνίεζνλ ηξηζκάθαξ ζαῖο πξνζεπραῖο, ἡκᾶο Φξηζηνθέληξνπο, ἐλ ηῷ 

βίῳ εἶλαη παληί, ηνῦ θξνλεῖλ ηὰ ἄλσ, Βαζίιεηα ηῆο δφμεο, θαὶ ἐληνιῶλ 

Ὑςίζηνπ, ηεξεῖλ πξνζηάγκαηα. 

 

Γὸο ἡκῖλ ηὰ θξείηησ ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο, παλέλδνμε Πάηεξ, Ἀκθηιφρηε 

ἱεξέ, ἱιαζκὸλ πηαηζκάησλ, ηαπείλσζηλ ἀγάπελ, θφβνλ Θενῦ θαὶ πίζηηλ, 

βίνπ δηφξζσζηλ. 

 

Πνίεη πνίκλελ λήζνπ ζνπ ἱεξᾶο, ζαῖο πξεζβείαηο Πάηεξ, εἶλαη 

ἄκπεινλ ηνῦ Φξηζηνῦ· ἵλ’ ἀεὶ γεξαίξεη, ηὰ ἆζιά ζνπ θαὶ κλήκελ, πξὸο 

ηξίβνλ κεηαλνίαο, ἰζχλσλ ἕθαζηνλ. 

 

Τνὺο ἀλεπθεκνῦληάο ζε ἀζθεηά, κέιεζη θαὶ ὕκλνηο, ραῖξε 

ιέγνληαο Ἱεξεῦ, ῥῦζαη ἐθ θηλδχλσλ, ζεηζκνῦ θαὶ πάζεο βιάβεο, 

θαηαθιπζκνῦ ἀλάγθεο, ππξὸο θαὶ ζιίςεσλ. 

 

Σθφξπηζνλ θξπάγκαηα ηῶλ ἐζλῶλ, παῦζνλ ηνὺο πνιέκνπο, θαὶ 

αἱξέζεσλ ηὴλ ὀξθχλ, θφπαζνλ ὦ Πάηεξ, ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ, θξνπξῶλ 

πηζηνὺο ἀγξαχισο, ὥζπεξ ηὴλ πνίκλελ ζνπ. 
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Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηφισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηφ 

ζσζῆλαη ἡκᾶο. 
 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαχηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπφηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθφδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ 

ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιχηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεφο 

ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαφο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ 

ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πχιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηφθε, 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. 

Πέιεηο ξζνδφμσλ ὁδεγφο, ηεῖρνο ὀρπξὸλ ἀληηιήπησξ, θαὶ ηῶλ 

πησρῶλ ἀξσγφο, Πάηεξ Ἀκθηιφρηε, Φξηζηνῦ ζεπηὲ Ἱεξεῦ, ἐκπινπηίδεηο 

ραξίησλ δέ, ηνὺο πφζῳ δξακφληαο, θαὶ ἐπηθνπξίαλ ζνπ, ἐπηδεηνῦληαο 

ζεξκῶο· ὅζελ, δίδνπ πᾶζη ηὰ θξείηησ, ζψδσλ ἐθ θζνξᾶο λνζεκάησλ, ηνὺο 

ζὴλ ζείαλ κλήκελ κεγαιχλνληαο. 

 

Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ Σνπ, θαὶ ιχηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θχιαμφλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

 


